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ZTM/E8/01/2008 
 
dotyczy: nieregularności kursowania w godzinach szczytu linii E8. 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 

Od września 2008 r. dawna linia E-4 została podzielone na dwie linie ekspresowe: E4 i E8. 
Taki podział zapewnił moŜliwość w miarę dobrych warunków jazdy dla wszystkich pasaŜerów, 
którzy wcześniej korzystali z przeładowanej linii E-4. Funkcjonowanie obu linii sprawdzało się 
mniej więcej do początku października 2008 r. Od października 2008 r. pasaŜerowie linii 
ekspresowych coraz częściej narzekają na to, Ŝe linie te rano jeŜdŜą nieregularnie. Bardzo często 
trzeba na nie czekać o wiele dłuŜej niŜ wynika to z ich porannego rozkładu jazdy (co 4 min.). 
Zdarzają się dni kiedy np. autobusy linii E8 przez nawet 15 minut nie przyjeŜdŜają do pętli, a tym 
samym pasaŜerowie zamiast czekać na kolejny autobus 4 minuty, czekają na niego np. 15 minut. 

 
Po licznych wystąpieniach pasaŜerów zostały przeprowadzone obserwacje kursowania linii 

E8 w porannym szczycie. 
25 listopada 2008 r.: 
Na pętli Nowodwory ok. 7:25. stały 3 autobusy linii: 

1. E8 (nr boczny 3313), który za chwilę (ok. 7:26) odjechał (ok. 7:26). Prawdopodobnie był to 
kurs, który powinien odjechać o godz. 7:24 lub wcześniej (np. 7:20) 

503, który odjechał o godz. 7:28 (punktualnie!) 
510, który odjechał o 7:30 (teŜ punktualnie!) 
 
Przez kolejne kilka minut nie było Ŝadnego autobusu na pętli. Potem przyjechał 510 (odjazd 7:50) i: 

2. E8 (nr boczny 5631), który odjechał ok. 7:32 (choć powinien pewnie o 7:28) – do tego 
autobusu obserwator wsiadł. 

Kolejne E8 mijano: 
3. ok. 7:40 przy Ćmielowskiej za skrzyŜowaniem ze Światowida (odjazd z pętli pewnie 7:46, 

choć powinien 7:32, nr boczny 3322) 
4. ok. 7:42 przy Ćmielowskiej przed skrzyŜowaniem ze Światowida (odjazd z pętli pewnie 

7:48, choć powinien 7:36, nr boczny 8859) 
5. ok. 7:48 przy Myśliborskiej (odjazd z pętli pewnie 7:56, choć powinien 7:40, nr boczny 3350 
6. ok. 8:01 przy Ekspresowej (odjazd z pętli pewnie 8:12, choć powinien 7:45, nr boczny 5581) 
7. ok. 8:07 pomiędzy Kowalczyka a Płochocińską (odjazd z pętli pewnie 8:19, choć powinien 

7:50, nr boczny 55xx - nie dostrzeŜono dokładnie) 
8. ok. 8:08 na estakadzie zjazdowej przy Auchan (odjazd z pętli pewnie 8:20, choć powinien 

7:55, nr boczny 3357) 
Być moŜe jakiś autobus E-8 jechał na odcinku Słowackiego-most Grota, ale ze względu na ekrany 
trudno to jednoznacznie stwierdzić. 
Kolejne E8 zanotowano juŜ na pętli Marymont: 

9. nr boczny 8867 (zanotowany na pętli ok. 08:15) powinien wyruszyć z Nowodworów o 8:00 
lub 8:05 

10. nr boczny 5434 (zanotowany na pętli ok. 08:15) powinien wyruszyć z Nowodworów o 8:05 
lub 8:10 



11. nr boczny 8850 (zanotowany na pętli ok. 08:15) powinien wyruszyć z Nowodworów o 8:10 
lub 8:15 

Razem doliczono się 11 brygad. Jeśli przyjąć, Ŝe na odcinku zasłoniętym przez ekrany teŜ jechał 
jakiś autobus E8, to razem byłoby to 12 brygad. 
 
Na pętli Marymont ok. 8:15 odnotowano takŜe (jednocześnie) 5 wozów E-4: 
5331 (zanotowany na pętli o 08:15) 
3324 (zanotowany na pętli o 08:15) 
8868 (zanotowany na pętli o 08:15) 
5787 (zanotowany na pętli o 08:15) 
5730 (zanotowany na pętli o 08:15) 
Kierowcy byli prawdopodobnie w ekspedycji zgłaszający opóźnienia. Jednak to spowodowało, Ŝe 
na pozostałym odcinku trasy, tym razem linii E4, tych autobusów w tym czasie nie było! Doszło 
nawet do kuriozalnej sytuacji, w której kierowcy E-4 i E-8 w pewnym momencie zablokowali 
swoimi autobusami wjazd i wyjazd z pętli Marymont. 
 
26 listopada 2008 r. 
Na pętli Nowodwory ok. 7:45 były 4 autobusy linii: 
516 planowo odjeŜdŜający o 7:48 (i tak odjechał) 
126 planowo odjeŜdŜający o 7:50 
510 planowo odjeŜdŜający o 7:50 
503 planowo odjeŜdŜający o 7:58 
 
Ok.7:50 przyjechał 508, a zanim E8 

1. Czyli pierwszy E8 (nr boczny 5285) przyjechał ok. 7:50 i od razu odjechał (powinien to być 
kurs co najmniej o 7:36, albo nawet 7:32 sądząc po tłumie na pętli) 

2. Za chwilę przyjechał drugi E8 (nr boczny 8865), który odjechał tuŜ po nim ok. 7:52 (choć 
powinien pewnie o 7:40) – do tego autobusu obserwator wsiadł. 

Kolejne E8 mijano: 
3. ok. 7:51 przy Stefanika (odjazd z pętli pewnie 7:54, choć powinien 7:45, nr boczny 3369) 
4. ok. 7:53 przy Ćmielowskiej (odjazd z pętli pewnie 7:57, choć powinien 7:50, nr boczny 

5286) 
5. ok. 7:57 przy Modlińskiej (odjazd z pętli pewnie 8:07, choć powinien 7:55, nr boczny 3384) 
6. ok. 8:00 przy Ekspresowej (odjazd z pętli pewnie 8:10, choć powinien 8:00, nr boczny 8867) 
7. ok. 8:04 przy Kowalczyka (odjazd z pętli pewnie 8:17, choć powinien 8:05, nr boczny 3902) 
8. ok. 8:06 na moście Grota odnotowano prawdopodobnie 2 autobusy E8 jeden za drugim, ale 

ze względu na słabą widoczność nie moŜna jednoznacznie stwierdzić, czy były to aŜ 2 
autobusy linii E8, czy tylko jeden. Jeśli były 2, to odjazdy z pętli miałyby mniej więcej 8:21 
i 8:22, choć powinny 8:10 i 8:15, nr bocznych nie dostrzeŜono). 

Być moŜe jakiś autobus E8 jechał na odcinku Słowackiego-most Grota, ale ze względu na ekrany 
trudno to jednoznacznie stwierdzić. 
Kolejne E8 zanotowano juŜ na pętli Marymont: 

9. Wóz wyjeŜdŜający ok. 8:10 (odjazd z Nowodworów pewnie 8:30, choć powinien o 8:20, nr 
boczny 3367) 

10. Stojący na pętli E-8, nr boczny 5581 (zanotowany na pętli ok. 08:12) powinien wyruszyć z 
Nowodworów o 8:25 

 
Razem doliczono się 10 brygad i to przy załoŜeniu, Ŝe mostem Grota jechały rzeczywiście 2 wozy 
E8. Jeśli przyjąć, Ŝe na odcinku zasłoniętym przez ekrany teŜ jechał jakiś autobus E8, to razem 
byłoby to 11 brygad. 
 
 
 



28 listopada 2008 r. 
Na pętli Nowodwory ok. 7:30 były 2 autobusy: 
503 planowo odjeŜdŜający o 7:48 (i tak odjechał) 

1. Stał takŜe E-8 i odjechał chyba planowo, czyli 7:32 (nr boczny 5631) 
Ok. 7:33 przyjechały E-8 i 510. 

2. drugi E-8 (nr boczny 5735) odjechał o 7:36 (planowo) z obserwatorem w środku 
Kolejne E8 mijano: 

3. ok. 7:37 przy Ordonówny (odjazd z pętli pewnie 7:40, nr boczny 5581) 
4. ok. 7:40 przy Mehoffera prawdopodobnie 2 wozy E-8 (numery słabo widoczne i jeden mógł 

być linią 509), nr boczne: 5739 i 3919. Odjazdy planowe, tj. 7:45 i 7:50 (o ile oba to 
były E-8) 

5. (6) ok. 7:47 przy Ekspresowej (odjazd z pętli 7:55, nr boczny xxxx – zbyt szybko przejechał 
i nie zanotowano poza numerem linii) 

6. (7) ok. 7:50 na estakadzie koło Auchan (odjazd z pętli 8:00, choć powinien 8:00, nr boczny 
xxxx - jw.) 

7. (8) ok. 7:52 na moście (odjazd z pętli 8:05, nr boczny xxxx - jw.) 
Być moŜe jakiś autobus E8 jechał na odcinku Słowackiego-most, ale ze względu na ekrany trudno 
to jednoznacznie stwierdzić. 
Kolejne E8 zanotowano juŜ na pętli Marymont: 

8. (9) E8 stał na pętli - nie notowano nr bocznego. 
 
Razem doliczono się 9 brygad, przy załoŜeniu, Ŝe przy ul. Mehoffera były mijane 2 wozy E-8. Jeśli 
na odcinku zasłoniętym przez ekrany teŜ przejeŜdŜały autobusy linii E8, to razem dałoby to ilość 10 
brygad. 
 
02 grudnia 2008 r. 
Na pętli Nowodwory ok. 7:20 stały 3 autobusy linii:  
516 planowo odjeŜdŜający 0 7:28 (i tak odjechał) 
503 planowo odjeŜdŜający 0 7:28 (i tak odjechał) 
510 planowo odjeŜdŜający o 7:30 (i tak odjechał) 
W tym momencie na pętli nie było Ŝadnego autobusu). Ok. 7:34 przyjechały: 508, 503, 509 i E8 (nr 
boczny 8871) 

1. E8 od razu odjechał, czyli ok. 7:34 (powinien to być kurs co najmniej o 7:20). 
2. Za chwilę przyjechał drugi E8 (nr boczny 3357), który odjechał tuŜ po tym pierwszym – ok. 

7:35 (choć powinien pewnie o 7:24) 
Potem przyjechały i odjechały: 

3. ok. 7:37 (choć powinien 7:28, nr boczny 5481) 
4. ok. 7:41 (choć powinien 7:32, nr boczny 5531) - do tego wsiadł obserwator 

Kolejne E8 mijano: 
5. ok. 7:44 przy Stefanika (odjazd z pętli pewnie 7:46, choć powinien 7:36, nr boczny 3361) 
6. ok. 7:45 przy Ćmielowskiej (odjazd z pętli pewnie 7:51, choć powinien 7:40, nr boczny 

2418) 
7. ok. 7:47 przy Carrefourze (odjazd z pętli pewnie 7:55, choć powinien 7:45, nr boczny 5581) 
8. ok. 7:49 przy Modlińskiej (odjazd z pętli pewnie 7:59, choć powinien 7:50, nr boczny 5631) 
9. ok. 7:52 przy Kowalczyka (odjazd z pętli pewnie 8:03, choć powinien 7:55, nr boczny 5786) 
10. ok. 7:54 przy Auchan (odjazd z pętli pewnie 8:06 choć powinien 8:00, nr boczny 3913) 
11. ok. 7:56 na moście Grota (odjazd z pętli pewnie 8:10, choć powinien 8:05, nr boczny 5234) 

 
Na odcinku Słowackiego-most Grota (jezdnia przeciwna zasłonięta przez ekrany) powinien 
przejechać E8, który tego dnia zanotowany został przez obserwatora jako pierwszy, czyli nr boczny 
8871 - na pętli Marymont (przyjazd ok. 8:00) stały autobusy z nr bocznymi: 3357 i 5481 (te które 
juŜ odnotowano). 
Razem doliczono się 11 brygad. 



03 grudnia 2008 r. 
Na pętli ok. 7:15 sporo autobusów: 

1. E-8 stał i odjechał o czasie, czyli ok. 7:16 (nr boczny 5735) 
2. Za chwilę przyjechał drugi E-8 (nr boczny 5736), który odjechał teŜ o czasie 

(7:20) z obserwatorem w środku. 
Na pętlę przyjechał jeszcze MAN (nr boczny 3315), ale stanął z boku (kierowca jeszcze nie przebrał 
wozu). Być moŜe za chwilę byłoby to E-8? 
 
Kolejne E8 mijano: 

3. ok. 7:21 wjeŜdŜał na pętlę (odjazd z pętli planowo o 7:24, nr boczny 5233) 
4. ok. 7:25 przy Stefanika (odjazd z pętli planowo o 7:28, nr boczny 5739) 
5. ok. 7:26 przy Mehoffera (odjazd z pętli planowo o 7:32, nr boczny 5781) 
6. ok. 7:28 przy Myśliborskiej (odjazd z pętli planowo o 7:36, nr boczny 5780) 
7. ok. 7:34 przy Ekspresowej (odjazd z pętli pewnie o 7:44, choć powinien 7:40, 

nr boczny 2418). Jeśli jednak ten MAN na pętli to w końcu był E-8 odjazd powinien być 
planowy. 

 
Na estakadzie most Grota - Modlińska zaobserwowano dwa autobusy (być moŜe przynajmniej jeden 
z nich to był E8). Dalej nie zauwaŜono Ŝadnego autobusu E8, ale z pewnością na odcinku 
Słowackiego-most Grota (jezdnia przeciwna zasłonięta przez ekrany) mógł przejechać przynajmniej 
jeden E8. 

8. przy dojeździe do pętli (ok. 7:41) odjeŜdŜał z niej E8 (nr boczny 5789), a wjeŜdŜał wóz (nr 
boczny 5735 - juŜ odnotowany) 

 
Razem doliczono się 8 brygad. Przy czym jeśli spostrzeŜenia obserwatora o dodatkowych wozach 
(pętla – dodatkowy MAN i estakada most Grota-Modlińska) są trafne to byłoby ich 11-12. 
 
05 grudnia 2008 r. 
Na pętli ok. 7:30 sporo autobusów: 

1. E8 stał i odjechał o czasie, czyli ok. 7:36 (nr boczny 5782) 
2. Za chwilę przyjechał drugi E8 (nr boczny 5537), który odjechał teŜ o czasie (7:40) z 

obserwatorem w środku. 
Kolejne E8 mijano: 

3. ok. 7:43 przy Stefanika (odjazd z pętli prawie planowo o 7:45, nr boczny 2418) 
4. ok. 7:46 przy Botewa (odjazd z pętli prawie planowo o 7:50, nr boczny 5581) 
5. ok. 7:46 przy Myśliborskiej (odjazd z pętli planowo o 7:55, nr boczny 5237) 
6. ok. 7:48 przy Modlińskiej (odjazd z pętli planowo o 8:00, nr boczny 5204) 
7. ok. 7:56 przy kanale Ŝerańskim (odjazd z pętli prawie planowo o 8:05, nr boczny 5767). 

 
Na estakadzie most Grota - Modlińska zaobserwowano dwa autobusy (być moŜe przynajmniej jeden 
z nich to był E8). Dalej nie zauwaŜono Ŝadnego autobusu E-8, ale z pewnością na odcinku 
Słowackiego-most Grota (jezdnia przeciwna zasłonięta przez ekrany) mógł przejechać przynajmniej 
jeden E-8. 

8. przy dojeździe do pętli (ok. 8:01) stał juŜ na niej E-8 (nr boczny 5631), a wjeŜdŜał wóz (nr 
boczny 5782 - juŜ odnotowany) 

 
Razem doliczono się 8 brygad. Przy czym jeśli przypuszczenia obserwatora o dodatkowych wozach 
są trafne to byłoby ich 10-11. 
 
 
 
 
 



Na tym obserwacje zakończono. PoniŜej zamieszczam dodatkowe spostrzeŜenia z obserwacji, które 
bezpośrednio nie dotyczą notowanych powyŜej danych aczkolwiek są z nimi powiązane: 
 

1. Notatka z dnia 25 listopada 2008 r.: 
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie linii E8 w porannym szczycie z częstotliwością co 4 

min., potrzeba przynajmniej 14-15 brygad (spełnione wtedy byłyby równieŜ odpowiednie 
wymagania BHP). Odnotowano maks. 12 wozów. Obecnie wiele wskazuje na to, Ŝe rzadkie 
kursowanie E-8 to nie wina tylko zakorkowanych ulic tego dnia, ale i (fizycznego) braku 
autobusów. 
 

2. Notatka z dnia 26 listopada 2008 r.: 
O tej porze (7:50 – 8:30) linię E8 powinno obsługiwać ok. 13 wozów, rzadkie i nieplanowe 

kursowanie E8 dzisiejszego dnia, to wina tylko i wyłącznie braku odpowiedniej ilości brygad. Po 
godz. 7:30 korka na trasie E8 w ogóle nie było (bus-pas droŜny, podobnie most Grota w stronę 
Białołęki). 

 
3. Notatka z dnia 28 listopada 2008 r.: 

O tej porze (7:30 – 8:05) linię E8 powinno obsługiwać ok. 14 – 15 wozów. Dziś jechało się bardzo 
dobrze i tylko dlatego nie było opóźnień w stosunku do rozkładu, ale czy faktycznie kursy w 
poszczególnych porach odjazdu (wg rozkładu) były obsługiwane tymi wozami, co powinny 
(naliczono maks. 11 brygad), niewiadomo. 
 

4. Notatka z dnia 02 grudnia 2008 r.: 
O tej porze (7:20 – 8:00) linię E8 powinno obsługiwać ok. 14 – 15 wozów. Dziś rzadkie i 

nieplanowe kursowanie E8 to wina tylko i wyłącznie braku odpowiedniej ilości brygad. Po godz. 
7:15 korka na trasie E8 w ogóle nie było (bus-pas droŜny, most Grota w stronę Białołęki równieŜ). 
Nawet, jeśli korek był wcześniej to gdyby jeździło tyle brygad ile powinno, nie byłoby w odjazdach 
z pętli Nowodwory takich opóźnień. 

 
5. Notatka z dnia 03 grudnia 2008 r.: 

O tej porze (7:15 – 7:45) linię E-8 powinno obsługiwać przynajmniej 14 – 15 wozów. Korka 
na trasie E8 nie było. Wcześniej teŜ mało prawdopodobne, aby trasa E8 była zakorkowana, a mimo 
to planowe odjazdy były utrzymywane z trudem przez kierowców. Przy lekkim zakorkowaniu trasy, 
planowe odjazdy przestałyby być planowe. 

 
6. Notatka z dnia 05 grudnia 2008 r.: 

O tej porze (7:30 – 8:05) na linii E8 powinno kursować przynajmniej 14 wozów. Korka na 
trasie E8 nie było. Wcześniej teŜ mało prawdopodobne, aby trasa E8 była zakorkowana, a mimo to 
planowe odjazdy były przez kierowców utrzymywane z trudem. Przy lekkim zakorkowaniu trasy, 
kierowcy nie daliby rady utrzymać kursów wg rozkładu jazdy z przystanków. 



Szanowny Panie Dyrektorze ! 
Biorąc pod uwagę wyniki z przeprowadzonych w okresie 2 tygodni obserwacji oraz 

wcześniejsze zgłoszenia pasaŜerów o nieregularnym kursowaniu autobusów linii E8, proszę o 
odpowiedź na pytanie czy nieregularność kursowania linii E8 będzie w jakiś sposób poprawiona. 

Wiele wskazuje na to, Ŝe w porannym szczycie nie wynika ona z zakorkowania ulic, którymi 
prowadzi trasa linii E8, lecz z niedostatku autobusów obsługujących tę linię. 

 
 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz dzielnicy Białołęka 
 
 

Z powaŜaniem  
 

Wojciech Tumasz  


