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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2018 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym

Dariusz Tłoczyński
Transport demands and means of satisfying them on the regional air trans-
port market in Poland
Abstract: Changing the conditions for the functioning and devel-
opment of air transport requires constant monitoring of passenger 
needs and their transport requirements in relation to air services. 
This is particularly important for competitive processes in the inter- 
and intra-industry market. The analysis of the transport postulates 
forces the adjustment of the offer addressed to travelers. These ex-
pectations may be different for selected travel segments. The main 
aim of the article is to analyze transport requirements and to pre-
sent means of satisfying them in the regional air transport market 
in Poland. This market has been analyzed due to the large share 
of regional transport in the overall structure of air transport. The 
analysis of transport postulates was conducted for all regional con-
nections and for travel with traditional and low cost carriers, as well 
as in the business travel and tourism segment and for direct and 
indirect connections.
Key words: air transport, regional air transport, transport demands.

Juliusz Engelhardt
The Fourth Railway Package – passenger transport
Abstract: This article is dedicated to the amendments adopted in 
December 2016 of the European Union legislation relating to the 
functioning of the rail passenger transport market. These new regu-
lations are contractually defined as the fourth railway package. In 
the article, the introductory part is covered by the initial assumptions 
adopted by the European Commission by creating the draft regu-
lations included in the fourth railway package. The main amend-
ments to Directive 2012/34 adopted by the European Parliament in 
December 2016 on the full liberalization of passenger rail transport 
in the European Union and the creation of country-specific passen-
ger information systems are being discussed to common ticket. The 
next part of the article discusses the provisions which thoroughly 
amend the Regulation 1370/2007 concerning public services in the 
field of rail and road passenger transport. These regulations are im-
portant for the organization of regional rail transport. 
Key words: passenger transport, railway transport, fourth railway 
package.

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal
Mobility plans for workplaces as a tool for mobility management in cities
Abstract: Mobility management aims to change preferences relat-
ed to the way people travel. Many European documents point this 
direction to congested cities and solving the problem of transport 
congestion is considered as a challenge. In order to be effective in 

this area, it is essential to change the approach to sustainable de-
velopment in cities. One of the tools to change this approach is 
to develop mobility plans for workplaces. They are attractive since 
are relatively inexpensive and can contribute significantly to dealing 
with the problem of traffic congestion and air pollution. The article 
presents the different components of the mobility plan (analytical, 
design, binding, evaluative) and examples of activities planned for 
workplaces. Also examples of indicators for monitoring the level of 
implementation of planned measures (product indicators) and the 
basics set of the mobility plan assessment indicators are presented.
Key words: urban transport, mobility management, mobility plans.

Józef Suda
Operative urban transport management on the example of the Warsaw 
Municipal Bus Company 
Abstract: The article presents experiences in the designing, imple-
mentation and operation of an operative management system for 
public urban transport which covers approximately 1500 vehicles 
(buses, coaches and technical vehicles) of the Warsaw Municipal Bus 
Company (MZA Warszawa). In the article classifications of pub-
lic transport management systems as well as over 30 years of the 
history and experience in their construction in Warsaw was pre-
sented. Currently its third generation is been operating. The system 
includes number of functional applications performed by various 
engineering and IT companies according to the requirements and 
projects formulated by the Municipal Bus Company and Warsaw 
University of Technology.
Key words: collective transport, public transport, operative man-
agement. 

Olgierd Wyszomirski
Sustainable Development of Transport in Cities and Quality of Life
Abstract: Transportation in cities is determined by transport policy 
implemented in cities. This article is based on the thesis that sus-
tainable transport policy is able to raise objectively and subjectively 
considered life quality. The article discusses the quality of life as 
a city resource. Subsequently, the quality of life in urban areas under 
conditions of domination of passenger cars in urban journeys was 
analyzed. Next the directions for the development of urban trans-
port systems consistent with the idea of   sustainable development 
were presented, focusing on the future of electric buses, electric cars 
and autonomous vehicles, joint use of passenger cars in the light of 
the sharing economy and cycling as a means of urban transport. The 
study is summarized with the conclusions.
Key words: urban transport, sustainable development, transport 
policy, quality of life.
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Innowacyjny transport

Inteligentny parking miejski

Inteligentny parking, będący ważnym elementem systemu transportu inteligentnego miasta, umożliwia opty-
malizację zarządzania miejscami postojowymi (przyczyniając się do ograniczania kongestii), skuteczne egze-
kwowanie opłat parkingowych i preferowanie w centrach miast pojazdów niskoemisyjnych.

Prace nad usprawnieniem organizacji parkowania w miastach trwają 
nie tylko w krajach wysokorozwiniętych, ale też np. na Litwie czy w Tur-
cji. W Wilnie program zarządzania ogólnodostępnymi parkingami na te-
renie centrum miasta rozpoczęto od wyposażenia 130 miejsc postojo-
wych w sensory, przekazujące na usytuowane na wjazdach do centrum 
wyświetlacze elektroniczne informacje o lokalizacji wolnych miejsc par-
kingowych (ERTICO-ITS Europe, 23.08.17). W tureckim Izmirze system 
Sensit obejmuje już 2000 przyulicznych miejsc parkingowych, na któ-
rych zainstalowane w nawierzchni sensory rejestrują zajętość miejsca 
i długość czasu postoju (Traffic Technology Today, 30.01.17).

W Hobart na Tasmanii pierwszy australijski w pełni zintegrowany 
inteligentny system parkingowy z terminalami firmy Parkeon objął 2100 
miejsc postojowych, umożliwiając m.in. weryfikację pozwoleń par-
kingowych, rezerwację miejsca i dokonywanie opłat smartfonem oraz 
identyfikację niepłacących (TTT, 16.08.17). 

Istnieją już także zautomatyzowane parkingi wielopoziomowe, 
z wykorzystaniem w pełni autonomicznych zero-emisyjnych platform 
(wentylacja obiektu jest zbędna), dostarczających pozostawiony przez 
kierowcę pojazd na najbliższe wolne miejsce postojowe. Francuski 
start-up Stanley Robotics uruchomił właśnie taki system parkowania 
na paryskim lotnisku Charles de Gaulle – optymalizując wykorzysta-
nie powierzchni parkingowej i dochodowość obiektu oraz oszczędzając 
czas spieszącym na samolot podróżnym. 
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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

Po opłaceniu smartfonem rezerwacji miejsca postojowego kierowca 
zostawia pojazd przed wjazdem do garażu i odchodzi z kluczykami. 
Gęste upakowanie pojazdów – dzięki brakowi konieczności otwierania 
drzwi pojazdów i ograniczeniu powierzchni manewrowej – pozwoliło na 
dwukrotne zwiększenie pojemności garażu. Każda z autonomicznych 
platform jest w stanie obsłużyć 400 miejsc postojowych, transportując 
w ciągu roku 20–30 tysięcy pojazdów (TTT, 26.05.17.).

Inteligentny parking może zachęcać również do korzystania w mie-
ście z pojazdów niskoemisyjnych, czego przykładem jest garaż sieci 
CitiPark w centrum Londynu. 

W garażu zastosowano opracowaną przez firmę APT Skidata taryfę 
opłat uwzględniającą emisję CO2 parkowanych pojazdów, która szaco-
wana jest przy wykorzystaniu systemu automatycznej identyfikacji po-
jazdu na podstawie tablic rejestracyjnych (ALPR). W przypadku pojaz-
dów ultra niskoemisyjnych (poniżej 75 g CO2/km) opłata za parkowanie 
jest o 20% niższa (A. Frost, TTT, 7.07.17).

Firma Inrix, światowy lider samochodowych systemów informacyj-
nych, oferuje producentom pojazdów możliwość instalowania w panelu 
sterowania usługi rezerwacji i opłacania miejsca postojowego na par-
kingach w 55 miastach na terenie 10 krajów.

Aplikacja ParkU umożliwia kierowcom porównywanie różnych opcji 
parkowania z uwzględnieniem bliskości celu podróży, wysokość opłat, 
godzin funkcjonowania parkingu itp. Aplikacja Inrix Parking posiada 
z kolei informacje aż o 29 milionach miejsc postojowych w 4500 mia-
stach na terenie 65 krajów (TTT, 1.02.17).

W holenderskim mieście Bergen op Zoom do podwyższenia skutecz-
ności egzekwowania opłat parkingowych używa się pojazdu zeroemi-
syjnego, wyposażonego w system skaningu ARVOO i software Q-Free 
Intrada.

System ten, którego przydatność dla dużych miast polskich wyda-
je się być bezdyskusyjna, umożliwia – dzięki umieszczonym na dachu 
pojazdu kamerom, GPSowi i systemowi ANPR – odczyt tablic rejestra-
cyjnych parkujących pojazdów, a następnie automatyczne obciążanie 
kierowców karami za parkowanie w miejscach niedozwolonych lub bez 
uiszczenia opłaty parkingowej (A. Frost, TTT, 19.05.17).

W przypadku wielkoobszarowych parkingów tradycyjnych do uspraw-
nienia kierowania pojazdów na najbliższe wolne miejsce postojowe 
służby parkingowe zaczynają używać drony. W roku 2017, po raz pierw-
szy podczas dwutygodniowego stanowego wielkiego sierpniowego fe-
stynu gubernator Nowego Jorku, w trosce o wygodę i bezpieczeństwo 
odwiedzających, zarządził wykorzystanie w tym celu dronów państwo-
wych (TTT, 26.08.17).
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DaRiuSz TłoczyńSKi
prof. UG, dr hab. Uniwersytet Gdański, 
Wydział Ekonomiczny, Katedra Rynku 
Transportowego, ul. Armii Krajowej 
119/121, 81-824 Sopot,  
tel.: 58 523 13 45, e-mail: dariusz.
tloczynski@ug.gda.pl

Streszczenie: Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania i roz-
woju transportu lotniczego wymuszają przeprowadzanie ciągłego mo-
nitorowania potrzeb przewozowych pasażerów realizujących podróże 
lotnicze oraz ich oczekiwań w stosunku do realizowanej usługi. Jest to 
szczególne istotne wobec procesów konkurencyjnych na rynku między-
gałęziowym i wewnątrzgałęziowym. Analiza postulatów przewozowych 
wymusza dostosowanie oferty kierowanej do podróżnych. Te oczekiwa-
nia mogą być odmienne dla wybranych segmentów podróży. Głównym 
celem artykułu jest analiza postulatów przewozowych i przedstawienie 
sposobów zaspokajania ich na rynku regionalnym. Rynek ten został 
poddany analizie ze względu na duży udział przewozów regionalnych 
w ogólnej strukturze przewozów lotniczych. Analizę postulatów prze-
wozowych przeprowadzono dla wszystkich połączeń regionalnych oraz 
podróży z przewoźnikiem tradycyjnym i niskokosztowym oraz w seg-
mencie podróży służbowych i turystycznych, a także dla połączeń bez-
pośrednich i pośrednich.
Słowa kluczowe: transport lotniczy, regionalny transport lotniczy, po-
stulaty przewozowe.

Postulaty przewozowe i sposoby ich  
zaspokajania na rynku regionalnego 
transportu lotniczego w Polsce1

Wprowadzenie
Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju 
transportu lotniczego wymuszają przeprowadzanie ciągłe-
go monitorowania potrzeb przewozowych pasażerów reali-
zujących podróże lotnicze oraz ich oczekiwań w stosunku 
do realizowanej usługi. Jest to szczególne istotne wobec 
procesów konkurencyjnych na rynku międzygałęziowym 
i wewnątrzgałęziowym. Analiza postulatów przewozowych 
wymusza dostosowanie oferty kierowanej do podróżnych. 
Te oczekiwania mogą być odmienne dla wybranych seg-
mentów podróży. 

Głównym celem artykułu jest analiza postulatów prze-
wozowych i przedstawienie sposobów zaspokajania ich na 
rynku regionalnym. Rynek ten został poddany analizie ze 
względu na duży udział przewozów regionalnych w ogólnej 
strukturze przewozów lotniczych.

Specyfika regionalnego rynku usług transportu lotniczego 
Rynek transportu lotniczego w nauce ekonomiki transpor-
tu jest rynkiem cząstkowym, posiadającym globalny cha-
rakter. Procesy globalizacji są bezpośrednio związane z roz-
wojem transportu lotniczego i jego rynku2. Jego niejedno-
rodny charakter wynika z procesów wymiany oraz sposobu 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
2 A. Ruciński, Transport lotniczy, [w:] Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, 

red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s. 176.

organizacji podmiotów rynkowych. Analizując rynek prze-
wozów lotniczych, wydziela się kryteria jego podziału, jed-
nocześnie umożliwiając na wskazanie dużej liczby rynków 
wyselekcjonowanych, choć często ze sobą niepowiązanych 
przestrzennie (tabela 1). 

W oparciu o przedstawione kryteria podziału wskazane 
jest wyodrębnienie różnych, odmiennych rynku przewo-
zów. Należy zwrócić uwagę na podróże pomiędzy portami 
hubowymi – rynek przewozów międzynarodowych, najczę-
ściej międzykontynentalnych, podróże kontynentalne – 
rynku przewozów regionalnych i podróże krajowe stano-
wiące lokalny rynek usług transportu lotniczego. 

Realizując cel artykułu, konieczne staje się omówienie 
tylko problematyki regionalnej. Pozostałe subrynki mogą 
stanowić odrębną analizę badawczą. 

Literatura ekonomiki transportu definiuje regionalny 
rynek transportu lotniczego jako „proces (stosunki) prowa-
dzący (-e) do wymiany produktu, jakim jest usługa lotnicza 
pomiędzy przewoźnikami reprezentującymi podaż a pasa-
żerami zgłaszającymi popyt na obszarze określonego regionu3. 

3 Pojęcie regionu jest interpretowane w literaturze jako: przestrzeń, kierunki wy-
znaczające przestrzeń, obszar o cechach na tyle charakterystycznych, iż pozwalają 
one na wydzielenie go z większego terytorium tak, aby stanowił całość, por. A.S. 
Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 44, J. Heller, Regionalizacja ob-
szarów wiejskich w Polsce, IERiGŻ, Warszawa 2000, s. 9, Z. Silski, Elementy eko-
nomiki i polityki regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 15 oraz 
K. Secomski, Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa 1956, s. 71, 
S. Berezowski, Region łódzki i jego rola w gospodarce Polski, „Łódzkie Czasopismo 
Gospodarcze” 1958, nr 1, s. 10, A. Fajferek, Region ekonomiczny i metody analizy 

Kryteria podziału rynku usług transportu lotniczego
Klasyfikacja Subrynek

przedmiotowa •  pasażerski,
•  towarowy,
•  pocztowy,

podmiotowa •  przewoźników,
•  portów lotniczych,
•  koncesjonariuszy,
•  przedsiębiorstw wspierających transport lotniczy,
•  pasażerów, podmiotów instytucjonalnych,

przestrzenna •  krótkiego zasięgu,
•  średniego zasięgu,
•  dalekiego zasięgu,

organizacyjna •  przewozów regularnych,
•  przewozów czarterowych, 
•  małego ruchu lotniczego – General Aviation,
•  inny, np. przewozów medycznych, sanitarnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Rutkowski, Rynek międzynarodowych przewozów 
lotniczych. Monografie i opracowania. SGPiS, Warszawa 1987, s. 16.

Tabela 1
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Co oznacza, że z rynkiem regionalnym będziemy mieli  do 
czynienia w przypadku połączeń z portów:

•	 regionalnych do innych portów regionalnych w ramach 
podróży w obrębie regionu,

•	 regionalnych do centralnych portów lotniczych w ob-
rębie regionu,

•	 lokalnych do innych portów lokalnych lub regional-
nych w obrębie regionu4.

 
Zatem należy się zgodzić z decyzją Komisji Europejskiej 

wskazującą, że dla transportu powietrznego właściwy ry-
nek produktowy obejmuje usługi bezpośredniego rozkła-
dowego transportu lotniczego, przy czym każda trasa mię-
dzy miejscem wylotu a miejscem przylotu definiowana jest 
jako odrębny rynek5. 

Niewątpliwie rynek usług transportu lotniczego cha-
rakteryzuje się cechami technicznymi i eksploatacyjnymi, 
związanymi z bezpieczeństwem i innowacyjnością, znacz-
nym zaangażowaniem kapitału, dużym poziomem ryzyka 
oraz wysoką jakością świadczonych usług. To one są barie-
rami powodującymi ograniczenia w dostępie do rynku 
usług transportu lotniczego. Bariery te silnie oddziałują na 
procesy konkurencyjne i determinują funkcjonowanie ryn-
ków cząstkowych.

Na rynku usług transportu lotniczego, mimo wprowa-
dzenia w większości krajów zasad liberalizacji, funkcjonują 
podmioty regulujące zasady funkcjonowania transportu 
lotniczego – instytucje na szczeblu międzynarodowym 
(ICAO ang. International Civil Aviation Organization, IATA 
ang. International Air Transport Association), kontynental-
nym (Unia Europejska) i krajowym (Urząd Lotnictwa 
Cywilnego). 

W odniesieniu do polskiego rynku transportu lotniczego 
wzrasta znaczenie regionalnych przewozów wykonywanych 
drogą lotniczą. Obecnie udział Lotniska Chopina w Warsza-
wie stanowi około 40% obsługi całego rynku (rys. 1). 

Lotnisko Chopina w Warszawie z racji pełnienia funkcji 
portu hubowego dla PLL LOT oraz innych funkcji admini-
stracyjno-biznesowych obsłużyło w 2016 roku prawie 
13 mln pasażerów. Tym samym Warszawa posiadała naj-
większy udział w rynku: 37%. Taki sam wynik został osią-
gnięty rok wcześniej, mimo że w ubiegłym roku nastąpił 
wzrost liczby obsłużonych pasażerów o 14%. Zatem udział 
regionalnych portów lotniczych w obsłudze pasażerskiego 
ruchu w roku 2016 był podobny jak w 2015 i wyniósł 62% 
(56% duże regionalne i 6% małe regionalne).

regionalnej, PWE, Warszawa 1966, s. 11, J. Kramer, Podstawy planowania handlu 
w regionach gospodarczych, PWE, Warszawa 1968, s. 14, S. Korenik, Region depresji 
oraz metody jego restrukturyzacji, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 232, B. Meyer, Gospodarka przestrzenna. 
Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy, PTO, Szczecin 1999, s. 115, R. Domański, 
Gospodarka przestrzenna, PWN Warszawa 2002, s. 109.

4 D. Tłoczyński, Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

5 Streszczenie decyzji Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. uznająca koncentrację za 
niezgodną ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.4439 
– Ryanair/Aer Lingus), 2008/C 47/05.

Potrzeby przewozowe i oczekiwania nabywców  
na rynku regionalnego transportu lotniczego
Potrzeby wyrażające pożądanie przez nabywców określo-
nych przedmiotów wymiany są zawsze pierwotnym źró-
dłem popytu. Istnieje powszechna zgodność co do tego, że 
potrzeby są czynnikami inicjującymi aktywność (źródłami 
zachowania, przyczynami, motywami czy obiektywnymi 
warunkami działania), znajduje to zazwyczaj odzwiercie-
dlenie w ich analizie. Wyrażają one określony stan, właści-
wości jednostki albo określone relacje6. 

Istnieje wiele kryteriów podziału potrzeb, najczęściej 
w odniesieniu do transportu można je analizować, określając 
jako chęć potrzebę czy nawet żądanie podmiotów dotyczące 
realizacji przemieszczania z jednego miejsca na drugie7.

Źródłem powstawania potrzeb transportowych jest 
przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia czynników po-
trzebnych do działalności gospodarczej i egzystencji czło-
wieka. Zatem źródła potrzeb powstają z: 

•	 działalności gospodarczej człowieka,
•	 organizacji życia społecznego (indywidualne potrzeby 

ludności oraz potrzeby wynikające z funkcjonowania 
państwa)8. 

 
Pojęciem węższym niż potrzeba transportowa jest potrze-

ba przewozowa. Nie obejmuje ona czynności związanych z or-
ganizacją przewozu (usługi logistyczne, magazynowanie, 
przygotowanie podróży itp.). Stąd też w transporcie pasażer-
skim mamy do czynienia z potrzebami przewozowymi.

Miarą oceny potrzeb przewozowych jest współczynnik 
mobilności określany jako liczba podróży odbytych w ciągu 
określonego okresu. Może być on analizowany w odniesieniu 
do PKB na 1 mieszkańca lub w stosunku do liczby miesz-
kańców. Współczynniki mobilności dla europejskiego rynku 
usług transportu lotniczego przedstawiono na rysunku 2.

Przedstawione w rankingu kraje można podzielić na 
trzy grupy. Pierwsza – kraje o małej populacji – posiadają 
wysokie współczynniki (powyżej 5 pkt.), kraje o zaawanso-
wanym stopniu rozwoju i ustabilizowanej dynamice ruchu 

6 J. Senyszyn, Potrzeby konsumpcyjne, Wyd. UG, Gdańsk 1995.
7 Z. Pawlicka, Przewozy pasażerskie, WKiŁ, Warszawa 1978, s. 14.
8 D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, Zarządzanie marketingowe na rynku 

usług transportowych, Wyd. UG, Gdańsk 2004, s. 52.

Rys. 1. Udział największych portów lotniczych w obsłudze pasażerów latach 2000–2013
Źródło: na podstawie danych ULC
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lotniczego – współczynniki (1,5–5 pkt.), pozostałe kraje, 
do których zalicza się Polska, poniżej 1,5 pkt.

W odniesieniu do polskiego rynku transportu lotniczego 
co roku wzrasta także współczynnik mobilności lotniczej pol-
skiego społeczeństwa. Współczynnik pokazuje, ile razy w cią-
gu roku przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej (Polski) 
korzystał z transportu lotniczego. Na rysunku 3 przedstawio-
no kształtowanie się tego współczynnika dla Polski. 

Wzrost współczynnika mobilności jest spowodowany 
kilkoma elementami, a mianowicie: wzrostem aktywności 
transportowej mieszkańców Polski, wzrastającym pozio-
mem zamożności społeczeństwa polskiego, konkurencyjną 
ofertą przewozów lotniczych w porównaniu z innymi sub-
stytucyjnymi gałęziami transportu, a przede wszystkim sy-
tuacją, w której transport lotniczy w obecnych czasach nie 
jest już dobrem luksusowym. 

Oczekując ciągłego wzrostu mobilności polskiego społe-
czeństwa, przewoźnicy i porty lotnicze oraz instytucje współ-
pracujące z transportem lotniczym zmuszone są do prowa-
dzenia szeregu działań w zakresie zwiększenia dostępności 
usług lotniczych, zwiększenia oferty przewozów, podnosze-
nia jakości świadczonych usług, prowadzenia elastycznej po-
lityki cenowej mającej na celu podniesienie konkurencyjności 
świadczonych usług, a przede wszystkim dążenia do zaspo-
kajania potrzeb przewozowych społeczeństwa.

Każdej ujawnionej potrzebie transportowej towarzyszą 
określone wymagania w zakresie sposobu jej zaspokojenia 
– postulaty przewozowe. Ich liczba oraz rodzaje są nieograni-
czone, podlegają one ciągłej modyfikacji, w wyniku zmian 
w otoczeniu, zmian w stylu życia potencjalnych podróż-
nych, zmianach wynikających z oferty usług transportu lot-
niczego. Większość postulatów ma charakter uniwersalny 
i odnosi się do wszystkich form transportu9. 

Aby dokonać oceny stopnia zaspakajania potrzeb przewo-
zowych pasażerów podróżujących regionalnym transportem 
lotniczym, przeprowadzono badania marketingowe w por-
tach lotniczych. Badaniu zostali poddani pasażerowie korzy-
stający z polskich portów lotniczych. Połączenia na trasach 
kontynentalnych stanowiły 76% wszystkich odpowiedzi. 
W oparciu o teoretyczne założenia zostały one zaliczone jako 
rynek regionalny. W wyniku analizy danych stwierdzono, że 
głównymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji o wy-
borze transportu lotniczego w ujęciu regionalnym były: 

•	 czas podróży – 13%, 
•	 bezpośredniość połączenia – 13%, 
•	 dogodne godziny wylotu i przylotu – 11%,
•	 dostępna siatka połączeń przewoźnika – 10%, 
•	 cena biletu – 10%.

Pozostałe postulaty, takie jak: wygoda, dostępność cza-
sowa portu lotniczego, bezpieczeństwo podróży, obsługa na 
pokładzie samolotu, marka przewoźnika, lojalność wobec 
przewoźnika, catering na pokładzie samolotu, funkcjonal-
ność terminalu oraz procedury związane z odprawą, a także 

9 M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, Gospodarowanie w trans-
porcie miejskim, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994, s. 54.

Rys. 4. Postulaty przewozowe zgłaszane przez pasażerów korzystających z regionalnego 
transportu lotniczego
Źródło: własne badania pierwotne

Rys. 2. Zależność pomiędzy liczbą podróży a PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w odnie-
sieniu do liczby mieszkańców stan 31 grudnia 2016 r.
Źródło: Eurostat

Rys. 3. Współczynnik mobilności pasażerów w transporcie lotniczym w latach 2000–2016 
dla Polski
Źródło: Eurostat

Rys. 5. Postulaty przewozowe zgłaszane przez pasażerów podróżujących przewoźnikami tra-
dycyjnymi i niskokosztowymi na regionalnym rynku przewozów lotniczych
Źródło: własne badania pierwotne
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reklama przewoźnika nie mają wpływu lub ten wpływ jest 
stosunkowo niewielki na podejmowaną decyzję odnośnie 
wyboru usługi przewozowej realizowanej na regionalnym 
rynku usług transportu lotniczego. 

W odniesieniu do przewoźników niskokosztowych ba-
dani podróżni wskazali na bezpośredniość, czas podróży, 
cenę biletu oraz dogodne godziny wylotu i przylotu. 
Natomiast badani respondenci podróżujący z przewoźnika-
mi tradycyjnymi wskazali na takie same postulaty jak 
w przypadku segment przewozów niskokosztowych. Zatem 
model prowadzenia przedsiębiorstwa lotniczego nie miał 
większego wpływu na postulaty przewozowe. Jednak nale-
ży zauważyć większe znaczenie wygody w podróżach reali-
zowanych z przewoźnikiem tradycyjnym. 

godne godziny wylotu i przylotu 10%. Z kolei w segmen-
cie podróżnych odbywających podróż o charakterze tury-
stycznym wskazano: czas podróży i bezpośredniość połą-
czenia po 13%, dogodne godziny wylotu i przylotu 11%.

Sposoby zaspokajania postulatów przewozowych 
W Polsce funkcjonuje kilkudziesięciu przewoźników lotni-
czych, operujących na trasach krajowych, kontynentalnych 
oraz pozaeuropejskich, różniących się wielkością, strukturą 
kapitału, formą własności oraz liczbą posiadanych samolo-
tów. Około 80% udziału w polskim rynku przypada na prze-
wozy regularne. Przewoźników regularnych operujących na 
polskim rynku można podzielić m.in. w zależności od mode-
lu biznesowego na tradycyjnych i niskokosztowych. Oprócz 
przewoźników regularnych na rynku usług transportu lotni-
czego funkcjonują także przewoźnicy czarterowi oraz prze-
woźnicy obsługujący tzw. mały ruch lotniczy. 

W świetle przeprowadzonych analiz przewoźnicy funk-
cjonujący w Polsce oferowali 427 tysięcy miejsc na 3148 
połączeniach lotniczych. W trzecim tygodniu czerwca 
w Polsce operowało 46 przewoźników, w tym 16 przewoź-
ników niskokosztowych. Przewoźnicy niskobudżetowi ofe-
rowali na 1207 połączeniach 225 tysięcy miejsc w samolo-
tach.

W ciągu czterech lat zwiększyła się podaż miejsc w sa-
molotach o 34%, tj. o 108 tysięcy oraz liczba połączeń lot-
niczych o 21%, tj. o 548 tysięcy. W 2017 roku z polskich 
portów lotniczych przewoźnicy oferowali swoje usługi do 
168 portów lotniczych, podczas gdy cztery lata wcześniej 
było ich 138.

We wszystkich przedstawionych portach lotniczych naj-
większy udział mają przewoźnicy obsługujący połączenia 
regionalne. Stąd też przewoźnicy oferują usługę przewozo-
wą zgodną z oczekiwaniami nabywców. Najczęściej stoso-
wane sposoby zaspokajania potrzeb przewozowych pasaże-
rów podróżujących regionalnym transportem lotniczym 
przedstawiono w tabeli 2.

Mimo iż postulat bezpieczeństwa nie jest wskazywany 
przez pasażerów jako najważniejszy czynnik przy wyborze 
transportu lotniczego, to dla przedsiębiorstw transportu 
lotniczego jest najważniejszym elementem usług transpor-
tu lotniczego. Pasażerowie, nabywając usługę przewozową 
wierzą, że jest ona bezpieczną, jednocześnie ufają podmio-
tom uczestniczącym w tworzeniu usług transportu lotni-
czego. Z kolei wszystkie podmioty uczestniczące na rynku 
usług transportu lotniczego dążą do zapewnienia pasaże-
rom bezpiecznej podróży. W tym celu przewoźnicy oferują 
przewóz nowoczesnymi statkami bezpieczeństwa, instytu-
cje zarządzające ruchem powietrznym modernizują urzą-
dzenia nawigacyjne oraz wprowadzają programy związane 
z poprawą bezpieczeństwa, np. Program SESAR. W por-
tach lotniczych następuje kontrola bezpieczeństwa na wie-
lu płaszczyznach: identyfikacji podróżnych wraz z przej-
ściem przez punkt security, sprawdzaniu zawartości baga-
żu, a także dopuszczeniu samolotów do wykonywania 
ruchu lotniczego. Wskazane przykłady są poparte procedu-
rami opisanymi w prawie międzynarodowym. 

Rys. 6. Postulaty przewozowe zgłaszane przez pasażerów podróżujących bezpośrednio oraz 
z przesiadką w porcie tranzytowym
Źródło: Własne badania pierwotne.

W przypadku podróży bezpośrednio/z przesiadką 
w porcie tranzytowym badani podróżni wskazali na nastę-
pujące postulaty przewozowe. Dla podróżujących na tra-
sach bezpośrednich najważniejszymi czynnikami były: bez-
pośredniość połączenia, czas podróży, dogodne godziny 
wylotu i przylotu oraz cena biletu. Natomiast podróżni, 
którzy oczekiwali na samolot w portach tranzytowych wska-
zali: dogodne godziny przylotu i wylotu, czas podróży, do-
stępną siatkę połączeń lotniczych oraz cenę biletu.

Natomiast w segmencie rodzaju podróży o charakterze 
służbowym głównymi postulatami zgłaszanymi przez pasa-
żerów były: czas podróży i bezpośredniość połączenia po 
12%, dostępna siatka połączeń lotniczych 11% oraz do-

Rys. 7. Postulaty przewozowe zgłaszane przez pasażerów podróżujących służbowo oraz re-
alizujących podróże o charakterze turystycznym
Źródło: własne badania pierwotne
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korzystających z regionalnego transportu lotniczego po-
winny być podstawą formułowania oferty przez przewoź-
ników. 

Pasażerowie w każdym z badanych segmentów wskaza-
li jako najważniejsze postulaty: bezpośredniości, czasu po-
dróży i dogodnych godzin wylotu i przylotu. Marka, funk-
cjonalność terminalu, reklama, lojalność wobec przewoźni-
ka oraz bezpieczeństwo to czynniki, które nie mają 
większego znaczenia w strukturze oczekiwań pasażerów. 
Mimo że czynnik bezpieczeństwa jest stosowany jako prio-
rytet z punktu widzenia podaży, tak w odniesieniu do po-
pytu nie stanowi ważnego determinantu oczekiwań prze-
wozowych. Pasażerowie zakładają i wierzą, że zostały speł-
nione wszelkie normy i zalecenia odnośnie bezpieczeństwa. 

Przewoźnicy oraz porty lotnicze na wyczucie dostoso-
wują swoje usługi do oczekiwań nabywców. Zarówno eks-
ploatowany tabor, jak i infrastruktura spełniają wszelkie 
parametry jakościowe. Natomiast wszelkie czynniki two-
rzące tzw. produkt poszerzony czy potencjalny wzmacniają 
konkurencyjność usług lotniczych.  
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Sposoby zaspokajania potrzeb przewozowych pasażerów  
regionalnego transportu lotniczego

Postulat  
przewozowy Sposoby zaspokajania

bezpieczeństwo 
podróży

•  nowoczesne samoloty, spełniające kryteria bezpieczeństwa, 
•  systemy ochrony zarządzania przestrzenią powietrzną,
•  kontrola bezpieczeństwa na lotnisku,
•  programy w zakresie safety opracowane przez ICAO.

bezpośredniość 
połączenia

•  połączenia typu „point to point” są realizowane przede wszystkim 
przez przewoźników niskokosztowych oraz wybranych przewoźników 
tradycyjnych.

catering na po-
kładzie samolotu

•  w przypadku podróży w segmencie biznes przewoźnikiem tradycyjnym 
oferowany jest posiłek uzależniony od pory dnia, 

•  w podróżach ekonomicznych także serwowany jest posiłek, lecz pasa-
żer nie może liczyć na różnorodność, jak w przypadku klasy biznes,

•  w segmencie przewozów niskokosztowych oferowany posiłek jest płatny.

cena biletu
•  przewoźnicy stosują różne systemy taryfowe, polityka cenowa jest 
uzależniona od terminu rezerwacji oraz od klasy podróży i  oczekiwa-
nych udogodnień.

czas podróży
•  jest to cecha wynikająca z możliwości operacyjnych i technicznych 
przewoźnika i agenta handlingowego,

•  przewoźnikom zależy na jak najszybszym przemieszczaniu pasażerów.

dogodne godziny 
wylotu i przylotu

•  dla podróżujących w celach biznesowych przewoźnicy oferują poranne 
i wieczorne godziny przylotu i wylotu,

•  wszystkie czasy wykonywania operacji są jednak uzależnione od slotów.

dostępna siatka 
połączeń prze-
woźnika

•  atrakcyjność destynacji,
•  dostępność różnych destynacji,
•  rola portów hubowych.

dostępność 
czasowa portu 
lotniczego

•  współpraca przewoźników i portów lotniczych z operatorami kolejowy-
mi i autobusowymi,

•  budowa parkingów wokół portów lotniczych.

funkcjonalność 
terminalu

•  porty lotnicze oferują pasażerom możliwość skorzystania z szerokiej 
oferty usługowej oraz z placówek handlowych,

•  dla osób z ograniczonym sposobem poruszania stosowane są indywi-
dualne metody przewozu na pokład statku powietrznego.

lojalność wobec 
przewoźnika

•  przewoźnicy stosują karty lojalnościowe oraz specjalny system dla 
tzw. klientów flotowych.

marka  
przewoźnika

•  mała liczba przewoźników występujących na rynku sprawia, iż każdy 
z przewoźników posiada swoją markę. Jednak ich wartość jest zróżni-
cowana.

obsługa na po-
kładzie samolotu

•  elastyczność personelu pokładowego,
•  sposób zachowania załogi pokładowej,
•  różnorodna oferta posiłków,
•  zróżnicowane typy foteli lotniczych.

procedury zwią-
zane z odprawą

•  liczba stanowisk do odprawy (check-in),
•  liczba punktów kontroli bezpieczeństwa oraz sprawność pracowników,
•  liczba kiosków, w których pasażer może się odprawić.

reklama  
przewoźnika

•  rodzaj oraz formy przekazywania informacji,
•  dostęp do nowoczesnej infrastruktury technologicznej,
•  kształtowanie wizerunku.

wygoda

•  prostotę systemu taryfowego,
•  swobodę zakupu biletu,
•  zrozumiały system informacji komunikacyjnej,
•  swobodę dojścia do bramek,
•  czytelność rozkładów lotów,
•  czytelność i estetykę oznakowania bramek oraz przystanków i  pojazdów,
•  łatwość poruszania się po terminalu,
•  komfort (klimatyzacja, poziom hałasu, oświetlenia, rozmieszczenie 
miejsc siedzących),

•  kulturę obsługi,
•  miejsce na bagaż.

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Badania postulatów przewozowych są prowadzone przede 
wszystkim w transporcie miejskim. Przedsiębiorstwa 
transportu lotniczego ani organizacje odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki transportu lotniczego nie podejmu-
ją próby przeprowadzenia takich badań. Mało tego, nie są 
one nawet zainteresowane pozyskaniem takich informacji. 
Wyniki przeprowadzonych analiz – oczekiwań pasażerów 
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Streszczenie: Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku 
nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjo-
nowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Te nowe regulacje 
umownie zostały określone, jako czwarty pakiet kolejowy. W treści ar-
tykułu, na jego początku, omówiono założenia wstępne, jakie przyjęła 
Komisja Europejska, tworząc projekty przepisów wchodzące w skład 
czwartego pakietu kolejowego. Następnie omówiono główne zmiany 
w dyrektywie 2012/34 uchwalone przez Parlament Europejski w grud-
niu 2016 roku, dotyczące pełnej liberalizacji kolejowych przewozów pa-
sażerskich w Unii Europejskiej oraz tworzenia w poszczególnych krajach
systemów informacji pasażerskiej sprzedaży tzw. wspólnego biletu. 
W kolejnej części artykułu omówiono przepisy gruntownie nowelizu-
jące rozporządzenie 2007/1370 dotyczące usług publicznych w zakre-
sie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Przepisy te mają 
duże znaczenie dla organizacji regionalnych przewozów kolejowych.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, czwarty pa-
kiet kolejowy

Czwarty pakiet kolejowy  
– przewozy pasażerskie1

Wprowadzenie
Główne kierunki polityki Unii Europejskiej w sektorze 
kolejowym wynikają z podstawowych dokumentów poli-
tycznych w sprawie transportu oraz podejmowanych przez 
Komisję Europejską nowych inicjatyw w tym zakresie. Biała 
Księga z marca 2011 roku2 wskazuje na zobowiązanie do po-
dejmowania przez Komisję kolejnych, nowych inicjatyw na 
rzecz transportu kolejowego. W styczniu 2013 roku Komisja 
opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie „Czwartego pakietu ko-
lejowego – zakończenie budowy jednolitego europejskie-
go obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjno-
ści i wzrostu gospodarczego w Europie”3. Warto wskazać 
na kontekst czasowy wydania powyższego komunikatu. 
W 2013 roku trwały prace nad przepisami wykonawczy-
mi do dyrektywy 2012/34 – gruntownie nowelizującej 
tzw. pierwszy pakiet kolejowy – na podstawie której, po-
wstawał jednolity europejski obszar kolejowy. Jednocześnie 
Komisja pracowała nad czwartym sprawozdaniem dla 
Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowa-
nia rozwoju rynku przewozów kolejowych, które ukazało 
się w czerwcu 2014 roku4. Termin implementacji dyrek-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
2 COM 2011/144.
3 COM 2013/25.
4 COM 2014/353.

tywy 2012/34 przypadał na czerwiec 2015 roku. Tak więc 
Komisja pracowała równoległe zarówno nad wdrożeniem 
zmienionego pierwszego pakietu kolejowego, jak też nad 
czwartym pakietem kolejowym. Deklarowanym w ko-
munikacie COM 2013/25 zamiarem Komisji Europejskiej 
było przeprowadzenie istotnych zmian w kilku ważnych 
obszarach funkcjonowania unijnego sektora kolejowego, 
w szczególności w zakresie modelowych rozwiązań zarzą-
dzania infrastrukturą kolejową, otwarcia rynku krajowych 
usług kolejowego transportu pasażerskiego, interoperacyj-
ności i bezpieczeństwa systemu kolejowego oraz w zakresie 
niektórych aspektów społecznych, związanych z przenosze-
niem pracowników kolejowych. W związku z tak określo-
nym zakresem czwarty pakiet kolejowy objął wnioski usta-
wodawcze mające na celu zmianę:

•	 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34 
z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego,

•	 rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczą-
cego usług publicznych w zakresie kolejowego i dro-
gowego transportu pasażerskiego,

•	 rozporządzenia 881/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego 
Europejską Agencję Kolejową,

•	 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeń-
stwa kolei wspólnotowych,

•	 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57 
z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei we Wspólnocie.

W latach 2013–2016 trwały prace legislacyjne nad 
czwartym pakietem kolejowym, który został w toku tych 
prac rozdzielony na dwie części: techniczną i pozostałą. 
Częścią techniczną, w praktyce mniej dyskusyjną i czaso-
chłonną, objęto zagadnienia interoperacyjności i bezpie-
czeństwa systemu kolejowego. Prace nad nią zakończono 
w maju 2016 roku, a w następnym miesiącu nowe akty 
prawne z tej części pakietu weszły w życie. Natomiast prace 
nad drugą częścią pakietu, nazwaną kuluarowo częścią „po-
lityczną”, obejmującą między innymi zasady funkcjonowa-
nia rynku kolejowego transportu pasażerskiego, zostały 
sfinalizowane w grudniu 2016 roku.

W atykule pominięto szersze rozważania nad częścią 
techniczną czwartego pakietu kolejowego, koncentrując się, 
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zgodnie z tytułem, jedynie na modelowych rozwiązaniach 
zaproponowanych w ramach tegoż pakietu przez Komisję 
Europejską dla rynku kolejowych przewozów pasażerskich. 

W ramach czwartego pakietu kolejowego Komisja 
Europejska wyraziła dążenie do otwarcia rynku krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich, co wymagało wpro-
wadzenia zmian zarówno w dyrektywie 2012/34 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 roku 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego, jak też w rozporządzeniu 1370/2007 dotyczą-
cym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego. W dokumencie roboczym załą-
czonym do projektów zmian dyrektywy 2012/34 i rozpo-
rządzenia 1370/2007 Komisja wskazała na cele operacyj-
ne i cele szczegółowe proponowanych zmian, w odniesie-
niu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego 
transportu pasażerskiego5 – rysunek 1. W ocenie stanu 
istniejącego na początku 2013 roku Komisja podkreślała, 
że rynki międzynarodowych kolejowych przewozów pasa-
żerskich od 1 stycz nia 2010 roku zostały w pełni otwarte na 
konkurencję, natomiast krajowe rynki usług kolejowych 
przewozów pasażerskich pozostawały w dużej mierze za-
mknięte i były bastionami monopoli krajowych6. Jedynie 
Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Włochy jednostronnie 
otworzyły swoje rynki krajowe.

5 Dokument roboczy służb Komisji: Streszczenie oceny skutków towarzyszących 
dokumentom: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do 
otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, Wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w spra-
wie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do 
otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania 
infrastrukturą kolejową – SWD 2013/11. 

6 COM 2013/25. 

W związku z występującymi mankamentami, a także 
ograniczeniami w zakresie konkurencji Komisja przedłoży-
ła następujące propozycje odnośnie funkcjonowania krajo-
wych rynków kolejowych przewozów pasażerskich:

•	 otwarcie, poprzez zmianę dyrektywy ustanawiającej 
jednolity europejski obszar kolejowy 2012/34, krajo-
wych rynków kolejowych przewozów pasażerskich 
przy zachowaniu możliwości ograniczenia dostępu 
w przypadku zagrożenia równowagi ekonomicznej 
zamówienia publicznego na usługi;

•	 wprowadzenie obowiązku organizowania przetargu 
na zamówienia publiczne na usługi poprzez zmianę 
rozporządzenia 1370/2007 dotyczącego świadczenia 
usług publicznych w zakresie drogowego i kolejowe-
go transportu publicznego7;

•	 wprowadzenie minimalnego progu, poniżej którego 
zamówienia mogą być udzielane bezpośrednio, co 
umożliwi właściwym organom rezygnację z organizo-
wania procedury przetargowej w przypadkach, gdy 
spodziewane oszczędności środków publicznych by-
łyby niższe od kosztów przetargu;

•	 wprowadzenie obowiązku opracowania planów trans-
portu publicznego ustanawiających cele polityki w za-
kresie publicznego transportu pasażerskiego, w tym 
ogólne modele świadczenia i realizacji usług w tym 
obszarze transportu;

•	 wprowadzenie zachęt dla państw członkowskich, 
właściwych organów oraz przedsiębiorstw kolejowych 
do uruchamiania zintegrowanych systemów sprzeda-
ży biletów na szczeblu krajowym z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących niedyskryminacji;

7 Umowy o świadczenie usług publicznych zawarte w wyniku zamówień bezpośred-
nio udzielonych po przyjęciu tego pakietu legislacyjnego nie mogłyby obowiązy-
wać dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.

Rys. 1. Schemat celów i podstawowych przyczyn zmian na krajowych rynkach kolejowych przewozów pasażerskich w ramach czwartego pakietu kolejowego
Źródło: SWD 2013/11.
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•	 zobowiązanie państw członkowskich, w których nie 
istnieją dobrze funkcjonujące rynki leasingu taboru 
kolejowego, do podjęcia niezbędnych środków w celu 
zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do od-
powiedniego taboru kolejowego, aby ułatwić osiąg-
nięcie wysokiego poziomu konkurencji na rynku za-
mówień publicznych na usługi.

Komisja podkreśliła w cytowanym komunikacie, że wy-
mienione wyżej propozycje ułatwią zwiększenie udziału 
kolei w przewozach kosztem transportu drogowego i lot-
niczego, wpłyną na poprawę stosunku ceny do jakości 
przy wydatkowaniu środków publicznych oraz służyć będą 
zakoń czeniu procesu otwierania rynku. Świadczą o tym 
pozytywne przykłady z Niemiec, Szwecji i Holandii, gdzie 
konkurencja istniejąca w zakresie zamówień publicznych 
na usługi kolejowych przewozów pasażerskich pokazała, że 
procedury przetargowe przynoszą właściwym organom 
oszczędności sięgające niekiedy nawet do 20–30%, które 
można ponownie zainwestować w poprawę jakości usług 
lub inaczej wykorzystać. Ponadto, doświadczenia zliberali-
zowanych rynków, takich jak Szwecja i Wielka Brytania, 
wskazują na poprawę jakości i dostępności usług przy cią-
głej poprawie zadowolenia pasażerów oraz wzroście ich 
liczby o ponad 50% w ciągu dziesięciu lat.

Propozycje Komisji europejskiej 
Uwzględniając ogólnie zadeklarowane propozycje, w złożo-
nym do Parlamentu Europejskiego projekcie zmian w dyrek-
tywie 2012/34, Komisja zaproponowała przede wszystkim 
zapis, w myśl którego na całym obszarze Unii Europejskiej 
zostałby ustanowiony w pełni otwarty rynek krajowych i mię-
dzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, z nie-
ograniczonym prawem do kabotażu. Jednakże uwzględnia-
jąc fakt, że w każdym kraju zawierane są umowy o świad-
czenie usług publicznych i pełna swoboda operowania 
kolejowych przewoźników pasażerskich na rynku mogłaby 
prowadzić do dezorganizacji obsługi pasażerów na liniach 
i obszarach sieci objętych takimi umowami, Komisja za-
proponowała, aby – tak jak ma to obecnie miejsce w prze-
wozach międzynarodowych – państwa członkowskie mogły 
ograniczyć prawo dostępu w przypadkach, gdy dana trasa 
lub trasa alternatywna jest objęta co najmniej jedną umo-
wą o świadczenie usług publicznych, a korzystanie z tego 
prawa zagrażałoby równowadze ekonomicznej umowy lub 
umów o świadczenie usług publicznych. W celu określenia, 
czy równowaga ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy organ regulacyjny 
musiałby przeprowadzić obiektywną analizę ekonomiczną. 
W projekcie zmian dyrektywy 2012/34 Komisja umieści-
ła ponadto przepisy pozwalające państwom członkowskim 
nakładać na przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące krajo-
we przewozy pasażerskie wymagania do uczestniczenia we 
wspólnym systemie informacyjnym i zintegrowanym sys-
temie biletowym umożliwiającym sprzedaż biletów i rezer-
wacji lub zdecydować o upoważnieniu właściwych organów 
do utworzenia takiego systemu.

W projekcie zmian rozporządzenia 1370/2007 Komisja 
zaproponowała między innymi8:

•	 procedurę określania zobowiązań z tytułu świadcze-
nia usług publicznych i geograficznego zasięgu umów 
o świadczenie usług publicznych, jeżeli właściwe or-
gany uznają, że interwencja publiczna jest konieczna 
do zapewnienia pożądanego z politycznego punktu 
widzenia poziomu mobilności na terytorium, za które 
odpowiadają – wymagane będzie, aby właściwe orga-
ny opracowały plany transportu publicznego określa-
jące cele polityki w zakresie pasażerskiego transportu 
publicznego oraz modele podaży i wydajności pasa-
żerskiego transportu publicznego;

•	 wprowadzenie progu maksymalnej wielkości kolejo-
wego transportu pasażerskiego w ramach każdej umo-
wy o świadczenie usług publicznych w celu zapewnie-
nia skutecznej konkurencji – maksymalna roczna 
wielkość zamówienia prowadzącego do zawarcia umo-
wy o świadczenie usług publicznych wyrażona w po-
ciągokilometrach mogłaby wynosić 10 mln pociągoki-
lometrów lub jedną trzecią całkowitej wielkości 
krajowego pasażerskiego transportu publicznego w ra-
mach umów o świadczenie usług publicznych, w zależ-
ności od tego, która z tych wartości byłaby większa;

•	 wprowadzenie górnych limitów w przypadku bezpo-
średniego udzielania niewielkich zamówień i bezpośred-
niego udzielania zamówień małym lub średnim przed-
siębiorstwom – właściwe organy mogłyby podjąć 
decyzję o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowa-
dzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicz-
nych: a) których średnia wartość roczna szacowana jest 
na mniej niż 5 mln EUR w przypadku umowy o świad-
czenie usług publicznych obejmującej usługi w zakresie 
transportu kolejowego lub b) które dotyczą świadczenia 
usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego 
w wymiarze mniejszym niż 150 tys. kilometrów w przy-
padku umowy o świadczenie usług publicz nych obej-
mującej usługi w zakresie transportu kolejowego;

•	 zniesienie możliwości podejmowania przez właściwe 
organy decyzji, czy udzielić zamówienia prowadzące-
go do zawarcia umowy o świadczenie usług publicz-
nych w zakresie przewozów kolejowych bezpośred-
nio, czy w drodze przetargu;

•	 wprowadzenie możliwości udzielania różnym przed-
siębiorstwom kolejowym zamówień prowadzących 
do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego, obejmujących 
części tej samej sieci lub pakietu tras;

•	 wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez pań-
stwa członkowskie skutecznego i niedyskryminacyj-
nego dostępu do odpowiedniego taboru kolejowego 
podmiotom, które chcą świadczyć usługi publiczne 
w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego.

8 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego – COM 2013/28.
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W całym projekcie zmian rozporządzenia 1370/2007 
znalazło się niewątpliwie wiele nowych elementów wyma-
gających konsultacji i uzgodnień politycznych pomiędzy 
państwami członkowskimi. Oprócz szeroko analizowanego 
i dyskutowanego oraz budzącego niekiedy kontrowersje 
elementu związanego z obligatoryjnym odejściem od tzw. 
bezpośredniego udzielania zamówień w transporcie kolejo-
wym na rzecz konkurencyjnych przetargów bardzo intere-
sujące i rynkowo nowatorskie były propozycje Komisji w za-
kresie zapewnienia odpowiedniego dostępu, zwłaszcza no-
wym przedsiębiorstwom, do taboru kolejowego. Komisja 
zaproponowała, aby nie tyle „niewidzialna ręka rynku”, co 
państwa członkowskie miały obowiązek zapewnienia sku-
tecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do odpowiedniego 
taboru kolejowego dla operatorów pragnących świadczyć 
usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażer-
skiego w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. 
Jeżeli na danym rynku transportowym nie istniałyby przed-
siębiorstwa zapewniające leasing lub dzierżawę taboru na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie opłacalnych warun-
kach wszystkim zainteresowanym podmiotom świadczą-
cym usługi w zakresie kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie powinny zapewniać po-
krycie ryzyka związanego z wartością końcową taboru kole-
jowego przez właściwy organ, zgodnie z zasadami pomocy 
państwa, w przypadku gdy wnioskują o to podmioty gospo-
darcze zamierzające i mogące uczestniczyć w procedurach 
przetargowych dotyczących umów o świadczenie usług pu-
blicznych, aby móc uczestniczyć w takich procedurach. 

14 grudnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił 
trzy nowe akty prawne, będące wspomnianą częścią „poli-
tyczną” czwartego pakietu kolejowego, a mianowicie: 

•	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 roku uchy-
lające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w spra-
wie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość 
przedsiębiorstw kolejowych9,

•	 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 roku zmieniającą 
dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia 
rynku krajowych kolejowych przewozów pasażer-
skich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową10,

•	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 roku zmie-
niające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odnie-
sieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowe-
go transportu pasażerskiego11.

Pierwsze z wymienionych wyżej rozporządzeń ma zna-
czenie jedynie formalne, polegające na usunięciu z prawa 
unijnego całkowicie zdezaktualizowanego rozporządzenia 
pozwalającego państwom członkowskim zrekompensować 
40 wymienionym w nim przedsiębiorstwom kolejowym  

9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016, L 354/20.
10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016, L 352/1.
11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016, L 354/22.

realizowane przez nie obowiązki, których nie muszą reali-
zować przedsiębiorstwa oferujące inne rodzaje transportu.

Nowelizacja dyrektywy 2012/34
W dyrektywie 2016/2370 zmieniającej dyrektywę 2012/34 
znalazł się szereg nowych regulacji dotyczących funkcjono-
wania zarządców infrastruktury i rynku przewozów kole-
jowych, przy czym z punktu widzenia zasadniczego przed-
miotu rozważań w niniejszym artykule za najistotniejsze 
można uznać dwa nowe przepisy. Pierwszym z nich jest 
znowelizowany tekst art. 10, ust. 2 dyrektywy 2012/34 
brzmiący obecnie: „…przedsiębiorstwom kolejowym przy-
znaje się na sprawiedliwych, niedyskryminacyjnych i przej-
rzystych warunkach prawo dostępu do infrastruktury ko-
lejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu 
prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich12. 
Przedsiębiorstwa kolejowe mają prawo do zapewniania po-
dróżnym możliwości wsiadania na dowolnej stacji i wysia-
dania na innej stacji”. Zgodnie z zapowiedzią Komisji za-
chowano przepisy o możliwości ograniczenia prawa dostę-
pu w przypadkach, gdy dana trasa lub trasa alternatywna 
jest objęta, co najmniej jedną umową o świadczenie usług 
publicznych, a korzystanie z tego prawa zagrażałoby rów-
nowadze ekonomicznej umowy lub umów o świadczenie 
usług publicznych. Drugim istotnym przepisem znowelizo-
wanej dyrektywy 2012/34 jest art. 13 a, zgodnie z którym: 
„…państwa członkowskie mogą zobowiązać przedsiębior-
stwa kolejowe wykonujące krajowe przewozy pasażerskie 
do uczestnictwa w zintegrowanym systemie informacji 
i zintegrowanym systemie biletowym do celów sprzedaży 
biletów, wspólnych biletów oraz rezerwacji lub upoważnić 
właściwe organy do utworzenia takiego systemu. W przy-
padku utworzenia takiego systemu państwa członkowskie 
zapewniają, aby nie prowadził on do zakłóceń rynku ani 
dyskryminacji między przedsiębiorstwami kolejowymi 
oraz, aby był zarządzany przez publiczny lub prywatny 
podmiot prawny lub stowarzyszenie wszystkich przedsię-
biorstw kolejowych wykonujących przewozy pasażerskie”.

Tytułem komentarza do zacytowanych przepisów można 
podkreślić, że poprzez nową treść art. 10, ust. 2 dyrektywy 
2012/34, Komisja Europejska finalizuje w pewnym stopniu 
deklarowany już od 1991 roku (dyrektywa 91/440) zamiar 
oraz dążenie do pełnej liberalizacji przewozów kolejowych 
w całym ugrupowaniu. Jest też dość oczywistym, że przy ist-
niejących uwarunkowaniach rynkowych, w szczególności ze 
względu na powszechność obejmowania kolejowych przewo-
zów pasażerskich wsparciem finansowym z budżetów pu-
blicznych, dążenie to nie może być w pełni zrealizowane – 
stąd rodzi się możliwość wprowadzania przez państwa człon-
kowskie pewnych ograniczeń. Wydaje się, że obecne zasady 
liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich nie będą już 
wywoływać tak wielu kontrowersji jak w przeszłości, ponie-
waż są wyrazem szerokiego konsensusu krajów Unii Euro-

12 Poprzednie brzmienie tego przepisu: „przedsiębiorstwom kolejowym przyznaje się 
prawo dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkow-
skich do celów świadczenia międzynarodowych przewozów pasażerskich…”
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pejskiej. Z dużą aprobatą można też odnieść się – zdaniem 
autora – do treści nowego art. 13 a dyrektywy 2012/34, któ-
ry daje państwom członkowskim możliwość aktywnego od-
działywania na przedsiębiorstwa kolejowe, a mówiąc wprost 
do wymuszenia na nich, uczestnictwa w zintegrowanym sys-
temie informacji i zintegrowanym systemie biletowym. 
Rynki wewnętrzne w większości krajów Unii Europejskiej 
zostały zliberalizowane i pojawiło się na nich wielu kolejo-
wych przewoźników pasażerskich. Jednakże wieloletni brak 
oddolnych inicjatyw w zakresie stworzenia wspólnego biletu 
kolejowego potwierdza tzw. zawodność rynku w niektórych 
sferach ważnych dla społeczeństwa. W takich sytuacjach 
państwo musi wziąć na siebie inicjatywę i doprowadzić do 
korzystnych społecznie zmian na rynku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ramach czwar-
tego pakietu kolejowego, poprzez uchwalenie przez Parlament 
Europejski rozporządzenia 2016/2338, dość grun  townie  
zostało znowelizowane rozporządzenie 1370/2007 doty-
czące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowe-
go transportu publicznego. Najistotniejsze zmiany, które 
budziły w minionych latach wiele dyskusji, dotyczą art. 5 
rozporządzenia zatytułowanego: „Udzielanie zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług pu-
blicznych”.

Nowelizacja rozporządzenia 1370/2007
W znowelizowanym rozporządzeniu 1370/2007 zacho-
wano podział organów publicznych mogących zawierać 
umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie 
pasażerskim na „właściwe organy”13 i „właściwe organy 
lokalne”14 wraz z przypisaniem tym organom określonych 
kompetencji. W odniesieniu do właściwych organów lo-
kalnych, np. w Polsce organów władzy samorządowej lub 
ich związków, główną zasadą, wprowadzoną już w po-
przednich wersjach rozporządzenia i obecnie podtrzy-
maną, jest możliwość samodzielnego zdecydowania, „…że 
będzie samodzielnie świadczyć usługi publiczne w zakresie 
transportu pasażerskiego lub że bezpośrednio udzieli zamó-
wień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych odrębnej prawnie jednostce, nad którą ten 
właściwy organ lokalny lub – w przypadku grupy organów 
– co najmniej jeden właściwy organ lokalny sprawuje kon-
trolę podobną do tej, jaką organ ten sprawuje nad swoimi 
własnymi działami. W przypadku usług publicznych w za-
kresie kolejowego transportu pasażerskiego grupa organów 
„…może składać się wyłącznie z właściwych organów lokal-
nych, których właściwość miejscowa nie obejmuje całego 
kraju. Usługa publiczna w zakresie transportu pasażerskie-
go lub umowa o świadczenie usług publicznych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, mogą obejmować wyłącznie 
potrzeby transportowe aglomeracji miejskich lub obszarów 

13 Zgodnie z art. 2, lit. b) „właściwy organ” oznacza organ publiczny lub grupę orga-
nów publicznych państwa członkowskiego lub państw członkowskich uprawnione 
do ingerowania w publiczny transport pasażerski na danym obszarze geograficz-
nym lub instytucję posiadającą takie uprawnienia.

14 Zgodnie z art. 2, lit. c) „właściwy organ lokalny” oznacza właściwe organy, których 
właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju.

wiejskich”15. Przepis ten daje właściwym organom lokalnym 
możliwość bezpośredniego udzielania zamówień (bez prze-
targów) w zakresie publicznego transportu zbiorowego tzw. 
podmiotom wewnętrznym, jeśli spełniają one kryterium 
definicyjne16 i inne wymagania określone w art. 5. ust. 2 
rozporządzenia 1370/2007. Jak widać, na podstawie przy-
toczonych nowych przepisów nie powiodło się zapowiadane 
na etapie projektów czwartego pakietu kolejowego zniesie-
nie możliwości podejmowania przez właściwe organy decyzji, 
czy udzielić zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy 
o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów kole-
jowych bezpośrednio, czy w drodze przetargu.

Zasada ogólna odnośnie zawierania umów o świadczenie 
usług publicznych z podmiotami innymi niż wewnętrzne zo-
stała jednak zachowana w formie przepisu: „Każdy właściwy 
organ, który zleca świadczenie usług stronie trzeciej innej niż 
podmiot wewnętrzny, udziela zamówień prowadzących do 
zawarcia umów o świadczenie usług publicznych na podsta-
wie konkurencyjnej procedury przetargowej, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ust. 3a, 4, 4a, 4b, 5 i 6. Procedura 
konkurencyjnego przetargu musi być otwarta dla wszystkich 
podmiotów, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystości 
i niedyskryminacji. Po złożeniu ofert i preselekcji procedura ta 
może obejmować negocjacje zgodnie z tymi zasadami w celu 
ustalenia najlepszego sposobu spełnienia szczegółowych lub 
kompleksowych wymogów”17. Katalog możliwości odstąpie-
nia od procedur przetargowych, obejmujący poprzednio trzy 
przypadki, został po nowelizacji rozporządzenia 1370/2007 
w ramach czwartego pakietu kolejowego, nie tyle zawężony, 
ile poszerzony do sześciu przypadków, a mianowicie:
1) po wdrożeniu procedury przetargowej obejmującej pu-

blikację odpowiedniego ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej zawierającego wszystkie 
szczegółowe dane i upływie co najmniej 60 dni od tego 
ogłoszenia, w sytuacji, kiedy tylko jeden podmiot wyra-
ził zainteresowanie zawarciem umowy o świadczenie 
usług publicznych, a właściwy organ ocenia, że nie ma 
żadnej rozsądnej alternatywy, można podjąć negocjacje 
z tym podmiotem w celu udzielenia zamówienia prowa-
dzącego do zawarcia umowy bez kolejnej publikacji 
otwartej procedury przetargowej18;

2) właściwy organ może zadecydować o tymczasowym 
bezpośrednim udzielaniu nowych zamówień prowadzą-
cych do zawarcia umów, w przypadku gdy uzna, że ta-
kie bezpośrednie udzielanie jest uzasadnione z uwagi na 
nadzwyczajne okoliczności. Takie nadzwyczajne oko-
liczności obejmują sytuacje, gdy: istnieje pewna liczba 
konkurencyjnych procedur przetargowych już prowa-
dzonych przez właściwy organ lub inne właściwe organy, 

15 Art. 5, ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
16 Zgodnie z art. 2, lit. j) „podmiot wewnętrzny” oznacza odrębną prawnie jednostkę 

podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów 
przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką 
sprawują one nad własnymi służbami.

17 Art. 5, ust. 3 rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
18 Art. 5, ust. 3 b rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
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które mogłyby mieć wpływ na liczbę i jakość spodziewa-
nych ofert, jeżeli umowa podlega konkurencyjnej proce-
durze przetargowej lub w celu optymalizacji świadczenia 
usług publicznych wymagane są zmiany zakresu jednej 
lub większej liczby umów o świadczenie usług publicz-
nych, a okres obowiązywania umów zawieranych w tym 
trybie nie może przekraczać pięciu lat19;

3) właściwy organ może zadecydować o bezpośrednim 
udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych: a) w przypadku, gdy 
ich średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 
1 000 000 EUR lub w przypadku umowy o świadczenie 
usług publicznych obejmującej usługi publiczne w za-
kresie kolejowego transportu pasażerskiego mniej niż 
7 500 000 EUR lub b) w przypadku, gdy dotyczą 
świadczenia usług publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego rocznie w wymiarze mniejszym niż 
300 000 kilometrów lub w przypadku umowy o świad-
czenie usług publicznych obejmującej usługi publiczne 
w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, mniej-
szym niż 500 000 kilometrów20;

4) właściwy organ może zadecydować o bezpośrednim 
udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego: a) w przypadku, gdy uzna, że 
bezpośrednie udzielenie zamówienia prowadzącego do 
zawarcia umowy jest uzasadnione odpowiednią struktu-
ralną i geograficzną charakterystyką danego rynku i sie-
ci, a w szczególności wielkością, charakterystyką popy-
tu, złożonością sieci, odseparowaniem pod względem 
technicznym i geograficznym oraz usługami objętymi 
umową21 oraz b) w przypadku, gdy skutkiem takiej 
umowy byłaby poprawa jakości usług lub efektywności 
kosztowej, w porównaniu z poprzednio udzielonym za-
mówieniem prowadzącym do zawarcia umowy o świad-
czenie usługi publicznej22;

5) właściwy organ może zadecydować o bezpośrednim 
udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w przypadku, gdy dotyczą 
one świadczenia wyłącznie kolejowych usług pasażer-
skich przez podmiot zarządzający jednocześnie całością 
lub dużą częścią infrastruktury kolejowej, na której 
usługi są świadczone, w przypadku gdy ta infrastruktu-
ra kolejowa jest wyłączona ze stosowania określonych 
przepisów dyrektywy 2012/34 (mniejsze przedsiębior-
stwa kolejowe będące jednocześnie zarządcami infra-
struktury kolejowej wykorzystywanej na własne potrze-
by) – okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 

19 Art. 5, ust. 3 a rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
20 Art. 5, ust. 4 rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
21 Warunki te są spełniane tylko przez te państwa członkowskie, w których w dniu 

24 grudnia 2017 r. maksymalny roczny wolumen rynku wynosi mniej niż 23 mi-
lionów pociągokilometrów i które na poziomie krajowym mają tylko jeden właści-
wy organ i zawartą jedną umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą całą 
sieć.

22 Art. 5, ust. 4 a rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.

takiego bezpośredniego udzielenia zamówień nie może 
przekraczać 10 lat23;

6) w przypadku zakłócenia w świadczeniu usług lub bez-
pośredniego ryzyka powstania takiej sytuacji właściwy 
organ może zastosować środki nadzwyczajne, które 
przyjmują formę bezpośredniego udzielenia zamówie-
nia lub formalnej zgody na przedłużenie umowy 
o świadczenie usług publicznych, lub wymogu speł-
nienia określonych zobowiązań z tytułu świadczenia 
usług publicznych – okres, na jaki udziela się zamó-
wienia lub przedłuża się umowę o świadczenie usług 
publicznych w ramach środka nadzwyczajnego lub 
nakłada się wymóg wykonania takiej umowy nie może 
przekraczać dwóch lat24.

Wydaje się, że przedstawiony katalog możliwości odstę-
powania od procedur przetargowych na rzecz bezpośred-
niego udzielania zamówień o świadczenie usług publicz-
nych jest wynikiem kompromisu osiągniętego przez kraje 
członkowskie w wyniku nadmiernie przeciągających się 
negocjacji związanych z częścią „polityczną” czwartego pa-
kietu kolejowego i w dużej części wyraża on spektrum pro-
blemów praktycznych, jakie pojawiły się już na tle wdraża-
nia procedur przetargowych pod rządami przepisów sprzed 
nowelizacji rozporządzenia 1370/2007. 

W kontekście dążenia do wzrostu konkurencyjności 
w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich warto zwró-
cić jeszcze uwagę na dwa nowe przepisy. Pierwszy z nich 
mówi, że: „w celu zwiększenia konkurencji między przedsię-
biorstwami kolejowymi właściwe organy mogą zadecydo-
wać, że zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świad-
czenie usług publicznych w zakresie kolejowego transportu 
pasażerskiego obejmujące części tej samej sieci lub pakietu 
tras mają być udzielane różnym przedsiębiorstwom kolejo-
wym. W tym celu przed rozpoczęciem konkurencyjnej pro-
cedury przetargowej właściwe organy mogą zadecydować 
o ograniczeniu liczby zamówień prowadzących do zawarcia 
umów, które są udzielane temu samemu przedsiębiorstwu 
kolejowemu”25. Przepis ten był zapowiadany na etapie pro-
jektów czwartego pakietu kolejowego w 2013 roku. Nie 
wiadomo jednak, jak będą z niego korzystać „właściwe orga-
ny”. Jest to bowiem przepis stwarzający możliwość stosowa-
nia administracyjnej reglamentacji udzielania zamówień 
o świadczenie usług publicznych w transporcie pasażerskim 
i mogący w ostatecznym rezultacie prowadzić do przyjmo-
wania po procedurach przetargowych wcale nie tańszych, 
lecz droższych ofert. Przykładowo, w części danej sieci ogła-
sza się pięć przetargów z jednoczesnym wprowadzeniem 
ograniczenia, że jedno zamówienie może zostać przydzielone 
jednemu, temu samemu, przedsiębiorstwu. Jeżeli to przed-
siębiorstwo złożyło trzy najtańsze oferty w przykładowych 
pięciu przetargach, to i tak – przy wprowadzonym ograni-
czeniu – otrzyma jedno zamówienie, a pozostałe dwa otrzy-

23 Art. 5, ust. 4 b rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
24 Art. 5, ust. 5 rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
25 Art. 5, ust. 6 a rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.
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mają drożsi oferenci. Dodać można w tym miejscu, że inna 
zapowiadana przez Komisję Europejską w 2013 roku forma 
administracyjnej reglamentacji zamówień o świadczenie 
usług publicznych, polegająca na wprowadzeniu progu kole-
jowych przewozów pasażerskich w ramach jednej umowy, 
w maksymalnej wysokosci 10 mln pociągokilometrów nie 
została zaaprobowana przez Parlament Europejski, i wobec 
tego nie ma odzwiercielenia w przepisach znowelizowanego 
rozporządzenia 1370/2007.

Drugi z sygnalizowanych przepisów to nowy art. 5 a roz-
porządzenia 1370/2007 zatytułowany „Tabor kolejowy”. 
W myśl zawartych w tym artykule przepisów właściwe orga-
ny, wraz z myślą o wszczęciu konkurencyjnej procedury prze-
targowej, powinny ocenić, „czy konieczne są środki do za-
pewnienia skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru”. W tej ocenie powinny uwzględnić 
obecność na rynku właściwym przedsiębiorstw prowadzą-
cych leasing taboru kolejowego lub innych podmiotów ryn-
kowych prowadzących leasing taboru. Po tej ocenie mogą 
ewentualnie zadecydować o podjęciu odpowiednich środków 
w celu zapewnienia skutecznego i niedyskryminacyjnego do-
stępu do odpowiedniego taboru, które mogą obejmować26:
a) nabycie przez właściwy organ taboru wykorzystywane-

go do wykonywania umowy o świadczenie usług pu-
blicznych w celu udostępnienia go wybranemu podmio-
towi świadczącemu usługi publiczne po cenie rynkowej 
lub w ramach umowy o świadczenie usług publicznych; 

b) udzielenie przez właściwy organ gwarancji na finansowanie 
taboru wykorzystywanego do wykonania umowy o świad-
czenie usług publicznych po cenie rynkowej lub w ramach 
umowy o świadczenie usług publicznych, w tym gwarancji 
obejmującej ryzyko związane z wartością końcową;

c) zobowiązanie się właściwego organu w umowie o świad-
czenie usług publicznych do przejęcia taboru na wcze-
śniej ustalonych warunkach finansowych na koniec 
umowy po cenie rynkowej; 

d) współpracę z innymi właściwymi organami w celu stwo-
rzenia większego zasobu taborowego.

Nowe przepisy stwarzające możliwość aktywnego od-
działywania „właściwych organów”, czyli władz publicznych 
na dostęp do taboru, unijny rynek kolejowych przewozów 
pasażerskich przyjmie zapewne z aprobatą. Były one, bo-
wiem zapowiadane przez Komisję Europejską w 2013 roku 
i dość powszechnie oczekiwane. Warto też zauważyć, że 
w Polsce, długo przed przyjęciem tych przepisów czwartego 
pakietu kolejowego „właściwe organy lokalne” nabywały i na-
dal nabywają tabor kolejowy wykorzystywany później przez 
przewoźników w ramach umów o świadczenie usług publicz-
nych. W końcu 2017 roku większość nowego taboru kolejo-
wego w Polsce jest własnością organizatorów kolejowych 
przewozów regionalnych, czyli urzędów marszałkowskich. 
Jest to zatem pełna realizacja zasady – zalecenia zawartej 
w znowelizowanym rozporządzeniu 1370/2007 w zakresie 
zapewnienia skutecznego dostępu do odpowiedniego taboru. 

26  Art. 5 a, ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 po nowelizacji.

W myśl cytowanych przepisów mogą się też rozwijać nowe 
inicjatywy władz publicznych w zakresie tworzenia lub 
współtworzenia tzw. parków (ang. pool  ) taborowych, dzięki 
którym zasoby taborowe wykorzystywane w przewozach pa-
sażerskich będą odpowiednio kształtowane pod względem 
ilościowym i jakościowym. 
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Streszczenie: Zarządzanie mobilnością ma na celu zmianę preferencji 
związanych ze sposobem podróżowania. Wiele europejskich dokumen-
tów wskazuje ten kierunek zatłoczonym miastom, nazywając wyzwaniem 
uporanie się z problemem kongestii transportowej. Aby skutecznie dzia-
łać w tym zakresie, należy przede wszystkim zmienić podejście w mia-
stach do problemów zrównoważonego rozwoju. Jednym z instrumentów 
zmiany podejścia jest opracowywanie planów mobilności dla zakładów 
pracy. Ich atrakcyjność wynika z tego, że są stosunkowo tanie, a mogą 
znacznie przyczynić się do opanowywania problemów zatłoczenia na dro-
gach i zanieczyszczenia powietrza. W artykule przedstawiono poszcze-
gólne części opracowywanego planu mobilności (część analityczna, pro-
jektowa, zobowiązująca, oceniająca) oraz przykłady działań planowanych 
dla zakładów pracy. Zaprezentowano też przykładowe wskaźniki monito-
rowania stopnia realizacji działań zaplanowanych (wskaźniki produktu) 
oraz zbiór wskaźników oceny planu mobilności.
Słowa kluczowe: transport miejski, zarządzanie mobilnością, plany 
mobilności.

Plany mobilności dla zakładów pracy  
jako instrument realizacji zarządzania 
mobilnością w miastach1

Wprowadzenie
Rozwój miast stanowi wyzwanie dla transportu miejskiego, 
powodując wzrost zapotrzebowania na sprawne, szybkie, 
bezpieczne i przyjazne środowisku możliwości przemiesz-
czania, uwzględniające ponadto specyficzne wymagania 
różnych grup społecznych. Z kolei zmiany przestrzenne 
w miastach, wpływające na zmiany potrzeb mobilności, to 
przede wszystkim zjawisko zwiększania ich powierzchni, 
tzw. rozlewanie się miast, któremu towarzyszy zmiana gę-
stości zaludnienia w różnych rejonach miasta. Stwarza to 
określone trudności w organizacji transportu miejskiego. 

Na wymienione uwarunkowania nakłada się nadrzędny 
postulat zapewnienia warunków życia i rozwoju miast zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza to ko-
nieczność takiego przemodelowania systemów transporto-
wych miast, aby zapewnić dominujący udział transportu 
zbiorowego, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności 
przemieszczeń ludzi i ładunków. Jest to także warunkiem za-
pewnienia godziwej jakości życia w czystym środowisku, co 
jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej. W konse-
kwencji jednym z kierunków działań władz miejskich powin-
no być ograniczanie transportu indywidualnego w miastach.

W ostatnich kilku latach dużą rolę w uświadamianiu 
miastom kierunków działań pełni Unia Europejska, propo-
nując, by w kwestii mobilności i jej równoważenia korzystać 
z najlepszych praktyk już wdrożonych, ale także wspiera-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: W. Staro-
wicz 50%, K. Nosal 50%.

nych projektów i inicjatyw promujących zrównoważoną mo-
bilność. Opracowywano politykę i prawodawstwo UE mają-
ce znaczenie dla mobilności w miastach. Z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności przeznaczono znaczne środki 
finansowe. Finansowane przez Unię Europejską inicjatywy, 
często wspierane przez programy ramowe w zakresie badań 
i rozwoju technologicznego, przyczyniły się do opracowania 
szeregu innowacyjnych podejść. Upowszech nienie i powiele-
nie ich w całej UE może pozwolić organom publicznym 
osiąg nąć większe i lepsze rezultaty mniejszym kosztem.

Zarządzanie mobilnością (Mobility Management)2 to 
koncepcja promowania zrównoważonego transportu oraz 
zarządzania popytem na korzystanie z samochodów po-
przez zmianę postaw i zachowań podróżujących. U pod-
staw zarządzania mobilnością leżą środki pozainwestycyjne 
(„miękkie”), jak informacja, komunikacja, organizacja usług 
czy koordynacja działań różnych partnerów3 4. 

W wielu krajach zarządzanie mobilnością postrzegane 
jest najczęściej jako działanie związane z konkretnym obiek-
tem – generującym i absorbującym duże potoki ruchu. Do 
takich generatorów zaliczyć możemy: centra handlowe, duże 
przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej (urzędy 
miast, szkoły, uniwersytety, szpitale etc.). Podstawowym 
i najczęściej stosowanym narzędziem zarządzania mobilno-
ścią w odniesieniu do wymienionych powyżej jednostek jest 
plan mobilności (ang. mobility plan, travel plan, trip reduction 
plan, green commuter plan, company travel plan)5, 6. Plany mobil-
ności, choć stosowane na szeroką skalę za granicą, w Polsce 
są ciągle bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami. Działania 
wdrażane w planach mobilności są wielorakie – zależą od 
charakterystyki grupy docelowej, wielkości i specyfiki insty-
tucji, przedsiębiorstw, obszarów. Realizacja planu mobilności 
wymaga stosowania odpowiedniej metodyki, skoordynowa-
nych działań edukacyjnych i informacyjnych, a także świado-

2 Więcej zob.: Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, 
„Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 3. 

3 Starowicz W., Zarządzanie mobilnością wyzwaniem Polskich miast, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2011, nr 1. 

4 Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2010, nr 3.

5 Nosal K., Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych, Modelowanie 
podróży i prognozo wanie ruchu; „Zeszyty naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej” Oddział w Krakowie; seria: 
Materiały konferencyjne, Nr 90 (Zeszyt 148); Kraków, 2009; s. 177 – 196.

6 Nosal K., Przykłady planów mobilności i ocena ich skuteczności, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2011, nr 1.
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mego uczestnictwa adresatów projektu7. W artykule przed-
stawiono poszczególne fazy opracowania planu mobilności 
oraz typowe rozwiązania realizowane w zakresie planów. 
Wykorzystano wypracowane zasady w pracy wykonywanej 
dla Biura Polityki Mobilności i Transportu w Urzędzie m. st. 
Warszawy8.

istota planów mobilności dla zakładów pracy
Stosowanie planów mobilności jest szczególnie uzasadnio-
ne w odniesieniu do osób realizujących przejazdy związane 
z odbywaną pracą9 10. Osoby przemieszczające się codzien-
ne do pracy generują dużą liczbę podróży, w tym wyko-
nywanych samochodem, przyczyniając się do powstawa-
nia zatłoczenia komunikacyjnego w godzinach szczytu. 
Komunikacja indywidualna jest również głównym środ-
kiem transportu wykorzystywanym w podróżach służbo-
wych. Problemy będące następstwem zjawiska kongestii 
doty kają również pracodawcę, narażając go tym samym 
na straty (wynikające ze spóźnień, spadku produktywno-
ści oraz absencji podwładnych). Ponadto pracodawcy po-
noszą duże koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem 
powierzchni parkingowych, a często i z budową nowych 
parkingów dla zaspokojenia rosnących potrzeb parkingo-
wych, związanych z rozbudową zakładu lub zmianą lokali-
zacji przedsiębiorstwa. 

Miejsca pracy są stosunkowo łatwe do objęcia planami 
mobilności, gdyż pracownicy odbywają podróże w określo-
nych przedziałach czasowych, rano i popołudniu, mają ten 
sam cel podróży (zakład pracy), mogą być informowani 
i motywowani przy użyciu służbowych kanałów komunika-
cyjnych11. Plany mobilności dla miejsc pracy są znanym 
i praktykowanym, a w niektórych krajach – wręcz wyma-
ganym – narzędziem zarządzania mobilnością. 

Realizacja planów mobilności wpływa na zwiększenie 
udziału proekologicznych środków transportu w podró-
żach w mieście (w tym transportu publicznego), po-
wstrzymuje wzrost zatłoczenia komunikacyjnego oraz 
problemów związanych z parkowaniem, tego typu inicja-
tywy oddziałują na procesy planowania, realizacji i funk-
cjonowania infrastruktury transportowej, wpływają po-
średnio na redukcję liczby wypadków, zanieczyszczeń po-
wietrza i hałasu.  

7 Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskie-
go, doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL, 
Wydawnictwo PiT, Kraków 2010.

8 Starowicz W. z zespołem, Plan mobilności dla pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy wraz z opracowaniem poradnika opisującego metodologię przygotowania 
planów mobilności, Niepublikowany raport, Politechnika Krakowska, Katedra 
Systemów Transportowych, Kraków 2017.

9 Green paper. Towards a new culture of urban mobility, COM (2007) 551, Brussels 
2007.

10 Nosal K., Wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyj-
nych i preferencji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowa-
dzonych pod kątem realizacji planu mobilności, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2014, nr 12.

11 Nosal K., Przykłady planów mobilności i ocena ich skuteczności, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2011, nr 1.

etapy realizacji planów mobilności 
Realizacja planu mobilności wymaga stosowania odpo-
wiedniej metodyki, działań edukacyjnych i informacyjnych 
wdrażanych równolegle z projektem, a także świadome-
go uczestnictwa adresatów projektu. Istotną częścią im-
plementacji planu jest monitoring działań, formułowanie 
wniosków z wdrażania instrumentów oraz ocena ich rezul-
tatów12. Opracowanie planu mobilności można podzielić 
na następujące etapy:

•	 wykonanie analizy sytuacji wyjściowej w zakresie za-
chowań komunikacyjnych oraz dostępności transpor-
towej obiektu (tzw. część analityczna); 

•	 dokonanie diagnozy stanu obecnego, określenie ce-
lów planu mobilności i wybór działań do realizacji 
(tzw. część projektowa);

•	 alokacja zasobów ludzkich i finansowych, stworze-
nie harmonogramu działań (tzw. część zobowiązu-
jąca);

•	 zbudowanie systemu monitoringu i oceny (tzw. część 
oceniająca). 

Część analityczna planu mobilności
Analiza stanu istniejącego powinna obejmować:

•	 analizę specyfiki zakładu pracy, inwentaryzację wy-
posażenia zakładu pracy w infrastrukturę związaną 
z dojazdami/dojściem do pracy; 

•	 inwentaryzację powiązań zakładu pracy komunikacją 
indywidualną oraz analizę dotyczącą parkowania sa-
mochodów;

•	 inwentaryzację powiązań zakładu pracy wszystkimi 
dostępnymi środkami transportu zbiorowego miej-
skiego i ewentualnie dalekobieżnego, w tym w ra-
mach usług świadczonym przez prywatnych prze-
woźników; 

•	 inwentaryzację dostępności zakładu pracy rowerem;
•	 inwentaryzację dostępności zakładu pracy dla pie-

szych i osób niepełnosprawnych; 
•	 analizę dotyczącą dostępności informacji na terenie 

zakładu pracy o możliwościach podróżowania różny-
mi środkami transportu; 

•	 badania ankietowe dotyczące zachowań komunika-
cyjnych i preferencji pracowników w dojazdach do 
pracy. 

Celem analizy jest:
•	 rozpoznanie kwestii problematycznych w zakresie 

warunków podróży oraz czynników, które wymagają 
uzupełnienia lub poprawy;

•	 rozpoznanie mocnych stron i pozytywnych aspektów 
dotyczących warunków podróży, których potencjał 
można wykorzystać w procesie zachęcania do zmiany 
zachowań komunikacyjnych na bardziej zrównowa-
żone,

12 Nosal K., Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże 
potoki ruchu, „Transport Miejski i Regionalny”, 2016, nr 2.
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•	 rozpoznanie i zrozumienie obecnych zachowań ko-
munikacyjnych i preferencji oraz ich przyczyn;

•	 otrzymanie informacji o gotowości użytkowników do 
zmiany zachowań komunikacyjnych i o warunkach 
tej zmiany;

•	 pozyskanie podstaw dla wnioskowania o możliwych 
efektach realizacji planu mobilności.

Wyniki analizy powinno się przedstawić w formie opiso-
wej, w postaci wykresów, tabel, dokumentacji zdjęciowej 
oraz map, sporządzonych głównie z wykorzystaniem map 
np. systemu informacji przestrzennej.

Część projektowa planu mobilności
Część projektowa planu mobilności powinna zawierać diag-
nozę sytuacji opisanej w części analitycznej. Diagnoza po-
winna obejmować identyfikację czynników, które ograni-
czają korzystanie z alternatywnych form transportu oraz 
wskazanie czynników o największym potencjale w zakresie 
rozwoju alternatywnych form transportu. Część projektowa  
powinna określić cele planu mobilności oraz wybór działań, 
dzięki którym osiągniecie celów może stać się możliwe. Cele 
te zwykle są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy 
i wynikają z chęci ich minimalizacji lub wyeliminowania. 

Najczęściej cel strategiczny to zmiana zachowań komu-
nikacyjnych pracowników w kierunku zwiększenia udziału 
podróży odbywanymi środkami alternatywnymi dla samo-
chodu lub realizowanymi poprzez współdzielenie samocho-
dów. Natomiast cele cząstkowe to cele prowadzące do osią-
gnięcia celu strategicznego. Zazwyczaj należą do nich: 

•	 zmniejszenie udziału podróży odbywanych do pracy 
samochodem (nie w systemie carpooling),

•	 zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy 
środkami transportu zbiorowego,

•	 zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy 
rowerem,

•	 zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy 
w systemie carpooling,

•	 utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub zwięk-
szenie udziału podróży odbywanych pieszo,

•	 zwiększenie udziału środków transportu alternatyw-
nych dla samochodu w podróżach służbowych pra-
cowników.

 
W części projektowej planu mobilności należy wskazać 

działania mające na celu ograniczenie indywidualnych do-
jazdów samochodem do pracy oraz zwiększenie wykorzy-
stania alternatywnych form transportu. Działania te po-
winny dotyczyć następujących obszarów:

•	 zasady parkowania samochodów osobowych,
•	 zachęty finansowe, materialne i organizacyjne do ko-

rzystania z alternatywnych form transportu,
•	 zasady realizowania podróży i spotkań służbowych,
•	 zasad zaangażowania pracowników w proces wdraża-

nia planu mobilności,
•	 działania promocyjne i marketingowe dotyczące al-

ternatywnych form transportu,

•	 współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz 
rozwoju alternatywnych form transportu.

Część zobowiązująca planu mobilności
Część zobowiązująca planu mobilności powinna zawierać 
zestawienie zaproponowanych działań określonych w czę-
ści projektowej wraz z przypisaniem im terminu realizacji, 
osoby odpowiedzialnej za wykonanie działania, źródła fi-
nansowania oraz wielkość nakładów finansowych. Często 
część zobowiązująca planu mobilności jest wykonywana 
w formie tabelarycznej.

Przykładowy fragment części zobowiązującej planu mobilności
Cel planu 

mobilności Działanie Źródła  
finansowania Wielkość nakładów

Zwiększenie 
udziału podróży 
odbywanych do 
pracy środkami 
transportu 
zbiorowego 

Dopłaty do imiennych biletów 
okresowych transportu 
publicznego

Środki własne

Finansowanie biletów 
kwartalnych imiennych 

dopłata 50%:
35 000 zł/kwartał;
dopłata 70%:

50 000 zł/kwartał

Finansowanie 3-dniowych 
biletów dobowych lub 
krótkookresowych dla osób 
wahających się, czy zmienić 
samochód na środek trans-
portu zbiorowego

Środki własne 
Bilety 3-dniowe 
(na 1,2 strefę)
11 600 zł /akcję

Wprowadzenie elastycznych 
godzin pracy - -

Zwiększenie 
udziału podróży 
odbywanych do 
pracy rowerem 

Organizacja akcji „Rowerem 
do pracy” 

Środki własne,
środki spon-
sorów

3000 zł – 5000 zł 
każdorazowo

Wymiana istniejących sto-
jaków na stojaki o kształcie 
przyjaznym dla użytkownika

Środki własne 

Ustawienie jednego 
stojaka rowerowego 

– 500 zł

Zapewnienie narzędzi do na-
prawy rowerów, dostępnych 
dla pracowników 

Środki własne  1000 zł

Zwiększenie 
udziału podróży 
odbywanych do 
pracy w syste-
mie carpooling 

Organizacja półgodzinne-
go wydarzenia „poranek 
z kawą” dla poznania się 
potencjalnych użytkowników 
systemu

Środki własne  500 zł

Zapewnienie miejsc parkin-
gowych dla osób podróżują-
cych w systemie carpooling 

Środki własne  300 zł

Zapewnienie usługi gwaran-
towanego dojazdu do/z pracy 
na koszt pracodawcy w przy-
padku niedyspozycji kierowcy 
lub awarii samochodu

Środki własne  5000 zł/rok

Zwiększenie 
udziału podróży 
odbywanych do 
pracy pieszo 

Zapewnienie stojaka na para-
sole przy wyjściu z budynku Środki własne  100 zł

Organizacja konkursów 
dotyczących podróżowania 
pieszo do pracy 

Środki własne,
środki spon-
sorów

3000 zł każdorazowo

Zwiększenie 
udziału środków 
transportu 
alternatywnych 
dla samochodu 
w podróżach 
służbowych 
pracowników 

Zwiększenie wykorzystania 
środków telekomunikacji 
do załatwiania spraw służ-
bowych

- -

Udostępnienie pracownikom 
puli rowerów służbowych 
– 4 szt.

Środki własne 

8000 – 14 000 zł na 
zakup 4 rowerów, 
4000 zł miesięcznie 
utrzymanie rowerów

Negocjacje z zarządcą sys-
temu carsharing w kwestii 
preferencyjnych warunków 
korzystania z usługi w podró-
żach służbowych

- -

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Część oceniająca planu mobilności
Część oceniająca planu mobilności powinna określać zestaw 
wskaźników do monitorowania planu oraz zasady monito-
rowania. Dla każdego wskaźnika należy obliczyć jego war-
tość obecną (przed realizacją planu). Następnie wskaźniki 
te powinny być monitorowane w pierwszym roku realiza-
cji planu mobilności co kwartał, w kolejnych latach co pół 
roku. Analizy wyników każdorazowo powinien dokonywać 
powołany specjalny Zespół Zadaniowy. Obecne i przyszłe 
wartości wskaźników powinny być wyznaczone na podsta-
wie wyników inwentaryzacji, pomiarów, spisów, list obec-
ności itp. Przykłady wskaźników służących monitorowaniu 
stopnia realizacji działań (wskaźniki produktu) przedsta-
wiono w tabeli 2. 

Przykładowe wskaźniki monitorowania stopnia realizacji działań 
(wskaźniki produktu)

Lp. Działanie Wskaźniki dla monitorowania stopnia  
realizacji działań

1 Dopłaty do imiennych biletów okresowych 
transportu publicznego

Odsetek pracowników korzystających z do-
płat do biletów transportu publicznego [%]

2 Finansowanie 3-dniowych biletów do-
bowych lub krótkookresowych dla osób 
wahających się, czy zmienić samochód 
na środek transportu zbiorowego

Odsetek pracowników zainteresowanych 
testowaniem przejazdów transportem 
zbiorowym [%].

3 Wprowadzenie elastycznych godzin pracy Odsetek pracowników korzystających  
z elastycznych godzin pracy [%]

4 Organizacja akcji „Rowerem do pracy”  Odsetek pracowników biorących udział 
w akcji [%];
Liczba km przejechanych rowerem przez 
wszystkich uczestników [km]

5 Wymiana istniejących stojaków na stojaki 
o kształcie przyjaznym dla użytkownika

Liczba wymienionych stojaków [-]

6 Organizacja półgodzinnego wydarzenia 
„poranek z kawą” dla poznania się poten-
cjalnych użytkowników systemu

Odsetek pracowników biorących udział 
w wydarzeniu [%]

7 Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób 
podróżujących w systemie carpooling 

Udział miejsc parkingowych dla użyt-
kowników systemu carpooling w ogólnej 
liczbie miejsc parkingowych [%]

8 Zapewnienie usługi gwarantowanego 
dojazdu do/z pracy na koszt pracodawcy 
w przypadku niedyspozycji kierowcy lub 
awarii samochodu

Odsetek pracowników korzystających 
z usługi [%]

9 Organizacja konkursów dotyczących 
podróżowania pieszo do pracy 

Odsetek pracowników biorących udział 
w akcji [%];
liczba km przebytych pieszo przez wszyst-
kich uczestników [km]

10 Zwiększenie wykorzystania środków 
telekomunikacji do załatwiania spraw 
służbowych

Liczba odbytych telekonferencji [-]

11 Udostępnienie pracownikom puli rowerów 
służbowych 

Liczba udostępnionych rowerów służbo-
wych [-]

12 Negocjacje z zarządcą systemu carsharing 
w kwestii preferencyjnych warunków ko-
rzystania z usługi w podróżach służbowych

Udział podróży służbowych odbytych 
w systemie carsharing w ogólnej liczbie 
podróży służbowych [%]

Zbiór wskaźników oceny planu mobilności

Nr Nazwa wskaźnika Oczekiwana 
zmiana Jednostka

Sposób pozyskania  
danych dla wyznacze-
nia wartości wskaźnika 

1 Udział podróży odbywanych  
do pracy pieszo

Wzrost % Badania ankietowe

2 Udział podróży odbywanych  
do pracy rowerem

Wzrost  % Badania ankietowe

3
Udział podróży odbywanych 
do pracy środkami transportu 
zbiorowego

Wzrost 
% Badania ankietowe

4
Udział podróży odbywanych  
do pracy samochodem  
(nie w systemie carpooling)

Spadek
% Badania ankietowe

5 Udział podróży odbywanych  
do pracy w systemie carpooling

Wzrost % Badania ankietowe

6
Udział środków transportu 
alternatywnych dla samochodu 
w podróżach służbowych

Wzrost
% Badania ankietowe

Z kolei ocena planu mobilności polega na kwantyfiko-
waniu efektów osiąganych wskutek realizacji działań oraz 
wnioskowaniu na tej podstawie o tym, czy założone cele 
zostały osiągnięte. Wiąże się to z przyjęciem zestawu 
wskaźników oceny pozwalających na ilościowe i jakościowe 
ujmowanie rezultatów podjętych działań. Zbiór wskaźni-
ków oceny rezultatów realizacji planu mobilności zawiera 
wskaźniki przedstawione w tabeli 3. 

Podsumowanie 
Realizacja planów mobilności przynosi korzyści dla zakładów 
pracy wdrażających je oraz mieszkańców miast. Ich zastoso-
wanie nie gwarantuje jednak natychmiastowego rozwiązania 
wszystkich problemów, z którymi boryka się zakład pracy 
oraz społeczności lokalne mieszkające w ich pobliżu. Zmiana 
zachowań komunikacyjnych jest procesem bardzo złożonym, 
wielowątkowym i często długotrwałym. W związku z tym im-
plementacja planu mobilności wymaga nie tylko postępowa-
nia według określonej metodyki, ale i koordynacji wdrażanych 
rozwiązań z działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi, za-
dbania o świadome uczestnictwo adresatów projektu i aktyw-
nego angażowania się kierownictwa.  
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Streszczenie: Artykuł prezentuje doświadczenia z budowy, wdrażania 
i eksploatacji operatorskiego systemu zarządczego umożliwiającego ope-
ratywne zarządzanie miejskim transportem publicznym. Skonstruowany 
i uruchomiony w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie sys-
tem obejmuje około 1500 pojazdów. Są to autobusy, radiowozy i pojazdy 
techniczne. W artykule przedstawiono klasyfikacje systemów zarządzania 
transportem publicznym i ponad 30-letnie doświadczenie z ich budowy 
w Warszawie. Obecnie eksploatowana jest trzecia generacja systemów. 
Prezentowane rozwiązanie to szereg aplikacji funkcjonalnych wykonywa-
nych przez różne firmy według założeń, wymagań i projektów sformuło-
wanych przez zespół pracowników Politechniki Warszawskiej i Miejskich 
Zakładów Autobusowych w Warszawie.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, operatywne 
zarządzanie.

operatywne zarządzanie miejskim  
transportem publicznym  
na przykładzie Mza Warszawa1

zarządzanie miejskim transportem publicznym
Najogólniejszym celem zarządzania zbiorowym transpor-
tem publicznym jest poprawa efektywności jego funkcjo-
nowania. Istotnym jest zapewnienie spójności celów stero-
wania eksploatacją zbiorowego transportu komunalnego 
z celami zarządzania ruchem miejskim lub aglomeracyj-
nym. Do głównych celów zarządzania ruchem pojazdów 
transportu publicznego należą [9]:

•	 poprawa punktualności i regularności kursowania 
pojazdów;

•	 utrzymanie ciągłości ruchu i wysokiej niezawodności 
działania;

•	 zmniejszenie czasów podróży, a zwłaszcza jej najbar-
dziej uciążliwych składników, jak oczekiwanie i prze-
siadka;

•	 poprawa warunków podróżowania, głównie ograni-
czenie zatłoczenia pojazdów;

•	 zapewnienie pasażerom pełnej, aktualnej informacji; 
•	 zwiększenie zaufania pasażerów do transportu pu-

blicznego;
•	 ułatwienie pracy służbom eksploatacyjnym przez ogra-

niczenie czynności rutynowych;
•	 lepsze wykorzystanie taboru będącego w dyspozycji 

przedsiębiorstwa; 
•	 podniesienie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców 

oraz skrócenie czasu usuwania skutków awarii, wy-
padków itp. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

Typowymi źródłami braku punktualności i regularności 
kursowania są: brak przejezdności sieci drogowej, ograni-
czenia przepustowości, awarie techniczne, zdarzenia drogo-
we i incydenty w pojazdach [12]. Zmniejszenie zakłóceń to 
jeden z istotnych celów wprowadzenia Systemu Zarządzania 
Ruchem Pojazdów [5].

Drugim ważnym celem jest zwiększenie prędkości eks-
ploatacyjnej autobusów i tramwajów, co oznacza obsługę 
tych samych potoków pasażerów mniejszą liczbą pojazdów. 
Trzecim celem, który jest coraz częściej stawiany przed za-
rządzającymi ruchem, jest zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska. Osiągane jest to przez uprzywilejowanie pojaz-
dów transportu publicznego w sieci ulic i skrzyżowaniach 
sterowanych sygnalizacją. 

Wielość celów i zadań realizowanych w ramach opera-
tywnego zarządzania transportem publicznym wymaga 
sformułowania takich procedur, narzędzi, baz danych i al-
gorytmów, które zoptymalizują działania zgodnie z przy-
jętą funkcją celu. Należy podkreślić, że zarządzanie trans-
portem publicznym jest rozproszone i na poszczególnych 
poziomach realizowane przez różne podmioty. W zajezdni 
są to dyspozytorzy wyznaczający zadania dla taboru i per-
sonelu, na ulicach instruktorzy sterujący ruchem i „likwi-
dujący” zdarzenia. Pracownicy ekspedycji na krańcach, 
operatorzy i koordynator w centrali, a dyspozytorzy 
w Zarządzie Transportu Miejskiego (ZTM) wykonują 
działania zarządcze. Cele, jakie przed nimi stoją, są różne. 
Należało stworzyć narzędzie pozwalające operatywnie 
działać zgodnie z przyjętą wielokryterialną funkcją celu. 
W artykule przedstawiono realizujący te cele innowacyj-
ny system zarządczy skonstruowany w Miejskich Zakła-
dach Autobusowych.

zadania stawiane systemom zarządzania  
transportem publicznym
Zadaniem Systemu Zarządzania Ruchem Pojazdów Trans-
portu Publicznego jest zapewnienie możliwości operatyw-
nego zarządzania zasobami (taborem i jego obsługą) oraz 
przekazywanie informacji pasażerom. Celem tych działań 
jest poprawa efektywności funkcjonowania transportu pu-
blicznego oraz realizacja określonej polityki transportowej 
miasta. Dąży się do spójności celów sterowania eksploata-
cją transportu publicznego z celami zarządzania całością 
ruchu miejskiego. 

Najczęściej realizowane funkcje to: zarządzanie taborem 
i personelem, informowanie podróżnych, nadzór nad bez-
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pieczeństwem personelu i podróżnych oraz automatyzacja 
rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa.

Zarządzanie taborem polega na określaniu sposobu wy-
korzystania pojedynczych pojazdów, aby osiągnąć cele sfor-
mułowane przez politykę transportową przedsiębiorstwa 
i miasta. Mogą to być: minimalizacja odchyleń od rozkładu 
jazdy, maksymalizacja zysków, reagowanie na sytuacje niety-
powe (wypadki, zatory itp.). Funkcja ta obejmuje również au-
tomatyczne ustalanie czasów i zakresów przeglądów taboru.

Zarządzanie personelem obejmuje: przydział kierowców 
do poszczególnych pojazdów oraz rejestrowanie i rozlicza-
nie zakresu prac służb technicznych. Polega to na:

•	 przekazywaniu instrukcji kierowcom, np. informując 
o konieczności wydłużenia czasu postoju na przystan-
kach lub pominięciu przystanku w celu skorelowania 
przejazdu z rozkładem;

•	 lokalizacji i identyfikacji pojazdów, wspomagając za-
rządzanie taborem i informowanie pasażerów. Uzy-
skane dane mogą być wykorzystane do zapewnienia 
priorytetów dla pojazdów transportu publicznego na 
skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją;

•	 monitorowaniu efektywności przewozów np. w celu 
dopasowania oferty do występujących potoków pasa-
żerskich;

•	 zarządzaniu rozkładami jazdy w celu uaktualniania 
statycznych rozkładów jazdy w zależności od zmienia-
jących się warunków ruchu i potrzeb przewozowych;

•	 dostarczaniu informacji o aktualnym stanie sieci trans-
 portowej, np. o przeciążeniu tras lub linii.

Rozwój systemów zarządzania transportem publicznym
Systemy zarządzania taborem miejskiego transportu publicz-
nego podlegają ciągłemu rozwojowi [1] wynikającemu ze:

•	 zmian filozofii obsługi transportowej miast wynikają-
cej z polityk transportowych,

•	 postępu w modelowaniu procesów transportowych,
•	 rozwoju technologii telekomunikacyjnych i informa-

tycznych,
•	 rozwoju technologii zarządzania ruchem drogowym,
•	 wzrostu społecznych oczekiwań odnośnie standardów 

podróżowania.

Czynniki te znajdują swoje odbicie w rozwoju systemów 
zarządzania. Wyróżnia się trzy podstawowe generacje sys-
temów.

Pierwsza generacja systemów ogranicza się do budo-
wy infrastruktury wewnątrz pojazdu wykorzystującej stan-
dardowe magistrale informacyjne pojazdu. Pełne wyposa-
żenie pojazdu obejmuje:

•	 tablice informacyjne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,
•	 głosowe urządzenia informujące pasażerów o kolej-

nych przystankach,
•	 centralnie sterowany system kasownikowo-biletowy, 
•	 urządzenie lokalizujące położenie pojazdu – najczęściej 

pojazdowe liczniki drogi, czasem systemy lokalizujące 
pojazd w wybranych punktach sieci komunikacyjnej, 

•	 urządzenia łączności radiowej kierowcy z dyspozytorem.

Druga generacja systemów zarządzania to wprowa-
dzenie tzw. autonomicznej pracy pojazdu. Pojazd zostaje 
wyposażony w informacje o obowiązującym rozkładzie jaz-
dy i sieci transportu. Wyposażenie pojazdu obejmuje: 

•	 komputer pokładowy oceniający zgodność aktualne-
go położenia z planowanym,

•	 informowanie kierowcy o ewentualnej odchyłce od 
rozkładu jazdy,

•	 informowanie pasażerów o trasie i bieżącym przy-
stanku,

•	 urządzenia wymuszające bezwarunkowy priorytet na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją.

Dane o rozkładach jazdy wprowadzane są za pomocą 
autonomicznych nośników informacji (dyskietki, flash-
-ROM-y itp.) lub łączności bliskiego zasięgu w zajezd-
niach. 

Trzecia generacja systemów, wytyczająca bieżący etap 
ich rozwoju, to budowa Centrów Nadzoru Ruchu (CNR) 
umożliwiających innowacyjne operatywne zarządzanie pra-
cą taboru. Porównanie rozkładu jazdy z rzeczywistymi cza-
sami odjazdów z przystanków realizowane jest w Centrum. 
Dyspozytor podejmuje decyzje o sposobie jazdy i przekazu-
je ją do pojazdu. Wyposażenie pojazdu umożliwia:

•	 lokalizacje położenia pojazdów przy wykorzystaniu 
nawigacji satelitarnej,

•	 cyfrową transmisję danych niezależnie od transmisji 
głosu,

•	 nadzór CNR nad funkcjonowaniem jednej lub wielu 
linii na ciągu ulic lub w obszarze,

•	 modyfikacje zadań wykonywanych przez pojazd, 
•	 warunkowe priorytety na skrzyżowaniach z sygnali-

zacją i wideo monitoring pojazdu.

Trzecia generacja systemów umożliwia nadzór nad reali-
zacją połączeń przesiadkowych. Zagadnienie to jest szcze-
gólnie doceniane przez operatorów systemów zarządzania 
transportem publicznym w Europie. Według ich oceny, 
przesiada się około 40% pasażerów korzystających z pu-
blicznego transportu zbiorowego [5].

Systemy zarządzania ruchem pojazdów w Mza Warszawa
W Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie re-
alizowane były wszystkie generacje systemów. Systemy 
budowano „własnymi siłami”, chociaż podejmowano pró-
by wyboru wykonawców spośród wiodących firm zagra-
nicznych. W listopadzie 1986 roku uruchomiono system 
pierwszej generacji, który nazwano ASTER. Systemem ob-
jęto 180 autobusów, które lokalizowane były „logicznie” na 
podstawie danych z pojazdowego licznika drogi i sygnałów 
o zamknięciu drzwi. Łączność głosową i transmisję danych 
realizowano tym samym kanałem duosimpeksowej analo-
gowej łączności radiowej.

W roku 2009 w MZA uruchomiony został System 
Alarmowej Łączności Radiowej z lokalizacją pojazdu, który 
funkcjonalnie odpowiadał drugiej generacji systemów. 
Zapewniał dwukierunkową łączność głosową pomiędzy 
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kierowcą autobusu i dyspozytorem w Centrali Nadzoru 
Ruchu (CNR). System umożliwiał lokalizację autobusów 
nawiązujących łączność oraz prezentacje ich położenia na 
mapie w centrali [6].

Z punktu widzenia technologii działania, urządzeń, me-
diów transmisji danych i oprogramowania wyróżnić można 
cztery podstawowe komponenty systemu: 

•	 urządzenia pojazdowe;
•	 infrastrukturę transmisji głosu i danych (w gestii ope-

ratora GSM);
•	 bazę danych w tym: serwisy mapowe, dane o „pracują-

cych” pojazdach, dane archiwalne, statystyki pracy itp.; 
•	 stanowiska dyspozytorów w Centrali Nadzoru Ruchu 

(CNR).

operatywny System zarządzania Ruchem Pojazdów w Mza 
Warszawa
W roku 2011 rozpoczęto budowę operatywnego systemu 
zarządzania. Uruchomiono aplikację „Odchyłka”. W auto-
busach, sukcesywnie, wprowadzano lokalizację satelitarną. 
W kolejnych latach uruchamiano nowe aplikacje, rozbu-
dowując funkcjonalność do standardów odpowiadających 
systemom trzeciej generacji. Obecnie innowacyjny System 
Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA integruje 11 aplikacji 
funkcjonalnych. Przygotowywana jest nowa aplikacja nie-
zbędna dla zarządzania pojazdami elektrycznymi.

Aplikacja System Łączności Alarmowej – „SŁA” 
Podstawą działania systemów zarządzania pojazdami jest 
niezawodna łączność głosowa, lokalizacja pojazdów i trans-
misja danych. Obecnie wszystkie pojazdy MZA, zarówno 
autobusy, jak i pojazdy operacyjne i techniczne lokalizowa-
ne są w systemie GPS [11]. Transmisja głosu i danych reali-
zowana jest na platformie operatora sieci GSM.

Jądrem aplikacji jest oprogramowanie Serwer Łączności 
Alarmowej (SŁA). Kolejne wersje budowane i modernizo-
wane były przez różnych wykonawców na podstawie zało-
żeń i wymagań zespołu Wydziału Transportu Politechniki 
Warszaw skiej i MZA. Zadaniem oprogramowania serwera 
jest:

•	 odbieranie i nadawanie komunikatów zgodnie ze 
standardami MZA [2],

•	 tworzenie baz danych komunikatów transmitowa-
nych do i „z pojazdów [3],

•	 archiwizacja komunikatów, 
•	 transmisja komunikatu nagranego przez dyspozytora,
•	 wysyłanie Wiadomości Tekstowej (WT) do urządzeń 

pojazdowych,
•	 automatyczne backupowanie danych, usług oraz sys-

temu Serwera SŁA. 

Rys. 1. Urządzenia drugiej generacji zamontowane w autobusie MZA

Kierowca miał możliwość „wzbudzenia alarmu” lub żą-
dania nawiązania rozmowy w trybie „zwykłym”. Położenie 
autobusu określano w trybie lokalizacji karty SIM przez 
operatora sieci GSM. Przesłanie informacji o położeniu au-
tobusu z pojazdu do CNR i prezentacja pojazdu na mapie 
następowało w przypadkach: „wzbudzenia alarmu” przez 
kierowcę, żądania nawiązania rozmowy w trybie „zwy-
kłym”, nawiązania rozmowy przez dyspozytora z CNR, 
zgłoszenia żądania lokalizacji autobusu przez dyspozytora 
CNR [12].

Rys. 2.  
Architektura funkcjonalna Systemu  
Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA
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W MZA opracowano „własny” standard „Komunikatów 
i Ramek Systemy Łączności Alarmowej” [4], który muszą 
stosować wszyscy producenci autobusów. 

W wymaganiach założono:
•	 obsługę ramek przychodzących z 2000 autobusów, co 

15 s, w trybie on-line (bez zakłóceń) z równoczesnym 
tworzeniem baz danych;

•	 obsługę ramek wychodzących i innych poleceń (np. 
zestawianie połączenia głosowego z Serwera CTI) ok. 
150/s;

•	 równoległą obsługę ramek przychodzących i wycho-
dzących bez zakłóceń;

•	 dostęp do bazy PostgreSQL, gdzie znajduje się baza 
danych „Komunikaty”.

System operacyjny serwera SŁA opiera się na platformie 
Linuxa (Ubuntu 16.04). Zarówno zasoby sprzętowe, jak i sys-
tem operacyjny podlegają modernizacji i implementacji 
nowszych wersji oprogramowania systemowego.

Aplikacja Zobrazowanie Położenia Pojazdów „MAPA” 
Również rozwiązania mapowe zmieniały się wraz z rozwo-
jem systemu. Jako pierwszą przyjęto mapę mapGO firmy 
IMAGIS z serwerem map – MapServer oraz ruterem tras 
MapRouter [4].

planowanego rozkładu jazdy. Możliwa jest prezentacja hi-
storycznego przebiegu pojazdu na podstawie wysyłanych 
co 10 sekund komunikatów z GPS-ową pozycją pojazdu.

Aplikacja nadzoru punktualności „ODCHYŁKA” 
Aplikacja „Odchyłka” jest podstawowym narzędziem pra-
cy dyspozytora nadzorującego lub sterującego linią z CNR. 
Odchyłka to różnica pomiędzy rzeczywistym czasem odjaz-
du autobusu z przystanku a czasem odjazdu przewidzianym 
rozkładem jazdy przygotowanym przez Zarząd Transportu 
Miejskiego. Gdy autobus jest przyspieszony ponad 1 minu-
tę lub opóźniony powyżej 3 minut, generowany jest alarm 
podający numer linii, brygady i wartość odchylenia od roz-
kładu jazdy w minutach.

Kolory oznaczają wagę alarmu. Kolor czerwony oznacza 
przyspieszenie, żółty opóźnienie, niebieski to opóźnienie ta-
kie, że autobus nie rozpocznie następnego półkursu punk-
tualnie. Na planie liniowym wyświetlane mogą być rów-
nież tzw. fantomy, informujące, gdzie pojazd powinien być, 
gdyby jechał zgodnie z rozkładem. 

Klikając na ikonę symbolizującą pojazd, rozwija się 
menu informujące o pojeździe, kierowcy i aktualnie wyko-
nywanym zadaniu. Dwukrotne kliknięcie przeniesie obraz 
na mapę, centrując się na aktualnym położeniu autobusu.

Aplikacja obsługi zdarzeń i wypadków „WiA” 
Celem aplikacji „WiA” jest wspomaganie pracy instrukto-
rów dyspozytorów i koordynatora Wydziału Zarządzania 
Przewozami (WZP) MZA. Instruktorzy uczestniczą w ob-
słudze zdarzeń nadzwyczajnych takich jak wypadki, kolizje, 
dewastacje, zasłabnięcia, bójki lub zanieczyszczenia pojaz-
du. Zdarzeń tego typu jest rocznie około 7 tysięcy (6861 
w roku 2016). Każde z tych działań wymaga przygotowania 
dokumentacji pisemnej, a niektóre również fotograficznej. 
Dokumentacja powstaje zarówno w Centrali, jak i na „mie-
ście”, skąd przesyłana jest bezpośrednio do zasobów Systemu.

Instruktor, udając się na miejsce zdarzenia, wyposażony 
jest w laptop z aplikacją umożlwiającą pozyskanie informa-
cji bezpośrednio z baz danych systemu zarządzania. 
Formularze wprowadzane są do systemu automatycznie. 
Utworzenie Karty Awarii odbywa się po telefonicznym za-
wiadomienia dyspozytora w Centrali Nadzoru Ruchu przez 
kierowcę autobusu lub inną osobę. Część pól Karty wypeł-
niana jest automatycznie, przy wypełnianiu pozostałych 
pomagają predefiniowane słowniki. Postępowanie operato-
rów Systemu nadzorowane jest automatycznie zgodnie 
z obowiązującymi w Wydziale Zarządzania Przewozami 
MZA procedurami postępowania [3].

Rys. 3. Podstawowy widok systemu zobrazowania pojazdów „MAPA”

Obecnie stosowane są mapy OpenStreetMap (OPS), na 
których oprócz układu ulic i budynków umieszczono przy-
stanki transportu zbiorowego. Zgodnie z przyjętym filtrem 
możliwa jest prezentacja pojedynczych autobusów (wybra-
nych np. na podstawie numeru taborowego lub numeru 
linii i brygady), autobusów wybranych linii lub wszystkich 
autobusów znajdujących się w wybranym fragmencie mia-
sta. Dostępna jest informacja o kierowcy, oddziale i zadaniu 
przewozowym. Aplikacja „MAPA” prezentuje również ak-
tualne alarmy zawierające informacje o odstępstwach od 

Rys. 4. Plan liniowy podstawowy widok dyspozytora 
zarządzającego linią
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Aplikacja System Łączności Dyspozytorskiej CNR 
„D-desk” 
W Centrali Nadzoru Ruchu informacje są zbierane i dys-
trybuowane z wykorzystaniem różnych kanałów transmisji. 
Dyspozytor korzysta z tradycyjnej łączności telefonicznej, 
sieci telefonów GSM, korporacyjnej łączności radiowej. Dla 
ułatwienia obsługi łączności wprowadzono interaktywne 
dotykowe monitory, na ekranie których znajdują się za-
kładki z: książką telefoniczną, listą najczęściej wybieranych 
numerów, kolejką połączeń i panelem umożliwiającym ze-
stawianie połączeń bezpośrednich lub konferencyjnych

Aplikacja System Telemetrii Pojazdowej „STP” 
Aplikacja System Telemetrii Pojazdowej („STP”) zapew-
nia pozyskiwanie informacji telemetrycznych z autobu-
sów i transmisję ich na obszarze obsługiwanym przez 
Autobusową Sieć Komunikacji Publicznej miasta st. 
Warszawy. Przesyłanie informacji z i do autobusów odbywa 
się zgodnie z protokołem MZA [2]. Sygnały dostępne są na 
złączu umieszczonym w obudowie urządzenia. Konstrukcja 
urządzenia umożliwia jego montaż w różnych markach 
i modelach autobusów eksplodowanych w MZA. 

Z pojazdu przesyłane są informacje o alarmach w przy-
padku, gdy wystąpi zagrożenie (np. pożar) lub zostaną 
przekroczone krytyczne wartości wybranych parametrów 
eksploatacyjnych. System informuje o stanie pojazdu, wy-
branych czynnościach kierowcy i pasażera, np.: włączeniu 
ogrzewania lub klimatyzacji, temperaturze wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdu, otwarciu/zamknięciu drzwi, udostępnie-
niu przycisku otwierania drzwi pasażerom, użyciu tego 
przycisku przez pasażera, użyciu przycisku inwalidy, uak-
tywnienie funkcji przyklęku, pracy silnika, prędkości po-
jazdu (z tachometru i GPS), szacunkowy błąd GPS i wiele 
innych. Informacje te są istotne przy ocenie pracy kierowcy 
i umożliwiają właściwą reakcję na skargi pasażerów.

Aplikacja System Sterowania Bezpośredniego „SB” 
Sterowanie bezpośrednie występuje w przypadku rozre-
gulowania funkcjonowania linii. Opóźnienia autobusów 
są znaczne i nie jest możliwe, aby poruszały się zgodnie 
z przewidzianymi dla nich rozkładami jazdy. Dyspozytor 
w Centrali wydaje kierowcom polecenia o formie realizacji 
usługi przewozowej. Może to być polecenie przejazdu bez 

pasażerów do określonego przystanku i od niego rozpoczę-
cie pracy lub przejazd do pewnego punktu trasy i rozpo-
częcie kursu w przeciwnym kierunku. Warunki wprowa-
dzania trybu „SB” są precyzyjnie uzgodnione ze zlecającym 
przewozy Zarządem Transportu Miejskiego. Dyspozytor 
realizuje „własny”, przejściowy rozkład jazdy, aby jak naj-
szybciej powrócić do rozkładu przewidzianego przez ZTM. 
Wszystkie działania realizowane są zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami i dokumentowane w Systemie.

Przewiduje się uruchomienie modułu tej aplikacji wspo-
magającego dyspozytora w analizie bieżącej sytuacji, doko-
naniu predykcji jej rozwoju i generacji „przejściowego roz-
kładu jazdy”. 

Aplikacja System Informacji Zajezdniowej „InfoDriver” 
Aplikacja System Informacji Zajezdniowej pomaga kie-
rowcy „odnaleźć” autobus na placu postojowym. Obecnie 
w każdej z czterech zajezdni MZA parkuje po 300–350 
autobusów. Kierowca może zlokalizować „swój” pojazd 
na monitorze informacyjnym w dyspozytorni zajezdni lub 
bezpośrednio na swoim smartfonie. Uzyska wtedy również 
informacje o zadaniu, które będzie realizował tego dnia 
i inne ważne komunikaty. 

Rys. 5. Rejestr zdarzeń i karta informacyjna zdarzenia

Rys. 6. Lokalizacja pojazdów na placu postojowym w zajezdni

Rozwój operatywnego Systemu zarządzania Ruchem Pojazdów 
Oprócz przedstawionych powyżej do zarządzania wykorzy-
stywane są również inne aplikacje Systemu, np.:

•	 Aplikacja System Monitoringu Wizyjnego – „SMW” 
umożliwiająca pozyskiwanie w ciągu 30 dni obrazu 
z kamer umieszczonych w autobusach (do 10 kamer 
w autobusie),

•	 Aplikacja System wielokryterialnego raportowania – 
„Raport”,

•	 Aplikacja System planowania zadań i służb – „Biuro”.

Bezpośrednim użytkownikiem Systemu jest Wydział 
Zarządzania Przewozami MZA, ale gromadzone tam infor-
macje przekazywane są innym jednostkom organizacyj-
nym, np. dane o wypadkach, kolizjach i niektórych zdarze-
niach przekazywane są do komórki organizacyjnej współ-
pracującej z ubezpieczycielem, dane o lokalizacji autobusów 



TransporT miejski i regionalny 12 2017

26

zasilają ogólnodostępną innowacyjną aplikację TramBus, 
która pokazuje rzeczywiste czasy przyjazdu autobusów 
MZA i tramwajów w Warszawie. 

System jest modernizowany zarówno w warstwie sprzęto-
wej, jak i programowej. Implementowane są nowe wersje sys-
temów operacyjnych (obecnie Linux Ubuntu 16.04) i map. 
Uruchamiane są nowe funkcje i modernizowane istniejące (np. 
algorytmy wyznaczania odchyłek). Wprowa dzenie autobusów 
elektrycznych determinuje inne warunki ich eksploatacji. 
Przewiduje się uruchomienie nowej aplikacji umożliwiającej 
ich zarządzaniem na liniach. Ze względu na wymaganą nieza-
wodność i ciągłą pracę Systemu (24/7/365) zapewniono pro-
gramową i fizyczną redundancję maszyn i baz danych [4].

Podsumowanie
System Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA jest złożo-
nym operatywnym systemem organizacyjnym, informa-
tycznym, informacyjnym, łączności i lokalizacji pojazdów.

W efekcie działania systemu zauważono szereg korzyści 
dla pasażera, takich jak [10]:

•	 poprawę punktualności kursowania autobusów,
•	 poprawę pewności funkcjonowania transportu,
•	 poprawę bezpieczeństwa (szybsza reakcja policji i SM, 

wideo dokumentacja zdarzeń),
•	 lepszą informację pasażerów w pojeździe.

Odnotowano również korzyści dla Spółki MZA, do któ-
rych należą:

•	 zaufane źródło danych dla systemów informatycz-
nych Spółki,

•	 lepsze wykorzystanie taboru,
•	 szybsze usuwanie skutków awarii (czas reakcji zmniej-

szył się z 50 do 15 minut),
•	 racjonalizacja rozliczeń z ZTM, w tym likwidacja kar 

za niezawinione opóźnienia, 
•	 lepsze wykorzystanie pogotowia technicznego,
•	 poprawę bezpieczeństwa pracy kierowców i ochrona 

taboru przed dewastacją.
•	 możliwość wprowadzania skutecznych systemów 

motywacji na różnych stanowiskach, 
•	 możliwość prowadzenia profilaktyki awarii pojazdów 

poprzez rejestrację istotnych parametrów jego pracy 
i w efekcie oszczędności kosztów ich eksploatacji.

Korzyści uzyskuje również Zarząd Transportu Miejskiego 
[7], organizator obsługi transportowej miasta dzięki:

•	 lepszemu dopasowaniu oferty przewozowej i ustale-
niu realnych rozkładów jazdy,

•	 rzetelnym rozliczeniu umowy z przewoźnikiem,
•	 możliwości koordynacji różnych środków transportu 

(tramwaj, autobus, metro),
•	 wprowadzeniu informacji przystankowej w formie ta-

blic i serwisu internetowego.

Doświadczenia z dziesięcioletnich prac nad budową, 
wdrażaniem i eksploatacją systemu potwierdziły zasadność 
przyjętych rozwiązań. W porównaniu z rokiem 2010 nastą-

pił ponad 2,5-krotny spadek liczby awarii. Wynika to z do-
stępu do informacji o stanie podstawowych podzespołów 
pojazdów i wycofaniu z eksploatacji najstarszych autobusów 
(Ikarusy). W roku 2016 w autobusach MZA wystąpiło pra-
wie 7 tysięcy awarii z czego dzięki Systemowi Zarządzania 
w 40% udało się je usunąć bez wycofywania pojazdu z linii 
i związanych z tym strat. 

System zarządzania podlega ciągłej modernizacji i roz-
wojowi. Wynika to z wdrażania nowych metod zarządza-
nia, rozwoju technologicznego pojazdów i wprowadzania 
nowego wyposażenia technicznego. Modernizacji podlegają 
systemy biletowe, liczniki pasażerów, systemy pojazdowej 
informacji pasażerskiej, systemy rejestracji i transmisji ob-
razu. Ważnym jest, aby zamawiający zadbał o sporządzenie 
właściwej dokumentacji technicznej urządzeń i dokumen-
tacji oprogramowania oraz prawa do kodów źródłowych. 
Przeniesienie na zamawiającego wszystkich praw material-
nych i niematerialnych umożliwi mu późniejszą moderniza-
cję i rozwój systemu przez innych wykonawców.

W tworzenie Systemu Zarządzania Pojazdami Miejskich 
Zakładów Autobusowych zaangażowane były 4 firmy budu-
jące urządzenia pojazdowe i wyposażenie Centrali Nadzoru 
Ruchu oraz 5 firm informatycznych. Firmy te realizowały 
procedury i algorytmy postępowania sformułowane przez ze-
spół pracowników Politechniki Warszawskiej i MZA.
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Streszczenie: Rozwój transportu w miastach determinuje realizowana na 
tych obszarach polityka transportowa. U podstaw opracowania leży teza, 
że polityka transportowa zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju jest 
w stanie podnieść obiektywnie i subiektywnie rozumiany poziom jakości 
życia. W artykule omówiono jakość życia jako zasób miasta. Następnie 
zwrócono uwagę na jakość życia w miastach w warunkach dominacji 
samochodów osobowych w podróżach miejskich. W dalszej kolejności 
przedstawiono kierunki rozwoju systemów transportowych miast zgodne 
z ideą zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na przyszłości elektro-
busów, samochodów elektrycznych i autonomicznych, wspólnym użytko-
waniu samochodów osobowych w świetle tzw. ekonomii współdzielenia 
oraz na rowerze jako środku transportu miejskiego. Rozważania zakoń-
czono podsumowaniem w postaci wniosków.
Słowa kluczowe: transport w miastach, zrównoważony rozwój, polityka 
transportowa, jakość życia.

zrównoważony rozwój transportu  
w miastach a jakość życia1

Wprowadzenie
We współczesnej polityce transportowej przyjmuje się ideę 
zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej idei w miastach 
wymaga zmian w strukturze podróży miejskich, zdomino-
wanej przez samochody osobowe. Mieszkańcy miast ocze-
kują wysokiego poziomu jakości życia. Polityka zrówno-
ważonego rozwoju transportu w miastach, zmierzając do 
zmian w strukturze podróży miejskich, powinna więc mieć 
na względzie zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonującej 
jakości życia. Tylko taka polityka jest w stanie zyskać ak-
ceptację mieszkańców i dzięki temu może być skutecznie 
realizowana.

Jakość życia jako zasób miasta
Ze względu na to, że 70% ludności w krajach UE mieszka 
w miastach, coraz większą wagę przywiązuje się do jakości 
życia na tych obszarach. Bardzo istotnym parametrem tej 
oceny jest transport2.

Pojęcie jakości życia znajduje zastosowanie w polityce 
społecznej, psychologii, medycynie, socjologii i ekonomii. 
Według Encyklopedii PWN jakość życia to „…stopień za-
spokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych – speł-
nienia standardów lub realizacji wartości: biologicznych, 
psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
2 K. Hebel, Nowa kultura mobilności w polskich miastach, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka”, Nr 62 pt. Wyzwania roz-
woju transportu. Ujęcie gałęziowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2017, s. 67.

kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, 
rodzin i zbiorowości”3. 

Jakość życia określają obiektywne wskaźniki ilościowe 
i jakościowe, rzeczowe i wartościowe (np. przeciętne trwa-
nie życia, poziom zanieczyszczenia środowiska naturalne-
go) oraz subiektywne wskaźniki (np. stopień zadowolenia 
z warunków życiowych, poczucie zaspokojenia potrzeb 
i aspiracji). Wskaźniki charakteryzujące dobrostan psy-
chiczny i stres życiowy w wybranych miastach Polski w 2013 
roku przedstawiono na rysunku 1

Uwzględnienie w ocenie jakości życia subiektywnych 
wskaźników stanowiło przełom w rozwoju badań nad tym 
zjawiskiem. Mimo że brak im precyzji wskaźników wyraża-
nych w jednostkach mierzalnych, uzyskana dzięki nim 
możliwość bezpośredniego dotarcia do odczuć i ocen jedno-
stek jest nie do przecenienia. Amerykański psycholog 
August Campbell, którego prace stały się kamieniem milo-
wym w rozwoju badań nad jakością życia, wyszedł z założe-
nia, „(…) że bez odwołania się do poczucia satysfakcji i za-
dowolenia nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pyta-
nia o jakość życia jednostki”4.

Jakość życia jest uznawana za najważniejszy zasób wa-
runkujący rozwój miasta. Pozwala osiągnąć przewagę kon-
kurencyjną, przyciągając kreatywny kapitał i nowych 
mieszkańców. Miasta, które chcą odgrywać istotną rolę  
w skali globalnej, muszą zabiegać nie tylko o inwestorów 

3 Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl (dostęp z dnia: 2.10.2017).
4 M. Petelewicz, T. Drabowicz, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, 

Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 12.

Rys. 1. Wskaźniki charakteryzujące dobrostan psychiczny i stres życiowy w wybranych mia-
stach Polski w 2013 r.
Źródło: na podstawie: www.forsal.pl/artykuly/807025,pieniadze-to-nie-wszystko-w-ktorych-polskich-
miastach-jakosc-zycia-jest-najwyzsza.html (dostęp z dnia: 2.10.2017).
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i ich kapitał, ile o odpowiednio wykształconych mieszkań-
ców, dzięki którym mogą budować swój potencjał innowa-
cyjny. Warunki życia, jakie dane miasto oferuje, są jednym 
z najważniejszych czynników zachęcających do zmiany 
miejsca zamieszkania osób o wysokich kwalifikacjach5.

Jakość życia w miastach w warunkach dominacji samochodu
Styl życia mieszkańców współczesnych miast został zdomi-
nowany przez samochody osobowe. Masowa motoryzacja 
wpłynęła zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na jakość 
życia. 

Dzięki samochodom mieszkańcy miast:
•	 dysponują elastycznym w ruchu drogowym środkiem 

transportu, często umożliwiającym podróż w relacji 
„drzwi-drzwi”;

•	 posiadają pojazd, który w określonym stopniu staje 
się atrybutem ich pozycji społecznej.

Natomiast przez samochody mieszkańcy miast:
•	 żyją w warunkach kongestii drogowej oraz nadmiaru 

spalin i hałasu;
•	 ponoszą konsekwencje segregacji przestrzennej po-

szczególnych grup użytkowników oraz zjawiska sub-
urbanizacji.

W naszym kraju wraz z wejściem do UE rozpoczął się 
etap masowej motoryzacji. Wykorzystaniu samochodów 
w podróżach miejskich sprzyjają:

•	 niskie opłaty za parkowanie;
•	 brak opłat za wjazd do centrum;
•	 duża liczba miejsc postojowych;
•	 brak wydzielonych stref ograniczonej emisji trans-

portowej.

Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 
1999–2016 przedstawiono na rysunku 2. W okresie tym 
wskaźnik motoryzacji wyrażony liczbą samochodów przy-
padającą na 1000 mieszkańców zwiększył się 2,3 krotnie.
Masowy rozwój motoryzacji indywidualnej doprowadził do 
błędnego koła polityki transportowej we współczesnych 
miastach. Im bardziej miasta są dostosowane do potrzeb 

5 P. Kubicki, A.P. Zając, Miasta do życia, www.instytutobywatelski.pl (dostęp z dnia:  
02.10.2017).

samochodów osobowych, tym bardziej spada w nich jakość 
życia, co sprzyja emigracji kolejnych mieszkańców na rozle-
wające się przedmieścia. Zwolennicy polityki transportowej 
zrównoważonego rozwoju proponują modyfikację stylu ży-
cia, tak aby zachować zdobycze cywilizacji i nie utracić wa-
lorów środowiska naturalnego. Pozytywnej zmianie stylu 
życia ma służyć polityka transportowa zrównoważonego 
rozwoju i racjonalne zarządzanie mobilnością miejską.

idea zrównoważonego rozwoju podstawą polityki  
transportowej w miastach
W 1987 roku Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju 
opublikowała raport pt. „Nasza Wspólna Przyszłość”. 
W raporcie tym napisano, że zrównoważony rozwój to taki, 
który „(…) ma na celu zaspokajanie aspiracji rozwojowych 
obecnych pokoleń, w sposób umożliwiający realizację tych 
samych dążeń następnym pokoleniom”6.

Idea zrównoważonego rozwoju łączy rozwój gospodar-
czy, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną w dąże-
niu do podniesienia jakości życia, zarówno obecnych, jak 
i przyszłych pokoleń.

Generalnym celem polityki transportowej zrównoważo-
nego rozwoju transportu w miastach powinno być tworze-
nie warunków do sprawnego, bezpiecznego i efektywnego 
ekonomicznie przemieszczania osób i ładunków w ramach 
wyznaczanych przez dostępne do tego działania, zasoby na-
turalne i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń do śro-
dowiska7.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w dokumencie pt. 
„Alternatywna Polityka Transportowa według Zasad Zrówno-
wa żonego Rozwoju” przedstawiła pięć niżej wymienionych 
reguł wyznaczających rozwój systemu transportowego ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu w miastach8:

•	 racjonalizacja potrzeb podróżowania i transportu ła-
dunków,

•	 racjonalizacja użytkowania samochodu osobowego  
i ciężarowego,

•	 promowanie energooszczędnych i prośrodowiskowych 
środków transportu,

•	 popieranie najlepszych dostępnych technologii,
•	 maksymalizacja wykorzystania pojazdów.

zarządzanie mobilnością jako przejaw polityki  
zrównoważonego rozwoju
Dążenie do zapewnienia odpowiedniej jakości życia przez 
tworzenie atrakcyjnych warunków do przemieszczania się 
transportem zbiorowym, rowerami i pieszo wymaga re-
alizowania uchwalonych polityk transportowych. W mia-
stach i aglomeracjach powinny być podejmowane działa-
nia skierowane bezpośrednio na zachowania transportowe. 

6 Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju ONZ, „Nasza wspólna przyszłość”, 
www.unesco.pl (dostęp z dnia: 2.10.2017).

7 T. Cisowski, A. Szymanko, Zrównoważony rozwój transportu miejskiego. A sustainable 
development of urban transport, „Eksploatacja i Niezawodność” 2006, Nr 1, s. 16.

8 Alternatywna polityka transportowa według zasad zrównoważonego rozwoju, Fundacja 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Raport 4/199, www.ine-isd.org.pl (dostęp z dnia: 
2.10.2017).

Rys. 2. Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1999–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Konieczne jest przejście do realizacji celów polityki zrów-
noważonego rozwoju poprzez działania w zakresie zarzą-
dzania mobilnością9.

Mobilność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia swo-
body przemieszczania się i dobrej jakości życia. Jest ściśle 
powiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju, którą 
przyjmuje się w strategiach rozwoju miast i transportu. 
Zrównoważony rozwój ma służyć zmniejszeniu problemów 
wynikających z ruchliwości, których doświadcza większość 
obszarów zurbanizowanych w Europie. Poziom ruchu dro-
gowego i kongestia, zanieczyszczenie powietrza, hałas, 
emisja spalin, konsumpcja nieodnawialnych zasobów, spo-
łeczne wykluczenie, rozlewanie się miast oraz wypadki dro-
gowe to istotne wyzwania wymagające zrównoważonego 
rozwoju miast i transportu10.

Warunkiem zrównoważenia transportu w miastach jest 
dążenie do skrócenia odległości podróży i zmniejszenia ich 
liczby. Wymaga to rezygnacji z obowiązującej od lat doktry-
ny monofunkcyjnych struktur urbanistycznych, zakładającej 
podział miasta na dzielnice przemysłowe, handlowo-usługo-
we i mieszkaniowe. Należy ponadto przeciwdziałać rozprze-
strzenianiu się miast na słabo zaludnione tereny podmiejskie, 
ponieważ potrzeby przewozowe związane z koniecznością po-
konywania długich odległości ciążą w znacz nym stopniu do 
transportu indywidualnego.11

Zarządzanie mobilnością jest instrumentem, którego 
zadaniem jest zapewnienie zgodności mobilności transpor-
tu ze zrównoważonym rozwojem. Ma prowadzić do zmiany 
zachowań transportowych. Jego podstawą jest wykorzysta-
nie tzw. miękkich środków, takich jak informacja i komuni-
kacja, organizacja usług, koordynacja aktywności partne-
rów. Miękkie środki często wymuszają konieczność zastoso-
wania tzw. twardych środków, jak rozwój infrastruktury12.

Za cele zrównoważonej mobilności można uznać13:
•	 dążenie do racjonalnego, a nie minimalnego czasu 

podróży;
•	 traktowanie podróży jako samodzielnej aktywności, 

a nie tylko jako sposobu zaspokojenia potrzeby prze-
wozowej, będącej wtórną do podstawowych aktyw-
ności, np. pracy czy nauki;

•	 ograniczanie potrzeb podróżowania, np. poprzez 
skracanie odległości podróży, świadczenie pracy z wy-
korzystaniem zdalnych łączy komputerowych;

9 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach, (w:)  
Współczesna polityka transportowa, pod red. W. Rydzkowskiego, PWE, Warszawa 
2017, s. 266.

10 O. Wyszomirski, Planowanie transportu miejskiego jako instrument kształtowania jego 
rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu 
Lądowego”, Nr 41 pt. Funkcjonowanie i rozwój transportu, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 120.

11 Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, pod red. 
B. Moleckiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, 
s. 21 i 22.

12 Mobility management: The smart way to sustainable mobility in European countries, regions 
and cities, 2013, www.epomm.eu (dostęp z dnia: 2.10.2017).

13 D. Banister, The Sustainable Mobility Paradigm, “Transport Policy” 2008, Nr 1,  
s. 73–80.

•	 zwiększenie udziału podróży pieszych, rowerem i środ-
kami transportu zbiorowego w stosunku do podróży 
samochodem osobowym;

•	 zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza  
i hałasu powodowanego przez transport i jednocze-
śnie poprawę efektywności energetycznej transportu;

•	 zwiększenie wykorzystania zdolności przewozowej 
przez lepsze wykorzystanie pojazdów;

•	 zwiększenie przepustowości infrastruktury przez wpro-
wadzenie zasady odpłatności za korzystanie z niej;

•	 podwyższenie jakości przestrzeni miejskiej, np. przez 
wprowadzenie stref ruchu Tempo30.

Zarządzanie mobilnością zajmuje coraz bardziej znaczące 
miejsce w europejskiej polityce transportowej, a mianowicie:

•	 W 2007 roku w Zielonej Księdze UE „Towards a new 
culture for urban mobility” stwierdzono, że „nowe 
podejście do mobilności w mieście oznacza optymali-
zację wykorzystania różnorodnych środków transpor-
tu i tworzenie współmodalności pomiędzy rodzajami 
transportu zbiorowego (…) oraz różnymi rodzajami 
transportu indywidualnego (…). Obejmuje ono tak-
że realizacje wspólnych celów w zakresie dobrobytu 
gospodarczego, zarządzania popytem na transport, 
w celu zapewnienia mobilności, odpowiedniego po-
ziomu życia i ochrony środowiska. Ponadto wiąże się 
z pogodzeniem interesów związanych z transportem 
towarów i transportem osób bez względu na rodzaj 
używanego środka transportu14.

•	 W 2011 roku w nowej Białej Księdze „Roadmap to 
a Single European Transport Area” uwaga została 
skoncentrowana na zmniejszeniu i docelowo wyeli-
minowaniu samochodów o napędzie konwencjonal-
nym oraz zastosowaniu zasad „użytkownik płaci” 
i „zanieczyszczający płaci”15.

Zrównoważony rozwój transportu w miastach powinien 
być kształtowany za pośrednictwem planów zrównoważo-
nej mobilności (tzw. SUMP). Zasady polityki i instrumenty 
definiowane w planach tych powinny odnosić się do wszyst-
kich środków i rodzajów transportu w mieście, obejmując:

•	 transport publiczny i prywatny,
•	 transport osób i ładunków,
•	 transport zmotoryzowany i niezmotoryzowany,
•	 ruch i parkowanie pojazdów.

W Polsce dla niektórych miast zostały już opracowane 
i uchwalone przez rady miast plany zrównoważonej mobil-
ności. Przykładem takiego miasta jest Gdynia16. Plan 

14 Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot 
Europejskich, KOM (2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela 2007, s. 3, www.igkm.
pl/site/publikacje/zielona_ksiega/zielona_ksiega.pdf (dostęp z dnia 2.10.2017).

15 Biała Księga Transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja 
Europejska, COM/2011/0144, Bruksela 2011, s. 1–32. 

16 Uchwała Nr XXV/629/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w spra-
wie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. 
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Zrów no ważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni na lata 
2016–2025 jest efektem działań realizowanych w ramach 
unijnego projektu CIVITAS DYN@MO. Został opraco-
wany w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Plan ten 
stanowi rozszerzenie i uaktualnienie planu zrównoważone-
go transportu stworzonego na lata 2008–2015 w ramach 
projektu unijnego BUSTRIP.

Dokument obejmuje szerokie spektrum zagadnień ma-
jących na celu równoważne traktowanie wszystkich form 
przemieszczania się w mieście. Opracowany został przy sze-
rokim zaangażowaniu różnych podmiotów obejmujących 
administrację publiczną, sektor edukacji i przedsiębiorstwa 
transportowe, a także mieszkańców. Plan obejmuje zbioro-
wy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, in-
termodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, 
wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, 
logistykę miejską, bezpieczeństwo ruchu drogowego w mia-
stach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania i promocję 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, mając 
na względzie potrzeby zidentyfikowane w tym zakresie na 
terenie Gdyni i w pewnych przypadkach Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przygoto wany został na 
lata 2016–2025. Działania skonkretyzowane są poprzez 
cztery cele strategiczne, mianowicie:

•	 atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń miejska,
•	 niskoemisyjny i zintegrowany transport publiczny,
•	 racjonalne wybory transportowe,
•	 efektywny transport ładunków w mieście.

Częścią dokumentu jest plan działań, który będzie we-
ryfikowany co 2–4 lata. Pierwszy plan działań obejmuje 
lata 2016–2018. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
był konsultowany na różnych etapach tworzenia. Na koń-
cowym etapie przeprowadzono konsultacje społeczne, da-
jąc szansę na ostateczną weryfikację i ponowny udział 
mieszkańców w tworzeniu dokumentu17.

Kierunki rozwoju transportu w miastach zgodne z polityką 
zrównoważonego rozwoju
Rozwój transportu publicznego w miastach zgodny z poli-
tyką zrównoważonego rozwoju powinien polegać na: 

•	 kształtowaniu oferty przewozowej na podstawie wy-
ników badań preferencji transportowych obecnych 
i potencjalnych pasażerów;

•	 preferowaniu ekologicznych środków transportu wy-
korzystujących przede wszystkim napęd elektryczny;

•	 zapewnieniu środkom transportu publicznego prio-
rytetu w ruchu drogowym, w tym wydzielonych pa-
sów ruchu (fot. 1).  

Preferując ekologiczne środki transportu w miastach, 
powinno się zastępować autobusy napędzane silnikami spa-
linowymi elektrobusami (fot. 2). Elektrobusy można uznać 
za przyszłość transportu w miastach dzięki postępowi tech-

17 Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni. SUMP, pod red. M. Wołka, www.
ekonom.ug.edu.pl (dostęp z dnia 2.10.2017).

nicznemu w dziedzinie konstrukcji baterii akumulatoro-
wych, stanowiących zasobniki energii. Warunkiem ich 
upowszechniania jest skonstruowanie efektywnych ekono-
micznie pojazdów o liczbie miejsc dla pasażerów podobnej 
jak w autokarach, będących w stanie pokonać 300–400 km 
bez doładowania.

Elektrobusami stają się nowoczesne trolejbusy, wyposa-
żone w baterie akumulatorowe (fot. 3). Ich zaletą na obec-
nym etapie rozwoju technologicznego elektrobusów jest 
możliwość wykorzystania sieci trakcyjnej do doładowywa-
nia baterii. W przypadku Gdyni istnieje już możliwość ob-
sługi 50% długości trasy linii trolejbusowej bez dostępu do 
sieci trakcyjnej i bez ładowania baterii poza siecią.

Fot. 1. Wydzielone pasy ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego przejawem realizacji po-
lityki zrównoważonego rozwoju
Źródło: www. gdynia.naszemiasto.pl/artykul/buspasy-w-gdyni-sposobem-na-miejska-komunikacje-beda- 
kolejne,3384015,art,t,id,tm.html (dostęp z dnia: 2.10.2017).

Fot. 3. Nowoczesny trolejbus wyposażony w baterie litowo-jonowe przejawem ewolucji tro-
lejbusów w kierunku elektrobusów
Źródło: www.zkmgdynia.pl/?mod=wiadomosci&id=127&lang=pl (dostęp z dnia: 2.10.2017).

Fot. 2. Nowoczesny elektrobus marki Solaris
Źródło: www.auto-swiat.pl/wiadomosci/solaris-bus-coach-z-rekordem-sprzedazy/y940ft (dostęp z dnia: 
2.10.2017).
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Dążeniem konstruktorów elektrobusów jest wzrost licz-
by kilometrów, jakie pojazd może przejechać bez koniecz-
ności doładowania baterii. We wrześniu 2017 roku 12-me-
trowy elektrobus Proterra Catalyst E2 Max przejechał 1772 
km na jednym ładowaniu (fot. 4). Odległość ta została po-
konana w warunkach testowych bez postojów, bez pasaże-
rów i na równej trasie, przy wykorzystaniu baterii o pojem-
ności 660 kWh (trzy razy pojemniejszych niż baterii za-
montowanych w warszawskich autobusach marki Solaris).

Obecnie do barier rozwoju samochodów elektrycznych 
należą:

•	 wysoki koszt wybudowania stacji ładowania,
•	 wysoki koszt wyprodukowania silnika elektrycznego,
•	 wysoki koszt zapewnienia odpowiedniej ilości energii 

elektrycznej.

Za trudniejszą do wprowadzenia innowację w rozwoju sa-
mochodów osobowych można uznać ich autonomiczność. 
Samochód autonomiczny jest sterowany przez komputer. 
Czujniki ruchu, kamery i systemy nawigacji zastępują w nim 
kierowcę. Główną korzyścią z zastąpienia samochodów kie-
rowanych przez człowieka samochodami autonomicznymi 
może być wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Do barier rozwoju samochodów autonomicznych nale-
żą: wysokie koszty wyprodukowania samochodu i niebez-
pieczeństwo ataków hakerskich na aplikacje wykorzysty-
wane do kierowania samochodem autonomicznym.

Do istotnych negatywnych cech samochodu osobowego 
jako środka transportu miejskiego można zaliczyć:

•	 niewielkie wykorzystanie jego zdolności przewozowej 
ze względu na korzystanie z pojazdu w większości po-
dróży miejskich tylko jednej osoby,

•	 zajmowanie przez dłuższy czas miejsc parkingowych 
na cennych z punktu widzenia różnych funkcji miej-
skich obszarach miast.

Ograniczeniu oddziaływania tych negatywnych cech sa-
mochodu wychodzi naprzeciw zastosowanie carsharingu po-
legającego na wspólnym wykorzystywaniu samochodów 
osobowych. Trend ten wyrósł na gruncie zdobywającej po-
pularność ekonomii współdzielenia (sharing economy).

„Sharing economy (gospodarka współdzielenia) jest nową 
formą organizacji prowadzenia działalności gospodarczej za 
pośrednictwem platform internetowych (modelem rynku, na 
którym obowiązuje specyficzny system wymiany), opartą na 
odpłatnym lub nieodpłatnym korzystaniu z dostępnych i nie-
zagospodarowanych zasobów czynników produkcji, stano-
wiących własność innych podmiotów (przede wszystkim go-
spodarstw domowych). Warunkiem prowadzenia gospodarki 

Fot. 4. Innowacyjny elektrobus Proterra Catalyst E2 Max osiągający rekordowy zasięg jazdy 
na bateriach bez ładowania
Źródło: www.cleantechnica.com/2016/09/14/proterra-unveils-new-electric-buses-350-mile-range-catalyst-
e2-series/ (dostęp z dnia: 2.10.2017).

Podobnie jak w transporcie zbiorowym elektrobusy, tak 
w transporcie indywidualnym samochody elektryczne 
można uznać za przyszłość transportu w miastach.

Niektóre państwa zapowiadają wprowadzenie od 2040 
roku zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Należą 
do nich Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia 
i Holandia. Z kolei niektóre miasta zapowiadają wprowa-
dzenie od 2025 roku zakazu wjazdu samochodów z silni-
kiem Diesela do centrów miast. Niezbędny jest więc rozwój 
produkcji samochodów elektrycznych, spełniających ocze-
kiwania użytkowników.

W latach 2010–2016 koszt produkcji baterii akumulato-
rowych wykorzystywanych w samochodach elektrycznych 
i hybrydowych został obniżony o 77% (rys. 3). Przyczy niło 
się to do wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych i hy-
brydowych z 4 tysięcy w 2010 roku do 530 tysięcy w 2016 
roku Większość tego wzrostu przypada na Chiny i Europę 
(rys. 4). 

Rys. 4. Sprzedaż samochodów elektrycznych w latach 2010–2016 w tys. szt. 
Źródło: Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability, 
McKinsey & Company, 2017, s. 10. https://pl.scribd.com/document/337911353/How-Automakers-Can-
Drive-Electrified-Vehicle-Sales-and-Profitability-McK#(dostęp z dnia: 2.10.2017).

Rys. 3. Tendencja spadku kosztu produkcji baterii akumulatorowych w latach 2010–2016
Źródło: Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability, 
McKinsey & Company, 2017, s. 10. www.pl.scribd.com/document/337911353/How-Automakers-Can-
Drive-Electrified-Vehicle-Sales-and-Profitability-McK# (dostęp z dnia: 2.10.2017).
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współdzielenia jest nie własność zasobów, ale jedynie dostęp 
do nich. Nieodłączną cechą gospodarki współdzielenia jest ba-
zowanie na technologii ICT (technologie informacyjne i tele-
komunikacyjne), co umożliwia tworzenie rynku barterowego 
(opartego na sztucznych jednostkach rozliczeniowych albo 
nie) lub rynku tradycyjnego (opartego na relacjach popytowo-
-podażowych z działającym mechanizmem cenowym)”18.

W Polsce carsharing funkcjonuje już w Warszawie i Kra-
kowie, wdrażany jest w Poznaniu, Łodzi i Metropolii Zatoki 
Gdańskiej. Ważne znaczenie dla rozwoju carsharingu ma rela-
cja opłat za korzystanie ze wspólnego samochodu w stosun-
ku do cen obowiązujących w taksówkach osobowych. 
W Warszawie usługa carsharingowa jest tańsza o kilkanaście 
procent niż przejazd taksówką. Bodźcem zachęcającym do 
korzystania ze współdzielonych samochodów mogą okazać 
się preferencje w ruchu i parkowaniu. Docelowo carsharing 
powinien zostać oparty na samochodach elektrycznych.

W świetle polityki zrównoważonego rozwoju za ważny 
środek transportu miejskiego należy uznać rower. Impulsem 
dla ekspansji transportu rowerowego w miastach może stać 
się ich elektryfikacja. Rynek rowerów elektrycznych jest na 
początkowym etapie rozwoju, ale szybko rośnie. Elektryczny 
silnik obniża nawet o 80% wysiłek fizyczny jazdy na rowe-
rze. W Warszawie wprowadzono rowery elektryczne do sys-
temu rowerów miejskich. Jest to pionierski projekt w Polsce 
i jeden z największych w Europie (fot. 5).

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych rozważań na temat poli-
tyki transportowej zrównoważonego rozwoju a jakości ży-
cia w miastach można sformułować następujące wnioski:

•	 w polityce transportowej w miastach należy dążyć do 
zapewnienia odpowiedniej jakości życia rozumianej 
nie tylko obiektywnie, ale i subiektywnie; 

•	 w kształtowaniu odpowiedniej jakości życia w mia-
stach powinno się wykorzystać zasady polityki zrów-
noważonego rozwoju transportu;

•	 wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju służy 
zarządzanie mobilnością, preferujące tzw. miękkie 
środki oddziaływania; 

18 Sharing economy (ekonomia współdzielenia), pod red. M. Poniatowskiej-Jaksch  
i R. Sobieckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 12–13.

•	 ograniczając możliwości wykorzystywania samocho-
du osobowego dominującego obecnie w podróżach 
miejskich, należy zapewnić odpowiednio atrakcyjne, 
konkurencyjne środki i sposoby pokonywania prze-
strzeni;

•	 w przyszłości w transporcie miejskim powinny domi-
nować podróże realizowane ekologicznym transpor-
tem publicznym, rowerami i pieszo;

•	 rozwój transportu realizowanego samochodami oso-
bowymi jest uzależniony od postępu technicznego 
w zakresie elektryfikacji i autonomiczności tych po-
jazdów oraz współdzielenia ich wykorzystywania.
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sales and profitability, McKinsey & Company, 2017, www.pl.
scribd.com

18. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., Sharing economy (ekonomia 
współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Fot. 5. Rowery elektryczne szansą na ekspansję transportu rowerowego w miastach
Źródło: www.20minutos.es/noticia/2395913/0/alquiler-bicis-bicimad/llegara-cuzco/principepio-
matadero/ (dostęp z dnia: 2.10.2017).
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Spis artykułów opublikowanych w miesięczniku  
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lp. autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

BezPieczeńSTWo W TRaNSPoRcie
 1 Burghardt Tomasz e., Pashkevich anton, Piegza Marcin, Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg  
  o wysokiej odblaskowości 8 5–10
 2 ciszewska-Kulwińska eliza, łada Maciej, Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół  5 19–23
 3 Szymański Piotr, Koc Remigiusz, lauks Robert, Markiewicz Paulina, Percepcja znaków drogowych przez kierowców  
  – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera  1 30–36 

JaKoŚĆ W TRaNSPoRcie PaSaŻeRSKiM
 1 Bryniarska zofia, Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie  11 5–9
 2 ciastoń-ciulkin aleksandra, Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport  
  – Wieliczka Rynek Kopalnia 6 11–17
 3 Kołodziej gabriela, Starowicz Wiesław, Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników  
  na trasie  Alwernia–Kraków 8 18–24
 4 Solecka Katarzyna, Maderak Damian, Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze 11 17–22
 5 Tłoczyński Dariusz, Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce 12 5–9
 6 zawieska Jakub, Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian  
  społeczno-ekonomicznych w latach 1993–2015  3 17–23

KoMuNiKacJa SzyNoWa
 1 Kruszyna Maciej, Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako tło dla Wrocławskiego Programu Tramwajowego 3 24–28
 2 Pająk Marcin, Soczówka andrzej, Synchronizacja linii tramwajowych na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego  6 25–32

Ruch RoWeRoWy
 1 zdanowska aleksandra, Bojke izabella, System Roweru Metropolitalnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe  
  na terenie Trójmiasta  3 29–33

iNŻyNieRia Ruchu
 1 Kusio ewa, Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym 1 13–18
 2 zielińska lidia, Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną  
  na przykładzie Słupska  2 23–26

zRÓWNoWaŻoNy TRaNSPoRT
 1 Bielański Piotr, Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny  
  w Krakowie  2 27–31
 2 górz Maciej, Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia  2 16–22
 3 Malasek Jacek, Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce  4 13–17

RozWiĄzaNia TRaNSPoRToWe liNoWe W MiaSTach
 1 Magiera Tomasz, Wójcik Kaja, Kułaga Paweł, Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu  
  – rozwiązania historyczne  1 19–21

TRaNSPoRT KoleJoWy
 1 aleksandrowicz Jan, Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w czasie przekroczonych  
  norm zanieczyszczenia powietrza 10 12–16
 2 engelhardt Juliusz, Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie 12 10–16
 3 Książek Sławomir, Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny  1 22–29
 4 Kulpa Tomasz, Kulas Sonia, Popadiak Beata, Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei  
  Aglomeracyjnej w Małopolsce 9 5–10
 5 Massel andrzej, Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim 6 18–24
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MoDeloWaNie TRaNSPoRTu
 1 grzelec Krzysztof, Miloch Mateusz, Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim  1 6–12
 2 Paszkowski Jan, Kucharski Rafał, Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu  
  czterostadiowym 10 5–11
 3 Siwek Krystian, Modele mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 1 8 25–32
 4 Siwek Krystian, Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 2 9 20–25

TRaNSPoRT MieJSKi
 1 Banet Krystian, Szarata andrzej, Kształtowanie optymalnego systemu miejskiego transportu zbiorowego w miastach średniej  
  wielkości na przykładzie Częstochowy 11 23–30
 2 Bul Radosław, Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej 9 11–19
 3 Bździuch Paulina, Bogacki Marek, Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów  
  komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń  4 26–31
 4 czekała Katarzyna, Bryniarska zofia, Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego  
  w Krakowie  6 5–10
 5 Dyrkacz grzegorz, Starowicz Wiesław, Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie ułatwiające podróżowanie 
  osobom o ograniczonej mobilności  10 17–20
 6 Malasek Jacek, C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście  8 11–17
 7 Pierzchała Jarosław, Starowicz Wiesław, Badania sondażowe na temat przystosowania transportu zbiorowego do potrzeb osób  
  niewidomych i słabowidzących w Krakowie 10 21–26
 8 Suda Józef, Operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym na przykładzie MZA Warszawa 12 21–26
 9 Wiśniewski Piotr, Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim 11 10–16
 10 Wyszomirski olgierd, Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia 12 27–33

SySTeMy PaRKoWaNia
 1 Duda-Wiertel urszula, Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu wideo  3 5–10
 2 Kubala caroline, Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie przez użytkowników 7 17–21
 3 Michnej Maciej, zwoliński Tomasz, Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu  
  miejskiego w kontekście projektu PUSH & PULL  2 5–9
 4 Pietruch Mateusz, Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie  2 10–15

ogÓlNe PRoBleMy TRaNSPoRTu
 1 Krych andrzej, Ślady aktywności inżynierskiej Mateusza Butrymowicza. Część 1 – Kanał Telechański na tle epoki rozbiorowej  5 24–32
 2 Starowicz Wiesław, Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa na lata 2016–2025  4 5–12

DoSTĘPNoŚĆ TRaNSPoRToWa
 1 Kołodziejczyk Krzysztof, Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia  4 18–25
 2 Kołodziejczyk Krzysztof, Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej  5 5–11
 3 Malasek Jacek, Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego 9 26–32
 4 Puławska-obiedowska Sabina, Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób z ograniczoną mobilnością w Krakowie 7 22–26

PRoBleMy MoBilNoŚci
 1 Duda-Wiertel urszula, Nosal Katarzyna, Solecka Katarzyna, Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka  
  wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności 7 10–16
 2 hanusik andrzej, Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach  3 11–16
 3 Nosal Katarzyna, Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych  
  dla ruchu pieszego  5 12–18
 4 Paszkowski Jan, Kulpa Tomasz, Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie  2 32–35
 5 Starowicz Wiesław, Nosal Katarzyna, Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością  
  w miastach 12 17–20
 6 Tomanek Robert, Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach 7 5–9
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 lp. Nazwisko i imię Nr Strony
 1 Aleksandrowicz Jan 10 12–16
 2 Banet Krystian 11 23–30
 3 Bielański Piotr 2 27–31
 4 Bogacki Marek 4 26–31
 5 Bojke Izabella 3 29–33
 6 Bryniarska Zofia 6 5–10
   11 5–9
 7 Bul Radosław 9 11–19
 8 Burghardt Tomasz E. 8 5–10
 9 Bździuch Paulina 4 26–31
 10 Ciastoń-Ciulkin Aleksandra 6 11–17
 11 Ciszewska-Kulwińska Eliza 5 19–23
 12 Czekała Katarzyna 6 5–10
 13 Duda-Wiertel Urszula 3 5–10
   7 10–16
 14 Dyrkacz Grzegorz 10 17–20
 15 Engelhardt Juliusz 12 10–16
 16 Górz Maciej 2 16–22
 17 Grzelec Krzysztof 1 6–12
 18 Hanusik Andrzej 3 11–16
 19 Koc Remigiusz  1 30–36
 20 Kołodziej Gabriela  8 18–24
 21 Kołodziejczyk Krzysztof 4 18–25
   5 5–11
 22 Kruszyna Maciej 3 24–28
 23 Krych Andrzej 5 24–32
 24 Książek Sławomir 1 22–29
 25 Kubala Caroline  7 17–21
 26 Kucharski Rafał 10 5–11
 27 Kulas Sonia 9 5–10
 28 Kulpa Tomasz 2 32–35
   9 5–10
 29 Kułaga Paweł 1 19–21
 30 Kusio Ewa 1 13–18
 31 Lauks Robert 1 30–36
 32 Łada Maciej 5 19–23
 33 Maderak Damian  11 17–22
 34 Magiera Tomasz 1 19–21
 35 Malasek Jacek 4 13–17
   8 11–17
   9 26–32
 36 Markiewicz Paulina 1 30–36
 37 Massel Andrzej 6 18–24
 38 Michnej Maciej 2 5–9
 39 Miloch Mateusz 1 6–12
 40 Nosal Katarzyna 5 12–18
   7 10–16
   12 17–20
 

 41 Pająk Marcin 6 25–32
 42 Pashkevich Anton 8 5–10
 43 Paszkowski Jan 2 32–35
   10 5–11
 44 Piegza Marcin 8 5–10
 45 Pierzchała Jarosław  10 21–26
 46 Pietruch Mateusz 2 10–15
 47 Popadiak Beata 9 5–10
 48 Puławska-Obiedowska Sabina 7 22–26
 49 Siwek Krystian 8 25–32
   9 20–25
 50 Soczówka Andrzej 6 25–32
 51 Solecka Katarzyna 7 10–16
   11 17–22
 52 Starowicz Wiesław 4 5–12
   8 18–24
   10 17–20
   10 21–26
   12 17–20
 53 Suda Józef 12 21–26
 54 Szarata Andrzej 11 23–30
 55 Szymański Piotr 1 30–36
 56 Tłoczyński Dariusz 12 5–9
 57 Tomanek Robert 7 5–9
 58 Wiśniewski Piotr 11 10–16
 59 Wójcik Kaja 1 19–21
 60 Wyszomirski Olgierd  12 27–33
 61 Zawieska Jakub 3 17–23
 62 Zdanowska Aleksandra 3 29–33
 63 Zielińska Lidia 2 23–26
 64 Zwoliński Tomasz 2 5–9

Alfabetyczny wykaz autorów artykułów w 2017 roku

alfabetyczny wykaz recenzentów artykułów w 2017 roku
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Norbert chamier-gliszczyński doktorem habilitowanym nauk 
technicznych w dyscyplinie naukowej Transport
26 paździerika.2017 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Transportu Poli-
techniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie uchwały o nadaniu 
dr. inż. Norbertowi Chamier-Gliszczyńskiemu z Politechniki Koszalińskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscypli-
nie naukowej Transport. W uzasadnieniu nadania stopnia doktora habilito-
wanego prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu, 
wskazała na pozytywne recenzje recenzentów powołanych w procesie 
habilitacyjnym, uchwałę Komisji Habilitacyjnej oraz uchwałę Rady Wy-
działu Transportu Politechniki Warszawskiej, która na posiedzeniu w dniu 
21 września 2017 roku uznała, że osiągnięcia habilitanta stanowią znacz-
ny wkład w rozwój dyscypliny naukowej Transport i jednogłośnie podjęła 
uchwałę o nadaniu habilitantowi stopnia doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk technicznych w dyscyplinie Transport. Recenzentami w prze-
wodzie habilitacyjnym byli profesorowie: Agnieszka Merkisz-Guranowska 
z Politechniki Poznańskiej, Marianna Jacyna z Politechniki Warszawskiej 
i Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej.

Habilitant w postępowaniu habilitacyjnym jako osiągnięcie naukowe 
wskazał opracowanie metodyki modelowania mobilności użytkowników 
obszaru miejskiego w zastosowaniu do planowania transportu miejskiego. 
Została ona przedstawiona w monografii habilitacyjnej Modelowanie mo-
bilności w aspekcie planowania transportu miejskiego. 

Zaproponowana metodyka uwzględnia kryteria rozpatrywane z punk-
tu widzenia użytkowników obszaru miejskiego, decydentów planujących 
i kształtujących mobilność na obszarach miejskich. Zawiera również uwa-
runkowania prawne, organizacyjne, założenia idei zrównoważonego rozwo-
ju obszaru miejskiego i zrównoważonego rozwoju transportu. Na przedsta-
wioną metodykę składają się:
– identyfikacja uwarunkowań organizacyjnych, technicznych, ekonomicz-

nych, środowiskowych i społecznych mobilności na obszarze miejskim;
– zidentyfikowanie i sformalizowanie elementów modelu mobilności na 

obszarze miejskim, ograniczeń mobilności na obszarze miejskim oraz 
kryteriów oceny mobilności na obszarze miejskim;

– opracowanie modeli mobilności na obszarze miejskim;
– opracowanie algorytmów rozwiązania problemów decyzyjnych dla wy-

branych modeli;
– opracowanie aplikacji komputerowej wspomagającej podejmowanie 

decyzji optymalnych lub zbliżonych do optymalnych w zestawieniu z sy-
tuacją decyzyjną i przyjętą funkcją kryterium;

– implementacja modelu na danych rzeczywistych.

W autorskim modelu mobilności na obszarze miejskim jako elementy 
składowe wyróżniono: zasoby transportowe, model użytkowników obszaru 
miejskiego, model sieci mobilności i organizację mobilności.

Zasoby transportowe stanowią odwzorowanie elementów umożliwiają-
cych realizację potrzeb transportowych, tj. system transportowy na obsza-
rze miejskim, miejską sieć transportową oraz środki transportu dostępne 
na danym obszarze miejskim.

Habilitacje
Model użytkowników obszaru miejskiego przedstawia pojedyncze osoby, 

gospodarstwa domowe oraz charakterystyki określone na poszczególnych użyt-
kownikach obszaru miejskiego. Przyjęto, że takimi charakterystykami są płeć, 
wiek oraz zajęcie podstawowe (np. uczeń, student, pracownik, emeryt itd.).

Model sieci mobilności odwzorowuje strukturę sieci oraz charaktery-
styki określone na elementach sieci. Strukturę sieci przedstawiono w po-
staci grafu, w którym wierzchołki (punkty) stanowią odwzorowanie miejsc 
aktywności użytkowników obszaru miejskiego oraz obiektów punktowych 
infrastruktury transportu dostępnej na danym obszarze miejskim. Wszyst-
kie wierzchołki powiązane są wzajemnie połączeniami. Identyfikując cha-
rakterystyki określone na punktach, przyjęto: czas oczekiwania w danym 
punkcie, czas przesiadki w danym punkcie, czas parkowania w danym 
punkcie oraz jednostkowy koszt parkowania w punkcie. Natomiast w od-
niesieniu do połączeń między punktami przyjęto: długość połączenia, czas 
przemieszczenia oraz jednostkowy koszt przemieszczenia.

Organizacja mobilności odnosi się do planowania przemieszczeń użyt-
kowników obszaru miejskiego. Odwzorowanie organizacji mobilności uj-
muje związki między zasobami transportowymi, użytkownikami obszaru 
miejskiego, elementami sieci mobilności a potokiem podróży. Poprzez zde-
finiowanie określonej organizacji otrzymuje się rozłożenie potoku podróży 
na poszczególne podróże realizowane na danym obszarze miejskim. Zatem 
podstawowymi elementami organizacji mobilności jest podróż i potok po-
dróży na danym obszarze miejskim.

Na przedstawioną metodykę składa się również zapis układu ograniczeń 
mobilności, zapis zmiennych decyzyjnych o interpretacji wielkości potoku 
podróży danego typu oraz zapis kryteriów oceny mobilności. Formalizacja 
kryteriów oceny mobilności uwzględnia cele ekonomiczne, środowiskowe 
oraz społeczne wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju obszaru 
miejskiego i zrównoważonego rozwoju transportu. 

Opracowano ponadto algorytm rozwiązywania wyselekcjonowanych 
zadań optymalizacyjnych wraz z ich implementacją komputerową. Wy-
miernym efektem przedstawionego osiągnięcia są przedłożone warianty 
podejmowanych działań transportowych w planowaniu transportu miej-
skiego oraz pakiet komputerowy MobilTransPlan umożliwiający analizę 
warunków początkowych i optymalizację poszczególnych treści dla różnych 
sytuacji decyzyjnych. W zależności od sytuacji decyzyjnej będzie można 
przedstawić użytkownikom obszarów miejskich korzyści i straty w ujęciu 
ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym wynikające z realizacji 
poszczególnych wariantów planowania transportu miejskiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w literaturze i ujęciu praktycznym 
elementy tak zdefiniowanej metodyki są przedstawiane w sposób rozpro-
szony. Dzieje się tak dlatego, że kształtowanie mobilności na obszarze 
miejskim w aspekcie planowania transportu jest złożonym procesem decy-
zyjnym i niewielu badaczy zajmuje się problemem kompleksowo. Zauwa-
żalny jest też brak systemowego podejścia do problematyki modelowania 
mobilności użytkowników obszarów miejskich. Obecnie z tak złożonym pro-
blemem decyzyjnym zmaga się wiele współczesnych miast wdrażających 
i oceniających różnego typu inicjatywy transportowe na swoich obszarach. 

Opracował: Wiesław Starowicz


