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Streszczenie

W  artykule omówiono podstawowe zasady teoretyczne obowiązujące 
w krajach Europy Zachodniej dotyczące funkcjonowania transportu publicz-
nego w śródmieściach rozwiniętych metropolii świata. Z tymi przykładami 
porównano systemy i stosowane zasady w obszarze centralnym Warszawy. 
Zwrócono uwagę na istotne dla transportu miejskiego w Warszawie opracowa-
nie specjalistyczne, którego zasady nie są wprowadzane w życie lub zbyt wolno 
i jedynie fragmentarycznie wdrażane, co niweluje ich skuteczność naprawczą. 
Przedstawiono perspektywy rozwoju środków transportowych w  mieście 
wobec pogarszającego się dramatycznie zanieczyszczenia środowiska i zbliża-
jących się interwencji zapobiegawczych w skali globu. Przedstawiono wnioski 
zmierzające do spowodowania przyspieszenia działań naprawczych wobec 
corasz bardziej zauważalnych zmian klimatycznych.   

Słowa kluczowe: P+R, śródmieście metropolii, ruch pieszy i rowerowy, 
transport zbiorowy, smog, samochody elektryczne. 

Wstęp
Na sprawność obsługi komunikacyjnej transportem publicznym obszaru 

śródmieścia metropolii warszawskiej składa się kilka zagadnień, które niestety 
w naszej rzeczywistości wejścia w nowy ustrój państwa w 1989 roku zostały 
i są dalej zaniedbywane. 

Pierwszy warunek to dokładne rozpoznanie stanu istniejącego oraz po-
trzeb na konkretnych obszarach. W różnych opracowaniach planistycznych 
na wstępie składane są wnioski przez przypadkowe osoby z danego obszaru 
i także z zewnątrz, spoza terenu oraz przez instytucje. Podstawowe zamierzenia 
inwestycyjne w mieście nie są wykonywane dla wyżej wymienionych odbiorców 
tylko zgodnie z przyjętą ostatnio zasadą teoretyczną „miasto dla ludzi” planuje 
się dla społeczności złożonych z mieszkańców i użytkowników konkretnych 
rejonów. Wzorcowe mogą w tym względzie być badania wdrożone w system 
planowania we Francji, jako zasady, w których poświęca się co najmniej 1 rok 
na zebranie szczegółowych danych o sytuacji (Guranowska-Gruszecka 2017). 
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Kolejny warunek to proces kompleksowego projektowania zgodnie z za-
sadami przytoczonych dalej w artykule teorii Nowej Urbanistyki, TOD oraz 
zasady kształtowania systemów transportu zbiorowego z uwzględnieniem 
zasady węzłów przesiadkowych o określonych parametrach dojścia między 
poszczególnymi środkami komunikacji. Dobrze zaprojektowane węzły prze-
siadkowe to podstawa zaspokojenia potrzeb konsumenckich użytkowników 
tego transportu. Zapewnienie wygody i większej sprawności poruszania się 
w stosunku do samochodu prywatnego jest źródłem sukcesu przejawiające-
go się wyborem właśnie środków transportu zbiorowego przy codziennych 
dojazdach do pracy w rejonach centralnych metropolii. Niezbędne do takich 
działań jest sterowanie eksperckie, czyli świadome zarządzanie, czego w Polsce 
jeszcze brakuje. 

Dopiero po wykonaniu takiego racjonalnie opracowanego projektu 
mamy do czynienia ze szczegółami kreacji nowych zasad. Tymczasem obecne 
działania w Warszawie, fragmentaryczne, bez koordynacji całości i dobrego 
rozpoznania takich cząstkowych rozwiązań, nie prowadzą do celu, którym jest 
uporządkowanie przestrzeni komunikacyjnych ulic i placów w obszarze śród-
miejskim. Problematyka jest niewątpliwie skomplikowana, dlatego realistyczne 
naświetlenie faktów z tym związanych uważać należy za niezmiernie istotne. 

Opracowania eksperckie w świetle rzeczywistości 
Z 2011 roku pochodzi opracowanie firmy Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

Pracownia Projektowa w Warszawie zatytułowane: Zasady dostępności central-
nych obszarów Warszawy dla komunikacji indywidualnej – Raport końcowy. 
Dokument ten oparty na szczegółowej analizie miasta, ulic, sprawności środ-
ków transportu i dostępności poszczególnych fragmentów Warszawy oparty 
jest ponadto na sprawdzonej w innych ośrodkach metropolitalnych Europy 
i świata wiedzy o współczesnych zasadach funkcjonowania sieci transpor-
towych centrum metropolitalnego, do którego Warszawa aspiruje. Ta część 
raportu wraz z  jego końcowymi wnioskami jest najbardziej wartościowym 
materiałem godnym przytoczenia, tym bardziej, że podsumowanie analiz 
sprzed 8 lat nadal jest aktualne. Świadczy to niestety jedynie o tym, że procesy 
naprawcze dotyczące transportu publicznego w mieście stołecznym wymagają 
dłuższego czasu, jak się wydaje, kilkudziesięciu lat, by sprostać nowym wyzwa-
niom, przekonać mieszkańców i użytkowników do nowych zachowań, które 
pozytywnie wpłyną na sytuację w śródmieściu. Niestety wiele z podstawowych 
zasad nie zostało do dziś wprowadzonych, a sytuacja chaosu i wzrostu liczby 
samochodów indywidualnych w wielu miejscach w mieście komplikuje się lub 
po prostu pogarsza. Warto zatem przypomnieć podstawowe zasady zapisane 
w Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego do 2015 roku i na 
lata kolejne. Ich wdrożenie ciągle jest aktualne. 
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Przede wszystkim należy wyodrębnić na obszarze śródmieścia zapropono-
wanych 7 stref o „zróżnicowanym traktowaniu ruchu pieszego, rowerowego, 
transportu zbiorowego i samochodowego”. W cytowanym powyżej Raporcie 
końcowym Zasad dostępności centralnych obszarów Warszawy… przygotowano 
wstępne propozycje – rodzaj wzorców projektowania rozwiązań poszczególnych 
elementów pasa drogowego. Wydzielono ulice o wyłącznie ruchu pieszym (PR), 
ulice przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu 
zbiorowego, (PRTZ), ulice ogólnodostępne z priorytetem dla transportu zbio-
rowego (UTZ) ulice ogólnodostępne z możliwością podwyższenia prędkości 
powyżej 50 km/h oraz strefę ograniczenia prędkości do 30km/h (OR 30). 

Z podsumowania tego opracowania jasno wynika, że priorytetem w dzia-
łaniach na rzecz udostępniania strefy centrum dla ruchu pieszego i transportu 
zbiorowego oraz likwidacji w  tej strefie w miarę możliwości samochodów 
indywidualnych jest uzupełnienie brakujących odcinków i skompletowanie 
trzech układów obwodnicowych tj. obwodnicy ekspresowej na terenach wokół 
miasta, miejskiej i śródmiejskiej (rysunek 1). O randze tego priorytetu świadczy 
chociażby przykładowy wynik prognoz ruchu dla komunikacji indywidualnej 
dla wariantu 1 w 2035 roku w szczycie porannym (rysunek 2). Na rysunku, sta-
nowiącym ilustrację tej prognozy największym natężeniem ruchu wyróżnia się 
obwodnica zewnętrzna wokół miasta oraz drogi dojazdowe do niej dochodzące 
z zewnątrz promieniście ze wszystkich kierunków. Dzięki takiej możliwości 
dojazdu do wielu miejsc koncentrujących miejsca pracy w Warszawie położone 
na ogół (chociaż nie zawsze) na obrzeżach poza śródmieściem, natężenie ruchu 
samochodowego w porannym szczycie dojazdów do pracy będzie znacznie 
mniejsze na dwóch pozostałych obwodnicach tj. wokół śródmieścia i wokół 
miasta. Zasada ta m.in. funkcjonuje z powodzeniem w Wiedniu i niektórych 
miastach na południu Europy. 

Rysunek 1. System trzech obwodnic: wokół śródmieścia, miasta i obwodnica ekspresowa 
poza miastem

Źródło: Transprojekt Gdański 2011, s. 88.
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Rysunek 2. Wyniki prognoz ruchu dla komunikacji indywidualnej dla wariantu 1 
przewidywanego na rok 2035; zauważalne uwolnienie śródmieścia i terenów przyległych 
od intensywnego ruchu samochodów osobowych

Źródło: Transprojekt Gdański 2011, s. 41.

Autorzy omawianego tu opracowania eksperckiego firmy Transprojekt 
Gdański zgłosili wobec tego wniosek, że „jedynie budowa układu obwod-
nicowego […], co najmniej obwodnicy miejskiej i śródmiejskiej umożliwią 
ograniczenie ruchu w obszarach centralnych miasta i wprowadzenie zaleceń 
dotyczących strefowania miasta”. Wobec tego najpierw powinno się zrealizo-
wać obwodnice, a potem porządkować komunikacyjnie poszczególne rejony 
w centrum. W 8 lat po sporządzeniu tego istotnego raportu dla natężenia ruchu 
samochodami indywidualnymi w centrum, władze samorządowe przerzuciły 
wszelkie możliwe fundusze na budowę obwodnicy śródmiejskiej; jest szansa, że 
inwestycja ta będzie zrealizowana w najbliższych latach. Budowa pozostałych 
obwodnic jest w toku. Trudno ocenić kiedy inwestycje te będą zakończone. 

Fragmentaryczna rozbudowa i przebudowa ulic o znaczeniu dzielnicowym 
lub lokalnym, co ma miejsce w strefie śródmiejskiej, może poprawić poruszanie 
się w obszarach miasta jedynie przez te ulice obsługiwanych, albo zapewnić 
szybki dojazd do dróg wyższych klas. 

Istotnym działaniem musi być konsekwentna realizacja rzeczywistego 
ograniczenia przepustowości tych ulic, które przewidziano dla uprzywilejo-
wanego transportu publicznego. Natomiast odzyskiwana przestrzeń uliczna 
powinna być zagospodarowywana na nowe torowiska tramwajowe, wydzielenie 



118 Krystyna Guranowska-Gruszecka

istniejących torowisk z jezdni i pasów dla autobusów (Transprojekt Gdański 
2011). Należy zwrócić szczególną uwagę, by te szczegółowe działania na 
poszczególnych ulicach były wprowadzane z uwzględnieniem całościowego 
programu inwestycyjnego w stosunku do systemów transportowych miasta. 

Nie mogą być także pominięte elementy zarządzania dla strefy centralnej, 
to jest prowadzenie restrykcyjnej polityki parkingowej miasta, rozbudowy 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i wprowadzanie opłat za wjazd 
do centrum miasta – po realizacji układu obwodnic. Tylko takie scalone ele-
menty ogólnego i szczegółowego zarządzania mogą spowodować przekształce-
nie sposobu użytkowania centrum. W analizowanym opracowaniu stwierdzo-
no, że jedyną drogą do ograniczenia dostępności samochodów indywidualnych 
w śródmieściu będzie restrykcyjna polityka parkingowa: ograniczenie miejsc 
przez projektowanie i wzrost opłat za parkowanie, zniechęcające klientów. Są 
to wnioski z działań zastosowanych w innych wielkich metropoliach Europy 
i Świata, gdzie ulice w centrum dla mieszkańców i turystów zachwycają do-
stępnością dla ruchu pieszego. 

Ważnym elementem będzie też realizacja polityki uprzywilejowania 
pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach sieci ulicznej. Należy 
traktować te działania hamujące ruch samochodów indywidualnych jako dobrą 
drogę do zmniejszania się zainteresowania ruchem indywidualnym w śród-
mieściu na rzecz transportu publicznego uprzywilejowanego i w konsekwencji 
sprawniejszego. 

Na granicy działań administracyjno-inwestycyjnych plasuje się rozbudowa 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, to jest informacje, sygnalizacja 
świetlna, przejścia dla pieszych, możliwość zdalaczynnej zmiany treści znaków 
drogowych itp. działania. System ten powinien jednak być wprowadzony na 
całym obszarze śródmieścia, żeby dobrze funkcjonował; przy ograniczeniu go 
do fragmentu miasta efekty są bez znaczenia dla sprawności systemu. Autorzy 
wzmiankowanego tu opracowania śmiało zgłosili tezę, że jedynie „ograniczanie 
przekrojów ulicznych i pogarszanie warunków podróżowania dla pojazdów 
indywidualnych nie ma wpływu na liczbę dojeżdżających do centrum po-
jazdów. Skoro w centrum planuje się zwiększenie celów podróży w postaci 
nowych instytucji, miejsc pracy w planowanych obiektach wysokich, zwiększy 
to presję komunikacji indywidualnej na ten obszar” (Transprojekt Gdański 
2011). W efekcie zwiększy się też emisja spalin i pogorszą warunki środowi-
skowe w centrum, co w śródmieściu Warszawy jest już nie tylko widoczne, ale 
wymaga interwencji (http://smogtok...). 

W interesie użytkowników centrum jest zatem usprawnienie transportu 
zbiorowego.  Jest to uzależnione zarówno od „tempa rozbudowy nowych linii 
metra i  tras tramwajowych jak i uprzywilejowania transportu publicznego 
w  stosunku do pojazdów indywidualnych” (Transprojekt Gdański 2011). 
Działania mające wpływ na poprawę systemu komunikacji zbiorowej również 
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dzielą się na inwestycyjne i administracyjne. W pierwszej kolejności musi 
nastąpić rozbudowa infrastruktury transportu zbiorowego w postaci: ukoń-
czenia adekwatnej do potrzeb liczby linii metra, co jest nieprawdopodobnie 
trudne w Warszawie ze względu na warunki gruntowe. Niezbędna jest również 
rozbudowa linii tramwajowych, co następuje bardzo powoli, a często zwycięża 
lobby autobusów, zanieczyszczających środowisko, także budowa parkingów 
Park&Ride, co jest w fazie początkowej budowy tego systemu wokół obszaru 
śródmiejskiego i często są to obiekty parkingów o niedostatecznej kubaturze. 

Jeżeli ustalone będzie odgórnie zdecydowane poparcie dla priorytetu 
komunikacji zbiorowej, to musi nastąpić pozytywne oddziaływanie w postaci 
podniesienia atrakcyjności transportu zbiorowego. Sytuacja ta powinna spo-
wodować zmianę zachowań pasażerów wybierających zamiast samochodów 
indywidualnych środki transportu publicznego lub dojazd własnym pojazdem 
do parkingu Park&Ride i dalej innym środkiem transportowym do celu. Żeby 
przekonać siebie oraz społeczność udzielającą się w procesach partycypacyjnych 
o słuszności lub na przykład konieczności korekty takich działań, autorzy 
raportu dotyczącego zasad dostępności centrum sugerują audyt zastosowa-
nego rozwiązania po paru latach, by sprawdzić jaki jest realny wpływ tych 
rozwiązań na poprawę funkcjonowania pojazdów transportu zbiorowego. 
System kontroli jakości poprzez audyty jest szeroko stosowany w  krajach 
Europy Zachodniej, np. przy wiodących realizacjach inwestycyjnych w Wielkiej 
Brytanii. Zdaniem autorki tego artykułu jest to słuszna droga dochodzenia 
do pozytywnych i skutecznych rozwiązań o randze społecznej i dotyczących 
jakości życia w mieście. Jeżeli w ramach audytu wykazane będą dla przykładu 
niedociągnięcia, to należy wprowadzić korekty tych rozwiązań, a nie szukać 
winy lub całkowicie zmieniać zasady i nie wycofywać się, tylko naprawiać 
system, zgodnie z zaleceniami audytu.  

Węzły przesiadkowe
Podstawowym instrumentem sprawnie działającego systemu transpor-

towego miasta o  skali centrum metropolitalnego, jak Warszawa, są węzły 
przesiadkowe. W Polsce wobec skomplikowanej historii i zmieniających się 
od początku XX wieku co kilkadziesiąt lat zasad uprawiania rządów państwo-
wych, a w konsekwencji także terytorialnych, miejskich, branżowych i w tym 
przypadku dotyczących sposobu kształtowania sieci transportowej w miastach, 
nie ma tradycji precyzyjnego modelowania tras przejazdu, dostosowywania 
środków transportu i harmonizowania rozkładów jazdy na trasach obsługi-
wanych różnymi środkami transportu. Tymczasem od tych działań zależy 
komfort podróży mieszkańców obszaru metropolitalnego i samego miasta. 
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Wobec dłuższej egzystencji na zachodzie Europy w systemie kapitalistycznej 
gospodarki, w której hasło „czas to pieniądz” wpływało na sposób bycia i życia 
ludzi, dążenie do perfekcyjnej organizacji trasy przejazdu pasażerów usprawnia 
życie mieszkańców, którzy nierzadko mają długie i skomplikowane dojazdy 
z miejsca zamieszkania do miejsc pracy i z powrotem. W aglomeracji warszaw-
skiej zdarza się, że są to dojazdy codzienne w granicach do 100 km w jedną 
stronę z okolic Radomia, Łodzi. Mińska czy Siedlec do instytucji położonych 
w aglomeracji stołecznej; odległość 60 km jest standardem. Konsekwencją staje 
się konieczność przesiadek między różnymi środkami transportu. 

Główne zasady kształtowania węzłów przesiadkowych są w krajach rozwi-
niętych znane i stosowane; opracowane zostały przez Christophera Alexandra 
w książce pt. A Pattern Language. Towns – Buildings – Construction już w 1977 
roku. Opisywał on wówczas podobne problemy, jak współcześnie występujące 
w polskich wschodzących metropoliach, które miały miejsce w dużych miastach 
Europy Zachodniej pół wieku temu. Wskazując wzorce projektowania węzłów 
przesiadkowych m.in. ustalono wówczas, że najlepszą metodą jest wyznaczenie 
w pierwszej kolejności węzłów przesiadkowych, a w drugiej dostosowywanie 
do nich linii SKM, metra czy tramwaju. Ustalono też teoretyczne odległości, 
które w takim węźle mogą być: 
– przy przesiadce z autobusu na tramwaj lub na odwrót 30 m, 
– z metra na autobus lub tramwaj 60 m; 
– z pociągu podmiejskiego na metro maksimum 90 m.  

Przyjęto, że połączeń między peronami nie krzyżuje się z ulicami. W wę-
złach przesiadkowych tworzy się miniaturowe centra życia publicznego – roz-
poznawalne w formie i przyjemne dla oczekujących; wygodne i bezpieczne. 
Celem projektowania jest skracanie czasu przesiadki. Dlatego projektuje się 
proste dojścia, bez schodów, bez różnic poziomów i ciemnych zaułków (np. 
przejść podziemnych). Węzły te powinny stanowić atrakcyjną przestrzeń pu-
bliczną. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest też skoordynowanie rozkładów 
jazdy transportu zbiorowego, z którym w takim węźle mamy do czynienia 
(Pecenik 2017). 

Obecnie w Polsce każdym z tych środków transportu biorących udział 
w potencjalnej przesiadce zarządza inna instytucja i  jej administracja. Żeby 
skoordynować działania potrzeba lepszego zarządzania, ale nie w ramach 
istniejących kompetencji poszczególnych firm tylko na wyższym szczeblu, by 
hierarchicznie ustalić zasady postępowania. Jest to raczej działanie w katego-
riach wprowadzenia stosownej obowiązującej wszystkich regulacji nadrzędnej 
– na szczeblu rządu, czy ministerstwa, lub jeszcze lepiej niezależnej specjalnie 
do tego powołanej instytucji czy grupy ekspertów, a nie miejskiego samorządu 
lokalnego, gdzie panują zasady unikania odpowiedzialności, zwłaszcza jeżeli 
brak stosownych przepisów prawnych, jak najmniejszej ingerencji w sprawy 
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merytoryczne i  jednak po prostu często braku takich kompetencji. Obecnie 
w warszawskich instytucjach zajmujących się projektowaniem sieci transpor-
towej nie prowadzi się działań zmierzających do wyznaczenia i opracowania 
węzłów przesiadkowych. Jak wynika z deklaracji ustnych w trakcie publicz-
nych wywiadów, projektuje się poszczególne linie (każda według własnych 
kryteriów) a nie węzły przesiadkowe, skupiające przystanki różnych środków 
transportowych1. 

Niezależnie od tej krytyki wynikającej z obserwacji dużej bezwładności 
w stosunku do niezbędnych zmian systemowych w obsłudze transportowej 
w  wielu miastach w  Polsce pojawia się myślenie strategiczne (nie zawsze 
skuteczne i  jeszcze nie przekładające się na działania systemowe) i pierwsze 
realizacje, w tym najbardziej udane w Łodzi2. 

Współczesne nurty teoretyczne kształtowania sieci 
transportu publicznego i przyległych terenów w obszarach 
śródmieść metropolitarnych 

W Warszawie brakuje obecnie kreatywnej wizji obszaru śródmiejskiego 
w postaci policentrycznego, wielofunkcyjnego układu węzłów tego miasta, 
którego elementy powiązane byłyby zintegrowanymi sieciami transportowymi. 
Integracja dotyczyć winna zarówno systemów komunikacyjnych z zespołami 
zurbanizowanymi jak i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi, 
opisanymi w tym artykule liniami i węzłami komunikacyjnymi oraz środkami 
transportu publicznego. 

Doprowadzenie do sprawnego funkcjonowania miejskiego systemu trans-
portu publicznego wymaga na wstępie zaprojektowania systemu, na bazie 
wszechstronnej analizy, precyzyjnych, nie zmienianych stale decyzji o lokaliza-
cji i formie węzłów przesiadkowych; przestrzegania zasady teoretycznego nurtu 
Transit Oriented Development (Transportu zbiorowego ukierunkowanego na 
rozwój) – wprowadzania największej intensywności zabudowy wokół tych 
węzłów. Zabudowa powinna być zróżnicowana funkcjonalnie i charaktery-
zować się dobrym designem oraz atrakcyjną formą. Drugim interesującym 
nurtem godnym zaczerpnięcia z niego inspiracji jest tzw. New Urbanism. 

1 Wynik dyskusji publicznej z udziałem studentów WAPW w Urzędzie Gminy Bemowo w 2018 roku, 
w związku z prezentacją przez przedstawicieli firm zajmujących się projektowaniem sieci transpor-
towych w Warszawie najnowszych zamierzeń inwestycyjnych w związku ze zbieraniem wniosków do 
Studium UiKZP m.st. Warszawy 

2 Multimedialne Centrum Przesiadkowe Łódź Fabryczna oraz kolejne dwa planowane węzły, w tym 
najszybciej Łódź Kaliska; planowane podobne realizacje w: Poznaniu – Brama Zachodnia, w Pszczynie 
– Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, gdzie zamiarem 
jest połączenie tego obiektu z przyszłym centrum komercyjnym, w Trójmieście strategia przewiduje 
powstanie 20 węzłów przesiadkowych, łączących pociąg i i autobusy, w Poznaniu 60 węzłów, podobnie 
w Krakowie i we Wrocławiu, by połączyć komunikację miejską z regionalną (Sereszczyński 2016). 



122 Krystyna Guranowska-Gruszecka

Dla poprawy warunków życia mieszkańców miasta, ale także śródmieścia 
metropolii – niezbędne są przestrzenie publiczne, które powinny być projek-
towane w najlepszym aktualnie stylu, z uwzględnieniem zieleni, przestrzeni 
przyjaznych dla ludzi z miejscami rekreacji, odpoczynku i formy przyjemnego 
spędzania czasu – dla wszystkich grup ludności. 

Śródmieście ma być dostępne dla pieszych, rowerzystów i publicznego 
transportu szynowego, natomiast ruch samochodów indywidualnych powi-
nien być wygaszany na obrzeżach śródmieścia, na których należy zbudować 
dostateczną liczbę parkingów typu Park&Ride oraz wypożyczalni skuterów 
i samochodów elektrycznych, a może już wkrótce z użyciem technologii napędu 
wodorowego, jak funkcjonuje to w niektórych miastach Europy Zachodniej3. 
Ruch autobusów i  samochodów indywidualnych w śródmieściu powinien 
ograniczyć się do obwodnicy śródmiejskiej i jej rejonu. Jeżeli taka zmiana nie 
będzie akceptowalna dla całego śródmieścia, należy jej dokonywać stopniowo 
w kolejnych etapach. 

Mając pełną świadomość, że Warszawa i Polska są na początku drogi ku 
przebudowie śródmieść metropolii w kierunku innowacyjnych rozwiązań, 
które powoli stają się rzeczywistością, należy przyjąć, że nie ma odwrotu 
od konieczności dokonywania zmian w zasadach projektowania przestrzeni 
śródmiejskiej i  stałego postępu. Wpłynie też na to skokowe zaprzestanie 
produkcji silników spalinowych i wysokoprężnych do samochodów po 2035 
roku. Przyspieszy zmiany technologiczne coraz większe zaleganie smogu 
w śródmieściu, utrudniające aktywności wszelkiego typu. 

W kierunku nowego modelu śródmieścia metropolii 
Proponowaną zasadą poruszania się w procesie naprawczym jest stałe ulep-

szanie założonych celów drogą drobnych korekt, jeżeli osiągnięcia nie spełnią 
oczekiwanych rezultatów, natomiast niedopuszczalne jest hamowanie działań 
i wycofywanie się po to, by zmienić całkowicie założenia. Należy przyjąć, że 
najpierw obowiązuje dyskusja, dogłębne badania zastanego poziomu obsługi 
zabudowy, inwestycji i  innych elementów zagospodarowania, postawienie 
diagnozy stanu i w rezultacie – wizja przyszłości i sukcesywna jej realizacja. 
Tylko taki model budzi nadzieję na sukces w postaci miasta przyjaznego nam 
wszystkim. 

W tym modelu musi mieścić się uwzględnienie faktu, że począwszy od 
2035 roku, nie będą produkowane pojazdy napędzane silnikami benzynowy-
mi i wysokoprężnymi. Alternatywą są i będą samochody elektryczne. Warto 
sobie zdać sprawę, że przed 1989 rokiem istniały w Polsce fabryki zajmujące 
się kompleksową produkcją samochodów. Dziś w ramach współpracy unijnej 

3 Przykładem może być system opisany dla Gandawy (Prokop, Pawlak 2018).
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i pozaunijnej produkujemy karoserie, a zakłady w innych krajach zajmują się 
m.in. silnikami. Kiedy stanie produkcja silników i  ich części za niecałe 20 
lat skończy się nawet niedoskonała, jak opisano wyżej, ale jednak istniejąca 
dostępność miejsc pracy, zamieszkania, usług, edukacji itp. terenów, między 
którymi odbywamy codzienne podróże. Nasz świat być może zamieni się 
z konieczności w skoncentrowane jednostki osadnicze, w których na minima-
listycznych powierzchniach będziemy próbowali pokonywać dystanse pieszo, 
a może wszelkimi innymi sposobami. Skoro nieuchronnie zbliża się nowa era 
środków transportu wymagających całkiem innej niż samochody spalinowe 
infrastruktury (rowery, hulajnogi) dotychczas obsługującej te pojazdy – czas 
z wyprzedzeniem zaprogramować i zaprojektować te nowe systemy, by w 2035 
roku mogła ruszyć kompleksowo polska innowacyjna produkcja zarówno nowej 
infrastruktury miejskiej (punkty ładowania), jak i samych pojazdów. 

Mając na uwadze interesy społeczne dojrzewającej metropolii warszawskiej, 
która przyciąga codziennie jak magnes pracowników z Łodzi, Radomia, Siedlec, 
Mińska Mazowieckiego i wielu innych miejscowości w promieniu do około 100 
km wokół, a cyklicznie np. co dwa tygodnie z miast całej praktycznie Polski, 
przyszłość Warszawy, ale i innych miast w kraju powinny być przedmiotem 
intensywnych zainteresowań władzy wybieranej przez wszystkich Polaków. 

W kontekście światowych, w tym europejskich trendów, w najbliższej przy-
szłość  powinny być rozwijane, a nie hamowane, jak to bywa dziś, innowacyjne 
badania naukowe, programy doświadczalne i działalność projektowa, z użyciem 
nowych technologii w dziedzinach: ochrony struktur miejskich przed trują-
cym smogiem oraz budowania łatwej dostępności miejsc naszej codziennej 
aktywności życiowej. Na wielu polach w firmach, mających siedziby w Polsce, 
a konkurujących na rynku z  ich zagranicznymi odpowiednikami dostrzec 
można większą sprawność polskich ekip, często złożonych z niewielu osób lub 
pojedynczych kreatorów. W wykorzystaniu tego potencjału leży sukces dobrej 
egzystencji przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków.

Zarysowującą się już potrzebą jest też refleksja dotycząca wykorzystywania 
nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa itp.) i praca: naukowa, 
badawcza, projektowa, technologiczna nad innowacyjnymi źródłami energii. 
Perspektywa najbliższych 20 lat to graniczny termin, w którym wobec wyczer-
pania tych pierwszych trzeba będzie z konieczności skorzystać z odnawialnych 
źródeł, tworząc do tego całe systemy stosownej infrastruktury przesyłowej, 
obecnie do tych celów nie przystosowanej. Już za kilka lat zanieczyszczenie 
środowiska, groźne dla ludzkości w skali globu, spowoduje zwrot w kierunku 
ratowania Ziemi i prawdziwie ekologicznych zachowań i działań, zmierzających 
do stosowania całkiem innych źródeł energii. Przewidywania takie zawarte są 
już obecnie w wielu artykułach prasowych. Przyszłość, która nas czeka wymaga 
uważności i starań na wielu polach, a w kształtowaniu miast zapewne nowych 
modeli. 
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Transport Accessibility of the Contemporary 
Centres of Metropolises on the Example  
of Warsaw – part 2

Summary

 In her article, the author discussed the basic theoretical principles binding 
in the Western European countries, concerning the functioning of the public 
transport in town centres of the developed metropolises around the world. 
Those examples were compared with the systems and applied principles in 
the Warsaw central area. She paid attention to the important to the urban 
transport in Warsaw specialist study whose principles are not put into effect 
or are implemented slowly and only fragmentarily, what mitigates their 
remedial efficacy. The author presented the perspectives of the development 
of transportation means in the city in the face of dramatically deteriorating 
pollution of the environment and the approaching preventive interventions 
in the global scale. She also presented the conclusions aimed at the induction 
of acceleration of remedial measures in the face of more and more evident 
climate changes. 

Key words: Park & Ride, metropolitan town centre, pedestrian and bicycle 
traffic, public transport, smog, electric cars. 
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