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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Urszula Duda-Wiertel
Parking research with the use of video recording 
Abstract: The article shows a method of conducting a parking 
space and parking process measurement related to crubparking 
with video camera usage. Its aim is to make parking measurement 
more efficient in comparison with patrol method which is popular 
in this type of studies. In this article conclusions emerged from pi-
lot measurement that was conducted on the Szlak street located in 
the city center of Krakow are presented. Essential disadvantages 
of this method, the most important observations in the context of 
organization a parking measurement as well as its analysis related 
to data base use have been described. This study allows to make 
a statement that video camera use in the context of parking process 
measurement gives a positive result, especially in reference to the 
gained quality of data.
Key words: parking, parking parameters, measurement of parking.

Andrzej Hanusik
Characteristics of transport congestion in Katowice 
Abstract. Transport congestion is an undeniably negative phe-
nomenon that significantly affects every aspect of  life and eco-
nomic situation of the region. Katowice, the largest city in the 
area and also the capital of the Silesian Voivodeship is particu-
larly prone to this phenomenon. Moreover, the situation on the 
streets is getting worse every year. A significant impact on the 
traffic flow in Katowice has its spatial characteristics – the high-
way dividing the city into two parts, a dense network of railway 
lines and roads serving both: domestic and transit traffic. The ar-
ticle presents the essence of transport congestion, analysis of spe-
cific factors affecting the traffic jams occurring in Katowice and 
currently adopted by the city authorities plans of the Park&Ride 
network. In addition, the suggestion of several proposals which 
might contribute with reduction  of congestion in the city have 
been presented. The capital of the Upper Silesian urban area has 
already adopted a number of more or less effective solutions to 
reduce transport congestion problem. Also, many new projects 
have been still waiting for realization. There is a determined 
need of improvements in the existing system and new, wider ac-
tions which  would reduce the congestion prevails on the roads 
and improve their capacity. The necessary condition is the inte-
gration of various systems, both in the city scale and the Upper 
Silesia Agglomeration.
Key words: traffic congestion, city logistics, city development plan-
ning.  

Jakub Zawieska
Inhabitants of Warsaw mobility preferences and behavior in the context of 
socio-economic transformations between 1993–2015
Abstract: Growing congestion in cities is a very difficult problem 
and one of the main barriers for socio-economic development of 
urban areas. Change of travel behaviour and preferences of cit-
ies’ inhabitants is considered as a very significant challenge of 
transport policies. These mobility patterns are correlated inter 
alia with various economic, social and geographic indicators. The 
main target of this article is the analysis of Warsaw citizens travel 

behaviour and mobility preferences between 1993–2015, particu-
larly with regard to the socio-economic changes that occurred in 
Warsaw in the same period. Article gives a comprehensive over-
view of the Warsaw Traffic Survey, conducted periodically from 
1993 to 2015. The article also presents the analysis of changes of 
given social and economic indicators that also have impact on mo-
bility patterns. The result of the survey shows that in the context 
of various socio-economic transformations in Warsaw, disadvan-
tageous in terms of implementation of the sustainable transport 
concept, the current modal split in the capital of Poland should 
be positively evaluated. Nevertheless, the article also indicates the 
main problems and further challenges in developing sustainable 
transport system in Warsaw.
Key words: mobility behavior, mobility preferences, transport pol-
icy, sustainable transport.

Maciej Kruszyna
Development of tram network in Poland as a background to the Wrocław 
Tram Program
Abstract: The article discusses two topics: first, the history and 
current state of tram network in Poland, second, the network 
growth plans in Wrocław formulated in the form of longterm in-
vestment program. The history of development shows the sequen-
tial steps of: a pioneering, trams domination and intensive growth, 
elimination of network expansion and stagnation, and finally the 
"renaissance" as an echo of European and global trends. Statistical 
data regarding the length of the network, the period of operation 
in the individual cities and agglomerations have been given. They 
are limited to electric traction for cities in the current Polish bor-
ders. Twenty eight locations have been included. The description 
is supplemented by tables and a map of the network. Historical 
background can more fully grasp the intentions of Wrocław. 
Under the name Wrocław Tram Program was announced the vi-
sion of a large expansion of the tram network at the end of 2016. 
Within 20–30 years the length of the network can be almost dou-
bled. Foreground tasks included in the Transport Plan adopted for 
the years 2017–2022 have been identified, as well as investments 
to be implemented in subsequent years. The network planned for 
the years: 2022 and 2042 are shown on maps. Dilemmas related 
to the effective implementation of the program was formulated as 
a summary of the article.
Key words: urban transport, tram networks, history and develop-
ment of trams, Wroclaw Tram Program.

Aleksandra Zdanowska, Izabella Bojke
Metropolitan Bike System as environmentally friendly transport solution for 
the Tri-City
Abstract: The article is aimed at the presentation  the Metropolitan 
Bike System as an innovative and environmentally friendly mean of 
transport which may become a viable alternative to the road trans-
port. Its functions have been described as well as the impact on 
other transport subsystems. The current situation of cycling infra-
structure in the Tri-City with a special focus on Gdynia and Gdansk 
has been analysed.
Key words: urban transport, bicycle traffic, public bike. 
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Innowacyjny transport

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych (których udział w sprzedaży osiąga już teraz w Norwegii 18,7%) zostanie 
jeszcze zdynamizowany w wyniku prac prowadzonych nad zwiększeniem efektywności ogniw elektrycznych 
i rozwojem sieci stacji ładowania oraz dzięki subsydiowaniu zakupu pojazdów przyjaznych środowisku.

Chiny liderem, Europa przed USA
Światowy rynek pojazdów elektrycznych z każdym rokiem ulega podwo-
jeniu, z około 40 000 w roku 2011 do 330 000 samochodów elektrycz-
nych sprzedanych na świecie w roku 2015.

Stymulatory rozwoju
Za główne stymulatory rozwoju rynku pojazdów elektrycznych uznać należy: 
• zwiększanie zasięgu pojazdu w wyniku rozwoju technologii ogniw 

elektrycznych
• szybkie ładowanie baterii
• ładowanie bezprzewodowe
• rozwój sieci stacji ładowania
• subsydia rządowe obniżające cenę samochodów elektrycznych.

Toyota podczas prac nad nowym typem baterii litowo-jonowej opra-
cowała metodę obserwacji zachowań jonów litu w elektrolicie, zarówno 
podczas ładowania, jak i rozładowywania się ogniwa elektrycznego. Zba-
dany zostanie również wpływ na pracę baterii materiałów użytych do pro-
dukcji elektrod i składu elektrolitu. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana 
podczas produkcji nowej generacji baterii o przedłużonej żywotności, co 
umożliwi zwiększenie zasięgu jazdy pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych („Automotive Testing Technology International”, 1.12.2016).

Zdecydowanie przodują Chiny, odnotowując trzykrotny przyrost 
sprzedaży w stosunku do roku 2014. Rynek europejski (kraje UE + 
Norwegia) rozwija się mniej dynamicznie, osiągając z przyrostem 
rocznym rzędu 60% blisko 85  000 pojazdów w roku 2015. Stany 
Zjednoczone z udziałem w rynku rzędu 71 000 pojazdów wyprzedzają 
obecnie znacznie Japonię (10 470), lidera rynku na początku bieżącej 
dekady.

Obecnie po europejskich drogach jeździ już blisko 600 000 pojaz-
dów elektrycznych, z czego około 20% stanowią pojazdy zarejestrowa-
ne w Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie i na Islandii.

O dużej dynamice sprzedaży pojazdów elektrycznych świadczy 
fakt, że w końcu ubiegłego roku rynek europejski odnotował sześcio-
krotny wzrost w porównaniu  z rokiem 2013. Największy, dwukrotny 
przyrost sprzedaży pojazdów elektrycznych w krajach UE odnotowa-
no w roku 2015, kiedy to nabywców znalazło aż 145  000 nowych 
samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Liderem 
rynku europejskiego (8,8% sprzedaży) jest, już trzeci rok z rzędu, 
Holandia. Drugie miejsce zajmuje Norwegia, gdzie udział pojazdów 
elektrycznych w ogólnej liczbie sprzedanych samochodów jest jednak 
najwyższy w Europie i wynosi aż 18,7% („Traffic Technology Today”, 
27.10.2016).



TransporT miejski i regionalny 03 2017

4

BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi i Porsche utworzyły konsor-
cjum, którego celem jest powstanie na terenie Europy największej sieci 
stacji ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych prądem o mocy 
rzędu 350 KW. Budowa stacji ładowania pojazdów (w pierwszym etapie 
400 stacji) rozpocznie się już w tym roku. Docelową sieć mają tworzyć 
już w roku 2020 tysiące stacji rozmieszczonych przy wszystkich naj-
ważniejszych europejskich szlakach drogowych (TTT, 30.11.2016).

Wielka Brytania, w ramach programu „elektryfikacji” brytyjskich dróg, 
rozwija swoją sieć stacji ładowania i portal internetowy ułatwiający ich 
odnajdowanie. Platforma internetowa Zap-Map, we współpracy z siecią 
stacji ładowania POLAR (wkrótce dołączą się inni operatorzy stacji łado-
wania), uruchomiła aplikację umożliwiającą odnalezienie najbliższej wol-
nej ładowarki (z ponad 5000 funkcjonujących) z informacją o aktualnej 
cenie prądu.

Po zapoznaniu się z całą siecią krajową należy przejść do mapy 
w skali umożliwiającej dokonanie optymalnego wyboru miejsca dołado-
wania pojazdu (TTT, 20.12.2016).

Kolejnym udogodnieniem jest ładowanie bezprzewodowe, szcze-
gólnie przydatne do ładowania prądem autobusów miejskich – jak 
w przypadku autobusu hybrydowego marki Scania obsługującego linię 
755 w szwedzkim Sodestalje. Zastosowana bezpieczna i niewidoczna 
(istotne szczególnie w centrach historycznych) technologia indukcyj-
na pozwala na ładowanie prądem o mocy 200 KW w ciągu zaledwie 
siedmiu minut postoju na pętli, co pozwala na pokonanie całej trasy 
długości 10 km (Eltis Portal,21.12.2016).

WiTricity we współpracy z GM przeprowadza obecnie testy nowego 
systemu ładowania bezprzewodowego Drive 11 P+C (parkuj i ładuj). 
Spełniająca standardy ustalone przez SAE International’s J2954 Com-
mittee ładowarka, z prądem o mocy 7,7 i 11 KW, może być umieszczana 
pod podłogą prywatnego garażu lub wmontowana w nawierzchnię zato-
ki parkingowej czy parkingu publicznego („Automotive Testing Techno-
logy International”, 10.01.2017).

Słowacja, nie bogatsza prawdopodobnie od Polski, podjęła w listo-
padzie 2016 roku  decyzję o dofinansowywaniu zakupu pojazdów elek-
trycznych lub hybrydowych, na co przeznaczono do końca bieżącego 
roku kwotę w wysokości 5,2 miliona euro. Kraj, w którym zarejestrowa-
nych jest tylko 1000 pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w trosce 
o środowisko (choć większe problemy ze smogiem są u nas) postanowił 
dopłacać do każdego zakupionego pojazdu elektrycznego 5000 euro, 
a do hybrydy 3000 euro (ERTICO-ITS Europe, 29.11.2016).

JACEK MAlASEK 
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
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URSZUlA DUDA-WIERTEl
mgr inż., Politechnika Krakowska,  
Wydział Inżynierii Lądowej,  
Zakład Systemów Komunikacyjnych, 
e-mail: ududa@pk.edu.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę prowadzenia pomiarów 
parkowania przykrawężnikowego z wykorzystaniem zapisu filmowego. 
Ma ona być usprawnieniem, poprawić jakość danych oraz umożliwić 
wyciąganie dodatkowych wniosków w stosunku do metody patrolo-
wej, która w pomiarach parkowania wykorzystywana jest najczęściej. 
W artykule opisano wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wy-
ników pomiaru pilotażowego, przeprowadzonego w ciągu ulicy Szlak 
w śródmieściu Krakowa. Zaprezentowano istotne wady i zalety zastoso-
wanego rozwiązania, opisano najważniejsze spostrzeżenia w kontekście 
organizowania pomiaru oraz tworzenia i analizy bazy danych. Pozwoliły 
one na ostateczne stwierdzenie, że wykorzystanie zapisu wideo w bada-
niach procesów parkowania daje pozytywny rezultat, w szczególności 
w kontekście jakości uzyskiwanych wyników. 
Słowa kluczowe: parkowanie, parametry parkowania, pomiar par-
kowania. 

Pomiar parkowania  
z wykorzystaniem zapisu wideo1

Wprowadzenie
Prowadzenie regularnych badań dotyczących możliwości 
parkingowych, stopnia wykorzystania istniejących par-
kingów oraz warunków parkowania – w szczególności 
w obszarach o dużym deficycie miejsc postojowych, tj. 
w centrach miast, rejonach o gęstej zabudowie biurowej 
czy usługowej – jest ważnym elementem zarządzania sys-
temem transportowym. Uzyskane informacje, w odpo-
wiedni sposób użyte, dają możliwość poprawy efektyw-
ności wykorzystania miejskiej przestrzeni, mocno ograni-
czonej w ww. obszarach. Pośrednio mogą mieć swój udział 
również w regulowaniu natężenia ruchu czy też skutecz-
nym planowaniu transportu zbiorowego. W ramach tego 
rodzaju badań przeprowadza się pomiary parkowania oraz 
badania ankietowe, w których respondentami są kierow-
cy parkujący samochody na wyznaczonych miejscach przy 
ulicy.

Metody badań wybranych parametrów parkingowych
Pomiary parkowania wykonywane są najczęściej metodą 
tzw. patrolową (zarówno w Polsce – przykłady opisano 
w [1] i [2], jak i za granicą [3]), polegającą na patrolowa-
niu zdefiniowanego ciągu ulic (w pętli pomiarowej) z za-
danym interwałem czasowym. Podczas każdego przejścia 
osoba wykonująca pomiar zapisuje numery rejestracyjne 
zaparkowanych kolejno pojazdów w specjalnie przygoto-
wanym arkuszu pomiarowym – tak, że jeden wiersz tabeli 
arkusza odpowiada jednemu, konkretnemu miejscu par-
kingowemu. Praca pomiarowych może zostać usprawniona 
poprzez zastosowanie dedykowanych narzędzi, np. aplika-

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

cji mobilnych, które pełnią funkcję formularza pomiarowe-
go [4] lub urządzeń typu PDA (Personal Digital Assistant) 
rejestrujących dane na podstawie fotografii poszczególnych 
pojazdów [5]. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają na 
ustalenie liczby pojazdów parkujących w badanym obsza-
rze w okresie analizy oraz określenie czasu parkowania po-
szczególnych pojazdów – z dokładnością zależną od przy-
jętego interwału czasowego dla danego obchodu pętli. Na 
podstawie tych informacji możliwe jest oszacowanie pod-
stawowych miar wykorzystania istniejących parkingów. 
Wśród wskaźników podawanych najczęściej wyróżnić można 
– według [6] i [7]:
•	 wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej:

(1)

gdzie:
W

p
 –  wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej

  P
p
 – liczba zajętych (w danym okresie analizy) miejsc 

parkingowych
M

p
 –  całkowita liczba miejsc parkingowych,

•	 akumulację – liczbę pojazdów parkujących równocze-
śnie w analizowanym obszarze,

•	 chłonność parkingową – największą liczbę pojazdów 
parkujących w okresie analizy,

•	 wskaźnik rotacji – stopień wykorzystania tego samego 
miejsca przez samochody:

(2)

gdzie:
Wr

 – wskaźnik rotacji
P

pm
 – całkowita liczba pojazdów korzystających  

z parkingu w okresie analizy
M

p
 – całkowita liczba miejsc parkingowych,

•	 wskaźnik określający udział pojazdów zaparkowanych 
niezgodnie z przepisami:

(3)

gdzie:
Wz

–  wskaźnik udziału pojazdów zaparkowanych 
nieprawidłowo

P
pm

–  całkowita liczba pojazdów korzystających 
z parkingu w okresie analizy

P
z
– całkowita liczba pojazdów zaparkowanych 

w sposób nieprawidłowy w całym okresie 
analizy.
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Dane, na podstawie których możliwe jest oszacowanie 
parametrów dotyczących wykorzystania istniejących po-
wierzchni przeznaczonych do parkowania pojazdów, można 
uzyskać również dzięki raportom statystycznym pochodzą-
cym z aplikacji mobilnych, wykorzystujących czujniki par-
kowania zainstalowane w nawierzchni każdego miejsca po-
stojowego (m.in. [8], [9] lub [10]), czujniki radarowe lub 
detekcję wideo [6] – są to jednak metody, które nie dają 
pełnej informacji o parkujących pojazdach. Często są także 
zawodne – wiarygodność danych zależy od sprawności za-
instalowanych czujników oraz sposobu organizacji miejsc 
postojowych (tak, aby pojazd zajął miejsce dokładnie nad/
pod czujnikiem). W [5] zaprezentowano także metodę 
przeprowadzania pomiarów parkowania z wykorzystaniem 
zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Pełniejsze dane można 
uzyskać dzięki informacjom o wykonanych transakcjach 
kupna-sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach 
(na obszarze objętym parkowaniem płatnym) [6]. 

Informacje pozyskiwane z badań ankietowych (face-to-
-face) pozwalają na ustalenie warunków parkowania w ob-
szarze – z punktu widzenia użytkownika korzystającego 
z usługi parkingowej. Podczas ankietowania kierowcy pro-
szeni są o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wy-
konywanej podróży (źródła, celu, motywacji), czasu parko-
wania oraz subiektywnego odczucia dotyczącego warun-
ków parkowania w obszarze, w kontekście zależnym od 
celu prowadzonego badania (czasu poszukiwania miejsca 
parkingowego, wysokości opłaty za parkowanie, czasu (od-
ległości) dojścia z parkingu do celu podróży, przewidywa-
nego sumarycznego kosztu swojej podróży, preferencji od-
nośnie wyboru miejsca do parkowania itp.) [7], [11], [12].

Opis badań własnych – wady i zalety przyjętej metody
W poniższym rozdziale opisano wyniki oraz wnioski z po-
miarów parkowania przeprowadzonych metodą wykorzy-
stującą zapis wideo. Przegląd literatury nie wykazał innych 
przeprowadzonych prób wykonania pomiaru parkowania 
metodą wykorzystującą zapis wideo, dlatego były to po-
miary pilotażowe – miały wykazać wady i zalety zastoso-
wanego rozwiązania pod kątem organizacyjnym, ale przede 
wszystkim w kontekście jakości uzyskanych wyników.

Badanie parkowania zostało przeprowadzone w Kra ko-
wie w ciągu ulicy Szlak – na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Długą do skrzyżowania z ulicą Warszawską – zakres wyzna-
czonego poligonu badawczego przedstawiono na rysunku 1. 
Ulica Szlak zlokalizowana jest w obszarze centrum Krakowa 
(Dzielnica Stare Miasto I), które charakteryzuje się zróżnico-
waną funkcją istniejącej tam zabudowy – w najbliższej oko-
licy znajduje się duża liczba niewielkich obiektów usługowo-
-handlowych oraz niska, wielorodzinna zabudowa mieszka-
niowa. Istotnymi generatorami ruchu w analizowanym 
obszarze są: główny kampus Politechniki Krakowskiej (zlo-
kalizowany bezpośrednio przy ulicy) oraz kompleks – cen-
trum handlowe Galeria Krakowska wraz z dworcami kolejo-
wym i autobusowym (w odległości około 600 m). Ulica znaj-
duje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania, czyli 
z definicji w obszarze o dużym deficycie miejsc postojowych 

Rys. 1. Poligon badawczy – ul. Szlak
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap

– przy analizowanym odcinku wyznaczono 100 miejsc par-
kingowych (w tym 2 miejsca przeznaczone dla pojazdów 
prowadzonych przez osoby niepełnosprawne). Są to miejsca 
zlokalizowane w zatokach oraz bezpośrednio na jezdni – wy-
znaczone oznakowaniem poziomym.  

Analizowany obszar został podzielony na 3 sektory (rysu-
nek 2). Pierwszy sektor (czerwony) obejmował miejsca par-
kingowe zlokalizowane przy lewej (patrząc od strony skrzy-
żowania z ulicą Warszawską) krawędzi, drugi sektor (zielony) 
– miejsca zlokalizowane przy prawej krawędzi ulicy – górne 
zdjęcie na rysunku 1. Sektor trzeci (niebieski) obejmował 
miejsca usytuowane na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Pędzichów do skrzyżowania z ulicą Długą – dolne zdjęcie na 
rysunku 1. W każdym z 3 sektorów zainstalowano kamery 
rejestrujące manewry wykonywane przez pojazdy parkujące 
na poszczególnych miejscach parkingowych. 

Rys. 2. Podział analizowanego obszaru na sektory
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap

Na podstawie uzyskanego materiału filmowego stwo-
rzono bazę danych, zawierającą informacje o wymianie po-
jazdów w czasie na poszczególnych stanowiskach z dokład-
nością do 1 minuty. Proces tworzenia bazy danych wyma-
gał zaangażowania obserwatora, który na podstawie danych 
z zapisu wideo zakodował zarejestrowane procesy parkowa-
nia w arkuszu kalkulacyjnym (podobnie jak w arkuszu me-
tody patrolowej, dla każdego miejsca parkingowego zapi-
sywano dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu o kon-
kretnym numerze rejestracyjnym).
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Pomiar prowadzono w typowym dniu roboczym (listo-
pad 2016) w godzinach od 8:00 do 15:00. Okres pomiaru 
został podyktowany warunkami widoczności w zapisie wi-
deo – przed godziną 8:00 i po godzinie 15:00, ze względu 
na późny wschód i wczesny zachód słońca jakość obrazu 
uniemożliwiała poprawny odczyt numerów tablic rejestra-
cyjnych poszczególnych pojazdów. 

Wnioski dotyczące zastosowanego rozwiązania
Zastosowanie wideorejestracji do przeprowadzenia pomia-
rów parkowania przykrawężnikowego miało na celu przede 
wszystkim poprawę jakości uzyskiwanych wyników pomia-
rów prowadzonych tradycyjną metodą patrolową – jest ona 
najczęściej wykorzystywaną metodą w miastach polskich, 
gdzie systemy wspomagające zarządzanie parkowaniem 
(zwłaszcza parkowaniem w ciągach ulic) są ciągle w fazie 
testów. Wnioski, które udało się uzyskać w wyniku prze-
prowadzonych pomiarów oraz analizy zebranych danych 
przedstawiono poniżej w podziale na wady i zalety przyję-
tej metody.

Wady przyjętej metody:
1. Wymagany sprzęt do zapisu wideo – pomiar realizowa-

ny był z wykorzystaniem kamer IP o rozdzielczości 2 
Mpix – w liczbie odpowiedniej do monitorowania ma-
newrów na powierzchni parkingowej obszaru – w przy-
padku dużej powierzchni do analizy pomiar wymaga 
odpowiednio dużej liczby kamer, zamontowanych na 
odpowiedniej wysokości nad poziomem ulicy (tak, aby 
umożliwić odczyt numerów tablic rejestracyjnych po-
jazdu).

2. Ograniczenia wynikające ze złej widoczności obrazu – 
w analizowanym przypadku (w porze jesienno-zimowej) 
przed godziną 8:00 i po godzinie 15:00 niemożliwy był 
odczyt numerów tablic rejestracyjnych poszczególnych 
pojazdów. W porze letniej okres, w którym istnieje moż-
liwość poprawnego odczytu danych, wydłuża się do prze-
działu pomiędzy godzinami 6:00–20:00. Prowadzenie 
pomiaru poza ww. godzinami jest możliwe – bez odczytu 
numerów tablic rejestracyjnych pojazdów.

3. Stosunkowo czasochłonne tworzenie bazy danych.

Zalety przyjętej metody:
1. Bardzo duża (100%) dokładność wyników – błędy po-

miaru mogą wynikać jedynie ze złego przygotowania 
technicznego do prowadzenia badania (przykładowo źle 
ustawionych kamer) – co jest możliwe do skorygowania 
przed rozpoczęciem pomiaru.

2. Możliwa identyfikacja pojazdów parkujących krótkoter-
minowo – tych, które nie zostałyby zidentyfikowane ze 
względu na czas postoju krótszy niż czas obejścia pętli 
pomiarowej. W analizowanym przypadku, gdyby inter-
wał obchodu pętli został przyjęty na poziomie 15 minut 
– w radykalnym przypadku, łączna liczba pojazdów nie-
zidentyfikowanych mogłaby sięgnąć nawet 20% wszyst-
kich zaobserwowanych pojazdów parkujących prawi-
dłowo.

3. Przeprowadzenie pomiaru nie wymaga zatrudnienia ob-
serwatorów pracujących w terenie, nie zależy od ich pra-
cy, popełnianych błędów – częstym problemem poja-
wiającym się podczas pomiarów wykonywanych meto-
dą patrolową jest źle oszacowany czas przejścia pętli 
pomiarowej, co dodatkowo osłabia dokładność wyni-
ków. Dobrze przygotowany pomiar patrolowy wymaga 
przeprowadzenia pilotażowego pomiaru w ustalonych 
pętlach pomiarowych – weryfikującego dobrane czasy 
przejścia wyznaczonych tras oraz wcześniejszej, bardzo 
dokładnej inwentaryzacji miejsc postojowych.

4. Możliwa lepsza identyfikacja parkowania nieprawidło-
wego – również w miejscach, w których nie zostałaby 
zaplanowana pętla pomiarowa (przykładowo ze wzglę-
du na brak miejsc postojowych).

Analiza zapisu wideo umożliwiła także prowadzenie 
dodatkowej obserwacji ruchu i parkowania pojazdów 
w poligonie badawczym – podczas pomiaru przy ulicy 
Szlak zaobserwowano wiele dodatkowych manewrów wy-
konywanych przez filmowane pojazdy. Były to manewry 
związane z poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowe-
go – przykładowo: wielokrotne zawracanie w obszarze 
wjazdów/wyjazdów z posesji, postój pojazdu przy krawę-
dzi ulicy w oczekiwaniu na zwolnienie stanowiska posto-
jowego przez inny samochód, widoczne zmniejszenie 
prędkości podczas przejazdu analizowanym odcinkiem 
ulicy itp. Wszystkie te manewry powodowały zaburzenie 
płynnego przepływu potoku pojazdów obserwowanych 
w okresie analizy.

Wyniki przyprowadzonych pomiarów
Analizując uzyskane wyniki pomiarów, przyjęto następu-
jące założenia, wynikające z bieżącej sytuacji w poligonie 
badawczym:
1. Ze względu na ograniczenia dostępu w obliczeniach nie 

uwzględniano miejsc przeznaczonych wyłącznie dla 
osób niepełnosprawnych (w obranym obszarze badania 
zinwentaryzowano 2 miejsca dedykowane osobom nie-
pełnosprawnym). 

2. Jako całkowitą liczbę dostępnych miejsc parkingowych 
w obszarze objętym pomiarem przyjęto 98 miejsc par-
kingowych – jest to liczba pełnowymiarowych miejsc 
parkingowych, wyznaczonych w ramach organizacji ru-
chu strefy płatnego parkowania – z wyłączeniem miejsc 
dla niepełnosprawnych (punkt 1).

Przyjmując powyższe założenia, określono miary wyko-
rzystania powierzchni parkingowej obszaru (z wykorzysta-
niem wzorów (1), (2) i (3)): wskaźnik wykorzystania po-
wierzchni parkingowej, w okresie objętym pomiarem, wa-
hał się w granicach od 94% do 104% (rysunek 3). 

Jak wskazuje wykres (rysunek 3), wskaźnik wykorzysta-
nia powierzchni parkingowej niejednokrotnie przekroczył 
100% – oznacza to, że w okresie pomiaru na wyznaczonej 
powierzchni parkingowej, przewidzianej na 98 pojazdów, 
zinwentaryzowano (w okresie maksymalnego napełnienia 
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powierzchni parkingowej) 103 zaparkowane pojazdy (nie 
wliczając pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych), przy czym każdy z nich został zapar-
kowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obserwacja 
zapisu wideo wskazała, że faktyczna pojemność powierzch-
ni przewidzianej dla parkujących pojazdów przede wszyst-
kim zależy od układu pojazdów parkujących w okresie na-
pełniania się powierzchni parkingowej (w godzinach poran-
nych) oraz rozmiaru parkujących samochodów, który cha-
rakteryzuje duża losowość.

Wykres wykazał także okres największego i najmniej-
szego wykorzystania powierzchni parkingowej obszaru. 
W analizowanym przypadku maksymalny poziom wyko-
rzystania powierzchni utrzymywał się niemal przez cały 
okres pomiarowy – nieznaczny udział wolnych miejsc par-
kingowych zaobserwowano w okresie od około 12:20 do 
około 13:40.

Literatura (przykładowo [13]) wskazuje, że optymalny 
wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej w ob-
szarze o podobnej funkcji powinien wynosić 85% (poziom 
optymalnego wskaźnika oznaczono na wykresie zieloną li-
nią). Utrzymujący się poziom 85% wykorzystania po-
wierzchni parkingowej wyznaczonego sektora dla wielu 
zagranicznych miast jest wyznacznikiem dobrze funkcjo-
nującego systemu parkowania przykrawężnikowego (ozna-
czający adekwatnie ustaloną stawkę za godzinę parkowa-
nia). W przypadku parkowania przy ulicy Szlak ww. wskaź-
nik wykorzystania powierzchni w całym okresie pomiaru 
znacznie przewyższał poziom 85%. Również w sytuacji, 
w której za 100% miejsc postojowych przyjęto 103 stano-
wiska – zgodnie z zaobserwowanym napełnieniem obszaru 
(rysunek 4) – poziom wskaźnika nie osiągnął poziomu 85% 
w całym okresie analizy.

Zastosowanie wideorejestracji pozwoliło na zidentyfiko-
wanie parkowania nieprawidłowego – poza powierzchnią do 
tego celu przeznaczoną, tj. na powierzchni wyłączonej z ruchu 
pojazdów, wyznaczonej oznakowaniem poziomym (P-21), na 
chodniku, w miejscach zarezerwowanych na wjazd lub wy-
jazd z posesji itp. Zinwentaryzowano lokalizacje, w których 
pojazdy zaparkowano niezgodnie z przepisami: 

•	 6 miejsc zlokalizowanych w ramach powierzchni wyłą-
czonej z ruchu pojazdów (3 w sektorze pierwszym  
i 3 w sektorze trzecim) – w okresie pomiaru zaparko-
wało w tych miejscach łącznie 41 pojazdów;

•	 4 miejsca zlokalizowane na chodniku (1 w sektorze 
pierwszym, 2 w sektorze drugim i 1 w sektorze trze-
cim) – w okresie pomiaru zaparkowało w tych miej-
scach łącznie 11 pojazdów, przy czym każdy z nich 
z zachowaniem wolnej przestrzeni dla pieszych na 
szerokości 1,5 m;

•	 11 miejsc zlokalizowanych w obrębie wjazdów/wy-
jazdów z posesji, garażów itp. – w okresie pomiaru 
zaparkowało w tych miejscach w sumie 59 pojazdów.

 
Na fotografii 1 przedstawiono przykłady nieprawidło-

wego parkowania w obszarze objętym badaniem.

Rys. 3. Wskaźnik wykorzystania 
powierzchni parkingowej obszaru 
w okresie pomiaru (8:00–15:00)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Wskaźnik wykorzystania 
powierzchni parkingowej obszaru 
w okresie pomiaru (8:00–15:00)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 1. Przykłady pojazdów zaparkowanych nieprawidłowo
Źródło: materiały własne
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Łącznie w miejscach zlokalizowanych poza powierzch-
nią przewidzianą dla postoju pojazdów zaparkowało 111 
samochodów, co stanowi około 32% wszystkich pojazdów 
zajmujących w okresie pomiaru wyznaczone stanowiska 
postojowe. Czas parkowania większości z tych pojazdów 
był stosunkowo krótki (37% samochodów parkujących na 
okres do 5 minut), w szczególności tych, które zaparko-
wano na powierzchni wyłączonej z ruchu oraz w obrębie 
wjazdu/wyjazdu z posesji. Czas postoju analizowanej ka-
tegorii pojazdów wahał się w granicach od 2 do 421 mi-
nut. Na uwagę zasługuje informacja o tym, że również 
wśród nich znalazły się samochody pozostawione w tych 
miejscach na cały okres pomiarowy, tj. czas dłuższy niż 
7 godzin (2%) – świadczy to również o nieszczelności stre-
fy płatnego parkowania. Średni czas postoju w analizowa-
nym przypadku wyniósł 32 minuty. Poniżej przedstawio-
no histogram czasów postoju pojazdów zaparkowanych 
nieprawidłowo (rysunek 5). 

Czasy parkowania pojazdów zaparkowanych w sposób 
prawidłowy przedstawiono na poniższym wykresie (rysu-
nek 6).

Dzięki wideorejestracji uzyskano bardzo szczegółowe 
dane dotyczące czasu postoju pojazdów, co jest istotne 
w szczególności dla czasów z przedziału od 0 do 60 minut. 
Wyznaczono udział procentowy samochodów pozostawio-
nych na miejscu parkingowym na okres do 5 oraz od 6 do 
15 minut. Pojazdy te stanowiły łącznie 20% wszystkich 
parkujących samochodów (rysunek 7). Samochody zapar-
kowane na okres dłuższy niż 7 godzin stanowiły 11% 
wszystkich zaparkowanych pojazdów. Średni czas parkowa-
nia wyniósł w tym przypadku 121 minut2. 

Zastosowanie zapisu wideo pozwoliło dodatkowo na 
określenie czasu, w którym miejsce postojowe pozostaje 
wolne, co pozwala zobrazować szanse na znalezienie wolne-
go miejsca parkingowego przez poszukujących go kierow-
ców. W analizowanym przypadku, w ciągu okresu pomia-
rowego (7 godzin), średni czas, w którym dowolne miejsce 
postojowe pozostawało wolne, wyniósł 10 minut. Na wy-
kresie (rysunek 8) przedstawiono średni procentowy udział 
wolnej powierzchni parkingowej w danym przedziale cza-
sowym w poszczególnych sektorach. Wskazuje on, że naj-
większą szansę na znalezienie wolnego stanowiska do po-
stoju mieli kierowcy podróżujący w okresie między 13:00 
a 14:00. 

Rotacja pojazdów na stanowiskach postojowych wy-
niosła średnio (dla całego obszaru) 3,33 pojazdu na 1 sta-
nowisko postojowe. Według [7] wskaźnik rotacji należą-
cy do przedziału  (1–5] oznacza wystarczającą podaż 

2 Średni czas parkowania pojazdów  w analizowanym obszarze porównano z wynika-
mi dotyczącymi parkowania w ww. rejonie, uzyskanymi w roku 2008. Wartości 
utrzymały się na niemal niezmiennym poziomie: procentowy udział pojazdów 
zaparkowanych na okres do 30 minut, wg wyników pomiarów z roku 2008 
wyniósł 37,7% – w roku 2016 36%; udział pojazdów zaparkowanych na okres 
od 30 do 60 minut w roku 2008 wyniósł 17,77% – w roku 2016 18%, dalej 
odpowiednio: 60–120 minut – 2008: 14,92%, 2016: 16%, 120–180 minut – 
2008: 10,9%, 2016: 5%, 180–240 minut – 2008: 5,92%, 2016: 3,79% itd. 
Liczba pojazdów zaparkowanych na okres dłuższy niż 7 godzin: 2008: 4,69%, 
2016: 11% [14]

Rys. 8. Średni udział wolnych miejsc parkingowych w okresie pomiaru
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Histogram czasów postoju pojazdów zaparkowanych nieprawidłowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Histogram czasów postoju pojazdów zaparkowanych prawidłowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Empiryczna dystrybuanta rozkładu czasów parkowania pojazdów
Źródło: opracowanie własne
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miejsc parkingowych. Na rysunku 9 przedstawiono hi-
stogram oraz wykres kołowy liczby pojazdów, która poja-
wiła się na poszczególnych stanowiskach postojowych 
w okresie pomiaru.

Powyższy wykres wskazuje, że 38 miejsc postojowych 
było zajmowanych w całym okresie analizy przez tylko je-
den pojazd. Miejsca te stanowią 37% ogólnej powierzchni 
parkingowej analizowanego odcinka ulicy. Na 5% miejsc 
pojazdy wymieniały się bardzo często (więcej niż 10 pojaz-
dów przypadających na jedno stanowisko).

Wnioski z przeprowadzonych badań pilotażowych
Analiza efektów przeprowadzonego w rejonie ul. Szlak 
badania parkowania pozwoliła na ocenę sytuacji par-
kingowej w obranym poligonie, który zakwalifikowany 
został do obszaru śródmieścia Krakowa. Podsumowując 
zebrane wyniki, stwierdzono stosunkowo dobre rezultaty 
w zakresie czasu parkowania pojazdów (70% samocho-
dów zaparkowało na okres krótszy niż 2 godziny, nato-
miast 20% pojazdów parkowało w obszarze krócej niż 15 
min) oraz rotacji pojazdów na miejscach parkingowych 
(wg literatury w zakresie oznaczającym wystarczającą po-
daż miejsc parkingowych). Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że duża liczba pojazdów parkujących w obszarze 
zajmowała stanowisko postojowe przez cały okres pomia-
rowy. Niezadowalający wynik uzyskano w ramach ana-
lizy wykorzystania istniejącej powierzchni parkingowej 
obszaru (znacznie przekroczony został optymalny, 85%), 
wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej) oraz 
identyfikacji parkowania nieprawidłowego, dowodzącej 
nieszczelności strefy płatnego parkowania (na miejscach 
nieprzeznaczonych do tego celu zaparkowała znaczna 
część pojazdów – w tym również pojazdy pozostawione 
na cały okres analizy). Poprawa zidentyfikowanej sytuacji 
będzie wymagała podjęcia działań weryfikujących (ogra-
niczających) ogólną liczbę parkujących pojazdów (dzia-
łania te to przykładowo regulacja stawki opłaty godzi-
nowej za parkowanie: wprowadzenie stawki progresyw-
nej, wyższej z każdą kolejną godziną parkowania, staw-
ki zróżnicowanej w zależności od lokalizacji względem 
centrum miasta lub stawki elastycznej, uzależnionej od 
aktualnego popytu na miejsca parkingowe), skoordyno-
wanych z bieżącym monitoringiem i kontrolą procesów 
parkowania oraz egzekwowaniem przestrzegania przepi-
sów w ww. obszarze.

Wnioski z przyjętej metody pomiaru parkowania przy-
krawężnikowego pozwalają na stwierdzenie, że wykorzy-
stanie wideorejestracji dało pozytywny rezultat, w kontekście 
jakości wyników uzyskiwanych w wyniku pomiaru i analizy 
danych. 
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Streszczenie: Kongestia transportowa jest zjawiskiem niezaprzeczal-
nie negatywnym, w znaczący sposób oddziałującym na każdy aspekt 
życia współczesnego człowieka oraz niekorzystnie wpływającym na sy-
tuację gospodarczą danego obszaru. Katowice, jako największe miasto 
regionu,  a zarazem stolica województwa śląskiego jest szczególnie na-
rażone na występowanie tego zjawiska, a sytuacja na ulicach z roku 
na rok się pogarsza. Znaczący wpływ na płynność ruchu w mieście 
ma przestrzenna charakterystyka Katowic – występowanie autostrady 
dzielącej miasto na dwie części, dróg obsługujących zarówno ruch we-
wnętrzny, jak i tranzytowy oraz gęsta sieć linii kolejowych. W artykule 
przedstawiono istotę kongestii transportowej, dokonano analizy szcze-
gólnych czynników wpływających na poziom kongestii transportowej 
występującej w Katowicach oraz przedstawiono aktualny, zaakcepto-
wany przez władze miasta, plan budowy sieci centrów przesiadkowych. 
Dodatkowo zasugerowano propozycje kilku rozwiązań mogących-
przyczynić się do zmniejszenia zatorów panujących w mieście. Stolica 
Aglomeracji Górnośląskiej w chwili obecnej posiada już szereg mniej 
lub bardziej skutecznych rozwiązań sprzyjających zmniejszaniu proble-
mu kongestii transportowej, a wiele nowych wciąż czeka na realizację. 
Bezwarunkowo potrzebne jest usprawnienie istniejącego systemu oraz 
prowadzenie  szerszych działań na rzecz zmniejszenia zatłoczenia na 
drogach oraz poprawiające ich przepustowość. Warunkiem koniecznym 
jest integracja poszczególnych systemów, zarówno w skali miasta, jak 
i całej Aglomeracji Górnośląskiej.
Słowa kluczowe: kongestia transportowa, logistyka miejska, planowa-
nie rozwoju miasta.

Charakterystyka kongestii  
transportowej w Katowicach1

prywatnych), jak również w kosztach transportowych (ob-
ciążających samych użytkowników pojazdów). Pisząc 
o stratach powodowanych przez wzrastający poziom kon-
gestii, nie można pominąć bardzo ważnego, acz trudniej-
szego do zmierzenia ich aspektu, jakim są straty niemate-
rialne, takie jak np. zanieczyszczanie środowiska naturalne-
go czy wpływ na zdrowie wywołany wysokim poziomem 
stresu. Brak działań zmierzających do minimalizowania 
zatorów (lub prowadzenie ich w sposób niewystarczający) 
skutkować będzie całkowitym paraliżem dużych ośrodków 
miejskich. Sytuacja taka prowadzić może do znaczącego 
obniżenia poziomu życia ich mieszkańców, obniżenia mo-
bilności lokalnej społeczności, a także zmniejszenia tempa 
wzrostu gospodarczego miasta, regionu, a nawet kraju. 
Koniecznym jest więc prowadzenie kompleksowych dzia-
łań przyczyniających się do ograniczania poziomu nadmier-
nego zatłoczenia panującego na miejskich ulicach.

W artykule przeprowadzono analizę problemu konge-
stii transportowej występującego w stolicy Górnego Śląska 
oraz przedstawiono czynniki na nią wpływające, aktualnie 
funkcjonujące rozwiązania w zakresie jej ograniczania i pro-
pozycję rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia za-
torów panujących na niektórych odcinkach dróg najwięk-
szego miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Ocena kongestii występującej w Katowicach
Katowice wraz z Sosnowcem i Gliwicami zaliczane są do 
miast centralnych Aglomeracji Górnośląskiej. Jest ona jed-
nym z najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych 
regionów Europy Środkowej. Potencjał ludnościowy aglo-
meracji oceniany jest na około 2 miliony osób [1]. Przez 
Katowice przebiega wiele ważnych dla komunikacji (nie 
tylko ogólnopolskiej, ale także europejskiej) szlaków samo-
chodowych oraz kolejowych. Wszystkie te czynniki w zna-
czącym stopniu przyczyniają się do powstawania kongestii 
transportowej. 

Przez miasto przebiega najdłuższa polska autostrada – 
A4, będąca częścią europejskiej trasy E40 oraz europejskiej 
trasy łącznikowej E462. Autostrada biegnie przez dzielnice 
Załęże, Śródmieście, Osiedle Paderewskiego – Muchowiec 
oraz Giszowiec. Taka jej relacja powoduje podzielenie 
Katowic na dwie części – północną i południową. Prze miesz-
czanie się w poprzek autostrady jest znacznie utrudnione, 
możliwe tylko w kilku miejscach – obecnie w mieście istnieje 
10 wiaduktów pozwalających na jej bezkolizyjne przecina-
nie. Położone są one w ciągu ulic: Bocheńskiego, Miko-
łowskiej, Kościuszki, Wita Stwosza, Francuskiej, Pułas kiego, 
Murckowskiej, Szopienickiej, Mysłowickiej i Cera micznej. 

Wprowadzenie
Kongestia transportowa związana jest z przekroczeniem 
przepustowości danej drogi. Sytuacja taka spowodowa-
na jest utrudnieniami w ruchu związanymi z zależnością 
pomiędzy natężeniem ruchu a prędkością poruszania się 
pojazdów. Objawia się ona znaczącym spadkiem prędkości 
jazdy, a w skrajnym przypadku całkowitym zatrzymaniem 
ruchu. Co więcej, pojawienie się kongestii transportowej 
wywołane może być wystąpieniem nie tylko jednego czyn-
nika (np. zdarzenia drogowego czy występowaniem tzw. 
wąskich gardeł), ale również poprzez akumulację wielu 
z nich (tzw. efekt negatywnej synergii). Jest to więc zjawi-
sko bardzo złożone, tworzące skomplikowaną sieć wzajem-
nych powiązań. 

Straty materialne ponoszone z tytułu kongestii trans-
portowej są znaczące, a negatywne skutki odczuwane przez 
coraz większą liczbę ludzi na całym świecie. Koszty związa-
ne z kongestią transportową znajdują swoje odbicie zarów-
no w kosztach pozatransportowych (czyli nie wpływających 
na rachunek przedsiębiorstwa transportowego czy osób 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
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Przebieg autostrady A4 przez Katowice został zaznaczony na 
rysunku 1 kolorem czarnym, a wiadukty umożliwiające jej 
przekroczenie kolorem czerwonym. 

Autostrada przebiegająca przez miasto znacząco ograni-
cza mobilność jego mieszkańców dla kierunku północ–po-
łudnie. Drogi umożliwiające jej przekroczenie są w godzi-
nach szczytu nieprzejezdne, a brak rozwiązań alternatywnych 
dodatkowo potęguje ten problem. Co więcej – autostrada A4 
przebiega przez najbardziej ruchliwe i zamieszkane dzielni-
ce miasta. Wiele osób z regionów peryferyjnych zmuszo-
nych jest do przejazdu jednym z dostępnych wiaduktów 
w celu dotarcia np. do miejsca pracy. Drogi łączące dzielni-
ce Katowic znajdujące się po przeciwnych stronach auto-
strady stanowią wąskie gardła sieci drogowej występującej 
w stolicy Górnego Śląska. Należy jednak zaznaczyć, że ten 
sam fragment autostrady ma istotny wpływ na ogranicze-
nie kongestii dla kierunku wschód–zachód.

Główna linia kolejowa obsługująca zarówno ruch pasa-
żerski, jak i towarowy przecina ścisłe centrum miasta. 
Natężenie ruchu samochodowego w tym obszarze jest zde-
cydowanie największe w całym ośrodku miejskim. Dodat-
kowo gęsta sieć wąskich ulic oraz ciasna zabudowa znaczą-
co przyczyniają się do powstawania zatorów. Ponadto, prze-
mieszczanie się z jednej strony torów kolejowych na drugą 
możliwe jest tylkow 5 miejscach – na ulicach Matejki, 
Świętego Jana, Francuskiej, Damrota i Granicznej. Ulice te 
w godzinach szczytu są silnie przeciążone, gdyż nie są 
w stanie obsłużyć tak dużej liczby pojazdów. Tworzą się za-
tory, które swoim zasięgiem obejmują właściwie cały rejon 
Śródmieścia. 

Katowice są bardzo podatne na występowanie kongestii 
transportowej. Wpływa na to szereg czynników związa-
nych z przestrzenną charakterystyką miasta. Jak w każdym 
dużym ośrodku miejskim występuje w nim kongestia cy-
kliczna, związana ze znacznym natężeniem ruchu pojazdów 
w godzinach szczytu. W Katowicach zaobserwowano wy-
stępowanie wszystkich rodzajów kongestii transportowej:
1) kongestia pierwotna – przykładem mogą być wyżej wy-

mienione wiadukty pozwalające na przemieszczanie się 
z jednej strony autostrady (bądź torowiska) na drugą. 
Stanowią one wąskie gardła sieci transportowej miasta;

2) kongestia wtórna – występuje, gdy zator na jednym pa-
sie ruchu zaczyna wpływać na pasy sąsiednie. Dobrym 
przykładem jest węzeł łączący drogę krajową nr 79 
z drogą krajową nr 86 (na wysokości Uniwersytetu 
Ekonomicznego). Zjazd w kierunku Tychów jest jedno-
pasmowy, przez co zaczyna tworzyć się zator. W miarę 
jego powiększania blokowane zaczynają być kolejne 
pasy oraz skrzyżowania (np. z ulicą Dudy-Gracza, a czę-
sto nawet z Uniwersytecką);

3) zakleszczenie – często występuje w ścisłym centrum 
Katowic. Samochody posiadające zezwolenie do jazdy 
w postaci zielonego sygnału świetlnego nie mogą wyko-
nać manewru, gdyż są hamowane przez pojazdy bloko-
wane przez sygnał czerwony.

Kongestia transportowa obejmuje właściwie wszystkie 
ważniejsze ciągi komunikacyjne w Katowicach. W godzi-
nach szczytu centrum miasta jest prawie całkowicie nie-
przejezdne. Taka sama sytuacja występuje na drogach prze-

Rys. 1. Przebieg autostrady A4 przez Katowice oraz wiadukty umożliwiające jej przekroczenie 
samochodem
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2]

Katowice jako miasto przemysłowe posiada bardzo gęstą 
sieć torowisk kolejowych. Wiele z nich to linie wielotorowe, 
które w znacznym stopniu ograniczają bądź całkowicie unie-
możliwiają przejazd samochodów. Konieczna stała się budo-
wa wiaduktów umożliwiających sprawne przemieszczanie się 
przez miasto. Rysunek 2 przedstawia linie kolejowe (zarówno 
obecnie używane jak i nieczynne) na terenie Katowic.

Rys. 2. Schemat występowania linii kolejowych w Katowicach
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2]

Rys. 3. Poziom wykorzystania przepustowości sieci drogowo-ulicznej Katowic – stan na 2008 r. 
Źródło: [3]
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lotowych. Często również niemożliwym okazuje się wyty-
czenie trasy alternatywnej, pozwalającej na ominięcie 
zatorów. Poniższy rysunek przedstawia poziom wykorzy-
stania przez potoki ruchu przepustowości sieci drogowo- 
-ulicznej w Katowicach.

Szczególne czynniki wpływające na poziom kongestii  
transportowej w Katowicach
Katowice prowadzą działania mające przyczyniać się do 
spadku poziomu kongestii transportowej panującej w mie-
ście. W dalszym ciągu jednak wiele czynników negatywnie 
oddziałuje na to zjawisko. Aby skutecznie walczyć z proble-
mem nadmiernego zatłoczenia na drogach, niezbędna jest 
identyfikacja czynników i działań przyczyniających się do 
eskalacji tego problemu.

Niektóre rozwiązania w założeniu skutkować mają 
zmniejszeniem liczby samochodów poruszających się po 
drogach ścisłego centrum miasta. Zdaniem władz miasta 
na ograniczanie zjawiska kongestii transportowej niebaga-
telny wpływ ma darmowy parking w katowickiej strefie 
kultury (rejon Nowego Muzeum Śląskiego oraz Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia). Może on pomie-
ścić około 1000 samochodów. Zgodnie z planami Urzędu 
Miasta w Katowicach parking pomimo gotowej instalacji 
służącej do poboru opłat ma pozostać bezpłatny. Jest on 
bardzo atrakcyjną alternatywą dla osób pracujących w rejo-
nie Śródmieścia. Dogodna lokalizacja katowickiej strefy 
kultury oraz znacząca liczba bezpłatnych miejsc postojo-
wych przyczyniają się do zmian zachowań komunikacyj-
nych kierowców. Wielu z nich decyduje się na pozostawie-
nie pojazdu na parkingu oraz na dalsze przemieszczanie się 
do miejsca zatrudnienia w inny sposób (najczęściej pieszo). 
Istnieją również plany, zgodnie z którymi rejon strefy kul-
tury ma podczas dnia służyć za centrum przesiadkowe. 
W celu zwiększenia atrakcyjności tego rozwiązania rozwa-
żano uruchomienie bezpłatnego elektrycznego autobusu 
kursującego na trasie ulic: Olimpijska – Uniwersytecka – 
Moniuszki – aleja Korfantego – Rondo albo nowej linii ko-
munikacji miejskiej. W drugim przypadku rolę biletu par-
kingowego pełniłby bilet KZK GOP [4].

 Dostępność dużego, bezpłatnego parkingu w bezpo-
średnim sąsiedztwie Śródmieścia dodatkowo przyczynia się 
do zwiększenia liczby samochodów poruszających się po 
katowickich drogach. Osoby wcześniej podróżujące do pra-
cy środkami komunikacji publicznej (z powodu ograniczo-
nej liczby miejsc parkingowej w rejonie ścisłego centrum 
miasta) otrzymały możliwość darmowego parkowania 
w pobliżu ich miejsca zatrudnienia. Przyczyniło się to do 
zmiany wybieranego środka transportu – z komunikacji 
miejskiej na samochód osobowy. Spowodowało to znaczne 
zwiększenie liczby pojazdów poruszających się w tym rejo-
nie (parking przeznaczony na około 1000 pojazdów jest 
podczas dnia właściwie całkowicie zapełniony). Co więcej 
lokalizacja centrum przesiadkowego w okolicy ścisłego cen-
trum miasta (a więc na drogach o bardzo wysokim pozio-
mie wykorzystania) jest całkowicie niezgodna z ideą kon-
cepcji Park&Ride, która zakłada rozładowanie potoków 

ruchu samochodów osobowych już na peryferiach miasta. 
W przypadku wprowadzenia w tym rejonie strefy płatnego 
parkowania opłaty mogłyby być pobierane jedynie podczas 
dnia (np. w godzinach 6.00–18.00), aby zapewnić osobą 
udającym się w późniejszej porze dnia na wydarzenia orga-
nizowane przez jednostki katowickiej strefy kultury bez-
płatny parking. Natomiast podczas dnia rolę biletu parkin-
gowego mógłby pełnić np. bilet do Muzeum Śląskiego.

Zdaniem wielu kierowców wyznaczenie w Katowicach 
tzw. strefy TEMPO 30 znacznie przyczyniło się do zmniej-
szenia płynności ruchu ulicznego. Przyczyną wprowadzenia 
strefowych ograniczeń prędkości jest poprawa bezpieczeń-
stwa najsłabiej chronionych uczestników ruchu, a więc pie-
szych i rowerzystów. Niezwykle trudnym jest jednak znale-
zienie jakiejkolwiek korelacji pomiędzy strefowymi ograni-
czeniami ruchu a poziomem występującej kongestii 
trans portowej. Podczas godzin szczytu kongestia transpor-
towa najczęściej spowodowana jest znacznym przekrocze-
niem wydajności drogi, a więc istnienie ograniczeń pręd-
kość w ogólne nie wpływa na pogorszenie sytuacji panują-
cej na drodze – pojazdy i tak poruszają się ze znacznie 
mniejszą prędkością. Poza godzinami szczytu, gdy ruch 
uliczny nie jest już tak duży, ograniczenia prędkości ow-
szem wpływają na czas przejazdu przez strefę uspokojenia 
ruchu, nie przyczyniają się natomiast do powstawania zato-
rów. Wszelkie zarzuty dotyczące negatywnego wpływu 
strefy o ograniczonej dozwolonej prędkości jazdy na wzrost 
poziomu kongestii transportowej wydają się być niepraw-
dziwe.

Istotnym czynnikiem znacząco wpływającym na po-
ziom kongestii transportowej występującej na drogach jest 
lokowanie galerii handlowych w obrębie ścisłego centrum 
miasta. Generują one znaczące potoki ruchu na ulicach nie-
przystosowanych do obsługi tak dużej liczby samochodów. 
Rysunek 4 prezentuje lokalizację galerii handlowych w oko-
licach Śródmieścia, obszar zaznaczony czerwonym okrę-
giem przedstawia rejon ścisłego centrum miasta.

Duża liczba galerii handlowych w rejonie centrum 
Katowic znacząco przyczynia się do obniżenia płynności ru-
chu. Ponadto planuje się rozbudowę niektórych centrów 
handlowych (np. Galerii Katowickiej [5]) czy budowę ko-
lejnych (np. Galeria Libero przy ulicy Kościuszki [6] – co 
prawda poza ścisłym centrum miasta, ale w jego bezpo-

Rys. 4. Lokalizacja galerii handlowych w centrum Katowic
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2]
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średnim sąsiedztwie) co dodatkowo powiększy istniejący 
problem. Duże obiekty przeznaczone na sklepy powinny 
być lokowane z dala od centrum miasta, najlepiej na obrze-
żach lub przy drogach przelotowych (np. Silesia City Center 
lub Centrum Handlowe Dąbrówka). Takie rozwiązanie 
znacząco obniża poziom zatłoczenia panującego na śród-
miejskich ulicach, a łatwy i szybki dojazd do galerii handlo-
wych dodatkowo zwiększy ich atrakcyjność dla klientów. 

Planowany system centrów przesiadkowych
W Katowicach od wielu lat toczą się rozmowy o budowie 
systemu centrów przesiadkowych. Pozwolą one na dojazd 
samochodem na peryferie miasta, pozostawienie tam samo-
chodu, a następnie dotarcie do centrum za pomocą komu-
nikacji miejskiej. Władze miasta w 2016 roku wydały zgo-
dę na ich budowę. Powstać mają trzy centra przesiadkowe 
(w Brynowie, na Zawodziu, na Ligocie) oraz jeden rozbudo-
wany dworzec autobusowy w Śródmieściu [7].

Głównym zadaniem centrum przesiadkowego na 
Zawodziu będzie ułatwienie zmiany środka komunikacji 
miejskiej (z autobusu na tramwaj i odwrotnie). Powstać ma 
16 miejsc postojowych dla autobusów oraz grupa torów 
odstawczych dla tramwajów. Wybudowane zostaną rów-
nież dwa zadaszone perony. Parking zlokalizowany w po-
bliżu centrum ma pomieścić 275 samochodów. Powstanie 
również parking rowerowy na 36 jednośladów oraz budy-
nek przeznaczony na zaplecze socjalne dla kierowców ko-
munikacji miejskiej oraz punkt sprzedaży biletów i toalety 
dla podróżnych [9].

Centrum przesiadkowe na Ligocie będzie najmniejsze ze 
wszystkich. Przy okazji jego budowy zmodernizowana zo-
stanie również istniejąca infrastruktura drogowa – powsta-
nie rondo od strony ulicy Panewnickiej. Pomiędzy nowym 
rondem a dworcem PKP umieszczone zostaną dwa zada-
szone przystanki autobusowe oraz drugie rondo przezna-
czone tylko dla autobusów do wykonywania manewru za-
wracania. Projektowany parking pomieścić ma 110 samo-
chodów. Znajdą się na nim również urządzenia służące do 
bezpiecznego pozostawienia 56 rowerów [8]. 

Największe centrum przesiadkowe zlokalizowane bę-
dzie w Brynowie. Powstanie budynek, w którym mieścić się 
ma zaplecze socjalne dla kierowców komunikacji miejskiej, 
poczekalnia dla pasażerów, kioski oraz toalety. Jego po-
wierzchnia użytkowa ma wynosić 370 m2. Przy centrum 
przesiadkowym wybudowane zostaną dwa duże parkingi. 
Pierwszy, zlokalizowany pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą 
Jankego, będzie dwukondygnacyjny i ma pomieścić 400 
samochodów. Drugi, mniejszy, umiejscowiony zostanie 
wzdłuż ulicy Rzepakowej. Pomieści on około 50 samocho-
dów. Przy centrum przesiadkowym wybudowane zostaną 
również, podobnie jak w pozostałych przypadkach, urzą-
dzenia służące do bezpiecznego pozostawienia roweru – po-
wstanie ich 20. Do centrum przesiadkowego mają prowa-
dzić nowe drogi rowerowe. Zaprojektowane zostaną rów-
nież zatoczki przeznaczone do krótkiego postoju 
samochodów osobowych, pozwalające na odbiór jak i wysa-
dzenie pasażerów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje na 

wielu lotniskach. Inwestycja ta wymagać będzie przesunię-
cia części ulicy Jankego w kierunku wschodnim [8].

Na ulicy Sądowej powstanie ostatni obiekt systemu. 
Nie będzie to jednak centrum przesiadkowe, a dworzec au-
tobusowy składający się z 15 przystanków. Wybudowany 
zostanie dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdo-
wać się będzie pomieszczenie socjalne dla kierowców, strefa 
podróżnych, restauracja, kiosk i toalety. Powstanie również 
niewielki parking dla 50 samochodów – opłata za pozosta-
wienie samochodu ma być jednak znaczna, co ma skłonić 
kierowców do rezygnacji z podróżowania prywatnym sa-
mochodem po rejonie śródmieścia [8].

Dobrze zaprojektowany system centrów przesiadko-
wych pozwoli na znaczne ograniczenie ruchu prywatnych 
samochodów w miejscach najbardziej podatnych na wystę-
powanie kongestii transportowej (rejon Śródmieścia). 
Znacząco zwiększy on również atrakcyjność transportu 
zbiorowego. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do 
końca 2019 roku. Budowa centrów finansowana będzie 
w dużej mierze ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) [9].

Propozycje rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania 
zjawiska kongestii transportowej w Katowicach
Innym rozwiązaniem, mogącym przyczynić się do popra-
wy sytuacji panującej na drogach, jest wprowadzenie opłat 
za korzystanie z dróg w rejonach najbardziej dotkniętych 
problemem kongestii transportowej. Systemy takie z po-
wodzeniem funkcjonują już w wielu miastach na całym 
świecie, a fundusze z nich pozyskiwane przeznaczane są 
na remonty oraz modernizację istniejącej infrastruktury 
drogowej. Zniżki mogłyby uzyskać pojazdy spełniające 
określone normy emisji spalin (np. EURO 6), a zwolnio-
ne z opłat zostałby pojazdy mieszkańców zameldowanych 
w obszarze objętym płatnym parkowaniem. Opłaty za ko-
rzystanie z dróg obowiązywałyby w godzinach dziennych 
(np. 6.00–19.00), co znacznie ułatwiłoby przemieszczenie 
się z jednej dzielnicy miasta do drugiej poza godzinami 
szczytu. Takie rozwiązanie w połączeniu z systemem cen-
trów przesiadkowych wpłynęłoby na zmiany zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców (w szczególności tych do-
jeżdżających do pracy w rejonie ścisłego centrum miasta 
z dzielnic peryferyjnych, a także z innych miast), co przy-
czyniłoby się do ograniczenia zatłoczenia panującego na 
drogach. Rysunek 5 przedstawia proponowany obszar ob-
jęty opłatą za korzystanie z dróg.

Obszar objęty opłatą za korzystanie z dróg ograniczony 
byłby od zachodu ulicą Sokolską, placem Wolności oraz 
Mikołowską, od wschodu ulicami Dudy-Gracza i Graniczną, 
od północy drogą krajową nr 79, a od południa autostradą 
A4 oraz ulicami Damrota i Sowińskiego. Ciągami komuni-
kacyjnymi wyjętymi z poboru opłat byłyby ulice Sokolska, 
Mikołowska, Kościuszki (do skrzyżowania z ulicą Ceglaną) 
oraz 1 Maja (do skrzyżowania z Dudy-Gracza i Graniczną). 
Taki układ strefy pozwoliłby na ograniczenie ruchu na ulicach 
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najbardziej dotkniętych zjawiskiem kongestii transporto-
wej, przy równoczesnym utrzymaniu możliwości darmowe-
go przejazdu głównym katowickimi szlakami komunika-
cyjnymi. Opłata pobierana może być za pomocą dedyko-
wanego systemu informatycznego (co wymaga jednak 
dużych nakładów finansowych oraz powoduje znaczne 
utrudnienia dla osób na co dzień niekorzystających z kato-
wickich dróg) lub przy pomocy winiety. Takie rozwiązanie 
wymaga jednak przeprowadzenia szeregu badań, co powoli 
na uniknięcie wielu problemów w przyszłości.

Projektem znacząco przyczyniającym się do ogranicze-
nia poziomu kongestii transportowej w mieście byłaby bu-
dowa obwodnicy do Siemianowic Śląskich. Ruch pomiędzy 
tymi miastami jest znaczący, a obecnie funkcjonujący układ 
drogowy nie jest w stanie obsłużyć tak obszernych jego po-
toków. Koniecznym wydaje się budowa nowej drogi po-
zwalającej na szybką komunikację pomiędzy Katowicami 

a Siemianowicami Śląskimi. Rysunek 6 przedstawia różne 
warianty realizacji tego połączenia oraz (zaznaczone kolo-
rem niebieskim) rozwiązanie ujęte w liście intencyjnym 
z 2014 roku podpisanym przez prezydentów obu miast 
oraz prezesa Górnośląskiego Parku Przemysłowego [10], 
które do tej pory nie zostało zrealizowane.

Na rysunku 6 przedstawiono:
1) za pomocą koloru czarnego pierwszy wariant własnego 

projektu przebiegający w Katowicach ulicą Dudy-
-Gracza poprzez Dobrowolskiego, Górną, Wiązową, 
Ogródki Działkowe „Dolina Zgody” oraz „Słoneczne 
Wzgórze”, tzw. Alpy (niezagospodarowane tereny po-
między Katowicami i Siemianowicami Śląskimi) oraz 
przez Siemianowice ulicami Chemiczną, Plebiscytową, 
Konopnickiej, Matejki, Głowackiego, 27-go Stycznia 
do ronda Maciej; 

2) kolorem brązowym drugi wariant własnego projektu 
przebiegający w Katowicach od ulicy Bohaterów Monte 
Casino poprzez Rodzinne Ogródki Działkowe „Radość” 
(dawną trasą kolei wąskotorowej), niezagospodarowane 
tereny pomiędzy Katowicami i Siemianowicami Śląskimi 
(tzw. Alpy) i dalej jak w wariancie pierwszym;

3) kolorem czerwonym zaznaczono alternatywne dla obu 
wariantów rozwiązanie trasy przez tereny należące do 
Siemianowic Śląskich w postaci nowego prostego odcin-
ka drogi prowadzącego od ulicy Chemicznej do ronda 
Maciej. Jest to rozwiązanie lepsze dla ruchu natomiast 
wymagające ingerencji w istniejącą zabudowę (ten sam 
odcinek trasy przedstawiony kolorem czarnym oraz brą-
zowym wykorzystuje już istniejące ulice);

4) kolorem niebieskim zaznaczono wspomniane powyżej roz-
wiązanie proponowane przez magistraty Katowic i Sie-
mia nowic Śląskich.

Jak wynika z rysunku 6, zarówno w części trasy należą-
cej do Katowic, jak i w tej należącej do Siemianowic Śląskich 
oprócz wariantu z 2014 roku istnieją dwa alternatywne 
rozwiązania. Każde z nich posiada słabe i silne strony. 
Mocną stroną wariantu pierwszego jest to, iż rozpoczyna się 
w obrębie centrum Katowic, tak więc ruch w stronę 
Siemianowic Śląskich od razu kierowany będzie w nową 
drogę. Pozwoli to na natychmiastowe wyeliminowanie 
z sieci dróg lokalnych pojazdów kierujących się do 
Siemianowic Śląskich. Poważnym zagrożeniem dla tego 
rozwiązania jest planowany przebieg przez Osiedle Wajdy 
oraz tereny należące do dwóch różnych ogródków działko-
wych. Taka sytuacja na pewno spowoduje poważny opór 
mieszkańców osiedla oraz protesty właścicieli ogródków. 
W skrajnym przypadku może to doprowadzić do całkowi-
tego zablokowania tej inwestycji. W wariancie drugim 
uniknie się wywłaszczenia właścicieli ogródków działko-
wych, ponieważ planowana trasa przebiega równolegle do 
nich starym torowiskiem kolei wąskotorowej. Kolejną zale-
tą tego rozwiązania jest ominięcie terenów zamieszkanych, 
co zaowocuje brakiem sprzeciwu społeczności lokalnej. 
Niestety takie rozwiązanie zostanie okupione przeniesie-
niem ruchu w stronę Siemianowic Śląskich na i tak już 

Rys. 5. Proponowany obszar objęty opłatą za korzystanie z dróg
Źródło: projekt i opracowanie własne na podstawie: [2]

Rys. 6. Proponowany przebieg dwu wariantów połączenia pomiędzy Katowicami i Siemia nowicami 
Śląskimi (rozwiązania własne) oraz wcześniej planowana i niezrealizowana inwestycja
Źródło: projekt i opracowanie własne na podstawie: [2] i [10]
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zatłoczone ulice 1 Maja do Bohaterów Monte Casino oraz 
węzeł Bagienna w stronę Mysłowic (do zjazdu w ulicę 
Bohaterów Monte Casino). Analizując alternatywne wa-
rianty Siemianowickiej części przedstawionego rozwiąza-
nia, należałoby zastanowić się tylko nad tym, czy drogę 
poprowadzić istniejącymi już, i tak wąskimi i wymagający-
mi przebudowy ulicami, czy też od razu poprowadzić ją zu-
pełnie nową lokalizacją. W jednym i w drugim przypadku 
potrzebne będą negocjacje ze społecznością lokalną. 
Natomiast wybór rozwiązania optymalnego pod względem 
technicznym i ekonomicznym nie jest przedmiotem niniej-
szej pracy.

Korzystnym rozwiązaniem byłoby połączenie jednej 
z powyższych propozycji z wcześniejszym, oficjalnym pro-
jektem. Doprowadziłoby to do całkowitej dywersyfikacji 
ruchu na linii Katowice–Siemianowice Śląskie, pozwalając 
kierowcom na wybór trasy zoptymalizowanej, co spowodo-
wałoby znaczne rozładowanie ruchu na wszystkich drogach 
pomiędzy oboma miastami. W razie realizacji powyższych 
założeń wydaje się, że zasadnym byłoby powstanie ronda 
w miejscu styku wszystkich projektów (ulica Chemiczna 
w Siemianicach Śląskich).

Podsumowanie
Katowice są miastem o znacznym poziomie kongestii 
transportowej. Szereg działań prowadzonych do tej pory 
(np. budowa Drogowej Trasy Średnicowej i Wschodniej 
Obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego czy 
działania nie wspomniane w tej pracy, takie jak: imple-
mentacja Śląskiej Karty Usług Publicznych w istniejących 
system komunikacji miejskiej oraz stworzenie sieci wypo-
życzalni rowerów publicznych) przyczyniło się do znaczne-
go spowolnienia eskalacji tego problemu, niemniej jednak 
wiele rozwiązań funkcjonujących w Katowicach znacząco 
wpływa na stały wzrost ruchu samochodowego w obrębie 
miasta, a przez to powoduje wzrost kongestii transporto-
wej. Największym problemem wydaje się stale rosnąca licz-
ba galerii handlowych funkcjonujących w obrębie ścisłego 
centrum miasta. Takie inwestycje dodatkowo przyciągają 
ruch na   i tak już zatłoczone   śródmiejskie ulice. Poza tym, 
darmowe parkingi przy tych obiektach (lub o cenach kon-
kurencyjnych w stosunku do opłat parkingowych pobie-
ranych przez miasto) dodatkowo motywują mieszkańców 
do wyboru prywatnego samochodu jako głównego środ-
ka komunikacji. Sytuację może jednak zmienić planowana 
sieć centrów przesiadkowych mająca znacząco odciążyć ka-
towickie ulice. Skuteczność  wszelkich działań w głównej 
mierze zależy od ich współdziałania oraz skupienia na celu 
w sposób zharmonizowany, jak od kooperacji poszczegól-
nych elementów różnych systemów.  

Ciągle zwiększająca się świadomość społeczeństwa oraz 
władz co do problemu kongestii transportowej, zaintereso-
wanie tym tematem mediów oraz wprowadzanie coraz to 
nowych, bardziej zaawansowanych technologiczne rozwią-
zań, niejednokrotnie współdziałających ze sobą w sposób zin-
tegrowany pozwala na wychodzenie naprzeciw coraz to 
większym potrzebom mieszkańców dużych miast. Oczywis-

tym jest, że nie możliwe jest całkowite wyeliminowanie po-
ruszanego w niniejszej pracy problemu nadmiernego zatło-
czenia panującego na drogach, aczkolwiek istnieje duża 
szansa, że w miarę wprowadzania zmian do istniejącej poli-
tyki transportowej nastąpi jego znaczne zmniejszenie.

Katowice, jako stolica Aglomeracji Górnośląskiej, po-
siadają już szereg skutecznych rozwiązań przyczyniających 
się do ograniczania tego problemu, a wiele nowych wciąż 
czeka na realizację. Koniecznym jednak jest ciągłe uspraw-
nianie istniejącego systemu i wprowadzanie nowych dzia-
łań związanych z ograniczaniem kongestii transportowej. 
Nie można również zapomnieć o konieczności integracji 
poszczególnych systemów, nie tylko w skali miasta, ale ca-
łej aglomeracji, co aktualnie stanowi swoistą piętę achille-
sową istniejącego układu transportowego. Jednakże przed 
stawione w artykule najnowsze rozwiązania, jak i te plano-
wane wskazują, że władze poszczególnych miast rozumieją, 
iż tylko synchronizacja działań w tej dziedzinie pozwoli na 
skuteczne ograniczenie narastającego problemu. Najwięk-
sze miasto Górnego Śląska jest na najlepszej drodze, by stać 
się pionierem w dziedzinie zwalczania kongestii transporto-
wej w regionie oraz dobrym przykładem ograniczania tego 
zjawiska dla innych zespołów miejskich. 
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Streszczenie: Systemy transportowe w dużych miastach są coraz bar-
dziej obciążone, a kongestia i związane z nią negatywne efekty są istotną 
barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów zurbanizowanych. 
Jednym z wyzwań współczesnej polityki transportowej jest zmiana 
preferencji komunikacyjnych w miastach. Podstawą takich działań 
jest odpowiednia analiza tego zagadnienia i zrozumienie czynników 
wpływających na zmiany mobilności mieszkańców miast. Preferencje 
komunikacyjne są zależne od szeregu zjawisk ekonomicznych, społecz-
nych i geograficznych. Celem poniższego artykułu jest analiza zacho-
wań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w latach 1993–2015 
oraz ocena stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, 
zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzą-
cych w tym samym okresie. Artykuł omawia wyniki Warszawskich 
Badań Ruchu, kompleksowych, cyklicznych badań wykonywanych 
od roku 1993 do roku 2015. Jednocześnie przeprowadzono analizy 
zmian wybranych wskaźników społecznych oraz ekonomicznych za-
chodzących w Warszawie oraz kształtujących mobilność mieszkańców. 
Przeprowadzone analizy wykazują, że w kontekście wielu przemian spo-
łeczno-gospodarczych, niekorzystnych z punktu widzenia założeń kon-
cepcji transportu zrównoważonego, w Warszawie cały czas w podziale 
intermodalnym utrzymuje się wysoki udział transportu publicznego, 
a działania miasta wspierające ten proces należy ocenić pozytywnie. 
W artykule zaznaczono również problemy i wyzwania dotyczące rozwo-
ju zrównoważonego systemu transportowego w Warszawie i dalszych 
zmian w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców.
Słowa kluczowe: zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkań-
ców miast, polityka transportowa, transport zrównoważony.

Zachowania i preferencje komunikacyjne 
mieszkańców Warszawy w kontekście 
zmian społeczno-ekonomicznych  
w latach 1993–20151

Wprowadzenie
Ochrona środowiska naturalnego jest obecnie w centrum 
uwagi współczesnego świata, a działania na jej rzecz znaj-
dują swoje odzwierciedlenie w wielu dokumentach strate-
gicznych oraz agendach badawczych. Do priorytetowych 
obszarów związanych ze zrównoważonym rozwojem należy 
transport. Pomimo niewątpliwego postępu technologicz-
nego sektor ten w dalszym ciągu odpowiada za bardzo 
duży procent emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 
Także liczba samochodów na całym świecie cały czas się po-
większa. W niektórych regionach przyrost ten jest szybszy 
niż wzrost liczby ludności, np. na terenie UE-28, gdzie w la-
tach 1990–2013 liczba samochodów osobowych, zwiększy-
ła się o 84 miliony, podczas gdy liczba mieszkańców w tym 
samym okresie wzrosła o 30 milionów osób [1]. Z kolei 
w krajach uboższych samochód pozostaje pożądanym sym-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

bolem statusu społecznego i często jest kupowany kosztem 
innych wydatków. Można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że problem ten będzie się utrzymywał w nadcho-
dzących latach, szacuje się, że do roku 2030 globalna liczba 
samochodów może przekroczyć próg dwóch miliardów po-
jazdów [2, 3]. Nadmierna liczba i rola samochodów osobo-
wych jest wyzwaniem zwłaszcza na terenach zurbanizowa-
nych, obszarach o ograniczonej przestrzeni i dużej gęstości 
zaludnienia. To w miastach są najbardziej odczuwalne ne-
gatywne aspekty funkcjonowania transportu – kongestia 
oraz emisja zanieczyszczeń. Redukcja wykorzystania sa-
mochodów osobowych jako podstawowego środka trans-
portu jest jednym z głównych celów współczesnej polityki 
transportowej. To zjawisko ma korzystny wpływ na jakość 
powietrza w miastach, a w konsekwencji zdrowie miesz-
kańców. Poprawia także wskaźniki bezpieczeństwa drogo-
wego (BRD) oraz ogranicza koszty zewnętrzne funkcjono-
wania systemów transportowych, co wiąże się z oszczęd-
nościami dla społeczeństwa i zarządzających miastami [4]. 
Odpowiednia polityka transportowa jest zatem szczególnie 
ważna na poziomie miast i regionów. Na terenach zurba-
nizowanych istnieje także więcej potencjalnych narzędzi 
do modelowania zachowań i preferencji komunikacyjnych 
mieszkańców miast. Działania mające zachęcać użytkowni-
ków do zmian preferencji i zachowań komunikacyjnych są 
nazywane polityką zarządzania mobilnością (ang. mobility 
management). Taka polityka z założenia powinna definio-
wać całościową wizję miasta na promocję zrównoważonego 
transportu oraz zachęcać mieszkańców do rezygnowania 
z samochodów na rzecz zrównoważonych środków trans-
portu [5, 6, 7]. 

Celem artykułu jest analiza zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców Warszawy w latach 1993–2015 oraz ocena 
stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, 
zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych 
zachodzących w tym samym okresie.

Analiza zachowań komunikacyjnych
Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców jest 
istotnym elementem polityki transportowej opartej na 
zasadach zrównoważonego rozwoju. Wiedza na temat 
rzeczywistych preferencji, a zatem potrzeb mieszkańców 
w obszarze mobilności jest kluczowa dla skutecznej mody-
fikacji funkcjonowania systemów transportowych. Badania 
preferencji komunikacyjnych w miastach mogą być realizo-
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wane na kilka sposobów. Tradycyjnym i najpowszechniej-
szym narzędziem są badania ankietowe oraz marketingo-
we prowadzone na reprezentatywnej grupie gospodarstw 
domowych. Metodą badawczą są wywiady indywidualne 
zawierające pytania dotyczące m.in. motywacji i liczby wy-
konywanych podróży, determinantów wyboru poszczegól-
nych środków, a także oceny i postulatów dotyczące funk-
cjonowania systemu transportowego w mieście. Ankiety 
dotyczące transportu zbiorowego powinny być także do-
pasowane do wielkości ośrodka miejskiego. W literaturze 
wyróżnia się podział na trzy podstawowe rodzaje systemów 
transportu zbiorowego, cechujące się odmiennymi forma-
mi organizacji i problemami organizacyjnymi: transport 
zbiorowy metropolitalny, transport zbiorowy miejski i pod-
miejski oraz transport zbiorowy pozamiejski i regionalny 
[8]. Kompleksowe badania preferencji komunikacyjnych 
mieszkańców zazwyczaj są przeprowadzone w najwięk-
szych miastach, zaliczanych do pierwszej z wymienionych 
grup. W ankietach uwzględnia się także pytania dotyczące 
relacji i częstotliwości dojazdów oraz czasu spędzanego na 
przemieszczaniu się za pomocą poszczególnych środków 
transportu. Badania preferencji transportowych powinny 
być reprezentatywne pod kątem płci, wieku i miejsca za-
mieszkania ankietowanych osób. W celu zapewnienia naj-
większej reprezentatywności w tego typu badaniach zazwy-
czaj stosuje się próby warstwowe uwzględniające wszyst-
kie trzy powyższe czynniki [9]. W badaniach mobilności 
komunikacyjnej mają także znaczenie takie czynniki, jak 
termin przeprowadzenia badania, odpowiednia promocja 
prowadzonych ankiet, a także prawidłowa rejestracja da-
nych i obróbka wyników [10]. Wyniki badań ankietowych 
służą do przygotowania najważniejszych wskaźników doty-
czących preferencji komunikacyjnych i mobilności miesz-
kańców. Do najważniejszych rezultatów badań są zaliczane 
następujące wskaźniki:

•	 struktura gałęziowa podróży, tzw. podział intermo-
dalny (ang. modal split); 

•	 motywacje, ruchliwość i czas wykonywania podróży;
•	 rozkład podróży w ciągu doby;
•	 ocena jakości dla poszczególnych elementów systemu 

transportowego;
•	 opracowanie modeli ruchu.
 
Współcześnie nowoczesne technologie otwierają nowe 

możliwości analizy wzorców mobilności mieszkańców 
miast. Podstawowym rozwiązaniem z tego obszaru są tech-
nologie oparte na systemach GPS, pozwalające monitoro-
wać rzeczywisty przepływ potoków ruchu i natężenie ru-
chu. Zaletą takich rozwiązań jest analiza rzeczywistych 
danych pozwalająca na odkrywanie prawdziwych preferen-
cji i wzorców przemieszczania się. Deklarowane odpowiedzi 
zbierane w ankietach często mogą odbiegać od rzeczywi-
stych zachowań ankietowanych [11]. Dzięki nowoczesnym 
i spersonalizowanym aplikacjom współcześni zarządcy sys-
temów transportowych teoretycznie są w stanie określić nie 
tylko stopień wykorzystania poszczególnych środków trans-
portu, ale także pozyskać dużo bardziej szczegółowe dane 

dotyczące rozłożenia natężenia podróży w ciągu dnia, dłu-
gości podróży, preferowanych tras itp. dla konkretnych 
grup społecznych. Takie informacje pozwalają na znacznie 
bardziej efektywną politykę transportową. Sposoby dotar-
cia do poszczególnych grup społecznych i przekonania do 
zmiany nawyków różnią się między sobą, dlatego bardziej 
szczegółowe informacje na temat wykonywanych podróży 
umożliwiają skuteczniejsze kształtowanie zachowań np. 
poprzez akcje edukacyjne. W Polsce są już prowadzone 
projekty badawcze z zakresu wykorzystania technologii 
GPS i GSM do monitorowania rzeczywistej mobilności miesz-
kańców, dlatego można założyć, że w stosunkowo niedale-
kiej przyszłości znajdzie ona zastosowanie także i w naszym 
kraju [12]. 

W literaturze przedmiotu istnieje duża liczba opraco-
wań analizujących zależność preferencji i zachowań komu-
nikacyjnych (ang. travel behaviour) od szeregu zjawisk eko-
nomicznych, społecznych i geograficznych. Badania w tym 
obszarze prowadzone są już od kilkudziesięciu lat. Takie 
czynniki jak koszt podróży, struktura ludności w mieście, 
status społeczny i stopień zamożności, charakterystyka go-
spodarstwa domowego czy zagospodarowanie przestrzenne 
terenów miejskich mogą znacząco wpływać na mobilność 
mieszkańców i sposoby przemieszczania się m.in. poprzez 
korelacje pomiędzy liczbą i czasem wykonywanych podró-
ży oraz wyborem środka transportu [13,14,15]. Jednym 
z najważniejszych spośród zbadanych czynników jest zależ-
ność pomiędzy poziomem zamożności społeczeństwa a wy-
stępującymi paradygmatami mobilności. Kore lacja pomię-
dzy wskaźnikiem PKB per capita a wskaźnikami aktywno-
ści transportowej mieszkańców, obrazowanej przez liczbę 
posiadanych samochodów, jest stosunkowo dobrze zbadana 
i opisana w literaturze. Według dostępnych wyników ta za-
leżność wygląda podobnie we wszystkich regionach świata. 
Wzrost zamożności społeczeństwa skutkuje początkowo 
szybkim wzrostem wskaźnika motoryzacji. Najszybszy 
przyrost w liczbie rejestrowanych samochodów, przekracza-
jący tempo wzrostu gospodarczego, odnotowuje się po 
przekroczeniu poziomu 3000 USD PKB per capita, aż do 
osiągnięcia poziomu 10 000 USD per capita. Pomiędzy 10 
000 USD a 20 000 USD PKB per capita wskaźnik moto-
ryzacji rośnie w tym samym tempie co przychody miesz-
kańców. Natomiast po przekroczeniu poziomu 20 000 
USD PKB per capita tempo wzrostu wskaźnika motoryza-
cji spada [2, 16,17].

Zachowania komunikacyjne mieszkańców miast były 
także przedmiotem wielu badań przeprowadzonych 
w Polsce. W większości przypadków koncentrują się na wy-
branych aspektach funkcjonowania systemu transportowe-
go np. preferencjach komunikacyjnych i satysfakcji z pozio-
mu usług użytkowników na badaniu mobilności wybra-
nych grup społecznych lub użytkowników danego środka 
transportu. Dostępne badania z pierwszej grupy obejmują 
np. uczniów liceów ogólnokształcących lub gimnazjów 
[18, 19], a także osoby podróżujące w dni robocze i week-
endowe [20,21]. Druga grupa badań obejmuje m.in. prefe-
rencje użytkowników rowerów [22] lub pasażerów środ-
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ków trans portu publicznego [23, 24]. Transport zbiorowy 
jest najczęściej analizowanym środkiem transportu pod ką-
tem oczekiwań i preferencji komunikacyjnych. 

Według wyników badań do najwyżej cenionych atrybu-
tów jakościowych środka transportu w Polsce zalicza się 
punktualność, niezawodność, częstotliwość i bezpośred-
niość [25, 26]. Rzadziej stosowane są metody regresji logi-
stycznej pozwalające na wycenę poszczególnych atrybutów 
jakościowych oraz ich wpływ na ostateczne decyzje pasaże-
rów [27]. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż podobne 
analizy są także przeprowadzane dla mniejszych miejsco-
wości [24,28].W największych miastach kraju przeprowa-
dza się także cyklicznie kompleksowe badania ruchu stano-
wiące dobry punkt wyjściowy do dalszej analizy o modyfi-
kacji prowadzone polityki transportowej. 

Zmiany w preferencjach komunikacyjnych w Warszawie  
w latach 1993–2015
Pomimo niewątpliwego potencjału nowoczesne techno-
logie nie są szeroko wykorzystywane w kompleksowych 
badaniach ruchu wykonywanych w Polsce. Wynika to 
przede wszystkim z barier finansowych i organizacyjnych. 
W większości przypadków preferencje komunikacyjne 
mieszkańców są określane na podstawie badań ankieto-
wych przeprowadzanych w gospodarstwach domowych. 
Ta metoda badań jest stosowana także w Warszawie. 
W poszczególnych latach zmieniała się jednak skala badań. 
Badania w 1993 roku objęły 1359 gospodarstw domowych 
i dotyczyły podróży wykonywanych w typowe dni robocze 
(poniedziałek–czwartek). Takie same parametry charak-
teryzowały Warszawskie Badania Ruchu (WBR) z 1998 
roku, z tą różnicą, że zwiększyła się liczba ankietowanych 
gospodarstw – do 2016. Kolejne badanie ruchu, z 2005 
roku, objęło 2242 gospodarstwa, natomiast ostatni WBR, 
z 2015 roku miał najszerszą skalę, obejmując ponad 9000 
gospodarstw domowych (tabela 1).

Tabela 1

Badania ruchu w Warszawie – skala i metody badań
Badanie Ruchu Metoda badania Liczba zrealizowanych ankiet 

Warszawskie Badanie Ruchu 1993 Wywiady domowe 1359

Warszawskie Badanie Ruchu 1998 Wywiady domowe 2016

Warszawskie Badanie Ruchu 2005 Wywiady domowe 2245

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Wywiady domowe 9067

Źródło: opracowanie własne

Czynnikiem mogącym kształtować wyniki ankiet pozo-
staje także pora roku przeprowadzenia badania. Badania 
z 1993 roku były przeprowadzone w okresie kwiecień–czer-
wiec, w 1998 w okresie wrzesień–listopad, natomiast w 2005 
i 2015 ponownie w miesiącach od kwietnia do czerwca.

Jednym z podstawowych wskaźników otrzymywanych 
we wszystkich Warszawskich Badaniach Ruchu jest struk-
tura gałęziowa przewozów (rys. 1). Według przedstawio-
nych wyników WBR w Warszawie od roku 1993 nie uległa 
ona radykalnym zmianom. We wszystkich latach udział 
komunikacji zbiorowej w podróżach ogółem utrzymuje się 

Rys. 1. Struktura gałęziowa w podróżach ogółem w Warszawie w latach 1993–2015
Źródło: opracowanie własne

na podobnym poziomie, w przedziale 46%–54%, Rośnie 
natomiast udział motoryzacji indywidulanej – z poziomu 
20,4% w 1993 do 31,7% w 2015 roku. Wzrósł także 
udział podróży wykonywanych rowerem – z 0,6% w 1993 
roku do 3,1% w 2015 roku. W analogicznym okresie spadł 
natomiast udział podróży pieszych z 30,1% do 17,9%.

W przypadku analizy wyłącznie podróży niepieszych 
bardziej widoczny jest spadek udziału komunikacji zbioro-
wej, o około 11% w porównaniu do 1993 roku. Ta różnica 
została częściowo przeniesiona na środki komunikacji indy-
widualnej, ale także rower, którego udział w podróżach nie-
pieszych w 2015 roku wyniósł 3,8% (rys. 2).

Na przestrzeni ponad dwóch dekad zmianie uległa tak-
że deklarowana ruchliwość mieszkańców wyrażana liczbą 
wykonywanych podróż, natomiast deklarowany czas trwa-
nia odbywanej podróży pozostaje na zbliżonym poziomie 
(tabela 2). Pierwszy z powyższych parametrów malał do 
roku 2005, po czym odnotował niewielki wzrost, do pozio-
mu 1,99 podróży dziennie. Te zmiany wynikają prawdopo-
dobnie ze zwiększającego się udziału samochodów osobo-
wych umożliwiających wykonanie jednej podróży w celu 
załatwienia wszystkich spraw, natomiast wzrost po 2005 
roku można przypisać postępującej suburbanizacji miasta.

Rys. 2. Struktura gałęziowa w Warszawie w podróżach niepieszych w latach 1993–2015
Źródło: opracowanie własne
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Także motywacje podróży przez ostatnie dwie dekady 
utrzymywały się na podobnym poziomie. Podstawową mo-
tywacją i celem dla około 45% podróży pozostaje dom. Od 
roku 1993 rośnie natomiast udział podróży do pracy, wyno-
szący 25,2% w 2015 roku. Pozostałe motywacje są odpo-
wiedzialne za kilka procent wykonywanych podróży (tabe-
la 3). Należy zauważyć, że w porównaniu do poprzednich 
badań w ostatnim z przeprowadzonych WBR został ogra-
niczony wybór możliwych motywacji podróży, co także 
mogło wpłynąć na wynik ankiet. 

Dyskusja i ocena zmian preferencji komunikacyjnych  
w Warszawie 
Według przedstawionych wyników WBR z lat 1993–2015 
w analizowanym okresie podział intermodalny podróży nie 
uległ radykalnym zmianom. Do najważniejszych trendów 
na przestrzeni minionych dwudziestu lat można zaliczyć 
stopniowe zwiększanie się udziału samochodów osobowych 
w wykonywanych podróżach oraz równoległe zmniejszanie 
się roli transportu publicznego. Są to jednakże stosunkowo 
niewielkie zmiany. Brak rosnącej roli transportu zbiorowe-
go może skłaniać do negatywnej oceny skuteczności pro-
wadzonej polityki transportowej w obszarze promowania 
środków transportu przyjaznych środowisku. Taka inter-
pretacja wyników byłaby jednakże błędna i zbyt uprosz-
czona, a nieskuteczność prowadzonej polityki transporto-
wej pozorna. W celu pełnej oceny powyższych zmian na-
leży wziąć bowiem pod uwagę nie tylko zmiany samych 
wskaźników transportowych, ale także uwzględnić zmiany 
gospodarcze i społeczne zachodzące w tym samym okre-
sie. W latach 1993–2016 obszar aglomeracji warszawskiej 
odnotował bardzo duży wzrost gospodarczy. Dotyczy to 
zwłaszcza okresu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Według danych Eurostat z 2016 roku w okresie 2008–
2013 Mazowsze odnotowało najszybszy wzrost wskaźnika 
PKB per capita w całej UE. W 2008 roku wynosił 80% 
średniej dla UE-28, podczas gdy w 2013 już 107% tego 
wskaźnika. Od roku 2000 wskaźnik PKB per capita wzrósł 
w Warszawie ponad dwukrotnie, z poziomu 54 000 PLN 
w roku 2000 do ponad 130 000 PLN w 2014 roku.

Podobnie jak w przypadku korelacji zaobserwowanych 
na całym świecie także w Warszawie rozwojowi gospodar-
czemu towarzyszył wzrost liczby samochodów. Według da-
nych za rok 2013 w Warszawie było zarejestrowanych 580 
samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców, natomiast w 1995 roku wskaźnik ten wynosił tylko 
383 pojazdów.

Kolejnym parametrem wpływającym na mobilność 
mieszkańców jest wielkość miasta i zagospodarowanie prze-
strzenne. Gęstość oraz wielofunkcyjność zabudowy są istot-
nymi czynnikami wpływającymi na realizowane podróże 
[29]. Wysoka gęstość zabudowy oraz zapewnianych dostęp-
ności do terenów o zróżnicowanych funkcjach np. usługi, 
urzędy zwiększa udział podróży nie pieszych. Z kolei luźna 
zabudowa miasta, jednowymiarowe planowanie przestrzen-
ne oparte na infrastrukturze drogowej zmniejsza prawdopo-
dobieństwo wykonania podróży pieszych na rzecz zwiększo-
nego wykorzystanie samochodów jako środka komunikacji 
[30,31]. Szereg opracowanych modeli transportowych wy-
kazuje także zależności pomiędzy wzorcami podróżowania 
a zróżnicowaniem form zagospodarowania przestrzennego 
oraz rozmieszczeniem infrastruktury transportowej [32]. 
W Warszawie w ciągu ostatnich 25 lat można było zaobser-
wować intensywny proces suburbanizacji miasta. W porów-
naniu do roku 1993 aktualna powierzchnia miasta się zwięk-
szyła z 484 km2 do 517 km2 i objęła nową dzielnicę miasta 
– Warszawa-Wesoła. To stosunkowo niewielki wzrost, jed-
nakże proces suburbanizacji miasta lepiej odzwierciedla liczba 

Wskaźniki charakteryzujące mobilność mieszkańców Warszawy
Wskaźnik mobilności 1993 1998 2005 2015

Wskaźnik ruchliwości  
(liczba wykonanych podróży)

2,5 2,26 1,85 1,99

Średni czas trwania podróży 32 min 34 min 36 min 33 min

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników WBR

Tabela 3

Motywacje podróży deklarowane w WBR 1993–2015

Motywacje podróży WBR 
1993 [%]

WBR 
1998 [%]

WBR
2005 [%]

WBR 
2015 [%]

do domu 43,40 44 46 45,30

do pracy 15,50 18,90 19,40 25,20

do szkoły / uczelni 7,40 8,20 8,30 6,00

zakupy, usługi ,zdrowie 17,70 15,30 13,90 10,10

wypoczynek, rozrywka, wizyta 8,30 7,20 6,20 13,40

sprawy służbowe, interesy 3,60 3,60 3,50 –

odwożenie 2,20 2,20 2,40 –

inne 1,90 0,60 0,30 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników WBR

Wśród dostępnych wyników interesującym parame-
trem jest także udział poszczególnych środków transportu 
w podróżach wykonywanych komunikacją zbiorową (tabe-
la 4). Badania z lat 1993–2005 wykazują rosnącą role me-
tra oraz stosunkowo stały udział pozostałych środków 
transportu. Jednakże w badaniach przeprowadzonych 
w 2015 roku nie przenalizowano szczegółowo tego wskaź-
nika, co utrudnia jego pełną interpretację.

Udział poszczególnych środków komunikacji zbiorowej  
w podróżach ogółem

Struktura gałęziowa (podróże ogółem) 1993
[%]

1998
[%]

2005
[%]

2015
[%]

Komunikacja zbiorowa w tym: 48,70 52,50 54,20 46,80

Autobusy komunikacji miejskiej 30,20 28 28,10 –

Tramwaj 11,30 12,50 11,30 –

Autobus+ tramwaj 6,70 6,70 6,80 –

Metro – 1,80 2,60 –

Metro + autobus komunikacji miejskiej – 1,80 2,70 –

Metro + tramwaj – 1,30 1,40 –

Źródło. opracowanie własne na podstawie wyników WBR

Tabela 4
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nowych mieszkań budowanych w Warszawie, wynosząca co 
roku co najmniej kilkanaście tysięcy lokali. Dotyczy to w du-
żej mierze peryferyjnych dzielnic miasta, gorzej skomuniko-
wanych z centrum za pomocą środków transportu zbiorowe-
go. Rozrastanie się miasta jest zatem kolejnym czynnikiem 
zachodzącym także w Warszawie i utrudniającym wdrażanie 
zrównoważonej mobilności.

Struktura i zagęszczenie ludności to kolejne parametry 
wpływające na mobilność mieszkańców terenów zurbani-
zowanych. W Warszawie można zaobserwować dwa nega-
tywne czynniki z tego obszaru. Pierwszy z nich to wzrost 
liczby ludności, z 1,63 mln w 1995 roku do 1,74 mln 
w 2015 roku. Oficjalne dane nie uwzględniają również lud-
ności napływowej, niezameldowanej na pobyt stały w stoli-
cy. Liczbę takich mieszkańców szacuje się nawet na 250 000 
osób. Większe zagęszczenie ludności oznacza większą liczbę 
samochodów oraz związane z tym problemy komunikacyj-
ne. Jest to jeden z czynników generujący problemy z punk-
tu widzenia wdrażania zrównoważonego systemu transpor-
towego w Warszawie. 

Wzorce mobilności mieszkańców zmieniają się także 
wraz z wiekiem. Zwłaszcza po 70 roku życia, zmniejsza się 
liczba wykonywanych podróży oraz wybory środka trans-
portu. Według różnych badań w podeszłym wieku zwięk-
sza się udział podróży pieszych oraz tych wykonywanych 
publicznymi środkami transportu, natomiast spada odse-
tek podróży odbywanych samochodem [33, 34]. Osoby po 
60 roku życia wykonują także mniej podróży i są one krót-
sze niż podróże osób młodszych [35]. Zmiany w strukturze 
ludności Warszawy odzwierciedlają trend charakterystycz-
ny dla większości krajów Europy – starzenie się społeczeń-
stwa. Ich ocena w kontekście preferencji komunikacyjnych 
nie jest jednakże jednoznaczna. W porównaniu do roku 
1995 w roku 2015 wyraźnie zwiększył się odsetek miesz-
kańców z grup wiekowych powyżej 55 roku życia (rys 3). 
Teoretycznie reprezentanci tych grup wiekowych podróżu-
ją rzadziej i częściej decydują się na transport publiczny. 
Jest to zatem pozytywny czynnik z punktu widzenia funk-
cjonowania zrównoważonego systemu transportowego. 
Jednakże równolegle można zauważyć wyraźny wzrost licz-
by mieszkańców Warszawy w przedziale 25–39 lat. 

Przedstawiciele tej grupy najchętniej przemieszczają się 
samochodem i często posiadają środki finansowe na jego 
zakup. Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę mieszkańców 
z obu kategorii, w porównaniu do 1995 roku bardziej 
zwiększyła się liczba osób preferujących samochód jako 
podstawowy środek transportu, także ogólne zmiany 
w strukturze ludności Warszawy można również zakwalifi-
kować jako negatywny czynnik. Zwłaszcza że oficjalne 
dane nie uwzględniają wspominanej ludności napływowej, 
w większości posiadającej i korzystającej z samochodów. 

Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na wybory 
komunikacyjne mieszkańców miast są inwestycje infra-
strukturalne oraz jakość i dostępność do różnych środków 
transportu, zwłaszcza w przypadku transportu publicznego 
[36]. Także w przypadku alternatywnych środków trans-
portu wykazano powiązanie sposobu podróżowania z do-

stępnością odpowiedniej infrastruktury [37]. Umożliwienie 
wyboru spośród wielu środków transportu ma pozytywny 
wpływ również na dalsze wybory i mobilność ich użytkow-
ników. Przeprowadzone analizy wykazały, że ludzie korzy-
stający na co dzień z więcej niż jednego środka transportu, 
są bardziej otwarci na zmiany i korzystanie z nowych roz-
wiązań, w przeciwieństwie do osób, które są przywiązane 
do jednego sposobu przemieszczania się [38].

W przypadku Warszawy powiększaniu się miasta towa-
rzyszyła rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, 
jednakże w nieco mniejszej skali niż tempo rozbudowy całego 
miasta. Podstawową inwestycją w tym obszarze pozostaje 
metro, które odnotowało największą rozbudowę. Pierwsza li-
nia metra, otwarta w 1998 roku, liczyła jedynie 5 stacji, nato-
miast z końcem 2015 roku dwie funkcjonujące linie obsługi-
wały 28 stacji oraz obejmowały dużą część miasta. W odróż-
nieniu od wcześniejszych badań w WBR 2015 nie anali zowano 
szczegółowo roli metra w przewozach pasażerów wykonanych 
komunikacją zbiorową, jednakże z pewnością powiększyła się 
ona od 2005 roku. Wskazuje na to m.in. liczba obsługiwa-
nych pasażerów. 7 stacji z linii M2 codziennie obsługuje około 
100 tysięcy pasażerów. Oficjalne dane dla dużo większej i bar-
dziej istotnej linii M1, mówią o około 200–220 tysiącach pa-
sażerów dziennie, jednakże z uwagi na zmiany w funkcjono-
waniu systemu bramek bardzo duża liczba pasażerów nie jest 
oficjalnie rejestrowana. Należy podkreślić, że przed wprowa-
dzeniem przepisów rozszczelniających system kontroli bile-
tów linia M1 oficjalnie obsługiwała nawet 560 tysięcy pasaże-
rów dziennie [39]. 

Także transport autobusowy w Warszawie systematycz-
nie powiększał swój zasięg. Tylko w latach 2000–2013 po-
jawiło się ponad 40 nowych linii autobusowych oraz 
zwiększyła się ich łączna długość. Jedynie sieć transportu 
tramwajowego, właściwie nierozbudowywanego od lat 
siedem dziesiątych XX wieku, w niewielkim stopniu zmniej-
 szyła obszar swojego działania. Duże znaczenie transportu 
publicznego w Warszawie potwierdza także stale rosnąca 
liczba pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej 
(rys. 4). W 2013 roku ze wszystkich środków transportu 
publicznego skorzystało łącznie ponad miliard pasażerów. 
Brakuje natomiast danych pozwalających analizować ten 
trend przed rokiem 2005. 

Rys. 3. Struktura ludności Warszawy w 1995 i 2015 
Źródło: opracowanie własne
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porównywalnych miast w Europie jest to zdecydowanie do-
bry wynik. Nie oznacza to jednak, że Warszawa jest mia-
stem wolnym od problemów transportowych. Wyniki 
WBR nie są także jedynymi wskaźnikami monitorującymi 
system transportowy miasta i są obciążone pewnym ryzy-
kiem błędu. Przykładowo, według innych badań ruchu 
w miastach w Polsce przygotowanych cyklicznie od roku 
2011 przez firmy Deloitte i Targeo, których wyniki za-
mieszczono w „Raportach o korkach w 7 największych 
miastach Polski”, Warszawa cały czas znajduje się w czo-
łówce polskich miast ze względu na miesięczne opóźnienie 
spowodowane przez kongestię w godzinach szczytu oraz 
czas jazdy w korkach. Co więcej, od pierwszej edycji rapor-
tu, oba wymienione wskaźniki nie uległy zasadniczym 
zmianom, odnotowując w tym czasie wahania w obu kie-
runkach. 

Niemniej jednak dalszy rozwój systemu transportowego  
Warszawy wydaje się iść w dobrym kierunku. Należy zwró-
cić uwagę na planowane znaczące inwestycje infrastruktu-
ralne, zwłaszcza w system transportu publicznego. Aktual-
nie trwająca rozbudowa II linii metra obejmuje sześć nowych 
stacji w obu kierunkach, co oznacza znaczne powięk szenie jej 
zasięgu. Do 2022 roku ma także zostać zakończona naj-
większa od 1989 roku inwestycja Tramwajów Warszawskich 
– budowa nowej linii tramwajowej łącząca Wolę, Dworzec 
Zachodni i Wilanów. Planowana trasa ma przebiegać przez 
ważne obszary miasta i powinna wpłynąć pozytywnie na 
udział tramwajów w strukturze gałęziowej przewozów. 
Także planowane na 2020 roku ukończenie kolejnego od-
cinka południowej części obwodnicy Warszawy powinno 
zmniejszyć ruch samochodowy centrum miasta. 

Wymieniane inwestycje są poparte także nowymi doku-
mentami strategicznymi i zmianami organizacyjnymi. 
W grudniu 2016 roku zakończyły się konsultacje dotyczące 
Warszawskiej Polityki Mobilności, stanowiącej rozwinięcie 
„Strategii Zrównoważonego RozwojuSystemu Transporto-
wego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”. Dokument 
ten dotyczy przed wszystkim działań związanych z zarządza-
niem popytem na usługi transportowe w mieście, a wśród 
kluczowych działań zakłada edukację transportową i zmianę 
świadomości społeczeństwa, mające na celu zmiany sposobu 
odbywania podróży po mieście. Natomiast od 20 lutego 2017 
roku w Warszawie funkcjonuje Biuro Polityki Mobilności 
i Trans por tu mające za zadanie wprowadzenie w życie zało-
żeń powyższego opracowania. 

Wydaje się, że w świetle przedstawionych trendów i do-
tychczasowych wyników trudno będzie jeszcze bardziej 
zwiększyć udział transportu zbiorowego w podziale inter-
modalnym. Natomiast duży potencjał tkwi w rozwoju po-
dróży pieszych i rowerowych. W Warszawie duża część po-
dróży jest stosunkowo krótkich i wykonywanych na nie-
wielkie odległości, predysponowanych do alternatywnych 
środków transportu. Przykładem może być Kopenhaga, 
miasto o podobnej wielkości i warunkach klimatycznych do 
Warszawy, gdzie udział rowerów w podziale intermodal-
nym sięga 40%.

Rys. 4. Liczba pasażerów przewiezionych transportem publicznym w Warszawie
Źródło: opracowanie własne

Od roku 1993 w Warszawie nastąpiła także bardzo 
duża rozbudowa infrastruktury rowerowej, odzwierciedla-
jąca zmianę polityki transportowej miasta w tym obszarze. 
W 2015 roku sieć rowerowa w Warszawie roku liczyła 457 
km. W porównaniu do najstarszych dostępnych danych, od 
2006 roku długość ścieżek rowerowych w Warszawie ule-
gła zatem podwojeniu.  Z punktu widzenia użytkowni-
ków rowerów dużą zaletą jest także dopuszczenie ruchu 
rowerowego na ulicach z ograniczeniem prędkości do 
30km/h oraz budowa pasów rowerowych i kontrapasów na 
wybranych odcinkach dróg. Ważnym elementem polityki 
rowerowej Warszawy było wprowadzenie systemu wypoży-
czalni miejskich Veturilo. W ciągu kilku lat funkcjonowa-
nia system ten odniósł duży sukces i na stałe wpisał się w sys-
tem transportowy stolicy. W 2015 roku dysponował on 
ponad 3000 rowerów rozlokowanych w ponad 200 stacjach 
w całym mieście. Rosnąca rola roweru jest widoczna także 
w badaniach WBR 2015, które wykazały, że około 3,1% 
podróży w Warszawie jest wykonywanych rowerem, co 
oznacza ponad pięciokrotny wzrost w porównaniu do roku 
1993 (por. rys. 2).

Podsumowanie
Od roku 1993 w Warszawie zaszło wiele przemian społecz-
no-gospodarczych, które pośrednio lub bezpośrednio wpły-
nęły na wybory komunikacyjne jej mieszkańców. Większość 
z nich to typowe procesy zachodzące w dynamicznie rozwi-
jających się miastach. Z punktu widzenia założeń koncepcji 
transportu zrównoważonego wpływ większości z nich jest 
negatywny i nakłania do korzystania ze środków transpor-
tu indywidualnego (tabela 5).

Biorąc pod uwagę powyższe procesy, utrzymanie udzia-
łu transportu zbiorowego w podziale intermodalnym na 
poziomie 50% należy ocenić pozytywnie. Na tle większości 

Czynniki społeczno-gospodarcze kształtujące mobilność  
mieszkańców Warszawy w latach 1993–2015

Czynniki negatywnie wpływające 
 na zrównoważoną mobilność 

Czynniki pozytywnie wpływające  
na zrównoważoną mobilność 

- wzrost PKB per capita,
- wzrost wskaźnika motoryzacji,
- suburbanizacja miasta,
- wzrost liczby ludności,
- zmiany w strukturze ludności

- rozbudowa metra,
- rozbudowa linii autobusowych,
- rozbudowa infrastruktury rowerowej

Źródło. opracowanie własne

Tabela 5
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Streszczenie: Artykuł omawia dwa tematy: historię i stan obecny sieci 
tramwajowych w Polsce oraz plany rozwoju sieci we Wrocławiu formu-
łowane pod postacią wieloletniego programu inwestycyjnego. Historia 
rozwoju pokazuje kolejne etapy: pionierski, dominacji tramwajów i in-
tensywnego rozwoju, likwidacji sieci i stagnacji rozbudowy, wreszcie „re-
nesans” jako echo europejskich i światowych tendencji. Zestawiono nie 
tylko sieci funkcjonujące, ale także opisano miasta, w których zlikwido-
wano tramwaje. Przybliżono sieć w Olsztynie – jak dotąd jedyną reak-
tywowaną po 50 latach nieistnienia. Podano dane statystyczne odnośnie 
długości sieci, okresu funkcjonowania w poszczególnych miastach i aglo-
meracjach. Ograniczono się do trakcji elektrycznej dla miast w obecnych 
granicach Polski. Wyróżniono 28 lokalizacji (w tym ośrodki składające 
się z wielu miejscowości, jak GOP czy aglomeracja Łodzi). Opis uzupeł-
niają tabele oraz mapa z lokalizacją sieci. Tło historyczne pozwala peł-
niej ogarnąć zamierzenia wrocławskie. Pod nazwą Wrocławski Program 
Tramwajowy ogłoszono pod koniec roku 2016 wizję znacznej rozbudowy 
sieci tramwajowej. W przeciągu 20–30 lat może nastąpić niemal podwo-
jenie długości sieci. Wskazano na zadania pierwszoplanowe wpisane do 
Planu Transportowego uchwalonego na lata 2017–2022 oraz inwestycje 
do realizacji w kolejnych latach. Ostateczny horyzont planu rozbudowy 
sieci tramwajowej określono na rok 2042. Oprócz nowych tras wskazano 
na węzły przesiadkowe (na kolej aglomeracyjną oraz w systemie Park and 
Ride). Na mapach pokazano sieć planowaną na rok 2022 oraz na rok 
2042. Jako podsumowanie artykułu sformułowano dylematy związane ze 
skuteczną realizacją programu.
Słowa kluczowe: transport miejski, sieci tramwajowe, historia i rozwój 
tramwajów, Wrocławski Program Tramwajowy.

Rozwój sieci tramwajowych w Polsce 
jako tło dla Wrocławskiego Programu 
Tramwajowego1

Wprowadzenie
W ostatnich latach następuje w polskich miastach inten-
syfikacja rozbudowy sieci tramwajowych. Można ją trakto-
wać jako kontynuację trendów europejskich (por. [1] i [2]). 
Liderem w przyroście długości sieci jest Kraków, ale i inne 
miasta mogą pochwalić się spektakularnymi inwestycjami. 
Wymienić tu warto rozwijające swoje sieci: Warszawę (por. 
[3]), Gdańsk (por. [4]), Bydgoszcz (por. [5]), Toruń (por. 
[6]), Poznań (por. [7]) oraz Olsztyn (por. [8]), który, jako 
jedyne miasto w Polsce, reaktywuje system tramwajowy. 
Właściwie wszystkie polskie aglomeracje (15) posiadające 
sieci tramwajowe rozbudowują je lub zdecydowały o dal-
szym rozwoju. Wliczyć tu można także kontrowersyjne: 
GOP (z dużym zakresem likwidacji torowisk, ale także i no-
wymi trasami, zob. [9]) i Gorzów Wlkp. (gdzie jeszcze nie-
dawno rozważano likwidację sieci, zob. [10]). Identyczne 
tendencje można zaobserwować także we Wrocławiu (pią-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

ta pod względem długości sieć tramwajowa w Polsce). Co 
prawda w XXI wieku oddano tam do użytku tylko około 
6 km nowych tras, ale aktualnie planuje się znaczną in-
tensyfikację rozbudowy. Wyróżnikiem Wrocławia jest także 
przyjęcie „programu tramwajowego”, który zakłada zdecy-
dowany rozwój sieci miejskiego transportu szynowego dla 
perspektywy wielu lat (20–30), owocujący niemal podwo-
jeniem stanu obecnego. 

Tło historyczne
Tramwaje elektryczne kursują w niektórych polskich mia-
stach już ponad 100 lat. W momencie budowy pierwszych 
sieci tramwajowych, na przełomie XIX i XX wieku, Polska 
nie istniała jako niezależne państwo. Dzisiaj ma granice 
ukształtowane po drugiej wojnie światowej. Prezentowane 
sieci dotyczą aktualnego terytorium Polski (z tego wzglę-
du nie omawia się na przykład tramwajów lwowskich). 
W rozważaniach ograniczono się do sieci tramwaju elek-
trycznego. Pominięto także dwie sieci quasi-kolejowe 
(Wąbrzeźno i Walim) zaliczane w niektórych publikacjach 
[11] do tramwajów. Mimo zasilania trakcją elektryczną 
sieci te po drugiej wojnie światowej zarządzane były przez 
PKP aż do ich likwidacji. Obszar analiz pokazano na ry-
sunku 1. Zaznaczono tam także przebieg dawnych gra-
nic rozbiorowych. Poszczególne miasta przypisać można 
do poszczególnych państw rozbiorowych: Prus (później: 
Niemiec), Austrii (później: Austro-Węgier) oraz Rosji. Na 
mapie pokazano miasta, w których tramwaje kursują do 
dziś, oraz miasta, w których zlikwidowano komunikację 
tramwajową. Osobną specyficzną kategorię stanowią dwa 
miasta, w których po podziale po II wojnie światowej na 
część niemiecką i polską, pozostawiono tramwaj tylko 
w Niemczech. Wyspecyfikowano 28 sieci tramwajowych 
(niektóre obejmują więcej niż jedno miasto). W 15 przy-
padkach tramwaje kursują także dziś.

W tabeli 1 zestawiono: rok otwarcia i rok zamknięcia 
(jeżeli to nastąpiło) sieci tramwajów elektrycznych oraz 
aktualną liczbę ludności poszczególnych miast. W tabeli 
2 i 3 podano te same dane dotyczące systemów numer: 7 
(GOP) i 17 (Łódź). Tabela 4 dotyczy miejscowości, w któ-
rych zlikwidowano tramwaje elektryczne. Podano w niej 
maksymalną długość tras oraz okres, w jakim tramwaje 
funkcjonowały. Poprzez trasy rozumie się tu sumę odcin-
ków w sieci niezależnie od tego, czy są to odcinki dwu- 
czy jednotorowe (nie jest to więc ani suma długości torów, 
ani suma długości linii).
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W celu lepszej orientacji wprowadzono numerację miast 
(w opisie, na rysunku 1 i w tabelach). Kolejne numery 
przypisano systemom tramwajowym według układu alfa-
betycznego. Sieć tramwajowa z reguły zamyka się w grani-
cach jednego miasta. W czterech przypadkach torowiska 
tramwajowe łączą (lub łączyły) kilka miast. Sieci w miastach: 
Łódź (17), Koszalin (14) i Jelenia Góra (12) wybiegają (lub 
wybiegały) poza ich granice. Mniejsze miejscowości obsługi-
wane przez tramwaje z tych miast oznaczono, dodając literę 
do numeru głównej miejscowości (np. 17e: Pabianice). 
Numer 7 oznacza zespół miast położonych w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym (GOP). Numeracja miast składa 
się z tu dwóch elementów oddzielonych kropką (np. 7.7: 
Katowice).

Podstawowe dane o sieciach tramwaju elektrycznego w Polsce
Numer 
siecia

Nazwa (głównego) 
miasta

Aktualna liczba  
mieszkańców [ tys.]

Rok otwarcia 
sieci

Rok zamknięcia 
sieci

1 Bielsko-Biała 173 1895 1971

2 Bydgoszcz 358 1896 -

3 Cieszyn 35 1911 1921

4 Częstochowa 230 1959 -

5 Elbląg 122 1895 -

6 Gdańsk 461 1895 -

7 GOPb x x X

8 Gorzów Wielkopolski 124 1899 -

9 Grudziądz 91 1896 -

10 Gubinc 17 1904 1938

11 Inowroclaw 74 1912 1962

12 Jelenia Góra 81 1900 1969

12a Cieplice Śląskied x 1900 1969

12b Podgórzyne x 1908 1969

12c Sobieszówd x 1900 1965

13 Kostrzyn 10 1912 1945

14 Koszalin 109 1911 1937

14a Mielnoe x 1913 1938

15 Kraków 762 1901 -

16 Legnica 101 1898 1968

17 Łódźf 706 1898 -

18 Olsztyn 174 1907 - i

19 Poznań 546 1896 -

20 Słubiceg 17 1898 1945

21 Słupsk 93 1910 1959

22 Szczecin 407 1897 -

23 Tarnów 111 1911 1942

24 Toruń 203 1899 -

25 Wałbrzych 117 1898 1966

26 Warszawa 1735 1908 -

27 Wrocław 634 1891 -

28 Zgorzelech 31 1897 1945
a zobacz rysunek 1
b Górnośląski Okręg Przemysłowy, szczegóły w tabeli 2
c nazwa niemieckiej części miasta: Guben
d aktualnie części Jeleniej Góry (12)
e włączywszy okolice
f Łódź (17) i okolice, szczegóły w tabeli 3
g nazwa niemieckiej części miasta: Frankfurt an der Oder
h nazwa niemieckiej części miasta: Goerlitz
i reaktywacja w grudniu 2015 r. po 50 latach od zamknięcia poprzedniej sieci

Podstawowe dane o sieciach tramwaju elektrycznego   
na terenie GOP (7) i okolic

Numer 
siecia

Nazwa (głównego) 
miasta

Aktualna liczba  
mieszkańców [tys.]

Rok otwarcia  
sieci

Rok zamknię-
cia sieci

7 GOP: x X
7.1 Będzin 58 1928 -
7.2 Bytom 172 1898 -
7.3 Chorzów 110 1898 -
7.4 Czeladź 32 1929 -
7.5 Dąbrowa Górnicza 123 1928 -
7.6 Gliwice 184 1898 2009
7.7 Katowice 302 1898 -
7.8 Mysłowice 75 1900 -
7.9 Piekary Śląskie 57 1898 1949 / 2006b

7.10 Radzionków 17 1961 -
7.11 Ruda Śląska 141 1900 -
7.12 Siemianowice Śląskie 69 1900 -
7.13 Sosnowiec 209 1928 -
7.14 Świętochłowice 51 1900 -
7.15 Wieszowac x 1925 1983
7.16 Wojkowice 9 1957 2007
7.17 Zabrze 177 1900 -
a zobacz rysunek 1
b pierwsza data dotyczy zasadniczych Piekar, a druga osiedla Dąbrówka Wielka
c włączywszy okolice

Podstawowe dane o sieciach tramwaju elektrycznego  
na terenie Łodzi (17) i okolic

Numer 
siecia

Nazwa (głównego) 
miasta

Aktualna liczba 
mieszkańców [tys.]

Rok otwarcia 
sieci

Rok zamknięcia 
sieci

17 Łódźb 706 1898 -
17a Aleksandrów Łódzki 21 1910 1991
17b Konstantynów 

Łódzki
18 1910 -

17c Lutomierskc x 1923 -
17d Ozorków 20 1922 -
17e Pabianice 63 1901 -
17f Rzgówc x 1922 1993
17g Tuszync x 1927 1973
17h Zgierz 57 1901 -

a zobacz rysunek 1
b dane wyłącznie dla Łodzi
c włączywszy okolice

Maksymalna długość sieci tramwajowych w miastach,   
które je zlikwidowały

Numer 
siecia

Nazwa (głównego) 
miasta

Długość tras 
[km]

Okres funkcjonowania sieci 
tramwajowych

1 Bielsko-Biała 7,5 1951 ÷ 1971
3 Cieszyn 1,7 1911 ÷ 1921

10 Guben / Gubinb 2,4 1904 ÷ 1938
11 Inowrocław 2,7 1946 ÷ 1962
12 Jelenia Góra 18,0 1959 ÷ 1964
13 Kostrzyn 5,3 1934 ÷ 1937
14 Koszalin 14,3 1913 ÷ 1937
16 Legnica 16,0 1952 ÷ 1967
18 Olsztync 4,8 1910 ÷ 1965
20 Słubiced 2,5 1898 ÷ 1945
21 Słupsk 8,6 1913 ÷ 1959
23 Tarnów 2,6 1911 ÷ 1942
25 Wałbrzych 28,0 1923 ÷ 1945
28 Goerlitz / Zgorzelecb 24,0 1930 ÷ 1945

a zobacz rysunek 1
b po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej
c pierwszy okres funkcjonowania
d dane wyłącznie dla dzisiejszej polskiej części miasta (bez Frankfurtu)

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4
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Jako pierwsze na obecnych ziemiach polskich tramwaje 
elektryczne pojawiły się w roku 1891 we Wrocławiu (27). 
Do końca XIX wieku obecne już były w 29 miastach, two-
rząc 17 sieci. W roku 1914 tramwaje kursowały w 44 mia-
stach, tworząc 27 sieci. Przytłaczająca większość sieci po-
wstała na terenach należących wówczas do Niemiec (zob. 
rysunek 1). Na terenach należących do Austro-Węgier zbu-
dowano sieci tramwajowe w czterech miastach. A na tere-
nach należących do Rosji powstały tylko dwie sieci (z tym 
że sieć w Łodzi, numer 17, obejmowała 5 miast). 

W okresie pomiędzy wojnami w Polsce znalazło się 12 
sieci tramwajowych (11 pokazanych na rysunku 1 oraz 1 
poza obecnymi granicami Polski, we Lwowie). Jako „ofiarę 
wojny” można traktować sieć tramwajową w Cieszynie (3). 
Miasto to podzielono pomiędzy Polskę i Czechosłowację. 
Przekraczanie tramwajów przez granicę było uciążliwe, co 
stało się przyczyną likwidacji tego środka transportu po 
obu stronach granicy. Cieszyn stał się pierwszym miastem 
na ziemiach polskich, z którego ulic znikły tramwaje elek-
tryczne. Poza przypadkiem Cieszyna sieci tramwajowe na 
ziemiach polskich rozbudowywano. W dziewięciu miastach 
(wszystkie w ówczesnej Polsce) systemy tramwaju elek-
trycznego wybudowano od podstaw. Można to jednak tak-
że traktować jako rozbudowę istniejących sieci, ponieważ są 
to miasta bądź z okolic Łodzi (17), bądź leżące na terenie 
okręgu przemysłowego GOP (7). 

Do wybuchu II wojny światowej zlikwidowano sieci 
tramwaju elektrycznego w dwóch miastach (Gubin, 10 

i Koszalin, 14), a w trakcie wojny – w jednym mieście 
(Tarnów, 23). Koniec wojny oznaczał podział kilku miast 
nową granicą polsko-niemiecką. Granica ta podzieliła także 
3 sieci tramwajowe. Jedną z nich (Kostrzyn, 13) zlikwidowa-
no po obu stronach granicy. Dwie pozostałe (Frankfurt/
Słubice, 20 i Goerlitz/Zgorzelec, 28) pozostały tylko po stro-
nie niemieckiej. 

Polska w granicach współczesnych objęła po II wojnie 
światowej w posiadanie 21 sieci tramwajowych. Większość 
z nich była w ruinie: torowiska zasypane gruzami, znisz-
czone mosty i wiadukty, zerwana sieć trakcyjna, zdewa-
stowany tabor. Nieliczne miasta uniknęły zniszczeń wo-
jennych. Z posiadających tramwaje były to: Jelenia Góra 
i Wałbrzych i w nich tramwaje kursowały niemal bez 
przerwy. W krótkim czasie uruchomiono wszystkie linie 
tramwajowe. Na przykład pierwszy tramwaj we Wroc-
ławiu ruszył 22 sierpnia 1945 roku, a w Warszawie we 
wrześniu 1945, a były to dwa najbardziej zniszczone spo-
śród dużych miast.

W pierwszych powojennych latach długość linii tram-
wajowych wzrastała przede wszystkim poprzez odbudowę 
tras przedwojennych. Od lat pięćdziesiątych, wraz z postę-
pującą rozbudową miast, budowano także nowe odcinki 
linii tramwajowych. Szczególnie widoczne było to do poło-
wy lat sześćdziesiątych. W okresie tym tramwaje stanowiły 
główny środek transportu miejskiego. Rozbudowa linii do-
tyczyła przede wszystkim dużych miast, w których sieci 
tramwajowe już przed wojną miały znaczną długość. 
W roku 1959 wybudowano od podstaw linię tramwajową 
w Częstochowie (4). Przedłużano także sieć GOP (7) obej-
mując nią 2 kolejne miasta.

Z drugiej strony, w mniejszych miastach stopniowo li-
kwidowano sieci tramwajowe. Pierwszym miastem pozba-
wionym po wojnie tramwajów stał się w roku 1959 Słupsk 
(21). Do roku 1971 tramwaje elektryczne wycofano z 7 
miast. Likwidacja objęła także linie wybiegające z dużych 
miast do mniejszych miejscowości (Piekary Śląskie, 7.9, 
Wieszowa, 7.15 czy Tuszyn, 17g). Zamknięto przede 
wszystkim krótkie sieci o długościach mniejszych niż 10 
km (patrz tabela 4). Sieci w kilku miastach były jednak 
bardziej rozbudowane, np. w Wałbrzychu (25) funkcjono-
wało 5 linii o długości torowisk prawie 30 km! Podawano 
różne przyczyny likwidacji: przestarzały tabor, zły stan ulic, 
trudności terenowe czy utrudnianie ruchu ulicznego przez 
tramwaje (sic!). Za dynamiczną rozbudową miast nie nadą-
żały nowe trasy tramwajowe. Tramwajem nie dało się już 
dojechać do wszystkich osiedli, co umniejszało ich znacze-
nie w miejskim systemie transportowym. Z dzisiejszego 
punktu widzenia likwidacja tak rozbudowanych sieci tram-
wajowych zamiast ich rozbudowy była rozwiązaniem nie-
słusznym.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych likwido-
wano niektóre odcinki tras. Jednak niejako równolegle bu-
dowano nowe. W niektórych miastach w latach powojen-
nych długość torowisk znacznie się zwiększyła: w Krakowie 
(15) i Poznaniu (19) około dwukrotnie. Łącznie długość toro-
wisk w powojennej Polsce była bliska 1000 km. 

Rys. 1. Lokalizacja sieci tramwajowych w Polsce
Źródło:  opracowanie własne
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Stan istniejący i plany rozwoju sieci tramwajowych w Polsce
Łączna długość tras tramwajowych w Polsce na koniec roku 
2016 wynosi niemal 950 km. Statystyki sieci w 15 miastach 
obsługiwanych obecnie trakcją tramwajową zestawiono 
w tabeli 5. W XXI wieku przybyło 45 km tras, a przyrost 
dotyczy 12 ośrodków. Pod względem przyrostu długości 
torowisk przoduje Kraków, niemniej z uwagi na przyrost 
odniesiony do długości sieci to Bydgoszcz, Częstochowa 
i Elbląg poszczycić się mogą ponad trzydziestoprocen-
towym wzrostem. Osobną kategorię tworzy Olsztyn, 
w którym przez 50 lat (1965–2015) nie było tramwa-
jów. Obecna sieć w Olsztynie ma prawie 11 km długości. 
Reaktywowany system poprowadzono innymi ulicami niż 
w poprzedniej „edycji”. Praktycznie w całości wydzielono 
torowiska (w tym w postaci wspólnych pasów autobusowo-
-tramwajowych). Interesujące jest zastosowanie szerokiego 
taboru (2,5 metra) wyłącznie w postaci pojazdów dwukie-
runkowych (oznacza to m.in. brak pętli). Według najnow-
szych danych [8]: tramwaje codziennie realizują 9% pracy 
przewozowej w komunikacji miejskiej, a przewożą w sumie 
14,5% pasażerów.

Na przeciwnym biegunie sytuuje się GOP, gdzie na 
przestrzeni ostatnich 10 lat zamknięto około 30 km tras: 
1 kwietnia 2006 pomiędzy Bytomiem a pętlą w Dąbrówce 
Wielkiej, 1 stycznia 2007 pomiędzy Będzinem a pętlą 
w Wojkowicach, 31 lipca 2008 pomiędzy Śródmieściem 
Bytomia a dzielnicą Łagiewniki, 1 stycznia 2009 pomię-
dzy placem Hutników w Chorzowie a placem Alfreda 
w Kato wicach, 1 września 2009 w Gliwicach. Warto jed-
nak zauważyć, że także w GOP inwestuje się w rozbudo-
wę tras tramwajowych: prowadzi się liczne remonty, 
w 2014 dokonano reaktywacji przytoczonego wyżej od-
cinka do Łagiewnik w Bytomiu, powstanie nowa trasa 
w Sosnowcu [9].

Wrocławski Program Tramwajowy
Wrocławski Program Tramwajowy (WPT) sformułowano 
jako wieloletni zestaw różnorodnych działań zmierzają-
cych do rozbudowy systemu, objęcia zasięgiem transportu 
publicznego większej populacji i w konsekwencji do po-
prawy podziału zadań przewozowych. We wrześniu 2016 
Prezydent Wrocławia ogłosił główne tezy WPT [12].

Cele WPT:
•	 poprawa dostępności do sieci transportu szynowego;
•	 sieć tramwajowa będzie intensywniej rozbudowywa-

na, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miej-
skim, systemem Park and Ride;

•	 priorytetem będzie wysoki standard ruchu.

Podstawowe efekty WPT:
•	 krótki czas podróży „od drzwi do drzwi” (uwzględ-

niający dojścia, oczekiwanie, jazdę);
•	 modyfikacja „zachowań komunikacyjnych” (mobilności);
•	 większy udział podróży transportem publicznym. 

Pięć kluczowych elementów WPT do realizacji powyż-
szych celów:
1. rozbudowa sieci tramwajowej,
2. nowy tabor oraz obiekty zaplecza (w tym zajezdnia),
3. promocja podróżowania tramwajami,
4. wprowadzenie stałego układu linii,
5. integracja z koleją aglomeracyjną.

WPT wyznacza około 60–70 km nowych tras (około 40 
zadań inwestycyjnych) do realizacji w tempie 3–4 km rocznie. 
Zatem całość programu ma być do zrealizowania w perspekty-
wie około 20–30 lat. Na najbliższą perspektywę czasową (fi-
nansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji 
„tramwajowych”, realizację w ciągu 5 lat (do roku 2022) oko-
ło 15 km nowych tras. Kierunki rozwoju sieci zostały zapisane 
w Planie Transportowym [13] (rozdział „Kierunki rozwoju”) 
oraz mają być wkomponowane w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego.

Na rysunku 2 pokazano (zielone tło) zadania wprowadza-
ne do Planu Transportowego (do realizacji do roku 2022).

Charakterystyka sieci tramwajowych w miastach  
(stan na koniec roku 2016)

Miasto/obszar
Długość tras Zmiana długości sieci

Rok 2000 [km] Rok 2016 [km] [km] [%]

1 Bydgoszcz 30 41 11 36,7

2 Częstochowa 11 15 4 36,4

3 Elbląg 13 17 4 30,8

4 Gdańsk 50 56 6 12,0

5 GOP 204 174 -30 -14,7

6 Gorzów Wlkp. 12 12 0 0,0

7 Grudziądz 9 9 0 0,0

8 Kraków 88 100 12 13,6

9 Łódź 122 124 2 1,6

10 Olsztyn 0 11 11 100,0

11 Poznań 76 82 6 7,9

12 Szczecin 60 64 4 6,7

13 Toruń 21 24 3 14,3

14 Warszawa 122 130 8 6,6

15 Wrocław 86 90 4 4,7

            Razem 904 949 45 5,0

Tabela 5

Rys. 2. Sieć tramwajowa Wrocławia na rok 2022
Źródło:  mapa na podstawie [14]
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Wieloletnie programy inwestycyjne, takie jak WPT, 
formułują dylematy odnośnie dalszego rozwoju (elementy 
do rozstrzygnięcia). A między innymi:

•	 jakie jest realne tempo rozwoju tras? 
•	 w jakim stopniu i w którym momencie precyzować 

przebiegi tras?
•	 jaka ma być formuła współpracy z koleją (w tym licz-

ba i lokalizacje węzłów przesiadkowych)?
•	 podobnie jak wyżej w kontekście systemu Park and 

Ride?
•	 określanie / narzucanie przebiegów linii (szczególnie 

na dalszy horyzont czasowy)?
•	 wpływ określonej siatki linii na kształtowanie detali 

(np. węzłów)?

Odpowiedzi na powyższe pytania wymagają dalszych stu-
diów. Wrocławski Program Tramwajowy może być „polem 
treningowym” także w kontekście ogólnych studiów nad roz-
wojem systemów transportowych miast i aglomeracji.
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WPT wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) 
z aglomeracyjną (kolej), sugerując lokalizacje przystanków 
(zmiana dotychczasowych, nowe miejsca). Kolej aglomera-
cyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, cho-
ciaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komuni-
kacji miejskiej. Przystanki przesiadkowe zostaną uwzględ-
nione w Studium. Przewiduje się więcej przystanków niż 
dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach 
bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład 
w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglo-
meracyjnej z WPT. Zakłada się modyfikację planów reak-
tywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki. W opraco-
waniu [14] określono kolejne zadania, formułując „stan 
docelowy” dla roku 2042 (rysunek 3).

Rys. 3. Docelowa sieć tramwajowa Wrocławia (horyzont 2042)
Źródło:  mapa na podstawie [14]

Dylematy rozwoju sieci tramwajowej Wrocławia
WPT w ogłoszonej formie to dopiero początek prac do-
tyczących realizacji jego celów. Wpisanie planów rozwoju 
oraz wkomponowanie ich w inne dokumenty miasta rodzi 
szereg dylematów. Są to problemy lokalne, które można 
jednak uogólnić i potraktować jako typowe dla planowania 
systemów transportu.

Rozbieżności odnośnie zestawu zadań oraz kolejności 
ich realizacji wynikają z fundamentalnie odmiennego po-
dejścia do wizji docelowego stanu komunikacji tramwajo-
wej w mieście i otoczeniu (wybrane kierunki). Różnice te 
można ująć w trzech aspektach:

•	 dylemat, czy sieć linii (rozkłady jazdy) układać na 
kształtowanej sieci (z uwzględnieniem generowanych 
przez nią ograniczeń), czy może logikę rozwoju sieci 
oraz stan docelowy kształtować według konkretnej 
wizji sieci (docelowy i stały układ linii);

•	 dylemat, czy podaż (linie, kursy) planować na istnie-
jący lub przyszły popyt (potencjał), czy może kształ-
tować popyt (w tym mobilność) poprzez założony 
rozwój systemu transportu publicznego, w tym 
z kreo  waniem inwestycji „wyprzedzających” popyt;

•	 dylemat, czy planowanie zamykać w granicach miasta, 
czy może spoglądać na system transportu w aglomeracji?
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Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie Systemu Roweru 
Metropolitalnego jako innowacyjnego i ekologicznego środka trans-
portu, który może stać się realną alternatywą dla transportu samocho-
dowego. Przybliżono jego funkcje, a także wpływ na inne podsystemy 
transportowe. Poddano analizie aktualny stan infrastruktury rowerowej 
w Trójmieście ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni oraz Gdańska. 
Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, rower publiczny.

System Roweru Metropolitalnego   
jako przyjazne środowisku rozwiązanie 
transportowe na terenie Trójmiasta1,2

Wprowadzenie
W aglomeracji trójmiejskiej występuje wiele problemów 
transportowych, takich jak: zatłoczenie sieci ulicznej, trud-
ności w znalezieniu miejsc parkingowych, wysoka kongestia. 
Wszystko to spowodowane jest zbyt dużym udziałem trans-
portu samochodowego. Rozwiązać te problemy może pomóc 
utworzenie Systemu Roweru Metropolitalnego, którego celem 
jest wzrost liczby podróży rowerowych na obszarach objętych 
tym systemem oraz poprawa dostępności do węzłów i stacji 
systemów komunikacji zbiorowej, a co za tym idzie wzrost 
podróży odbywających się za pomocą transportu publicznego.

Kraków był pierwszym polskim miastem, które w 2008 
roku uruchomiło sieć wypożyczalni rowerów miejskich. 
Wówczas projekt systemu BikeOne współfinansowany był 
w ramach unijnego projektu Civitas II – Caravel i kosztował 
około 600 tysięcy złotych. Koncepcja całego systemu wiążą-
ca się z poprawą transportu miejskiego i podnoszeniem jako-
ści życia mieszkańców miała jednak kilka dość istotnych 
wad. Pierwszą z nich była mała liczba stacji i jednośladów do 
wypożyczania. W 2011 roku Kraków dysponował 16 stacja-
mi ze 120 rowerami. Drugą wadą okazała się wysoka cena 
abonamentu (120 zł za rok) oraz kaucji. Pomimo kilkukrot-
nej zmiany operatora na przestrzeni lat dzisiaj Kraków może 
pochwalić się rozbudowaną siecią wypożyczalni rowerów 
miejskich. Opracowano nowy system „Wavelo” i zadeklaro-
wano zwiększenie liczby rowerów (1500 sztuk) i stacji wypo-
życzeń (150 stacji). Użytkownicy chcący wypożyczyć rower 
muszą opłacić abonament 19 zł w przypadku jazdy 60 minut 
dziennie lub 29 zł za 90 minut. Bardzo wygodnym rozwiąza-
niem wprowadzonym w Krakowie okazało się zintegrowanie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: Aleksandra 
Zdanowska 50%, Izabella Bojke 50%.

2 Artykuł opracowany na podstawie referatu nagrodzonego I nagrodą na IX 
Seminarium Kół Naukowych „Dni Transportu” na Wydziale Inżynierii Lądowej 
w Politechnice Krakowskiej w 2017 roku.

systemu z Krakowską Kartą Miejską. Dostępne rowery na 
terenie Krakowa mają w przyszłości posiadać komputer po-
kładowy umożliwiający wypożyczenie, zwrot, zawieszenie 
wypożyczenia do 30 minut i zgłoszenie usterki. Nowy opera-
tor BikeU chce utrzymywać system wyłącznie z opłat wno-
szonych przez użytkowników, rezygnując jednocześnie z do-
chodów pozyskiwanych dzięki reklamom [9]. Na Krakowie 
wzorowały się inne polskie miasta, w tym Trójmiasto

 
Korzyści związane z transportem rowerowym  
oraz korzystaniem z roweru publicznego
Rower jest środkiem komunikacji posiadającym wiele zalet 
korzystnych zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowie-
ka. Generuje on najniższe koszty zewnętrzne transportu. 
Nie emituje spalin, hałasu czy wibracji. Dzięki aktywnemu 
korzystaniu z transportu rowerowego rowerzysta otrzymuje 
dodatkowy bonus w postaci poprawy zdrowia i zadowolenia 
z jakości życia. Komunikacja rowerowa przede wszystkim 
charakteryzuje się niską terenochłonnością. Rower zużywa 
20–30 razy mniej terenu na przewiezienie jednej osoby niż 
motoryzacja indywidualna. Do zaparkowania roweru po-
trzebna jest o wiele mniejsza przestrzeń niż do zaparko-
wania samochodu. Na jednym miejscu samochodowym 
zmieścić się może aż 10 rowerów. Inną zaletą transportu 
rowerowego jest jego większa efektywność na krótkich od-
ległościach, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Jazda na 
rowerze zapewnia transport osobom, które nie mogą sobie 
pozwolić na posiadanie własnego samochodu lub nie mają 
dostępu do komunikacji publicznej [4].

Rowerzysta korzystający z roweru systemowego nie ma 
trudności z zaparkowaniem, przechowywaniem i serwisowa-
niem roweru. Nie ponosi również odpowiedzialności za kra-
dzież lub wandalizm, jak w przypadku roweru prywatnego. 
Istotną zaletą podróży rowerem systemowym jest także 
możliwość pozostawienia go na dowolnym etapie podróży 
bez konieczności późniejszego powrotu po swoją własność. 
Kolejną korzyścią jest możliwość zintegrowania transportu 
rowerowego z transportem publicznym bez konieczności 
przewożenia roweru w autobusie czy tramwaju. Podróż z za-
stosowaniem roweru prywatnego wymaga przewozu w środ-
ku transportu publicznego, co nie zawsze jest możliwe i po-
żądane, na przykład z powodu  tłoku. Użytkownik roweru 
publicznego może pozostawić rower na specjalnym parkingu 
i przesiąść się na inny środek transportu [3]. 
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Analiza stanu komunikacji rowerowej w Trójmieście
Gdynia liczy 247 478 mieszkańców, natomiast jej po-
wierzchnia zajmuje 135, 14 km2. Gdyńska infrastruktura 
rowerowa składa się z 39 ścieżek komunikacyjnych o dłu-
gości 56,1 km, które charakteryzują się brakiem spójności 
w kilku kluczowych miejscach.Miłośnicy jazdy na rowerze 
mogą korzystać z kilkunastu rekreacyjnych tras rowero-
wych, które przebiegają drogami leśnymi i liczą około 
70 km. Nawierzchnia dróg rowerowych w Gdyni w dużym 
stopniu jest bitumiczna bądź wykonana z kostki betono-
wej. Miejscami występują płyty chodnikowe oraz kostka 
kamienna. Przy gdyńskich szkołach, instytucjach publicz-
nych, obiektach rekreacyjnych, punktach handlowych i re-
kreacyjnych ustawiono około 1000 stojaków rowerowych. 
Ze względów bezpieczeństwa na terenie Gdyni powstały 
monitorowane, zadaszone parkingi rowerowe. Każdy z par-
kingów wyposażono w tablicę informacyjną z mapką ścieżek 
rowerowych oraz instrukcją, w jaki sposób przypiąć rower 
do stojaka.  Zlokalizowane zostały przy najważniejszych wę-
złach komunikacyjnych (SKM Chylonia, SKM Grabówek, 
SKM Wzgórze św. Maksymiliana, Orłowo) oraz przy rekre-
acyjnych punktach Gdyni (bulwar Nadmorski, promenada 
Marysieńki, Babie Doły). Na terenie miasta zainstalowane 
są również samoobsługowe stacje naprawy rowerów, dzię-
ki którym rowerzysta może samodzielnie dopompować 
koło, zmienić dętkę bądź sprawdzić stan dokręcenia śrub. 
Pierwsza taka stacja powstała w 2013 roku w centrum mia-
sta przy gdyńskim Infoboxie (fot. 1). Do dyspozycji rowe-
rzyści znajdą tam zestaw wszystkich najpopularniejszych 
kluczy rowerowych (imbusowych i nastawnych), dwie łyżki 
do opon, a także pompkę z adapterem na wszystkie rodzaje 
wentyli rowerowych. Zainstalowano również specjalny hak 
umożliwiający zawieszenie roweru. Całość mieści się w ele-
ganckiej obudowie ze stali nierdzewnej, przytwierdzonej 
trwale do podłoża.[10] Na terenie miasta powstały również 
dwa parkingi typu „Bike & Ride”, które zlokalizowane są 
w pobliżu stacji Szybkiej Kolei Miejskiej ( SKM Orłowo, 
SKM Wzgórze św. Maksymiliana) [1].

Gdańsk zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem 
liczby ludności (462 996 mieszkańców) oraz siódme miejsce 
pod względem powierzchni – 261, 96 km2). Uznawany jest 

również za  najbardziej przyjazne rowerzystom miasto w Polsce 
według miesięcznika „RowerTour”. Miasto uzyskało tak wyso-
ką pozycję dzięki spójności sieci dróg rowerowych, powszech-
ności stref ruchu uspokojonego, warunkom dla parkowania 
rowerów, przyjazności centrum miasta dla rowerzystów i zaan-
gażowania miasta w promocję tego środka transportu [6]. 

Gdańskie trasy rowerowe liczą łącznie 568,2 km, na 
które składają się wydzielone drogi rowerowe (117,9 km), 
ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych (17,2 km), 
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (29 km), pasy 
rowerowe w jezdni (7,3 km), pasy autobusowo-rowerowe 
(0,7 km), ciągi pieszo-jezdne (12,2 km), ulice z uspokojonym 
ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie więk-
szej niż 30 km/h (473, 5 km), ulice jednokierunkowe z do-
puszczonym ruchem rowerów „pod prąd” (47,5 km). 

Najważniejszym wyzwaniem Gdańska jest zachęcenie 
mieszkańców do korzystania z transportu rowerowego 
i zbiorowego zamiast z transportu samochodowego. Mimo, 
iż natężenie ruchu samochodowego w Gdańsku jest wyso-
kie, to udział ruchu rowerowego wzrósł z 2% do 6% w la-
tach 2009–2016. Gdańsk ma obecnie najwyższy udział 
ruchu rowerowego wśród największych polskich miast. 
Z przeprowadzonych w 2016 roku badań ruchu wynika, iż 
67% gospodarstw domowych w Gdańsku posiada przynaj-
mniej jeden rower. Gdańszczanie posiadają więcej rowerów 
niż samochodów. Statystyczne gospodarstwo posiada 1,4 
roweru oraz 0,85 samochodu [7]. Podczas światowego kon-
gresu rowerowego Velo-city 2009 Gdańsk i Kraków jako 
jedyne miasta w Polsce przyjęły tzw. Kartę Brukselską. 
Dzięki temu zobowiązały się do: [8]

•	 zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej 
w ruchu miejskim do 2020 roku,

•	 zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych 
do 2020 roku,

•	 opracowania systemu parkingów rowerowych oraz 
polityki przeciwko kradzieży rowerów,

•	 zwiększenia wykorzystania rowerów w dojazdach do 
szkoły i do pracy, 

•	 działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
•	 podjęcia współpracy ze środowiskiem rowerowym, 

biznesem i instytucjami publicznymi w celu upo-
wszechnienia ruchu rowerowego.

Rys. 1. Porównanie wybranych cech użytkowych roweru prywatnego oraz publicznego
Źródło:http://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/Studium_koncepcyjne_SRMOMGGS%20wer-
sja%204_0.pdf

Fot. 1.  
Stacja napraw rowerów 
w centrum Gdyni
Źródło: Http://www.zdiz.
gdynia.pl
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System Roweru Metropolitalnego jako jedno z narzędzi  
równoważenia mobilności miejskiej

Charakterystyka Systemu Roweru Metropolitalnego
System Roweru Metropolitalnego składa się z floty ro-
werów publicznych wraz z zapleczem technicznym i te-
leinformatycznym, oferując bezpłatną lub niskokosztową 
komunikację rowerową na terenie OMG-G-S (Obszar 
Miejski Gdańsk-Gdynia-Sopot). [3] Wejście w życie 
Systemu mobilności rowerowej ma według planu nastą-
pić w 2018 roku. Zasięg terenu, w którym można będzie 
wypożyczyć rower, stanowi obszar Trójmiasta, a także 
Wejherowo, Reda, Rumia, Tczew i okoliczne gminy, któ-
re realizują projekt węzłowy w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych [5].

Głównymi celami projektu są: 
•	 wzrost liczby podróży rowerowych na obszarach ob-

jętych działaniem SRM jako alternatywy dla podróży 
samochodem osobowym,

•	 poprawa dostępności do węzłów i stacji systemów ko-
munikacji zbiorowej oraz wzrost liczby podróży od-
bywających się za pomocą Publicznej Komunikacji 
Zbiorowej (PKZ).

Potrzeba stworzenia rozbudowanej, elastycznej, nowo-
czesnej oraz, w głównej mierze przyjaznej środowisku siatki 
połączeń miejskich zapoczątkowała koncepcję dotyczącą 
rozwoju węzłów integracyjnych oraz ekologicznych sposo-
bów przemieszczania się. Węzeł integracyjny, zwany rów-
nież węzłem przesiadkowym, to obszar, w którym krzyżują 
się co najmniej dwie linie komunikacji publicznej, przyczy-
niając się do integracji różnych środków transportu, a pasa-
żerowie dokonują zazwyczaj przesiadki z jednego środka 
transportu na drugi. Plany związane z wdrożeniem Systemu 
Roweru Metropolitalnego są powiązane z potrzebą tworze-
nia nowoczesnych węzłów przesiadkowych w obszarze sta-
cji kolejowych. Rower metropolitalny ma zwiększyć do-
stępność węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą 
i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transpor-
tu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tram-
waj). Budowa systemu ma przyczynić się też do rozwoju 
komunikacji publicznej oraz spopularyzowania roweru jako 
jednego z podstawowych środków transportu miejskiego. 

 SRM jest alternatywą dla transportu samochodowego. 
Można zatem przyjąć, że przyczynia się do osiągnięcia celu 
środowiskowego, jakim jest redukcja emisji spalin i hałasu. 
Projekt zakłada budowę systemu opartego na flocie rowe-
rów publicznych IV generacji wraz z zapleczem technicz-
nym i teleinformatycznym. Środki transportu wyposażone 
są we wbudowane panele wypożyczeń z czytnikiem kart 
RFID, aplikację mobilną przeznaczoną dla użytkowników 
smartfonów, monitoring GPS rowerów, elektrozamek (po-
zwalający na przypięcie w sytuacji braku miejsca na stacji) 
oraz szereg innych najnowocześniejszych rozwiązań techno-
logicznych. Każdy rower będzie monitorowany za pomocą 
geolokalizacji GPS i GSM. Zabezpieczenie przed kradzieżą 
ma stanowić także alarm dźwiękowy, uruchamiany auto-

matycznie w momencie, gdy rower zacznie zmieniać poło-
żenie, a nie ma statusu „wypożyczony”. Ponadto dzięki 
aplikacji na urządzenia mobilne będzie można zobaczyć, 
w którym miejscu stoją wolne rowery, jak również wcześ-
niej go sobie zarezerwować [3].

W celu poznania opinii mieszkańców Gdyni na temat 
planowanego wdrożenia systemu została przeprowadzona 
ankieta. Jedno z zagadnień w niej zawartych dotyczyło 
istotności czynników, które zachęciłyby mieszkańców do 
korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego na terenie 
Trójmiasta oraz okolic. Wyniki w ujęciu procentowym zo-
stały przedstawione na rysunku 2. Z uwagi na rozbieżność 
celów podróży respondenci najczęściej wskazywali odpo-
wiedź dotyczącą szeroko rozbudowanej siatki stacji posto-
jowych dla rowerów. Nasuwa się zatem wniosek dotyczący 
potrzeby podróży rowerem nie tylko w centrum miasta, ale 
również w obszarach peryferyjnych. Spora część ankietowa-
nych za priorytet uważa także integrację SRM z węzłami 
przesiadkowymi. 

Rys. 2. Czynniki zachęcające mieszkańców Gdyni do korzystania z możliwości Systemu 
Roweru Metropolitarnego
Źródło: opracowanie własne

Planowaną innowacją dotyczącą całego systemu jest pa-
nel obsługi. Umożliwia on wypożyczenie roweru, a także 
– dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS – zastępuje sta-
cje zwrotów. Oznacza to, że użytkownicy nie będą musieli 
zostawiać rowerów na wyznaczonych stacjach, ale w dowol-
nym miejscu. Oczywiście zwrot poza stacją będzie obciążał 
danego użytkownika w postaci pobrania kilkuzłotowej 
kaucji. Elementem zachęcającym do odstawiania jednośla-
dów w wyznaczone miejsca jest bonus, który wpływa na 
konto osoby, która odstawi rower w wyznaczonym miejscu. 

Potencjalni użytkownicy Systemu Roweru 
Metropolitalnego
Obszar Metropolitalny liczy ponad 1,5 mln mieszkańców, co 
stanowi 67% ludności województwa pomorskiego. Czołową 
grupą korzystającą z Systemu Roweru Metropolitalnego 
będą studenci, ponieważ około 100 tysięcy osób studiuje 
właśnie w województwie pomorskim. Na tę liczbę składają 
się studenci m.in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki 
Gdańskiej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, 
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Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii 
Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych. Ponadto, w 15 wyż-
szych szkołach niepublicznych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 
kształci się około 30 tysięcy studentów. Inną dużą grupą 
korzystającą z SRM będą osoby dojeżdżające do węzłów in-
tegracyjnych (stacji SKM, PKM, PKP). 

Wpływ systemu SRM na inne podsystemy transportowe
System Roweru Metropolitalnego wpływa na poprawę do-
stępności do systemów publicznej komunikacji zbiorowej, 
a także przyczynia się do zwiększenia liczby podróży przy 
wykorzystaniu transportu publicznego. Szczególna analiza 
dotyczy powiązania SRP z systemem transportu szynowe-
go (SKM, PKM, PKP). W tym miejscu należy zauważyć, 
że transport szynowy oraz autobusowy (w mniejszym stop-
niu) nie jest w stanie zaoferować bezpośredniej podróży 
„door to door” w przewozach pasażerskich. Podstawową 
zaletą Systemu Roweru Metropolitalnego jest uniwersalne 
połączenie z systemami transportu publicznego. Wariant 
podróży przy wykorzystaniu transportu publicznego, a na-
stępnie roweru pozwala na efektywne i wygodne konty-
nuowanie podróży. Dojazd innym środkiem komunikacji 
lub dojście pieszo w wielu przypadkach wydłuża podróż. 
W przypadku krótkich odcinków pokonywanych najczę-
ściej w przy użyciu transportu autobusowego, trolejbuso-
wego oraz tramwajowego SRM będzie niewątpliwie kon-
kurował z usługami transportowymi oferowanymi przez 
komunikację zbiorową. W obszarach peryferyjnych istnieje 
jednak potencjał kooperacji obu systemów. Rower publicz-
ny może zatem pełnić rolę dowozową do przystanków ko-
munikacji publicznej i odwrotnie i stanowić uzupełnienie 
oferty transportu zbiorowego na obszarach o rzadszym 
zaludnieniu, gdzie często nieopłacalna ekonomicznie oraz 
technicznie jest dalsza podróż środkiem transportu publicz-
nego [3].

Na podstawie analizy ankiety przeprowadzonej w Gdyni 
można określić środek transportu, z którego zrezygnowało-
by społeczeństwo w przypadku wejścia w życie Systemu 
Roweru Metropolitalnego. 

Największy odsetek osób deklaruje zamianę przemiesz-
czania się pieszo na rzecz transportu rowerem. W tej sytu-

acji wysoki wynik dotyczący osób preferujących poruszanie 
się jednośladem powodowany jest prawdopodobnie potrze-
bą szybszego przemieszczania się. Z kolei osoby preferujące 
zmianę transportu autobusowego na rowerowy często tłu-
maczyły swój wybór potrzebą przemieszczania się na krót-
kim odcinku. Powodem w tej sytuacji może być też chęć 
uniknięcia korków. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest cel podróży 
przy wykorzystaniu jednośladu jako jednostki transporto-
wej. Wynik analizy dotyczącej tego zagadnienia obrazuje 
rysunek 4. 

Rys. 3. Wpływ SRM na inne podsystemy
Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na turystyczny charakter obszaru trójmiejskiego 
respondenci najczęściej wskazywali odpowiedź dotyczącą re-
kreacji oraz chęci spędzania aktywnie czasu wolnego. Wpływ 
SRM na pozostałe środki transportu publicznego zauważalny 
jest w przypadku dojazdów rowerem do miejsc pracy oraz 
szkoły. Niewielka odległość oraz planowana dostępność jed-
nośladów sprzyja rozwojowi transportu rowerowego oraz 
jednocześnie stanowi konkurencję dla transportu publiczne-
go. Elementem kooperacyjnym dla obu stron jest chęć dojaz-
du użytkowników SRM do węzłów komunikacyjnych. 
Dojazd do węzła przy wykorzystaniu roweru miejskiego sta-
nowi idealne rozwiązanie dla osób nieposiadających jednośla-
du oraz dla osób, które cenią wygodę i nie chcą przewozić 
własnych rowerów środkami komunikacji publicznej.

 
Zakres przewidywanych kosztów oraz przychodów
Aby SRM mógł działać efektywnie, potrzebuje nakładów fi-
nansowych. Dotyczą one budowy stacjonarnych elementów 
wchodzących w skład infrastruktury. Mowa tutaj o inwesty-
cjach związanych z obszarami wypożyczenia i zwrotu rowerów 
oraz obiektów warsztatowo-magazynowych wraz z zapleczem 
biurowym. Środek transportu, jakim jest rower, również wy-
maga sporych nakładów finansowych. Przewidywane kosz-
ty zakupu pojedynczego roweru to około 2.000–2.500 zł. 
Dwukołowe narzędzie przemieszczania wyposażone będzie 
w wbudowany elektrozamek, systemy nadzoru elektronicz-
nego (GPS, GSM – karta SIM, akcelerometr), czytnik kart 
elektronicznych zbliżeniowych oraz moduł komunikacji NFC. 
W przypadku serwisu rowerów niezbędny jest zakup samo-
chodów do ich przewozu. W całym przedsięwzięciu istotną 

Rysunek 4. Przewidywany cel podróży jednośladem w przypadku funkcjonowania SRM.
Źródło: Opracowanie własne



33

TransporT miejski i regionalny 03 2017

Rysunek 4. Przewidywany cel podróży jednośladem w przypadku funkcjonowania SRM.
Źródło: Opracowanie własne

rolę zajmuje struktura informatyczna, która będzie obejmo-
wała podsystemy, takie jak: geolokalizacji (nadajniki GPS), 
system wypożyczeń i rezerwacji (mobilna aplikacja), system 
serwisowy (aplikacja dla serwisantów z rowerową bazą da-
nych), centralną bazę danych transportowych. Ogólne nakła-
dy ponoszone na platformę informatyczną zależą od decyzji 
w sprawie budowy własnego systemu lub zakupu licencji już 
istniejącego. Do sumy łącznych kosztów można zaliczyć tak-
że wydatki związane z techniczną i handlową obsługą klienta 
oraz utrzymaniem stanu technicznego. 

Zakłada się dwa zasadnicze źródła finansowania budowy 
oraz funkcjonowania SRM. Są to dotacje z funduszy publicz-
nych oraz prywatnych. Część sfinansowana ze środków UE, 
będąca w gestii Stowarzyszenia OMG-G-S (Obszaru 
Miejskiego Gdańsk-Gdynia-Sopot), przekazana zostanie w za-
rząd operatorowi Systemu. Wkład wniesiony przez benefi-
cjenta będzie maleć do momentu wyeksploatowania w stop-
niu uzasadniającym wymianę. Zakres finansowany ze środ-
ków własnych w początkowej fazie będzie dotyczył głównie 
oprogramowania oraz modernizacji i ulepszania w kolejnych 
latach działania Systemu. Dofinansowania pochodzące 
z gmin oraz innych podmiotów prywatnych dotyczyć będą 
głównie infrastruktury. 

Koncepcja systemu niesie za sobą wiele korzyści związa-
nych z poprawą mobilności, korzystnego wpływu na środo-
wisko, a także przyczynia się do generowania przychodów, 
pochodzących nie tylko od indywidualnych użytkowników. 
Strumień przychodów wynikających z Systemu Roweru 
Metropolitalnego kierowany jest głównie do operatora. 
Przychody te będą uzyskiwane w formie:

•	 przychodów od organizatora publicznego transportu 
zbiorowego na poziomie metropolii,

•	 przychodów generowanych przez użytkowników,
•	 przychodów z reklam (mobilne, stacjonarne, na stro-

nach internetowych i w aplikacjach),
•	 przychodów od podmiotów prywatnych (związanych 

z rozbudową Systemu – np. lokalizacją stacji rowero-
wych na terenach tych podmiotów).

Koncepcja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Niezwykle istotnym dokumentem nawiązującym do 
ekologicznie postrzeganej logistyki miejskiej jest Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM). Obejmuje 
on funkcjonalny obszar miast, określając transport pasa-
żerski. Wykorzystując inteligentne systemy transportowe, 
nawiązuje do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach. 
PZMM został opracowany dla Gdyni i obejmuje zakres 
działań przypadający na lata 2016–2018. Należy nadmie-
nić, że dokument został opracowany w ramach projektu 
CIVITAS DYN@MO i dofinansowany z 7. Programu 
Ramowego Unii Europejskiej. Dla zrównoważenia mobil-
ności w Gdyni wyznaczone zostały cztery kierunki działań, 
które stanowią także cele strategiczne:
1. Atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń miejska;
2. Bezpieczny i efektywny system transportu;
3. Racjonalne wybory transportowe;
4. Efektywny transport ładunków w mieście.

Najbardziej istotne dla rozwoju transportu rowerowego 
w Gdyni okazują się efekty wdrożenia zintegrowanego pla-
nu dla celu pierwszego oraz trzeciego. W przypadku celu 
pierwszego oczekiwany jest m.in. wzrost liczby podróży ro-
werowych oraz poprawa warunków dla ruchu rowerowego. 
Dotyczy poprawy dostępności i spójności sieci rowerowej 
(również o charakterze rekreacyjnym) oraz parkingowej. 
Cel trzeci skupia się głównie na edukacji i zwiększonej 
świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności miej-
skiej, a także promowaniu aktywnej mobilności na krót-
kich dystansach [2].

Podsumowanie
Koncepcja budowy oraz wdrożenia SRM na terenie 
Trójmiasta i okolic jest pomysłem na wydajne rozwiązanie 
transportowe. Rower miejski – jako środek transportu – 
okazuje się szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem w życiu 
codziennym. Ponadto poprawia dostępność do węzłów i sta-
cji systemów transportu zbiorowego. System jest nie tylko 
jednym z elementów koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
ale również ważnym aspektem odnoszącym się do poprawy 
wizerunku terenów miejskich jako przyjaznych środowisku 
i człowiekowi obszarów. Natomiast przed Trójmiastem stoi 
jeszcze wiele wyzwań w zakresie infrastruktury rowerowej. 
Głównym jest brak spójności dróg rowerowych na poziomie 
całej aglomeracji. Ważny jest również kompleksowy moni-
toring zachowań i preferencji rowerzystów i większa współ-
praca z przedsiębiorcami w celu zachęcenia pracowników do 
dojazdów do pracy transportem rowerowym. Jednocześnie 
trójmiejska metropolia ma za sobą wiele sukcesów. Między 
innymi wzrost liczby miejsc parkingowych dla rowerów, 
stopniową poprawę stanu infrastruktury rowerowej, zaanga-
żowanie mieszkańców i przedsiębiorstw w działania z zakre-
su ruchu rowerowego czy możliwość darmowego przewozu 
roweru w środkach transportu zbiorowego.
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moci/448-publiczna-stacja-naprawy-rowerow-w-gdyni-
?06e7392270e935c30781fc986ac74569=16a8840070ea 
5d4fc341b1c2197dda1b.
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Mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – na podstawie rozprawy: Spo-
soby zwiększania wartości usługi dla pasażera komunikacji miej-
skiej na przykładzie Szczecina
Praca doktorska została napisana na Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. dr hab. 
Elżbiety Załogi. Recenzentami pracy byli: dr hab. inż. Wiesław Staro-
wicz, prof. PK i dr hab. Dariusz Milewski, prof. US. Obrona odbyła się 
w dniu 17 marca 2016 roku. Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług zatwierdziła stopień doktora i wyróżnienie pracy w dniu 17 mar-
ca 2016 roku.

Celem głównym pracy było przedstawienie sposobów zwiększania war-
tości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej oraz określenie jej wpływu 
na zachowania komunikacyjne mieszkańców miast, na przykładzie Szcze-
cina i okolic.

Przyjęte w pracy pojęcie wartości wyraża odczuwany i oceniany przez 
pasażera poziom satysfakcji z użytkowania usług komunikacji miejskiej, 
który wynika z całkowitego kosztu, jaki jest poniesiony, by osiągnąć cele, 
zamierzenia i korzyści związane z korzystaniem z tej usługi. Pasażer oce-
nia tę wartość według subiektywnych kryteriów, zależnych od sytuacji 
i związanych z oczekiwanymi korzyściami i kosztami. Postrzeganie war-
tości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej zależy także od porówna-
nia jej z wartością przejazdu innymi środkami transportu.

Rosnące potrzeby w zakresie poziomu świadczonych usług trans-
portu zbiorowego wymagają od jego organizatorów kształtowania war-
tości usługi transportowej na takim poziomie, który zadowoli pasażerów 
– obecnych i przyszłych i skłoni do rezygnacji z codziennych podróży 
samochodem osobowym. O ile pewna grupa mieszkańców (z powodu 
braku alternatywy), niezależnie od jakości, ceny czy też dostępności 
komunikacji miejskiej, jest zmuszona do korzystania z jej usług, o tyle 
osoby, które posiadają alternatywę powinny być zachęcane do wyboru 
transportu zbiorowego. Kształtowanie wartości usługi dla pasażera ko-
munikacji miejskiej jest więc w główniej mierze skierowane do tych osób, 
które mogą podróżować własnym samochodem, ale gdy oferowana usłu-
ga transportu miejskiego odpowiada im pod względem takich elementów 
jak np. cena i jakość, są skłonni z niej skorzystać.

W ramach dysertacji przeprowadzone zostało badanie zachowań trans-
portowych oraz preferencji mieszkańców miasta Szczecina i jego okolic. 
Badana zbiorowość obejmowała osoby, które mogą korzystać lub korzysta-
ją z usług komunikacji miejskiej, ale mają również możliwość użytkowania 
samochodów osobowych. 

Ze względu na swoje cechy wartości usługi dla pasażera komunikacji 
miejskiej nie da się określić w sposób bezpośredni, a tym samym działa-
nia dotyczące jej zwiększania powinny się odbywać poprzez identyfikację 
tych cech i elementów, które na tę wartość wpływają. W związku z tym, 
w dysertacji, jak również kwestionariuszu ankiety, który służył realizacji 
badań pierwotnych, proces poznawania wartości dla pasażera odbywał 
się poprzez m.in. poznanie cech funkcjonowania komunikacji miejskiej, ich 
oceny, działań niezbędnych w celu usprawnienia jej funkcjonowania, po-
wodów wyboru środków transportu oraz aspektów dotyczących korzystania 
z samochodów osobowych.

Realizacja koncepcji zwiększania wartości usługi dla pasażera komuni-
kacji miejskiej nie może być realizowana w oderwaniu od działań związa-
nych z ograniczaniem wykorzystania w codziennych podróżach samocho-

Doktoraty
dów osobowych. Przykłady miast europejskich, jak również wyniki badań 
własnych wskazują, że trudno będzie przekonać mieszkańców miast, 
w tym także Szczecina, do wyboru komunikacji miejskiej, gdy czynnikiem 
mającym wpływ na wybór samochodu jest dla większości wygoda korzy-
stania z tego środka transportu. W ocenie mieszkańców samochód oso-
bowy w najmniejszym stopniu stwarza problemy związane z codziennym 
przemieszczaniem się. 

Na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych i wtórnych, 
studiów literatury i dostępnych studiów przypadków zauważyć moż-
na silną korelację pomiędzy wyborem sposobu przemieszczania się 
a realizowaną w mieście koncepcją nowej kultury mobilności i rozwoju 
zrównoważonego transportu. Zasadność podejmowania działań doty-
czących ograniczania wykorzystania w codziennych podróżach samo-
chodów osobowych jest uwarunkowana wcześniejszą realizacją zadań 
z zakresu zwiększania wartości usługi komunikacji miejskiej. Ma to 
służyć m.in. minimalizacji negatywnych odczuć i reakcji społeczeństwa 
na wprowadzane zmiany.

Treść rozprawy została ujęta w pięciu rozdziałach. W pierwszym 
rozdziale pracy przedstawiono teoretyczne aspekty wartości usługi 
transportowej. Dokonano systematyki pojęcia, przedstawiono istotę 
tworzenia wartości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej oraz jej 
elementy. W drugim rozdziale pracy, który również ma charakter teo-
retyczny, przedstawiono główne czynniki determinujące wartość usłu-
gi pasażerskiego transportu zbiorowego, a mianowicie: jakość i cenę 
usług, konkurencję i substytucję usług, strukturę społeczną, wzorce 
mobilności oraz kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej. Oceniono wpływ poszczególnych czynników na zwiększanie 
wartości usługi dla pasażera komunikacji miejskiej oraz zależności wy-
nikające z rozwoju zróżnicowanych sposobów przemieszczania się na 
obszarze miasta. Rozdział trzeci zawiera wykładnię koncepcji nowej 
kultury mobilności oraz czynniki, które mają na nią wpływ. Przedsta-
wiony został również postęp we wdrażaniu koncepcji na przykładzie 
różnego rodzaju narzędzi stosowanych w wybranych, na potrzeby 
dysertacji, miastach europejskich oraz możliwe ścieżki finansowania 
działań w tym zakresie. Rozdział czwarty poświęcony jest przedstawie-
niu rezultatów badań rynku. Skupiono się również na analizie danych 
pierwotnych oraz wtórnych, które służą realizacji celów dysertacji. 
Wskazane zostały cechy oferty, które w opinii mieszkańców określają 
wartość usługi dla pasażera, a także przedstawione zostały pożądane 
cechy jakościowe. Przedstawiono czynniki i powody wyboru komuni-
kacji miejskiej oraz samochodu osobowego do realizacji codziennych 
podróży oraz dokonano analizy cech decydujących o wyborze komu-
nikacji miejskiej. Rozdział piąty ma charakter koncepcyjny. Na bazie 
przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach rozważań oraz analizy 
danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych w rozdziale tym opracowano 
koncepcję oraz – w oparciu o nią – model zwiększania wartości usłu-
gi dla pasażera komunikacji miejskiej. Przedstawiono także efekty jej 
zwiększania w obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. 
Końcową część rozprawy stanowią wnioski wysunięte na podstawie 
rozważań prowadzonych w poszczególnych rozdziałach oraz odnoszące 
się do hipotezy i celów postawionych w pracy.

Opracował:  
Wiesław Starowicz
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Odeszli od nas dwaj profesorowie Politechniki Gdańskiej
W ostatnim czasie, na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, odeszli 
przedwcześnie dwaj znakomici inżynierowie, naukowcy i nauczyciele aka-
demiccy Profesor Ryszard Krystek i Profesor Józef Judycki. Obaj prawie całe 
zawodowe życie (bo ponad 40 lat) przepracowali w Katedrze Inżynierii Dro-
gowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
Obaj byli przez wiele lat jej kierownikami i rozpoznawalnymi w Polsce i na 
świecie filarami naszej Katedry: Profesor Krystek zajmując się inżynierią 
ruchu drogowego, a profesor Judycki budową dróg. Ich przedwczesne odej-
ście stanowi niepowetowaną stratą dla środowiska naukowego i drogowe-
go w Polsce oraz zagranicą. Wychowali wiele roczników polskich inżynierów 
w specjalnościach budownictwo drogowe, inżynieria ruchu drogowego, 
inżynieria transportu. 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, prof. 
zwyczajny Politechniki Gdańskiej urodził się 
24  października 1941 roku w Justynówce na 
Zamojszczyźnie. Po zakończeniu II wojny świa-
towej wraz z rodzicami przyjechał do Królewa 
Malborskiego. W 1959 roku ukończył Technikum 
Budowlane w Gdańsku, a potem przez dwa lata 
pracował na budowach w Elblągu. W 1966 roku 
ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechniki Gdań-

skiej. W 1972 roku obronił rozprawę doktorską nt. teorii ruchu drogowego 
i wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Instytutu Badań Transportu 
INRETS w Paryżu. 

Prowadził wykłady z inżynierii ruchu drogowego, objął opiekę nad Ko-
łem Naukowym Inżynierii Ruchu Drogowego i we współpracy z Centralnym 
Zarządem Dróg Publicznych w Warszawie, a potem także z Instytutem 
Kształtowania Środowiska w Warszawie rozpoczął terenowe badania ruchu 
drogowego. Wyniki tych badań zakończyły się doktoratami kilku współpra-
cowników oraz pracą habilitacyjną Profesora. W 1980 roku, na Politechnice 
Krakowskiej, obronił rozprawę na temat komputerowych systemów stero-
wania ruchem i uzyskał stopień doktora habilitowanego. 

W latach 1981–1985 wykładał na Uniwersytecie w Oranie. Po powrocie 
do kraju został dyrektorem Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej, a rok później 
objął kierownictwo Katedry Inżynierii Drogowej. Katedrą kierował przez 20 lat, 
rozwijając w zrównoważony sposób działalność dwóch zespołów naukowo-
-badawczych: Inżynierii Ruchu Drogowego i Budowy Dróg. W 1988 otrzymał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1993 profesora zwyczajnego. 
Po uzyskaniu w 1993 roku grantu KBN na opracowanie programu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w Polsce, zamówionego przez Ministra Transpor-
tu, stworzył wielodyscyplinarny zespół autorski, który przygotował Krajowe 
Programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znane pod akronimem GAM-
BIT'96 i GAMBIT 2000. W 1999 roku był dziekanem Wydziału Budownictwa 
Lądowego. W tym samym roku założył Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, 
funkcjonującą do dziś jako organizacja pozarządowa wspierająca badania 
naukowe i rozwój młodej kadry naukowej Wydziału.

W sierpniu 2004 roku został powołany przez premiera Marka Belkę na 
stanowisko podsekretarza stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie 
Infrastruktury. Pełniąc tę funkcję, kontynuował prace na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa drogowego jako zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki jego zaangażowaniu Rada przyjęła do 

Z żałobnej karty
realizacji projekt pt. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 
lata 2005–2007–2013 pod akronimem „GAMBIT 2005 – Polska Wizja Zero”, 
przygotowany przez Konsorcjum Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakow-
skiej i Instytutu Transportu Samochodowego. Pracując w ministerstwie, kie-
rował także zespołem, który opracował dokument pt. „Polityka Transportowa 
Państwa na lata 2006–2025”, przyjęty przez Radę Ministrów. 

W 2006 roku kierowane przez Niego konsorcjum badawcze, otrzymało 
grant Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt „Zintegrowany System Bezpie-
czeństwa Transportu – ZEUS”, którego głównym rezultatem była koncepcja 
integracji systemów bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lot-
niczego i wodnego. W 2011 roku zakończył pracę dydaktyczną w Politechnice 
Gdańskiej i objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu 
Transportu Samochodowego w Warszawie, które pełnił do 2016 roku. W roku 
2015 został powołany na członka Komitetu Sterującego nadzorującego re-
alizację Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. „Rozwój Innowacji Drogowych”. 

Profesor był pomysłodawcą i organizatorem pierwszych Międzynaro-
dowych Seminariów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, które od 
1996 roku co dwa lata odbywają się na Politechnice Gdańskiej, stanowiąc 
otwarte forum dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń na ten niezwykle 
ważny społecznie temat. 

Większą część życia zawodowego poświęcił zagadnieniom bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, miał dużą umiejętność zainteresowania, motywowa-
nia i integrowania swoich rozmówców i współpracowników wokół najważ-
niejszych problemów z tym związanych. Był inicjatorem powstania Centrum 
Leczenia Traumy oraz „ojcem duchowym” idei budowy Pomnika Ofiar Wypad-
ków Drogowych, który odsłonięto w 2012 roku w Zabawie k. Tranowa.

Był autorem i współautorem około dwustu publikacji naukowych 
w dziedzinach: inżynieria ruchu drogowego, projektowanie dróg, projek-
towanie węzłów drogowych i autostradowych oraz bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Był też autorem lub współautorem, a także redaktorem wie-
lu monografii, z których najbardziej znaczące to: Węzły drogowe i auto-
stradowe (wydanej trzykrotnie w latach 1992–2008) oraz Zintegrowany 
System Bezpieczeństwa Transportu. Wyniki badań w nich zawarte stano-
wią obecnie bazowe podręczniki na kierunkach kształcenia Budownictwo 
i Transport. Wydał też Niebezpieczeństwo ruchu drogowego – syntetyczne 
opracowanie skierowane do polityków. Nad rozwinięciem tej książki w dużą 
monografię pracował do ostatnich dni swojego życia. 

Dbał o rozwój kadry naukowej, wypromował 8 doktorów nauk technicz-
nych, z których czworo uzyskało stopień doktora habilitowanego w specjal-
ności inżynieria ruchu drogowego i bezpieczeństwo transportu drogowego. 

Doświadczenia zebrane przy prowadzeniu prac badawczych, licznych 
wdrożeń oraz przy pisaniu książki przekazywał studentom na wykładach do-
tyczących projektowania dróg i autostrad, projektowania węzłów drogowych 
i autostradowych, inżynierii ruchu drogowego oraz licznych seminariach. Miał 
świetny kontakt ze studentami, był lubianym, ale i wymagającym nauczycie-
lem akademickim. Wykształcił kilkuset magistrów i inżynierów, którzy w prak-
tyce budują i rozwijają nowoczesne systemy transportu drogowego naszego 
kraju i wielu krajów, do których wyjechali lub z których pochodzili.

Pracował także na rzecz środowiska zawodowego, biorąc udział w pracach 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Polskiego Kongresu Drogo-
wego, Klubu Inżynierów Ruchu. Był także członkiem Krajowej i Pomorskiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stawiał na współpracę międzynarodową 
i utrzymywał silne kontakty z licznymi ośrodkami naukowymi. Były wśród nich 
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uniwersytety w Turku, Linköping, Klagenfurcie, instytuty badawcze INRETS we 
Francji, SWOV w Holandii, TRL w Wielkiej Brytanii, VTI w Szwecji oraz organiza-
cje TIA z USA, 3VN z Holandii, ETSC, GPRS, a także Bank Światowy.

Zmarł w Warszawie w dniu 19 stycznia 2017 roku po ciężkiej chorobie, 
na miejsce spoczynku, cmentarz Katolicki w Sopocie, został odprowadzony 
w dniu 28 stycznia br. przez rodzinę, przyjaciół, współpracowników, przed-
stawicieli wielu pokoleń inżynierów i studentów.

Prof. dr hab. inż. Józef Judycki, prof. zwyczajny 
Politechniki Gdańskiej urodził się 4 września 
1945 roku w Czaplinie pod Białymstokiem. Li-
ceum Ogólnokształcące ukończył w Knyszynie. 
W roku 1963 rozpoczął studia na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, 
które ukończył w 1968 roku z wynikiem bardzo 
dobrym, uzyskując tytuł magistra inżyniera ko-
munikacji, w specjalności „budowa dróg”. Był 
wyróżniającym się i nagradzanym studentem.

W grudniu 1968 roku rozpoczął pracę j w Katedrze Budowy Dróg i Robót 
Ziemnych (obecnie Katedra Inżynierii Drogowej). Z Politechniką Gdańską 
i z tą Katedrą Profesor Judycki związał całe swoje życie zawodowe. Prze-
szedł w niej wszystkie stopnie kariery naukowej, od asystenta stażysty do 
profesora zwyczajnego. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk tech-
nicznych, a w 1992 roku stopień doktora habilitowanego za pracę na temat 
asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych elastome-
rami. W 1993 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego Politechniki Gdańskiej. W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy pro-
fesora nauk technicznych, a w roku 2004 został profesorem zwyczajnym 
Politechniki Gdańskiej. Był promotorem 9 prac doktorskich.

W 1986 r. objął kierownictwo Zespołu Budowy Dróg, a w latach 2006– 
2015 pełnił funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Drogowej. W latach 1993 
–1996 był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Budownictwa Lądowego.

Profesor Judycki opublikował jako autor lub współautor około 200 prac na-
ukowych i naukowo-technicznych, w tym 4 monografie naukowe. Był wybitnym 
naukowcem w zakresie konstrukcji nawierzchni i materiałów drogowych. Jego 
zainteresowania w tej dziedzinie były wszechstronne. Od początków kariery 
naukowej obejmowały m.in. właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno 
-asfaltowych, modyfikację betonu asfaltowego polimerami oraz spękania ni-
skotemperaturowe nawierzchni. Istotną część działalności naukowej stanowiła 
również analiza i projektowanie nawierzchni drogowych. Profesor Judycki włożył 
duży wysiłek w skuteczne rozpowszechnienie w Polsce metod mechanistycz-
no-empirycznych projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych. Intere-
sował się ponadto nawierzchniami mostowymi, problemem spękań odbitych 
nawierzchni asfaltowych oraz recyklingiem nawierzchni, a także działaniem 
wody i mrozu na nawierzchnie, mieszankami mineralno-asfaltowymi na ciepło, 
oddziaływaniem ciężkich pojazdów na nawierzchnie drogowe oraz zjawiskiem 
twardnienia fizycznego mieszanek mineralno-asfaltowych.

Profesor Józef Judycki brał czynny udział w międzynarodowej współpracy 
naukowej. Nawiązał kontakty, które zaowocowały współpracą katedr drogo-
wych Politechniki Gdańskiej i ich odpowiedników w Uniwersytetach w Oulu 
i w Helsinkach. Wspólpracował z wieloma międzynarodowymi organizacjami 
zawodowymi i naukowymi: European Flexible Pavement Study Group, In-
ternational Society of Asphalt Pavements z siedzibą w USA, American As-
sociation of Asphalt Paving Technologists, Euroasphalt & Eurobitume oraz 
European Association of Asphalt Pavements. Był członkiem rad naukowych 
i stowarzyszeń: Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Sekcji 
Komunikacyjnej PAN oraz sekcji PKN. A także rad programowych czasopism 

„Roads and Bridges”, “Baltic Journal of Roads and Bridges”, „International 
Journal of Pavement Engineering”. 

Bardzo istotnym elementem pracy Profesora Józefa Judyckiego były 
zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej. Był cenionym przez władze 
Wydziału oraz lubianym przez studentów dydaktykiem. Wypromował około 
200 magistrów inżynierów oraz 60 inżynierów budownictwa w specjalności 
„budowa dróg”. Ponadto był promotorem 30 absolwentów na Uniwersytecie 
w Basrze w Iraku, gdzie pracował w latach 1978–1981 oraz 1988–1990.

Od początku swojej kariery zawodowej Profesor Józef Judycki łączył 
działalność naukową z zastosowaniem jej w praktyce. Wykonał, wraz 
ze swoim zespołem, ponad 400 opracowań o charakterze projektowym 
i technologicznym dla potrzeb budownictwa drogowego. Obejmowały one 
wiele różnorodnych zagadnień, między innymi projektowanie konstrukcji 
nawierzchni i technologie budowy dróg i lotnisk, nawierzchnie portowe, 
nawierzchnie mostów i estakad, projekty nowoczesnych mieszanek mi-
neralno-asfaltowych, badania materiałów i nawierzchni drogowych oraz 
ekspertyzy różnych nawierzchni drogowych i lotniskowych. 

Zespół Profesora Józefa Judyckiego czynnie współpracował z jednostka-
mi administracji drogowej, biurami projektów oraz firmami wykonawczymi 
budownictwa drogowego przy rozwiązywaniu problemów technicznych. Oma-
wiane badania stanowiły najczęściej kompleksowe i zamknięte rozwiązania 
istotnych praktycznych problemów technologicznych lub konstrukcyjnych 
stojących przed drogownictwem w związku z rozwojem sieci drogowej. 

W ostatnich kilku latach prace badawcze wykonywane pod kierunkiem 
Profesora Judyckiego na zlecenie GDDKiA przyczyniły się do opracowania 
nowego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni oraz do opracowania 
instrukcji i wytycznych technicznych dotyczących: metod badań sczepności 
międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych, projektowania i oceny 
mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych w ramach recyklingu na-
wierzchni drogowych na zimno oraz projektowania i produkcji mieszanek 
mineralno-asfaltowych na ciepło.

Przez okres ponad 25 lat Profesor Józef Judycki prowadził także własną 
praktykę inżynierską. W ramach Biura „DROTEST”, którego był współwła-
ścicielem, wdrażał do praktyki zdobytą wiedzę i doświadczenia, uczestni-
cząc w opracowywaniu wielu projektów nawierzchni drogowych i specyfi-
kacji technicznych dla ważnych inwestycji drogowych. 

Profesor Judycki chętnie dzielił się swoją wiedzą z pracownikami ad-
ministracji drogowej, biur projektów i firm wykonawczych. Wielokrotnie 
prowadził wykłady dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie projek-
towania nawierzchni, badań materiałów i technologii, miedzy innymi na 
szkoleniach inżynierów technologów z GDDKiA. 

Z końcem września 2015 roku prof. Józef Judycki przeszedł na eme-
ryturę, ale nie zakończył pracy naukowej. Do ostatnich dni pracował nad 
nową lepkosprężystą metodą obliczania naprężeń termicznych w war-
stwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Pod nadzorem Profesora do 
tej metody została także opracowana aplikacja komputerowa. Szczegóło-
wy opis nowej metody i analiz z jej wykorzystaniem został opublikowany 
w serii 3 artykułów w prestiżowym czasopiśmie „International Journal of 
Pavement Engineering”, a także w czasopiśmie „Drogownictwo”. Z opraco-
wania tej metody Profesor Judycki był bardzo dumny, ponieważ stanowiła 
zwieńczenie jego wieloletnich badań, rozpoczętych jeszcze w czasie opra-
cowywania doktoratu w latach 70. ubiegłego wieku.

Zmarł w Gdańsku po ciężkiej chorobie w dniu 8 lutego 2017 roku, na 
miejsce spoczynku, cmentarz Srebrzysko w Gdańsku, został odprowadzony 
w dniu 13 lutego stycznia br. przez rodzinę oraz liczną rzeszę przyjaciół, 
współpracowników, wychowanków i studentów.

Opracowali: Kazimierz Jamroz i Jacek Alenowicz


