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Głównym celem badania było zdiagnozowanie problemów  w dojazdach do miejsc pracy 
zlokalizowanych na Słu żewcu. 

Technika • Ankieta online dystrybuowana przez pracodawców zlokalizowanych na terenie 

Służewca (obszar zaznaczony na mapce)

Próba
• Próba celowa osób pracujących na terenie Służewca

• N =  3076 efektywnych ankiet

Realizacja
• Termin: 20 – 29 stycznia 2016 roku

• Wykonawca: Zespół Badań i Analiz w Biurze Marketingu 
Miasta

Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych 

przypadkach dane na wykresach mogą się nie sumować do 100 proc. 

Zakres tematyczny
• Zwyczaje związane z dojazdami do pracy na Służewcu

• Motywatory zmiany zwyczajów związanych z dojazdami do pracy na Służewcu

• Korzystanie z carpoolingu oraz zainteresowanie tą formą organizacji dojazdu do 
pracy



Ogólna ocena pomysłuSposoby dojazdu do pracy 
• Większość badanych osób pracujących na Służewcu dociera do pracy w 

jeden sposób, nie łącząc różnych środków transportu. 

• Najczęściej jest to komunikacja miejska (55% wskazań w porze zimowej i 
50% w porze letniej).  

• W porze zimowej 38% respondentów korzysta z samochodu jako 
kierowca, latem ten odsetek jest nieco niższy (34%).

• Ponad połowa (55%) badanych wybiera dany sposób dotarcia do pracy ze 
względu na krótszy czas dojazdu. 

• Kolejne miejsca zajmują: niższe koszty dojazdu (36%), komfort jazdy 
(35%) oraz problemy z parkowaniem pod pracą (34%).

• Osoby uczestniczące w badaniu dojeżdżające na Służewiec samochodem 
najczęściej korzystają z ulicy Sasanki/ ul. Marynarskiej. 

• W przypadku dojazdu komunikacją miejską najczęściej respondenci 
korzystają z tramwaju nr 31, I linii metra oraz tramwaju nr 18. 

Podsumowanie (1/2) 
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Ogólna ocena 
pomysłu

Zmiana sposobu dojazdu
• Bezpośredni dojazd (bez przesiadek) z miejsca zamieszkania mógłby zmotywować

48% badanych do skorzystania z komunikacji miejskiej. 

• Dla 42% motywacją taką mógłby być mniejszy tłok w środkach komunikacji publicznej. 

• 26% w ogóle nie bierze pod uwagę dojeżdżanie do pracy transportem zbiorowym.  

• 44% badanych rozważyłoby dojazd do pracy na rowerze, gdyby było więcej ścieżek 
rowerowych. 

• Nieco mniej osób (41%) deklaruje, że nic nie jest w stanie ich skłonić do dojeżdżania 
na Służewiec na rowerze. 

Podsumowanie (2/2) 

Ogólna ocena 
pomysłu

Carpooling
• Zdecydowana większość badanych nie korzystała z carpoolingu (88%). 

• Jeżeli ktoś dojeżdżał do pracy w tzw. systemie carpoolingowym, to najczęściej zdarzało 
się to rzadko, mniej niż raz w miesiącu.  

• 28% respondentów jest zainteresowanych skorzystaniem z carpoolingu. Jeżeli już
badani decydują się na taki sposób dojazdu, to chcieliby z niego korzystać codziennie 
(45%) lub nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu (36%).

• Zdecydowana większość osób deklarujących chęć skorzystania z carpoolingu jest 
zainteresowana specjalną, dedykowaną dla Służewca aplikacją umożliwiającą
organizację dojazdu do pracy (87%). 

• Czynniki, które w opinii badanych mogą zwiększyć zainteresowanie carpoolingiem to 
głównie: przyjazna, nieodpłatna aplikacja internetowa umożliwiająca organizację
carpoolingu (58%) oraz wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów carpooling 
(53%).
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N=3076

Prosimy pomy śleć o najcz ęstszej sytuacji dojazdu do pracy w porze zimowej. 

Czy korzysta Pan(i) z jednego sposobu dotarcia do p racy (np. tylko komunikacj ą miejsk ą lub tylko pieszo), czy 

też jest to podró ż łączona (np. samochód + komunikacja miejska). 

Dojazdy do pracy na Słu żewcu w porze zimowej

W jaki sposób najcz ęściej dociera Pan(i) 
do pracy na Słu żewiec w porze zimowej?
n=2284 (osoby, które docieraj ą
do pracy w jeden sposób) 
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N=3076

Prosimy pomy śleć o najcz ęstszej sytuacji dojazdu do pracy w porze letniej. 

Czy korzysta Pan(i) z jednego sposobu dotarcia do p racy (np. tylko komunikacj ą miejsk ą lub tylko 

pieszo), czy te ż jest to podró ż łączona (np. samochód + komunikacja miejska). 

Dojazdy do pracy na Słu żewcu w porze letniej

W jaki sposób najcz ęściej dociera Pan(i) 
do pracy na Słu żewiec w porze letniej?
n=2186 (osoby, które docieraj ą
do pracy w jeden sposób) 
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Powód wyboru danego sposobu dojazdu do pracy

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., poniewa ż respondenci mogli wskaza ć więcej ni ż jedną odpowied ź.

N=3076

Dlaczego w ten sposób dociera Pan(i) do pracy? 

Jeżeli jest kilka powodów, prosimy wskaza ć je zaznaczaj ąc najpierw najwa żniejszy powód, a nast ępnie kolejne.

Najważniejszy powód (pierwsze 
wskazanie):

•Krótszy czas dojazdu (38%)

•Komfort jazdy (13%)

•Problemy z parkowaniem pod 
prac ą (12%)

•Niższe koszty dojazdu (12%)

•Brak przesiadek (10%)
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Dojazdy do pracy - samochód

n=1249 (osoby doje żdżające do pracy samochodem)

Któr ą ulic ą najczęściej doje żdża Pan(i) samochodem na Słu żewiec?
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Dojazdy do pracy – komunikacja miejska

n=2050 (osoby doje żdżające do 
pracy komunikacj ą miejsk ą)

Którymi liniami komunikacji zbiorowej najcz ęściej doje żdża Pan(i) do pracy?

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., poniewa ż respondenci 
mogli wskaza ć więcej ni ż jedną odpowied ź.
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Zachęty do skorzystania z komunikacji miejskiej

n=1026 (osoby niekorzystaj ące z komunikacji 
miejskiej w dojazdach do pracy)

Co mogłoby Pana(i ą) zachęcić do doje żdżania do pracy komunikacj ą miejsk ą?

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., 
poniewa ż respondenci mogli wskaza ć
więcej ni ż jedną odpowied ź.
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Zachęty do skorzystania z roweru

n=2708 (osoby niekorzystaj ące z 
roweru w dojazdach do pracy)

Co mogłoby Pana(i ą) zachęcić do doje żdżania do pracy rowerem?

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., 
poniewa ż respondenci mogli wskaza ć
więcej ni ż jedną odpowied ź.
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Korzystanie z carpoolingu

N=3076

Carpooling jest to sposób podró żowania prywatnymi lub słu żbowymi samochodami polegaj ący na zwi ększeniu 

liczby pasa żerów głównie poprzez kojarzenie osób doje żdżających np. do pracy na tych samych trasach.

n=360 (osoby, które korzystały z tzw. systemu carpo olingu)

Jak często w ci ągu ostatniego roku doje żdżała(a) 
Pan(i) do pracy w tzw. systemie carpoolingu?

Czy w ci ągu ostatniego roku doje żdżał(a) Pan(i) do 
pracy w tzw. systemie carpoolingu?

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., 
poniewa ż respondenci mogli wskaza ć
więcej ni ż jedną odpowied ź.
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Zainteresowanie carpoolingiem

N=3076

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) doje żdżaniem 
do pracy w tzw. systemie carpoolingu?

n=858 (osoby deklaruj ące chęć doje żdżania 
do pracy w systemie carpoolingu)

Jak często chciał(a)by Pan(i) w przyszło ści doje żdżać do 
pracy w tzw. systemie carpoolingu?

28% 
zainteresowanych

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) korzystaniem ze s pecjalnie 
dedykowanej dla Słu żewca aplikacji carpoolingowej umo żliwiaj ącej 
online organizacj ę wspólnych dojazdów do pracy?
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Czynniki zwi ększające zainteresowanie carpoolingiem

N=3076

Jakie czynniki, Pana(i) zdaniem, mogłyby zwi ększyć zainteresowanie osób pracuj ących na 
Służewcu dojazdami do pracy w tzw. systemie carpoolingu ?

Dane nie sumuj ą się do 100 proc., 
poniewa ż respondenci mogli 
wskazać więcej ni ż jedną odpowied ź.
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Informacja o respondentach

Godzina rozpocz ęcia pracy
07:00

Godzina zako ńczenia pracy 16:00

Miejsce zamieszkania

16:30 17:00 17:30 18:00

07:30 08:00 08:30 09:00



Horyzont czasowy opracowania – 2020r.

Trzy podstawowe zadania:

• poprawa dostępności przystanku PKP 
Służewiec

• rekomendacja w zakresie prowadzenia 
polityki parkingowej

• usprawnienie obsługi komunikacyjnej 
Służewca 

Priorytety:

• transport zbiorowy

• poprawa warunków ruchu pieszego i 
rowerowego

• uporządkowanie parkowania

Opracowanie



Obszar opracowania ograniczony 
jest w sposób następujący 

linia kolejowa –
al. Żwirki i Wigury –
ul. Racławicka – ul. Miłobędzka –
Gimnastyczna – ul. Wołoska                                      
– ul. W. Rzymowskiego –
Modzelewskiego – Bokserska –
linia kolejowa 

Opracowanie
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Analiza mo żliwo ści realizacji dodatkowych 
wejść na peron przystanku PKP Warszawa 

Służewiec:

• W1 - przejście w poziomie przez tory.

• W2 - przejście podziemne w kierunku zachodnim 
pod ul. Suwak lub w rejon ulicy Suwak.

Przystanek PKP Służewiec
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Analiza parkowania w obszarze
opracowania wraz z rekomendacj ą
w zakresie prowadzenia polityki 
parkingowej, obejmuj ąca:

• Inwentaryzację istniejących miejsc postojowych na 
wszystkich drogach publicznych.

• Inwentaryzację istniejących miejsc postojowych na 
wszystkich drogach publicznych.

• Sposób parkowania. 

• Rodzaj parkowania.

• Badanie wykorzystania i zapotrzebowania na 
miejsca postojowe. 

• Liczba i lokalizacja miejsc postojowych zgodnych 
z przepisami. 

• Liczba i lokalizacja miejsc postojowych, na których 
postój odbywa się niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Parkowanie



CEL

• Propozycje zmian w organizacji ruchu.

• Uzasadnienie dla wprowadzenia bądź braku 
zasadności wprowadzenia strefy płatnego 
parkowania niestrzeżonego na badanym obszarze.

W przypadku stwierdzenia zasadno ści 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania
na badanym obszarze:

• Propozycja przebiegu granicy strefy                            
z zachowaniem, w jak największym stopniu, zasady 
oparcia jej o naturalne lub sztuczne trudno 
przekraczalne przeszkody.

• Propozycja lokalizacji parkomatów.

Parkowanie



Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca

• Zebranie podstawowych danych o sieci 
drogowej, organizacji ruchu w tym programach 
sygnalizacji świetlnej.

• Zebranie podstawowych danych o transporcie 
publicznym na potrzeby wykonania prognoz 
przewozu.

• Zebranie danych dotyczących planów 
rozwojowych i modernizacyjnych układu 
drogowego i transportu publicznego.

•Wykonanie pomiarów ruchu i przewozów.

• Rozpoznanie dotychczasowych koncepcji 
usprawnienia układu transportowego 
(opracowania ZMiD i deweloperów, wnioski 
mieszkańców    i podmiotów gospodarczych).

• Wykonanie prognoz ruchu i przewozów.
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Warianty analizy:

Pomysły BDiK

• W1,W2,W3 – warianty do analizy 

• WA – przynajmniej jeden wariant 
autorski.

• WK – Wariant po konsultacjach 
uwzględniający uwagi Zamawiającego 
oraz wnioski z konsultacji społecznych.

Co jeszcze

• ???

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



W1 – rok 2020, uwzględniający:

• Przebudowę ul. Marynarskiej, Postępu.

• Przedłużenie ul. Suwak do ul. Cybernetyki

• Działania w zakresie zmiany organizacji 
ruchu mające na celu m.in. uporządkowanie 
parkowania, zmiany programów 
sygnalizacji, oraz realizacji ciągów pieszych 
i rowerowych.

• Wprowadzenie nowych przystanków i linii 
komunikacji publicznej.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



W2 – wariant rozwoju infrastruktury                          
jak  w wariancie W1 zakładający dodatkowo, że:

• Ulica Konstruktorska jest ulic ą
jednokierunkow ą prowadzącą ruch                          
w kierunku ulicy Suwak.

• Ulica Domaniewska jest ulic ą
jednokierunkow ą prowadzącą ruch                           
w kierunku ul. Wołoskiej .

W wariancie tym należy przewidzieć działania 
w zakresie zmiany organizacji ruchu mające na 
celu m.in.:
• Uporządkowanie parkowania. 
• Zmianę programów sygnalizacji. 
• Realizację ciągów pieszych i rowerowych. 
• Niezbędną korektę geometrii układu 
drogowego.
• Wprowadzenie nowych przystanków i linii 
komunikacji publicznej

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



W3 – wariant rozwoju infrastruktury jak 
w wariancie W1 zakładający dodatkowo że:

• Ulica Konstruktorska jest ulic ą
jednokierunkow ą prowadzącą ruch 
w kierunku ulicy Wołoskiej.

• Ulica Domaniewska jest ulic ą
jednokierunkow ą prowadzącą ruch 
w kierunku ul. Suwak.

W wariancie tym należy przewidzieć działania 
w zakresie zmiany organizacji ruchu mające                
na celu m.in.:
• Uporządkowanie parkowania. 
• Zmianę programów sygnalizacji. 
• Realizację ciągów pieszych i rowerowych. 
• Niezbędną korektę geometrii układu 
drogowego.
• Wprowadzenie nowych przystanków i linii 
komunikacji publicznej.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



Dla Wariantów W1,W2,W3,WA należy 
przewidzieć podwarianty zakładaj ące 
przedłu żenie ul. Woronicza do ul. Żwirki                     
i Wigury.

W podwariantach tych, w związku                              
z pojawieniem się nowego połączenia 
drogowego, należy przeanalizować potrzebę
zmiany organizacji ruchu dla obszaru pomiędzy 
ul. Racławicką i Woronicza mającą na celu m.in. 
uporządkowanie parkowania, przeanalizowania 
potrzeby wyznaczenia ulic jednokierunkowych              
w tym obszarze, zmian programów sygnalizacji, 
oraz realizacji ciągów pieszych i rowerowych.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



Dla wariantów W2,W3 należy wprowadzić dodatkowe podwarianty zakładające,                             
że w ul. Konstruktorskiej i Domaniewskiej wydzielone s ą pasy autobusowe pod pr ąd.               
tzw. kontrapasy

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca

W2 W3W2 W3



Dla wariantów W2,W3 należy wprowadzić dodatkowe podwarianty zakładające, że                               
w ul. Konstruktorskiej i Domaniewskiej wydzielone s ą pasy autobusowe zgodnie                            
z kierunkiem ruchu dla tych ulic działaj ące w godzinach szczytu porannego                                
i popołudniowego.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca

W2 W3



• Propozycja wynikowej koncepcji zmian w 
układzie drogowym obejmująca zmiany 
inwestycyjne, zmiany obecnej organizacji ruchu w 
celu poprawy warunków obsługi komunikacyjnej 
obszaru.

• Propozycja zmian w układzie transportu 
publicznego w zakresie zmiany przebiegu linii, 
nadania priorytetu, uruchomienia nowych linii, 
utworzenia nowych przystanków oraz działań
inwestycyjnych.

• Propozycja działań w zakresie ruchu 
rowerowego – infrastruktura oraz działania 
organizacyjne np. wypożyczalnie rowerów, 
serwisy rowerowe itp.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca

transportblog.co.nz



• Propozycja kierunków polityki parkingowej.

• Propozycja poprawy warunków ruchu pieszego 
(usunięcie barier dla niepełnosprawnych, możliwie 
krótkie dojścia do przystanków transportu 
publicznego itp., uzupełnienie brakujących ciągów 
pieszych).

• Propozycja etapowania zaproponowanych zmian. 

• Szacunek kosztów realizacji

• Podział działań na działania wieloletnie i 
krótkoterminowe.



W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do przeprowadzenia we współpracy                              
z Zamawiającym konsultacji społecznych, na których 
zaprezentuje analizowane warianty i omówi wyniki 
prowadzonych prac. 

Z konsultacji społecznych sporządzi sprawozdanie                 
z informacją, które zgłoszone uwagi są zasadne, a 
które nie i dlaczego. 

Po przeprowadzeniu konsultacji Wykonawca 
wykona wariant WK , który uwzględniać będzie uwagi 
Zamawiającego i  wyniki konsultacji.

Usprawnienie obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca



Dziękuję za uwagę


