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Znak: Z20-326/02/2013 
 
Dotyczy:  zmiany trasy i godzin kursowania obecnej linii 326 (dawniej Z20). 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Bardzo dziękuję za odpowiedź z dnia 14 lutego 2013 r. (znak: ZTM/P- 6106/514/1-13/KNI). Nie 
ma w niej jednak odpowiedzi na pytanie: 
 
„Proszę o wyjaśnienie dlaczego do węzła przesiadkowego połoŜonego dalej (metro) skierowano linie 
podmiejskie, podczas gdy takie linie powinny być kierowane do najbliŜszych węzłów przesiadkowych 
(śerań FSO), a jednocześnie odmówiono skierowania do metra linii miejskiej?” 
 
 Pana odpowiedź wskazuje, Ŝe nastąpiło pewne niezrozumienie mojego wniosku. Prosiłem o 
wydłuŜenie linii 326 do metra i jednocześnie skrócenie linii podmiejskich (705 i 735) z powrotem do 
śerania FSO, a nie wydłuŜenie linii 326 śladem obecnie wydłuŜonych linii 705 i 735. WydłuŜenie linii 
326 (miejskiej) i skrócenie linii podmiejskich (których trasa powinna kończyć się w najbliŜszym, na 
terenie Warszawy, węźle przesiadkowym) nie powinno pochłonąć znacznych środków, a przy tym 
spowoduje odciąŜenie linii 511 w kierunku metra Marymont na odcinku: Płochocińska – metro 
Marymont, a nawet linia 326 mogłaby przejąć (wraz z linią 510) obsługę przystanku Płochocińska w 
kierunku metra Marymont, na czym zyskaliby mieszkańcy północnych rejonów dzielnicy 
zamieszkałych w okolicy ul. Modlińskiej i korzystających z linii 511. 
Skierowanie linii 326 do metra Marymont z pewnością spowoduje, Ŝe linia ta ze stanu: „aktualnie 
dysponuje znaczną rezerwą podaŜą miejsc.” Zacznie być lepiej wykorzystywana (na odcinku 
Konwaliowa – śerań FSO linią tą jeździ kilkadziesiąt osób na godzinę).  
 
 Jednocześnie bardzo często w odpowiedzi na moje wnioski (i innych osób, które piszą do 
Państwa prośby o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów) otrzymuję sformułowania: 
„Cały będący w dyspozycji tabor jest wykorzystywany do obsługi obecnego układu komunikacyjnego, 
w tym objazdów związanych z budową centralnego odcinka II linii metra.”, 
a ostatnio: 
„Jednocześnie Rada Warszawy na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2013 roku przyznała mniej 
środków niŜ było to wcześniej planowane, a zatem aktualnie musimy prowadzić prace nad 
określeniem zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.” 
 



Niewątpliwie aspekt finansowy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Warszawie jest jednym z 
głównych determinantów kształtujących obraz i jakość komunikacji miejskiej w mieście. W ostatnich 
latach nastąpił znaczny (wg moich informacji o ok. 30% w ciągu ostatnich 2-3 lat) wzrost zatrudnienia 
w ZTM i obecnie liczba pracowników instytucji, którą Pan kieruje, przekracza 650 osób. Przy średnim 
wynagrodzeniu jedynie 2.000 zł brutto/m-c koszty administracyjne związane z komunikacją miejską w 
Warszawie wzrosły zatem o ok. 4.500.000 zł (cztery i pół miliona) rocznie. Czy zatem nadmierny 
wzrost liczby urzędników planujących komunikację w mieście nie jest pośrednio przyczyną 
ograniczenia środków, które miasto moŜe przeznaczyć na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 
(zamówienie wozokilometrów w spółkach autobusowych, tramwajach, metrze, SKM)? 
 
 
 
 Jeszcze raz proszę o wydłuŜenie linii 326 do metra i skrócenie linii podmiejskich z Nieporętu do 
śerania FSO. 
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