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Eksploatacja i rozwój infrastruktury 
oraz taboru przedsiębiorstwa 
komunikacji trolejbusowej w Gdyni
Gdynia jest, obok Lublina i Tychów, jednym z trzech pol-
skich miast posiadających komunikację trolejbusową. 
Pierwsza linia trolejbusowa uruchomiona została w la-
tach 1943–1944 na trasie Chylonia – Centrum – Orłowo, 
podczas okupacji niemieckiej. Decyzja o uruchomieniu 
w Gdyni komunikacji trolejbusowej była spowodowana 
niedostatkiem paliw płynnych i koniecznością zapewnie-
nia sprawnego środka transportu dla dowozu pracowni-
ków do rozwijającego się wówczas intensywnie portu.

Dalszy rozwój sieci trolejbusowej miał miejsce w latach powo-
jennych, gdy uruchomiono połączenia trolejbusowe do Sopotu, 
Małego Kacka, Stoczni, Cisowy i Oksywia. Przełom lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych przyniósł regres komunikacji trolej-
busowej. Zlikwidowano wówczas linię do Oksywia i zawieszono 
kursowanie trolejbusów do Małego Kacka, Sopotu i Orłowa. 

Kryzys paliwowy połowy lat siedemdziesiątych zmienił po-
strzeganie komunikacji trolejbusowej i od lat osiemdziesiątych 
nastąpił ponowny jej rozwój. Reaktywowano zawieszone połącze-
nia, a także uruchomiono nowe linie na Karwiny, Cisowę – Sibe-
liusa oraz Pustki Cisowskie. 

Od 1998 r. eksploatacją taboru i infrastruktury zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej. Ostatnie dziesię-
ciolecie to okres rozwoju tego środka transportu będący wyni-
kiem proekologicznej strategii władz Gdyni. Kluczowym wydarze-
niem stało się uchwalenie Zintegrowanego planu rozwoju 
transportu publicznego w Gdyni w latach 2004–2013, który prze-
widywał wzrost znaczenia komunikacji trolejbusowej. W latach 
2005–2007 realizowany był program Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego w Gdyni, finansowany ze środków unij-
nych oraz z budżetu gminy Gdynia. W ramach tego programu 
wybudowane zostały dwie linie trolejbusowe o długości 10,6 km, 
zakupiono 10 trolejbusów oraz wybudowano nową zajezdnię tro-

lejbusową Gdynia – Grabówek. W najbliższych latach planowana 
jest kontynuacja tego projektu, w ramach której zakupionych zo-
stanie 25 pojazdów oraz zmodernizowana będzie infrastruktura 
trakcji trolejbusowej. W dalszych planach przewidziana jest rów-
nież budowa nowych linii do osiedli Witomino i Fikakowo.

Infrastruktura
W skład infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania komunikacji 
trolejbusowej wchodzą:
�� sieć trakcyjna,
�� podstacje trakcyjne,
��  zaplecze techniczne.

Trolejbusy są bezszynowym środkiem komunikacji elektrycz-
nej zasilanym z górnej, dwubiegunowej sieci trakcyjnej. Sieć 
trakcyjna jest zasilana z podstacji trakcyjnych o mocy 1–2 MW, 
rozmieszczonych od siebie w odległościach 2–4 km. Trolejbuso-
wa sieć jezdna w Gdyni jest siecią płaską, zasilaną w sposób 
jednostronny. Napięcie nominalne od początku istnienia wynosiło 
600 V. Początkowo sieć trakcyjna była zasilana w sposób uzie-
miony – biegun ujemny sieci trakcyjnej był połączony z ziemią, 
obecnie układ zasilania jest całkowicie wyizolowany.

Niezbędnym elementem dla właściwej realizacji pracy prze-
wozowej jest także zaplecze techniczne w postaci zajezdni trolej-
busowej. Zajezdnię Gdynia-Grabówek uruchomiono w 2007 r. 
w ramach realizacji programu Rozwój proekologicznego transpor-
tu publicznego w Gdyni. Wyposażona jest ona w cztery kanały 
przeglądowe, dwustanowiskową myjnię, lakiernię oraz 85 zada-
szonych stanowisk postojowych.

Sieć trakcyjna
Sieć trakcyjna eksploatowana obecnie przez PKT Gdynia ma 
48 km, z czego 3,8 km znajduje się w Sopocie. W latach 90. 
XX w. zły stan sieci jezdnej znacznie ograniczał prędkość trolej-
busów i był przyczyną licznych awarii, co powodowało negatywne 
postrzeganie komunikacji trolejbusowej w Gdyni przez pasaże-
rów. Zastosowana aparatura sieci trakcyjnej była produkcji krajo-
wej, w znacznej części wykonana w warsztatach trolejbusowych 
w  Gdyni i znacznie odbiegała od rozwiązań technicznych po-
wszechnie przyjętych w innych krajach. Aby zmienić ten stan rze-
czy, zdecydowano się na rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac 
modernizacyjnych. W 1997 r., w oparciu o osprzęt czeskiej firmy 
Elektroline, zmodernizowano sieć trakcyjną w ulicy Chy lońskiej, 
a w 1998 r. na skrzyżowaniu ul. Wielkopolska/Al. Zwycięstwa za-
instalowano pierwsze, sterowane drogą radiową, szybkoprzejezd-
ne zwrotnice trolejbusowe. W kolejnych latach następowała mo-
dernizacja kolejnych fragmentów sieci trolejbusowej, między 
innymi sieci trakcyjnej na ulicy Świętojańskiej oraz Morskiej. Na 

Rys. 1. Nowa zajezdnia trolejbusowa w Gdyni
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fotografii (rys. 2) przedstawiono radiowo sterowaną, szybkoprze-
jezdną zwrotnicę produkcji firmy Elektroline.

Poza pracami modernizacyjnymi, sukcesywnie realizowana 
była rozbudowa sieci trolejbusowej. W 2005 r. zbudowano krótki 
odcinek sieci trakcyjnej o długości 0,5 km na ulicy Chylońskiej. 
W latach 2005–2006, w ramach realizacji projektu Rozwój pro-
ekologicznego transportu publicznego w Gdyni zostały wybudo-
wane dwie nowe linie trolejbusowe do gdyńskich osiedli Dąbro-
wa i Dąbrówka długości 10,6 km. Dalsza, nieznaczna rozbudowa 
miała miejsce w 2007 r. Wraz z budową nowej pętli trolejbuso-
wej 3 Maja-Hala uruchomiono jednokierunkowy odcinek sieci 
trakcyjnej w ulicy 3. Maja, długości 300 m.

W najbliższych latach kontynuowane będą prace moderniza-
cyjne. W ramach realizacji drugiej części projektu Rozwój pro-
ekologicznego transportu publicznego w Gdyni przewidziano do 
modernizacji odcinek sieci długości 12,6 km od Wzgórza św. 
Maksymiliana do pętli Sopot Reja. W ramach kompleksowej  
modernizacji, poza wymianą słupów i sieci jezdnej, wykonane  
zostanie nowe oświetlenie uliczne. Istotnym elementem, przewi-
dzianym w tym projekcie, będzie także wyposażenie wszystkich 
odłączników sieci trakcyjnej w zdalnie sterowane napędy elek-
tryczne, co znacznie poprawi czas reakcji w przypadku awarii 
układu zasilania. Drugim projektem, przewidzianym do realizacji 
w najbliższym czasie, będzie przebudowa węzła drogowego 
Wzgórze św. Maksymiliana. W ramach tego zadania, oprócz sze-
rokiego zakresu prac drogowych, dokonana zostanie moderniza-
cja sieci trakcyjnej.

Na kolejne lata rozważana jest budowa nowych odcinków linii 
trolejbusowych: do osiedla Fikakowo (1,5 km), w ulicy Chyloń-
skiej na osiedlu Cisowa (0,8 km) oraz do osiedla Witomino 
(3,2 km). Celem dalszej poprawy niezawodności oraz zwiększania 
prędkości trolejbusów PKT Gdynia zamierza wprowadzić do eks-
ploatacji system automatycznego sterowania zwrotnicami Vetra 
automatycznie ustawiający drogę przejazdu pojazdów na podsta-
wie sygnałów radiowych wysyłanych przez pojazdy.

Bieżącą konserwacją, eksploatacją oraz usuwaniem usterek 
na sieci trakcyjnej zajmuje się pogotowie sieci. W jego skład 
wchodzi pięć trzy- lub czteroosobowych brygad pełniących dyżur 
całodobowo. Ze względów ruchowych, wszystkie prace konser-
wacyjne wykonywane są w nocy między godziną 23.45 a 3.15. 
Pogotowie sieci trakcyjnej eksploatuje 4 wozy wieżowe Star – 
Wuko. Jeden z tych pojazdów w najbliższych miesiącach zostanie 
poddany gruntownej modernizacji, polegającej na wymianie pod-
wozia i rewitalizacji nadwozia.

Podstacje trakcyjne
Gdyńska sieć trolejbusowa zasilania jest z sześciu podstacji trak-
cyjnych. Najstarsze z nich pochodzą z 1943 r., najnowsza 
z 1992 r. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe dane technicz-
ne poszczególnych podstacji trakcyjnych.

W Gdyni zastosowane jest zasilanie w układzie izolowanym, 
czyli obydwa bieguny układu zasilania odizolowane są od ziemi. 
Sieć trakcyjna jest wykonana przewodem 100 mm2, a kable zasi-
laczy mają średnicę 625–630 mm2. Na podstacjach zainstalowa-
no sześciopulsowe zespoły prostownikowe z prostownikami 
PK06/12 i transformatorami olejowymi o mocy 1200 kVA. Pod-
stacja Chwaszczyńska wyposażona jest w wyłączniki szybkie prą-
du stałego typu BWS, natomiast na pozostałych podstacjach 
znajdują się wyłączniki WSE.

Podstacje trolejbusowe nie są wyposażone w układ zdalnego 
sterowania i w związku z tym wszelkie czynności łączeniowe mu-
szą być wykonywane ręcznie przez obsługę. Część podstacji ma 
ciągłą obsługę, część dorywczą, podstacja Sopot pracuje bezob-
sługowo. Podstacje są wyposażone w automaty zgłoszeniowe in-
formujące o stanie urządzeń pracujących bez obsługi.

Tabela 1
Podstawowe dane podstacji trolejbusowych w Gdyni 
Podstacja Rok budowy Liczba   Tryb pracy

  zesp. prost. wyłączników zasilaczy 

Północna 1992 2 6 DO

Grabówek 1943 2 4 + 1* SO

Dworzec 1943 2 7 DO

Redłowo 1944 2 4 DO

Chwaszczyńska 1989 2 6 DO

Sopot 1949 1 2 BO

* Wyłącznik zasilacza zimnej rezerwy, DO – dorywcza obsługa, SO – stała 
obsługa, BO – brak obsługi. 

Ostatnie gruntowne modernizacje podstacji trakcyjnych miały 
miejsce w latach siedemdziesiątych, w związku z czym ich stan 
techniczny jest zły. Jedne z nielicznych prac modernizacyjnych 
w ostatnim czasie odbyły się w 2005 r. przy okazji realizacji pro-
jektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni. 
Wówczas to na podstacji Grabówek, w związku z doprowadze-
niem drugiej linii zasilającej ŚN, wymieniono rozdzielnicę śred-
niego napięcia, a na podstacji Chwaszczyńska dobudowano dwa 
pola rozdzielnicy 660 V, odłączniki zasilaczy minusowych wypo-
sażono w elektryczne napędy oraz wymieniono wszystkie wyłącz-
niki szybkie.

Ze względu na zły stan eksploatowanej obecnie infrastruktury 
zasilającej jednym z głównych elementów przewidzianej do reali-
zacji drugiej części projektu Rozwój proekologicznego transportu 
publicznego w Gdyni będzie modernizacja układu zasilania sieci 
trakcyjnej. W ramach niej zostaną zbudowane cztery małe, jedno-
zespołowe podstacje trakcyjne: Plac Konstytucji, Wendy, Wielko-
polska oraz Sopot II. Podstacje Plac Konstytucji oraz Wendy za-
stąpią przewidzianą do likwidacji podstację Dworzec, dwie 
pozostałe podstacje mają za zadanie zmniejszyć spadki napięcia 
w sieci trakcyjnej oraz zwiększyć redundancję układu zasilania. 
Zmodernizowane zostaną również pozostałe podstacje. Istotnym 
elementem będzie również wprowadzenie zdalnego sterowania 
podstacji trakcyjnych z centrum dyspozycji mocy, zlokalizowane-
go na terenie podstacji Redłowo. Poza podstacjami z centrum 

Rys. 2. Zwrotnica produkcji Elektroline
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dyspozycji mocy sterowane będą również odłączniki znajdujące 
się na sieci trakcyjnej.

Kolejną inwestycją związana z poprawą zasilania gdyńskiej 
sieci trolejbusowej będzie budowa podstacji Kielecka na terenie 
pętli trolejbusowej Węzeł Franciszki Cegielskiej, związana z reali-
zacją inwestycji Przebudowa węzła drogowego Wzgórze św. Mak-
symiliana. Podstacja ta będzie przewidziana między innymi do za-
silania planowanej linii do osiedla Witomino.

Tabor trolejbusowy
Pierwszymi trolejbusami eksploatowanymi w Gdyni były pojazdy 
Henschel, wyprodukowane w Gdańskiej Fabryce Wagonów 
w 1943 r. Ze względu na niedobór taboru podczas okupacji gdyń-
ska sieć trolejbusowa została wzbogacona trolejbusami zrabowa-
nymi z innych krajów, między innymi z ZSRR, Francji czy Włoch. 
Po wojnie pierwszymi zakupionymi fabrycznie nowymi pojazdami 
były francuskie Vetry VBR4. Od 1958 r. rozpoczęto zakup trolej-
busów produkcji czechosłowackiej Škoda 8 Tr i Škoda 9 Tr. 
W 1972 r. pojawiły się w Gdyni pierwsze rosyjskie trolejbusy ZJU 
9B, które stanowiły podstawę parku taborowego przez kolejne 20 
lat. Od 1988 r. rozpoczęto eksploatację taboru produkcji krajo-
wej: Jelczy PR110E, a później Jelczy 120M.

Mimo konsekwentnie prowadzonej polityki odnowy taboru, 
przyjętej przez miasto w 1994 r., polegającej na corocznym zaku-
pie w Przedsiębiorstwie Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni sześciu nowych trolejbusów budowanych z wykorzysta-

niem fabrycznie nowych nadwozi autobusowych marki Jelcz 
120M, obraz taboru trolejbusowego nie był dobry. Produkowane 
u rodzimego dostawcy trolejbusy nie różniły się pod względem 
technicznym od pierwszych takich pojazdów z przełomu lat 70. 
i 80. XX w. Ponadto w komunikacji autobusowej, począwszy od 
1995 r., zaczęto wprowadzanie pojazdów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych, tzw. autobusów niskopodło-
gowych, których komunikacja trolejbusowa nie miała. W Polsce 
nie produkowano trolejbusów niskopodłogowych, a ceny pojaz-
dów, które można było zakupić u zagranicznych producentów 
przekraczały możliwości finansowe PKT.

Niewystarczające środki na odnowę parku taborowego oraz 
zdecydowana różnica w liczbie pojazdów niskopodłogowych eks-
ploatowanych w komunikacji autobusowej (ponad 90%) i trolej-
busowej (zaledwie 8%), zdeterminowały władze PKT do podjęcia 
działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Przejmując część 
wykwalifikowanej załogi zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Napra-
wy Taboru Komunikacji Miejskiej stworzono zespół pracowników 
mających za zadanie przebudowę na trolejbusy, sprowadzanych 
z zachodniej Europy autobusów niskopodłogowych, przy wyko-
rzystaniu odzyskiwanych po kasacjach napędów elektrycznych. 
Wprowadzając pierwszy taki pojazd (Mercedes O405N oznacze-
nie jako MB O405N2) do eksploatacji udowodniono wyższość 
trolejbusu (mimo 10 lat wcześniejszej eksploatacji jako autobu-
su) nad starszymi Jelczami. Najważniejszą zaletą projektu była 
cena jednostkowa pojazdu oszacowana na 300–350 tys. zł, 
a więc pozostająca na poziomie 25% ceny fabrycznie nowego 
pojazdu. W zamian za każdy fabrycznie nowy trolejbus można by-
ło wprowadzić do eksploatacji około cztery trolejbusy Mercedes 
(rys. 4).

Po osiągnięciu zadowalających rezultatów eksploatacyjnych 
gdyński ZKM zlecił PKT wprowadzanie do eksploatacji sześciu 
takich pojazdów każdego roku. Według stanu na koniec sierpnia 
2008 r. w inwentarzu znajdowało się 20 czynnych trolejbusów 
omawianego typu, a nad kolejnym pracowano w warsztatach PKT.

W 2008 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej ma 
83 trolejbusy, z czego 41 to pojazdy niskopodłogowe, 1 trolejbus 
historyczny oraz 41 trolejbusów wysokopodłogowych marki 
Jelcz. Średni wiek taboru wynosił prawie 11 lat. Wprowadzane do 
eksploatacji trolejbusy Mercedes są zdecydowanie w lepszym 
stanie niż eksploatowane trolejbusy Jelcz, a przede wszystkim 
posiadają niski, bezstopniowy w 1 i 2. drzwiach przebieg podłogi.

Tabor niskopodłogowy
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni eksplo-
atuje się zasadnicze dwa typy niskopodłogowego (przystosowa-
nego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo) taboru tro-
lejbusowego. Do pierwszej grupy należą pojazdy fabrycznie 
nowe, zakupione u producenta i eksploatowane wyłącznie w ru-
chu liniowym w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Są to trolejbusy 
Solaris Trollino dwóch podtypów oraz jeden trolejbus marki Jelcz 
M121MT (rys. 3). Do drugiej grupy pojazdów zaliczyć należy tro-
lejbusy zbudowane w oparciu o nadwozia autobusowe, wcześniej 
przez kilka, kilkanaście lat eksploatowane w autobusowym ruchu 
liniowym zagranicą, a obecnie po zabudowie w napęd elektryczny 
użytkowane w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Pojazdy fabrycznie 
nowe mają nowoczesne i ekonomiczne napędy asynchroniczne 
lub impulsowe, a trolejbusy zbudowane we własnych warsztatach 
PKT zregenerowany napęd klasyczny (stycznikowo-rezystorowy) Rys. 4. Trolejbus Mercedes MB405N

Rys. 3. Trolejbus Jelcz M121MT
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pochodzący z wcześniej skasowanych trolejbusów Jelcz. Napęd 
ten nie umożliwia rekuperacji energii podczas hamowania i zwro-
tu energii do sieci trakcyjnej, a także nie umożliwia uzyskiwania 
oszczędności za sprawą wytracania energii na rezystorach pod-
czas rozruchu i hamowania. Ponadto trolejbusy marki Mercedes 
nie są w pełni niskopodłogowe – mają jeden stopień w trzecich 
drzwiach, w odróżnieniu od trolejbusów Solaris mających całko-
wicie płaską podłogę bez stopni poprzecznych i wejściowych.

Tabor wysokopodłogowy
Park trolejbusów wyskopodłogowych składa się z pojazdów marki 
Jelcz dwóch typów: PR110 i 120M, a w tych dwóch grupach wy-
różnia się różne podtypy co niesie za sobą trudności eksploata-
cyjne. Wszystkie trolejbusy wysokopodłogowe eksploatowane 
przez PKT są już wyeksploatowane. Najmłodsze z nich mają 8 lat, 
a najstarszy 21 lat. Trolejbusy Jelcz wyposażone są w napęd kla-
syczny z rozruchem stycznikowo-rezystorowym bez możliwości 
hamowania odzyskowego i generującym duże straty energii pod-
czas rozruchu i hamowania. Trolejbusy Jelcz mają od 2 w pierw-
szych i drugich drzwiach do 3 w trzecich – stopnie wejściowe, ze 
wzniosem podłogi na wysokość od 640 do 955 mm w tylnej czę-
ści pojazdu. Taki przebieg podłogi trolejbusu uniemożliwia korzy-
stanie z niego przez osoby niepełnosprawne ruchowo, przede 
wszystkim poruszające się na wózkach inwalidzkich. W tablicy 2 
przedstawiono podstawowe dane techniczne parku taborowego, 
a w tablicy 3 – dane charakteryzujące gdyńską sieć trolejbusową.

W bieżącym roku zakupione zostaną dwa nowe trolejbusy So-
laris Trollino 12. Wyposażone one będą w niklowo-kadmowe ba-
terie trakcyjne umożliwiające przejazd odcinka długości 3–4 km 
bez zasilania z sieci trakcyjnej. Napęd ten używany będzie w przy-
padku awarii sieci trakcyjnej lub zmiany organizacji ruchu drogo-
wego. Ponadto trolejbusy te będą miały klimatyzację kabiny kie-
rowcy oraz przedziału pasażerskiego. Poza zakupem nowych 
pojazdów przebudowanych zostanie 5 trolejbusów na bazie uży-
wanych autobusów Mercedes Benz O405N2. W odróżnieniu od 
swoich poprzedników, wyposażone one będą w układ napędowy 
z asynchronicznym silnikiem trakcyjnym oraz bateriami umo-
żliwiającymi poruszanie się trolejbusu bez zasilania z sieci trak-
cyjnej.

W najbliższych trzech latach planowany jest zakup 25 nowych 
trolejbusów w ramach projektu Rozwój proekologicznego trans-
portu publicznego w Gdyni.
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Rys. 5. Trolejbus Solaris Trollino 12 AC

Tabela 2
Podstawowe dane taboru eksploatowanego przez PKT Gdynia 

Typ trolejbusu Lata produkcji Liczba sztuk Napęd Uwagi

Jelcz PR 110/120M 1988–2000 38 DCR 

Jelcz M121MT 1998 1 DCI niskopodłogowy

Solaris Trollino 12 T 2001 4 DCI niskopodłogowy

Solaris Trollino 12 AC 2003–2009 16 AC niskopodłogowy

Mercedes MB405 2002–2009 23 DCR niskopodłogowy

Saurer 4TIILM 1957 1 DCR retro

DCR – silnik prądu stałego, sterowanie rezystorowe, DCI – silnik prądu stałego, ste-
rowanie impulsowe, AC – silnik asynchroniczny.

Tabela 3
Podstawowe dane gdyńskiej sieci trolejbusowej

Liczba obsługiwanych linii 12

Liczba trolejbusów na stanie 83

Liczba trolejbusów w ruchu 72

Liczba trolejbusów niskopodłogowych 44

Długość tras trolejbusowych 48 km

Liczba podstacji trakcyjnych 6

Zatrudnienie ok. 390 osób


