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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada Zarząd Krajowy SITK w Warszawie.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie.

Osoba kontaktowa w tej sprawie: 
Hanna Szary

hanna.szary@sitkrp.org.pl
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel.: (22) 827 02 58, 506 116 966

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-

nie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e itp.) oraz tabel.

2.  Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach 
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).

3.  Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,  
wcięć,  podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne 
i dolne. Nie stosować przypisów.

4.  Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy w dyscyplinę inżynieria lądowa i transport podle-

gają procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala 

zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego oraz uwzględnić w ewaluacji 

jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392). Liczba uwzględnianych punktów w 

ewaluacji osiągnięć naukowych wynosi 5.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-

tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 

formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-

nych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 

stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-

tów współpracujących. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-

cja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy 

do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez 

ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 

podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą być orygi-

nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-

mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 

(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 

publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 

„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. 
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:

• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.transportation.overview.pwr.edu.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.transportation.overview.pwr.edu.pl
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Koncepcja zintegrowanego systemu 

transportu szynowego opartego 

na tramwajach dwusystemowych 
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przykładzie Piaseczna
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Toaleta w pociągu 

Krzysztof Lewandowski 20

Szanowni P.T. Czytelnicy!

Przekazujemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego jest on poświęcony nowym rozwiązaniom w 

infrastrukturze transportowej. Pierwszy artykuł poświęcony jest problemowi dostępności stacji paliw dla 

osób niepełnosprawnych. W sposób przekrojowy opisano problematykę korzystania przez osoby niepeł-

nosprawne ze wszystkich funkcji jakie oferuje stacja paliw, skupiając się na jednej – zdaniem autorów 

zaniedbanej - problemowi tankowania pojazdu. Opisuje nieakceptowany stan aktualny i możliwe spo-

soby jego poprawy. 

W kolejnym artykule Autor przedstawia koncepcję systemu zintegrowanego transportu szynowego dla 

obsługi komunikacyjnej Piaseczna, stanowiącego jeden z głównych ośrodków miejskich Warszawskie-

go Obszaru Metropolitalnego. Przeanalizowano uwarunkowania rozwoju nowych linii i wykorzystania 

istniejącej infrastruktury. Zaproponowano system aglomeracyjnego transportu szynowego opartego 

na kolei normalno- i wąskotorowej oraz tramwajach dwusystemowych, z uwzględnieniem etapowania 

rozwoju sieci i integracji rożnych środków transportu. Przedstawiona koncepcja może stanowić model 

rozwoju transportu szynowego w obszarze metropolitalnym. W ostatnim artykule Autor porusza pro-

blem rozwiązań toalet w pociągach oraz wskazuje na  potrzebę regulacji prawnej minimalnej liczby 

toalet przypadających na dany typ składu pociągu.  

Życzę naszym czytelnikom dobrej lektury.

Redaktor Naczelny 

 Prof. Antoni Szydło
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Infrastruktura drogowa

Wprowadzenie 

Współczesna stacja paliw już tylko z 
nazwy przypomina miejsce sprzedaży 
tylko paliw i akcesoriów samochodo-
wych. Obecnie to nowoczesny, wielo-
funkcyjny obiekt, oferujący możliwość 
nabycia szerokiej gamy dóbr i usług 
niezupełnie związanych z branżą mo-
toryzacyjną takich jak: kupno produk-
tów spożywczych i przemysłowych, 
pobranie pieniędzy z bankomatu, 
wysłanie listu, zjedzenie posiłku, sko-
rzystania z toalety bądź tylko odpo-
czynku w ciepłym i zadaszonym po-
mieszczeniu, poza samochodem. 
 Wraz z rozwojem cywilizacyjnym 
i społecznym stacja paliw poddana 
została ewolucyjnym zmianom dosto-
sowującym ją do potrzeb wszystkich 
osób, w tym także osób niepełno-
sprawnych.

Korzystanie ze stacji paliw

Według wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 

[1] liczba osób niepełnosprawnych 
w 2011 r. wyniosła ponad 12% ogółu 
społeczeństwa. Ile spośród nich korzy-
sta ze stacji paliw jako czynni kierow-
cy bądź tylko jako pasażerowie tego 
statystyki nie podają. Zapewne więk-
szość z nich przynajmniej sporadycz-
nie bywa na stacjach paliw i w pew-
nym przynajmniej zakresie korzysta 
z ich oferty. Z tego powodu obecna 
infrastruktura stacji powinna być go-
towa na przyjęcie takich osób, chociaż 
w przeszłości nie zawsze tak bywało.
 Przez długie lata obsługa osób nie-
pełnosprawnych na stacji paliw stała 
na minimalnym poziomie i ogranicza-
ła się przede wszystkim do pomocy 
personelu przy tankowaniu lub po-
średnictwie w zakupach. Wejścia do 
budynków stacji tylko niekiedy były 
dostosowane i chociaż najczęściej 
budynki były parterowe to miały przy-
najmniej jeden schodek bądź wysoki 
próg. Toalety dla klientów spotykało 
się rzadko, zazwyczaj były przeznaczo-
ne tylko dla personelu. W przypadku 
osób niepełnosprawnych obsługa 

często robiła wyjątek pozwalając z 
nich korzystać, lecz było nie lada sztu-
ką osobom na wózku do nich się do-
stać. Były wykonane wg ówczesnego 
standardu - małe kabiny z wąskimi 
drzwiami i dojściami, bez jakichkol-
wiek elementów wspomagających 
(poręczy).
 Przełom polityczny i gospodarczy 
jaki nastąpił w roku 1989 spowodował 
gwałtowny rozwój motoryzacji a w 
tym stacje paliw, tak w zakresie ilościo-
wym, jak i jakościowym. Powodem 
było:
• odziedziczenie starych obiektów 

CPN nie odpowiadających no-
wym przepisom i nowoczesnym 
standardom obsługi podróżują-
cych, wymagających modernizacji 
zwłaszcza w obliczu wkraczającej 
zagranicznej konkurencji, która 
taki standard zapewniała,

• gwałtowny rozwój motoryzacji - 
wzrost liczby pojazdów i podróż-
nych dla którego ówczesna rzadka 
sieć stacji paliw stała się niewystar-
czająca,

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności stacji paliw dla osób niepełnosprawnych. W sposób przekrojowy opisano 
problematykę korzystania przez osoby niepełnosprawne ze wszystkich funkcji jakie oferuje stacja paliw, skupiając się na jednej - zdaniem 
autora zaniedbanej - problemowi tankowania pojazdu. Opisuje nieakceptowany stan aktualny i możliwe sposoby jego poprawy.

Słowa kluczowe: Drogi; Stacje paliw; Niepełnosprawni

Abstract: The article is devoted to the problem of accessibility of petrol stations for people with disabilities. In a cross-sectional way it descri-
bes the problems of disabled people using all the functions off ered by a petrol station, focusing on one - which is neglected in the author's 
opinion - the problem of refueling a vehicle. It describes the unacceptable current situation and possible ways of improvement. 

Keywords: Roads; Petrol stations; Disabled

Petrol station and disabled customers
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Infrastruktura drogowa

• budowa nowych dróg, zwłaszcza 
autostrad i dróg ekspresowych i w 
związku z tym konieczność budo-
wy nowych stacji paliw.

Z dniem 1.01.1995r wprowadzono 
obowiązek zapewnienia dostępności 
infrastruktury budowlanej osobom 
niepełnosprawnym. Przepisami tymi 
objęto wszystkie budowle oraz bu-
dynki użyteczności publicznej [2]. Sta-
cje paliw uznano, że tym przepisom 
również podlegają. Dzięki temu ko-
lejne lata przyniosły ogromny wzrost 
liczby stacji dostosowanych i obecnie 
tylko niektóre z nich nie spełniają jesz-
cze tego wymogu. Ale jeśli się jednak 
bliżej przyjrzeć stacjom uważanym za 
dostosowane to w wielu miejscach 
wciąż istnieją przykłady gdzie w roz-
wiązaniach dostosowawczych, tak 
technicznych, jak i organizacyjnych, 
zauważyć można szczegóły, negatyw-
nie wpływające na dostępność stacji. 
Sprawiając, że korzystanie ze stacji 
przez osoby niepełnosprawne w dal-
szym ciągu jest kłopotliwe i utrudnio-
ne. 
 Problem niedostatecznego dosto-
sowania stacji paliw zauważyło także 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i w 
ogłoszonym programie: 
 Dostępność Plus w działaniu 23, 
podpunkt mobilność zapisano że: „Dla 
realizacji poprawy mobilności osób star-
szych i osób z niepełnosprawnościami 
zaplanowano: [...] wdrożenie standardów 
dostępności dla stacji benzynowych, 
uwzględniających przenośne terminale 
płatnicze, system przyzywania obsługi, 
możliwość płatności za pomocą aplikacji 

mobilnej, system tłumaczeń migowych 
on-line” [3].

Obecne dostosowanie stacji paliw

W polskich przepisach [4] nie wystę-
puje znak drogowy informacyjny, któ-
ry za pomocą np. symbolu/piktogra-
mu informowałby czy dana stacja jest 
dostosowana. Takie oznakowanie dla 
wielu osób niepełnosprawnych było-
by przydatne, gdyż osoby te mogłyby 
odpowiednio wcześniej być poinfor-
mowane czy stacja do której się zbli-
żają jest dla nich przyjazna. Obecnie 
przekonują się o tym dopiero po wje-
chaniu i obejrzeniu stacji z okna sa-
mochodu bądź już po wyjściu i próbie 
skorzystania. Sporadycznie i tylko w 
indywidualnym zakresie (i indywidu-
alnym oznakowaniem) niektóre stacje 
sygnalizują takie dostosowanie (rys. 1). 
Oznakowanie to jednak nie do końca 
jest zrozumiałe - czy dostosowanie 
to dotyczy tylko dostępności WC, czy 
także pozostałych usług i infrastruktu-
ry w tym np. wejścia do budynku sta-
cji (WC bowiem może znajdować się 
na tyłach budynku i być dostosowane 
lecz główne wejście do budynku stacji 
dostosowanym może takim nie być). 
 Podobnie informacja podawana za 
pomocą stron internetowych. Przykła-
dowo na stronach dwóch koncernów 
paliwowych (Orlen i BP) w opisach 
stacji są podane informacje o ich do-
stępności lecz tylko w formie suchego 
symbolu/zapisu bez podania szczegó-
łów na czym ta dostępność polega. 
 Jednak co do wprowadzenia do 
przepisów jednolitego znaku drogo-

wego pojawia się pytanie czy jego 
ewentualne wprowadzenie ma jesz-
cze sens, jeśli właściwie większość sta-
cji i świadczonych tam usług jest już 
dostosowana w stopniu wymaganym 
przez prawo (w tym zwłaszcza w za-
kresie dostępności WC) a te pozostałe 
stacje, też sukcesywnie są przebudo-
wywane i dostosowywane? Pytanie to 
od wielu lat jest pytaniem otwartym i 
stopniowo, z upływem czasu traci za-
tem na znaczeniu chociaż w przypad-
ku niektórych stacji byłoby korzystne. 
Tak więc osobom niepełnosprawnym 
pozostaje nadal niezawodny i naj-
prostszy sposób przekonania się o do-
stępności stacji - po wjechaniu na sta-
cję wizja lokalna z okna samochodu 
lub przywołanie obsługi i wypytanie 
lub próba samodzielnego skorzysta-
nia z jej usług i w przypadku gdy wizy-
ta zakończy się sukcesem zapamięta-
nie stacji na przyszłość. 
 Zjazd z drogi głównej i wjazd na 
stację paliw, pozornie łatwy, może 
czasami sprawić pewne trudności. To 
nie tylko znużenie i zmęczenie jazdą 
lub trudne warunki widocznościowe. 
Także niepełnosprawność, zwłasz-
cza wzrokowa - niedowidzenie oraz 
ruchowa - niesprawność rąk może 
spowodować, że wykonanie tego ma-
newru może okazać się spóźnione i 
zakończyć najechaniem na zewnętrz-
ny krawężnik zjazdu. Aby zmniejszyć 
to niebezpieczeństwo krawężnik moż-
na wyróżnić np. kontrastowym malo-
waniem - kolor żółty lub żółto-czarny 
(rys. 2) bądź nawet zamontować na 
nim wyraźnie widoczne elementy od-
blaskowe.

1. Oznakowania tablicami informacyjnymi dostępności stacji paliw w 
sposób indywidualny - Polska/Czechy

2. Przykład kontrastowego wymalowania krawężnika poprawiającego jego 
zauważalność - Warszawa/Polska
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 Zadaszenie strefy tankowania oraz 
dojścia do budynku (rys. 3) nie spo-
woduje, że strefa ta podczas opadów 
będzie zupełnie sucha, jednak opady 
będą na pewno mniejsze. Dzięki temu 
poprawi się komfort poruszania się w 
tej najczęściej wykorzystywanej strefi e 
- pozwoli nie brać ze sobą parasola a 
personelowi mniej odśnieżać. Z tych 
względów w tej strefi e blisko drzwi 
wejściowych budynku stacji wskaza-
nym jest zlokalizowanie przynajmniej 
jednego stanowiska postojowego dla 
osób niepełnosprawnych. Dzięki temu 
osoby dla których proces wychodze-
nia z pojazdu w porównaniu z osoba-
mi sprawnymi jest dłuższy (osoby na 
wózkach inwalidzkich, o kulach) mniej 
zmokną a przy tym będą pokonywać 
krótszą trasę bez konieczności zabie-
rania parasola angażującego potrzeb-
ną jedną rękę (rys. 4). 
 Takie stanowisko postojowe powin-
no charakteryzować się odpowiedni-
mi wymiarami [5] i być odpowiednio 
oznakowane w tym także barwą (nie-
bieską) [4]. W przypadku większego 
zapotrzebowania na tego typu miej-

sca postojowe, można je wyznaczać 
w pewnym oddaleniu od drzwi oraz 
w sąsiedztwie miejsc dedykowanych 
innym uprzywilejowanym pojazdom 
np. dla rodzica z dzieckiem (rys 5).
 Budynek (lub zespół budynków) 
na stacji paliw odgrywa istotną rolę. 
Mieszczą się tutaj: kasa, często WC, 
sale zakupowe i restauracyjne, oddzia-
ły banków i bankomaty, urząd poczto-
wy i skrzynka na listy itd. Jednakże, aby 
można było skorzystać z tych usług 
potrzebne jest przede wszystkim do-
stosowane wejście. Powinno ono speł-
niać kryteria zawarte w [6, 7] - wejście 
najlepiej z poziomu terenu (bez scho-
dów lub stromej pochylni), z drzwiami 
otwieranymi automatycznie. Domi-
nujące na stacjach przeszklone drzwi 
powinny mieć wyróżnienia sygnalizu-
jące przeszklenie w formie poziomych 
pasów wykonanych w sposób podany 
np. w [8], bądź zastępczo poprzez np. 
informacje o godzinach pracy stacji 
lub napisem „drzwi automatyczne” 
(rys. 6). Oczywiście zalecenia wg [8] 
dotyczące najczęściej stosowanej bar-
wy żółtej mogą wzbudzić opór wła-

ściciela stacji, dla którego kolor żółty 
może kojarzyć się z barwą konkretnej 
konkurencyjnej sieci stacji paliw (np. 
Shell). Dlatego kolor może nawiązy-
wać do koloru, który jest kojarzony ze 
stacją np. dla Orlenu to: biel-czerwień, 
BP: zieleń itp.
 Wewnątrz pomieszczenia korytarze, 
drzwi, lady powinny spełniać kryteria 
zawarte w [6, 7] zapewniając możli-
wości poruszania się oraz korzystania 
z usług zwłaszcza przez osoby na wóz-
kach inwalidzkich. Problematycznym 
jest jednak zapewnienie możliwości 
poruszania się tych osób pomiędzy re-
gałami wystawienniczymi w części sa-
moobsługowej. Im przejście jest węż-
sze tym więcej właściciel stacji może 
zmieścić regałów a więc więcej pro-
duktów wyeksponować. Chcąc jednak 
umożliwić osobom na wózkach samo-
dzielne zakupy minimalna rzeczywista 
szerokość powinna wynosić 90 cm 
(optymalna 110cm) [7], przy czym sze-
rokość ta powinna być rozumiana jako 
szerokość nie pomiędzy krawędziami 
regałów lecz pomiędzy wyłożonymi 
produktami.

3. Zadaszenie strefy tankowania i dojścia do budynku wpływa korzystnie na 
bezpieczeństwo i komfort poruszania się spieszonych kierowców 

i pasażerów - Siedlce/Polska

4. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bezpo-
średniej bliskości wejścia i pod zadaszeniem 

(bez oznakowania barwą) - Polska

5. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone wraz z 
miejscem dla rodzica z dzieckiem poza zadaszeniem - Polska

6. Szklane drzwi z informacjami sygnalizującymi przeszklenie oraz reklama-
mi wzmacniającymi te informacje - Warszawa/Polska
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 Nawierzchnia posadzki pomiesz-
czeń przynajmniej teoretycznie po-
winna być wykonana z materiałów 
charakteryzujących się wysoką anty-
poślizgowością. Jednak ze względów 
estetycznych i łatwości utrzymania 
czystości praktycznie wszędzie stoso-
wany jest matowy, gładki gres. Jest to 
materiał twardy i lubiany przez osoby 
na wózkach, gdyż daje dobre oparcie 
kołom wózka. Za to w warunkach za-
wilgocenia staje się śliski i niebezpiecz-
ny zwłaszcza dla osób chodzących 
(dla osób na wózkach jest śliski tylko 
przy większych pochyleniach). Wtedy 
na czas opadów doraźnie stosowane 
są różnego typu materiały zapobiega-
jące poślizgom, układane tymczaso-
wo na posadzkę dywaniki z syntetycz-
nych tkanin, gumy a nawet papierowe 

kartony, a przy wejściu różnego typu 
wycieraczki dla oczyszczenia obuwia. 
Wszystkie one nie ułatwiają porusza-
nia się zwłaszcza osobom na wózkach. 
Bardzo istotnym elementem stacji pa-
liw jest dostępna toaleta. Trzeba pa-
miętać, że duża część spośród osób 
niepełnosprawnych nie ma alterna-
tywy jak np. wciąż jeszcze popularne 
pójście w tzw. „krzaczki”. 
 Toaleta dla osób niepełnospraw-
nych w porównaniu z toaletą stan-
dardową charakteryzuje się większy-
mi wymiarami oraz specjalistycznym 
wyposażeniem. To pozwala ma-
newrować wózkiem wewnątrz bez 
konieczności otwierania drzwi oraz 
wspomagać się specjalnym wyposa-
żeniem [6, 7]. Z uwagi na oszczędność 
miejsca, toalety te często są łączone z 

miejscami przeznaczonymi do obsługi 
niemowląt - ustawione są przewijaki. 
Na niektórych stacjach standard wy-
posażenia takich toalet jest podwyż-
szony - oprzyrządowanie jest bardzo 
wszechstronne (rys. 7), są środki do 
pielęgnacji dzieci (oraz inne udogod-
nienia (rys. 8).
 Elementem dodatkowym mogą-
cym skłonić niektórych podróżują-
cych do zatrzymania się na danej stacji 
paliw jest możliwość odpoczynku na 
świeżym powietrzu oraz nieskrępowa-
na konsumpcja własnych produktów 
żywnościowych i napojów (kanapki i 
herbata/kawa z termosu). Do tego słu-
żą stoły/ławy piknikowe (rys. 9). Wska-
zanym jest aby przynajmniej jeden z 
nich był dostosowany dla osób nie-
pełnosprawnych na wózkach poprzez 

9. Przykład częściowego dostosowania stołu piknikowego - utwardzone 
dojście i akceptowalna wysokość blatu lecz, bez przestrzeni 

dla wózka - Polska

10. Chodnik i piesi poruszający się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw 
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 

(stacja już nieistniejąca) - Warszawa/Polska

7. Dodatkowy element wspomagający korzystanie 
z muszli klozetowej, w postaci drabinki umocowanej 

do su* tu - Niemcy

 
8. Środki do pielęgnacji dzieci umieszczone wraz z przewijakiem oraz wieszaki na ubrania 

poprawiają komfort korzystania z toalety - Niemcy
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zapewnione utwardzone dojście (o 
szerokości min 90cm), odpowiednią 
wysokość blatu (70cm) oraz specjalnie 
zostawioną przestrzeń (zamiast siedzi-
ska) dla podjechania wózkiem (120cm 
x 90cm) zgodnie z [9].
 W przypadku lokalizacji stacji w 
terenie zurbanizowanym pojawia 
się jeszcze problem wkomponowa-
nia stacji w otoczenie - niepogorsze-
nie dotychczasowej dostępności dla 
osób niepełnosprawnych istniejącej 
przestrzeni. Nagłe bezpośrednie są-
siedztwo nowo-wybudowanej stacji 
z istniejącym chodnikiem (rys. 10) lub 
co gorsze jego likwidacja na korzyść 
stacji (rys. 11) może spowodować, że 
piesi chodzący dotychczas po chod-
niku zaczynają poruszać się w bez-
pośredniej bliskości lub pomiędzy 
tankującymi pojazdami. Sprowadza 
to bezpośrednie niebezpieczeństwo 
spowodowania np. pożaru kiedy żar 
z niedopałka papierosa wyrzuconego 
przez pieszego trafi  na rozlane paliwo. 
W takim przypadku chodnik powinien 
być odsunięty od strefy tankowania a 
być może nawet odgrodzony szczelną 
przegrodą separującą. 

 W szerokości chodnika przy stacji 
nie powinny zostać usytuowane ele-
menty reklamowo-informacyjne sta-
cji a jeśli już muszą się znaleźć to po-
winny przynajmniej spełniać warunki 
zapewnienia minimalnej szerokości 
chodnika (150 cm) oraz minimalnej 
wysokości skrajni chodnika (250 lub 
220 cm) [5] (rys. 12). 
 Jeśli lokalizacja stacji wymusiła 
dokonanie korekty trasowania chod-
nika (rys. 13) to jego nowy przebieg 
powinien być zrozumiały i czytelny 
zwłaszcza dla osób niewidomych i 
słabowidzących. Dla nich informacja o 
zmianie położenia chodnika i w związ-
ku z tym konieczności dokonywania 
zmian kierunku poruszania się musi 
być we właściwy sposób przekazana. 
Może służyć temu odpowiednie wy-
trasowanie chodnika połączone z od-
powiednim ułożeniem krawężników, 
zastosowaniem Nawierzchniowego 
Systemu Prowadzenia [8] a nawet 
zastosowaniem wygrodzeń. Inaczej 
grozi to niebezpieczną utratą przez te 
osoby orientacji i pomyłkowym poru-
szaniem się czy to po terenie stacji czy 
nawet po jezdni drogi. 

 Należy także wspomnieć o istotnym 
ale dotychczas nigdzie nie rozwiąza-
nym problemie dostosowania wypo-
sażenia dodatkowego stacji jakim są 
np. samoobsługowe stacjonarne od-
kurzacze i kompresory samochodowe. 
Autor dotychczas jeszcze nigdzie nie 
spotkał tego typu urządzeń, które by-
łyby dostosowane. Wydaje się, że po-
tencjalny stopień wykorzystania tych 
urządzeń przez osoby niepełnospraw-
ne w stosunku do ewentualnych na-
kładów byłby na tyle niewielki, że po-
niechano prób ich dostosowywania. 
Korzystanie z nich bowiem wymaga 
dość dużej sprawności ogólnej więc 
tylko część z tych osób byłaby w sta-
nie samodzielnie sobie z tym poradzić. 
Znacznie większa część musi (i będzie 
na razie musiała) korzystać z pomocy 
osób sprawnych bądź używać wła-
snych, indywidualnie sprawdzonych 
urządzeń.

Czego brakuje na stacji paliw

Elementem dostosowania stacji pa-
liw, który wciąż nie został w sposób 
kompleksowy i jednolity rozwiązany 

11. Powstanie stacji bez chodnika spowodowało niebezpieczne poruszanie 
się pieszych przez teren stacji - Polska

12. Tablica reklamowo-informacyjna stacji paliw w szerokości chodnika 
niespełniająca kryterium minimalnej wysokości skrajni jest zagrożeniem dla 

osób niewidomych i słabowidzących - Kraków/Polska

13. Niewłaściwie wykonana korekta przebiegu 
chodnika stwarza zagrożenie poruszania się osób 

słabowidzących i niewidomych - Warszawa/Polska

14. Przykład sposobu wezwania obsługi - wersja w języku polskim, czeskim i węgierskim
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to optymalny i niezawodny system 
obsługi osób niepełnosprawnych 
w zakresie tankowania pojazdu. Au-
tor spotkał kilka różnych systemów 
- sposobów obsługi funkcjonujących 
w kraju i za granicą. Każdy z nich ma 
określone zalety ale także wady, które 
powinny być ograniczone lub wyeli-
minowane. Obecnie funkcjonujące 
systemy to:

• Wezwanie obsługi poprzez trzy-
krotne użycie klaksonu po podje-
chaniu pod dystrybutor (rys. 14); 

W założeniu tak skonfi gurowana sy-
gnalizacja ma zwrócić uwagę obsługi 
stacji i spowodować przyjście członka 
personelu, lecz sposób ten ma przy-
najmniej dwie wady: pojazd trąbią-
cego może nie być widoczny z okna 

np. stanowiska kasowego - być np. 
zasłonięty przez inny większy pojazd 
i wtedy obsługa nie widząc pojazdu 
lekceważy sygnał, bądź obsługa może 
nie słyszeć sygnału, gdyż na stacji jest 
głośno poprzez włączone radio, bądź 
pracownicy są zajęci obsługiwaniem 
w sklepie innych osób. Wtedy niepeł-
nosprawny kierowca, niepotrzebnie 
czeka lub powinien poczekać dłuższą 
chwilę lecz nie wiedząc o tym myśli, że 
nikt sygnałów nie słyszy i odjeżdża w 
poszukiwaniu innej stacji; 

• Poproszenie o pomoc osoby po-
stronnej - innego klienta stacji, 
aby zatankował i zaniósł daną 
przez nas należność bądź najlepiej 
poprosił pracownika stacji o przyj-
ście;

Pierwszy sposób jest bardzo niepew-
ny, gdyż powierza się pieniądze obcej 
nieznanej osobie nie mając pewności 
czy rzeczywiście uiści należność. Dru-
gi sposób jest nie dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych akceptowalny, 
gdyż zwracając się z taką prośbą do 
obcej osoby należy chociaż pokrót-
ce wyjaśnić z czego ona wynika (po-
wiedzieć, że jest się osobą niepełno-
sprawną, potrzebującą pomocy a nie 
wszyscy niepełnosprawni lubią o so-
bie w ten sposób opowiadać). Z tych 
dwóch sposobów z konieczności lep-
szym jest drugi zwłaszcza jeśli chcemy 
płacić kartą.

15. Dystrybutor oznakowany symbolem „dosto-
sowany dla osób niepełnosprawnych” -Trzciana/

Słowacja

16. Przycisk przywoławczy (widok ogólny oraz zbliżenie) 
- Trzciana/Słowacja

17. Słupek z przyciskiem przywoławczym (materiał reklamowy) - Polska 
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• Zwrócenie się bezpośrednio do 
pracownika stacji tzw. placowe-
go, który w ramach obowiązków 
służbowych stale jest obecny przy 
dystrybutorach tankując paliwo, 
gaz LPG; 

Jest to sposób najwygodniejszy, gdyż 
pracownik nie tylko pomoże w zatan-
kowaniu, wyjściu z samochodu ale 
także przyjmie pieniądze lecz taka for-
ma obsługi funkcjonuje tylko na nie-
których większych stacjach - dokład-
nie na których brak jest informacji.

• Skorzystanie z przycisku przywo-
ławczego, 

Po podjechaniu pod dostosowany i 
oznakowany dystrybutor (rys. 15) wci-
skamy przycisk (rys. 16), który urucha-
mia sygnał dźwiękowy lub świetlny 
znajdujący się przy stanowisku obsłu-
gi (przy kasie), pracownik przychodzi i 
obsługuje. System ten musi posiadać 
sygnał zwrotny (lampka kontrolna, 
sygnał dźwiękowy) informujący kie-
rowcę o wysłaniu (i prawdopodobnie 
zauważeniu i przyjęciu) zgłoszenia, 
inaczej nie wiadomo czy system działa 
i czy sygnał został wysłany i odebrany. 
Pracownik stacji przychodzi i obsłu-
guje. Podobny system przywoławczy 
(rys. 17) był swego czasu reklamowany 
przez jedną z fi rm dostarczających wy-
posażenie do stacji paliw lecz nie zna-
lazł w Polsce szerszego zastosowania 
(autor nigdzie go nie spotkał).

• Stałe tankowanie na wybranej sta-
cji, 

To sprawia, że personel zna markę, ko-
lor pojazdu oraz twarz kierowcy więc 
szybko reaguje, w takim przypadku 
możliwe, jest także ustalenie przez 
obie strony wspólnych indywidual-
nych znaków rozpoznawczych np. 
charakterystyczne trąbienie lub miga-
nie światłami, przyjeżdżanie o stałej 
porze i dniu tygodnia. Taki sposób w 
praktyce może funkcjonować tylko 
lokalnie i tylko w odniesieniu do kon-
kretnych osób;

• Samoobsługowa stacja (w tym 
z personelem nie wykonującym 
czynności związanych z obsługą 
pojazdu);

Kierowca, ewentualnie pasażer sam 
musi zatankować i sam zapłacić w au-
tomacie co wymaga wyjścia z pojazdu 
i obsługi automatu (automat powi-
nien spełniać kryteria zawarte np. w 
[8]). Na niektórych stacjach samoob-
sługowych pracownik jest obecny lecz 
zajmuje się tylko i wyłącznie przyjmo-
waniem płatności oraz obserwacją 
monitoringu. Siedzi w pomieszczeniu 
za pancerną szybą i mimo, że widzi 
na ekranie człowieka niepełnospraw-
nego wymagającego pomocy to nie 
może jej udzielić ze względu na otrzy-
many zakaz opuszczania stanowiska 
kasowego w obawie przed mistyfi ka-
cją mającą na celu dokonanie napa-
du rabunkowego. Tak więc wszystkie 
czynności musi dokonać osoba nie-
pełnosprawna samodzielnie albo zdać 
się na pomoc innych osób korzystają-
cych ze stacji. W odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych jest to najgorszy 
rodzaj stacji. 
 Z przedstawionych powyżej sposo-
bów obsługi osób niepełnosprawnych 
na stacjach paliw trudno jest jedno-
znacznie stwierdzić, który na pewno 
mógłby stać się sposobem uniwersal-
nym, mogącym być stosowanym po-
wszechnie. Potrzebne byłyby w tym 
zakresie szersze badania np. ankie-
towe wśród niepełnosprawnych kie-
rowców oraz pasażerów. Jednak wraz 
z rozwojem najnowszych technologii 
wydaję się, że w ewentualnych bada-
niach mogłyby zostać uwzględnione 
przynajmniej jeszcze dwa dodatkowe 
sposoby wykorzystujące najnowsze 
technologie - telefon komórkowy i in-
ternet czyli:
• Rozwiązanie oparte na aplikacji na 

smartfona - osoba podjeżdża pod 
stację, poprzez specjalną aplikację 
zgłasza potrzebę pomocy infor-
mując o numerze stanowiska, pra-
cownik stacji potwierdza odbiór 
zgłoszenia i podaje w formie infor-
macji zwrotnej ewentualnie czas 

oczekiwania na obsługę;
• Umieszczenie na dystrybutorze w 

widocznym miejscu numeru te-
lefonu dyżurującego pracownika 
(najlepiej przy stanowisku kaso-
wym) - kierowca podjeżdża pod 
dystrybutor, dzwoni, ustnie zgła-
sza potrzebę pomocy informując 
o numerze stanowiska, pracow-
nik stacji potwierdza odbiór zgło-
szenia podając ewentualnie czas 
oczekiwania; 

Umieszczenie nr telefonu na dystry-
butorze byłoby dla niektórych ludzi 
prostsze niż używanie aplikacji. Za-
oszczędziłoby też czas poświęcony 
na szukanie na stronie internetowej 
właściwej stacji i numeru telefonu po-
zwalając na szybki werbalny kontakt z 
obsługą chociaż jedno nie przeszka-
dza drugiemu.

Podsumowanie

Pełne dostosowanie stacji paliw tak, 
jak pozostałej infrastruktury do po-
trzeb osób niepełnosprawnych jest 
zadaniem niełatwym. Zwłaszcza, jeśli 
przepisy regulują to dość ogólnikowo 
a różnego typu publikacje i poradniki 
mające za zadanie uzupełnić te prze-
pisy nie odnoszą się wprost do kwe-
stii dostosowania stacji paliw. A zatem 
kwestia szczegółowego dostosowania 
stacji pozostawiona jest indywidual-
nym umiejętnościom projektanta i 
właściciela stacji. I mogą to oni wyko-
nać w trybie dostosowania w sposób 
klasyczny spełniając tylko kryteria od-
powiednich przepisów - poziom mi-
nimalny albo dostosowania w sposób 
indywidualny - poziom zwiększony. 
Jednak poziom zwiększony wymaga 
skorzystania z publikacji i poradni-
ków opisujących zasady projektowa-
nia uniwersalnego i ich prawidłowej 
interpretacji oraz bliższego poznania 
sposobów poruszania się i funkcjono-
wania osób niepełnosprawnych. Za to 
nagrodą za ten wysiłek może być nie 
tylko satysfakcja ale i większa frekwen-
cja osób korzystających z tak dostoso-
wanej a więc przyjaznej stacji.  
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Wstęp

Kolej dotarła do Piaseczna w latach 90. 
XIX wieku. Nie była to jednak kolej nor-
malnotorowa, ale wąskotorowe koleje 
dojazdowe: Wilanowska a następnie 
Grójecka [16]. Trasa Kolei Grójeckiej 
rozpoczynała się przy pl. Unii Lubel-
skiej i została poprowadzona po lewej 
stronie Szosy Nowoaleksandryjskiej 
(dzisiejsza ul. Puławska). W roku 1924 
dotarła aż do Nowego Miasta nad Pi-
licą przez Tarczyn, Grójec i Mogielni-
cę. W 1935 roku obie koleje połączo-
no, a rozstaw szyn ujednolicono do 
1000mm. W 1937 roku stację począt-
kową przeniesiono do Szop Polskich 
(stąd nazwa stacji Szopy, przejściowo 
nazywanej Dworcem Południowym), 
w rejonie obecnej stacji Wilanowska 
Metra Warszawskiego. [3]. 
 Przez wiele lat pociągi kursowały 
do Piaseczna wzdłuż obecnej ul. Pu-

ławskiej stanowiąc istotny czynnik 
rozwoju podmiejskich osad takich 
jak: Grabów, Pyry, Dąbrówka, Mysia-
dło, Iwiczna. Rozwijało się również 
miasto Piaseczno, oraz osady wzdłuż 
trasy kolei wąskotorowej na odcinku 
Piaseczno – Tarczyn (Zalesie, Gołków, 
Głosków, Złotokłos). 
 W roku 1934 przez Piaseczno po-
prowadzono nową normalnotorową 
linię kolejową z Warszawy do Radomia 
(obecnie linia nr 8). Jej trasa została 
wytyczona na zachód od linii kolei 
wąskotorowej Szopy – Piaseczno. Ze 
względu na fakt, iż Piaseczno miało 
ukształtowaną zabudowę, nową linię 
trzeba było przeprowadzić poza mia-
stem.
 Rozwój motoryzacji w okresie po-
wojennym stopniowo doprowadził 
do zawieszenia regularnych przewo-
zów pasażerskich i towarowych na 
podwarszawskich kolejach dojazdo-

wych, w tym również na Grójeckiej 
Kolei Dojazdowej. Kolej normalnoto-
rowa przejęła większość przewozów 
na trasie Warszawa – Piaseczno i dalej 
na południe.
 Zlikwidowano infrastrukturę kolei 
wąskotorowych na obszarze Warsza-
wy. Do dziś zachowały się jedynie tory 
na odcinku Piaseczno – Nowe Miasto 
nad Pilicą, przy czym przejezdny jest 
odcinek Piaseczno – Tarczyn obsługi-
wany przez Piaseczyńsko-Grójeckie 
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. 
Przewozy mają charakter turystyczny. 
Regularny ruch pasażerski nie jest pro-
wadzony od 1991 roku. Od 2004 kolej 
funkcjonuje pod nazwą Piaseczyńska 
Kolej Wąskotorowa [30]. 
 W 1983 roku uruchomiono linię 
trolejbusową nr 51 na trasie: Dworzec 
Południowy – Piaseczno w ciągu ulicy 
Puławskiej. Linię zawieszono w roku 
1995 i zastąpiła ją linia autobusowa 

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję systemu zintegrowanego transportu szynowego dla obsługi komunikacyjnej Piaseczna, 
stanowiącego jeden z głównych ośrodków miejskich Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego. Przeanalizowano uwarunkowania rozwoju 
nowych linii i wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zaproponowano system aglomeracyjnego transportu szynowego opartego na kolei 
normalno- i wąskotorowej oraz tramwajach dwusystemowych, z uwzględnieniem etapowania rozwoju sieci i integracji różnych środków 
transportu. Przedstawiona koncepcja może stanowić model rozwoju transportu szynowego w obszarze metropolitalnym.

Słowa kluczowe: Tramwaj dwusystemowy; Kolej wąskotorowa; Piaseczno

Abstract: The article presents the concept of an integrated rail transit system for Piaseczno, which is one of the main urban centers of the 
Warsaw Metropolitan Area. The conditions for the development of new lines and the use of existing infrastructure were analyzed. An ag-
glomeration rail transit system based on normal and narrow gauge railways and tram-train was proposed, taking into account the stages 
of network development and integration of various modes of transport. The proposed solution can be a model for the development of rail 
transport in the metropolitan area.

Keywords: Tram-train; Narrow-gauge railway; Piaseczno
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nr 709. W 2000 roku ostatecznie zli-
kwidowano trakcję trolejbusową. Do 
obsługi Piaseczna pozostała kolej nor-
malnotorowa i linie autobusowe.

Analiza uwarunkowań rozwoju 

transportu szynowego w Piasecznie

Współczesny układ transportu szyno-
wego obsługującego Piaseczno i po-
wiat piaseczyński oparty jest na linii 
kolejowej nr 8, ze stacją zlokalizowaną 
w stosunkowo dużym oddaleniu od 
centrum miasta. Odległość z dworca 
stacji PKP Piaseczno do centralnego 
placu Piłsudskiego wynosi w ciągu 
głównych ulic prawie 1,5 km [31]. Od-
dalona od dworca jest również więk-
szość zabudowy wielorodzinnej.
 Nie można więc porównywać struk-
tury osadniczej i układu komunikacyj-
nego Piaseczna z miastami takimi jak 
Piastów, Pruszków, Legionowo, Brwi-
nów czy Ząbki. Ośrodki te rozwijały się 
intensywnie po wybudowaniu kolei 
normalnotorowych, w przybliżeniu 
koncentrycznie wokół stacji. Dostęp-
ność komunikacyjna transportem szy-
nowym centrum Piaseczna jest dziś 
niewystarczająca i gorsza niż wyżej 
wymienionych ośrodków.

 Konsekwencją peryferyjnego po-
łożenia stacji kolejowej w Piasecznie, 
jest nadzwyczaj duża, w porównaniu 
do innych miast aglomeracji warszaw-
skiej, liczba pasażerów korzystających 
z podmiejskich linii autobusowych w 
relacji do i z Warszawy. Organizato-
rem transportu jest Zarząd Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie (ZTM). W 
porannym szczycie komunikacyjnym 
w ciągu godziny kordon Warszawy 
przekracza około 1200 pasażerów au-
tobusowej komunikacji podmiejskiej 
w korytarzu u. Puławskiej w kierunku 
do Warszawy i około 500 pasażerów 
w kierunku do Piaseczna. Stawia to ul. 
Puławską na pierwszym miejscu pod 
względem wielkości potoków pasa-
żerskich wykonywanych autobusami 
wśród wszystkich tras wylotowych w 
całej aglomeracji warszawskiej, [25].
 Najważniejszą linią autobusową łą-
czącą Piaseczno z Warszawą jest linia 
nr 709 obsługiwana autobusami wiel-
kopojemnymi kursującymi w szczycie 
z częstotliwością nawet poniżej 4 mi-
nut, a poza szczytem co 10 minut. Jest 
to jednocześnie najbardziej obciążona 
pod względem liczby przewiezionych 
pasażerów linia podmiejska (strefowa) 
ZTM w całym Warszawskim Obszarze 

Metropolitalnym [42].
 Należy podkreślić, że liczba pasa-
żerów przemieszczających się z Pia-
seczna w kierunku Warszawy, od prze-
kroczenia granicy stolicy aż do rejonu 
skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Po-
leczki przyrasta w wolnym tempie od 
1200 do 1800 pasażerów. Dopiero od 
wyżej wymienionego skrzyżowania 
liczba przekracza 2200-2300 pasaże-
rów (Rysunek 1). 
 Proporcje w rozkładzie potoków 
pasażerskich utrzymują się od wielu 
lat, co potwierdzały już badania z 2005 
roku [1]. Taki rozkład oznacza, że zde-
cydowanie dominującym generato-
rem ruchu na tym kierunku jest samo 
Piaseczno i jego najbliższe okolice. 
Natomiast na odcinku ul. Puławskiej 
od Piaseczna do rejonu skrzyżowa-
nia z ul. Poleczki w Warszawie nie ma 
istotnych celów i źródeł podróży, które 
rozpatrywane niezależnie od Piasecz-
na, uzasadniają budowę infrastruktury 
transportu szynowego [1].
 Liczba pasażerów docierających 
koleją (linia nr 8) do stacji Piaseczno 
od południa (z kierunku Radomia) nie 
przekracza 400. Od stacji Piaseczno 
liczba pasażerów jadących w kierun-
ku Warszawy wzrasta do 700. Liczba 
pasażerów przekraczających kordon 
Warszawy w Nowej Iwicznej (między 
Piasecznem a Warszawą) wynosi już 
około 800, a według prognoz na rok 
2050 liczba ta ulegnie prawie podwo-
jeniu [25].
 Natężenie ruchu indywidualnego 
w okresie pomiarowym na kordonie 
Warszawy w punkcie pomiarowym 
na ul. Puławskiej (droga krajowa nr 79) 
wyniosło 58063 pojazdów w ciągu 16 
godzin pomiaru [25]. Był to piąty naj-
wyższy wynik spośród 55 punktów 
pomiarowych wyznaczonych na kor-
donie stolicy, ale jednocześnie drugi 
najwyższy spośród dróg krajowych i 
wojewódzkich niebędących autostra-
dą lub drogą ekspresową (w tej ka-
tegorii więcej pojazdów przejechało 
tylko drogą nr 719 w ciągu Al. Jerozo-
limskich). 
 Oprócz głównego kierunku podró-
ży z Piaseczna do Warszawy i odwrot-
nie można też wyróżnić kilka drugo-

1. Potoki pasażerskie w transporcie zbiorowym w korytarzu ul. Puławskiej w szczycie porannym w 
roku 2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie [25]
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rzędnych kierunków [25]. Są to przede 
wszystkim dwa korytarze prowadzące 
na południe od Piaseczna: 
• ul. Armii Krajowej i jej przedłuże-

nie w ciągu drogi krajowej nr 79 
w kierunku Góry Kalwarii (wzdłuż 
nieistniejącej już trasy kolei wąsko-
torowej [16]),

• ul. Sienkiewicza i jej przedłużenie 
przez Zalesie Dolne i Gołków w 
kierunku Tarczyna (wzdłuż trasy 
Piaseczyńskiej Kolei Wąskotoro-
wej) – jest to jednocześnie głów-
ne pasmo zabudowy w gminie 
Piaseczno poza samym miastem.

Kierunki do Magdalenki i Konstancina-
-Jeziorny mają mniejsze znaczenie. 
 Północną część miasta przecina z 
zachodu na wschód normalnotorowa 
linia kolejowa nr 937 poprowadzona 
od stacji Warszawa Okęcie (linia kole-
jowa nr 8) do Konstancina-Jeziorny i 
dalej jako bocznica do Elektrociepłow-
ni „Siekierki”. Linia nie jest obecnie wy-
korzystywana do przewozów pasażer-
skich.
 Miasto i gminę Piaseczno charak-
teryzuje dynamiczna urbanizacja. 
W ciągu ostatnich 20 lat przybyło 
do Piaseczna ponad 20 tys. nowych 
mieszkańców [33] co stanowi ponad 
85% wzrost. Spośród miast aglome-
racji warszawskiej tylko Ząbki i Mar-
ki odnotowały większy wzrost pod 

względem procentowym, ale to do 
Piaseczna przybyło najwięcej nowych 
mieszkańców w liczbach bezwzględ-
nych (oprócz Warszawy). W roku 1997 
Piaseczno było siódmym miastem 
aglomeracji (pomijając Warszawę), 
zbliżonym wielkością do Grodziska 
Maz. W 2018 roku przesunęło się na 
trzecią pozycję (większe są Legionowo 
i Pruszków). 
 W samym tylko 2018 roku oddano 
w Piasecznie do użytkowania 497 no-
wych mieszkań, co stawia to miasto 
w absolutnej czołówce miast woje-
wództwa mazowieckiego [33]. W czę-
ści wiejskiej gminy Piaseczno oddano 
w tym samym czasie 620 mieszkań. 
Łącznie daje to liczbę 1117 mieszkań, 
czyli więcej niż np. w całym powiecie 
pruszkowskim. W mieście i okolicy 
powstają także nowe miejsca pracy, 
obiekty przemysłowe i usługowe. 

Analiza planów rozwoju transportu 

szynowego dla Piaseczna

W dokumentach strategicznych i pla-
nistycznych powstałych w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat dla miasta i gminy 
Piaseczno (oraz w dokumentach na 
szczeblu regionalnym) powtarzają się 
stwierdzenia o konieczności wzmoc-
nienia roli transportu szynowego w 
obsłudze komunikacyjnej tej części 
aglomeracji warszawskiej. 

 W tabeli 1 wymieniono podsta-
wowe inwestycje w transporcie szy-
nowym na obszarze miasta i gminy 
Piaseczno postulowane do realizacji 
w dokumentach planistycznych. Na 
rysunku 2 przedstawiono syntezę naj-
ważniejszych planowanych inwestycji.
 Konieczność modernizacji linii ko-
lejowej nr 8, wraz z budową nowych 
przystanków, wskazują praktycznie 
wszystkie kluczowe dokumenty pla-
nistyczne, w tym: [14], [19], [21], [24]. 
Planowane jest dostosowanie linii 
do potrzeb Szybkiej Kolei Miejskiej 
(SKM) wraz budową nowych przy-
stanków i parkingów „P&R”. W Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego [14] 
wprowadzono również zapis o per-
spektywicznej przebudowie linii nr 8 
na odcinku aglomeracyjnym (np. sta-
cji Czachówek Płd.) do czterech torów. 
Warto podkreślić, że SKM w Warszawie 
planuje uruchomienie do Piaseczna 
nowej linii w roku 2023 [41], wytraso-
wanej przez stację Warszawa Zachod-
nia do stacji Warszawa Gdańska, co 
będzie możliwe po zakończeniu mo-
dernizacji tej pierwszej [18].
 W większości dokumentów ([14], 
[21], [23], [24], [26]) planowana jest 
adaptacja linii kolejowej nr 937 (Bocz-
nica do EC „Siekierki) do potrzeb regu-
larnych przewozów pasażerskich do 
Konstancina-Jeziornej (a nawet dalej 

L.p. Planowana inwestycja [1], [2] 2006 [21] 2008 [26] 2009 [23] 2009 [20] 2009 [19] 2011 [24] 2014 [17] 2015 [14] 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. modernizacja linii kolejowej nr 8 tak tak tak tak tak tak tak tak tak

2. rozwój połączeń na linii nr 8 (SKM) - tak tak tak - tak tak tak -

3. rozbudowa linii nr 8 do czterech torów - - - - - - - tak

4. budowa nowych przystanków na linii nr 8 - tak tak - - - tak - -

5.
adaptacja linii kolejowej nr 937 na potrzeby regularnych 

przewozów pasażerskich
- tak tak tak tak - tak tak tak

6.
adaptacja infrastruktury Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej na 

potrzeby regularnych przewozów pasażerskich
- - tak tak tak - tak tak tak

7.
integracja stacji kolejowej PKP Piaseczno  z Piaseczyńską Koleją 

Wąskotorową
- - tak tak tak - tak tak tak

8.
adaptacja bocznicy Metra na potrzeby regularnych przewozów 

pasażerskich 
- op. - - - - - - -

9. trasa tramwajowa w ciągu ul. Puławskiej tak - op. tak - op. tak -

10. buspas w ciągu ul. Puławskiej op. tak - - - - op. - -

11. trolejbusy w ciągu ul. Puławskiej op. - - - - - - - -

op. – inwestycja rozważana jako opcjonalna

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych inwestycji w transporcie szynowym na obszarze miasta i gminy Piaseczno postulowanych 
do realizacji w dokumentach planistycznych.
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[26]) wraz z budową kilku przystan-
ków osobowych. Nową linią miałyby 
kursować lekkie szynobusy, skomuni-
kowane w Nowej Iwicznej z pociąga-
mi SKM i regionalnymi na linii nr 8.
 W sprawie przywrócenia ruchu pa-
sażerskiego na Piaseczyńskiej Kolei 
Wąskotorowej opinie są podzielone. 
W dokumencie [21] uwzględniono 
kolej wąskotorową na etapie analizy, 
ale już w proponowanych kierun-
kach rozwoju transportu ostatecznie 
nie rekomendowano odtworzenia na 
niej regularnych przewozów pasażer-
skich. Natomiast w [24] postuluje się 
odtworzenie Grójeckiej Kolei Dojazdowej 
[obecnie: Piaseczyńskiej Kolei Wąsko-

torowej] z modernizacją do obsługi lo-
kalnego ruchu pasażerskiego i ruchu tu-
rystycznego, wraz z rewitalizacją stacji i 
budową parkingów w rejonie wszystkich 
stacji. Istotnym elementem tego pro-
jektu miałby być węzeł przesiadkowy 
integrujący kolej normalno- i wąsko-
torową w rejonie stacji Piaseczno PKP 
/ Piaseczno Wiadukt.
 W obowiązującym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego z 2018 
roku [14] postuluje się wykorzystanie 
linii wąskotorowej Piaseczno - Grójec 
jako tramwaju regionalnego z wpro-
wadzeniem linii do śródmieścia Grójca 
oraz dostosowaniem siatki przystanków. 

Podobne propozycje zapisano w [26] 
oraz [17] mając na uwadze oddale-
nie kolei wąskotorowej od centrów 
Tarczyna i Grójca (a także Piaseczna). 
W [20] zaproponowano również, w 
odniesieniu ogólnie do kolei wąsko-
torowych, możliwość budowy trzeciej 
szyny, celem wprowadzenia na trasę 
taboru normalnotorowego.
 W kolejnych opracowaniach wracał 
pomysł linii tramwajowej w ciągu uli-
cy Puławskiej. W roku 2006 opracowa-
no dokumenty [1] i [2] będące szcze-
gółowym studium planowanej trasy 
tramwajowej z Warszawy do Piaseczna 
w ciągu ul. Puławskiej. Jednocześnie w 
dokumencie stwierdzono, że podsta-
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wowym zadaniem nowej trasy powin-
no być szybkie dowożenie pasażerów z 
Piaseczna i okolic w rejon skrzyżowania 
Poleczki/Pileckiego oraz do stacji Metro 
Wilanowska [1], ze względu na niewiel-

ki przyrost liczby pasażerów na trasie 

pomiędzy Piasecznem a Warszawą, o 

czym pisano wcześniej. Stwierdzenie 

to jest kluczowe z punktu widzenia 

zasadności wyboru trasy dla tramwa-

ju w ul. Puławskiej, która nie jest wcale 

jedynym możliwym korytarzem do jej 

przeprowadzenia. 

 W [2] szczegółowo przedstawiono 

koncepcję usytuowania trasy, lokali-

zację przystanków, przekroje uliczne, 

możliwe kolizje i propozycje ich roz-

wiązania, a także obsługę komunika-

cyjną śródmieścia Piaseczna w dwóch 

wariantach. 

 Zapis o szybkim tramwaju jako roz-

wiązaniu „dopuszczalnym” pojawił się 

już w Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzenne-

go miasta i gminy Piaseczno w 2009 

roku [23]. W Studium z 2014 [24] obok 

opcji szybkiego tramwaju wymienio-

no dodatkowo buspas w ciągu ul. Pu-

ławskiej. 

 Studium układu komunikacyjnego 

Gminy Piaseczno z 2008 [21] okazało 

się bardzo zachowawcze w kwestii 

usprawnienia transportu zbiorowego 

między Piasecznem a Warszawą w cią-

gu ulicy Puławskiej. Zaproponowano 

m.in. wprowadzenie szybkiej linii auto-
busowej kursującej na ulicy Puławskiej 
na wydzielonym pasie lub jezdni. Auto-

rzy argumentowali to znacznie niższy-

mi kosztami budowy w porównaniu z 

trasą tramwajową i niewiele mniejszą 

zdolnością przewozową przy porów-

nywalnym czasie przejazdu. 

 Należy podkreślić, że trasa tram-

wajowa do Piaseczna nie jest ujęta w 

podstawowych dokumentach plani-

stycznych m. st. Warszawy: [22], [15]. 

oraz [40] Pojawiła się natomiast w 

raporcie z 2014 roku [32] wśród linii 

rekomendowanych do zbudowania, 

ale dopiero w ostatniej kolejności (po 

2040 roku). 

 Odrębnym zagadnieniem jest połą-

czenie Piaseczna z Metrem Warszaw-

skim. W [21] zaproponowano np. wy-

korzystania istniejącej bocznicy Metra, 

poprzez wybudowanie krótkiej łączni-

cy kolejowej, zapewniającej dojazd z 

Piaseczna do stacji metra „Kabaty”. Po-

mysł wydłużenia linii metra M1 bezpo-

średnio do Piaseczna, choć pojawiał 

się w niektórych spotach przedwy-

borczych, nie znalazł poparcia w żad-

nych w dokumentach planistycznych 

i strategicznych ze względu na bardzo 

duże koszty, niewspółmierne do efek-

tów, konieczność prowadzenia tunelu 

pod niezabudowanym obszarem Lasu 

Kabackiego oraz trudności w sfi nan-

sowaniu tak dużego przedsięwzięcia 

przez miasto i gminę Piaseczno [34].

 W żadnym z dokumentów nie po-

stuluje się prowadzenia trasy tramwa-

ju innym korytarzem niż w ciągu uli-

cy Puławskiej, w tym także tramwaju 

dwusystemowego.

 

Koncepcja tramwaju 

dwusystemowego w obsłudze 

komunikacyjnej Piaseczna

Z przeprowadzonych analiz wycią-

gnięto następujące wnioski będące 

założeniami do koncepcji systemu 

transportu szynowego w obsłudze 

komunikacyjnej Piaseczna:

• podstawowy układ transportu 

szynowego powinien zostać opar-

ty na linii kolejowej nr 8, która na 

odcinku Warszawa – Piaseczno zo-

stała zmodernizowana, a w dalszej 

kolejności będzie rozbudowana 

do linii czterotorowej [39],

• główny węzeł przesiadkowy po-

winien zostać zrealizowany przy 

dworcu kolejowym stacji PKP Pia-

seczno i zapewniać maksymalnie 

skrócone drogi pieszego przejścia 

między różnymi środkami trans-

portu,

• dostępność linii kolejowej nr 8 po-

winna zostać poprawiona poprzez 

powiązanie stacji PKP Piaseczno z 

centrum miasta, ponadto nowe 

przystanki osobowe, linie dowo-

zowe, parkingi „P&R”, łatwiejsze 

przesiadki,

• powinny zostać uruchomione 

przewozy pasażerskie na linii kole-

jowej nr 937 wraz z nowymi przy-

stankami osobowymi,

• powinny zostać odtworzone re-

gularne przewozy pasażerskie na 

linii kolei wąskotorowej (linia wy-

maga modernizacji i integracji ze 

stacją PKP Piaseczno),

• powinna zostać uruchomiona li-

nia tramwajowa z Piaseczna do 

Warszawy, przy czym miasto Pia-

seczno jest generatorem ruchu 

wystarczającym do uruchomienia 

połączenia tramwajowego z War-

szawą, a przyrost potoków pasa-

żerskich w ciągu ul. Puławskiej po-

między Piasecznem a Warszawą 

jest stosunkowo niewielki.

W pierwszym etapie rozwoju systemu 

transportu szynowego w Piasecznie 

proponuje się wprowadzenie tramwa-

jów dwusystemowych, kursujących 

między w relacji Piaseczno – Warsza-

wa z pominięciem ul. Puławskiej. Po-

między miastami pojazdy poruszałyby 

się po torach podmiejskich linii kole-

jowej nr 8 (w przyszłości rozbudowa-

nej do czterech torów: dwóch dale-

kobieżnych i dwóch podmiejskich). 

Natomiast na obszarze Warszawy oraz 

Piaseczna zjeżdżałyby na tory tramwa-

jowe poprowadzone miejskimi ulica-

mi. 

 Proponowany układ transportu szy-

nowego w oparciu o tramwaj dwusys-

temowy przedstawiono na rysunku 3. 

Widoczna jest główna oś tego układu: 

linia kolejowa nr 8 oraz końcowe od-

cinki trasy tramwajowej:

• północny na obszarze Warszawy 

zintegrowany z istniejącą linią 

tramwajową w ciągu ul. Marynar-

skiej (obecnie zakończonej pętlą 

PKP Służewiec obok przystanku 

osobowego PKP Warszawa Służe-

wiec),

• południowy na obszarze miasta i 

gminy Piaseczno prowadzony od 

rejonu przystanku osobowego 

Nowa Iwiczna początkowo linią 

nr 937, a następnie jako zupełnie 

nowa trasa tramwajowa przez 

centrum Piaseczna (na przykład 

w ciągu ulic Puławska – Kościuszki 

– Sienkiewicza aż do dworca PKP 

Piaseczno).
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Tramwaj rozpoczynałby kurs np. od 

przystanku Metro Wierzbno, gdzie był-

by zintegrowany z linią M1 Metra War-

szawskiego, a następnie przemiesz-

czał ulicami Wołoską i Marynarską 

zapewniając jednocześnie obsługę 

komunikacyjną dzielnicy biurowej na 

Służewcu. W najgorszym razie przy-

stankiem początkowym byłby PKP 

Służewiec (nawet bez powiązania z 

układem tramwajowym Warszawy). W 

ostatnim rozwiązaniu nie można jed-

nak mówić o pełnym wykorzystaniu 

przewagi tramwaju dwusystemowe-

go nad innymi środkami transportu 

zbiorowego, jakie daje ograniczenie 

liczby przesiadek do minimum. 

 Następnie tramwaj wjeżdżałby po 

krótkiej łącznicy na tory linii kolejowej 

nr 8. Włączenie linii tramwajowej w 

sieć kolejową nastąpiłoby w obrębie 

stacji Warszawa Okęcie. Wykonanie 

powiązania w sposób bezkolizyjny 

byłoby w tym miejscu wyjątkowo 

trudne, ze względu na bezpośrednie 

sąsiedztwo węzła drogowego Mary-

narska. Dlatego w pierwszym etapie 

zostałoby zrealizowane w jednym po-

ziomie (być może dopiero w rejonie 

rozjazdów nr 22 i 23 stacji Warszawa 

Okęcie [37]). 

 Wjazd pojazdu na stację następo-

wałby w oparciu o sygnał zezwalający 

na semaforze wjazdowym, obsługiwa-

nym z LCS Okęcie. Zasady integracji 

układu tramwajowego z kolejowym 

w warunkach polskich przepisów 

przedstawiono w [27] oraz [4]. Tram-

waj mógłby wjeżdżać na linię nr 8 

wcześniej – w okolicy przystanku PKP 

Rakowiec (z trasy tramwajowej w ul. 

Grójeckiej), ale byłoby to poważne 

ograniczenie przepustowości najbar-

dziej obciążonego odcinka linii nr 8 

Warszawa Zachodnia – Warszawa Słu-

żewiec. 

 Założono rozbudowę linii kolejowej 

nr 8 do czterech torów przynajmniej 

do Piaseczna. Docelowo jedną parę 

torów można skierować tunelem do 

centrum Warszawy z pominięciem 

Warszawy Zachodniej. Po torach 

podmiejskich kursowałyby tramwaje 

dwusystemowe. Szczegółowa analiza 

funkcjonalno-techniczna i fi nansowo-

-ekonomiczna włączenia trasy tram-

wajowej w linię nr 8 będzie przedmio-

tem odrębnego opracowania.

 W rejonie przystanku Nowa Iwiczna 

pojazdy zjeżdżałyby na linię kolejową 

nr 937 (w kierunku Konstancina-Je-

ziorny). Ze względu na ograniczoną 

przepustowość pojedynczego toru 

powinien zostać dobudowany drugi 

tor na tej linii, aż do rejonu przejścia 

nad ul. Puławską. Na zorganizowanym 

w tym rejonie posterunku odgałęź-

nym Mleczarska tramwaje zjeżdżałyby 

na nowo wybudowaną trasę tramwa-

jową biegnącą w kierunku ścisłego 

centrum Piaseczna. Posterunek powi-

nien zostać włączony w obszar stero-

wania LCS Okęcie.

Trasę tramwajową można prowadzić 

przez śródmieście Piaseczna w kilku 

wariantach, przedstawionych na ry-

sunku 4, w ciągu ulic:

• Wariant A: Puławska – Kościuszki 

– Sienkiewicza – Dworzec PKP Pia-

seczno,

• Wariant B: Puławska – Kościuszki 

(w kier. południowym) / Sierakow-

skiego i Warszawską (w kier. pół-

nocnym) – Sienkiewicza – Dwo-

rzec PKP Piaseczno,

• Wariant C: Puławska – Wojska Pol-

skiego – Sienkiewicza – Dworzec 

PKP Piaseczno (zbliżony do wa-

riantu 1 z [2]),

• Wariant D: Puławska – Wojska Pol-

skiego – Sienkiewicza – Dworzec 

PKP Piaseczno – Dworcowa – Jana 

Pawła II,

• Wariant E: Puławska – Okulickiego 

– Powstańców Warszawy – Jana 

Pawła II – Chyliczkowska – Armii 
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4. Podstawowe warianty przejścia trasy tramwajowej przez śródmieście Piaseczna. 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie: [31]
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Krajowej – Puławska (zbieżny z 

wariantem 2 z [2]).

Warianty A i B przecinają ścisłe cen-

trum rozumiane jako Plac Piłsudskie-

go. Takie trasowanie zwiększa znacz-

nie dostępność tramwaju, integruje 

go ze strefą pieszą, przyczynia się do 

zmiany wizerunku i rewitalizacji prze-

strzeni miejskiej, ale wymaga poważ-

nych zmian w organizacji ruchu w cen-

tralnej części miasta. Warianty C i D są 

łatwiejsze do wykonania, przechodzą 

przez duże osiedla mieszkaniowe, ale 

są prowadzone poza ścisłym centrum. 

Wariant E, obejmuje w układzie pętlo-

wym największe osiedla Piaseczna, ale 

zdaniem autora powinien zostać od-

rzucony ze względu na brak integracji 

z dworcem stacji PKP Piaseczno.

 Trasy tramwajowa będzie prowa-

dzona na przeważającym odcinku 

obok jezdni lub w pasie dzielącym 

jezdnie (w ciągu ulic dwujezdnio-

wych). Jedynie w centrum należy 

wziąć pod uwagę układanie szyn w 

jezdni i prowadzenie tramwajów 

wspólnie z ruchem kołowym. Na ul. 

Sienkiewicza trasa tramwaju może po-

krywać się z początkowym odcinkiem 

Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej (je-

den z torów można wyposażyć w trze-

cią szynę).

 Wstępnie rekomendowane są wa-

rianty A i B. Natomiast ostateczny 

wybór powinien zostać dokonany na 

podstawie bardziej szczegółowego 

studium funkcjonalno-technicznego 

oraz analizy fi nansowo-ekonomicznej. 

Zagadnienia ruchowe i efekty 

wprowadzenia tramwaju 

dwusystemowego

Przedstawiona koncepcja obsługi ko-

munikacyjnej Piaseczna jest oparta 

na modelu Karlsruhe [8], [9] i bardzo 

przypomina np. sposób obsługi ko-

munikacyjnej ponad 100-tysięcznego 

miasta Heilbronn. Tramwaje dwusys-

temowe w mieście Karlsruhe porusza-

ją się po miejskiej sieci tramwajowej. 

Na granicy miasta pojazd wjeżdża na 

linię kolejową prowadzącą do oddalo-

nego o 70 km Heilbronn i porusza się 

na podstawie sygnalizacji kolejowej. 

Po dotarciu do głównej stacji kolejo-

wej w Heilbronn pojazd znów wjeżdża 

na miejski układ tramwajowy.

 Odległość między centrum Pia-

seczna a przystankiem PKP Służewiec 

wynosi niespełna 14 km. Długość 

odcinka kolejowego trasy tramwaju 

dwusystemowego wynosiłaby około 

13 km. Odcinek tramwajowy wybu-

dowany od podstaw, przechodzący 

przez Piaseczno w ciągu ulic Puławska 

– Kościuszki – Sienkiewicza do dworca 

PKP Piaseczno liczyłby 3 km. Do tego 

można doliczyć drugi tor linii nr 937 na 

odcinku 1,5 km, który może powstać 

niezależnie dla połączeń pasażerskich 

do Konstancina-Jeziorny oraz elektry-

fi kację tego odcinka napięciem 600V 

DC („tramwajowym”).

 Dla porównania trasa tramwajowa 

planowana w [1] i [2], począwszy od 

pętli Wyścigi w Warszawie do jej koń-

ca przy dworcu PKP Piaseczno miała-

by liczyć ponad 13 km. Tramwaj dwu-

systemowy pozwala więc osiągnąć 

zbliżony efekt końcowy zmniejszając 

długość budowanej od podstaw dro-

gi szynowej trzy lub czterokrotnie, w 

porównaniu do trasy tramwajowej w 

korytarzu ul. Puławskiej.

 Tramwaj pokona trasę od przy-

stanku Warszawa Służewiec do przy-

stanku Nowa Iwiczna w około 10-12 

min (według obecnego rozkładu jaz-

dy dla jednostek elektrycznych [36]). 

Przejazd równoległą trasą w ciągu ul. 

Puławskiej byłby około 2 razy dłuższy 

[1]. W ramach modernizacji linii kole-

jowej nr 8 zabudowano czterostaw-

na samoczynną blokadę liniową (sbl) 

[38], która pozwala na prowadzenia 

ruchu pojazdów o różnych parame-

trach trakcyjnych i długościach dróg 

hamowania [29]. Kolejne dwa tory 

prawdopodobnie również uzyskałyby 

czterostawną sbl.

 Przewiduje się utrzymanie często-

tliwości kursowania tramwajów co 

5-10 minut w szczycie oraz co 10-15 

minut poza szczytem i w dni wolne. 

Częstotliwość określono opierając 

się na aktualnym rozkładzie jazdy linii 

autobusowej nr 709 oraz innych linii 

podmiejskich [42]. Tymczasem prze-

pustowość pary torów podmiejskich 

wyposażonych w czterostawną sbl 

szacuje się na 24 pociągi / h w każdym 

kierunku (czas następstwa 2,5 minuty) 

[6]. Pojazdy dwusystemowe powinny 

zmieścić się w rozkładzie jazdy z po-

ciągami SKM oraz regionalnymi, tym 

bardziej, że przejmą znaczną część pa-

sażerów tych kolei. 

 Odrębnym zagadnieniem jest taka 

organizacja ruchu pojazdów dwusys-

temowych i ułożenie rozkładów jaz-

dy, aby zachować regularność ruchu 

niezależnie od opóźnień wywołanych 

kongestią na miejskich odcinkach 

układu. Problem ten był analizowany, 

także w polskich publikacjach [5], [13], 

[29].

 Pierwszy etap rozwoju systemu za-

kłada integrację tramwajów dwusys-

temowych z liniami autobusowymi 

dowożącymi pasażerów do głównych 

węzłów przesiadkowych: Dworca PKP 

Piaseczno oraz skrzyżowania Puław-

ska / Okulickiego. Jednocześnie liczba 

kursów autobusów podmiejskich kur-

sujących w ciągu Puławskiej (przede 

wszystkim 709) powinna być zmniej-

szona i dostosowana do potrzeb ob-

sługi korytarza ul. Puławskiej.

Dalszy rozwój systemu transportu 

szynowego w rejonie Piaseczna

Dalszy rozwój systemu transportowe-

go uzależniony będzie od możliwości 

inwestycyjnych władz samorządo-

wych oraz wzrostu popytu na przewo-

zy pasażerskie.

 Poniżej przedstawiono najważ-

niejsze kierunki dalszego rozwoju 

systemu, w kolejności uznanej przez 

autora za najbardziej zasadną i praw-

dopodobną, potwierdzoną również w 

dokumentach strategicznych miasta 

i gminy Piaseczno. Kierunki rozwoju 

systemu przedstawiono na rysunku 3.

1. Adaptacja do potrzeb przewo-

zów pasażerskich linii kolejowej 

nr 937, co najmniej na odcinku 

Nowa Iwiczna – Piaseczno – Julia-

nów – Konstancin-Jeziorna, wraz 

ze zbudowaniem przystanków 

osobowych z parkingami P+R. W 

pierwszym etapie linią będą kur-
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sować lekkie szynobusy o napę-

dzie spalinowym, kończące bieg 

na przystanku Nowa Iwiczna, sko-

munikowane z pociągami oraz 

tramwajami dwusystemowymi ja-

dącymi dalej linią nr 8 do Warsza-

wy. W drugim etapie linię można 

zelektryfi kować w całości napię-

ciem 600V DC i wprowadzić tram-

waje dwusystemowe. Następnie 

wydłużyć ich relację z jednej stro-

ny do Warszawy-Mokotowa, aby 

nie była konieczna przesiadka w 

Nowej Iwicznej, a z drugiej do 

centrum Konstancin-Jeziornej bu-

dując krótki odcinek tramwajowy.

2. Odtworzenie regularnych, co-

dziennych przewozów pasażer-

skich na Piaseczyńskiej Kolei Wą-

skotorowej wraz z rewitalizacją 

infrastruktury i zakupem lekkiego 

taboru typu tramwajowego o na-

pędzie spalinowym. Jako podsta-

wową trasę należy ustalić odcinek 

Piaseczno – Tarczyn z budową 

krótkiego odgałęzienia do cen-

trum Tarczyna. Docelowo pocią-

gi powinny kursować do Grójca, 

również po doprowadzeniu do 

centrum tego miasta odgałęzie-

nia, które znacznie zwiększyłoby 

dostępność tego środka trans-

portu [17]. W pierwszym etapie 

pociągi powinny docierać do 

przystanku Piaseczno Wiadukt, 

zintegrowanego ze stacją PKP 

Piaseczno. Następnie można zbu-

dować krótkie odgałęzienie w cią-

gu ul. Dworcowej i zorganizować 

punkt przesiadkowy przed Dwor-

cem PKP Piaseczno tworząc głów-

ny węzeł przesiadkowy Piaseczna 

integrujący SKM, Piaseczyńską 

Kolej Wąskotorową oraz tramwaj 

dwusystemowy.

3. Wydłużenie linii Piaseczyńskiej 

Kolei Wąskotorowej, na zasadzie 

budowy trzeciego toru po trasie 

tramwaju dwusystemowego po-

prowadzonego przez Piaseczno, 

aż do drugiego ważnego węzła 

przesiadkowego Puławska / Oku-

lickiego. W ten sposób uzyskana 

zostałaby wysoka częstotliwość 

kursowania w śródmieściu oraz 

zapewniony bezpośredni dojazd 

z Gołkowa, Złotokłosu, Tarczyna 

i Grójca. Podobne rozwiązania 

funkcjonują w niektórych nie-

mieckich systemach transportu 

aglomeracyjnego. Do centrum 

Piaseczna może wjeżdżać spalino-

wy szynobus (tak jak np. w Zwic-

kau) albo pojazd hybrydowy, przy-

stosowany do ruchu zarówno w 

trakcji spalinowej jak i elektrycznej 

(tak jak np. w Chemnitz, Kassel [10] 

albo Nordhausen [7]). 

4. Budowa trzeciego toru lub prze-

kucie toru wąskiego na normalny 

na odcinku Piaseczno – Tarczyn 

– Grójec celem wprowadzenia 

taboru normalnotorowego. Jest 

to rozwiązanie opcjonalne w dal-

szej perspektywie, ponieważ po-

toki pasażerskie na tym kierunku 

nie osiągną rozmiarów potoków 

w relacji Piaseczno – Warszawa, a 

częstotliwość kursowania pocią-

gów można zakładać na poziomie 

20-30 minut w godzinach szczytu 

(na podstawie analizy rozkładów 

jazdy obecnej komunikacji auto-

busowej [35], [42]). Budowa trze-

ciego toru na dalszym odcinku, 

tj. w ciągu linii nr 8 do Warszawy 

wydaje się ekonomicznie i funk-

cjonalnie nieuzasadniona. 

5. Rozbudowa sieci tramwajowej w 

mieście i gminie Piaseczno po-

przez budowę kolejnych odgałę-

zień trasy podstawowej tramwaju 

dwusystemowego. Należy rozwa-

żyć np. drugą linię przebiegającą 

przez miasto w osi północ – po-

łudnie, linię poprzeczną w ul. Jana 

Pawła II oraz linię do Józefosławia. 

W końcu również trasę tramwajo-

wą w ciągu ul. Puławskiej do pętli 

Wyścigi, jeżeli będą to uzasadniać 

przyszłe potoki pasażerskie.

6. Przebudowa węzła warszawskie-

go poprzez wybudowanie nowej 

linii średnicowej w osi północ – 

południe w ciągu Al. Jana Pawła II 

w Warszawie, wraz z nowym, „wie-

żowym” Dworcem Centralnym na 

przecięciu obu linii średnicowych. 

Nowa dwu- lub czterotorowa linia 

kolejowa rozpoczynałaby się na 

nowej stacji Warszawa Służewiec i 

zostałaby poprowadzona tunelem 

aż do stacji Warszawa Gdańska lub 

Warszawa Wileńska. Pozwoliłoby 

to na trasowanie pociągów po-

ruszających się linią nr 8, a także 

pojazdów dwusystemowych ob-

sługujących centrum Piaseczna w 

zupełnie nowych relacjach, bez-

pośrednio do ścisłego centrum 

Warszawy, z pominięciem stacji 

Warszawa Zachodnia. Jest to per-

spektywiczny kierunek rozwoju 

systemu obsługi transportowej 

całego południowego pasma 

aglomeracji warszawskiej.

Zaproponowane kierunki rozwoju sys-

temu transportowego uwzględniają 

nie tylko ogólne trendy przywracania 

i modernizacji linii kolejowych w całej 

Europie Zachodniej. Przede wszyst-

kim wykorzystują potencjał istniejącej, 

niewykorzystanej infrastruktury oraz 

możliwość wprowadzania nowocze-

snych, niekonwencjonalnych rozwią-

zań w transporcie szynowym, w tym 

pośrednich między tramwajami miej-

skimi a koleją [11], [12], [28], [29].

Podsumowanie

Głównym elementem przedstawionej 

w artykule koncepcji jest linia tramwa-

ju dwusystemowego relacji Warszawa 

– Piaseczno z wykorzystaniem rozbu-

dowanej linii kolejowej nr 8. Oczywi-

ście, taki tramwaj pomija ul. Puławską. 

Po pierwsze jednak ma służyć przede 

wszystkim obsłudze Piaseczna, a nie 

zachodnich peryferii dzielnicy War-

szawa-Ursynów. Po drugie: zapropo-

nowane w artykule rozwiązanie jest 

łatwe do etapowania, bo zawsze ist-

nieje możliwość zbudowania w dal-

szej przyszłości linii tramwajowej w 

korytarzu ul. Puławskiej i jej integracja 

w Piasecznie z już wybudowaną linią. 

W przedstawionej koncepcji żaden 

odcinek nowopowstałej drogi szyno-

wej nie będzie stracony. Po trzecie: 

tramwaj dwusystemowy zapewni do-

jazd do Warszawy-Mokotowa w czasie 

krótszym o około 20-30% w stosunku 

do tramwaju w ciągu ulicy Puławskiej 
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[1], [36], [42]. Po czwarte wprowadze-

nie tramwajów na linię kolejową nr 8 

(i tak planowaną do rozbudowy do 

czterech torów) zastąpi budowę rów-

noległej do niej trasy tramwajowej o 

długości prawie 10 km. 

 Dalszy rozwój systemu oparty jest 

na założeniu integracji różnych środ-

ków transportu szynowego. W szcze-

gólności założono adaptację do re-

gularnych przewozów pasażerskich 

niewykorzystywanych dziś w tym celu 

linii kolejowych: normalnotorowej nr 

937 (Bocznica do EC „Siekierki”) oraz 

Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej. 

W obydwu przypadkach zapropono-

wano etapowe, stopniowe dostoso-

wywanie infrastruktury i rozwój po-

łączeń, począwszy od wprowadzenia 

lekkiego taboru spalinowego i zorga-

nizowania wygodnych przesiadek na 

tramwaj dwusystemowy oraz pociągi 

SKM. Docelowo linie utworzą spójny 

system zintegrowanego transportu 

kolejowo-tramwajowego.

 Zaproponowany model transportu 

szynowego w południowym paśmie 

aglomeracji warszawskiej, może być 

wyjściowym modelem obsługi in-

nych części Obszaru Metropolitalne-

go Warszawy oraz innych regionów 

miejskich. Przedstawiona koncepcja 

będzie wymagała dalszych szczegóło-

wych analiz i prac przedprojektowych 

a w pierwszej kolejności włączenia w 

części lub całości do dokumentów 

strategicznych samorządów miasta i 

gminy Piaseczno, m. st. Warszawy oraz 

województwa mazowieckiego.  
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Wprowadzenie

Toaleta w pociągu jest jednym z najstar-
szych urządzeń technicznych w skła-
dach pasażerskich celem zapewnienia 
komfortu pasażerom w podróży. Tema-
tyka toalet nie jest często analizowana z 
uwagi na to, że jest to temat nieco wsty-
dliwy, ale też i niewielkiego postępu 
technicznego w tej materii. 
 Artykuł przedstawia analizę stosowa-
nych rozwiązań toalet w pociągach w 
Polsce pod kątem przyjazności dla użyt-
kownika-pasażera oraz niezawodności 
zastosowanych w nich rozwiązań tech-
nicznych. Dodatkowo wykonano analizę  
statystycznej liczby osób przypadają-
cych na jedną toaletę oraz propozycję 
regulacji prawnych w tym zakresie. 

Rzut oka w historię

Pierwszy wagon kolejowy, „Victory” (rys. 
1), wyposażony w toaletę spłukiwaną 

wodą wyjechał na tory w 1836 r (!) na 
linii kolejowej Philadelphia and German-
town Railroad w USA [3]. Jego projektan-
tem był Richard Imlay (ur. 9.10.1784,Hart-
ford CT – zm. 20.03.1867,New York City 
NY, USA)  [1]. Wagon był zbudowany 
na ramie drewnianej w kształcie litery 
U. Pod uniesionymi końcami ramy były 
opatentowane w 1837 r. skrętne wózki 
dla dwóch osi kół podwieszone na re-
sorach piórowych pod ramą wagonu 
[20].  Nad nimi na końcach wagonu, 
były bar i, przeciwlegle, osobna kabina 
umywalni z bieżącą wodą oraz kabina 
z toaletą otwartą tj. fekalia spadały na 
tory. Wagon ten spotkał się w dużym 
uznaniem pasażerów i w tym samym 
roku  spółka zamówiła trzy dalsze tego 
typu wagony, każdy za 1,600$. Wagony 
miały wymiary:  10.97* 2,8*3,97m (oryg.
long 36 feet long, 9 feet, 2 1/2 inches 
wide, and 13 feet, 1/3inch high). Stały się 
one wzorcem dla wagonów Pullmana, 
które narzuciły nowy wzorzec wagonów 

na świecie [2][22][23]. Wkrótce zaczęto 
budować wagony pasażerskie, których 
konstrukcja na prawie 100 lat nie była 
zasadniczo zmieniana. Mimo, że wago-
ny zwiększały swoje wymiary (rys. 2), co 
było związane z zastąpieniem drewna 
na ustroje nośne żelazem, to ich układ 
funkcjonalny był ten sam. Centralny lub 
boczny korytarz, przedziałowa lub bez 
przedziałowa kabina pasażerska oraz na 
końcach, przy przejściu do sąsiednich 
wagonów łazienki (rys. 3).
 Opracowanie silnika elektrycznego 
jak i spalinowego w drugiej połowie 
XIX skutkowało pojawieniem się małych 
pojazdów szynowych znanych dzisiaj 
jako autobusy szynowe (rys 4-5). Ich 
układ wnętrza był podobny do klasycz-
nych wagonów kolejowych. W układzie 
ich wnętrza też była jedna toaleta typu 
otwartego (rys. 6-7).  Tylko w małych po-
jazdach lokalnych, na krótkie trasy lub w 
doczepach nie instalowano toalet (rys. 
8).

Streszczenie: Przedmiotem tego artykułu jest analiza stosowanych rozwiązań toalet w pociągach oraz wskazanie potrzeby regulacji praw-

nej minimalnej liczby toalet przypadających na dany typ składu pociągu. W artykule podjęto dyskusję o problemie liczby toalet w pociągach, 

oraz poziomie utrzymania. Zwraca się uwagę, że powinno to zależeć nie od woli zamawiającego samorządu lokalnego, jak jest dotychczas, 

lecz wynikać z przepisów. Poruszono także problem standardu technicznego toalety, który pozwoliłby na większa wygodę dla pasażerów. 

Słowa kluczowe: Toaleta; Pociąg; Utrzymanie

Abstract: The aim of this article is analyze of usage solution of the toilets in the trains and show of the law regulation how many of the toilets 

should be in of the train. The article discusses the problem of the number of toilets in trains and the level of maintenance. It is noted that this 
should not depend on the will of the local government contracting authority, as it has been so far, but should result from the provisions. The 
problem of the technical standard of the toilet, which would allow for greater convenience for passengers, was also raised.

Keywords: Toilet, Rail car, Maintenance
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1. Szkic wagonu „Victory” projektu Richard’a Imlay z 1836 r. [22] 2. Wzrost wielkości pociągów osobowych w okresie 1840 1890 [7]
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Wybrane stosowane rozwiązania 
toalet w pociągach w Polsce

Obecnie polscy przewoźnicy kolejowi 
stosują różnego rodzaju tabor wyposa-
żony w toalety. Są to klasyczne wagony, 
elektryczne i spalinowe zespół trakcyjny, 
oraz nowość na polskich torach hybrydę 
Newagu 36Weh.  
 Klasyczne wagony kolejowe to po-
jazdy szynowe bez własnego napędu 
przeznaczone do włączania w składu 
pociągu ciągnionego przez lokomoty-
wę (parową, spalinową, elektryczną lub 
hybrydową). Elektryczne zespoły trakcyj-
ne to wieloczłonowe zespolone pojazdy 
z własnym napędem w postaci silników 
elektrycznych ze stosownym systemem 
rozruchu. 
 Spalinowe pojazdy trakcyjne  to 
jedno lub wieloczłonowe pojazdy z 
własnym napędem w postaci silnika 
spalinowego z bezpośrednim przenie-
sieniem napędu na osie napędowe lub 
za pomocą różnego rodzaju przekładni 

mechanicznych lub elektrycznych. Są 
one popularnie nazywane autobusami 
szynowymi. We wszystkich tych pojaz-
dach szynowych są zainstalowane toa-
lety. To na co będzie zwracał ten artykuł 
uwagę to problemy związane z 

• przyjazności dla użytkownika-pasa-
żera i

• niezawodności zastosowanych w 
nich rozwiązań. 

Co ciekawe najwięcej się ich dotyczy 
nowych składów. Tj. tych z zamkniętą 
toaletą. 
 Najmniejszym czynnym pojazdem 
jest pojazd dwuosiowy wagon moto-
rowy serii 810 (seria M152.0), zwany po-
pularnie motoraczkiem, jaki wjeżdża na 
polskie tory z Czech i Słowacji [21] (rys. 
9). Maksymalna liczba miejsc pasażer-
skich to 95 [24].  Wagon ten ma klasycz-
ną toaletę otwartą z zamknięciem drzwi 
w postaci obrotowego  zamka ryglowe-
go. Ciekawostką jest to, że przy muszli 

klozetowej jest haczyk do podwieszania 
deski sedesowej, aby nie została zanie-
czyszczona, z uwagi na małą przestrzeń 
do odwiedzenia do góry (rys. 10). 
 Nieco większym pojazdem dwuosio-
wym jest Regio Tramp produkcji ZNTK 
Poznań oznaczone jako seria SA 105 i SA 
108 (rys. 11). Pojazd ten jest wyposażony, 
w zależności od wersji (213M i 213Ma 
oraz  215M) w małą lub duża kabinę to-
aletową. Maksymalna liczba miejsc pa-
sażerskich to 90 i 205(198) [5][6]. Kabina 
toalety ma klasyczny ryglowy zamek ob-
rotowy do zamykania drzwi.  Toaleta ma 
układ zamknięty.
 Kolejnym pojazdem jest PESA 214M 
(serie SA103, SA106, SA135) produkcji 
PESA Bydgoszcz. Jest to pojazd dwu-
osiowy (rys. 12).  Maksymalna liczba 
miejsc pasażerskich to ok 120. Pojazd 
ma jedną toaletę [18]. Kabina toalety ma 
klasyczny ryglowy zamek obrotowy do 
zamykania drzwi.  Toaleta ma układ za-
mknięty (rys. 13-14).
 Większym pojazdem jest dwuczłono-

 

3. Rama i układ wnętrza wagonu pasażerskiego z 1888r [3][22] 4. Wagon motorowy Great Northern Railway of England z 1904 [13]

 

  

5. Pojazd Wittfelda z 1909r [14]

 

6. Wagon diesel elektr Simmering Gebus zbudowany w Huta Królewska i Laura [11]

7. Wagon Diesel-hydr. (MAN-Austro-Daimler-Voith-Chrzanów), Lux-Torpe-
da zbudowany przez Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce [11].

 

  

8. Mały wagon motorowy VT 1031 WUMAG Goerlitz 1934 stosowany na linii 
kolejowej Mirsk – Świeradów [9]
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wy Pesa 218 M (218Ma, 218Mb, 218Mc, 
218Md  (serii SA109, SA131, SA133 i SA 
134) produkcji PESA Bydgoszcz. Jest to 
pojazd dwuczłonowy przegubowy po-
sadzony na trzech dwuosiowych wóz-
kach, w tym  środkowy wózek Jakobsa. 
Skrajne wózki są napędowe. Maksymal-
na liczba miejsc pasażerskich to ok 290 
[12]. Pojazd ma jedną toaletę identyczną 
jak w SA 135.   Kabina toalety ma klasycz-
ny ryglowy zamek obrotowy do zamyka-
nia drzwi.  Toaleta ma układ zamknięty 
[10].
 Rozwinięciem jest pojazd PESA Link 

typu 223M, serii SA 139. Są to dwu, trzy a 
nawet czteroczłonowe spalinowe pojaz-
dy szynowe. Kabina toalety ma klasycz-
ny ryglowy zamek obrotowy do zamyka-
nia drzwi.  Toaleta ma układ zamknięty 
[10].
 Większym pojazdem jest PESA Atribo 
typ 219M, serii SA136 (rys. 15). Jest to 
pojazd trójczłonowy posadzony na czte-
rech wózkach, w tym dwóch Jakobsa. 
Skrajne wózki są napędowe.  Maksymal-
na liczba miejsc pasażerskich to ok 304. 
Pojazd ma dwie toalety. W tym jedną dla 
osób niepełnosprawnych. Obie toalety 
mają układ zamknięty. Drzwi toalet mają 
klasyczne ryglowe zamki obrotowe do 

zamykania (rys. 16-17) [19].
 Podobne są pojazdy NEWAG 220/221 
(seria SA137, SA138) (rys.18). Są one pro-
dukowane jako dwu lub trójczłonowe 
pojazdy. Jest to pojazd trójczłonowy po-
sadzony na trzech (Sa137) lub czterech 
(SA138) wózkach, w tym dwóch Jakobsa. 
Skrajne wózki są napędowe. Maksymal-
na liczba miejsc pasażerskich to ok 390. 
Pojazd w obu konfi guracjach ma tylko 
jedną toaletę w układzie zamkniętym 
(rys. 19 )[17].  Większe są pojazdy 3 
sekcyjne. Są one wyposażone w 1 lub 
dwie toalety na pokładzie. Jako przykła-

dowe pokazano pojazdy PAFaWag EN57 
(zwany popularnie środowisku miłośni-
ków kolei kiblem) i NEWAG36We(rys. 20). 
W najstarszym pojeździe EN57 toaleta 
jest otwarta tj. fekalia spadają na tor(rys. 
21-22). W nowszych pojazdach toaleta 
jest zamknięta tj. fekalia są zbierane w 
zbiorniku.
 W pojazdach producenta NEWAG za-
stosowano różnorakie systemy zamyka-
nia toalet.  Jest to zamek elektroniczny 
blokowany(?) przyciskiem oraz zamknię-
cia mechaniczne ryglem obrotowym 
(rys. 23-26).  W wersji dla ŁKA (Łódzkiej 

9. Motoraczek z okna na trasie Sędzisław – Kralovec 10. Toaleta w motoraczku

11. Regio Tramp w Żaganiu 12. PESA SA134-002 Kolei Dolnośląskich w Kotlinie Kłodzkiej

13. Zamek drzwi w toalecie SA135 i w SA134 14. Toaleta w SA 135 i w SA134
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15. SA 136-001 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego [19]

17. Toaleta w SA136  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego [19]

19. Toaleta w SA137  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego [17]

16. Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych w 
SA136  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego [19]

18. SA 137 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego [17]

20. EN57-1243ra w Kłodzku Głównym
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Kolei Aglomeracyjnej – 36Wed) produ-
cent zamontował najbardziej czytelny 
system zamykania toalet w swej ofercie 
(rys. 27).
 W pojazdach większych niż 4 czło-
nowe, jakimi są składy EZT używane w 
Polsce przez PKP Intercity jest kilka toa-
let z mechanicznym zamkiem (rys. 28). 
Inny przewoźnik Pol-Regio czyli stare 
Przewozy Regionalne prowadzi zarów-
no składy EZT oraz składy złożone z kla-
sycznych wagonów i lokomotywy (rys. 
29). Podobne składy prowadzą Koleje 
Mazowieckie i inne. W klasycznych wa-
gonach zmniejszono liczbę toalet do 
jednej na wagon, ale mają one klasyczne 
mechanicznie zamykane zamki.  Warto 
wiedzieć, że ilość toalet nie przekłada się 
na ich dostępność. Przy przejeździe w 
pociągu klasy IC , kiedy wykonano zdję-
cie (rys. 28) , na siedem toalet tylko dwie 
były sprawne.

Problemy użytkowania toalet 
w pociągach na przykładzie Dolnego 
Śląska

Wbrew powszechnemu mniemaniu 
współczesna toaleta jest skompliko-
wanym urządzeniem technicznym, a 
nie zaś miską sedesową z otworem w 
podłodze wagonu, w której nie ma co 
się  (popularnie mówiąc) popsuć . Tym 
samym jest tu wiele podzespołów, któ-
re mogą się uszkodzić i doprowadzić 
do uniemożliwienia z korzystania z tego 
urządzenia.  
 Podstawowym problemem jest 
ogromna wrażliwość konstrukcji opróż-
niania miski sedesowej na to co do niej 
trafi a. Skutkuje to zapchaniem przewo-
du ssawnego i zapełnienie miski sede-
sowej (rys. 30). Nie wdając się w szcze-
góły wielu pasażerów traktuje toaletę w 
pociągu tak samo jak te w domu. Czyli 
jako śmietnik. Trafi ają do niej rzeczy nie 
związane z higiena osobistą. Ale i same 
przedmioty higieny osobistej sprawiają 
problemy. Przez to, że pasażer nie wrzuci 
ich do śmietniczki, jaka jest każdej toa-
lecie, a do muszli klozetowej - zapycha 
się przewód ssawny.  Producent toalet 
przewiduje możliwość ich oczyszczania 
poprzez zastosowanie podwyższone-
go ciśnienia przy blokadzie drzwi.  W 
tym celu obsługa pociągu, maszynista 
lub kierownik albo konduktor, winien 
nacisnąć specjalny guzik do rozpoczęci 
procedury oczyszczania. Ale tu warto 

21. Drzwi do toalety EN57-1243ra

22. Toaleta w EN57-1243ra

23. Zamek blokowany elektronicznie mechanicz-
nie z elektrycznym otwieraniem drzwi

24. Zamek z blokada mechaniczną i elektronicz-
ną mechanicznie z elektrycznym otwieraniem 

drzwi

25. Zamek blokowany mechanicznie z elektrycz-
nym otwieraniem drzwi

26. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 
otwieraniem drzwi

27. Najbardziej czytelny zamek do toalety w 
pociągu ŁKA,  widok od wnętrza toalety i z 

zewnątrz z zamkiem otwartym i zamkniętym

28. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 
otwieraniem drzwi w składzie PKP Intercity
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wskazać, że tylko raz na 44 podróże po-
ciągami na Dolnym Śląsku, obsługa po-
ciągu zareagowała na sygnał pasażerów, 
że toaleta jest zapchana. Po 2 minutach 
procesu oczyszczania przy podwyż-
szonym ciśnieniu toaleta była drożna i 
sprawna. 
 Osobną sprawą jest opróżnianie 
zbiorników z fekaliami toalet przez prze-
woźnika. Nie ma nic bardziej irytujące-
go, jak pasażer wsiada na stacji począt-
kowej do pociągu,  np. we Wrocławiu do 
Szklarskiej Poręby Górnej - czyli na 3 h  

jazdy, gdzie jest jedna jedyna toaleta i w 
dodatku zapchana. Kierownik pociągu 
tłumaczy, że takie dostał rozkaz od dys-
pozytora.  Warto byłoby aby przewoźni-
cy mimo konkurencji o pasażera w tej 
sprawie się porozumieli. Koleje Dolno-
śląskie KD serwis toalet mają w Legnicy 
oraz we Wrocławiu. Tymczasem każdej 
nocy kilka składów pociągów KD,  i nie 
tylko, nocuje w stacjach końcowych na 
Dolnym Śląsku. Przewoźnicy  mogą 
dzięki zleceniu grupowemu wynająć 
fi rmy asenizacyjne z regionów tych sta-
cji do  opróżniania, mycia i napełniania 
zbiorników wody i mydła w toaletach w 
swoich składach. Znacząco poprawiłby 
to obsługę pasażerów oraz wizerunek 
fi rm. 
 Następnym problemem jest zamyka-
nie drzwi toalet. Często jest to sygnalizo-
wane przez system ich obsługi (rys. 31). 
W pojazdach wyposażonych w zamki 
elektronicznie bardzo często, po wielu 
latach eksploatacji, zużywają się me-
chanizmy i w efekcie czego dochodzi 
do wielce krepujących sytuacji. Polega 
to na tym, że jeden pasażer wchodzi do 
toalety aby z nich skorzystać. Wchodzi 
i naciska przycisk blokujący drzwi lub 
w innym wariancie konstrukcji zamka, 
przekręca zamek mechaniczny. Potem 
kieruje się  do muszli klozetowej aby z 
niej skorzystać. W tym samym czasie, 
wskutek jazdy pociągu po torze, rozjaz-
dach, wibracje powodują odblokowanie 
zamka elektronicznego jak i mechanicz-
nego. Rygiel obraca się o ok 10 stopni 
(rys. 32-33).  Na zewnętrznej sygnalizacji 
zajęcia toalety pojawia się sygnał zielo-
ny - wolne.  Drugi pasażer, będący  na 
zewnątrz, widząc zielone światełko myśli 
– wolne. Naciska guzik otwierania drzwi 
i … zastaje pierwszego pasażera obna-
żonego nad toaletą (sic).   
 Z punktu widzenia pasażera nie jest 
istotne kto wyprodukował tabor, ale ja-
kość jego wykonania oraz utrzymania.  
Takie sytuacje świadczą o tandetnym 
wykonaniu podzespołów oraz o braku 
tzw. kultury technicznej serwisu. Całko-
wity brak brania pod uwagę na etapie 
projektowania toalety procesów zużycia 
przy doborze materiałów i wykonaniu z 
nich elementów świadczy o braku wy-
kształcenia projektantów. Brak serwisu 
świadczy o złym planowaniu planu re-
montów. 
 Zasadne jest aby każdy przewoź-
nik ustandaryzował system zamykania 

drzwi do toalet. Najlepiej na klasycz-
ne, mechaniczni zamykanie zamkiem 
ryglowym zamki i elektrycznym prze-
suwaniem drzwi dla kabin dla niepeł-
nosprawnych. Dla małych toalet  najlep-
sze są  zamki z blokadą mechaniczną i 
ręcznym otwieraniem drzwi. Dla pasa-
żera jest to wymierna korzyść. Nie musi 
zgadywać jak to się obsługuje, gdy jest 
wymiana taboru.   Dla przewoźnika tak-
że jest wymierna korzyść ekonomiczna. 
Jednolity typ= niższe koszty. Ponadto 
zmniejsza jego ryzyko narażenia się na 
wypłatę odszkodowania dla pasażerów  
za naruszanie prawa transportowego. 

Przegląd prawa ws. toalet 
w pociągach

W Polsce punktem odniesienia winny 
być przepisy BHP dla miejsc pracy. Wy-
nika to że tego że nie ma jednolitego 
przepisu Prezesa UTK lub właściwego 
ministra zajmującego się koleją.  
 Przepisy BHP dla budynków stanowią 
m.in. że dla istnieje obowiązek instalo-
wania toalet na każdym piętrze, w odle-
głości nie większej niż 75 m od miejsca 
pracy oraz proporcjonalnie do spodzie-
wanej liczby pracowników kobiet i męż-
czyzn. Minimalnie jest to 1 miska ustę-
powa oddzielne na każde  20 kobiet i 30 
mężczyzn. Jeśli jest tak, ze pracownicy 
stanowią kobiety i mężczyźni to wtedy 
stosuje się tą proporcję[15][26],  tab. 1. 
 Głównym dokumentem jaki opisuje 
wymogi liściowe toalet oraz wymagania 
techniczne dla  nich , dla pojazdów no-
wych i modernizowanych, jest Decyzja 
Komisji UE z 21 grudnia 2007r. oraz Karta 
UIC 563.
 DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 
2007 r. dotycząca technicznej specyfi ka-
cji interoperacyjności w zakresie aspek-
tu „Osoby o ograniczonej możliwości 
poruszania się” transeuropejskiego sys-
temu kolei konwencjonalnych i trans-
europejskiego systemu kolei dużych 
prędkości  [4] defi niuje pojęcia toalety 
standardowe i uniwersalnej dla osób na 
wozach oraz wyposażenie kabiny toale-
ty uniwersalnej w przewijak dla dzieci, 
jeśli nie ma osobnego pomieszczenia 
do pielęgnacji dzieci, ponadto wyznacza 
ona liczbę miejsc dla osób na wózkach 
inwalidzkich (tab. 2):
 W przypadku toalet w pociągach nie 
ma regulacji mówiącej ich minimalnej 
liczbie na pokładzie. Warto wiedzieć, 

29. Zamek z blokadą mechaniczną i ręcznym 
otwieraniem drzwi w składzie Pol-Regio

31. Sygnał niedomykania się drzwi toalety w 
pociągu

30. Zapchana toaleta próżniowa w pociągu
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że 1 kabina małej toalety zajmuje ok. 4 
miejsc w pociągach klasy regionalnej, 
zaś w pociągach klasy IC jest o 9 miejsc 
(78 z, 87 bez).  Po zmianie ustrojowej i 
gospodarczej w Polsce w latach 90-tych 
XX w. nastąpiło usamodzielnienie sa-
morządów regionalnych. Najwyższym 
organem prawnym w regionie jest sa-
morząd wojewódzki funkcjonujący pod 
nazwą Urząd Marszałkowski. To na nim 
spoczywa obwiązek organizowania za-
sad transportu publicznego na kolei. 
Powoduje to, że w każdym wojewódz-
twie są inne zasady zamawiania taboru 
kolejowego oraz jego wyposażenia w 
liczbę oraz rodzaj toalet. Zatem zasadne 
jest opracowanie zasad projektowania 
i modernizacji taboru kolejowego w 
uwzględnieniem minimalnej liczby toa-
let na pokładzie. 
 W karcie UIC 563 Urządzenia sanitar-
ne i porządkowe wagonów pasażerskich 
[8], jest zapisane co następuje: każdy po-
jazd przeznaczony do przewozu pasażerów 
musi być wyposażony w co najmniej 1 toa-

letę (jedną).  Wagon gdzie jest miejsc więcej 
niż dla 40 pasażerów musi być wyposażony 
w 2 (dwie) toalety. W każdej toalecie musi 
być umywalka. Zatem należy stwierdzić, 
że używane pojazdy nie spełniają tego 
warunku. Wymagaj one remontu dosto-
sowawczego. 

Propozycja regulacji prawnej 

Temat toalet w miejscach publicznych 
jest marginalny. Nie mniej jednak każdy, 
kto czyta ten artykuł, jest człowiekiem. 
A to oznaczy, że je, pije i … wydala. Nie 
trzeba robić skomplikowanych wywo-
dów teoretycznych, aby stwierdzić , ze 
każda osoba kiedyś skorzystała i będzie 
korzystała z toalet w środkach transpor-
tu publicznego. Takimi są pociągi pasa-
żerskie. 
 Zasadne jest aby prezes UTK poprzez 
właściwego ministra wydał rozporzą-
dzenie w drodze ustawy o obowiązko-
wym planowaniu układu oraz rodzaju 
toalet w pociągach oraz ich utrzymaniu 
przez przewoźnika.  
1. Przedmiotem ustawy jest regulacja 

liczby oraz rodzaju i wyposażenia 
toalet w pasażerskich pojazdach 
szynowych takich jak: wagony do-
czepne do lokomotyw i  spalinowe, 
elektryczne lub hybrydowe zespoły 
trakcyjne. 

2. Przez pojęcie toaleta rozumie się 
wydzielone pomieszczenie zamy-
kane drzwiami z zamkiem, zwane 
kabiną,  oraz miską ustępową, umy-
walką, śmietniczką i przewijak dla 
niemowląt wraz z odpowiednim 
oznakowaniem i wyposażeniem.

3. Stosuje się też toalety przeznaczo-
ne dla  osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich lub o kulach. 

4. Regulacja liczby toalet:
4.1. dla pojazdów nowych lub moderni-

zowanych
1) 1 kabina toalety winna być zainsta-

lowana  na każdym wagon lub czło-
nie zespołu trakcyjnego. 

2) W każdym pociągu złożonym z wa-
gonów doczepianych oraz każdym 
zespole trakcyjnym winna być  za-
instalowana jedna kabina dla osób 
niepełnosprawnych  ze stosownym 
oznakowaniem w pobliżu miejsc dla 
osób na wózkach. 

4.2.  dla pozostałych pojazdów 
1) Zabytkowe, tj. wpisane do rejestru 

zabytków ruchomych, zgodnie z 
pierwotną zabudową

2) Zespoły trakcyjne  zaleca się moder-
nizację i zastosowanie się do art. 4.1. 
ust. 1) oraz art. 4.2.2.6.  i 7.3.2.7. (Dz.U. 
L 064, 7.3.2008; 2008/164/WE), lub w 
jeśli to niemożliwe, wycofanie i kasa-
cję,

3) Wagony doczepiane, zaleca się mo-
dernizację i zastosowanie się do art. 
4.1. ust. 2) oraz art. 4.2.2.6.  i 7.3.2.7. 
(Dz.U. L 064, 7.3.2008; 2008/164/
WE), lub w jeśli to niemożliwe, wy-
cofanie i kasację.

5. Wymiary i wyposażenie toalet  
5.1. kabiny standardowe muszą być 

zgodne z  kartą UIC 563 A OR Urzą-
dzenia sanitarne i porządkowe wa-
gonów pasażerskich

5.2. kabiny uniwersalne muszą być  
zgodne z art. 4.2.2.6. (Dz.U. L 064, 
7.3.2008; 2008/164/WE),

6. Utrzymanie
Każdy koncesjonowany przewoźnik jest 

zobligowany do utrzymania toalet 
w swoich składach osobowych, w 
ten sposób, że:

1) przed każdym wyjazdem pocią-
gu lub wagonu na trasę musi być 
sprawdzona drożność toalety oraz 
umywalki oraz opróżnione kosze 
ze śmieciami.  W przypadku stwier-
dzenia niedrożności bezwzględnie 
należy udrożnić rury spustowe. Nie-
dopuszczalny  jest wyjazd składu 
z nierożną toaletą na każdą trasę. 
Należy opróżnić zbiornik na fekalia 

33. Odblokowane drzwi do toalety32. Zablokowane drzwi to toalety

Liczba pracowników Liczba kabin WC i umywalek

1 – 5 1

6 – 25 2

26 – 50 3

51 – 75 4

76 – 100 5

Tab. 1. Sanitariaty pracownicze 
dla kobiet i mężczyzn

Długość pociągu
Liczba miejsc na wózki w 

pociągu

mniejsza niż 205 metrów 2 miejsca na wózki

205 do 300 metrów 3 miejsca na wózki

większa niż 300 metrów 4 miejsca na wózki

Tab. 2. Liczba miejsc na wózki w pociągu
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toalety, jeśli wskaźnik napełnienia 
wskazuje na napełnienie większe niż 
50%; 

2) przed każdym wyjazdem pocią-
gu lub wagonu na trasę musi być 
sprawdzony stan zbiornika wody 
dla toalety i umywalki. Należy na-
pełnić zbiornik na wodę dla toalety i 
umywalki, jeśli wskaźnik napełnienia 
wskazuje na napełnienie mniejsze 
niż 50%;

3) przed każdym wyjazdem pociągu 
lub wagonu toaleta musi być po-
sprzątana i umyta oraz sprawdzony 
system zamykania drzwi do kabiny 
toalety;

4) personel pokładowy winien być 
przeszkolony w zakresie sprawdze-
nia stanu toalety oraz obsługi w za-
kresie uruchomienia procesu udroż-
niania przy zwiększonym ciśnieniu 
zasysania. Zaleca się aby w tym cza-
sie nie było nikogo w kabinie toale-
ty; 

5) przewoźnik musi opróżnić zbiorniki 
fekaliów po zakończeniu dziennego 
obiegu pojazdu niezależnie od sta-
nu jego napełnienia oraz uzupełnić 
wodę dla toalety i umywalki nieza-
leżnie od stanu jego opróżnienia;

6) w trakcie obiegu pociągu lub wago-
nu przewoźnik winien przestrzegać 
zalec eń ppkt. 1 i 2 pkt 6; 

7) W przypadku braku dostateczne-
go serwisu lub narażenia pasażera 
na trudności z korzystania z toalety 
przewoźnik podlega karom admini-
stracyjnym.

Podsumowanie

Każdy pasażer kolei chciałby mieć po-
dróż szybką i wygodną. Wygodą w po-
ciągu jest nie tylko wi-fi , klimatyzacja czy 
dobre zawieszenie nie dające odczuć 
wibracji z jazdy. Warto aby projektanci 
taboru kolejowego pasażerskiego wi-
dzieli, że tym taborem jadą pasażerowie 
zdrowi, ale także z problemem NM- nie-
trzymania moczu. Wygoda to także moż-
liwość komfortu osobistego. A tym jest 
dostęp do toalety Zasadne jest aby pod-
jąć dyskusję o standardzie liczby toalet 
w pociągach, ich liczby oraz standardzie 
utrzymania. Nie powinno to zależeć od 
woli zamawiającego samorządu lokal-
nego, jak jest dotychczas, lecz wynikać 
z przepisów. Ponadto każdy przewoźnik 
winien mieć jeden standard zamknięcia 

drzwi do toalety, tak aby pasażer nie był 
zmuszony zgadywać jak to się robi w 
nowym typie. Zasadnym jest aby każ-
dy przewoźnik w ramach spodziewanej 
naprawy głównej, jaka czeka każdy po-
jazd, doprowadził  do ich ujednolicenia. 
Sprawa, choć niezbyt popularna, jest jak 
najbardziej rzeczowa.  
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