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UKŁAD KOMUNIKACYJNY LUBLINA 

 Dla wprowadzenia w atmosferę miasta, niezbędnych jest trochę informacji bardziej 

ogólnych. Lublin leży na Wyżynie Lubelskiej, co wiąże ze znacznym zróżnicowaniem 

wysokościowym terenu. W obrębie miasta jest dużo wąwozów lessowych a różnica 

wysokości dochodzi do 70m. Utrudnia to wprowadzenie w obrębie miasta komunikacji 

szynowej. Komunikacja miejska wykorzystuje, więc autobusy w tym elektryczne oraz coraz 

bardziej rozbudowywuje trakcję trolejbusową. 

Układ komunikacyjny miasta Lublina od wielu lat, zmierza do ukształtowania pełnego 

układu promienisto-obwodnicowego. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ub. wieku Lublin 

miał układ tylko promienisty. Obecnie Lublin posiada prawie trzy obwodnice. Dużą 

obwodnicę ekspresową, obejmującą 3/4 obwiedni miasta; małą pełną obwodnicę i trzecią 

pośrednią, lecz niepełną obwodnicę wewnątrzmiejską. 

Obwodnica duża, przebiegająca w ciągu dróg ekspresowych S12/S17 i S19 - zlokalizowana 

jest w odległości 8-9 km od centrum Lublina; komunikuje ze sobą pięć wlotów/wylotów dróg 

krajowych i cztery wloty/wyloty dróg wojewódzkich. Do obwodnicy prowadzi osiem, 

promienistych ulic dojazdowych, w tym 6 ulic dwujezdniowych klasy GP i 2 ulice jedno-

jezdniowe klasy G. W miejscach przecięć obwodnicy z w/w ulicami dojazdowymi a dalej 

(poza obwodnicą) drogami krajowymi lub wojewódzkimi znajduje się osiem 

wielopoziomowych węzłów drogowych. Ich nazwy to „Węzeł Lublin-…”, z nazwą dzielnicy, do 

której prowadzi główna ulica od danego węzła. Do pełnego domknięcia tej obwodnicy 

brakuje odcinka od strony południowej miasta. Temat południowej obwodnicy Lublina 

omówiono poniżej. 

Obwodnica mała - RING, swoim nieregularnym, lecz pełnym obwodem obejmuje tereny 

śródmieścia Lublina. Obwodnica ta oddalona jest od centrum - od niespełna 2 do 3,5 km i 

tworzą ją ulice klasy GP. Do pełnego jej domknięcia brakuje obecnie jeszcze dwóch odcinków 

- od strony południowej i zachodniej. Jeden z nich – przedłużenie ulicy Bohaterów Monte 

Cassino do węzła Sławin jest już w realizacji i domknie tę obwodnicę od strony zachodniej w 

pierwszej połowie 2018r. Na budowę drugiego – przedłużenie ulicy Dywizjonu 303, po 

stronie południowej – ogłoszony został przetarg. Odcinek ten przebiega skrajem terenu 

jednostki wojskowej, dlatego pertraktacje były trudne i trwały przez wiele lat.  

Obwodnica trzecia, pośrednia (wewnątrzmiejska) jest usytuowana pomiędzy małą a dużą 

obwodnicą Lublina i obecnie zrealizowane są dwa jej odcinki.  

 Z powyższego wynika, że miasto Lublin od strony północnej i wschodniej jest 

obsługiwane przez dwie obwodnice (małą i dużą) oraz trzecią niepełną; po stronie zachodniej 

przez jedną dużą obwodnicę i w niedalekiej przyszłości przez drugą małą. Jak do tej pory po 

macoszemu traktowana jest południowa część miasta Lublina. W niedalekiej przyszłości 



domknięta zostanie mała obwodnica po tej stronie miasta. Zatem należy się pełniejsza 

informacja o południowej obwodnicy Lublina. 

 Obecnie południowa obwodnica ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublina. Jej przebieg łączy skrajne węzły, dużej obwodnicy 

ekspresowej tj.: węzeł Lublin-Węglin z węzłem Lublin-Felin.  

 Jednak niczym do tego doszło należało pokonać bardzo wiele przeszkód. Jej początki 

sięgają przełomu wieków tj. do czasu opracowywania koncepcji programowej na odcinek S19 

obejmujący zachodnią obwodnicę Lublina. W ówczesnym planie zagospodarowania miasta 

Lublina była Trasa Zielona (klasy GP) przebiegająca w granicach miasta, wzdłuż torów 

kolejowych do rejonu przyszłego węzła na S19, którego lokalizacja planowana była na terenie 

gminy Konopnica, koło kościoła.  

Wymogi ochrony środowiska spowodowały przeniesienie tego węzła na drugą stronę linii 

kolejowej, co utrudniło bezpośrednie skomunikowanie Trasy Zielonej z węzłem Lublin-

Węglin (nazwa robocza -„Konopnica”) tym bardziej, że gmina Konopnica w tamtym czasie, 

negowała wszystkie warianty. Perturbacje związane z dokumentacją na zachodnią 

obwodnicę Lublina opisane zostały w Lubelskim Inżynierze Budownictwa nr 40 z 2016r. 

Koncepcja na S19, na tym odcinku, zatwierdzona została bez skomunikowania z nią Trasy 

Zielonej. 

 Pomysł na południową obwodnicę Lublina łączącą skrajne węzły ekspresowej 

obwodnicy Lublina, zamiast Trasy Zielonej, zaproponowałem w 2005r. - jej mapka znajduje 

się w Internecie. Początkowa reakcja po jej zaproponowaniu i przez kilka następnych lat, była 

jednak negatywna. Dopiero obecny Prezydent Miasta wykazał zainteresowanie i czynności 

nad jej urzeczywistnieniem nabrały tempa.  

Obwodnica ta o długości ok. 18 km, przebiega przez tereny trzech jednostek 

administracyjnych: początkowy fragment od węzła Lublin-Węglin z ominięciem lasu Stary Gaj 

- to teren gminy Konopnica, główny najdłuższy odcinek, obok Zalewu Zemborzyckiego, to 

tereny miasta Lublina a końcówka z węzłem Lublin-Felin to teren miasta Świdnika. 

Za południową obwodnicą Lublina przemawia bardzo wiele argumentów: - będzie 

przedłużeniem niedawno przebudowanej drogi woj. nr 747 - do klasy GP, z Mazowsza przez 

nowy most na rz. Wiśle do Lublina; - od strony południowej dochodzi do Lublina kilka dróg, 

które przed miastem nie mają ze sobą skomunikowania; - DW 835 najdłuższa droga 

wojewódzka w Polsce (z Lublina na Podkarpacie) nie ma skomunikowania z dużą obwodnicą - 

południowa obwodnica zapewni jej skomunikowanie; - umożliwi również bezpośredni dojazd 

do dzielnicy przemysłowej i portu lotniczego z południowych dzielnic miasta oraz z 

wszystkich dróg dochodzących do miasta od strony południowej. 

 Trzecia, pośrednia obwodnica wewnątrzmiejska. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Lublina obwodnica ta ujęta jest po stronie wschodniej i 



północnej miasta. Obecnie trwają prace budowlane na jednym z trudniejszych jej odcinków, 

(na istniejącym, lecz wymagającym przebudowy) tj. w rejonie przekroczenia estakadami 

kolejowej stacji rozrządowej. Zrealizowany jest również odcinek północny. Kilka lat temu 

zaproponowałem domknięcie tej obwodnicy po stronie północno-zachodniej i zachodniej 

miasta. Jej przebieg to pogranicze trzech jednostek administracyjnych – Lublina i dwóch 

ościennych gmin a to może stwarzać problemy biurokratyczne. Jednak brak negatywnych 

sygnałów pozwala sądzić, że jej przyszłość będzie pozytywna.  

  Inne ulice. Na uwagę zasługują również ulice o przebiegach pośrednich, 

tworzących komunikacyjny układ uzupełniający. Obecnie kierowcy napotykają na 

utrudnienie podczas przemieszczania się pomiędzy dzielnicami na kierunku północ-południe. 

Naprzeciw temu wychodzi niedokończona jeszcze ulica Lubelskiego Lipca 80 obok Areny 

Lublin. Natomiast ulica Sowińskiego o przebiegu przez Miasteczko Akademickie o bardzo 

dużym natężeniu ruchu, w przyszłości ma mieć dwujezdniowy płytki tunel z jezdnią zbiorczą 

nad tunelem. Tunel obiecany był w kampanii wyborczej. Realnie rzecz ujmując jego budowa 

wymagałaby wyłączenia z ruchu tej ulicy na okres ok. 2 lat. Należy, zatem przed jej 

zamknięciem, pobudować połączenia alternatywne. Domknięcie małej obwodnicy na dwóch 

w/w odcinkach, umożliwi takie połączenia a zwłaszcza dojazdy do dzielnic przemysłowych i 

zapewni zmniejszenie ruchu na kierunku północ-południe.  

 Przez miasto Lublin przebiegają trzy linie kolejowe dzieląc je na cztery nierówne 

części. Duża obwodnica przecina dwie z nich dwupoziomowo w trzech miejscach, natomiast 

pozostałe ulice miejskie w sześciu miejscach. Intensywne budownictwo na obrzeżach miasta 

a zwłaszcza na terenach ościennych gmin zaczyna stwarzać potrzebę rozważenia nowych 

połączeń drogowych, krzyżujących się z w/w liniami kolejowymi. 

Z pośród 8 ulic dojazdowych do węzłów na dużej obwodnicy, dwie z nich wymagają 

przebudowy. Dużo innych ulic oraz wiele istniejących obiektów inżynierskich zostało 

wyremontowanych lub przebudowanych, lecz są jeszcze takie, które oczekują na swoją 

kolejkę.   

  Z pośród wszystkich miast polskich tylko bardzo nieliczne mogą się poszczycić 

układem komunikacyjnym z trzema obwodnicami a Lublin jest w śród nich. 

                                                                                    Edward Partyka 

Lublin, listopad 2017r. 



������������

	
������������
��
�����

��
����

���
��



���������	
���	�����������������

� ����������������������������	������
�������



������ !�
���������	����
������������"��������������



#	������������������

� $�����%�� �������&����
�'���
����	�#�(��)*

� #�(���%���
����	�$���)'�+�� ������&�$��(�
,�-	��	!��'���
����	��� �����)����.��(�*�

� � ������%�*

� /�
������.��(�'�#���0'����	����&���
����	�12����*

� 12��%���
����	��� �����)�'3��	��(�'�.����	�
'��
����	�-���
�)

� -���
�2%�4��� 2	��
���5%��5�/�
����	�12�����6���������&�(���6�����'�����
3����&+���0'�#(�����'�+�������'���
���
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������4��� 2	��
���55�/�
����	�12�����&4����'��������'
.�����'����0�'���(�7��'���
����	�+� ���)*

������4��� 2	��
���555�8��'��������'3��0������
����	�����)*

�9����+� ����%�/�
����	�-���
�)�'��(�7���&���7���'��(����&���
����	�/���)

�������4��� 2	��
���55%���7���&���(����&���
����	�/���)�

9�����/�����%�/�
����	�+� ���)�:��(���;�&������&�������(�
����

9�����������%��/�
����	�+� ���)�:������(��&���
��&������;�&����
��&�5������ �



� ����������������� ���������������2��� �����#�(����
������
���*�4���
���������������� ��������<=>���������
�?@�����	��"������
��	
����	�$���)���+��	������	�	�
���� ��,�+�� �����,�$��(�
���-	��	!�������
����	��� �����)*����
����������A��
�����	(����(�����!���������������'
1�����
���%�������!���� ���������	�	�#�(��2,�12��,�
-���
�2���+� ���2����/����*����������������
�������(�������
#������+������.!�����������
��(����B>?C'B>BD�E	�
��������������B>B<�*F



� �������&����
�'�/�
����	�#�(����� ����D?D��
3�����	������



� �������&����
�'�/�
����	�#�(��)�� ����D?D��

�(������������	��!�

4���
���� �������&����
��&��	��!�������	�
��������B�����
�����

	����
��	�
)�����2��	�"��)'�
���2	 ����� *��B?<���*���(�8

4���
�������
�'�+��	�����&��	��!�����
���	�
�����	�
�����	�
������

����
����������
�����	�A���G�34#������������(��*��$���� *�@H�



#�(����&�+��	�����&+�� ������&�$��(�
�&-	��	!��&���
����	��
� �����)�� ��'�<>@���*



�*.�4���
����	�	�#�(��2
������������������������
��	
���	������*

� 4���
���+��	�����&�+�� ������	�����"�����8���������� ��*?<C���,����(�	�����
�	�����������������
���
����������������������	�
�����,��������
������
�
��(�	������B>?B'B>?<*�5��
���)�����������
�'��	�
������	�������
�,�
����	��
���
�	���
��
��	�����)����������"����8�����������+�� ��������

� 4���
���+�� ������&�3�2�	�	���#��(������ ��*�?<=��������
����	2"������
�	�������
��,����
�'��	�
�������	�����"�������*�

� 4���
���3�2�	�	���#��(�����&�$����!��� ��*�IH���*�����
����	2"������
�	�������
��,����
����	�
�����	����)����������"����3�2�	�	������#��(����������
������4���
���3�2�	�	���&�$����!�'�����������������
����##

� 4���
���$����!��&���"
���� ��*�I<���'�$��(�
'���"
���&�����)���������������*�
$��(�
�$����!�����������
����##*�/�����������
����J�����
���*

� 4���
�����"
���&�������
���� ��*�@H���'�4���
�����"
���K)A���4��
�������
�������*�
(��*������������
���	�����"���������������"��*�#�����
������*�#��������������
����
��������������
������	2"���������(�	����

� 4���
���������
���&�$����A�� ��*�DC����1����������
�������(�	�����

� 4���
���$����A�&�+���
���� ��*�H@���*�1����������
�������(�	����

�� �������� ���"���58��8-#8�58��	�������)����	�	�#�(��2�	�
������



�.�#�(����

� 4���
�����"
���&�������
���� ��*�@H���'�4���
�����"
���K)A���
4��
�������
�������*�(��*������������
���	�����"������
���������"��*�#�����
������*�#������������������
�����
���������
������	2"���������(�	����

� 4���
���������
���&�$����A�� ��*�DC����1����������
�����
��(�	�����

� 4���
���$����A�&�+���
���� ��*�H@���*�1����������
�����
��(�	����

�� �������� ���"���58��8-#8�58��	�������)����	�	�#�(��2�	�
������



??

�������������	���������

������������� 



�*.�4���
����	�	�� �����2

� L�
�������E��
����	�#�(��)F�&�#�����&�� ��*�I<���

� #�����&��������&�� ��*�D@���

� �������&�3�(�����E��
����	�12����F��&�� ��*�BC���

� �� �������� ���"���58��8-#8�58��	�������)����	�	�� �����2�
&�?BH���

������+��	����������
�����
��	
��������(*�8����������
����!����
����"�����������"��*



#	�������58��8-#8�58��	�	�12��



�*.*�4���
����	�	�12���

� /�
����� �������&����
�������'�3����(��&�� ��*�<I���

� 3����(��&������&�� ��*�BH���

� �����&�.�����
�&�� ��*�H>���

� .�����
�'�6���������&�� ��*�II���*

� K)�	
��� ���"������
����	�������)������	�	�12�����
����
BD>���*

�����1�<>M�����������'��	�
�����*�#�	���� ������
�����
�	��������*����
�
����	��
���*����



?<

�����������������������������!�!"�#

����������	
������	����������

��������������������������
�����������	�������
��������

 �����	���������	����!��
��������

��������

��	�
��������������



�*.*�4���
����58��8-#8�58��	�	�-���
�2�

� 4��� 2	��
���
�?'�����
���+�����	��&���
���
��

� ?*�4�����&��(���6�����'�� ��*�?H@���'����
������������
�	�������

� B*��(���6������&����������������&�� ��*�?ID�����(*���
�����	�
������C�������������������"���������
��

� D*�����������&�+���0�&�#(�����'�+�����	��&�� ��*�D>D�����(*����
�����	�
��������	�A���
�����	��(�	��
�*

� C*�+�����	��&���
���
���&�� ��*�?H=���*��(�8,������	�
����,�
��	�A���
�����	��(�	��
�

�� �������� ���"������
���&�HHB���*



?=

�����"��������"�
#$%�#&����

���'#�()*+,-#-�()���

���������������
�����
��������	��	
����������	���������	

.�����"������������)-����"����%�&&�
��������	��	
��	�	��������	���������

 �����%�&&�
,/�0�
1��"��'#����,�),��#2#�()���	��(�2�

3��
,/�0���"��'#����,�),��#2#�()��

4��	��(�2����	�+�5��

��������

��	�
��������������



4��� 2	��
���
�B�
������
�����(�
���

� ?*�$��%����&����%�&�� ��*�??=���*�B���	�
���*�C����������

� B*����%�	�����������������"����8���&�� ��*�<I���*����������
�	�������*����
����	�
��,�B����������*

� D������������	�'!����������(����'!����� ���"���I?���*����������
�	��������*���
����	�
���,�B����������*

� C��'!����	�)��������!�" ���*���"��� ���"��??>���*��(�
���
��
����	�����������B>?<*

� <��)��������!�"!���*���"&������*���� ���"��??D���*'�
�(�
���
������	�����������B>?<*����
����	�
���*�.��������
����

� I*������*�&���+�,���� ���"���@D���*��(�
���
������	��������
���B>?<*

. ���"���� ����������������
����	�������)������	�	�-���
�2�



?@

�����"��������"�
#$%�#&����

���'#�()*+,-#-�()���

�(6(&��������#�'(�)�'��-#��

��������

��	�
��������������



4��� 2	��
���
�D

� ���%&����������&�-���*������$&��.��� ���"��?DC���*�
�(�
���
������	�����������B>?<*�J���
�������������
���
������� )�	������ ���������������������!������%/���������

� �� �������� ���"������
���
�����	�	�-���
�2����� 2	��G�
��
�����?<II���*





�*.*�4���
���?��58��8-#8�58��	�	�+� ���2

?* /�
����	�-���
�)�'��(�7���&���7���&�����
���� ��*�B?D����
.�������
�'���	�
�����
������������/#�	�����"������
���������"����	2"��������	��(�	��
������	�A���
����*�
.����������	���������2�	����	�A���
�����
��	��(�	��
���*�

B* ��7���&���(����&���
����	�/���)�����
���� ��*�?@?���*4��
��7������+ �����������������(*�8������	�
�����C������
����*

��������4��+ ����������&���(����������(�/#������	����������N�*

K)�	
��� ���"������
���6�?���
����C>C���





4���
���6�B��58��8-#8�58��	�	�+� ���2

� ?*���7���&�������(��&���
��&�������&���
����	�����)�.����

��������(�8�������	�
����,�C�����������,���	�A���
�����	��(�	��
�,�����"���

� &� )�	
��� ���"������
���D>C���

� �� �������� ���"���58��8-#8�58�����
)����	�	�+� ���2���
����=>H���*



�*.*�4���
����58��8-#8�58��	�	�/���2
/�
����	�+� ���)�:��(���;�&������'�������(�
���



�*.*�4���
����58��8-#8�58��	�	�/���2
/�
����	�+� ���)�:��(���;�&������'�������(�
���



� /�
����	�+� ���)�:��(���;�&������&�������(�
����&�����
���
� ��*�?ID���

������.�����(*��������	�
������C����������*



�.*�4���
����58��8-#8�58��	�	�����2
/�
����	�+� ���)�:������(��&���
��&������;�&����
��&�5������ �



� /�
����	�+� ���)�:������(��&���
��&������;�&����
��&�
5������ �&�� ��*�����
���B<H���

� �.�����(�8�������	�
�����,�C����������,���	�A���
���
��	��(�	��
�*

������K)�	
��� ���"������
�!���!��
�(�A)��������������������
� "����0102�



�����	����
����������������	�������6'�%������	��� �����'����������E��(��
��
�����F,������	�3�	��#! 
��
�&+� ����E��(���	���
�F,������	�

"!�	���
�������E��(��	��(�
�F,������	�������
��'"!�	���
���������(��
�)	���F,������	����
��
�����'"!�	���
�������E��(��!A���F,������	�-�
&8(���

E��(�������G�	���F,������	���(�
������E��(��A! ��F,������	�3�	��#! 
��
�&
3�	���!�	���
��E��(��7��(�����F,������	�-�
&.�
���E��(��� 2���
�F*�O!� �%�

�����������������*

4��B>?C*



.	�2���2�	������2*

��	���������������������������������������������5���4N$��(�




ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Transport przyjazny dla środowiska

Kierunki rozwoju transportu u publicznego w Lublinie



PODSTAWOWE INFORMACJE 

O KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE

HISTORIA TROLEJBUSU W LUBLINIE

ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO 

TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE

TRANSPORT ELEKTRYCZNY JAKO PRIORYTET 

W LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO

D
T



PODSTAWOWE INFORMACJE 

O KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE
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Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie powstał dnia 1 stycznia 2009 r.

ü administrowanie komunikacją miejską

planowanie sieci komunikacyjnej,  dostosowywanie rozkładów jazdy do potrzeb przewozowych,

wybór przewoźników,  kontrola realizacji umów,

organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz kontrola biletów, 

organizacja utrzymania przystanków z zamieszczaniem informacji przystankowej, 

zakup taboru,

wydawanie zezwoleń na przewozów osób i uzgadnianie zasad korzystania z przystanków,

działania informacyjne, rozpatrywanie skarg i wniosków,

ü kreowanie nowych rozwiązań

rozwój komunikacji podmiejskiej we współpracy z sąsiednimi gminami,

inicjatywy zmian w zarządzaniu ruchem - zapewnienie priorytetów dla komunikacji miejskiej,

współkreowanie polityki transportowej miasta i udział w jej realizacji

ZTM w Lublinie jako Organizator

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



2017

• Linie

• Wozy w ruchu

• Wozokilometry

• Pasażerowie

AUTOBUSY

• 59

• 249

• 16,2 mln

• 95,8 mln

TROLEJBUSY

• 14

• 83

• 5,1 mln

• 30,2 mln

Podstawowe informacje

Operatorzy

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
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EURO

EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EEV

2008 89 0 99 0 20 0 0

2017 4 0 58 0 22 30 100

Struktura taboru MPK Lublin 
www 2008 i 2017 7 7 rokuuu –– wg norm emisji spalin
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2008 44 37 8 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 9 49 0

Struktura taboru przewoźników prywatnych 
w 2008 i 2017 roku u u –– wg norm emisji spalin
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Wszyscy przewoźnicy wykonujący przewozy na zlecenie ZTM w Lublinie zobowiązani są do

przestrzegania standardów świadczenia usług:

punktualność kursowania pojazdów na danej linii

realizacja planowych kursów,

zatrzymywanie się na przystankach,

prawidłowość oznakowania i wygląd pojazdów (tablice kierunkowe, piktogramy,

malowanie),

prawidłowość i stan techniczny wyposażenia pojazdów,

czystość zewnętrzna i wewnętrzna pojazdów,

technika jazdy, ubiór i kultura prowadzącego pojazd,

W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń ZTM ma prawo naliczyć przewoźnikowi karę.

Standardy świadczenia usług
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Obowiązujący wzór malowania

pojazdów komunikacji miejskiej



HISTORIA TROLEJBUSU W LUBLINIE
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211 lipcaa 19533 rr.r..rrrr ––– uruchomieniee pierwszejej linii

trolejbusowej ww Lubliniee na trasie Dworzec

PKPP ––– Radziszewskiegoo (liniaa nrnrn 15515)

Szczytowy moment rozwoju trolejbusów

przypada na początek lat 6060. – trolejbusy

obsługiwały większą część przewozów

ww komunikacjiji miejskiejej www Lublinienie.

Początki…

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



• Trolejbusy dawniej

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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• Trolejbusy wczoraj

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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• Trolejbusy przegubowe w Lublinie… 

MPK Lublin 

eksploatowało 

3 szt. trolejbusów Ikarus 280

w latach 1992 2 –– 1999.

Tego typu pojazdy były również 

eksploatowane w Gdyni 

i Słupsku.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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• Trolejbus z zasobnikiem akumulatorowym – 2007 r.

Pierwsze próby trolejbusu 

z dodatkowym  napędem 

umożliwiającym jazdę bez sieci 

trakcyjnej prowadzono w Lublinie 

w 2007 r.

Trolejbus wyposażony w 

superkondensatoryy wraz z bateriami 

mógł przejechać bez sieci ponad 3 km

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
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ZINTEGROWANY SYSTEM

MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

W LUBLINIE

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



Rok

Dostawy trolejbusów 

Klasy Maxi (12m)

Dostawy trolejbusów 

Klasy Mega (18 m)

z  dodatkowym 

napędem 

spalinowym               

z  dodatkowym 

napędem    

bateryjnym

z  dodatkowym                                            

napędem                                             

bateryjnym

Solaris Bus & Coach Ursus/Bogdan Motors Solaris Bus & Coach

2013

Bus &

8

ogdan

5

Bus &

-

2014

8

12

5

12 12

2015

12

-

12

21

12

-

Razem 20 38 12

wszystkie pojazdy niskopodłogowe

wszystkie trolejbusy z napędem asynchronicznym

Harmonogram zakupu 70 trolejbusów 

lata 2013-2015 w ramach ZSMTP

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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Trolejbusy zakupione przez ZTM w Lublinie

Solaris Trollino 1212M z dodatkowym

napędemm spalinowymm:

-- układd napędowywy Medcom

-- generatoror Kirschh oo mocyy 1000 kW

Dostarczonoo 200 sztzt.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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Trolejbusy zakupione przez ZTM w Lublinie

Ursus TT70116 z baterią

akumulatorów umożliwiających

jazdę liniową na trasie

oo długościci doo 55 km

-- układd napędowyy Cegelec

-- akumulatoryy LiL -iLi-ion

Zakupionoo łączniee 388 sztzt.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



Trolejbusy zakupione przez ZTM w Lublinie

Solaris Trollino 1818M z baterią

akumulatorów umożliwiających

jazdęę liniowąą naa trasiee ooo długościci do

55 km

-- układd napędowyy Medcom

-- akumulatoryy LiL -iLi-ion

Zakupionoo łączniee 122 sztzt.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Trolejbusy przegubowe w Lublinieie…    … wielki powrót po 15 latach



Nowe trolejbusy – nowe możliwości

Wszystkie trolejbusy kupione przez ZTM

wyposażone są w dodatkowy napęd, co

umożliwi:

1. Jazdę liniową na odcinkach

niewyposażonych w trakcję trolejbusową.

2. Omijanie przeszkód na jezdni

(np. wypadków).

3. Skręt na skrzyżowaniach w relacjach

niewyposażonych w sieć trakcyjną.

4. Skrócenie tras wyjazdowych i zjazdowych

do zajezdni.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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Nowe trolejbusy – nowe możliwości

5. Kasowniki dwufunkcyjne.

6. Funkcję otwierania drzwi przez pasażerów.

7. Automatycznie zakładane i składane odbieraki prądu.

8. Dodatkowy napęd spalinowy lub akumulatorowy.

Wyposażenie trolejbusów yypp jj w zawiera: 

1. Klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

2. Monitoring wnętrza, przestrzeni przed i za pojazdem.

3. Głosowe i wizualne zapowiedzi przystanków.

4. Automat biletowy.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



Łącznie wybudowano 

ponad 25 km nowych 

tras dwukierunkowej 

trakcji trolejbusowej 

oraz jednokierunkowej 

o długości ok. 1,4 km 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Rozbudowa trakcji trolejbusowej w ramach ZSMTP



Budowa nowej zajezdni trolejbusowej

Nowa zajezdnia trolejbusowa j j a oddana do użytku w 2015 roku:

stanowiska OC, myjnia

stanowiska naprawcze

zadaszony plac 

zaplecze dla pracowników i administracji

stacja kontroli pojazdów

Zajezdnia a jest dostosowana a do obsługi 100 trolejbusów i 25 pojazdów zaplecza gospodarczego

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



Komponenty projektu

W ramach projektu, w latach 2010-2012, wykonano następujące zadania (projekt

zrealizowany)

Zakup i montaż:

§ 100 wiat przystankowych standardowych

§ 350 słupków przystankowych standardowych

§ 28 wiat i 18 słupków przystankowych ponadstandardowych z dynamiczną informację

pasażerską

§ 6 toalet wolnostojących,

§ 10 kiosków, 

Badania rynku komunikacji miejskiej (badania mieszkańców, potoków pasażerskich, więźby

ruchu pasażerskiego)

System informacji pasażerskiej (z modułem GPS w pojazdach i urządzeniami do pomiaru liczby

pasażerów)

Budowa, przebudowa i remont zatok przystankowych oraz miejsc nawrotowych

Modernizacja infrastruktury przystankowej

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



TRANSPORT ELEKTRYCZNY JAKO PRIORYTET 

W LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu



1. Eksploatacjaa trolejbusóww – brakk emisjiji spalinin.

2. Trolejbusyy too najniższyy możliwyy poziomm hałasuu orazaz drgańń zee wszystkichh środkóww transportuu publicznegogo.

3. Silnik trolejbusowy jest prostszy, lżejszy i wymaga mniej konserwacji niż silnik spalinowy, a jego trwałość 

jest znacznie większa.

4. TrTrolejbuss niee zużywaa olejuu silnikowegoo –– brakk problemóww zz jegoo utylizacjąją.

5. Szybszee pokonywaniee wzniesień,ń, coo wynikaa zz możliwościci przeciążaniaa silnikaa elektrycznegogo.

6. Rozruchh trolejbusuu jestt szybszyy ii łagodniejszy,y, niżż autobusuu wobecc dużejej przeciążalnościci ii brakuu potrzeby

zmianyy biegóww.

7. Trolejbusyy niee tracąą energiiii podczass zatrzymywaniaa sięę naa przystankachh ii sąą zdolnee doo wykorzystywania

energii,, któraa powstajee podczass hamowania,a, dziękiki czemuu całkowitee zużyciee energiii ulegaa zmniejszeniu

nawetet ooo 25252 %%.

8. Znikomee zużywaniee sięę hamulcóww mechanicznych,, gdyżż trolejbuss ww normalnejj eksploatacjii hamuje

silnikiemm ––– przyy czymm istniejee możliwośćć odzyskaniaa energiiii kinetycznejj pojazduu ii przekazaniaa jejej innym

pojazdomm.. Ponadtoo takiki sposóbb hamowaniaa powoduje,, żee występujee tuu znikomaa emisjaa zanieczyszczeń

dodatkowychh wywołanychh zużywaniemm sięę klockóww ii okładzinn hamulcowychch.

1. Eksploa

Zalety
a rolejbusówtr w ––– brakb katacjaa

trolejbusów
emise

w
paliin.sjji pasps

stosunku do autobusów:

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE
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ROZBUDOWA TRAS TROLEJBUSOWYCH 2016-2020
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Charakterystyka planowanych 

zakupów:

10 szt. 12-metrowych 

30 szt. 18-metrowych

Pojemność: 

70-80 i 120-130 pasażerów.

Dodatkowe wyposażenie: 

alternatywny napęd bateryjny do 5 km 

przy włączonej klimatyzacji przestrzeni 

pasażerskiej.

W ramach 4 projektów dofinansowanych w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

zakupionych będzie 40 szt. trolejbusów.

Planowane działania - zakup trolejbusów
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Charakterystyka planowanych zakupów:

Liczba : 66 szt. (w tym 34 szt. w projektach 

rezerwowych).

Długość pojazdu: ok. 12 m.

Pojemność: 70-80 pasażerów.

Wyposażenie: klimatyzacja, informacja 

pasażerska.

W ramach 4 projektów dofinansowanych w

ramach Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia zakupionych będzie 66 szt.

autobusów elektrycznych.

Operator wewnętrzny Gminy Lublin testuje

jeden autobus elektryczny w celu identyfikacji

ewentualnych problemów techniczno-

eksploatacyjnych, które byłyby eliminowane

na etapie tworzenia szczegółowego opisu

technicznego do przetargu.

System autobusu elektrycznego
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Bezemisyjny transport (autobusy elektryczne i trolejbusy) w centralnej części miasta

przyczyni się w sposób zauważalny do poprawy jakości powietrza, jak również obniżenia

hałasu.

System autobusu elektrycznego
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Uruchomienie systemu autobusu

elektrycznego, będzie poprzedzone

wybudowaniem odpowiedniej

infrastruktury do ładowania ogniw.

Punkty ładowania powstaną w

ramach budowy i modernizacji

węzłów (pętli) zlokalizowanych na

obrzeżach miasta oraz na dworcu

multimodalnym. Taka lokalizacja

punktów ładowania umożliwi

„elektryfikację” znaczącej liczby

istniejących linii, których trasy

przebiegają przez centralne dzielnice.

Autobusy elektryczne ładowane na

przystankach końcowych będą mogły

przewozić podobną liczbę pasażerów

co autobusy tradycyjne, a mniejsze

ogniwa (baterie) wpłyną też na cenę

pojazdu.

System autobusu elektrycznego
Infrastrukturaaa ładowaniaaaa autobusów

Uruchomie

ww elektrycznych
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DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
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Wybudowanych lub zmodernizowanych 

będzie 7 węzłów przesiadkowych.

Planowane wyposażenie i funkcjonalność:

1. Plac postojowy dla 

autobusów/trolejbusów.

2. Przystanki do wsiadania i wysiadania.

3. Wiaty przystankowe.

4. Punkty socjalne dla kierowców i toalety 

dla pasażerów.

5. Na wybranych pętlach punkty do 

ładowania autobusów elektrycznych.

Budowa / modernizacja węzłów przesiadkowych
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§ Wybudowanych / rozbudowanych 
zostanie 6 zespołów przystanków 
przesiadkowych, integrujących 
komunikację miejską z zamiejską.

§ Wymienionych zostanie 28 szt. wiat 
przystankowych – planowane 
podświetlenie przystanku i gablot na 
rozkłady jazdy za pomocą paneli 
fotowoltaicznych.

Modernizacja zespołów przesiadkowych
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Wyznaczenie buspasów



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w LUBLINIE

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin,  e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Inne działania

§ System nadzoru nad komunikacja miejską

§ System zliczania potoków pasażerskich

§ Strefa płatnego parkowania

§ Nowy system sprzedaży biletów
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Wzrost podaży usług
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Sprzedaż biletów

Dynamika sprzedanych biletów w komunikacji organizowanej przez Gminę Lublin
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Pasażerowie
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Sławomir Podsiadły
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Rozwój systemu obszarowego 
sterowania ruchem drogowym

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy
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Rzeszowski Inteligentny System Transportowy

Komponenty Systemu Zarządzania RuchemKomponenty Systemu Zarządzania Ruchem
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� 63 sygnalizacje świetlne wpięte do systemu nadrzędnego Sitraffic SCALA

� 77 kamer monitoringu wizyjnego pracujące w systemie nadzoru Bosh Video Management System

� 71 kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (Odcinkowy Pomiar Czasu Przejazdu)

� Około 750 detektorów pętli indukcyjnych zatopionych w jezdni – detekcja systemowa – strategiczna

� Około 250 detektorów nadjezdniowych – wideodetekcja – detekcja lokalna

� 2 obszary sterowania obszarowego – optymalizacja sieciowa MOTION

� 22 tablice o zmiennej treści

� 9 stacji osłony meteorologicznej

� 20 odbiorników do realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego

� 60 jednostek radiowych w technologii LDMS – transmisja danych

� 17 jednostek radiowych w technologii WiMax – transmisja danych
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Kolejna generacja

Sygnalizatory

-80%
20W

20W

20W

7W

7W

7W

2006
40V LED

8W

8W

14W

2004
230V LED

1999
230V LED

Zużycie energii

przy porównaniu rozwiązań LED

Red

Amber

Green
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• ��������� 	�+����%
• 	��	����	&���� "4�! "�)> �	 �����������

&�������� ������� )�	/��&������(
• �
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�	���	�	&����% ���	��	&����
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�	�������� �$��� &���)�����*'
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• )�)�*	������ � 	�2��)����$ ����	&�� &������	���* & ������� <�������� 6��� + 8 ������
�	
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Rzeszowski Inteligentny System Transportowy
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Lublin 
2017

Od zarządzania parkingiem 
do wsparcia systemu logistycznego.

Maciej Stroński - KLIR
Kraków

Proces projektowy.

Przez Zamawiającego zostały zdefiniowane następujące problemy:
• Za mała powierzchnia przeznaczona na parking dla samochodów 

ciężarowych, co skutkuje zatrzymaniami na drodze publicznej (29)
• Zbyt długi czas konieczny do przeznaczenia na manewr parkowania
• Brak informacji o ilości pojazdów znajdujących się na parkingu
• Brak informacji o koniecznych przerwach w kontynuowaniu przewozu

…i oczekiwane efekty:
• Zwiększenie przepustowości parkingu
• Pozyskanie pełniejszych informacji o pojazdach oczekujących na załadunek
• Zautomatyzowanie procesów
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Proces projektowy – wizja w terenie

O
d 

za
rz
ą

dz
an

ia
 p

ar
ki

ng
ie

m
…

Proces projektowy – wizja w terenie
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Proces projektowy - geometria
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Zmiany w geometrii wydawały się niezbędne dla usprawnienia ruchu na terenie 
parkingu.

Procedury – informacja przed parkingiem
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Samochód podjeżdża pod parking – na tablicy
otrzymuje informacje na temat wjazdu w strefę
parkingu i pełni funkcję śluzy. Komunikaty
wyświetlane są na podstawie informacji o ilości
dostępnych miejsc parkingowych.
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Po przejechaniu bramy parkingu następuje odczyt tablicy rejestracyjnej
samochodu. Odczytany numer rejestracyjny jest zestawiany z listą tablic
rejestracyjnych pojazdów które mają zgłosić się do załadunku i na tej
podstawie jest wykonywana rejestracja pojazdu. Na tablicy pojawia się
informacja o wybranym przez system sektorze parkingu, następuje otwarcie
szlabanów wjazdowych.

Procedury – wjazd na parking, wyznaczanie miejsc
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Procedury – wezwanie do załadunku
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System automatycznie generuje wezwanie do załadunku przez dostępne kanały
komunikacyjne CB, SMS. Wezwanie zawiera informacje o numerze doku pod
który ma się podstawić samochód. Kamera odczytu tablic rejestracyjnych
przekazuje informację do magazynu, że samochód opuścił parking. Na
wizualizacji znajduje się również sygnalizacja zajętości doków załadunkowych.
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Procedury – wyjazd z parkingu
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Po opuszczeniu doku załadunkowego (zwolnienie czujnika zajętości doku)
rozpoczyna odliczanie stałej czasowej przeznaczonej na opuszczenie terenu
zakładu. Jeżeli tablica rejestracyjna samochód nie zostanie odczytana przez
kamerę LPR to system rozpocznie automatyczne nadawanie komunikatów o
nakazie wyjazdu.

Lublin 
2017

Dziękuję za uwagę.

Maciej Stroński - KLIR
Kraków



Seminaria i spotkania  

Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu 

 
Lp. Data Miejsce Nr 

Biulet

. 

Rodzaj spotkania 

1.  12-15.09.1989 Łódź  Założenie Klubu – Zjazd Drogowców 
Miejskich 

2.  27.11.1989 Warszawa 1  

3.  08.01.1990 Warszawa 2  

4.  06.04.1990 Lublin 3  

5.  16.05.1990 Warszawa 4  

6.  20-21.06.1990 Bielsko – Biała 5  

7.  11-12.10.1990 Szczecin 6  

8.  15-16.11.1990 Toruń - Kurzętnik 7  

9.  14.03.1991 Warszawa   

10.  25-26.04.1991 Gdańsk 8  

11.  13-14.06.1991 Płock 9 Zjazd Drogowców Miejskich 

12.  03-05.09.1991 Łomża 10 Seminarium KLIR 

13.  21.11.1991 Warszawa 11 Puszcza Kampinoska 

14.  20-21.02.1992 Jelenia Góra – Szklarska 
Poręba 

12 Seminarium KLIR 

15.  25-27.06.1992 Bełchatów 13 Seminarium KLIR 

16.  10-12.09.1992 Olsztyn  14 Seminarium KLIR 

17.  10-12.12.1992 Warszawa 15 Seminarium KLIR 

18.  15-17.04.1993 Poznań - Kiekrz 16 Seminarium KLIR  
– Walne Zebranie  Statutowe 

19.  26.06.1993 Warszawa 17 Seminarium KLIR 

20.  09-11.09.1993 Rzeszów  Zjazd Drogowców Miejskich 

21.  14-16.10.1993 Gdańsk - Sobieszewo 18 Seminarium KLIR 

22.  27-29.04.1994 Gorzów Wlkp. - Rogi 19 Seminarium KLIR 

23.  26-28.05.1994 Warszawa - Rynia 20 Seminarium KLIR – Walne Zebranie 

24.  07-09.09.1994 Tarnów - Janowice  21 Seminarium KLIR 

25.  12-15.10.1994 Opole - Pokrzywna 22 Seminarium KLIR 

26.  22-25.02.1995 Białystok - Supraśl 23 Seminarium KLIR 

27.  11-13.05.1995 Leszno - Rokosowo 24 Seminarium KLIR 

28.  24.06-2.07.1995 Szwecja – Norwegia  Wyjazd Statoil 

29.  06-08.09.1995 Wrocław  Zjazd Drogowców Miejskich 

30.  08-10.09.1995 Karpacz  Samotnia  I – Spotkanie koleżeńskie 

31.  16-24.09.1995 Dania  EPOKE 

32.  09-11.11.1995 Warszawa – Zalesie  25 Seminarium KLIR - Walne Zebranie 

33.  20-23.03.1996 Bielsko-Biała - Jaworze 26 Seminarium KLIR 

34.  29.05-1.06.1996 Olsztyn – St. Jabłonki 27 Seminarium KLIR 

35.  06-08.09.1996 Karpacz  Samotnia  II – Spotkanie koleżeńskie 

36.  11-14.09.1996 Gdańsk - Sobieszewo 28 Seminarium KLIR 

37.  06-09.11.1996 Lublin – Kazimierz Dln. 29 Seminarium KLIR 

38.  14-17.05.1997 Kielce – Św. Krzyż 30 Seminarium KLIR  

39.  10-13.09.1997 Suwałki - Augustów 31 Seminarium KLIR 

40.  24-26.09.1997  Lublin  Zjazd Drogowców Miejskich 

41.  19-22.11.1997 Sieradz - Burzenin 32 Seminarium KLIR  

42.  09-14.03.1998 Holandia – Amsterdam  Intertraffic ‘ 1998 

43.  18-22.03.98 Gdańsk - Sobieszewo 33 Seminarium KLIR 

44.  03-06.06.1998 Inowrocław  
- Przyjezierze 

34 Seminarium KLIR - Walne Zebranie - 
Wyborcze 

45.  04-06.09.1998 Karpacz  Samotnia  III – Spotkanie koleżeńskie 

46.  10-12.12.1998 Lublin 35 Kazimierz Dolny 

47.  10-13.03.1999 Bielsko-Biała  36 Bystra 

48.  19-22.05.1999 Poznań - Zaniemyśl 37 Seminarium KLIR - Walne Zebranie 

49.  09-11.09.1999 Rybnik 38 Seminarium KLIR Rudy 



50.  05-07.11.1999 Karpacz  Samotnia  IV – Spotkanie koleżeńskie 

51.  23-26.02.2000 Janowice 39 Seminarium WIMED 

52.  09-16.04.2000 Niemcy, Holandia, 
Belgia,Luksemburg 

 Intertraffic ‘ 2000 

53.  10.05.2000 Kielce  I Spotkanie targowe - Autostrada 

54.  14-17.06.2000 Bydgoszcz 40 Seminaium KLI Klonowo k/Koronowa 

55.  06-09.10.2000 Raciechowice 41 Seminarium KLIR Dobczyce 

56.  03-05.11.2000 Karpacz  Samotnia V – Spotkanie koleżeńskie 

57.  28.02-3.03.2001 Tatry  42 Seminarium KLIR Polana Zgorzelisko 

58.  09.05.2001  Kielce – Borków  II Spotkanie targowe - Autostrada 

59.  06-09.06.2001 Wrocław – Oborniki Śl. 43 Seminarium KLIR - Walne Zebranie 

60.  10.10.2001 Warszawa Spec Seminarium KLIR na R & T 2001 
61.  05-07.10.2001 Karpacz  Samotnia VI – Spotkanie koleżeńskie 

62.  20-23.02.2002 Pokrzywna 44 Seminarium KLIR Pokrzywna 

63.  03-06.04.2002 Gdańsk-Gdynia-Słupsk 45 Seminarium KLIR Jurata 

64.  13-21.04.2002 Amsterdam - Paryż  Intertraffic 2002 

65.  08.05.2002 Kielce – Borków  III Spotkanie targowe - Autostrada 

66.  04-06.07.2002 Dychów k/Ziel. Góry 46 Seminarium KLIR 

67.  27-29.09.2002 Karpacz  Samotnia VII – Spotkanie koleżeńskie 

68.  09.10.2002 Warszawa Spec  Seminarium KLIR na R & T 2002 
69.  13-16.11.2002 Koronowo  

– Nowy Jasiniec 
47 Seminarium KLIR Walne Zebranie - 

Wyborcze 

70.  26.02-01.03.2003 Bielsko – Biała 48 Seminarium KLIR  

71.  07.05.2003 Kielce – Borków  IV Spotkanie targowe - Autostrada 

72.  04-07.06.2003 Kielce 49 Seminarium KLIR Św. Krzyż 

73.  18-21.09.2003 Karpacz  Samotnia VIII – Spotkanie koleżeńskie 

74.  08.10.2003 Warszawa spec Seminarium KLIR i IBDiM – R&T 2003 
75.  26-29.11.2003 Częstochowa 50 Seminarium KLIR Złoty Potok 

76.  04-05.03.2004 Tatry  51 Seminarium - Polana Zgorzelisko 

77.  12.05.2004 Kielce – Ciekoty  V Spotkanie targowe - Autostrada 

78.  16-17.06.2004 Szczecin 52 Seminarium KLIR 

79.  09-12.09.2004 Karpacz Jacek Samotnia IX – Spotkanie koleżeńskie 

80.  24-27.11.2004 Dymaczewo k/P-nia 53 Seminarium – Walne Zebranie 

81.  16-18.03.2005 Tatry 54 Seminarium - Polana Zgorzelisko 

82.  11.05.2005 Kielce – Tokarnia  VI Spotkanie targowe - Autostrada 

83.  9-11.06.2005 Toruń 55 Seminarium KLIR 

84.  08-11.09.2005 Karpacz  Samotnia X – Spotkanie koleżeńskie 

85.  24-25.11.2005 Aleksandrów Łódzki 56 Seminarium - Walne Zebranie 

86.  23-25.03.2006 Tatry 57 Seminarium – Polana Zgorzelisko 

87.  17.05.2006 Kielce – Tokarnia  VII Spotkanie targowe - Autostrada 

88.  22-24.06.2006 Dychów k/Ziel. Góry 58 Seminarium KLIR 

89.  14-17.09.2006 Karpacz  Samotnia XI – Spotkanie koleżeńskie 

90.  19-21.10.2006 Sząbruk k/Olsztyna 59 Seminarium –  
Walne Zebranie – Wyborcze 

91.  14-17.03.2007 Bielsko - Biała 60 Seminarium KLIR 

92.  16.05.2007 Kielce – Borków  VIII Spotkanie targowe - Autostrada 

93.  20-23.06.2007 Przyjezierze 61 Seminarium KLIR 

94.  13-16.09.2007 Karpacz  Samotnia XII – Spotkanie koleżeńskie 

95.  03-06.10.2007 Kielce – Św. Krzyż 62 Seminarium – Walne Zebranie 

96.  27.02-01.03.2008 Sząbruk k/Olsztyna 63 Seminarium KLIR 

97.  31.03-06.04.2008 Amsterdam – Rzym  Intertraffic’2008 

98.  14.05.2008 Kielce - Borków  IX Spotkanie targowe - Autostrada 

99.  11-14.06.2008 Kaszuby - Ostrzyca 64 Seminarium KLIR 

100. 11-14.09.2008 Karpacz  Samotnia XIII – Spotkanie koleżeńskie 

101. 05–08.11.2008 Bochnia – Tuchów -
Raciechowice  

65 Seminarium KLIR  
Walne Zebranie 

102. 04–07.03.2009 Tatry 66 Seminarium KLIR – Polana Zgorzelisko 

103. 12.05.2009 Kielce  X Spotkanie targowe - Autostrada 



104. 17–20.06.2009 Poznań - Kiekrz 67 
+spec. 

Seminarium KLIR  
Walne Zebranie 

105. 5-8.09.2009 Karpacz  Samotnia XIV – Spotkanie koleżeńskie 

106. 4-7.11.2009 Rzeszów – Lwów 68 Seminarium KLIR 

107. 23-26.03.2010 Amsterdam - Madryt  Intertraffic ’ 2010 

108. 14-17.04.2010 Puławy 69 Seminarium KLIR 

109. 11.05.2010 Kielce  XI Spotkanie targowe - Autostrada 

110. 23-26.06.2010 Rybnik 70 Seminarium KLIR 

111. 18-21.09.2010 Karpacz  Samotnia XV – Spotkanie koleżeńskie 

112. 20-23.10.2010 Częstochowa 71 Seminarium KLIR 
Walne Zebranie – Wyborcze 

113. 12-15.01.2011 Tatry 72 Seminarium KLIR – Polana Zgorzelisko 

114. 10.05.2011 Kielce  XII Spotkanie Targowe 

115. 06.2011 Białystok 73 Seminarium KLIR 

116. 01-04.10.2011 Karpacz  Samotnia XVI – Spotkanie koleżeńskie 

117. 07-10-03.2012 Olsztyn 74 Seminarium KLIR 

118. 08.05.2012 Kielce  XIII Spotkanie Targowe 

119. 13-16.06.2012 Kielce  75 Seminarium KLIR Walne Zebranie 

120. 6-9.10.2012 Karpacz  Samotnia XVII– Spotkanie koleżeńskie 

121. 7-10.11.2012 Trójmiasto (Straszyn) 76 Seminarium KLIR Walne Zebranie 

122. 03-06.04.2013 Rybnik 77 Seminarium KLIR 

123. 21.05.2013 Kielce  XIV Spotkanie Targowe oraz Seminarium:  
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS Polska 

124. 12-15.06.2013 Dymaczewo k/Poznania 78 Seminarium KLIR  

125. 28.09-1.10.2013 Karpacz  Samotnia XVIII–Spotkanie koleżeńskie 

126. 16-19.10.2013 Bielsko Biała 79 Seminarium KLIR i Walne Zebranie 

127. 26.02-01.03.2014 Rzeszów 80 Seminarium KLIR 

128. 25-28.03.2014 Amsterdam - Lizbona  Intertraffic  ‘2014 

129. 07-10.05.2014 Tuchów 81 Seminarium KLIR  

130 14-15.05.2014 Kielce  XV Spotkanie Targowe oraz Seminarium  
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS Polska 

131 04-07.10.2014 Karpacz  Samotnia XIX- Spotkanie koleżeńskie 

132 26-29.112014 
 

Grudziądz 82 Seminarium KLIR  
Walne Zebranie – Wyborcze 

133 25-28.032015  Puszczykowo 83 
„e” 

Seminarium – Warsztaty KLIR 

134 14.05.2015 Kielce  XVI Spotkanie Targowe oraz Seminarium  
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS Polska 

135 10-13.06.2015 Częstochowa --- ------------------------- 

136 4-7.10.2015 Karpacz Spec. Samotnia XX- Spotkanie Jubileuszowe 

137 18-21.11.2015 Wrocław 84 Seminarium KLIR i Walne Zebranie 

138 04-11.04.2016 Amsterdam - Francja  Intertraffic ‘ 2016 

139 31.05-01.06.2016 Kielce  XVII Spotkanie Targowe oraz Seminarium  
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS Polska 

140 9-10.06.2016 Bydgoszcz - Tryszczyn 85 Seminarium KLIR 

141 2-5.10.2016 Karpacz   Samotnia XXI–Spotkanie koleżeńskie 

142 17-18.11.2016 Trójmiasto - Sobieszewo 86 Seminarium KLIR ; GAMBIT’2016, 
Walne Zebranie 

143 7-10.06.2017 Kielce – Solec Zdrój 87e Seminarium KLIR  

144 1-9.09.2017 Mazury   Rejs I– Spotkanie koleżeńskie 

146 1-4.10.2017 Samotnia  Samotnia XXII–Spotkanie koleżeńskie 

145 22 – 25.11.2017 Lublin 88 Seminarium KLIR, Walne Zebranie 

146     
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