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Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch
Modeling of multimodal urban public transport trips
Abstract: Changes in travels realized by means of public trans-
port in cities are judged by passengers negatively, as an ad-
ditional inconvenience of the trip. However, the network of 
public transport connections based on transfer changes may be 
more efficient. In certain cases connecting trips may be more 
comfortable than the direct in the subjective opinion of pas-
sengers. It is therefore important to identify the factors deter-
mining passengers preferences in terms of trips with transfer 
changes comfort. The article describes original method of car-
rying out a research aimed at identifying travel behaviour and 
travellers preferences in the term of trips with changes. The 
research conducted among students of the Gdańsk University 
of Technology and results of obtained data analysis in the form 
of descriptive statistics and analysis of correlation and lack of 
correlation in transfers issue have been presented in the article. 
Also the mathematical model based on a logistic regression al-
lowing to define a conditions that must be met to make a trav-
el with changes acceptable by passengers has been described. 
The results of the study research indicates that the most oner-
ous features of trips with transfers are: risk of being late to 
the transport connection and the necessity to wait during this 
transfer. The best compensation for this inconveniences is re-
duction of travel time in relation to direct travel.
Key words: public urban transport, changes, modeling.

Ewa Kusio
Intelligent support for operational traffic management
Abstract: Transport systems are the most important elements 
of urban areas. They are also drivers of economy development. 
In the light of new problems and challenges in the field of ur-
ban transport systems, the role of intelligent transport systems 
and traffic operational management is growing. This article 
presents the analyse of issues making up traffic operational 
management in cities. Later on areas and factors determining 
the use of intelligent transportation systems in the field of traf-
fic operational management in city are indicated. Additionally, 
the importance of traffic management as a service provided to 
all road users have been highlighted. At the end, stages of the 
proceeding with adjustment to processes which are function-
ing in traffic management organizations, to changes resulting 
from implementation of the ITS have been proposed. The goal 
of the article has been achieved on the base of literature analy-
sis, observations and experience in operating the intelligent 
transportation system.
Key words: intelligent transport systems, operational manage-
ment, traffic management, transport services.

Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga
Rope transport ground systems supporting urban public transport – his-
torical solutions 
Abstract: The article presents technical solutions of histori-
cal means of public transport connected with rope transport 
ground systems operated at the turn of the 19 century – so 
called „the hybrids”. Especially it shows a connection between 
elements of a cable car system with train carriages, which was 
installed and operated at the Brooklyn Bridge in New York 
up to the year 1908. Extension of this transportation system 
has enabled carrying up to 30 million passengers annually. 
Additionally, the purpose-built funiculars with platforms are 
presented in the article. They were adapted to carry horse and 
electric trams to ensure consistency of transport at local hills 
in Cincinnati and in Hoboken, USA. Moreover, the article pre-
sents characteristics of electric tram operating in Trieste, in 
Italy which has a track partly supported by a funicular system. 
The main elements of this transportation system and their 
development during the operation period are described. The 
funicular system, installed at the steepest part of the track, 
was described in terms of technical solutions for carriers during 
eighty years of the operation. 
Key words: cable cars, funiculars, horse trams, rope transport. 

Sławomir Książek
Passenger rail connections in the Lower Silesia after 1989 – a spatial 
aspect
Abstract: After 1989, due to dynamic changes in the social and 
economic environment and internal transformations, there was 
a slump in passenger railway transport in Poland unprecedented 
for many years. In order to present phenomena that took place in 
this type of transport, the area of the Lower Silesian voivodeship 
has been chosen due to its special position in the national rail 
network. The first Polish rail line has been launched in this re-
gion. Comparing to other parts of Poland, rail network has been 
developed on the highest level. This resulted with the situation 
that passenger rail connections regress in the region took consid-
erable proportions after 1989. The main aim of the article is to 
show a spatial aspect of changes occurring in passenger transport 
in the Lower Silesia in the years 1988–2014. In order to pre-
sent processes that took place there, directions and intensity of 
connections, as well as transport availability have been analyzed. 
Also, a contemporary market of passenger railway carriers in the 
Lower Silesia has been briefly described. The performed analy-
sis has confirmed very considerable regress of passenger railway 
transport in the Lower Silesia after 1989.
Key words: passenger transport, passenger railway transport, 
transport availability. 

Streszczenia angielskie – Abstracts in English
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Piotr Szymański, Remigiusz Koc, Robert Lauks, Paulina 
Markiewicz
Perception of traffic sings by drivers: analysis of visual attention in mo-
bile eye-tracking studies
Abstract: The article describes research on chosen aspects  of 
road safety carried out  with the use of mobile eye tracking de-
vices (SMI Eye Tracking Glasses, 60Hz sampling rate 720p reso-
lution). The article aims at the analysis of traffic signs and mark-
ings perception  on sample  sections of public roads (selected 
by prior arrangement with the General Directorate of National  
Roads and Motorways in Bydgoszcz (GDDKiA) – section of 
national roads and the Municipal Roads and Public Transport 
in Bydgoszcz (ZDMIKP) – municipal road section). A  random 
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Główne tematy konferencji: 

 Zaawansowane rozwiązania w systemach transportowych  
w dobie rosnącej mobilności 

o zaawansowane rozwiązania z zakresu modelowania i optymalizacji 
o zintegrowany transport miejski 
o rozwiązania dla integracji transportu towarowego w miastach 
o informacja w ramach inteligentnego systemu transportowego 

 Najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii ruchu w systemach i sieciach  
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o analiza bezpieczeństwa w zaawansowanych systemach i sieciach transportowych 
o determinanty rozwoju systemów transportowych w Unii Europejskiej 
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sample of twenty drivers characterized by different driving skills 
took part in the research. Data obtained during the process and 
its results resulted with creation of heat maps which will be used 
for further qualitative analysis of the perception of  road signs 
and markings. The quantitative and qualitative data  analysis re-
sults in formulating specific recommendations considering road 
safety on the above mentioned public road sections. The research 
is exploratory and it confirms the potential utility of the applied 
mobile eye tracking methodology for the  road signs and mark-
ings effectiveness. Its findings indicate legitimacy for further re-
search on the subject.
Key words: perception of road/traffic signs, heat maps, road 
safety, mobile eye tracking. 
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Innowacyjny transport

Innowacyjne bezpieczeństwo drogowe   
(Innovative road safety)

Niech ostatnie sukcesy w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach nas nie uspokajają 
(wg rankingu ETSC2016: spadek liczby zabitych w latach 2010–2015 w Polsce o 24,8%, wobec 16,7%  
dla UE28), ścigamy się bowiem z krajami wdrażającymi innowacje techniczne o wiele szybciej od nas.

IoT dla brd
Internet rzeczy (Internet of Things) – koncepcja, wedle której jednoznacznie 
identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, 
przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej – 
wykorzystywany jest dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bosch, 
Nokia i Deutsche Telecom testują nowy system komunikowania się pojaz-
dów (V2V) w celu uprzedzania kierowców o sytuacjach niebezpiecznych, 
z wykorzystaniem technologii sieci komórkowej i „chmury”, umieszczonej 
nie jak zwykle w Internecie, a w stacji bazowej w pobliżu jezdni, co skraca 
czas alertu do poniżej 20 milisekund. W listopadzie 2016 ETSI i ERTICO zor-
ganizowały w Livorno europejskie testowanie nowości z zakresu współpracy 
IoT z ITS na poligonie badawczym wyposażonym w znaki zmiennej treści, 
sygnalizacje świetlne, sensory i kamery IoT oraz łączność bezprzewodową 
z centrum zarządzania ruchem.

Zagrożenie niechronionych uczestników ruchu drogowego 
dużymi pojazdami
Jesienią 2016 dwudziestu partnerów europejskich (reprezentujących 
miasta, zarządy transportu zbiorowego oraz firmy przewozowe i budow-
lane) prowadziło prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa pie-
szych, rowerzystów i motocyklistów w ruchu miejskim. Pierwszy etap 
projektu obejmował sprawdzenie skuteczności systemu inteligentnej 
detekcji Cycle Safety Shield (tarcza ochronna rowerzysty), w który wy-
posażono autobusy miejskie i pojazdy ciężarowe. System CSS informuje 
kierowcę o tym, że znajduje się w polu ograniczonego widzenia niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego – zdjęcie poniżej ukazuje, ilu ro-
werzystów może być zagrożonych, znajdując się w pobliżu samochodu 
ciężarowego.

Aby Asystent bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowanie zadziałał, 
pojazdy muszą regularnie wysyłać do serwera informacje o swojej lo-
kalizacji i prędkości, co jest porównywane z parametrami ruchowymi 
innych pojazdów znajdujących się na torze kolizyjnym. W przypadku 
wykrycia ryzyka kolizji ostrzegany jest kierowca pojazdu podporząd-
kowanego. Rozwiązanie to stanowi etap zaplanowanego na rok 2020 
wdrożenia sieci 5G (systemu łączności bezprzewodowej nowej gene-
racji), niezbędnej do dalszego rozwoju automatyzacji ruchu pojazdów 
(Traffic Technology Today, 18.09.2016).

Celem drugiego etapu projektu było testowanie nowego oprogramo-
wania telematycznego My Alert, którego zadaniem jest nagrywanie 
wizyjne sytuacji niebezpiecznych, z opisem miejsca, czasu i uczest-
nika zdarzenia drogowego. Analiza przyczyn zaistnienia wszystkich 
incydentów ma pozwolić zarządom dróg miejskich na dokonanie nie-
zbędnych korekt organizacji ruchu, co przyczyni się do redukcji liczby 
wypadków (TTT, 20.09.2016). Prowadzenie bardziej szczegółowych 
badań wpływu zachowań uczestników ruchu na bezpieczeństwo dro-
gowe umożliwi korzystanie z bazy danych projektu UDRIVE (artykuł 
w TMiR, nr 2/2014), którego uczestnikiem jest Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, gromadzący dane z 30 oprzyrządowanych samocho-
dów na terenie Warszawy.
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dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03–302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Bezpieczeństwo motocyklistów
Do zredukowania liczby ofiar wypadków drogowych wśród motocykli-
stów przyczynia się stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń: kasków 
i kamizelek z poduszką powietrzną lub wyposażenie w poduszkę po-
wietrzną pojazdu.

Również amerykański Departament Transportu (USDOT) prowadzi 
badania nad poprawą bezpieczeństwa pojazdów transportu zbiorowego 
poprzez dalsze udoskonalenia automatycznych systemów detekcji pie-
szych i rowerzystów (TTT, 17.08.2016).

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach 
i przejściach przez jezdnie przyczyni się testowany obecnie w Kalifornii 
komputerowy system detekcji PedTrax firmy Iteris. PedTrax stanowi roz-
szerzenie stosowanego już pierwszego na świecie oprogramowania do 
zaawansowanej wideo detekcji rowerzystów o nazwie SmartCycle. Za-
letą systemu jest możliwość wykorzystania już funkcjonujących kamer 
monitoringu drogowego.

System SmartCycle z rozszerzeniem PedTrax umożliwia automatyczny 
pomiar liczby rowerzystów i pieszych przekraczających jezdnię oraz 
ich kierunek i prędkość przemieszczania się. W dobie promocji eko-
mobilności system ten ułatwia służbom miejskim optymalizację za-
rządzania potokami ruchu pieszego i rowerowego (przy uwzględnieniu 
różnic sezonowych – latem więcej rowerzystów), dostosowując do 
zapotrzebowania szerokość przejść przez jezdnię i czas światła zielo-
nego – m.in. w zależności od liczby korzystających z przejścia osób 
starszych i niepełnosprawnych. Wyniki prowadzonych analiz przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, 
również w wyniku wykrycia konieczności poprawy zabezpieczeń (np. 
wygrodzenia chodników czy wysepek przystankowych) lub utworzenia 
nowego przejścia w sąsiedztwie już istniejącego (TTT, 15.08.2016).

Bezpieczeństwo użytkowników jednośladów motorowych stanowi 
w Polsce poważny problem. W roku 2015, według danych policji, na 
polskich drogach w wyniku wypadków z udziałem motocyklistów zginęło 
225 osób (w tym 188 motocyklistów) – w przypadku motorowerzystów 
odpowiednio: 104 (64). Wobec relatywnie małej popularności w Pol-
sce jednośladów (1,2 mln motocykli, we Włoszech 6,5 mln i 3,8 mln 
w Niemczech) liczby te uznać należy za zdecydowanie zbyt wysokie 
(FEMA News, 14.09.2016).
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Streszczenie: Przesiadki w podróżach realizowanych transportem zbio-
rowym w miastach są oceniane przez pasażerów negatywnie, jako dodat-
kowa uciążliwość podróży. Sieci połączeń transportu zbiorowego oparte 
na przesiadkach mogą być jednak bardziej efektywne. W określonych 
przypadkach połączenia z przesiadkami mogą być bardziej komfortowe 
od bezpośrednich, także według subiektywnej oceny pasażerów. Ważne 
jest zatem zidentyfikowanie czynników determinujących wybór okre-
ślonego rodzaju podróży i determinant wpływających na zmianę zacho-
wań pasażerów poprzez akceptację podróży z przesiadkami. W artyku-
le zaprezentowano metodę przeprowadzania badań marketingowych, 
których celem jest identyfikacja zachowań transportowych i preferencji 
podróżnych dotyczących  połączeń z przesiadkami. Opisano badania 
przeprowadzone wśród studentów Politechniki Gdańskiej, a także wy-
niki analizy uzyskanych danych w postaci statystyki opisowej i analizy 
niezależności i zależności. Przedstawiono także model matematyczny 
oparty na regresji logistycznej, który umożliwia określenie, jakie wa-
runki powinny być spełnione, aby podróż z przesiadką została zaakcep-
towana przez pasażerów.  
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najbardziej uciążliwy-
mi cechami podróży z przesiadkami są: ryzyko spóźnienia się na prze-
siadkę oraz konieczność oczekiwania podczas przesiadki. Najlepszą 
rekompensatą za te uciążliwości jest skrócenie czasu podróży wzglę-
dem podróży bezpośredniej.
Słowa kluczowe: transport miejski, przesiadki, modelowanie.

Modelowanie podróży z przesiadkami  
w transporcie miejskim1

Wprowadzenie
Przesiadki w transporcie publicznym to temat, którego 
nie da się wyczerpać, zarówno w aspekcie badawczym, jak 
i polemicznym. Linia podziału pomiędzy zwolennikami 
połączeń z przesiadką o relatywnie wyższej częstotliwości 
a preferującymi połączenia bezpośrednie o dłuższym cza-
sie podróży dzieli zarówno planistów, decydentów, jak i sa-
mych pasażerów. 

Przesiadka traktowana jest zawsze jako niedogodność, 
chociaż liczba zwolenników połączeń bezpośrednich różni 
się w zależności od miasta. W Gdyni bezpośredniość od lat 
plasuje się na pierwszym miejscu wśród najważniejszych 
postulatów przewozowych [1]. Co ciekawe w tej samej 
aglomeracji, w miastach otaczających jej rdzeń, znaczenie bez-
pośredniości jest mniejsze – np. w gminie Pruszcz Gdański 
i Kolbudy bezpośredniość plasuje się odpowiednio na 4 i 3 
miejscu [2]. Gdynianie od lat preferują (70% zwolenni-
ków) połączenia bezpośrednie kosztem niższej częstotliwo-
ści kursowania [1].

Zwolennicy połączeń z przesiadkami najczęściej wska-
zują na większą elastyczność w kształtowaniu sieci komuni-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: K. Grzelec 
50%, M. Miloch 50%.

kacyjnej, wyższe częstotliwości kursowania pojazdów na 
wspólnych, z reguły podstawowych trasach, mniejszą po-
datność pojazdów, zwłaszcza drogowych na opóźnienia czy 
wreszcie relatywnie niższy koszt obsługi przy tej samej licz-
bie wozokilometrów.

Zwolennicy podróży bezpośrednich najczęściej podno-
szą argumenty krótszego czasu podróży, braku koniczności 
zmiany pojazdu (opuszczania miejsca siedzącego, przy nie-
pewności, w jakich warunkach będą musieli kontynuować 
podróż), konieczności oczekiwania często w warunkach nie 
zabezpieczających przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi, przejścia pomiędzy peronami, przystanka-
mi i pokonywania wzniesień, schodów itp. Jest to tak zwa-
ny aspekt kosztów afektywnych [3].

Warunkiem funkcjonowania systemu przesiadkowego 
jest więc systemowa integracja oferty, obejmująca poszcze-
gólne atrybuty podróży decydujące o postrzeganiu jakości 
usług transportu publicznego. Analitycy wyróżniają prze-
siadki planowane i nieplanowane. Te pierwsze to połącze-
nia, które zostały zaprojektowane w fazie kształtowania 
sieci transportowej, przy czym zwraca się uwagę na ko-
nieczność równoległego planowania wszystkich elementów 
systemu. Jako nieplanowane uznawane są połączenia, które 
pasażerowie realizują niejako samorzutnie bez dodatko-
wych udogodnień w tym zakresie [4]. 

Niektórzy autorzy [5] wyróżniają trzy główne atrybuty 
obniżające użyteczność podróży dla pasażera: czas podróży, 
koszt i wysiłek, jaki trzeba podjąć w celu realizacji podróży. 
Autorzy ci zbadali uciążliwość przesiadek pomiędzy lokal-
nymi środkami transportu publicznego (autobusem, tram-
wajem, metrem) i pociągiem. W badaniach wykorzystano 
modele logitowe, które wykazały, że postrzegana uciążli-
wość przesiadek zależy od takich atrybutów podróży, jak 
czas przesiadki, rodzaj środka transportu, rodzaj połączenia 
i udogodnień na stacjach i dworcach kolejowych oraz indy-
widualnych cech: częstotliwość podróży, motyw/cel podró-
ży, wiek. Istotnym stwierdzeniem wypływającym z przy-
wołanych badań jest możliwość kształtowania oferty w do-
stosowaniu do określonej grupy preferującej takie, a nie 
inne atrybuty podróży. Jeżeli w danym kursie lub następu-
jących po sobie kursach dominującą grupę stanowią np. 
uczniowie lub studenci, to należy tak kształtować określo-
ne elementy oferty przewozowej, aby odpowiadała ona ich 
oczekiwaniom.

W Polsce model regresji logistycznej wykorzystał m.in. 
M. Wolański [6] do analizy hierarchizacji postulatów 
przewozowych i porównania jakości pomiędzy przewoźni-
kami prywatnymi i komunalnymi oraz R. Kucharski, 
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T. Kulpa i A. Szarata w modelu wyboru środka transportu 
indywidualnego i zbiorowego w dojazdach do i z pracy 
w Warszawie [7].

Integracja systemowa transportu miejskiego  
jako determinanta akceptacji podróży z przesiadkami
Jak już stwierdzono, warunkiem akceptacji podróży z prze-
siadkami, w sposób nie powodujący „ucieczki” pasażerów 
do samochodów osobowych, jest systemowa integracja, 
która powinna obejmować wszystkie elementy oferty prze-
wozowej.

M. Bauer [8] wymienia następujące zasady kształtowa-
nia sieci transportu publicznego w miastach małych i śred-
nich:

•	 dopasowanie układu linii do przemieszczeń pasażerów,
•	 zapewnienie powiązań bez przesiadek na najważniej-

szych relacjach,
•	 zapewnienie co najmniej średnich częstotliwości kur-

sowania na najważniejszych liniach,
•	 kumulacja linii w korytarzach w celu zapewnienia 

wysokiej częstotliwości wiązki linii,
•	 hierarchizacja układu linii,
•	 kształtowanie węzłów przesiadkowych na styku ob-

szaru miejskiego i podmiejskiego,
•	 planowanie linii typowo miejskich jako średnicowych,
•	 planowanie linii podmiejskich jako promienistych 

dojeżdżających do obszaru śródmiejskiego.

Część z tych postulatów ma na tyle uniwersalny charak-
ter, że może być zastosowana także w dużych miastach 
i aglomeracjach. Część powinna ulec modyfikacji – dysku-
syjne jest np. wprowadzanie linii pozamiejskich do ścisłego 
centrum, które coraz częściej zamieniane jest w strefę ruchu 
uspokojonego. W takim wypadku należy zapewnić dogod-
ne warunki przesiadki na obrzeżach tych obszarów.

Istotną funkcję pełni koordynacja rozkładów jazdy. 
Postulowany jest podział na linie priorytetowe, podstawo-
we, uzupełniające i marginalne oraz stosowanie taktów 
charakteryzujących się powtarzalnością w cyklu 60 min.[9] 
Zapewnia to optymalizację oferty przewozowej. 

Elementem oferty przewozowej są także obiekty infra-
strukturalne: przystanki, perony, dworce. Ich wyposażenie 
powinno być na tyle bogate, aby pasażerowi podróżujące-
mu z przesiadką zmniejszyć dyskomfort związany z ko-
niecznością chwilowej przerwy w podróży. Odległości 
przejść powinny być minimalizowane, należy unikać sytu-
acji, w której przesiadający się muszą pokonywać różnice 
poziomów, poszczególne perony powinny posiadać zadasze-
nie, a w określonych przypadkach także ściany chroniące 
przez wiatrem.

Taryfy to kolejny element prowadzący do pełnej inte-
gracji systemu. Niestety prawo w Polsce nie sprzyja inte-
gracji taryfowo-biletowej, stąd w większości przypadków 
integracja jest częściowa, nieodpowiadająca oczekiwaniom 
wszystkich pasażerów. Bilet elektroniczny, bez względu na 
to, czy jego nośnikiem będzie karta, czy aplikacja w urzą-
dzeniach mobilnych, już stał się obowiązującym standar-

dem. Należy jednak zwrócić uwagę, że bezkrytyczny opty-
mizm zwolenników uczynienia z tej formy płatności uni-
wersalnego instrumentu badań popytu już obecnie 
napotyka na ograniczenia organizacyjne (konieczność uży-
wania karty lub telefonu przez wszystkich pasażerów, w tym 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych) i formalno-
-prawne, związane z ochroną danych osobowych. 

O pojazdach w zintegrowanym systemie można napisać 
krótko: powinny być nowoczesne, niskopodłogowe, klima-
tyzowane, monitorowane, wyposażone w biletomaty i oczy-
wiście czyste.

Ostatnim, choć nie wyczerpującym elementem zinte-
growanego systemu jest informacja o usługach. Tabliczki 
z rozkładami papierowymi są zastępowane tablicami elek-
tronicznymi pokazującymi czas rzeczywisty lub tzw. e-pa-
pierem. Planery podróży umożliwiają zaplanowanie alter-
natywnych wariantów przejazdu, zmniejszając poziom nie-
pewności czasu, kosztu i wysiłku w realizacji podróży.

Wszystkie wymienione elementy powinny być plano-
wane systemowo jako wzajemnie kompatybilne i uzupeł-
niające się. W rezultacie system transportu miejskiego po-
winien tworzyć łańcuch logistyczny, w którym pasażer na 
wejściu do systemu jest przemieszczany (celowo użyto w tym 
miejscu imiesłowu przymiotnikowego biernego, a nie cza-
sownika, aby podkreślić podobieństwa dotyczące istoty re-
alizacji procesu przemieszczania, zachowując oczywiście 
bezwzględnie podmiotowy charakter pasażera) i doprowa-
dzany do miejsca docelowego zgodnie z atrybutami, które 
są dla niego najważniejsze.

Cel opracowania
Przesiadanie się będzie zawsze przez pasażerów oceniane jako 
uciążliwość, gdyż wiąże się z wykonywaniem dodatkowych 
czynności w trakcie podróży. Pasażerowie, w zamian za ak-
ceptację takich uciążliwości, oczekują swoistej rekompensaty 
w postaci poprawy innych niż bezpośredniość cech podróży 
związanych z jej komfortem i czasem. Wielkość oczekiwanej 
rekompensaty może zależeć od wielu czynników. 

W celu oceny racjonalności funkcjonowania przesiadek 
należy przeprowadzić analizy uwzględniające ich wady i zale-
ty zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. Zasadność 
przesiadek zależy od uwarunkowań miejscowych, na które 
składają się głównie zagospodarowanie przestrzenne, w tym 
układ sieci transportowej oraz preferencje podróżnych. 
Każdy przypadek powinien być zatem poprzedzony ich 
rozpoznaniem w sytuacji oczekiwanej zmiany zachowań 
transportowych pasażerów. 

Dobór próby i metoda przeprowadzania badania
W celu wskazania najbardziej uciążliwych cech przesia-
dek oraz identyfikacji preferencji pasażerów w podróżach 
z przesiadkami przeprowadzono własne badania ankie-
towe. Zbadano próbę około 200 studentów Politechniki 
Gdańskiej, dobierając losowo semestralne grupy do ba-
dań. Studenci są wyróżniającym się segmentem pasażerów 
transportu zbiorowego, ze względu na relatywnie dużą 
liczbę realizowanych podróży w ciągu doby [9], co sprzyja 
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przyjętemu celowi badań. Badania przeprowadzono meto-
dą audytoryjną na Politechnice Gdańskiej. Umożliwiło to 
wyjaśnienie respondentom wybranych fragmentów kwe-
stionariusza (bez wpływania na sposób udzielenia odpowie-
dzi), a to było szczególnie ważne, ze względu na wysoki po-
ziom skomplikowania niektórych pytań. W celu poznania 
zachowań transportowych wykorzystano metodę fotografii 
dnia – studenci określali, w jaki sposób podróżowali do 
Politechniki Gdańskiej w dniu przeprowadzania badania.

 
Informacje o aktualnie realizowanych podróżach
Jak pokazuje rysunek 1, ponad połowa (57%) responden-
tów w dniu przeprowadzania badania zrealizowała swo-
ją podróż do Politechniki Gdańskiej z wykorzystaniem 
środków transportu zbiorowego. W przybliżeniu co trze-
cia (32%) osoba z tej grupy przesiadała się podczas swo-
jej podróży. Studenci charakteryzują się zatem wysokim 
udziałem podróży realizowanych transportem zbiorowym 
oraz relatywnie częstym wykonywaniem przesiadek. Są za-
tem świadomi zalet i wad podróżowania z przesiadkami, 
dzięki czemu wyniki badania można uznać za miarodajne. 
Jedynie 4% studentów wykorzystuje w ramach dojazdu do 
Politechniki Gdańskiej kilka rodzajów środków transportu. 
Do tej grupy należą także wszystkie osoby wykonujące co 
najmniej dwie przesiadki.

podróży z przesiadką wynosi więc 1,67. Z jednej strony re-
alizacja podróży długich, czyli często także na długich dy-
stansach, może wymagać wykonywania przesiadek ze 
względu na niską częstotliwość lub całkowity brak ofero-
wanych podróży bezpośrednich do Politechniki Gdańskiej 
z oddalonych miejsc. Z drugiej strony natomiast wydłuże-
nie całkowitego czasu podróży może być spowodowane 
czasem „traconym” na przesiadki. Realizowane przez re-
spondentów przesiadki trwają przeciętnie 6 minut. Stanowi 
to jedynie 24% całkowitego wydłużenia średniego czasu 
podróży z przesiadką względem podróży bez przesiadki. 
Różnica w czasie trwania podróży bezpośredniej i z prze-
siadką wynika zatem z obydwu wymienionych przyczyn.

Na całkowity czas przesiadki składa się czas przejścia mię-
dzy przystankami, który wynosi średnio 2 minuty (33%), 
a także czas oczekiwania na przystanku, który wynosi śred-
nio 4 minuty (67%). Około 66% osób spośród studentów, 
którzy aktualnie nie korzystają z transportu zbiorowego w po-
dróżach do Politechniki Gdańskiej, zadeklarowało, że po za-
pewnieniu oferty przewozowej spełniającej ich indywidualne 
oczekiwania zaakceptuje zmianę sposobu podróżowania na 
transport zbiorowy. Potwierdza to fakt, że studenci są skłon-
ni do dokonywania zmian w zachowaniach transportowych. 
Ponad połowa (58%) z nich zgodzi się na realizację podróży 
transportem zbiorowym wyłącznie w przypadku, gdy ofero-
wane im połączenie będzie bezpośrednie.

Postrzeganie przesiadek przez podróżnych
W ocenie studentów warunki wykonywanych przez nich 
przesiadek podczas podróży do Politechniki Gdańskiej, pod 
względem odległości przejścia między przystankami i wy-
posażenia węzłów przesiadkowych, są dobre. Taką ocenę 
wskazało aż 83% respondentów, którzy aktualnie podróżu-
ją do miejsca nauki transportem zbiorowym z przesiadka-
mi. Jedynie 5% osób oceniło warunki przesiadki jako złe. 
Można zatem stwierdzić, że aktualne standardy dotyczą-
ce węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na trasach do 
Politechniki Gdańskiej spełniają podstawowe wymagania 
stawiane przez pasażerów.

Respondenci byli proszeni o wskazanie trzech najbardziej 
– ich zdaniem – uciążliwych cech podróży z przesiadką i upo-
rządkowanie ich w kolejności od najbardziej uciążliwej. Jak 
przedstawia rysunek 3, zdecydowanie najczęściej wskazywa-
ne były dwie cechy: ryzyko spóźnienia się na przesiadkę (88%) 
oraz konieczność oczekiwania (83%). Zdecydowanie mniej osób 
wskazało przejście między przystankami (37%) oraz wyższą cenę 
biletu (30%). Relatywnie nieduże znaczenie dla pasażerów 
mają: konieczność zmiany pojazdu (18%), rozumiana jako 
wszystkie dodatkowe czynności związane z opuszczaniem 
pojazdu pierwszego i wsiadaniem do pojazdu drugiego, do-
datkowe narażenie na warunki pogodowe (21%) oraz możliwość 
gorszych warunków w drugim pojeździe (19%) – przykładowo na 
skutek utraty miejsca siedzącego zajmowanego w pierwszym 
pojeździe. 

Ryzyko spóźnienia się na przesiadkę dotyczy pewności reali-
zacji podróży w zaplanowanym czasie. W przypadku opóź-
nionego przyjazdu na przystanek/węzeł przesiadkowy 

Średnia wartość całkowitego czasu podróży do Poli tech-
niki Gdańskiej wynosi 35,9 minuty. Odchylenie standardo-
we wynosi 23,4 minuty, a współczynnik zmienności 65%, 
zatem zróżnicowanie tego parametru jest duże. 

Podróże z przesiadką trwają średnio 62 minuty, podczas 
gdy podróże bezpośrednie realizowane transportem zbioro-
wym trwają średnio 37 minut. Współczynnik wydłużenia 

Rys. 1. Sposoby realizowania podróży do Politechniki Gdańskiej

Rys. 2. Histogram łącznego czasu podróży
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pojazdu, którym realizowany jest pierwszy przejazd pod-
czas podróży z przesiadką, istnieje szansa spóźnienia się na 
odjazd pojazdu, w którym zaplanowano realizację drugiego 
przejazdu. Taka sytuacja skutkuje wydłużonym czasem 
oczekiwania na kolejny kurs w danej relacji. Uciążliwość 
z tym związana może być zredukowana poprzez zapewnie-
nie wysokiej częstotliwości kursowania pojazdów na okre-
ślonym odcinku, a także poprzez wprowadzenie przesiadek 
gwarantowanych, podczas których opóźniany jest odjazd 
drugiego pojazdu w przypadku późniejszego od planowa-
nego przyjazdu pojazdu pierwszego. 

Ryzyko spóźnienia się na przesiadkę rzadziej wskazują jako 
jedną z najbardziej uciążliwych cech podróży osoby podró-
żujące aktualnie do Politechniki Gdańskiej środkami trans-
portu indywidualnego. Może to wynikać z ich mniejszego 
doświadczenia w realizowaniu podróży z przesiadkami. 
Ryzyko spóźnienia się na przesiadkę jest zatem w rzeczywisto-
ści bardziej uciążliwe, niż oceniają to osoby, które aktualnie 
nie przesiadają się lub przesiadają się rzadko (w podróżach 
nie związanych z dojazdem do miejsca nauki).

Minimalizacja uciążliwości konieczności oczekiwania pod-
czas przesiadki jest możliwa głównie poprzez redukcję cza-
su trwania oczekiwania. Również na ten parametr ma 
wpływ wysoka częstotliwość kursowania pojazdów, jednak 
kluczowa w tym względzie jest odpowiednia synchroniza-
cja przyjazdów i odjazdów pojazdów, między którymi wy-
konywane są przesiadki.

Kwestia oczekiwania była przedmiotem innego pytania 
z kwestionariusza. Respondenci byli pytani, jak długie ocze-
kiwanie podczas wykonywania przesiadki będzie dla nich 
akceptowalne. Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 4. 
Jedynie 19% osób wskazało, że powinno ono wynosić nie 
więcej niż 3 minuty. Pozostałe osoby uznają dłuższy czas 
trwania oczekiwania za akceptowalny, z czego większość 
(69%) osób pod warunkiem, że nie przekroczy on 5 minut. 
Wartość ta może być zatem traktowana jako graniczna przy 
projektowaniu synchronizacji odjazdów. W celu wyznaczenia 
odstępu czasowego między przyjazdem pierwszego pojazdu 
a odjazdem drugiego do wartości 5 minut należy dodać czas 
potrzebny na przejście między przystankami. Odstęp czaso-
wy powinien być jednak dostosowany do miejscowych wa-
runków i nie powinien być zbyt krótki ze względu na wcześ-
niej opisaną możliwość opóźnienia przyjazdu pierwszego 
pojazdu i ryzyko spóźnienia się na przesiadkę. 

Respondenci oceniali także uciążliwość podróży z jedną 
przesiadką, dwiema przesiadkami oraz trzema lub większą 
liczbą przesiadek w skali od 0 do 10, gdy 0 oznaczało po-
dróż bezpośrednią, a 10 największy stopień uciążliwości. 
Średnie oceny wyniosły odpowiednio:

•	 3,52 dla podróży z jedną przesiadką,
•	 7,01 dla podróży z dwiema przesiadkami,
•	 9,53 dla podróży z trzema i większą liczbą przesiadek.

Podróż z dwiema przesiadkami jest zatem dwukrotnie 
bardziej uciążliwa od podróży z jedną przesiadką. Również 
dodanie trzeciej przesiadki do podróży realizowanej z dwie-
ma przesiadkami zwiększy uciążliwość podróży. Aby prze-
konać pasażerów do podróżowania z przesiadkami, należy 
zagwarantować im wspomnianą wcześniej rekompensatę 
w postaci poprawy warunków podróży w innych atrybu-
tach niż bezpośredniość. W przypadku podróży z dwiema, 
trzema lub większa liczbą przesiadek rekompensata powin-
na być odpowiednio większa.

Model logitowy skłonności do podróży z przesiadkami
W celu uzyskania informacji o preferencjach podróżnych 
i wpły  wie poszczególnych parametrów podróży z przesiadką 
na ocenę jej komfortu, a także określenia, czy dana podróż 
z przesiadką w praktyce będzie postrzegana jako bardziej kom-
fortowa od podróży bezpośredniej, stworzono model matema-
tyczny. Model miał przedstawić, jak pasażerowie będą postrze-
gali podróż, jeżeli połączenie bezpośrednie zostanie zastąpione 
połączeniem z przesiadką. Głównym źródłem danych do mo-
delu było pytanie zawierające sytuacje wyboru wzorowane na 
wykorzystanych w badaniach przeprowadzonych i opisanych 
przez M. Wolań skiego [6]. Przykład sytuacji wyboru prezen-
tuje tabela 1. Respondenci, którzy podróżowali w dniu prze-
prowadzenia badania transportem zbiorowym bez przesiadki, 
wybierali pomiędzy aktualnie realizowaną podróżą (opcja 2) 
a alternatywną podróżą z przesiadką, scharakteryzowaną pa-
rametrami różniącymi się od podróży aktualnie wykonywanej. 
Analogicznie respondenci, którzy wskazali, że dojechali na 
Politechnikę Gdańską z przesiadką, wybierali między aktual-
nie realizowaną podróżą a alternatywną podróżą bezpośrednią. 

Rys. 3. Najbardziej uciążliwe cechy podróży z przesiadkami

Rys. 4. Dopuszczalny czas oczekiwania podczas przesiadki
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Parametry różniące obie podróże wyrażane były w pro-
centach i dotyczyły łącznego czasu podróży, częstotliwości 
kursowania oraz ceny biletu, czyli cech, na które może mieć 
wpływ zwiększenie efektywności systemu transportu zbio-
rowego związane z wprowadzeniem struktury przesiadko-
wej sieci połączeń. Ze względu na możliwą błędną interpre-
tację pojęcia zmiany częstotliwości (częstotliwość, według 
definicji, oznacza odstęp czasowy między kolejnymi odjaz-
dami pojazdów tej samej linii [8], a nie liczbę odjazdów 
w jednostce czasu – jak relatywnie często interpretowali to 
w ramach badań pilotażowych respondenci) parametr ten 
został dodatkowo opisany poprzez podanie zmiany warto-
ści dla obu tych interpretacji. 

Alternatywna podróż z przesiadką dodatkowo opisana 
została warunkami przesiadki, a w przypadku aktualnie 
realizowanych podróży z przesiadką przed respondentami 
stawiano dodatkowe pytanie o ocenę aktualnych warun-
ków przesiadki. Jak wcześniej wspomniano, cecha ta od-
nosi się do odległości przejścia między przystankami i ja-
kości infrastruktury węzła przesiadkowego. Każdy z re-
spondentów, realizujących w dniu przeprowadzenia 
badania podróż do Poli tech niki Gdańskiej z wykorzysta-
niem środków transportu zbiorowego, dokonywał wybo-
ru pomiędzy aktualną a alter na tywną podróżą trzykrot-
nie, w sytuacjach wyboru różniących się parametrami 
podróży alternatywnej. Pozostałe osoby pomijały opisy-
wane pytanie. Na potrzeby badania stworzono 20 wersji 
kwestionariusza, które zawierały różne wartości parame-
trów opisujących podróż alternatywną. Parametry dobra-
no w sposób losowy, po czym zredukowano układy para-
metrów ocenione jako skrajnie korzystne (nierealne do 
wdrożenia) lub skrajnie niekorzystne dla pasażerów na 
podstawie przeprowadzonych badań pilotażowych.

Za zmienną zależną w modelu przyjęto wybór pomię-
dzy podróżą bezpośrednią i podróżą z przesiadką. Jako 
bazowy, czyli kodowany jako 0, przyjęto wybór połącze-
nia bezpośredniego, natomiast jako jeden kodowano wy-
bór połączenia z przesiadką. W modelu wykorzystano 
także obserwacje pochodzące od osób, które aktualnie 
podróżowały z prze siadkami do Politechniki Gdańskiej. 
Wymagało to przeliczenia parametrów uwzględnionych 
w sytuacjach wyboru w taki sposób, aby podróż bezpo-
średnia była bazową. W modelowaniu wykorzystano re-
gresję logistyczną, co jest zalecane przy badaniu zmien-
nych dychotomicznych (binarnych), które z założenia nie 
są ciągłe [11]. Regresja logistyczna pozwala na wyznacze-

nie prawdopodobieństwa wystąpienia badanego zjawiska, 
w analizowanym przypadku prawdopodobieństwa wybo-
ru połączenia z przesiadką. 

W końcowym modelu, oprócz zmiennych pochodzących 
z sytuacji wyboru, uwzględniono także długi czas podróży bez-
pośredniej (aktualnej lub alternatywnej, w zależności od wy-
stępowania przesiadek w aktualnej podróży), który był trak-
towany jako ogólny wskaźnik długości podróży i kodowany 
binarnie: jako jeden, gdy podróż trwała dłużej niż 50 minut, 
i jako zero, gdy podróż trwała krócej. Wcześniej przeprowa-
dzone analizy bardziej rozbudowanych modeli wykazały, że 
nieistotne statystycznie są zmienne:

•	 przeciętny czas podróży bezpośredniej kodowany jako je-
den, gdy podróż trwała od 31 do 50 minut i jako zero 
w pozostałych przypadkach;

•	 częstotliwość kursowania pojazdów w podróży bezpośredniej 
jako ogólny wskaźnik częstotliwości kursowania po-
jazdów danego połączenia;

•	 interakcja (iloczyn) przeciętnego czasu podróży bezpośred-
niej z procentową zmianą czasu podróży;

•	 interakcja (iloczyn) długiego czasu podróży bezpośredniej 
z procentową zmianą czasu podróży;

•	 interakcja (iloczyn) liczby odjazdów w godzinie z procen-
tową zmianą częstotliwości.

Podział czasu podróży bezpośredniej na dwie zmienne 
fikcyjne (przeciętny czas podróży bezpośredniej i długi czas podró-
ży bezpośredniej) umożliwił stwierdzenie, że w grupach pasa-
żerów podróżujących do 30 minut i od 31 do 50 minut 
prawdopodobieństwo wyboru połączenia z przesiadką jest 
podobne, na co wskazuje brak istotności statystycznej 
zmiennej przeciętny czas podróży bezpośredniej w modelu. 
Prawdopodobieństwo wyboru połączenia z przesiadką jest 
natomiast większe w przypadku osób, których podróż trwa 
ponad 50 minut. Takie osoby zatem chętniej akceptują po-
łączenie z przesiadką. 

Nieistotne statystycznie okazały się także interakcje pomię-
dzy zmiennymi dotyczącymi czasu trwania podróży i częstotli-
wości kursowania pojazdów. Prawdopodobieństwo wyboru 
połączenia z przesiadką zależy od zmiany czasu podróży. 
Znaczenie zmiany czasu podróży przy wyborze podróży z prze-
siadką nie zależy jednak od czasu trwania podróży bezpośredniej 
(bazowej). Analogicznie prawdopodobieństwo wyboru połą-
czenia z przesiadką zależy od zmiany liczby odjazdów w godzinie 
(częstotliwości). Znaczenie zmiany liczby odjazdów w godzinie 
przy wyborze podróży z przesiadką nie zależy jednak od często-
tliwości kursowania pojazdów połączenia bezpośredniego (bazowego).

Model bez wyżej wymienionych zmiennych jest istotny 
statystycznie, co potwierdzają wyniki testu ilorazu wiarygod-
ności. Współczynnik R2 Negelkerke dla modelu wynosi 0,31. 
Oznacza to, że 31% zmian zmiennej zależnej jest tłumaczo-
nych przez przyjęte zmienne niezależne. Biorąc pod uwagę, że 
badane są preferencje pasażerów, jest to wartość akceptowalna 
i świadcząca o tym, że model jest lepszy od modelu losowego. 
Poniżej zamieszczono wynikowy wzór umożliwiający oblicze-
nie prawdopodobieństwa wyboru połączenia z przesiadką, 
który jest wynikiem przeprowadzonych analiz. 

Przykładowa tabela sytuacji wyboru
Wyróżnienie Opcja 1 Opcja 2

Liczba przesiadek 1

Aktualna podróż

Łączny czas podróży -10%

Liczba odjazdów w godzinie
(czas oczekiwania na kolejny kurs)

-25%
(+50%)

Cena biletu Bez zmian

Warunki przesiadki Przeciętne

Wybór:

 Tabela 1
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gdzie:
P – prawdopodobieństwo wyboru przez pasażera połą-

czenia z przesiadką [-],
t – czas podróży bezpośredniej [-]:

t =  0, dla czasu podróży bezpośredniej wynoszą-
cego do 50 minut,

t =  1,03, dla czasu podróży bezpośredniej wyno-
szącego ponad 50 minut,

 Δ t –  procentowa zmiana czasu trwania podróży w po-
dróży z przesiadką względem podroży bezpośred-
niej [%],

 Δ f –  procentowa zmiana liczby odjazdów w godzinie 
pojazdów w danej relacji podróży z przesiadką 
względem podroży bezpośredniej [%],

 Δ c –  procentowa zmiana ceny biletu w podróży z prze-
siadką względem podroży bezpośredniej [%],

 w –  warunki przesiadki, dotyczące odległości przejścia 
i jakości infrastruktury [-]:
w = – 0,97, dla złych warunków przesiadki,
w = 0, dla przeciętnych warunków przesiadki,
w = 0,88, dla dobrych warunków przesiadki.

Wynik powyższej funkcji może być traktowany również 
jako ogólny wskaźnik jakości proponowanej zmiany w ofer-
cie przewozowej. Gdy P przyjmuje wartości wyższe od 0,5, 
podróż z przesiadką można ocenić jako lepszą od podróży 
bezpośredniej, gdyż prawdopodobieństwo wyboru połącze-
nia z przesiadką jest wtedy większe od prawdopodobieństwa 
wyboru połączenia bezpośredniego, które wynosi 1- P. 

Podstawowe parametry uwzględnionych w modelu 
zmiennych zawiera tabela 2. Do określenia, które ze zmien-
nych niezależnych mają największy wpływ na zmienną za-
leżną, w modelach opartych na regresji logistycznej, wy-
znacza się statystykę Walda [11]. Im większa jest wartość 
tego parametru, tym większy wpływ ma dana zmienna na 
badane zjawisko. W analizowanym przypadku największą 
wartością statystyki Walda, oprócz wyrazu wolnego, cha-
rakteryzuje się zmienna procentowa zmiana czasu podróży. 
Oznacza to, że pasażerowie chętniej zaakceptują wpro-
wadzenie przesiadek, w sytuacji, gdy jednocześnie 
skróceniu ulegnie całkowity czas trwania podróży. 

Przesiadanie wiąże się z wykonywaniem dodatkowych 
czynności, takich jak: wysiadanie i wsiadanie do pojazdu, 
przejście między przystankami i oczekiwanie, które powo-
dują, że podróż się wydłuża. Skrócenie czasu podróży jest 
możliwe w przypadku przesiadki na szybszy środek trans-
portu. Struktury sieci połączeń oparte na przesiadkach 
będą zatem najbardziej efektywne w systemach transportu 
miejskiego, w których funkcjonuje metro, kolej lub szybki 
tramwaj. W pozostałych systemach uzasadnione będzie 
wprowadzenie ekspresowych linii autobusowych, które 
będą stanowiły szybkie, magistralne połączenia między 
głównymi miejscami docelowymi codziennych podróży 
(np. centrum miasta) a węzłami przesiadkowymi, do któ-
rych pasażerowie dowożeni będą innymi liniami. 

Duże znaczenie w modelu ma także procentowa zmiana 
liczby odjazdów w godzinie. Na tę cechę może mieć bezpo-
średnio wpływ wprowadzenie przesiadek. Struktury sieci 
połączeń oparte na przesiadkach są bardziej elastyczne, 
przez co umożliwiają bardziej odpowiednie dopasowanie 
popytu do podaży, co przekłada się na większą efektywność 
układu. W rezultacie w określonych warunkach możliwe 
jest zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów bez 
konieczności zwiększania wielkości pracy eksploatacyjnej. 
Operacja taka odbywa się jednak kosztem zdolności prze-
wozowej na niektórych odcinkach układu połączeń.

Cenne informacje o postrzeganiu przesiadek dostarczają 
także parametry ilorazu szans. Szanse są stosunkiem praw-
dopodobieństwa zaistnienia danego zdarzenia do prawdo-
podobieństwa jego niezaistnienia. Iloraz szans jest nato-
miast stosunkiem szansy wystąpienia danego zjawiska 
w pierwszej grupie do szansy wystąpienia tego samego zja-
wiska w drugiej grupie [11]. Przykładowo, na podstawie 
przeprowadzonych badań możliwe jest stwierdzenie, że szan-
sa wyboru podróży z przesiadką jest:

•	 2,81-krotnie większa w przypadku osób podróżują-
cych bezpośrednio ponad 50 minut w stosunku pozo-
stałych podróżnych,

•	 1,45-krotnie większa przy zmniejszeniu o 10% czasu 
podróży,

•	 1,15-krotnie większa przy zwiększeniu o 10% liczby 
odjazdów w godzinie w danej relacji,

•	 1,24-krotnie większa przy zmniejszeniu o 10% ceny 
biletu,

•	 2,43-krotnie większa w przypadku występowania 
dobrych warunków przesiadki w porównaniu do 
przeciętnych warunków przesiadki,

•	 1,99-krotnie większa przy zmniejszeniu czasu prze-
jazdu o 30% niż przy zwiększeniu liczby odjazdów 
w godzinie w danej relacji o 30%,

•	 1,60-krotnie większa przy zmniejszeniu czasu prze-
jazdu o 30% niż przy zmniejszeniu ceny biletu o 30%,

•	 1,24-krotnie większa przy zmniejszeniu ceny biletu 
o 30% niż przy zwiększeniu liczby odjazdów w godzi-
nie w danej relacji o 30%, 

•	 1,81-krotnie większa w przypadku zapewnienia do-
brych warunków przesiadki niż przy zmniejszeniu 
czasu podróży o 10%. 

Parametry zmiennych uwzględnionych w modelu

Oznaczenie Zmienna Współczynnik 
b [-]

Statystyka 
Walda [-]

Iloraz 
szans [-]

a Wyraz wolny -1,57 36,13 0,21

t2
Długi czas podróży bezpośredniej 1,03 17,41 2.81

Δ t Procentowa zmiana czasu podróży -0,037 29,26 0,96

Δ f Procentowa zmiana liczby  
odjazdów w godzinie 0,014 25,87 1,01

Δ c Procentowa zmiana ceny biletu -0,021 10,96 0,98

w1
Złe warunki przesiadki -0,97 4,93 0,38

w2
Dobre warunki przesiadki 0,88 9,67 2,43

 Tabela 2
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Interesującą zależność prezentuje wykres (rysunek 5). 
Naniesiono na nim wartości prawdopodobieństwa wyboru 
połączenia z przesiadką dla wszystkich obserwacji w zależ-
ności od procentowej zmiany ceny biletu. Współczynnik kie-
runkowy linii trendu dla zależności badanego zjawiska od 
procentowej zmiany ceny biletu jest bliski zeru. Można stwier-
dzić, że cecha ta w analizowanych obserwacjach w mniej-
szym stopniu ma wpływ na podejmowane decyzje. Prawdo-
podobieństwo wyboru podróży z przesiadką w większym 
stopniu zależy więc od pozostałych cech. 

Jak pokazuje rysunek 6, respondenci częściej wybierali, 
w sytuacjach wyboru, podróże realizowane aktualnie, a nie 
podróże alternatywne. Zwraca także uwagę fakt, że 70% 
osób podróżujących aktualnie z przesiadką odrzuciło zapro-
ponowane rozwiązanie połączenia bezpośredniego, co ozna-
czać może, wobec odrzucenia po badaniach pilotażowych 
nierealnych do realizacji w praktyce (skrajnych) rozwiązań 
w zakresie oferty przewozowej, relatywnie dobrze dostoso-
waną obecną ofertę usług do potrzeb i oczekiwań pasaże-
rów. Podróżni są w pewnym stopniu przyzwyczajeni do sta-
nu istniejącego i niechętnie akceptują zmiany w ofercie 
przewozowej w zakresie bezpośredniości połączeń. 

Podsumowanie 
Planowanie układu transportu miejskiego wymaga podejścia 
systemowego i realizacji badań wskazujących, które atrybu-
ty podróży są dla pasażerów istotne. Umożliwia to efektyw-
ne kształtowanie poszczególnych cech oferty przewozowej. 
Przesiadki są przez pasażerów oceniane z reguły negatywnie, 
ale w określonych warunkach, przy zapewnieniu odpowiedniej 
rekompensaty za uciążliwości związane z przesiadkami, mogą 
być traktowane jako równie lub nawet bardziej atrakcyjne niż 
podróże bezpośrednie. Najważniejszą cechą, która ma wpływ 
na ogólną ocenę jakości podróży wykonywanej transportem 
zbiorowym przez studentów Politechniki Gdańskiej, w tym 
podróży z przesiadkami, jest łączny czas trwania podróży. Dla 
osób przesiadających się istotna jest również minimalizacja 
uciążliwości przesiadek, tj. ryzyka spóźnienia się na kolej-
ny pojazd i oczekiwania na przystanku podczas przesiadki. 
Układy połączeń oparte na przesiadkach będą najbardziej 
efektywnie funkcjonowały w dużych miastach, w których 
występują szybkie środki transportu miejskiego. 

Zaprezentowana w artykule metoda przeprowadzania 
badań oparta na sytuacjach wyboru i modelu regresji logi-

stycznej jest użyteczna dla praktyki gospodarowania w trans-
porcie miejskim. Z powodzeniem może być wykorzystywana 
do rozpoznawania zachowań, potrzeb i preferencji transpor-
towych podróżnych, przy czym zaleca się tworzenie osob-
nych modeli dla różnych segmentów podróżnych (wyodręb-
nionych według kryterium statusu społeczno-zawodowego 
i wieku – w zależności od specyfiki obszaru lub linii komuni-
kacyjnych), a także dla grup motywacji (celów) podróży, 
pogrupowanych według kryteriów podróży obligatoryjnych 
i fakultatywnych lub bardziej szczegółowo podróży: bez-
względnie obligatoryjnych, względnie obligatoryjnych, fakul-
ta tywnych i incydentalnych.
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Streszczenie: Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich 
systemy transportowe, które są czynnikiem napędzającym rozwój go-
spodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich 
systemów transportowych coraz większą rolę zaczynają odgrywać inte-
ligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogo-
wym w mieście.
Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na 
operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części 
wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligent-
nych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania 
operacyjnego. Jednocześnie podkreślono znaczenie zarządzania ruchem 
drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i za-
proponowano etapy postępowania związane z dostosowywaniem proce-
sów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian 
wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto w oparciu 
o analizę literatury oraz obserwacje i doświadczenia w obsłudze inteli-
gentnego systemu zarządzania ruchem. 
Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportowe, zarządzanie ope-
racyjne, zarządzanie ruchem, usługi transportowe. 

Inteligentne wspomaganie zarządzania 
operacyjnego ruchem drogowym1

Wprowadzenie
Miasta nieustannie napotykają na nowe wyzwania w za-
kresie transportu miejskiego, w związku z czym ich sys-
temy transportowe wymagają ciągłego doskonalenia. Już 
w 1983 roku R. Barrett podkreślał, iż wiele problemów 
transportowych może być rozwiązanych bez wysokonakła-
dowych inwestycji infrastrukturalnych. W konsekwencji 
powyższego podejście do doskonalenia transportu ewo-
luowało z kapitałochłonnego do intensywnego zarządza-
nia, a głównym celem ówczesnego sposobu widzenia było 
zwiększenie efektywności istniejącego systemu transpor-
towego [1]. Podejście to wciąż jest aktualne, aczkolwiek 
zarządzanie ruchem drogowym w miastach staje się coraz 
bardziej złożone.

Miasta stają przed nowymi problemami i wyzwaniami 
w zakresie kwestii społecznych, ekonomicznych i środowi-
skowych, tj. w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szansy 
na rozwiązanie problemów dzisiejszych miast upatruje się 
w nowych technologiach, innowacyjnym myśleniu i wdra-
żaniu koncepcji smart city obejmującej sześć komponentów: 
gospodarkę (smart economy), transport i komunikację (smart 
mobility), środowisko (smart environment), ludzi (smart people), 
jakość życia (smart living) oraz inteligentne zarządzanie 
(smart governance). Komponenty te oddziaływają na siebie 
[2], ale największy wpływ na pozostałe ma inteligentne za-
rządzanie oraz transport. Wielu badaczy miast uważa, że 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 

najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich sys-
temy transportowe, które stanowią napęd gospodarki [3]. 

Coraz większą rolę zaczyna odgrywać zarządzanie ru-
chem drogowym będące podstawowym elementem dobre-
go sprawowania władzy w mieście, bez którego żaden układ 
komunikacyjny nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. 
Tym samym znaczenia nabiera zarządzanie operacyjne ru-
chem drogowym w miastach, które odpowiada za wszyst-
kie działania bezpośrednio dotyczące wytwarzania produk-
tu: za gromadzenie danych i przetwarzanie ich w planowa-
ne produkty końcowe [4]. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnień skła-
dających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym 
w miastach i wskazanie obszarów oraz czynników determi-
nujących stosowanie inteligentnych systemów transporto-
wych – ITS (ang.: intelligent transportation systems) w mia-
stach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie 
w rozważaniach podkreślono znaczenie zarządzania ruchem 
drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkowni-
kom dróg i zaproponowano etapy postępowania związane 
z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organiza-
cjach zarządzających ruchem do zmian wynikających 
z wdrażania ITS.

Wytyczony cel osiągnięto na podstawie analizy literatu-
ry oraz obserwacji i doświadczeń w obsłudze inteligentnego 
systemu zarządzania ruchem. 

Przemieszczanie się w mieście jako usługa
Zarządzanie operacyjne ruchem drogowym jest funkcją 
zarządzania odpowiedzialną za wszystkie działania bezpo-
średnio dotyczące wytwarzania usługi, czyli przemieszcza-
nia się. Dodatkowo każda organizacja, zarówno prywatna 
jak i publiczna, wytwarza produkty, którymi mogą być do-
bra, usługi lub ich połączenie [4]. 

Usługa przemieszczania się świadczona jest wszystkim 
użytkownikom dróg (pieszym, rowerzystom i kierowcom). 
Co więcej, jest to usługa publiczna dostarczana przez zarzą-
dzającego ruchem lub podlegające mu odpowiednie jed-
nostki organizacyjne. Klient otrzymuje dostęp do infra-
struktury i usługę przemieszczania się po mieście wybra-
nym przez siebie środkiem transportu. 

Przemieszczanie się jest podstawową potrzebą każdego 
człowieka. Użytkownicy dróg mają różne wymagania 
i oczekiwania względem oferowanych im usług. 

Kluczową rolę w dostarczaniu klientowi produktu zgod-
nego z jego wymaganiami odgrywa jakość. W odniesieniu 
do przemieszczania się jakość to zestaw kryteriów odpowied-
nich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca usługi. 
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Jakość usług oparta jest na koncepcji pętli jakości usług  
(quality loop), która składa się z jakości odczuwanej i oczeki-
wanej przez klienta oraz jakości docelowej (zamierzonej) i do-
starczanej przez zarządzającego ruchem [5], [6]. Pętlę jakości 
usług przedstawiono na rysunku 1.

Pętla jakości ukazuje punkt widzenia klienta i dostawcy 
usług. Z różnic w widzeniu jakości usług przez te dwie gru-
py wynikają luki jakościowe, wśród których wyróżniamy 
[5], [6]:

•	 różnicę pomiędzy „jakością oczekiwaną” a „projekto-
waną jakością usług”, którą wyraża stopień, w jakim 
dostawcy usług powinni wzmocnić swoje wysiłki, aby 
spełniać oczekiwania klientów;

•	 różnicę pomiędzy „jakością docelową” (dostarczana 
jakość usług) a „projektowaną jakością usług”, która 
określa zdolność dostawcy usług do osiągania swoich 
celów;

•	 jakość odczuwaną, która wykazuje czasem podobień-
stwo do jakości dostarczanej. Różnica pomiędzy „pro-
jektowaną jakością usług” a „jakością odczuwaną” 
jest funkcją wiedzy klienta o usłudze oraz osobistych 
lub przekazanych przez kogoś doświadczeń dotyczą-
cych usługi;

•	 lukę pomiędzy „jakością oczekiwaną” a „jakością od-
czuwaną”, która może być postrzegana jako stopień 
zadowolenia (satysfakcji) klienta.

Zgodnie z rysunkiem 1 ponoszenie kosztów na dostar-
czanie klientowi jakości usług niezgodnej z jego oczekiwa-
niami nie znajduje uzasadnienia. Dlatego też, inwestując 
publiczne środki w rozwój smart city, a co za tym idzie rów-
nież w „inteligentne” i nowoczesne produkty i usługi, mu-
simy mieć pewność, że zostaną one wydane prawidłowo 
oraz pozwolą na spełnienie oczekiwań klienta [7].

Wiesław Starowicz [6] zdefiniował najważniejsze cechy 
jakości usług przewozowych. Cechy te przekładają się na 
usługę przemieszczania się świadczoną przez zarządzające-
go ruchem, co również potwierdziło przeprowadzone bada-
nie, w którym autorka prosiła respondentów o zdefiniowa-
nie wymagań i oczekiwań klienta względem usługi prze-
mieszczania się w mieście. Wyniki pokazały, że w odniesieniu 
do usługi przemieszczania się w mieście, cechy te zgadzają 
się z cechami wskazanymi dla transportu zbiorowego [6] 
i przedstawiają się następująco:

•	 prędkość – pożądana prędkość podróży, która 
uwzględnia czas przemieszczania się od miejsca A do 
miejsca B,

•	 taniość – pożądany koszt przemieszczenia,
•	 bezpieczeństwo – pożądany poziom bezpieczeństwa 

podróży,
•	 dostępność – pożądany stan dostępności do systemu 

transportu,
•	 bezpośredniość – pożądana podróż bez potrzeby 

zmiany formy transportu,
•	 niezawodność – pożądany poziom prawidłowej reali-

zacji przewozu (pewnie i punktualnie).

Dodatkowo z przeprowadzonego badania wynika, że 
użytkownicy dróg oczekują: łatwego dostępu do różnego 
typu informacji o systemie transportu, natychmiastowego 
usuwania wszelkich awarii, integracji różnych form trans-
portu i wygodnych połączeń między nimi oraz innowacyj-
nych rozwiązań. Klienci jednak nie stawiają wymagań co 
do sposobu, w jaki powinno się zarządzać ruchem, liczy się 
ich poziom zadowolenia z wyżej wymienionych cech jakości 
usług przemieszczania się. 

Realizacja usługi przemieszczania się w miastach jest re-
alizowana przez wiele instytucji, wśród których najważniej-
szy jest zarządzający ruchem drogowym. Dostarczanie 
usługi na wysokim poziomie wymaga współpracy i koordy-
nowania działań wielu interesariuszy, których wymieniono 
na rysunku 1. 

Identyfikacja systemu transportowego w miastach  
i jego zarządzanie
Według D. Watersa [4] wszystkie produkty są kombinacją 
wyrobów i usług, przy czym wyrób to fizyczny produkt, 
a usługa to nienamacalny produkt. W związku z powyż-
szym produktami wyjściowymi organizacji zajmujących 
się zarządzaniem ruchem drogowym jest wyrób w postaci 
istniejącej infrastruktury transportowej oraz usługa prze-
mieszczania się. 

Przedmiotem zarządzania operacyjnego ruchem drogo-
wym jest: istniejący system transportowy, informacje, kapi-
tał, wyposażenie i inne, co przedstawiono na rysunku 2. 
Wyjaśnienia wymaga pojęcie „system transportowy”. 
Zgodnie z definicją jest to układ środków technicznych, or-
ganizacyjnych i zasobów ludzkich połączonych ze sobą 
w taki sposób, aby mógł on sprawnie realizować przemiesz-
czanie osób i ładunków w czasie i przestrzeni [8]. 

Środki techniczne obejmują infrastrukturę transporto-
wą oraz środki transportowe. Jako środki organizacyjne 
traktuje się przepisy bezpieczeństwa i kontroli ruchu. 
Natomiast zasoby ludzkie to osoby pracujące na rzecz po-
prawnego funkcjonowania systemu transportu. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż inteligentne systemy trans-
portowe stosuje się w sposób zintegrowany z systemem 
transportowym w celu poprawy jego efektywności i bezpie-
czeństwa, co również przedstawiono na rysunku 2. ITS to 
zintegrowany system, który wprowadza szeroki zakres ko-
munikacji, sterowania, detekcji pojazdów i technologii 

Rys. 1. Pętla jakości usług 
Źródło: opracowanie na podstawie [5], [6]
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elektronicznych. Jednocześnie system ten zapewnia wspar-
cie dla zarządzania operacyjnego ruchem drogowym i roz-
wiązywania problemów transportowych [9].

Rysunek 2 przedstawia otoczenie zewnętrzne, w którym 
działa organizacja zarządzająca ruchem. W skład tego oto-
czenia wchodzą: instytucje prawne, urząd miasta, uczelnie 
wyższe, zakłady produkcji, społeczność, nowe technologie 
i inne, które mogą mieć wpływ na działalność jednostki.

Poziom operacyjny zarządzania ruchem drogowym w mia-
stach obejmuje podstawowe funkcje: planowanie, organizo-
wanie, motywowanie i kontrolę, za których realizację odpo-
wiada organizacja zarządzająca ruchem. Jednak aby osiągnąć 
sukces, nie wystarczy samo realizowanie tych podstawowych 
funkcji w ramach jednej organizacji. Konieczne jest uwzględ-
nienie na tym poziomie egzekwowania organizacji ruchu 
i przepisów, za co odpowiadają policja, straż miejska i Inspekcja 
Transportu Drogowego. W konsekwencji zarządzanie opera-
cyjne ruchem drogowym w miastach wymaga współpracy 
i koordynacji działań różnych jednostek.

Zarządzanie ruchem związane jest również z zachodzeniem 
procesów decyzyjnych. Żochowski i inni piszą, że w przypadku 
występowania poważnych zakłóceń konieczne jest podjęcie 
odpowiednich decyzji na każdym z poziomów zarządzania ru-
chem [10]. Jakie są zadania kierownictwa i kto powinien brać 
udział w podejmowaniu decyzji jest centralnym zagadnieniem 
teorii interesariuszy [11]. Zatem zarządzanie interesariuszami 
ma ścisły związek z podejmowaniem decyzji, w związku z czym 
procesy te muszą odbywać się równolegle. 

Podejście i nowe kierunki zarządzania ruchem drogowym  
w mieście
Obecnie systemy transportowe w miastach są nieefektywne 
i brak im płynności, a różne środki transportu nie działają 
jak jedna całość. Taka sytuacja wymaga zmiany postrzega-
nia i stosowania nowego rodzaju usług transportowych oraz 
nowego podejścia do planowania transportu. Rewolucja 
transportowa XXI wieku zmieni nasz sposób poruszania 
się i nasze postrzeganie ruchu [12]. Tak J. Myllärniemi 
i inni współautorzy opisują obecny stan systemu transportu 
i prognozują istotne zmiany. 

J. Myllärniemi i inni podkreślają również, że przed obec-
nymi systemami transportowymi stoi wiele wyzwań. Jest to 
związane m.in. ze zmianami wartości, postaw oraz potrzeb 

Na rysunku 3 przedstawiono powiązania pomiędzy za-
rządzaniem strategicznym i operacyjnym oraz systemem 
transportowym. 

Rys. 2. Przedmiot zarządzania operacyjnego ruchem drogowym. 
Źródło: opracowanie na podstawie [4]

Rys. 3. Układ zarządzania ruchem – poziomy
Źródło: opracowanie na podstawie [4]

Zarządzanie strategiczne wyznacza cele długookresowe 
i wynikające z nich zadania. Z celów tych wynikają plany 
operacyjne i powiązane z nimi działania. Realizacja celów 
strategicznych i operacyjnych musi być monitorowana po-
przez badanie przyjętych wcześniej mierników i wskaźni-
ków realizacji. Zarządzanie ruchem drogowym jest usługą 
świadczoną użytkownikom dróg, zatem cele, zadania i dzia-
łania na wszystkich poziomach zarządzania powinny uwzględ-
niać ich oczekiwania. 

Poziom operacyjny zarządzania ruchem drogowym 
w miastach przedstawiono na rysunku 4. 

Rys. 4. Poziom operacyjnego zarządzania ruchem drogowym – elementy składowe
Źródło: opracowanie własne
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interesariuszy i tym samym wzrostem ich wymagań wobec 
sieci transportowych. Wyzwania stawiane układom drogo-
wym kumulują się szczególnie w obszarach metropolital-
nych z powodu urbanizacji. Wyżej wymienieni autorzy za-
uważają pewien niedosyt w badaniach nad ITS w kontek-
ście informacji, interesariuszy i zarządzania potrzebami 
transportowymi. Konieczne jest kompleksowe spojrzenie 
na sieć transportową, które skoncentruje się przede wszyst-
kim na użytkownikach dróg (ludziach). Rysunek 5 ukazuje, 
jak formują się potrzeby i możliwości bardziej inteligentne-
go transportu i usług transportowych.

Z rysunku 5 wynika, że zmiany zachodzące w dzisiej-
szych czasach uzasadniają potrzebę nowego sposobu widze-
nia rzeczywistości w dziedzinie planowania sieci transpor-
towych i zarządzania ruchem drogowym. 

Nowe podejście do systemu transportu 
Powszechny sposób widzenia Nowy sposób widzenia

Centrum zainteresowań Pojazd Użytkownik mobilny

Odbiorca usług Jedna grupa użytkowników Różne grupy użytkowników i indywidualne podejście do obsługi

Podejście do rozwoju Osiągalne potrzeby i rozwiązania. Reaktywność. Problemy mogą być wąskie 
i sprowadzać się do pojedynczego sposobu rozwiązania. Problemy można podzie-
lić na mniejsze części i rozpatrywać je w wąskim zakresie, a następnie integrować 
z powrotem w całość.

Szeroki zakres wizji i strategii dla miasta. Proaktywność. Złożoność problemów 
i rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych, problemy są szeroko 
zarysowane.

Zasady planowania Oparte na zasadzie mechanicznych i przewidywalnych systemów transportowych 
i modeli transportowych. Wiara w prognozy i ufność w wystarczające zasoby  
(np. paliwa). Planowanie jest w pełni zadaniem dla ekspertów. Specjalizacja.

Empiryczne wykazanie, sens eksperymentalny, świadomość przyszłej niepew-
ności i ograniczonych zasobów. Planowanie jest efektem współpracy ekspertów, 
użytkowników, mieszkańców i opinii innych interesariuszy. Interakcja. Zrozumienie 
całości i współistniejących czynników.

Zapotrzebowanie na 
transport

Wzrastające zapotrzebowanie na transport – zwiększanie przepustowości. Zarządzanie zapotrzebowaniem na transport.

Decyzje inwestycyjne Polityka pełni dominującą rolę. Konieczność i opłacalność inwestycji szacuje się na podstawie ich wartości i zalet.

Jakość usług transpor-
towych

Dominuje ruch samochodów osobowych. Multimodalny system transportowy: wygoda, komfort, bezpieczeństwo, po przy-
stępnej cenie, kompleksowość.

Połączenia z siecią 
transportową

Modelowanie transportu opiera się na głównych drogach i sieci transportu pu-
blicznego.

Skrupulatna analiza połączeń pomiędzy różnymi rodzajami transportu i różnymi 
sieciami transportowymi.

Pomiar warunków ruchu 
drogowego

Jakość dróg, średnia prędkość, koszty kongestii. Czas podróży na mieszkańca, koszty operacyjne dla samochodu osobowego, 
liczba rannych w wypadkach drogowych.

Natomiast w tabeli 1 zestawiono czynniki, które spo-
walniają lub nawet uniemożliwiają odpowiadanie na wy-
zwania stawiane obecnemu systemowi transportowemu. 
Tabela 1 prezentuje również znaczenie i przemyślenia na 
temat nowego sposobu widzenia transportu.

Zgodnie z tabelą 1 według nowego paradygmatu trans-
portu należy skupić się na ludziach. Oznacza to, że system 
transportowy musi służyć skutecznie i bezpiecznie wszystkim 
jego użytkownikom. Mobilności ludzi nie można rozważać 
jako mobilności jednej wielkiej jednorodnej grupy zachowań. 
Nowy paradygmat transportu może być również rozumiany 
jako odejście od skomplikowanego systemu transportowego 
w kierunku elastycznych i kompleksowych usług dla ludzi. 

J. Myllärniemi i inni zwracają uwagę na istotne zmiany 
w zakresie zarządzania ruchem. Bez wątpienia ich spostrze-

Rys. 5.  
W kierunku nowego wzorca systemu 
transportu 
Źródło: [12]

Źródło: [12]

 Tabela 1
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żenia są słuszne i wykazują, że zarządzanie ruchem wymaga 
elastycznego podejścia i dostarczania elastycznych i kom-
pleksowych usług dla użytkowników dróg. Żeby zrozu-
mieć, jak zarządzający ruchem powinien kształtować usłu-
gi, trzeba najpierw lepiej zapoznać się z zagadnieniem inte-
resariuszy oraz przywiązać większą wagę do faktu, iż 
skuteczne wdrożenie strategii wymaga przełożenia zadań 
na struktury organizacyjne samorządów oraz zaangażowa-
nia m.in. zasobów rzeczowych, finansowych i ludzkich tych 
organizacji [13]. Posiadanie wymienionych zasobów od-
grywa najważniejszą rolę na wszystkich poziomach zarzą-
dzania ruchem drogowym w miastach.

Zarządzanie interesariuszami staje się coraz istotniejszą 
kwestią do rozwiązania, co podkreślają również inni auto-
rzy. M. Matusiak wskazuje, że zarządzanie strategiczne 
w miastach od zarządzania strategicznego w biznesie od-
różnia m.in. większe zaangażowanie różnych interesariuszy 
publicznych i prywatnych [13]. Stwierdzenie to jest rów-
nież poprawne w odniesieniu do poziomu zarządzania ope-
racyjnego ruchem drogowym w miastach. W związku 
z powyższym teoria intere sariuszy w organizacjach publicz-
nych zajmujących się administrowaniem sieciami trans-
portowymi na terenach zurbanizowanych nabiera szczegól-
nego znaczenia. W tym miejscu na rozwinięcie zasługuje 
zagadnienie teorii interesariuszy, która została opracowana 
przez R.E. Freemana w celu rozwiązania lub co najmniej 
rekonceptualizacji kilku szczególnych problemów organi-
zacji. Wśród nich R.E. Freeman wyróżnił [11]: problem 
tworzenia wartości, problem etyki kapitalizmu, problem 
mentalności menedżerskiej.

R.E. Freeman sugeruje, że jeśli przyjmiemy jako jed-
nostki analizy związek między organizacją, a grupami i jed-
nostkami, które mogą mieć wpływ na te organizacje lub 
które mogą być dotknięte przez działalność tych organiza-
cji, wtedy mamy większą szansę radzić sobie z wymienio-
nymi trzema problemami. Warto podkreślić, że teoria inte-
resariuszy koncentrowała się na organizacjach bizneso-
wych, jednak jej zastosowanie w niektórych dyscyplinach, 
które są mniej związane z biznesem, ale są jednak ważne 
z punktu widzenia badania organizacji, również odgrywa 
istotną rolę. Jedną z tych dyscyplin jest administracja pu-
bliczna, a w ocenie autorki jako ciekawszy przypadek moż-
na wyróżnić organizacje zarządzające ruchem drogowym 
w miastach.  

Co kierownictwo powinno zrobić i kto powinien mieć 
znaczenie w podejmowaniu decyzji, jest centralnym zagad-
nieniem teorii interesariuszy [11]. Rolą menedżera zarzą-
dzania ruchem drogowym powinno być rozszerzenie opieki 
nad interesariuszami i utrzymanie sieci współpracy, która 
pozwoli organizacji tworzyć wartość dla różnych interesa-
riuszy. 

Teoria interesariuszy jest istotna dla menedżerów zarządza-
jących ruchem drogowym w codziennym podejmowaniu de-
cyzji. Rzeczywiście została dokładnie rozwinięta, aby pomóc 
menedżerom zauważać i radzić sobie ze złożoną rzeczywisto-
ścią. Podstawowym zadaniem w celu osiągnięcia sukcesu jest 
koncentracja na zarządzaniu relacjami z wszystkimi interesa-

riuszami organizacji. To wymaga szczegółowego zrozumienia, 
w stosunku do kogo organizacja zarządzająca ruchem jest od-
powiedzialna i jaki jest charakter tej odpowiedzialności. 

Wskazanie obszarów oraz czynników determinujących  
stosowanie ITS w miastach w obszarze zarządzania  
operacyjnego
Mając na uwadze przedstawione dotychczas zagadnienia, 
można przejść do poszukiwania obszarów i czynników de-
terminujących stosowanie ITS w miastach w obszarze za-
rządzania operacyjnego. 

Sieci transportowe są z założenia planowane i projekto-
wane dla przemieszczania się użytkowników dróg podczas 
rutynowych i przewidywalnych stanów ruchu [14]. 
Oznacza to, że sieci te są dostosowane do zmieniających się 
warunków ruchu w godzinach szczytu i wahań sezono-
wych, ale nie uwzględniają one wszystkich możliwych sy-
tuacji. Natomiast zarządzanie operacyjne ruchem drogo-
wym odpowiada za radzenie sobie ze wszystkimi stanami 
sieci transportowej (ustalonym i tymczasowym). 

B. Wolshon i inni wskazują, że do niedawna akceptowalne 
było pojawianie się zatorów i opóźnień w przypadku zaistnie-
nia incydentów lub awarii w sieci transportowej czy też pod-
czas zdarzeń planowanych. Obecnie jednak branża promuje 
nowe zasady, techniki i technologie, aby zwiększyć odporność 
sieci transportowych na takie sytuacje. Pojęcie odporności ob-
szaru (area resiliency) oznacza zdolność do przygotowania 
i adaptacji do zmieniających się warunków, aby wytrzymać 
nagłe zmiany i szybko wrócić do stanu ustalonego, redukując 
zakłócenia wynikające z planowanych, nieplanowanych i awa-
ryjnych sytuacji, które mają wpływ na system transportu. 
Pojęcie to obejmuje również stosowanie praktycznych metod 
wspierających „bardziej inteligentną i twórczą” pracę, przy 
wykorzystaniu większej wiedzy, szkoleń i komunikacji, a tak-
że wykorzystanie twórczych, ale bezpiecznych i skutecznych 
sposobów na utrzymanie mobilności oraz reagowanie na po-
trzeby osób podróżujących w czasie nieszablonowych, ale nie-
uniknionych incydentów i wydarzeń [14].

Lepsze radzenie sobie z różnymi stanami sieci transporto-
wej wymaga uporządkowania procesów zachodzących w orga-
nizacjach zarządzających ruchem oraz identyfikacji istotnych 
interesariuszy, z którymi trzeba te procesy koordynować. 

W rzeczywistości w wielu organizacjach odpowiedzial-
nych za zarządzanie ruchem drogowym funkcjonujące proce-
sy nie są uporządkowane w zadowalającym stopniu. Zarzą-
dzanie ruchem drogowym odbywa się na podstawie zapisów 
w licznych ustawach i rozporządzeniach, natomiast zacho-
dzące procesy odbywają się właściwie na podstawie doświad-
czeń i niepisanych procedur przekazywanych między pra-
cownikami. Brak uporządkowanych procesów sprawia, że 
wdrażane nowe narzędzia, takie jak ITS, są nieefektywnie 
wykorzystywane, często jedynie optymalizują sterowanie ru-
chem za pomocą sygnalizacji świetlnych i wykorzystując 
dane o ruchu gromadzonym przez systemy. 

Zachodzi potrzeba regulacji procesów i uwzględnienia 
w nich wykorzystania ITS. Takie postępowanie pozwoli na roz-
wój tej branży zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia Deminga.
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Kraje, które przodują w branży inżynierii transportu i roz-
woju rynku ITS, przykładają szczególną wagę do zarządza-
nia operacyjnego, tworzenia procedur i projektowania pro-
cesów, a także zarządzania interesariuszami. W ocenie au-
torki brak wdrożenia procedur, budowy map procesów, 
schematów przebiegu pracy i instrukcji organizacyjnych, 
a w konsekwencji brak doskonalenia wspomagania zarzą-
dzania ruchem drogowym przez inteligentne systemy 
transportowe będzie hamował dalszy rozwój ITS w mia-
stach rozwijających się. 

Inteligentne systemy transportowe dają zarządcom 
dróg szereg możliwości do wykorzystania. Jednak efektyw-
ne ich funkcjonowanie wymaga przeprojektowania proce-
sów, które działały w organizacjach przed wdrożeniem sys-
temów ITS. Związane jest to z przejściem z tradycyjnego 
zarządzania ruchem drogowym do nowoczesnego (zaawan-
sowanego) i to przejście nie może się przynieść korzyści, 
jeśli procesy nie zostaną dostosowane do wdrożonych 
zmian. W tabeli 2 zaproponowano etapy postępowania 
w czasie dostosowywania procesów funkcjonujących w or-
ganizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających 
z wdrażania ITS. 

Przejście do nowoczesnego zarządzania, z wykorzystaniem 
nowych narzędzi, nie może odbywać się bez uporządkowa-
nia procesów, które sprawdzały się przez wiele lat w trady-
cyjnym podejściu. Natomiast postrzeganie zarządzania ru-
chem drogowym jako usługi musi uwzględniać wykorzy-
stanie teorii interesariuszy i prowadzić do tworzenia 
wartości dla różnych zainteresowanych stron.

Jednocześnie systemu transportowego nie można pozo-
stawić samemu sobie. Trzeba nim sterować, aby móc spro-
stać coraz większym wymaganiom klienta względem 
świadczonych mu usług. Zachodzi konieczność sterowania 
systemem transportowym, co umożliwia współczesna tech-
nika. 

Zasadniczy problem polega na tym, że są narzędzia, ale 
trzeba się nauczyć ich efektywnego wykorzystania. 
Zachodzi potrzeba prowadzenia działań w kierunku wypra-
cowania modelu zarządzania operacyjnego ruchem drogo-
wym w miastach i zasad zarządzania oraz uporządkowania 
pojęć związanych z zarządzaniem ruchem na poziomie ope-
racyjnym. 
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Źródło: opracowanie własne

Dostosowywanie procesów funkcjonujących w organizacjach  
zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS

Lp. Proces

1. Identyfikacja i opis procesów zachodzących w zarządzaniu ruchem drogowym

2. Wskazanie miejsc w procesach, w których należy wykorzystywać ITS i przeprojekto-
wanie procesów pod tym kątem

3. Opis nowych procesów, które pojawiły się w związku z wdrożeniem nowego narzędzia

4. Identyfikacja i analiza istotnych interesariuszy, którzy mają wpływ na te procesy i na 
których te procesy wpływają

5. Ciągłe doskonalenie procesów

 Tabela 2

Podsumowanie
Obecnie system transportowy jest jedną z usług dla miesz-
kańców. Klient otrzymuje dostęp do infrastruktury i usłu-
gę łatwego przemieszczania się po mieście wybranym przez 
siebie środkiem transportu. Usługa ta jest ważna, gdyż 
przemieszczanie się ludzi jest ich podstawową potrzebą 
i poziom jej realizacji świadczy o jakości zarządzania i spra-
wowania władzy w mieście. 

Duży zasób informacji i wiedza oraz jej efektywne wy-
korzystanie w celu zrozumienia zachowań ludzi i funkcjo-
nalności systemów transportowych jest drogą w kierunku 
nowego paradygmatu transportu [12]. Zmiana postrze-
gania transportu wymaga nowego rodzaju myślenia, no-
woczesnych narzędzi i usług, ale przede wszystkim zmian 
w zakresie podejmowania decyzji. Tworzenie dobrze funk-
cjonującego systemu transportowego w mieście wymaga 
rozpoznania realizowanych w organizacji procesów, a następ-
nie poprawienia ich spójności i przeprojektowania z wyko-
rzystaniem narzędzi inteligentnego wspomagania zarządza-
nia ruchem [15].

W miarę postępu zarządzania ruchem drogowym, za-
rządzanie operacyjne zaczyna odgrywać coraz większą rolę. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono historyczne, powstałe na 
przełomie XIX i XX wieku, rozwiązania techniczne różnych środków 
transportu miejskiego połączonych z naziemnymi systemami trans-
portu linowego – tzw. połączeń hybrydowych. Opisano pierwsze połą-
czenie systemów tramwajów linowych z wagonami kolejowymi, które 
funkcjonowało w Nowym Jorku jako środek transportu zapewniający 
przeprawę przez Most Brookliński.Przedstawiona została rozbudowa 
tego systemu, która zapewniła przepustowość przewozową na pozio-
mie 30 milionów osób rocznie. Artykuł przedstawia również rozwią-
zania hybrydowe kolei linowo-terenowych służących do transportu 
tramwajów konnych i elektrycznych w Cincinnati oraz w Hoboken, 
USA. Były one szeroko stosowane w miejscach o dużych nachyleniach, 
których tramwaje nie były w stanie pokonać. Ponadto szczegółowo 
opisano istniejące rozwiązanie tramwaju elektrycznego we włoskim 
Trieście, którego trasa jest częściowo obsługiwana przez kolej lino-
wo-terenową. Artykuł zawiera opis poszczególnych elementów tego 
systemu i udoskonalenia wprowadzane podczas całego okresu eksplo-
atacji. Kolej linowo-terenowa, obsługująca najbardziej stromy odci-
nek trasy, została również opisana z uwzględnieniem zmieniających się 
rozwiązań technicznych pojazdów na przestrzeni prawie osiemdziesię-
cioletniej eksploatacji.
Słowa kluczowe: tramwaje linowe, koleje linowo-terenowe, tramwaje 
konne, transport linowy.
 

Naziemne systemy transportu linowego 
wspomagające miejskie środki  
transportu – rozwiązania historyczne1

Wprowadzenie
Miejski transport publiczny coraz częściej bazuje na mul-
timodalności. Z analizy istniejących środków transportu 
multimodalnego pod względem technicznym wynika, że 
w większości przypadków [1] bazują one na połączeniu indy-
widualnych rozwiązań, a nie na tzw. połączeniu hybrydowym 
urządzeń (transport intermodalny). Połączenie dwóch róż-
nych urządzeń technicznych w celu realizacji funkcji trans-
portowej było szeroko stosowane w transporcie miejskim na 
przełomie XIX i XX wieku, w szczególności w miejscach 
o nachylonym terenie, w których niezastąpione okazywały 
się naziemne systemy transportu linowego.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: T. Magiera 
45%, K. Wójcik 40%, P. Kułaga 15%.

Rodzaje naziemnych systemów transportu linowego
Do naziemnych systemów transportu linowego można za-
kwalifikować m.in. koleje linowo-terenowe (KL-T) oraz 
tramwaje linowe (TL). 

Pierwsze z nich to systemy stosowane najczęściej w tere-
nach górzystych lub jako część komunikacji miejskiej [2], 
które składają się z dwóch wagonów, poruszających się po 
torach ruchem wahadłowym. Główną różnicą pomiędzy 
tramwajami linowymi a kolejami linowo-terenowymi jest 
ruch liny, który dla TL może być również okrężny. Ponadto 
wagony tramwajów linowych mogą być wprzęgane i wy-
przęgane z cięgna napędowego w dowolnym momencie na 
trasie, natomiast zatrzymanie wagonów KL-T może nastą-
pić tylko przy unieruchomieniu liny, co podczas eksploata-
cji następuje w stacjach.

Pierwszą koleją linowo-terenową było urządzenie za-
pewniające transport żywności do twierdzy Hohensalzburg 
w Salzburgu. Data jego uruchomienia jest określana na 
1504 rok [2]. Natomiast systemy tramwajów linowych po-
wstały znacznie później, a jako rok ich powstania przyjmu-
je się 1873, w którym uruchomiono pierwszą linię w San 
Francisco [3]. 

Koleje linowo–terenowe w cincinnati i hoboken (uSa) [4]
Jednym z pierwszych historycznych połączeń systemu kolei 
linowo-terenowej z innym środkiem transportu miejskiego 
był przewóz tramwajów konnych w Cincinnati, a dwa lata 
później także w Hoboken, USA.

W 1872 roku w Cincinnati powstało pięć kolei lino-
wych, które zapewniały ciągłość transportu publicznego na 
pagórkowatym terenie. Urządzenia transportu linowego 
zamiast pojazdów miały zainstalowane platformy, na które 
wjeżdżały tramwaje konne. Następnie jedna platforma 
transportowała wagon na wzniesienie, w tym samym czasie 
drugi pojazd zjeżdżał na dół. W późniejszym okresie, w któ-
rym nastąpił rozwój sieci elektrycznej, tramwaje konne zo-
stały zastąpione elektrycznymi. Te również były transpor-
towane za pomocą kolei linowo-terenowych. System KL-T 
w Cincinnati pełnił swoją funkcję aż do 1948 roku.
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W Hoboken w 1874 roku powstała kolej linowo-tereno-
wa, której funkcją było transportowanie tramwajów konnych 
na wzgórze, na którym znajdowała się dzielnica mieszkalno-
-wypoczynkowa (rys. 1). System ten spełniał swoją funkcję 
przez 11 lat i w 1885 roku został zastąpiony przez tramwaj 
linowy. Główną przyczyną zmiany kolei na TL była możliwość 
lepszego dostosowania wymaganej zdolności przewozowej, 
która nie była stała w funkcji czasu. Połączenie tramwajowe 
obsługiwało linię łączącą przystań promową z dzielnicą miesz-
kalno-rekreacyjną. Duże różnice w zapotrzebowaniu na zdol-
ność przewozową wynikały z przypływających cyklicznie pro-
mów, co powodowało zatory i opóźnienia tramwajów, które 
miały być przetransportowane na górę za pomocą KL-T. 
Zastosowanie tramwaju linowego rozwiązało ten problem.

System tramwaju linowego na Moście Brooklińskim  
w Nowym Jorku (uSa) [4]
Na Moście Brooklińskim w Nowym Jorku zostało zasto-
sowane rozwiązanie hybrydowe, wykorzystujące elementy 
napędowe systemu tramwajów linowych połączone z wa-
gonami kolei szynowej. W 1883 roku został zainstalowany 
system napędowy tramwaju linowego z tzw. liną bez koń-
ca, poruszającą się ruchem okrężnym. Maszynownia paro-
wa została umiejscowiona po stronie wschodniej rzeki East 
River i zapewniała możliwość transportu dwóch składów 
dwuwagonowych przez most. 

Transport osób przez most był realizowany poprzez wa-
gony kolejowe, które były podstawiane na stacje z obydwu 
stron przez lokomotywy parowe (w 1895 roku zastąpione 
elektrycznymi), a następnie odczepiane od nich i wprzęgane 
w linę. Po dojechaniu do przystanków końcowych wagony 
były wyprzęgane i podczepiane do lokomotyw (rys. 2).

Decyzja o zainstalowaniu systemu TL i przystosowaniu 
wagonów kolejowych do systemu transportu linowego po-
czątkowo była spowodowana dużym poparciem tzw. wpły-
wowych osób, a nie oparta na rzeczywistej analizie zapotrze-
bowania na taki system – nachylenie Mostu Brooklińskiego 
wynosiło jedynie 4%. Jednakże ten system transportu okazał 
się dużym sukcesem. W 1884 roku liczba przewiezionych 
pasażerów wyniosła 9 mln, natomiast cztery lata później już 
ponad 30 mln.  W 1908 roku zrezygnowano z eksploatacji 
systemu ze względu na budowę podziemnych tuneli pod 
East River.

Tramwaj elektryczny połączony z koleją linowo-terenową 
Triest-opicina [5]
W pełni hybrydowym rozwiązaniem technicznym, łączącym 
kolej linowo-terenową z tramwajem elektrycznym, jest sys-
tem tramwaju miejskiego na linii Triest–Opicina (Włochy).

Pierwszą próbą skomunikowania dwóch włoskich miej-
scowości Triestu i Opiciny było połączenie kolejowe realizo-
wane od 1857 roku. Rozwiązanie to nie spełniało jednak 
oczekiwań pasażerów ze względu na znaczną odległość sta-
cji kolei od Opiciny i długość samej trasy (32 km) wymu-
szoną przez topografię terenu.

Spowodowało to poszukiwanie nowych rozwiązań trans-
portowych zapewniających bezpośrednie połączenie tych 
miast. Położenie Opiciny w terenie górzystym wymuszało 
implementację innych rozwiązań transportowych niż typo-
wy tramwaj miejski ze względu na nachylenie trasy (około 
26% na odcinku 800 metrów) przebiegającej zboczem góry. 

Trasa
Nowe rozwiązanie transportowe zostało wprowadzone 
we wrześniu 1902 roku. Wówczas otwarta została trasa 
o długości 869 metrów pomiędzy przystankami Piazza 

Rys. 1. Kolej linowo-terenowa transportująca tramwaje konne w Hoboken 
Źródło: [4]

Rys. 2. Widok na stację po wschodniej części mostu 
Źródło: [4]

Rys. 3. Trasa tramwaju miejskiego na trasie Triest–Opicina z zaznaczoną trasą kolei linowo-
-terenowej 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Widok na stację po wschodniej części mostu 
Źródło: [4]

Scorola a Vetta Scorola, obsługiwana przez dwuosiowe 
wagony kolei zębatkowej. W latach 1906–1936 trwała 
rozbudowa linii o kolejne dziewięć przystanków. Kolej 
linowo-terenowa zastąpiła kolej zębatkową w kwietniu 
1928 roku i ta data uznawana jest za początek istnienia 
unikalnego na skalę światową połączenia tramwaju z na-
ziemnym systemem transportu linowego [5]. Od 1936 
roku linia obsługuje 13 przystanków, a jej łączna długość 
wynosi 5175 m i do dnia dzisiejszego trasa tramwaju po-
zostaje niezmieniona (rys. 3).

Stacja początkowa trasy tramwaju zlokalizowana jest na 
Piazza Oberdan na poziomie 3 metrów n.p.m., w centrum 
Triestu. Na następnym przystanku podłączany jest specjal-
ny wagon tzw. bufor, umożliwiający przekształcenie tram-
waju w kolej linowo-terenową. Bufor zostaje odpięty po 
dojechaniu do stacji Vetta Scorola, po przejechaniu trasy 
liczącej 799 m, której maksymalne nachylenie wynosi 26%. 
Dalsza jej część obsługiwana jest już tylko przez tramwaj 
elektryczny, aż do końcowej stacji Villa, która znajduje się 
na wysokości 329 metrów n.p.m. 

Pojazdy 
W 1902 roku, kiedy linia została otwarta, wprowadzono  
6 wagonów tramwajowych. Wagon numer 1 (fabrycznie  
nr 401) jest obecnie najstarszym, wciąż eksploatowanym 
pojazdem tramwajowym w Europie. 

Obecna konstrukcja wagonów różni się znacząco od 
tej z roku 1902. Pierwotnie kabiny motorniczych były od-
kryte i nie chroniły przed czynnikami atmosferycznymi. 
Dopiero w 1908 roku zamontowano w kabinach szyby, 
jak również wydłużono i zmniejszono masę wagonów, 
tym samym podnosząc ich pojemność do 44 osób. W roku 
1992, po dokładnie 90 latach od inauguracji pierwotnej 
linii, wagon ten został odrestaurowany przez pracowni-
ków i powrócił do eksploatacji jako atrakcja turystyczna 
(fot. 1). 

Pojazd buforowy – kolej linowo-terenowa
Przekształcenie tramwaju w kolej linowo-terenową możliwe 
jest dzięki zastosowaniu wagonów buforowych, czyli wa-
gonów, na których opierają się pojazdy tramwajów podczas 
wjazdu i zjazdu trasą. Pierwsze z nich zostały wyprodukowa-
ne w 1928 roku i były eksploatowane w prawie niezmienio-
nej formie aż do 1976. Od roku 1978 zaczęto stosować nowe, 
które były eksploatowane przez kolejnych 28 lat. Obecnie 
stosowana konstrukcja buforów różni się od poprzednich, 
m.in. brakiem kabin dla operatorów (fot. 2).

Podsumowanie
Przedstawione rozwiązania połączenia różnych systemów 
transportowych z naziemnymi systemami transportu linowe-
go spełniały swoją funkcję i były istotnym elementem komu-
nikacji miejskiej na przełomie XIX i XX wieku. Z przedsta-
wionych systemów do dnia dzisiejszego eksploatowany jest 
jedynie tramwaj w Trieście, który wprawdzie postrzegany 
jest głównie jako atrakcja turystyczna, jednak służy również 
jako codzienny środek komunikacji dla wielu mieszkańców.

Nowoczesne koleje linowo-terenowe są eksploatowane 
jako osobne środki transportu i nie mogą być traktowane 
jako systemy hybrydowe, nawet jeśli mają wspólne stacje 
z innymi systemami transportowymi.  
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Fot. 1. Odrestaurowany wagon nr 401
Źródło: [6].

Fot. 2. Wagony buforowe, do których 
przyłączany jest tramwaj elektryczny  
(z lewej używany w latach 1928–1976, 
na dole używany od 2006 roku). 
Źródło: z lewej [6], z prawej zbiory własne 
autor Tomasz Magiera
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Streszczenie: Po roku 1989 pod wpływem dynamicznie zachodzących 
zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wewnętrznych prze-
kształceń doszło w Polsce do niespotykanego od lat załamania w pasa-
żerskim transporcie kolejowym. W celu opisania zjawisk, jakie miały 
miejsce we wskazanym rodzaju transportu, wybrano obszar wojewódz-
twa dolnośląskiego ze względu na jego specyficzną pozycję na mapie 
kolejowej Polski. To tutaj powstała pierwsza na obecnym terytorium 
kraju linia kolejowa, a biorąc po uwagę uwarunkowania historyczne, 
region ten wyróżniał się silnie rozbudowaną, jak na polskie warunki, 
siatką połączeń pasażerskich. Głównym celem niniejszego artykułu jest 
ukazanie w aspekcie przestrzennym zmian dokonujących się w pasażer-
skim transporcie kolejowym na Dolnym Śląsku w latach 1988–2014. 
Analizie poddano następujące zjawiska: kierunki i natężenie połączeń, 
dostępność transportową oraz przedstawiono w krótkim zarysie współ-
czesny rynek pasażerskich przewoźników kolejowych w województwie 
dolnośląskim. Przeprowadzona analiza potwierdziła bardzo duży regres, 
jaki miał miejsce w pasażerskim transporcie kolejowym w wojewódz-
twie dolnośląskim po 1989 roku.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, dostępność 
transportowa.

Pasażerskie połączenia kolejowe  
na Dolnym Śląsku po 1989 roku  
– aspekt przestrzenny1

Wprowadzenie
W wyniku zmian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, 
wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego zostało 
poddanych przekształceniom na niespotykaną od dziesię-
cioleci skalę. Jedną z nich był publiczny transport pasa-
żerski. Musiał on z jednej strony zmierzyć się z bardzo 
szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrzny-
mi, w jakich przyszło mu funkcjonować, z drugiej strony 
coraz większym problemem dla państwowych przedsię-
biorstw transportowych, takich jak PKP i PKS stawała 
się ich niewydolność ekonomiczna.

Przekształcenia zachodzące w kolejowym transporcie pa-
sażerskim w Polsce po 1989 roku można rozpatrywać pod 
wieloma względami. Biorąc pod uwagę geograficzny charak-
ter pracy, omawiany jest jedynie aspekt przestrzenny doko-
nujących się zmian. Do obecnej sytuacji doprowadził szereg 
złożonych przyczyn o różnorodnej genezie. Ograniczenia ob-
jętościowe artykułu nie pozwolą na szersze przedstawienie 
sytuacji w pasażerskim transporcie kolejowym, np. pod 
względem organizacyjnym, własnościowym, finansowym czy 
prawnym.

Główny nacisk w niniejszym artykule zostanie położo-
ny na analizę połączeń realizowanych w ramach pasażer-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

skiego transportu kolejowego oraz na zmiany, jakie w nich 
zaszły po 1989 roku. Wybrany do analizy obszar woje-
wództwa dolnośląskiego, w granicach przyjętych po re-
formie administracyjnej kraju z 1999 roku, wydaje się 
bardzo interesujący z punktu widzenia poruszanych za-
gadnień, z uwagi na kilka względów. To właśnie na obsza-
rze Dolnego Śląska znajdują się najstarsze na terytorium 
Polski elementy związane z infrastrukturą kolejową, 
w tym najstarsza linia kolejowa z 1842 roku relacji 
Wrocław–Oława oraz węzeł kolejowy w Jaworzynie 
Śląskiej. Historyczne uwarunkowania sprawiły, że opisy-
wany obszar był do niedawna regionem zdecydowanie le-
piej wyposażonym pod względem sieci kolejowej od ob-
szarów centralnej czy wschodniej Polski. Ponadto, biorąc 
pod uwagę duże znaczenie gospodarcze, w tym turystycz-
ne Dolnego Śląska, sprawnie funkcjonujący pasażerski 
transport kolejowy wydaje się być ważnym elementem, 
który powinien przyczyniać się do rozwoju społeczno-go-
spodarczego regionu, a same linie kolejowe o wybitnych 
walorach krajoznawczych mogą również wzbogacać ofer-
tę turystyczną województwa dolnośląskiego.

Główne założenia pracy
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie przemian, jakie 
zaszły w pasażerskich połączeniach kolejowych na Dolnym 
Śląsku po 1989 roku, z naciskiem na przestrzenny aspekt 
tych przekształceń. Pomimo skupienia uwagi jedynie na 
połączeniach wydaje się, że przeprowadzona analiza po-
zwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących całego pasa-
żerskiego transportu kolejowego. Do najważniejszych po-
ruszanych zagadnień będą należały kierunki i natężenie po-
łączeń, ich przestrzenna dostępność oraz współczesny rynek 
pasażerskich przewoźników kolejowych w województwie 
dolnośląskim. Dodatkowo, w celu nakreślenia ogólnego 
tła zmian w pasażerskim transporcie kolejowym, zostanie 
omówiona sytuacja dla całej Polski.

Zakres przestrzenny opracowania jest ograniczony do 
obszaru województwa dolnośląskiego utworzonego w wy-
niku reformy administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 roku. 
Pomimo faktu, że cześć danych odnosi się do okresu sprzed 
wspomnianej reformy administracyjnej, również one będą 
odniesione do wspomnianego powyżej obszaru, aby mogły 
być porównane. Niektóre dane, w celu większego uszcze-
gółowienia analizy, zostały przedstawione w ujęciu powia-
towym. Zakres czasowy pracy ogranicza się do lat 1988– 
2014.
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Najważniejszym źródłem danych były Sieciowe Rozkłady 
Jazdy Pociągów dla wybranych lat oraz strona internetowa 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (www.plk-sa.pl), na 
której znajdują się aktualne rozkłady jazdy pociągów pasa-
żerskich. Biorąc pod uwagę liczne zmiany rozkładu jazdy 
w roku 2014, w celu ukazania, jak kształtowały się wybrane 
zjawiska związane z pasażerskim transportem kolejowym na 
Dolnym Śląsku w tym roku, jako dzień odniesienia przyjęto 
1 października (środa). W przypadku analizy linii kolejo-
wych z ruchem pociągów pasażerskich, dla pozostałych 
uwzględnionych w opracowaniu lat, włączano również linie 
kolejowe, na których ten ruch odbywał się tylko przez kilka 
miesięcy ze względu na uruchomienie/zawieszenie połączeń 
w trakcie trwania roku kalendarzowego. Opisując zmiany 
w sieci linii kolejowych, na których prowadzono ruch pasa-
żerski w ujęciu pięcioletnim, brano pod uwagę sytuację za-
staną w pierwszym roku okresu pięcioletniego oraz roku 
ostatnim, pomijając krótkotrwałe zmiany, jakie mogły nastą-
pić pomiędzy wspomnianymi latami. Analizując natężenie 
połączeń pasażerskich dla roku 1988, uwzględniano połącze-
nia kursujące regularnie co najmniej przez pięć dni w tygo-
dniu, natomiast dla roku 2014 pod uwagę były brane połą-
czenia realizowane dnia 1 października. Do źródeł danych 
wykorzystywanych w opracowaniu należy zaliczyć publika-
cje wydawane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 
i Urząd Statystyczny we Wrocławiu, jak również strony in-
ternetowe Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(http://stats.oecd.org) oraz www.jelenia.rail.pl. Ostatnia z nich, 
wraz z Sieciowymi Rozkładami Jazdy Pociągów, była pomocna 
przy ustalaniu kilometrażu poszczególnych odcinków linii 
kolejowych.

Zarys sytuacji w pasażerskim transporcie kolejowym  
w Polsce po 1989 roku
Po roku 1989 w Polsce nastąpiło znaczące załamanie 
w pasażerskim transporcie kolejowym. Przyczyny, jak 
również skutki tego zjawiska, były szeroko komentowane 
na łamach prasy naukowej, w tym także geograficznej. 
Do najważniejszych czynników zewnętrznych, na które 
przewoźnicy nie mieli wpływu, należą na pewno bar-
dzo dynamiczny rozwój transportu indywidualnego czy 
niekorzystne tendencje gospodarcze w kraju w latach 
90. i po roku 2000, które doprowadziły do masowego 
bezrobocia, co z kolei wpłynęło na zdecydowane zmniej-
szenie się popytu na przewozy pasażerskie. Do przyczyn 
wewnętrznych związanych z sytuacją w przedsiębior-
stwach przewozowych, co w przypadku tego opracowa-
nia ogranicza się prawie wyłącznie do PKP i powiązanych 
z nią spółek, zaliczają się głównie względy ekonomiczne. 
Ograniczanie oferty przewozowej było związane przede 
wszystkim ze słabą kondycją finansową i ogromnym za-
dłużeniem Grupy PKP SA [1]. Chroniczne niewystarcza-
jące dofinansowanie ze strony państwa oraz brak wizji 
rozwoju tego ważnego elementu systemu społeczno-go-
spodarczego, również odegrały niekorzystną rolę. Samo 
PKP także bardzo często podejmowało niezrozumiałe – 
z punktu widzenia podróżnych – decyzje, które zniechę-

cały kolejne grupy osób do korzystania z usług krajowego 
przewoźnika. Powodem tego była m.in. niedostosowana 
do potrzeb ludności oferta przewozowa lub brak jej mo-
dyfikacji wraz ze zmieniającymi się warunkami społecz-
no-gospodarczymi [2]. W niektórych przypadkach do-
chodziło w tym względzie do patologicznych sytuacji. Jak 
pisze J. Majewski [3] „w bardzo wielu przypadkach już 
na kilka lat przed decyzją o zawieszeniu przewozów PKP 
próbuje zniechęcić podróżnych do korzystania z pociągu 
i tym samym udowodnić, że określone połączenie jest 
zbędne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji rozkładu jazdy 
uniemożliwia się korzystanie z komunikacji kolejowej. 
Nieliczne pociągi kursują poza godzinami codziennych 
dojazdów do szkół i pacy”. Oczywiście są to tylko wybra-
ne przyczyny zaistniałej sytuacji w pasażerskim transpor-
cie kolejowym w Polsce po 1989 roku.

Jeszcze na przełomie lat 80. i 90. Polska, biorąc pod 
uwagę długość linii kolejowych czy pracę przewozową wy-
konywaną w kolejowym transporcie pasażerskim, plasowała 
się w światowej czołówce. W 1992 roku zajmowała 12. 
miejsce w świecie pod względem długości linii kolejowych, 
natomiast, biorąc pod uwagę pracę przewozową wyrażoną 
w pasażerokilometrach w 1989 roku, plasowała się na 6. 
miejscu, ustępując pod tym względem tylko: ZSRR, Japonii, 
Chinom, Indiom i Francji [4]. Po roku 1989 szczególnie 
w początkowym okresie transformacji ustrojowej bardzo 
szybko zaczęła spadać liczba pasażerów przewożonych 
transportem kolejowym (rys. 1). W ujęciu rocznym spadki 
te niejednokrotnie sięgały kilkunastu procent. Największą 
dynamiką proces ten charakteryzował się w latach 1989–
1993. W 1993 roku przewieziono już tylko 541 mln pasa-
żerów w porównaniu do 984 mln w roku 1988. Pomimo 
spadku dynamiki tego procesu po roku 1993 zmniejszanie 
liczby przewiezionych pasażerów z mniejszym nasileniem 
postępowało nieustannie, co doprowadziło do sytuacji, w któ-
rej w 2005 roku z transportu kolejowego skorzystało już 
tylko 252 mln osób, najmniej od 1988 roku. W latach 
2003–2014 liczba podróżnych ustabilizowała się w grani-
cach 252–283 mln w skali roku. Z przytoczonych powyżej 
danych wyłania się bardzo niekorzystna sytuacja w pasażer-
skim transporcie kolejowym, co obrazuje spadek liczby pa-
sażerów o 715 mln, czyli o ponad 72% w latach 1988–2014.

Rys. 1. Przewozy pasażerów transportem kolejowym w Polsce w latach 1988–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]
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Malejąca tendencja w Polsce nie jest odosobnionym przy-
padkiem, lecz potwierdzeniem zmian społeczno-gospodar-
czych w Europie Środkowo-Wschodniej [6]. Podczas, gdy 
w krajach Europy Zachodniej od lat90. przewozy osób trans-
portem kolejowym wykazywały trwałą tendencję wzrosto-
wą, biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową, w euro-
pejskich państwach postsocjalistycznych miała miejsce ten-
dencja o zupełnie odmiennym charakterze, objawiająca się 
spadkiem wspomnianego wskaźnika. Dla przykładu w la-
tach 1990–2010 duży wzrost pracy przewozowej nastąpił 
w Niemczech (+92%), Wielkiej Brytanii (+58%), Francji 
(+34%) czy Hiszpanii (+34%). W tym samym czasie 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej wykonywana 
przez pasażerski transport kolejowy praca przewozowa wy-
kazywała tendencję malejącą. Bardzo duży regres zanotowa-
no m.in. w Rumunii (82%) i na Litwie (90%). W Polsce spa-
dek był również wysoki i wyniósł 64% [7].

Kierunki i natężenie pasażerskich połączeń kolejowych  
na Dolnym Śląsku w latach 1988–2014
Zmiany, jakie zaszły w kolejowych przewozach pasażer-
skich na Dolnym Śląsku, dobrze oddaje analiza kierunków 
i natężenia połączeń. W roku 1988 pociągi pasażerskie 
kursowały po około 2196 kilometrach dolnośląskich linii 
kolejowych. Pasażerskie połączenia kolejowe dosyć rów-
nomiernie obsługiwały cały analizowany obszar (rysunki 2 
i 3). Ruch pasażerski odbywał się zarówno po liniach magi-
stralnych, pierwszo- i drugorzędnych, jak również znacze-
nia miejscowego. Liczne, otwarte dla ruchu pasażerskiego 
linie lokalne pozwalały mieszkańcom położonych peryfe-
ryjnie miejscowości na dotarcie do stacji węzłowych, gdzie 
po przesiadce mogli kontynuować podróż transportem ko-
lejowym do ważnych ośrodków w regionie lub kraju. Wiele 
wariantów połączeń umożliwiało podróż koleją pomiędzy 
licznymi miejscowościami bez konieczności przesiadki we 
Wrocławiu, co ma miejsce obecnie, gdy układ linii czyn-
nych dla ruchu pasażerskiego przyjął wybitnie promienisty 
układ.

Już w roku 1988 zaczęło się uwidaczniać postępujące 
wycofywanie ruchu pasażerskiego na poszczególnych li-
niach kolejowych. Przebiegający bardzo dynamicznie pro-
ces doprowadził do tego, że w 1993 roku w porównaniu 
do 1988, pociągi pasażerskie przestały kursować na około 
508 kilometrach linii kolejowych obejmujących obszar 
obecnego województwa dolnośląskiego. Tym samym zale-
dwie w przeciągu 5 lat długość linii kolejowych z regular-
nym ruchem pasażerskim zmniejszyła się o około 23%. 
Ruch pasażerski przestał być prowadzony na odcinkach 
lub całym przebiegu aż 17 normalnotorowych linii kole-
jowych. Były to linie: 283, 284, 285, 302, 303, 304, 305, 
316, 317, 320, 321, 326, 331, 334, 337, 362 i 372. 
Dodatkowo w 1991 roku zostały wyłączone z ruchu pasa-
żerskiego odcinki kolei wąskotorowej Trzebnica Gaj – 
Przedkowice – Sulmierzyce oraz Przedkowice – Żmigród 
Miasto. Warto zanotować, że na początku 1990 roku 
wznowiono po wielu latach ruch pasażerski na przygranicz-
nym odcinku linii nr 291 Mieroszów – Golińsk, którym  

Rys. 2. Numeracja normalnotorowych linii kolejowych na obszarze obecnego województwa dol-
nośląskiego czynnych dla ruchu pasażerskiego w latach 1988–2014. (Brano pod uwagę linie 
kolejowe, które były czynne dla ruchu pasażerskiego przez cały wspomniany okres lub tylko jego 
część). Numeracja linii jest zgodna z tą, jaka obowiązywała w okresie, kiedy były one czynne dla 
ruchu pasażerskiego. Obecnie ze względu na likwidację części odcinków linii kolejowych posia-
dają one inną numerację, natomiast inne zostały wykreślone z ewidencji PKP PLK.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Linie kolejowe z regularnym ruchem pociągów pasażerskich na obszarze obecnego 
województwa dolnośląskiego w latach 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 9]
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pociągi pasażerskie pojechały m.in. do czeskiego 
Meziměstí. Proces zamykania linii kolejowych dla ruchu 
pasażerskiego w latach 1988–1993 objął swoim zasię-
giem obszar całego obecnego województwa dolnośląskie-
go, przy czym najmniejsze zmiany zaszły w tym względzie 
w południowej części wspomnianego obszaru.

W następnym branym pod uwagę pięcioleciu (1993– 
1998) tempo opisywanego procesu zmniejszyło się i po-
ciągi pasażerskie przestały kursować po liniach kolejo-
wych o łącznej długości około 185 kilometrów. Dotyczyło 
to odcinków następujących linii kolejowych: 283, 284, 
298, 302, 310 i 312. Pod względem przestrzennym za-
mknięcia nastąpiły głównie w środkowej i południowej 
części opisywanego obszaru. W latach 1998–2003 miało 
miejsce ponowne nasilenie zamykania linii dla przewozów 
pasażerskich, co doprowadziło do zawieszenia regularne-
go ruchu na 248 kilometrach szlaków kolejowych. 
Zamknięcia objęły swoim zasięgiem odcinki linii położo-
nych w głównej mierze w zachodniej oraz środkowo- 
wschodniej części województwa. Posiadały one następują-
cą numerację, nie wliczając krótkich odcinków łączniko-
wych: 14, 181, 274, 282, 285, 290, 292, 303, 308, 316, 
340 i 344. Należy pamiętać, że tylko 2 kwietnia 2000 
roku w całej Polsce przewozy pasażerskie zostały zawie-
szone na 1028 kilometrach linii kolejowych. Tym samym 
widać, że zarówno przełom lat 1980/1990 oraz 1990/2000 
był bardzo niekorzystnym okresem dla polskiej, w tym 
również dolnośląskiej kolei, biorąc pod uwagę transport 
pasażerski.

W czasie kolejnych pięciu lat, od 2003 do 2008 roku za-
mknięto dla regularnego ruchu pasażerskiego linie o łącznej 
długości 122 kilometrów. Poszczególne odcinki przynależały 
do linii kolejowych o następującej numeracji: 286, 289, 291, 
298, 299, i 322. Wiele z nich było położonych w obszarze 
sudeckim. Ruch pasażerski został natomiast wznowiony na 
odcinku linii nr 282 (Węgliniec – Żary) oraz linii nr 283 
(Lwówek Śląski – Zebrzydowa). 14 grudnia 2008 roku reak-
tywowano także połączenia na linii kolejowej nr 284 na od-
cinku Legnica – Jerzmanice Zdrój, po czym ponownie je za-
wieszono po kilku miesiącach funkcjonowania. Łączna dłu-
gość trzech opisywanych odcinków wyniosła 72 kilometry 
w granicach województwa dolnośląskiego. Porównując sytu-
ację, jaka miała miejsce 1 października 2014 roku, do tej 
sprzed 6 lat, należy stwierdzić, że regularne przewozy pasa-
żerskie zostały zlikwidowane/zawieszone na 116 kilometrach 
linii kolejowych, co było najmniejszą wartością wśród wszyst-
kich analizowanych przedziałów czasowych w tym opraco-
waniu. Ponadto aż na 110 kilometrach linii wznowiono re-
gularne przewozy pasażerskie, po ich wcześniejszym zawie-
szeniu. Likwidacja regularnych połączeń pasażerskich 
nastąpiła na odcinkach linii kolejowych: 14, 137, 281, 283 
i 289, natomiast wznowiono je na odcinkach przynależnych 
do linii: 274, 286, 311 i 326.

Pod względem długości linii kolejowych, na których re-
alizowano regularne kolejowe przewozy pasażerskie, okres 
26 lat, od roku 1988 do 2014, w przypadku Dolnego 
Śląska przyniósł drastyczną, niespotykaną do tej pory jej 

redukcję. Jeszcze w 1988 roku pociągi pasażerskie kurso-
wały po około 2196 kilometrach dolnośląskich szlaków ko-
lejowych, natomiast według stanu z 1 października 2014 
roku wartość ta zmalała do zaledwie około 1037 kilome-
trów. Oznacza to spadek długości sieci kolejowej z regular-
nymi przewozami pasażerskimi w opisywanym okresie 
o 53%. Obecnie ruch pociągów pasażerskich w zdecydo-
wanej mierze w województwie dolnośląskim odbywa się po 
liniach magistralnych i pierwszorzędnych. Do rzadkości 
należą linie drugorzędne i znaczenia miejscowego z kursu-
jącymi regularnie pociągami pasażerskimi. Przykładem li-
nii znaczenia miejscowego czynnych w regularnym ruchu 
pasażerskim mogą być linie: 309 (Kłodzko Nowe – Kudowa 
Zdrój), 311 (Jelenia Góra – Jakuszyce) czy 326 (Wrocław 
Psie Pole – Trzebnica). Wiele decyzji o zamknięciu poszcze-
gólnych linii dla ruchu pasażerskiego, a czasami również 
towarowego, może dziwić chociażby ze względu na to, że 
w niektórych przypadkach w niewielkim odstępie czasu 
przed zamknięciem ponoszono koszty na ich remonty. 
Odcinek linii kolejowej numer 284 Legnica – Jerzmanice 
Zdrój został nawet w roku 1988 zelektryfikowany [2], po 
czym w roku 1996 zamknięto go dla ruchu pasażerskiego. 
Innym problemem, który się pojawił w przypadku niektó-
rych linii, jest wielokrotna zmiana oferty przewozowej w dość 
krótkim czasie lub wręcz naprzemienne zawieszanie i wzna-
wianie ruchu pasażerskiego. Skrajnym przypadkiem na 
Dolnym Śląsku może być odcinek Zebrzydowa – Lwówek 
Śląski wchodzący w skład linii kolejowej nr 283. Odcinek ten 
został zamknięty dla ruchu pasażerskiego w połowie 1996 
roku. Następnie przewozy pasażerskie reaktywowano 
w grudniu 2007 roku, aby znów je zawiesić w grudniu 2010 
roku. Ponowne wznowienie przewozów nastąpiło w stycz-
niu 2011 roku (po 23 dniach od likwidacji połączeń) za 
sprawą Kolei Dolnośląskich. Pociągi pasażerskie kursowały 
jednak tylko do grudnia 2011 roku [10]. Po zmianach roz-
kładu jazdy z 14 grudnia 2014 roku na wspomnianym od-
cinku kursuje jedna para pociągów w soboty, niedziele 
i święta.

Analizując rysunek nr 4, ukazujący linie kolejowe ze zli-
kwidowanym regularnym ruchem pociągów pasażerskich 
w latach 1988–2014 (nie wliczając linii, które zostały za-
mknięte, a następnie wznowiono na nich ruch pasażerski, 
biorąc pod uwagę stan z 1 października 2014), należy za-
uważyć, że proces ten charakteryzował się dosyć regular-
nym przestrzennym przebiegiem. Uwidacznia się również 
specyficzna sytuacja sudeckich linii kolejowych położonych 
w południowej części województwa, które zostały w dużej 
mierze wyłączone z ruchu pasażerskiego. Wiele miejscowo-
ści straciło także pozycję ważnego węzła kolejowego 
w transporcie pasażerskim. Dobrym przykładem jest poło-
żony w północnej części województwa Głogów, z którego 
jeszcze w 1988 roku przewozy pasażerskie były realizowane 
w 6 kierunkach, natomiast w 2014 roku już tylko w dwóch 
po głównej, magistralnej linii kolejowej numer 273. Innym 
przykładem jest stacja Marciszów znajdująca się w niewiel-
kiej miejscowości o tej samej nazwie w powiecie kamienno-
górskim, w południowo-zachodniej części województwa 
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dolnośląskiego – 4 kierunki połączeń pasażerskich w 1988 
roku i już tylko 2 w roku 2014.

Biorąc pod uwagę natężenie pasażerskich połączeń kole-
jowych na Dolnym Śląsku w latach 1988 i 2014, można do-
strzec pewne przestrzenne zależności w tym względzie 
(rys. 5). W 1988 roku do linii kolejowych o największym 
natężeniu połączeń pasażerskich, powyżej 20 par na dobę, 
należały: linia nr 143 na odcinku Wrocław – Oleśnica, linia 
nr 132 na całym swoim dolnośląskim przebiegu, linia nr 281 
pomiędzy Oleśnicą a Grabownem Wielkim, linia 271 
z Wrocławia w kierunku Poznania oraz linia 274 z Wrocławia 
do Jeleniej Góry. Natężenie powyżej 20 połączeń pasażer-
skich na dobę było notowane również na krótkich odcinkach 
linii wychodzących głównie z najważniejszych stacji węzło-
wych, które skupiały pociągi pasażerskie nadjeżdżające z róż-
nych kierunków. Duże natężenie połączeń, ale już poniżej 20 
par na dobę notowano m.in. na: odcinku Wrocław – 
Zgorzelec przynależnym do linii kolejowych nr 275, 282 i 278, 
linii nr 273 z Wrocławia do Głogowa i dalej w kierunku 
Zielonej Góry, linii nr 276 z Wrocławia do Kłodzka, linii 143 
z Oleśnicy w kierunku Namysłowa i linii nr 311 z Jeleniej 
Góry do Szklarskiej Poręby. Oprócz ostatniej wymienionej 
linii wszystkie pozostałe były liniami magistralnymi bądź 
pierwszorzędnymi. Tym samym największe natężenie pasa-
żerskich połączeń kolejowych notowano w głównej mierze 
na liniach łączących Wrocław z innymi ważnymi ośrodkami 
na Dolnym Śląsku oraz poza nim.

W 2014 roku, podobnie jak to było w 1988, wspomnia-
ne linie o najwyższych wartościach natężenia zachowały 
swoją dominującą pozycję. Na niektórych liniach natężenie 
połączeń spadło, jednak w przypadku linii magistralnych 
utrzymało się ono na prawie niezmienionym poziomie, 
a czasami w 2014 roku liczba kursujących pociągów była 
większa od tej z 1988. W województwie dolnośląskim po-
łączenia pasażerskie ukształtowały się w układzie o promie-
nistym charakterze, z centrum we Wrocławiu. Tym samym 
wiele miast powiatowych, położonych przy najważniejszych 
szlakach kolejowych, nie ucierpiało aż tak mocno, jak miało 
to miejsce w przypadku miejscowości położonych peryfe-
ryjnie względem głównych szlaków kolejowych. Uwidacznia 
się to chociażby przy analizie bezpośrednich połączeń pasa-
żerskich pomiędzy Wrocławiem a obecnymi miastami po-
wiatowymi województwa dolnośląskiego dla lat 1988 
i 2014. W takiej samej liczbie miast powiatowych – po 8 
miejscowości – zanotowano spadek, jak i wzrost liczby bez-
pośrednich połączeń pasażerskich z Wrocławiem. W przy-
padku Lubania i Oławy liczba kursujących pociągów 
z Wrocławia pozostała na takim samym poziomie, nato-
miast siedem przeanalizowanych miast nie posiadało ich 
zarówno w roku 1988, jak i 2014. We wspomnianym okre-
sie bezpośrednie regularne połączenia pasażerskie przestały 
być wykonywane do Milicza i Lubina, natomiast urucho-
miono je w przypadku Dzierżoniowa.

Obecnie nieliczne magistralne i pierwszorzędne linie 
kolejowe, ze względu na likwidację ruchu pasażerskiego na 
większości linii drugorzędnych i znaczenia miejscowego, 
skupiają większość pasażerskiego ruchu kolejowego w wo-

Rys. 4. Linie kolejowe zamknięte dla regularnego ruchu pasażerskiego na obszarze obecnego 
województwa dolnośląskiego w latach 1988–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

Rys. 5. Natężenie pasażerskich połączeń kolejowych na obszarze obecnego województwa 
dolnośląskiego w latach 1988 i 2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 9]
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jewództwie dolnośląskim. W 2014 roku, poza liniami ma-
gistralnymi oraz odcinkami czterech linii pierwszorzędnych 
(143, 274, 276, 277), natężenie powyżej 10 par połączeń 
na dobę utrzymywało się jedynie na linii 326 z Wrocławia 
do Trzebnicy. Linia 326 jest przykładem linii znaczenia 
miejscowego, na której po prawie 20 latach od zawieszenia 
ruchu pasażerskiego reaktywowano przewozy pasażerskie, 
które są obecnie realizowane przez samorządową spółkę 
Koleje Dolnośląskie.

Na odcinkach linii kolejowych, na których w 1988 
roku natężenie połączeń nie przekraczało 5 kursów na 
dobę, najczęściej już do połowy lat 90. ruch pasażerski był 
zlikwidowany. Szczególnie szybko nastąpiło to na odcin-
kach, na których kursowały po 2–3 pary pociągów pasa-
żerskich na dobę, a czas podróży, ze względu na małą pręd-
kość kursujących pociągów, był bardzo długi. Dla przykładu, 
w 1988 roku pociągom pasażerskim pokonanie 12-kilome-
trowego odcinka Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok zaj-
mowało co najmniej 53 minuty. Z Kamieńca Ząbkowickiego 
kursowały na dobę 3 pociągi. Obecnie na żadnej z linii 
kolejowych, na której natężenie połączeń w 1988 roku 
utrzymywało się na tak niskim poziomie, nie kursują po-
ciągi pasażerskie. Z kolei na wielu liniach pierwszo- i dru-
gorzędnych, na których natężenie połączeń w 1988 roku 
oscylowało przeważnie w granicach 5–10 na dobę, a czasa-
mi nawet przekraczało tą wartość, obecnie ruch pasażerski 
jest realizowany w znacznie ograniczonym stopniu. Jako 
przykład można tutaj podać linie: nr 137 (cały dolnośląski 
odcinek), 274 (Jelenia Góra – Zgorzelec), 279 (Lubań – 
Węgliniec), 283 (Jelenia Góra – Lwówek Śląski) czy 286 
(Wałbrzych – Kłodzko). Jako jedną z przyczyn tak dra-
stycznego wycofania przewozów pasażerskich z linii dru-
gorzędnych, a w szczególności znaczenia miejscowego, 
oprócz wyeksploatowania poszczególnych odcinków linii 
kolejowych i zaniechania ich dalszych napraw i konserwa-
cji, podaje się również brak posiadanego przez PKP odpo-
wiedniego taboru, którego wykorzystanie byłoby bardziej 
ekonomiczne na odcinkach o niewielkich potokach po-
dróżnych. Na części linii drugorzędnych i miejscowego 
znaczenia na Dolnym Śląsku pod koniec lat 80. i w pierw-
szej połowie lat 90. kursowały pociągi pasażerskie zesta-
wione z lokomotywy parowej bądź spalinowej oraz 2–3 

wagonów pasażerskich. Jeszcze od roku 2000, m.in. na 
pierwszorzędnej linii nr 137 niektóre kursy obsługiwane 
były przez pociąg zestawiony z lokomotywy spalinowej 
i tylko jednego wagonu pasażerskiego. Stosowanie takiego 
rodzaju taboru generowało bardzo wysokie koszty eksplo-
atacyjne, które mogły być znacząco zmniejszone poprzez 
stosowanie na tych liniach m.in. wagonów spalinowych 
czy spalinowych zespołów trakcyjnych [2, 11]. Obecnie 
szynobusy w województwie dolnośląskim kursują na wielu 
niezelektryfikowanych liniach kolejowych, na których 
przewozy pasażerskie prowadzą Koleje Dolnośląskie. Ich 
pojawienie się na dolnośląskich szlakach, podobnie zresztą 
jak w innych regionach Polski, nastąpiło jednak zdecydo-
wanie za późno, aby uratować ruch pasażerski na wielu 
obecnie nieczynnych liniach.

Analizując wybrane relacje połączeń pasażerskich zli-
kwidowanych od roku 1989, widać pewne wspólne cechy 
oraz sekwencję wydarzeń prowadzącą w ostateczności do 
zawieszenia bądź zlikwidowania ruchu pasażerskiego 
(tab. 1). Wybrane do analizy połączenia pasażerskie zlikwi-
dowane pod koniec lat 80. i w latach 90. charakteryzowały 
się bardzo małą częstotliwością kursowania. Ponadto wyka-
zywały się niekorzystną relacją czasu do pokonywanej odle-
głości. Dla przykładu pokonanie 22-kilometrowego odcin-
ka pomiędzy stacjami Świdnica Kraszowice i Jedlina Zdrój 
zajmowało w 1988 roku – przy najszybszym połączeniu – 
48 minut. W przypadku relacji połączeń pasażerskich zli-
kwidowanych od 2000 roku można zauważyć, że w więk-
szości przypadków na przestrzeni kilkunastu lat dochodziło 
na nich do zdecydowanej redukcji realizowanych kursów. 
W 1988 roku z Legnicy do Lubina kursowało 9 pociągów, 
natomiast w roku 2010, kiedy nastąpiła ostateczna likwida-
cja, już tylko 4. Od 1988 do roku 2000 liczba kursujących 
pociągów pasażerskich dla relacji Wrocław Główny – 
Świdnica Kraszowice zmalała z 8 do 2, a z Wrocławia 
Nadodrze do Jelcza Miłoszyc z 6 do 1. Na wielu liniach, ze 
względu na pogarszający się stan infrastruktury, z roku na 
rok wydłużał się również czas podróży. Tym samym prowa-
dzona w taki sposób polityka PKP, polegająca na stopnio-
wym zmniejszaniu liczby kursujących pociągów pasażerskich 
oraz niedostosowaniu czasu ich kursowania do potrzeb  

Charakterystyka wybranych relacji połączeń pasażerskich zlikwidowanych od 1989 r. na obszarze obecnego województwa dolnośląskiego

Relacja połączenia Odległość
Rok likwidacji  

połączeń  
pasażerskich

1988 Rok likwidacji połączeń pasażerskich

Liczba połączeń Czas najszybszego 
połączenia Liczba połączeń Czas najszybszego 

połączenia
Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój 22 1989 2 48 2 51

Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok 12 1989 3 53 3 53

Złotoryja – Lwówek Śląski 27 1991 4 71 4 49

Lubań Śląski – Leśna 11 1991 2 32 2 36

Głogów – Góra Śląska 36 1991 5 120 5 113

Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście 58 2000 8 78 2 106

Jelenia Góra – Karpacz 17 2000 4 38 4 41

Wrocław Nadodrze – Jelcz Miłoszyce 26 2000 6 39 1 33

Legnica – Lubin Górniczy 23 2010* 9 28 4 50

Leszno – Głogów 45 2011 10 53 5 69

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8].
* wcześniej regularny ruch pasażerski na odcinku Legnica – Lubin Górniczy był zawieszony w latach 2004–2007

 Tabela 1
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lokalnej społeczności, prowadziła do zmniejszania się popytu 
na przewozy kolejowe, co prowadziło do zwiększania się de-
ficytowości połączenia i w konsekwencji skutkowało za-
mknięciem danego odcinka dla ruchu pasażerskiego.

Dostępność pasażerskiego transportu kolejowego  
na Dolnym Śląsku w latach 1988 i 2014.
Opisane we wcześniejszym rozdziale zmiany, jakie zaszły 
w przypadku kierunków i natężenia pasażerskich połączeń 
kolejowych na Dolnym Śląsku, musiały się przełożyć na do-
stępność transportową analizowanego obszaru. Na stacjach 
i przystankach osobowych, na których zatrzymywały się 
kursujące regularnie pociągi pasażerskie, doszło do podob-
nej redukcji jak w przypadku linii kolejowych. Od 1988 do 
2014 roku ich liczba zmalała o prawie 51% z 460 do 226 
(rys. 6). Spowodowało to spadek gęstości stacji i przystan-
ków osobowych czynnych dla regularnego ruchu pasażer-
skiego z 2,3 do 1,1 na 100 km2. Analizując wspomniane 
zjawisko w układzie powiatowym, widać, że według danych 
z 2014 roku już 3 powiaty województwa dolnośląskiego 
były całkowicie pozbawione regularnych pasażerskich po-
łączeń kolejowych. Zaliczały się do nich powiaty: górow-
ski, milicki i złotoryjski. W roku 1988 żadna z jednostek 
odniesienia przestrzennego odpowiadająca współczesnym 
powiatom nie była pozbawiona pasażerskich połączeń ko-
lejowych. Dodatkowo w 1988 nie było obszaru odpowia-
dającego współczesnemu powiatowi, który cechowałby się 
gęstością stacji i przystanków osobowych na poziomie po-
niżej 1 na 100 km2. W roku 2014 oprócz 3 wymienionych 
powiatów, w których nie funkcjonuje już regularny kolejo-
wy transport pasażerski, było aż 11 powiatów o tak niskiej 
gęstości opisywanej infrastruktury kolejowej. Prawie całko-
wicie pozbawiony pasażerskiego transportu kolejowego jest 
również powiat polkowicki, na którego obszarze znajduje 
się tylko jeden przystanek osobowy. W 1988 roku najwięk-
sza liczba branych pod uwagę stacji i przystanków osobo-
wych znajdowała się w jednostkach przestrzennych odpo-
wiadającym swoim zasięgiem współczesnym powiatom: 
kłodzkiemu (36), wrocławskiemu ziemskiemu (32) i świd-
nickiemu (28). W roku 2014 pod tym względem nadal na 
pierwszym miejscu znajdował się powiat kłodzki (29) przed 
powiatami wrocławskim grodzkim (19) oraz jeleniogór-
skim i wrocławskim ziemskim (po 16). W przypadku aż 18 
powiatów w latach 1988–2014 liczba stacji i przystanków 
osobowych, które obsługiwały regularnie kursujące pociągi 
pasażerskie, zmniejszyła się co najmniej o 50%.

Analizując dostępność regularnego pasażerskiego trans-
portu kolejowego w miastach województwa dolnośląskie-
go, uwidacznia się bardzo duży regres tejże dostępności 
w latach 1988–2014. Podczas gdy w 1988 na opisywanym 
obszarze istniało tylko 8 miast pozbawionych tego rodzaju 
transportu, to w 2014 roku ich liczba wyniosła 36, czyli 
nastąpił 4,5-krotny wzrost. W 1988 roku największym 
miastem nie posiadającym pasażerskich połączeń kolejo-
wych była Bielawa z liczbą mieszkańców przekraczającą 
wtedy 34 tysiące, natomiast w 2014 roku bez połączeń ko-
lejowych pozostawał liczący ponad 73 tysiące mieszkańców 

Lubin. Jest on obecnie drugim co do wielkości miastem 
w Polsce, które nie jest obsługiwane przez pociągi pasażer-
skie [12]. W zdecydowanej większości miasta, które utraci-
ły połączenia pasażerskie, to niewielkie ośrodki o liczbie 
mieszkańców nie przekraczającej 10 000, chociaż nie bra-
kuje też większych ośrodków, w tym miast powiatowych 
takich jak: Milicz, Góra, Złotoryja, Kamienna Góra czy 
wspomniany wcześniej Lubin. Będące obecnie miastem po-
wiatowym Polkowice nie posiadały pasażerskich połączeń 
kolejowych już w 1988 roku. Niekorzystną tendencją jest 
również pozbawienie połączeń kolejowych wielu miast 
o funkcjach wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Część 
miast, w których nie funkcjonował kolejowy transport pa-
sażerski, w 1988 roku znajdowała się w pobliżu czynnych 
dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych. Obecnie sytuacja 
w tym względzie zdecydowanie się pogorszyła. Pasażerskiego 
transportu kolejowego są pozbawione duże połacie woje-
wództwa dolnośląskiego.

Rys. 6. Stacje i przystanki osobowe obsługujące regularne połączenia pasażerskie na obsza-
rze obecnego województwa dolnośląskiego w latach 1988 i 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]
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Przewoźnicy wykonujący pasażerskie połączenia kolejowe 
w województwie dolnośląskim w 2014 roku
W 2014 roku w województwie dolnośląskim regularne pa-
sażerskie połączenia kolejowe wykonywało 3 przewoźników. 
Byli to: PKP InterCity, Przewozy Regionalne oraz Koleje 
Dolnośląskie. Pierwsza ze spółek w 2014 roku wykonywa-
ła głównie pojedyncze kursy na magistralnych i pierwszo-
rzędnych liniach kolejowych. Większość połączeń o cha-
rakterze aglomeracyjnym, regionalnym, a także między-
regionalnym jest wykonywana przez Przewozy Regionalne 
i Koleje Dolnośląskie. Pociągi wymienionych dwóch spółek 
kursują także do Republiki Czeskiej i Niemiec. Obecnie 
Koleje Dolnośląskie realizują połączenia na kilku liniach, 
na których kursowali wcześniej inni przewoźnicy. Należą 
do nich między innymi połączenia: Wałbrzych – Kłodzko, 
Legnica – Kamieniec Ząbkowicki, Wrocław – Trzebnica, 
czy Kłodzko – Kudowa Zdrój. W ostatnich latach na dol-
nośląskim rynku połączeń kolejowych coraz bardziej wi-
doczne staje się przejmowanie wybranych relacji połączeń 
Przewozów Regionalnych na rzecz samorządowej spółki 
Koleje Dolnośląskie. Taka sytuacja nastąpiła m.in. na od-
cinkach Wrocław – Legnica – Zgorzelec czy Wrocław – 
Wałbrzych – Jelenia Góra. Trend ten jest cały czas utrzy-
mywany, np. od grudnia 2015 roku Koleje Dolnośląskie 
uruchomiły pociągi relacji Wrocław – Rawicz. Tym samym 
samorządowy przewoźnik Koleje Dolnośląskie, skupiający 
się na początku swojej działalności na realizacji połączeń na 
trasach o mniejszych potokach podróżnych, coraz częściej 
wykonuje połączenia na magistralnych i pierwszorzędnych 
liniach kolejowych łączących główne ośrodki miejskie re-
gionu.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza dotycząca pasażerskiego transpor-
tu kolejowego na obszarze województwa dolnośląskiego 
potwierdziła ogólnokrajowe tendencje zachodzące w nim 
po 1989 roku. Przekształceniom dokonującym się w opi-
sywanym rodzaju transportu towarzyszył, na niespotyka-
ną dotąd skalę, regres linii kolejowych czynnych dla ru-
chu pasażerskiego, spadek natężenia połączeń pasażerskich 
czy wyłączenie z obsługi ruchu pasażerskiego wielu stacji 
i przystanków osobowych. W przypadku niektórych opi-
sywanych zjawisk stwierdzono około 50-procentowy spa-
dek w porównaniu do roku 1988. Pod względem prze-
strzennym brane pod uwagę zjawiska dotknęły cały obszar 
współczesnego województwa dolnośląskiego, przy czym 
można zauważyć pewne niewielkie dysproporcje w ich na-
tężeniu w poszczególnych mniejszych jednostkach odnie-
sienia przestrzennego. Regres pasażerskiego transportu 
kolejowego doprowadził do sytuacji, w której duże połacie 
województwa zostały go całkowicie pozbawione. W ostat-
nich latach zauważono także dynamiczne zmiany na rynku 
przewoźników kolejowych realizujących przewozy pasażer-
skie. Są one w dużej mierze związane z powołaniem spółki 
samorządowej Koleje Dolnośląskie oraz przejmowaniem 
przez nią połączeń pasażerskich realizowanych wcześniej 
przez Przewozy Regio nalne.

Z punktu widzenia sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz dostępności transportowej województwa dolnośląskie-
go zmiany, jakie zaszły po roku 1989 w przypadku pasażer-
skiego transportu kolejowego na wspomnianym obszarze, 
należy uznać za bardzo niekorzystne. Oczywiście na części 
tras utrzymywanie regularnych połączeń pasażerskich pod 
względem wielu aspektów byłoby nieuzasadnione, jednak 
tak dużą skalę likwidacji połączeń pasażerskich, trudno wy-
tłumaczyć w całości obiektywnymi przesłankami. Należy 
się spodziewać, że procesy, które do tej pory zaszły na dol-
nośląskiej kolei w przypadku połączeń pasażerskich będą 
miały trwały charakter. W ostatnich latach pojawia się jed-
nak wiele projektów wojewódzkich oraz lokalnych inicja-
tyw mających w zamierzeniu doprowadzić do rewitalizacji 
linii kolejowych oraz przywrócenia na nich ruchu pasażer-
skiego. Dla przykładu w uchwale z maja 2016 roku zarząd 
województwa dolnośląskiego wyraził chęć przejęcia od 
PKP PLK prawie 370 kilometrów linii kolejowych. Są 
wśród nich odcinki, na których obecnie nie odbywa się ruch 
pasażerski lub jego dalsze istnienie jest zagrożone. Do 
wspomnianych odcinków linii kolejowych należą m.in.: 
Mysłakowice – Karpacz, Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie, 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski [13]. Na ostatnim z wymie-
nionych odcinków pociągi pasażerskie przestały kursować 
z dniem 1 grudnia 2016 roku. Obecnie trudno jest ocenić 
możliwość realizacji wspomnianych powyżej planów.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano przebieg badań nad wybra-
nymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzo-
nych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye 
Tracking Glasses; częstotliwość próbkowania 60Hz, rozdzielczość na-
grania 720p). Celem badania było określenie charakterystyki procesów 
percepcji oznakowania pionowego i poziomego na testowych odcinkach 
dróg publicznych (wybranych po wcześniejszym ustaleniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – odcinek dro-
gi krajowej oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy – odcinek drogi miejskiej). Badania przeprowadzono na 
grupie 20 osób, włączonych do grupy badanych na zasadzie losowego 
doboru. Grupa osób badanych charakteryzowała się zróżnicowanym 
poziomem umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów. Zebrane 
w trakcie badania dane i wyniki pozwoliły na stworzenie tzw. map 
cieplnych, stanowiących podstawę dalszej jakościowej analizy percep-
cji oznakowania pionowego i poziomego. Analiza danych ilościowych 
i jakościowych zebranych w ramach badań pozwoliła na sformułowa-
nie konkretnych zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w odniesieniu do analizowanych fragmentów dróg publicz-
nych. Badania mają charakter eksploracyjny. Potwierdziły potencjalną 
użyteczność zastosowanej metodologii eyetrackingu mobilnego w opty-
malizacji oznakowania dróg publicznych oraz wskazują zasadność pro-
wadzenia dalszych badań w tym zakresie.
Słowa kluczowe: percepcja znaków drogowych, mapy cieplne, bezpie-
czeństwo drogowe, mobilna okulografia/eyetracking

Percepcja znaków drogowych przez 
kierowców – analiza uwagi wzrokowej  
z użyciem mobilnego eyetrackera1

cji dla konkretnych odcinków dróg) w większości przy-
padków wydają się być ograniczone. Trudność w aplika-
cji zgromadzonego dorobku naukowego do praktyki do-
tychczas związana była przede wszystkim ze stosowaniem 
nieporównywalnych lub stricte laboratoryjnych metod 
pomiaru. Istotnie ograniczało to możliwość opracowania 
wiarygodnych rekomendacji. Niska trafność ekologiczna, 
jak również niewystarczający poziom realizmu psycholo-
gicznego i sytuacyjnego w tego rodzaju badaniach mogą 
potencjalnie powodować, że pomimo licznych wyników ba-
dań empirycznych utrudnione było ich praktyczne wdroże-
nie. Odmienność stosowanych metodologii bardzo często 
utrudniała również potencjalne przeprowadzenie meta-
analiz, które w zagregowany sposób dostarczałyby warto-
ściowych praktycznie wniosków. Przykładowo, jedne z naj-
starszych badań związanych z rozpoznawaniem znaków 
drogowych nie były prowadzone bezpośrednio na osobach 
kierujących, ale podróżujących pasażerach (patrz [1,2]). 

Z kolei analizując wyniki współcześnie prezentowanych 
badań w literaturze przedmiotu, znajdujemy z jednej stro-
ny badania prowadzone z wykorzystaniem ilościowych i ja-
kościowych metod kwestionariuszowych (np. Sisiopiku V.P. 
i in. w pracy [3] dokonują analizy wpływu reklam na po-
strzeganie znaków drogowych w oparciu o dane autodia-
gnostyczne, deklaratywne vs wykonywane). Część dotych-
czasowych badań empirycznych dotyczyła elementów nie 
związanych bezpośrednio z infrastrukturą drogową. W wię-
kszym stopniu koncentrowały się na psychicznym stanie 
kierującego, jego procesach poznawczych itp. (patrz [4]). 
Z drugiej strony, w wielu opracowaniach zwraca się uwagę 
na liczne korzyści oraz praktyczną użyteczność szeroko po-
jętego procesu wizualizacji dla analiz przestrzeni (m.in. 
[7]). Uwzględniając zgromadzony dorobek naukowy, notu-
je się olbrzymią różnorodność metodologiczną (m.in. [11]), 
mnogość kontrolowanych w badaniach zmiennych, przy 
jednoczesnym, nierzadko obserwowanym braku jedno-
znacznej weryfikacji zakładanych hipotez. Ponadto znacząca 

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu można odnaleźć szereg publi-
kacji poruszających zagadnienie dotyczące postrzegania 
i prawidłowego rozpoznawania elementów znajdujących się 
w pasie drogowym (zarówno oznakowania pionowego, jak 
również nie będących klasycznym elementem infrastruktu-
ry). Jednakże możliwości ich praktycznego wykorzystania 
w opracowaniu konkretnych, bezpośrednich rekomendacji 
dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym (lub rekomenda-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: P. Szymański 
25%, R. Koc 25%, R. Lauks 25%, P. Markiewicz 25%.
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część badań nad systemami oznakowań prowadzona była 
głównie w warunkach laboratoryjnych. stety, często stoso-
wane w nich metody symulacji charakteryzowały się ogra-
niczonym poziomem realizmu sytuacyjnego.

Sytuacja ta uległa zmianie wraz z rozwojem technolo-
gicznym w formie okulometrii mobilnej (eyetrackingu mo-
bilnego). Przyczynił się on do projektowania i prowadze-
nia badań, które w bardziej realnym stopniu odwzorowu-
ją faktyczne warunki istniejące w trakcie prowadzenia 
pojazdu. Badania te wpisują się również w postulowany 
przez wielu badaczy nurt badań interdyscyplinarnych in-
tegrujących m.in. inżynierię z psychologią (m.in. [8]). 
Takie też interdyscyplinarne podejście posłużyło jako 
punkt wyjścia do oceny badanego odcinka drogi (więcej: 
Metodologia badania).

Inną istotną kwestią w kontekście analizowanej proble-
matyki badań jest odmienność uwarunkowań prawnych 
i środowiskowych. Badania prowadzone w warunkach kon-
kretnego systemu ruchu drogowego nie zawsze stwarzają 
możliwość aplikowania uzyskanych w ich trakcie wyników 
na obszar innego kraju, co wynika chociażby z różnego po-
ziomu zrozumienia znaków w poszczególnych krajach (m.in. 
[9, 10]). Podsumowując zgromadzoną wiedzę, przyjmuje się, 
że na rozpoznawanie i odczytywanie informacji zawartych na 
znaku mają wpływ następujące czynniki (patrz [5]): 

•	 geometria pojazdu (wysokość oczu kierowcy, odle-
głość od innego pojazdu);

•	 geometria drogi (nachylenie do poziomu, odcinek pro-
stoliniowy lub droga przebiegająca w łuku, szerokość 
pasa ruchu, liczba pasów ruchu, szerokość pobocza);

•	 usytuowanie pojazdu względem znaku;
•	 prędkość pojazdu;
•	 pogoda (opady);
•	 współczynniki odblasku materiałów lica znaku;
•	 natężenie oświetlenia światła padającego na znak;
•	 luminancja poszczególnych elementów znaku;
•	 kontrast pomiędzy elementami znaku (np. pomiędzy 

piktogramem a tłem);
•	 rodzaj znaku;
•	 wielkość znaku;
•	 wielkość piktogramów (liter);
•	 ostrość wzroku kierowcy;
•	 predyspozycje psychiczne kierowcy (stan psychiczny, 

czas reakcji, doświadczenie). 

Złożony jest również sam proces rozpoznawania oznako-
wania. Według literatury proces prawidłowej identyfikacji 
znaku dzieli się na minimum dwie fazy (patrz rys. 1): prze-
biegające najpierw w odległości 200–170 metrów oraz kolej-
nej w odległości 130–70 metrów. Procesy poznawcze zacho-
dzące w trakcie jazdy można podzielić na (patrz [6]):

•	 postrzeganie obiektu, który wydaje się być znakiem 
drogowym (Spojrzenie

0
);

•	 uzyskanie pewności, że obserwowany obiekt to znak 
i rozpoznanie barwy znaku (Przerwa);

•	 rozpoznanie szczegółów znaku: piktogramów, liter 
oraz identyfikacja tablic informacyjnych (Spojrzenie

1
).

Oznacza to, że samo spostrzeżenie znaku (odbywające się 
po raz pierwszy w odległości najczęściej 180 metrów) nie jest 
równoznaczne z prawidłowym rozpoznaniem znaku, nie wspo-
minając o ewentualnym wytworzeniu motywacji/tendencji do 
zastosowania się do oznakowania. Czynnikiem mającym kry-
tyczne znaczenie dla rozpoznania jest długość fiksacji (czas, 
jaki kierowca poświęca na utrzymanie wzroku na danym ele-
mencie oznakowania) oraz fakt, czy postrzeganie ma charak-
ter widzenia centralnego, czy peryferyjnego. Doświadczenia 
pokazują, że kierowcy przemierzający dany odcinek drogi po 
raz kolejny w większości przypadków dokonują identyfikacji 
znaków za pomocą widzenia peryferyjnego, skupiając punk 
centralny najczęściej na pojeździe znajdującym się przed kie-
rowanym pojazdem lub na elementach pobocza.

Dla potrzeb badania wyznaczono dwa reprezentatywne 
odcinki stanowiące trasę testowanego objazdu (droga kra-
jowa nr 5 w Bydgoszczy i okolicy): 

•	 odcinek pierwszy A-B na terenie ZDMiKP2: rondo 
Fordońskie – granica miasta Bydgoszcz i Osielska,

•	 odcinek drugi B-C na terenie GDDKiA3: Osielsko – 
skrzyżowanie z DW 244 na Kamieniec i Jarużyn.

Oba odcinki podzielono na 8 sekcji, gdzie rozlokowanie 
oznakowania pionowego było szczególnie intensywne.

Rysunek 2 zawiera zaznaczone miejsca, w oparciu o fo-
tografię których przeprowadzono analizę wraz z technicz-
nym oznaczeniem punktów przynależących do ZDMIKP 
(oznaczenie AZD) oraz GDDKiA (oznaczenie GD).

 

2 Zakład Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy.

Rys. 1. Przebieg procesu percepcji oznakowania zachodzącego w trakcie jazdy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6].

Rys. 2. Mapa ilustrująca trasę przejazdu kierowców
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps.
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W trakcie badań kierowcy zakładali specjalne okulary 
stanowiące główny element pomiarowy aparatury eyetrac-
kingu mobilnego – Tobii Pro Glasses 2 (fot. 1). Okulary 
w swoim kształcie niewiele różnią się od zwykłych okula-
rów korekcyjnych, co w szczególności nie ogranicza pola 
widzenia kierowcy. Możliwe jest założenie dodatkowych 
szkieł przeciwsłonecznych albo całkowite wymontowanie 
szkieł i pozostawienie jedynie ramki.

Po założeniu okularów następuje proces kalibracji, który 
trwa kilka sekund. Urządzenie ma wbudowany moduł 
WiFi, przez co kontakt z nim odbywa się drogą radiową. 

W badaniach drogi krajowej nr 5 kierowcy przejeżdżali 
w okularach odcinek z punktu A do C, a następnie z punk-
tu C do A. W niniejszym opracowaniu analizie poddano 
przejazdy od punktu A do punktu C. 

todologicznie spełniająca odpowiednie standardy pomiarowe 
dla badań z wykorzystaniem eyetrackingu mobilnego.

Punkty fiksacji (skupień wzroku) oznaczano ręcznie 
w oparciu o zgromadzony materiał filmowy. Zaznaczono 
tylko stałe elementy (związane z oznakowaniem poziomym 
lub pionowym), pomijając w większości przypadków fiksa-
cje związane tylko z obserwacją pojazdu znajdującego się 
przed kierującym, co było zależne od warunków panują-
cych na drodze i odmienne u każdego kierującego.

Analiza wyników badań
W tej części pracy zamieszczono mapy ciepła ilustrujące 
częstotliwość skupiania wzroku przez badanych kierowców. 
Analizie poddano 8 wybranych fragmentów odcinka trasy 
A-C (rysunek 2).

Na rysunku 3 przedstawiono mapę cieplną powstałą na 
zdjęciu ronda Fordońskiego (wjazd od strony Torunia). Na ry-
sunku 2 skrzyżowanie oznaczone jest symbolem 1_AZD_1.

Rys. 3. Mapa cieplna na odcinku 1_AZD_1 (rondo Fordońskie – wjazd od strony Torunia)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 1.  Mobilna aparatura eyetrackingowa (Tobii Pro Glasses 2) (fot. P. Szymański)

Metodologia badania
Badania na odcinku A-C przeprowadzono na wskazanych 
fragmentach dróg (patrz rys. 2) w okresie letnim 2015 roku 
na grupie 20 badanych, przy czym 14 osób stanowiły oso-
by posiadające doświadczenie w prowadzeniu samochodów 
(dysponujący prawem jazdy w okresie dłuższym niż dwa 
lata). Pozostała grupa 6 osób obejmowała badanych, którzy 
zakończyli kurs prawa jazdy w niedalekiej przeszłości. Należy 
podkreślić, że wskazana liczebność osób uczestniczących 
w badaniu jest w pełni zgodna ze standardami prowadzenia 
badań z wykorzystaniem aparatury eyetrackingowej. W związ-
ku z nieprawidłową kalibracją urządzenia lub wystąpieniem 
czynników zakłócających rejestrację (wada wzroku, mrużenie 
oczu, silne nasłonecznienie, długie rzęsy) z ostatecznego zbio-
ru wyników usunięto dane pochodzące z rejestracji w trak-
cie 2 przejazdów (dwóch osób kierujących). Przedstawione 
w dalszej części zestawienie map cieplnych na tym odcinku 
jest więc zobrazowaniem wyników uzyskanych w trakcie re-
alizacji łącznie 18 przejazdów. 

Sama rejestracja dokonywana w trakcie przejazdu wska-
zanych tras, odbywająca się z wykorzystaniem aparatury 
eyetrackingowej, stanowiła jeden z elementów całej procedu-
ry badawczej.

Rejestracji przejazdu oraz punktów fiksacji dokonywano 
z użyciem sprzętu SMI Eye Tracking Glasses (częstotliwość 
próbkowania 60Hz, rozdzielczość nagrania 720p) po uprzed-
niej kalibracji urządzenia osobno dla każdego z badanych. 
Warto wspomnieć, że jest to aparatura technologicznie i me-

W związku z wykonywaniem włączenia się do ruchu 
w niewielkiej odległości od ronda kierujący najczęściej kon-
centrowali wzrok na znakach znajdujących się w dużej od-
ległości od pojazdu. Charakterystyczna jest:

•	 Obserwacja sygnalizacji świetlnej (właściwa dla 
wszystkich kierujących) oraz obserwacja znaków ma-
jących krytyczne znaczenie w kontekście pierwszeń-
stwa wjazdu na skrzyżowanie z ruchem okrężnym.

•	 Obserwacja oznakowań dotyczących kierunków jaz-
dy, miast, do których prowadzą wskazane drogi (jest 
to o tyle nietypowe, że kierunek jazdy został określo-
ny przed badaniem, a większość kierujących dokony-
wała już wcześniej przejazdu tym odcinkiem).

•	 Poza obserwacją pozostają pionowe oznaczenia kierun-
ków pasa ruchu (niewiele ponad 5% kierujących zwró-
ciło na ten element uwagę) oraz znaki informujące o kie-
runkach lokalizacji miejsc o znaczeniu turystycznym. 
Jednocześnie w znikomym stopniu został zaobserwo-
wany znak informujący o zmianie organizacji pasa ru-
chu w związku z trwającymi pracami remontowymi. 

•	 Żadna z osób badanych (zajmujących prawy pas ru-
chu) nie spostrzegła oznakowania znajdującego się po 
lewej stronie.
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•	 Percypowana była również reklama salonu Skody, 
umieszczona w ciągu oznakowań pionowych oraz 
skrajna część pobocza (obserwowanie skrajni drogi 
występowało u 85% początkujących kierowców).

Na rysunku 4 przedstawiono mapę cieplną powstałą na 
zdjęciu okolic skrzyżowania z ulicą Marii Curie-Skłodowskiej 
(dojazd od strony ronda Fordońskiego). Na rysunku 2 miej-
sce oznaczone jest symbolem 1_AZD_2.

Kierujący na tym odcinku:
•	 Analogicznie do poprzedniej planszy ogniskowali 

wzrok na sygnalizacji świetlnej (co interesujące, 
w przypadku 35% badanych odnotowano skupie-
nie wzroku także na sygnalizacji, która nie doty-
czyła bezpośrednio pasa ruchu, którym poruszali 
się badani. Z kolei 12% badanych ogniskowało 
wzrok na sygnalizacji świetlnej, która odnosiła się 
do kierujących znajdujących się na skrzyżowaniu 
z lewej strony).

•	 Prawie wszyscy kierujący zwrócili uwagę na znak 
ostrzegający o przejściu dla pieszych, w tym lokaliza-
cję parkingu oraz oznaczenie wskazujące na kierunki 
pasa ruchu.

•	 Obserwowany (głównie w peryferiach widzenia) był 
znak ostrzegawczy o wypadkach oraz dla 12% znak 
informujący o lokalizacji Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego.

•	 Tylko jeden badany zwrócił uwagę na znak informu-
jący o lokalizacji sklepu Lidl.

•	 Znaczna część badanych obserwowała oznakowanie 
poziome (linia przerywana), co w poszczególnych sytu-
acjach mogło wynikać z potrzeby zmiany pasa ruchu 
(środkowy pas). 90% badanych zmianę pasa ruchu po-
przedziło spojrzeniem w lewe lusterko. Dla kierują-
cych na pasie środkowym spojrzenie na pas wiązało się 
z chęcią zajęcia skrajnie prawego pasa.

Rysunek 5 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdję-
ciu wiaduktu przy alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Na rysunku 2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_AZD_3.

Rys. 4. Mapa cieplna na odcinku 1_AZD_2 (okolice ulicy M. Curie-Skłodowskiej – dojazd od 
ronda Fordońskiego)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Mapa cieplna na odcinku 1_AZD_3 (Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wiadukt)
Źródło: opracowanie własne

System oznakowania prac remontowych na tym odcin-
ku drogi, z racji dużego nagromadzenia znaków, budził 
wiele kontrowersji (ponadto w trakcie badania dokonano 
zmiany pasa przepustowości na tym odcinku drogi). 
Liczba znaków pionowych zgromadzonych po obu stro-
nach była największa na całym odcinku drogi. Badani, 
w większości (także ci podjeżdżający do oznakowania 
z pasa lewego) percypowali oznakowanie po prawej stro-
nie. Kierujący zwrócili uwagę na, ich zdaniem niepotrzeb-
ne, kolejne nagromadzenie znaków redukujących dopusz-
czalną prędkość do 30 km/h (odpowiednio znaki 70, 50 
i 30). W oparciu o analizę map cieplnych można stwier-
dzić, że:

•	 Informację o zwężeniu i zakazie wyprzedzania do-
strzegła większość kierujących. Średni czas fiksacji na 
znakach znajdujących się z prawej strony wynosił po-
nad 1,3 sekundy, co w relacji do średniego czasu fik-
sacji na oznakowaniu drogowym w terenie zabudo-
wanym (od 0,5 sekundy do 0,7 sekundy, patrz [6]) 
pozwala wysunąć wniosek, że oznakowanie mogło 
być przyczyną przeciążenia informacyjnego.

•	 Badani zwrócili uwagę na znak wskazujący, po której 
stronie znaku należy się przemieszczać (C-9 dla 10 
przejeżdżających i C-10 dla pozostałych 8 przejeżdża-
jących) oraz znaki dodatkowe wskazujące kierunek 
zwężenia. Wysoki odsetek fiksacji w centralnym 
punkcie wynikać może z obserwacji elementów infra-
struktury zwężenia.

•	 Wykazano wysoki odsetek fiksacji (w przypadku bli-
sko połowy kierowców) na znakach znajdujących się 
po lewej stronie jezdni (wartość ta jest szczególnie 
wysoka w relacji do innych sytuacji na drodze, gdzie 
przeważa prawostronna eksploracja pasa drogowe-
go). Wynik taki może wynikać ze zmiany strony zwę-
żenia (cześć osób badanych w trakcie przejazdu przez 
most poruszała się tylko lewym pasem drogi).

•	 Analogicznie do poprzednich przejazdów średnio wy-
soki jest odsetek fiksacji obejmujących skrajnię jezdni 
i pobocze (wpływ wyników kierowców początkują-
cych na wynik ogólny).
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Rysunek 6 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdję-
ciu okolic zatoki. Na rysunku 2 miejsce oznaczone jest 
symbolem 1_AZD_4.

Elementy znajdujące się na ostatnim odcinku drogi bę-
dącym w zarządzie ZDMIPK ulegały zmianie w trakcie 
kolejnych przejazdów (pojazd ITD stał w zatoczce podczas 
7 przejazdów). 

Wnioski wynikające z analizy mapy cieplnej są następujące:
•	 Obserwacja z dużej odległości sygnalizacji świetlnej 

(właściwa dla wszystkich kierujących).
•	 Fiksacja pojazdu ITD trwająca dłużej niż 1,8 sekundy 

(w przypadku każdego przejeżdżającego w trakcie wy-
konywania czynności przez ITD). Tak duży czas trwania 
fiksacji oznacza, że pojazd skupiał wzrok zdecydowanie 
dłużej niż pozostałe elementy znajdujące się na drodze.

•	 Klasyczne percypowanie większości znaków ostrze-
gawczych pionowych (A-29 sygnały świetlne, A-6a: 
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, A-16 przej-
ście dla pieszych), silniejsze dla prawej strony jezdni.

•	 Obserwowanie linii wyznaczającej prawy kraniec 
pasa ruchu (dotyczy 45% kierujących).

Rysunek 7 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdję-
ciu okolic wjazdu do Osielska od strony Bydgoszczy. Na 
rysunku 2 miejsce oznaczone jest symbolem 1_GD_1.

Początek odcinka drogi pozostający w zarządzie GDDiK 
charakteryzował się:

•	 Fiksacją na znaku E-14: Początek szlaku drogowego, 
znaku D-42: Obszar zabudowany oraz tablicy infor-
mującej o wjeździe do miejscowości Osielsko (znak 
E-17A).

•	 Obserwacją linii pojedynczej ciągłej prawej oraz prawej 
skrajni pasa wyłączonego z ruchu. W odróżnieniu od 
poprzednich plansz prawidłowość ta dotyczyła zarów-
no kierowców początkujących, jak i zaawansowanych 
(85% przejeżdżających zwróciło uwagę na skrajną 
część pasa ruchu). W przypadku kierowców zaawanso-
wanych wiązać się to mogło z potrzebą sprawdzenia 
możliwości podjęcia manewru wyprzedzania lub wyni-
kało z obserwacji innych uczestników ruchu (jadąc 
w tą samą stronę i w przeciwnym kierunku).

•	 Obserwowany był również znak informujący o kie-
runkach pasa ruchu (F-10).

Rysunek 8 przedstawia mapę cieplną powstałą na zdję-
ciu okolic skrzyżowania w Osielsku. Na rysunku 2 miejsce 
oznaczone jest symbolem 1_GD_2.

Wnioski wynikające z analizy mapy cieplnej są następujące:
•	 Obserwacja z dużej odległości sygnalizacji świetlnej 

właściwa dla wszystkich kierujących i obejmująca 
również sygnalizację dla pasa do skrętu w lewo (w 
tym dwóch kierujących percypowało również sygna-
lizator świetlny dla pasa do skrętu w prawo).

•	 Fiksacja większości prowadzących na znaku informu-
jącym o drodze z pierwszeństwem przejazdu. 

•	 Obserwowanie linii wyznaczającej prawy i lewy kra-
niec pasa ruchu (dotyczyło 35% kierujących).

Rys. 7. Mapa cieplna na odcinku 1_GD_1 (wjazd do Osielska od strony Bydgoszczy)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Mapa cieplna na odcinku 1_GD_2 (skrzyżowanie w Osielsku)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Mapa cieplna na odcinku 1_AZD_4 (dojazd do zatoki)
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 9. przedstawia mapę cieplną powstałą na zdję-
ciu wyjazdu z Osielska. Na rysunku 2 miejsce oznaczone 
jest symbolem 1_GD_3.

Mapa cieplna charakteryzuje się:
•	 Fiksacją na znaku D-43: Koniec obszaru zabudowa-

nego oraz tablicy informującej o końcu miejscowości 
Osielsko (znak E-18A).

•	 Obserwacją linii pojedynczej ciągłej prawej oraz pra-
wej skrajni pasa wyłączonego z ruchu. Obserwacja 
części pasa do skrętu w lewo dotyczyła również kie-
rowców zaawansowanych.
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•	 Obserwowany był również znak informujący o kie-
runkach pasa ruchu (F-10) oraz znaki zakazu (wy-
przedzania oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h).

Na rysunku 10 przedstawiono mapę cieplną powstałą 
ze zdjęcia okolic przed Żołędowem. Na rysunku 2 miejsce 
oznaczone jest symbolem 1_GD_4.

Charakterystyczne dla ostatniej próbki oznakowania frag-
mentu odcinka pozostającego w zarządzie GDDKiA jest: 

•	 Długi czas percepcji znaków zakazu (wyprzedzania 
oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h) oraz ozna-
kowanie nakazujące jazdę po określonej stronie zna-
ku (znaki C-9 oraz C-10).

•	 Obserwacja linii pojedynczej ciągłej prawej oraz linii 
przerywanej lewej, linii podwójnej lewej oraz obszaru 
pasa wyłączonego z ruchu. 

•	 Obserwowany był również znak informujący o kie-
runkach pasa ruchu (F-10) oraz znaki A-30: Inne nie-
bezpieczeństwa.

analiza jakościowa
Analizie poddano liczność elementów otoczenia drogi na 
wszystkich przejazdach.
1. Czynniki utrudniające spostrzeganie lub znacząco 

zmniejszające czas fiksacji na elementach oznakowania 
pionowego:
•	 Duże nagromadzenie oznakowania.
•	 Sygnalizacja świetlna (występowanie na skrzyżowa-

niu sygnalizacji świetlnej w sposób statystycznie 
istotny zmniejsza czasy fiksacji na znakach znajdują-
cych się w obrębie skrzyżowania). Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego absolutnie zrozu-
miały jest priorytet, jaki kierowcy nadają sygnalizacji 
świetlnej.

•	 Wystąpienie dystraktorów (elementów nie pojawiają-
cych się regularnie na drodze).

2. Czynniki, które nie mają bezpośredniego wpływu na 
spostrzeganie oznakowania pionowego:

 Nie potwierdziła się hipoteza dotycząca braku spostrze-
gania znaków przez kierowców zaawansowanych (jeż-
dżących na pamięć). Co prawda realne czasy fiksacji na 
polach znaków drogowych są niższe niż w przypadku 

kierowców początkujących, jednak większość znaków 
kluczowych (ostrzegawczych, zakazu) jest spostrzegana. 
Percepcja w przypadku kierowców z dużym stażem 
przebiega znacznie wcześniej. 

3. Czynniki, których wpływ na czasy fiksacji i ilość percep-
cji jest złożona:

 Reklamy umieszczone w dużej odległości od pasa (poza 
obszarem zabudowanym) oraz na obszarze zabudowa-
nym pod warunkiem, że nie stanowią elementu wkom-
ponowanego w system oznakowania (np. reklama Skody 
na rondzie Fordońskim) nie wpływają na całkowitą ilość 
spostrzeżeń znaków drogowych, jednak modyfikują 
(zmniejszają czasy całkowitych fiksacji). 

4. Prawidłowości / nieprawidłowości wynikające z techniki 
jazdy:
•	 Bardzo silna w przypadku początkujących kierowców 

jest fiksacja elementów oznakowania poziomego sta-
nowiącego skrajnie pasa ruchu (kontrola, „czy miesz-
czę się w pasie”).

•	 W przypadku 75% kierowców początkujących w przy-
padku zmiany biegów następowała fiksacja na drążek 
zmiany biegów (czynność która w przypadku kierow-
ców zaawansowanych następowała automatycznie). 
Kierowcy początkujący częściej także dokonywali 
kontroli prędkości w trakcie jazdy (zerkanie na tabli-
cę rozdzielczą). 

Znacznie większa niż spodziewana jest odległość, z któ-
rej percypujemy znaki poza obszarem zabudowanym 
(w niektórych przypadkach kontur znaku dostrzegany jest 
z odległości ponad 200 metrów).

Wyniki badania ankietowego kierowców
W tej części opracowania przedstawiono wnioski wynikające 
z przeprowadzonych wywiadów zrealizowanych po przejaz-
dach i obserwacji przeprowadzonych w trakcie przejazdów: 

•	 Wśród osób posiadających prawo jazdy powyżej dzie-
sięciu lat, legitymujących się znacznym doświadcze-
niem i znaczną liczbą przejeżdżanych kilometrów 
w ciągu miesiąca, nie pojawiają się te, które deklaro-
wałyby, iż nie dopuszczają się żadnych wykroczeń 
drogowych.

Rys. 9. Mapa cieplna na odcinku 1_GD_3 (wyjazd z Osielska)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Mapa cieplna na odcinku 1_GD_4 (okolice przed Żołędowem)
Źródło: opracowanie własne
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•	 Najczęściej wskazywanym wykroczeniem jest używa-
nie telefonu komórkowego, które w sposób istotny 
może wpływać na postrzeganie przez kierowców zna-
ków drogowych.

•	 Na odcinku drogi krajowej nr 5 najczęściej, zgodnie 
z deklaracjami, zauważane są znaki dotyczące: ogra-
niczenia prędkości, obszaru zabudowanego, tym-
czasowej zmiany organizacji ruchu. Znaki informu-
jące o ograniczeniach prędkości, wśród kierowców 
z doświadczeniem, dostrzegane są częściej przez te 
osoby, które zgodnie z odpowiedziami bardziej są 
skłonne do przekraczania dozwolonej prędkości na 
drodze. 

•	 Czynniki, które według badanych doświadczonych 
kierowców wpływają na widoczność znaków na ba-
danym odcinku drogi krajowej nr 5 to przede 
wszystkim: roślinność – drzewa i krzewy ogranicza-
jące widoczność, reklamy i tablice informacyjne 
umiejs cowione przy drodze (duża ich liczba), w tym 
reklamy świetlne, pulsujące, które wpływają na słab-
szą możliwość skupienia uwagi kierowcy na drodze, 
zbyt duża liczba znaków szczególnie w terenie zabu-
dowanym, znaki nie usunięte przez służbę drogową, 
a stojące już bezzasadnie, zbyt liczne oznakowania 
wysepek z każdej strony, dublowanie się znaków, inne 
pojazdy poruszające się po drodze (ciężarówki zasła-
niające znaki). 

•	 Ogólna ocena przystosowania oznakowania do wa-
runków panujących na drodze wśród doświadczonych 
kierowców wypada dobrze (7,2 w skali od 1 do 10), 
deklarowana ogólna ocena nie była nigdy niższa niż 5 
(gdzie 1 – nieadekwatne, 10 – adekwatne).

•	 Wśród badanych kursantów dostrzegalne są znacz-
ne różnice w zachowaniu na drodze w zależności od 
liczby spędzonych godzin na kursie: osoby o krót-
kim stażu, skupiają się na technicznej obsłudze sa-
mochodu, nie zwracając uwagi na drogę i znaki 
umiejscowione zarówno po prawej lub lewej stronie 
– wielokrotnie pada pytanie o konieczność dostoso-
wania prędkości jazdy do wymogów, gdyż kursant 
skupiony na pojeździe nie widzi znaku – ta informa-
cja dla niedoświadczonego kierowcy wydaje się być 
najistotniejsza.

•	 Wraz z liczbą przejechanych godzin szkoleniowych 
rośnie poziom skupienia na drodze i znakach umiej-
scowionych po obydwu stronach drogi.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania obejmowały analizę postrzegania 
znaków drogowych przez kierowców, rejestrowanego z uży-
ciem mobilnych urządzeń eyetracker. Zespół przeprowadza-
jący badania sugeruje następujące rekomendacje dotyczące 
znaków drogowych na badanym odcinku drogi:

•	 Ograniczenie kontroli przez policję i inne służby 
w okolicach, gdzie umiejscowiono dużą liczbę znaków 
drogowych, w tym miejsc poprzedzających skrzyżowa-
nia z sygnalizacją świetlną.

•	 Usunięcie nadmiaru znaków ograniczenia prędkości 
na krótkim odcinku drogi (stopniowe ograniczenie 
prędkości należałoby zastąpić jednym znakiem ogra-
niczenia prędkości wartością docelową).

•	 Zastępowanie oznakowania pionowego oznakowa-
niem poziomym, zwłaszcza znaków ograniczenia 
prędkości.

•	 Optymalizacja rozmieszczenia znaków pionowych 
dla uniknięcia wzajemnego zasłaniania znaków.

•	 Zakaz umieszczania tablic reklamowych bezpośred-
nio w obszarze widoczności znaków drogowych.

Przeprowadzoną analizę można traktować jako studium 
przypadku. Zaproponowana metodyka badań może bez 
problemów być powtórzona na innych drogach. Jedynym 
ograniczeniem w tego typu badaniach są kwestie finanso-
we. Badania wymagają zaangażowania kilkuosobowego 
zespołu badawczego. Oraz zgoda na współpracę wielu kie-
rowców.
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