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Konstrukcję modelu ruchu poprzedza newralgiczny 
proces podziału obszaru na rejony komunikacyjne. 
Ważnym etapem tego procesu jest wskazanie środ
ków ciążenia tych rejonów. Stanowi to problem 
z uwagi na częstą niejednorodność struktury ukła
du przestrzennego miast oraz uznaniowy charakter 
procesu wyznaczania rejonów komunikacyjnych. 
W artykule przedstawiono podstawową metodę 
określania środków ciążenia rejonów komunikacyj
nych oraz wskazano jej wady. Następnie zapropono
wano koncepcję nowych metod uwzględniających 
dodatkowe parametry wiążące rejony komunikacyj
ne z punktami w przestrzeni 3D. Na koniec przed
stawiono koncepcję wykorzystania technologii GPS 
oraz GSM do wyznaczania możliwie precyzyjnych 
środków ciążenia rejonów komunikacyjnych na ba
zie liczby zgłoszeń w tych systemach oraz ich rze
czywistej lokalizacji w przestrzeni 3D.

Wprowadzenie12

Model ruchu jest jednym z podstawowych narzędzi wspo
magających sprawne zarządzanie miejskimi systemami 
transportowymi. Konstrukcja modelu ruchu nie jest za
gadnieniem prostym z uwagi na rozmiary miejskich sieci 
transportowych oraz konieczność wykorzystywania różno
rodnych narzędzi analitycznych. Metodyka prowadzonych 
analiz między innymi z uwagi na agregacje wielu zmien
nych często jest obiektem dyskusji. Mimo pozornych po
dobieństw układów drogowych każdy model ruchu jest 
w istocie nowym „wdrożeniem indywidualnym”, ponieważ 
sieci transportowe nie są identyczne. Model ruchu dotyczy 
zagadnień losowych, charakteryzujących się silną dynami
ką w czasie i przestrzeni, co utrudnia jego konstrukcję i ka
librację [11].
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WyznACzAnIe śrOdKóW CIążenIA reJOnóW  
KOMunIKACyJnyCh nA POtrzeBy MOdelOWAnIA ruChu

Podstawowym etapem modelowania ruchu jest podział 
badanego obszaru systemu transportowego na rejony ko
munikacyjne. Zagadnienie to jest przedmiotem tego arty
kułu. Każdy rejon komunikacyjny ma wyznaczony arbi
tralnie środek ciążenia (ciężkości). Jest to punkt w prze
strzeni, w którym skupia się ruch transportowy danego re
jonu. Praktyka modelowania ruchu wskazuje, że często 
wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych 
oparte jest na uproszczonym – geometrycznym wyznacze
niu środka figury płaskiej opisującej analizowany fragment 
układu komunikacyjnego miasta. Takie podejście sprowa
dza się do wyznaczenia środka ciążenia w punkcie przecię
cia osi symetrii figury płaskiej odwzorowującej rejon komu
nikacyjny. W przypadku rejonów charakteryzujących się 
jednorodną zabudową (homogenicznych), zwłaszcza zwar
tą, wyznaczone w ten sposób środki ciążenia w rzeczywisto
ści odpowiadają punktowi koncentracji generatora lub ab
sorbentu ruchu. W przypadku zabudowy ekstensywnej 
i mieszanej, która jest znacznie częściej spotykana w prak
tyce modelowania, wyznaczone w ten sposób środki ciąże
nia rejonów komunikacyjnych nie będą w finalnym modelu 
precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywistych procesów trans
portowych. Poważnym problemem jest błąd (błędy) gene
rowany(e) w wyniku takiego postępowania. Dla przykładu 
można zobrazować taki błąd w przypadku oszacowania lo
kalizacji środka ciężkości dla rejonu komunikacyjnego 
w centrum dużego miasta. Zakładając, że błąd oszacowania 
lokalizacji środka ciężkości wynosi jedynie 200 metrów, 
a średni czas podróży pokonywany przez statystycznego 
mieszkańca rejonu wynosi 20 minut, spowoduje to błąd 
oszacowanego całkowitego czasu podróży w rejonie wyno
szący około ± 1%. Należy przypuszczać, że wartość błędu 
całkowitego szacowania podróży rośnie wykładniczo wraz 
ze wzrostem błędu wyznaczenia środka ciężkości. W eks
tremalnych przypadkach, przy dużej niejednorodności za
budowy miejskiej może dochodzić do istotnego zniekształ
cenia obrazu ruchu pomiędzy rejonem komunikacyjnym 
a otaczającą go siecią transportową. Dotyczyć to może za
równo komunikacji indywidualnej, jak i zbiorowej, ruchu 
pieszego i niepieszego. Proste odwzorowywanie rejonów 
komunikacyjnych figurami płaskimi wpływa ponadto na 
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problemy z przeprowadzeniem procedury związanej z kali
bracją modelu. Warto zauważyć, że również w przypadku 
zabudowy jednorodnej w centrach miast nie zawsze odwzo
rowanie z reprezentacją rejonu komunikacyjnego za pomo
cą figury płaskiej jest zasadne.

 Zaprezentowana w artykule koncepcja metody może 
prowadzić do precyzyjnego ustalenia środka ciążenia rejonu 
komunikacyjnego. Metoda ta powinna być z założenia 
znacznie bardziej dokładna od uprzednio stosowanych – po
nadto znajduje swoje zastosowanie niezależnie od struktury 
infrastruktury drogowej zlokalizowanej w obszarze analizy. 
Korzystanie w trakcie konstrukcji rejonów komunikacyj
nych z danych sieci GPS lub GSM uniezależnia prowadzone 
postępowanie od fizycznej struktury układu miejskiego, 
bądź infrastruktury drogowej. Metoda ta w założeniach 
umożliwiać powinna lokalizacje punktu ciążenia rejonu ko
munikacyjnego w przestrzenni trójwymiarowej 3D z wyko
rzystaniem wymiaru skojarzonego z wysokością (x, y oraz z) 
oraz z dokładnością wynikającą wyłącznie z parametrów 
stosowanej technologii, jak również odchyleń losowych. 

W dotychczasowych analizach modeli ruchu aspekt 
przemieszczeń pionowych był pomijany lub marginalizo
wany. Dotychczas rozważano zawsze w zagadnieniach mo
delowania ruchu więźby płaskie (x, y). Nie uwzględniano 
w modelowaniu ruchu przestrzennego jego charakteru. 
Zwłaszcza wiele podróży wewnątrz danego rejonu odbywa
nych jest z dużym udziałem przemieszczenia pionowego. 
Z pilotażowych badań własnych (jeszcze nie publikowa
nych) wynika, że przemieszczenia te stanowią do 0% do 
5% całkowitego czasu podróży. Przy krótkich czasach (od
ległościach) dojścia pieszych do węzłów komunikacji zbio
rowych w obszarach typu miejskiego, zwłaszcza w centrach 
dużych miast, metoda ta nabiera szczególnego znaczenia.

ustalenie środka ciążenia rejonu komunikacyjnego  
w modelowaniu ruchu w miastach 
Pytanie podstawowe dotyczy ustalenia powodów, dla któ
rych wyznaczenie w sposób możliwie precyzyjny środka 
ciążenia rejonu komunikacyjnego jest aż tak istotne – i czy 
rzeczywiście jest. Odpowiedzi na tak postawione pytanie 
należy szukać w strukturze algorytmów modelowania ru
chu. Klasyczny czterostopniowy proces modelowania ru
chu, w chwili obecnej zdecydowanie najpopularniejsze na
rzędzie praktyków, składa się z czterech zasadniczych eta
pów [8], [9], [13], [17]:

• Etap I – określenie generatorów i absorbentów ruchu 
w układzie zdefiniowanych rejonów komunikacyj
nych, 

• Etap II – rozłożenie przestrzenne ruchu pomiędzy ge
neratorami i absorbentami w podziale na motywacje 
podróży z wykorzystaniem na przykład modeli gra
witacyjnych, 

• Etap III – podział podróży na środki transportu – 
tzw. podział modalny,

• Etap IV – wykonanie rozkładu ruchu międzyrejono
wego na sieć transportową z wykorzystaniem rzeczy
wistej jej struktury.

Zwraca uwagę fakt, że sposób określenia środków cią
żenia rejonów komunikacyjnych wpływa aż na trzy spo
śród czterech wymienionych wyżej etapów modelowania 
ruchu. Dokładnie rzecz biorąc, oddziałuje na sposób gene
racji, absorpcji oraz rozłożenia potoków ruchu w modelu. 
Błędy spowodowane uproszczonym odwzorowaniem 
współrzędnych środków ciążenia rejonów komunikacyj
nych w odniesieniu do współrzędnych sieci komunikacji 
indywidualnej i zbiorowej skutkować będą dalszymi myl
nymi szacunkami, jak również poważnymi problemami 
z kalibracją modelu [4].

W dotychczasowej praktyce modelowania ruchu, którą 
można nazwać klasyczną, środek ciążenia rejonu komuni
kacyjnego wyznacza się, opisując określony rejon zabudo
wy miejskiej figurami płaskimi – zwłaszcza tymi, dla któ
rych można wskazać dwie osie symetrii: prostokąt, kwa
drat, elipsa i koło. Upraszcza to określenie dokładnej loka
lizacji środka ciążenia rejonu komunikacyjnego. Wyzna
czenie środka ciążenia rejonu komunikacyjnego sprowadza 
się, w takich przypadkach, do ustalenia współrzędnych 
przecięcia osi symetrii figury płaskiej (rys. 1). Na rysunku 1 
środek ciążenia rejonu komunikacyjnego oznaczono czer
woną gwiazdką. 

W prezentowanym podejściu, w odniesieniu do sposobu 
odwzorowania pola powierzchni rejonu komunikacyjnego 
dowolną figurą płaską, zagadnienie wyznaczenia środka 
ciężkości (środka ciążenia rejonu komunikacyjnego) spro
wadza się do ustalenia współrzędnych x, y figury płaskiej 
zgodnie ze wzorem:

gdzie:
A – pole powierzchni figury płaskiej w m2,
xc – współrzędna biegunowa (odpowiednik np. dłu

gości geograficznej),
yc – współrzędna biegunowa (odpowiednik np. szero

kości geograficznej).

W praktyce w takim podejściu środek można wyzna
czyć graficznie z pominięciem narzędzi analitycznych. 
Podejście polegające na zastępowaniu obszaru rejonu ko
munikacyjnego figurą płaską uwzględnia jedynie pole ob
szaru. Pozostałe charakterystyki rejonu komunikacyjnego 
odwzorowywane są za pomocą tej figury arbitralnie. Nie 

Rys. 1. Środek ciążenia rejonu komunikacyjnego wyznaczony na podstawie środka ciężkości 
figury płaskiej opisującej rejon komunikacyjny.
Źródło: opracowanie własne
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jest w żaden sposób uwzględniona gęstość infrastruktury 
w granicach tego obszaru ani żadne inne istotne jego cha
rakterystyki. W zagadnieniach modelowania ruchu prowa
dzi to do istotnych błędów w obszarach charakteryzujących 
się mieszanym, jak również ekstensywnym typem zabudo
wy (heterogeniczne). Ekstensywne obszary zabudowy miej
skiej charakteryzują się dużą wariancją gęstości zabudowy 
w przestrzeni, jak również zmiennością czasów dojścia 
i odejścia do punktów styku z siecią transportową. Metoda 
konwencjonalna – ściślej podejście klasyczne – nie uwzględ
nia alokacji mieszkańców obszaru w przestrzeni zabudowy 
miejskiej, jak również rozmieszczenia absorbentów ruchu 
w większych obszarach przemysłowych. Nie jest również 
uwzględnione w takim podejściu rozmieszczenie sieci trans
portowej w przestrzeni trójwymiarowej (z uwzględnieniem 
pochyleń podłużnych i poprzecznych). W rzeczywistości 
sieć transportowa nie jest strukturą płaską, lecz trójwymia
rową (3D). Taki charakter (trójwymiarowy) sieci transpor
towej wpływa na rzeczywisty rozkład potoków ruchu. 
Specyfika przestrzenna każdej sieci transportowej powinna 
zostać odzwierciedlona w modelu ruchu. Na rysunku 2 
przedstawiono sposoby wyznaczenia środka ciążenia rejonu 
komunikacyjnego dla przypadku generatora ruchu (osiedle 
mieszkaniowe), jak również absorbentu (strefa przemysło
wa) z odzwierciedleniem rejonu komunikacyjnego w for
mie figury płaskiej. Konsekwencją takiego postępowania 
jest wyznaczenie środka ciążenia rejonu komunikacyjnego 
w środku ciężkości tej figury. 

środkiem ciężkości, procedurę odwzorowania można uznać 
za poprawną. Z reguły jednak tak nie jest, a w rejonie ko
munikacyjnym występuje więcej niż jeden punkt dostępo
wy do sieci transportowej. Pewnym wskazaniem dla do
tychczasowego postępowania mogłoby być opisywane rejo
nów komunikacyjnych figurami płaskimi ze wskazaniem 
ich środków w punktach dostępu do sieci transportowej. 
Na rysunku 2b (prawa część) przedstawiono analogiczną 
sytuację dla strefy przemysłowej. W strefach przemysło
wych bardzo często absorbenty charakteryzują się dużą nie
jednorodnością. Sprowadzenie i w tym przypadku środka 
ciążenia do jednego punktu wyznaczonego środkiem cięż
kości figury płaskiej jest błędne. Wyjaśnić należy w tym 
miejscu, że popularne programy komputerowe służące do 
modelowania ruchu rozkładają potoki ruchu z punktu od
niesienia środków ciężkości rejonów komunikacyjnych. 
Wszelkie charakterystyki specyficzne mogą być korygowa
ne za pomocą parametrów pomocniczych. Ponadto prezen
towany sposób podłączania środka ciążenia rejonu komuni
kacyjnego do istniejącej sieci komunikacji zbiorowej i indy
widualnej (szerzej sieci transportowej) w popularnych pro
gramach, na przykład: VISUM, NETSIM, TRANSYT, 
CUBE, EMME II, powoduje pewne (trudne do oszacowa
nia) zniekształcenie czasów dojścia i odejścia ze środków 
rejonów komunikacyjnych. Powodem zniekształcenia cza
sów dojścia i odejścia od /do środków rejonów komunika
cyjnych jest wyznaczenie środka ciążenia rejonu komunika
cyjnego bez uwzględnienia rzeczywistej formy zabudowy 
urbanistycznej analizowanego obszaru. Ponadto procedura 
taka odbywa się całkowicie z pominięciem trójwymiarowej 
struktury sieci transportowej. 

W przykładzie przedstawionym na rysunku 2a budynki 
zabudowy wysokościowej zlokalizowane zostały w jednej 
połówce analizowanego obszaru. Zwrócić należy uwagę, że 
nie uwzględniona została gęstość zaludnienia – niejedno
rodna w analizowanym obszarze (występują tam budynki 
zabudowy jednorodzinnej i komunalnej). Teoretycznie nie
dogodność ta może zostać wyeliminowana z wykorzysta
niem prostych technik. W praktyce modelowania ruchu 
można bowiem dzielić obszar analizy na jak najmniejsze 
rejony komunikacyjne. Wymaga to uwzględnienia prze
szkód wynikających z ograniczeń licencyjnych oprogramo
wania wspomagającego modelowanie ruchu. Jest to już 
jednak wyłącznie zagadnienie związane z aspektami finan
sowania projektów mających na celu tworzenie modeli ru
chu. Przeszkodą mogą być również, w tym przypadku, 
względy złożoności obliczeniowej algorytmów. Dzielenie 
obszaru analizy modelu ruchu na możliwie dużą liczbę rejo
nów komunikacyjnych podnosi złożoność obliczeniową sto
sowanych procedur modelowania ruchu. Należy zauważyć 
ponadto, że nie jest to postępowanie korzystne z punktu 
widzenia procedury wykonania rozkładu przestrzennego 
ruchu w rozbiciu na poszczególne motywacje. Sytuacja 
taka jest podobna do zasad budowy szeregu rozdzielczego 
w statystyce – wprowadzenie dużej liczby rejonów dostoso
wanych do niejednorodności zabudowy zacierać będzie 
istotne informacje z punktu widzenia procesów transporto

Rys. 2. Przykłady wyznaczenia środków ciążenia rejonu komunikacyjnego z odwzorowaniem 
jego pola powierzchni z pomocą figury płaskiej a/ generator ruchu (osiedle mieszkalne),  
b/ absorbent ruchu (strefa przemysłowa).
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 2a (lewa część) wyznaczony środek ciążenia 
rejonu komunikacyjnego stanowi faktyczny środek ciężko
ści figury płaskiej opisującej analizowany obszar miejski. 
Obszar przedstawiony na rysunku 2 utworzono w ten spo
sób, ażeby wszystkie budynki mieszkalne w obszarze anali
zy – które generują ruch w sieci komunikacji zbiorowej 
i indywidualnej – zostały uwzględnione. Analiza rozmiesz
czenia generatorów ruchu na rysunku 2 pozwala stwier
dzić, że z dużym prawdopodobieństwem środek ciążenia 
tego obszaru nie znajduje się we wskazanym z pomocą 
środka ciężkości figury płaskiej punkcie (czerwona gwiazd
ka w osi symetrii figury płaskiej). Przyjęcie środka ciążenia 
zgodnego ze środkiem figury płaskiej opisującej analizowa
ny rejon komunikacyjny powoduje w istocie zwiększenie 
średnich czasów dojścia i dojazdu mieszkańców tego rejonu 
do jego środka ciążenia. Na rysunku 2 nie określono, gdzie 
znajduje się punkt dostępu do sieci transportowej. W przy
padku, kiedy punkt ten pokrywałby się z wyznaczonym 

a b
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wych i sieci komunikacyjnej. Może to prowadzić na przy
kład do pomijania istotnych wąskich gardeł sieci transpor
towej w kontekście ich charakterystyk, a zwłaszcza lokali
zacji w przestrzeni miejskiej [19], [20]. 

Na rysunku 2b pokazano rejon komunikacyjny ze zlo
kalizowanymi trzema różnymi zakładami przemysłowymi 
(absorbenty ruchu). Wszystkie trzy zakłady charaktery
zują się odmiennym profilem produkcyjnym, strukturą 
zatrudnienia i podłączeniami do sieci transportowej. Taki 
przypadek wymaga przy określaniu jego atrakcyjności 
(np. liczba miejsc pracy) dokładnych szacunków danej 
charakterystyki absorbentu. Pominięcie tych złożonych 
procedur powoduje błędne wyznaczenie środka ciążenia 
analizowanego obszaru (np. prezentowane trzy zakłady 
mają różną liczbę miejsc pracy). 

Przypadek błędnego wyznaczenia środka ciążenia dla 
rzeczywistej strefy przemysłowej zostanie przedstawiony 
w dalszej części artykułu.

W sytuacjach wykonywania modeli ruchu dla stref 
przemysłowych i ekonomicznych może dochodzić ponadto 
do istotnych błędów popełnianych z uwagi na specyfikę po
łączenia tych obszarów z siecią drogową. Są to z reguły ob
szary rozległe terytorialnie (przemysłowe), a co za tym idzie 
traktowane są w modelach ruchu jako homogeniczne. 
Ponadto obszary przemysłowe występują na obrzeżach 
struktury miejskiej przy znacznie mniejszej gęstości sieci 
transportowej. Takie postępowanie może prowadzić do wy
ników odbiegających znacznie od rzeczywistości i wpływać 
negatywnie na jakość oferty w transporcie publicznym.

Na rysunku 3, na przykładzie fizycznie istniejącej strefy 
przemysłowej, pokazano, do jakich błędów może prowa
dzić nieprecyzyjne wyznaczenie środka ciążenia rejonu ko
munikacyjnego. W obszarze tym znajduje się jeden duży 
zakład przemysłowy (po prawej stronie rysunku) i szereg 
mniejszych o sumarycznym potencjale (pracownicy, dochód 
etc.) nie przekraczającym wyżej wymienionego. Strefa eko
nomiczna (przemysłowa) okolona jest po lewej stronie dro
gą krajową nr 1 (nazywaną dalej zachodnią – niewidoczną 
na rysunku), powyżej zaś inną drogą krajową nr 44 (nazy
waną dalej północną). Ustalenie środka ciężkości na pod
stawie figury płaskiej opisującej tej rejon zniekształci rze
czywisty obraz rozpływu potoków ruchu w tym obszarze. 
Rejon ten zostanie podpięty do drogi krajowej powyżej jego 
obszaru tzn. do drogi krajowej nr 44. Zmieni to całkowicie 
obraz ruchu w tym rejonie. Możliwe błędy tak przyjętego 
środka ciążenia rejonu komunikacyjnego to:

• droga północna zostanie obciążona relacjami w rze
czywistości na niej nie występującymi wynikającymi 
z konieczności dotarcia na drogę zachodnią nr 1 – 
kierujących, którzy udają się na drogę zachodnią w do
wolnej relacji „północ–południe” (nastąpi przeszaco
wanie wolumenu ruchu);

• droga północna zostanie pozbawiona relacji rozpoczy
nających się na drodze zachodniej, a kierującymi się na 
drogę północną – na odcinku od drogi zachodniej do 
punktu podpięcia rejonu komunikacyjnego do sieci 
komunikacji zbiorowej i indywidualnej (mniejszy ruch 

w dużym węźle komunikacyjnym; niedoszacowanie 
wolumenu ruchu w relacji przeciwnej);

• analogicznie jak wyżej błędy dla relacji mogą mieć 
przeciwny kierunek, tym niemniej błędy te się zwie
lokrotniają – a nie znoszą;

• powstaną dodatkowe relacje na drodze północnej 
z drogi zachodniej, w rzeczywistości na niej nie wy
stępujące;

• zatarciu ulega rzeczywisty obraz ruchu w obszarze re
jonu komunikacyjnego – skracane są relacje we
wnętrzne, w związku z czym sztucznie maleje suma
ryczny ruch w rejonie (głównie ruch wewnętrzny). 

Rys. 3. Przykład nieprawidłowego określenia środka ciężkości rejonu komunikacyjnego (Tychy 
– strefa przemysłowa tzw. tyska). Przykład nie jest związany z jakimkolwiek modelem formal-
nym ruchu wykonywanym w ostatnich latach w Tychach. Przykład powstał na potrzeby niniej-
szego artykułu.
Źródło: opracowanie własne

Jest to przypadek szczególny bardzo dużej strefy prze
mysłowej (powyżej 10 tys. pracowników)3. Obrazuje jed
nak znaczenie precyzyjnego wyznaczania rzeczywistych 
środków ciężkości, zwłaszcza dla obszarów przemysłowych. 
W przypadku aglomeracji górnośląskozagłębiowskiej jest 
to istotny składnik modelowania ruchu. W tym przykła
dzie opisanie tej strefy prostą figurą płaską może prowadzić 
do poważnych błędów w strukturze ruchu na dwóch dro
gach krajowych.

Proponowane modyfikacje procedury analitycznego  
wyznaczania środków ciążenia rejonów komunikacyjnych
W ramach modyfikacji dotychczasowej metody wyznacza
nia środka ciążenia rejonu komunikacyjnego autorzy pro
ponują:

• zastąpienie figur płaskich odwzorowujących analizo
wany obszar figurami przestrzennymi (bryłami: kula, 
sfera, sześcian, ostrosłup) lub dowolnym innym bar
dziej precyzyjnym od dotychczas stosowanego od
wzorowaniem; 

• określenie środków ciężkości na podstawie możliwie 
precyzyjnych danych uzyskanych z sieci GSM i GPS. 
Wykorzystywanie techniki GPS i GSM w modelowa
niu ruchu drogowego omawiane było między innymi 
w [1][21].

3 http://www.ksse.com.pl/tychy.php
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Figurę przestrzenną odwzorowującą dowolny rejon 
komunikacyjny można budować na kilka alternatywnych 
sposobów. Można do tego celu użyć specjalistycznego na
rzędzia, wspomaganego komputerowo, zaprezentowane
go w artykule konferencyjnym [3]. W sposobie prezento
wanym w tym artykule użytkownik wyznaczający środek 
ciążenia rejonu komunikacyjnego określa go na podsta
wie współrzędnych wierzchołków figury odwzorowującej 
rejon komunikacyjny w odwzorowaniu planarnym – pła
skim (na dowolnej mapie, zdjęciu lotniczym lub satelitar
nym). Oznacza to w modelowaniu ruchu – w aspekcie 
wyznaczania środków ciężkości – konieczność wykorzy
stania lub budowy narzędzia programistycznego typu 
CAD. W programie przedstawionym w [3] operacje wy
boru rejonu komunikacyjnego w obszarze analizy wyko
nywać można, wskazując środki geometryczne budyn
ków stanowiących elementy zabudowy danego rejonu 
komunikacyjnego, a zarazem będące wierzchołkami two
rzonej figury przestrzennej [4]. Na podstawie wskaza
nych środków geometrycznych budynków w programie 
budowana jest figura geometryczna – przestrzenna – dla 
której wyznaczany jest środek masy stanowiący środek 
ciążenia rejonu komunikacyjnego danego obszaru. 
Wskazanym w ten sposób środkom figur przyporządko
wywane są pewne wagi związane na przykład z liczbą 
mieszkańców danego obszaru/budynku. W rzeczywisto
ści proces ten może być w pełni zautomatyzowany przy 
wykorzystaniu specjalizowanych baz danych. Pewną mo
dyfikacją tej metody jest budowanie figury przestrzennej, 
gdzie każdy jej wierzchołek ma inną wysokość – propor
cjonalną do wysokości zabudowy w danym rejonie (rysu
nek 4). Wysokość taka może być określana ponadto na 
podstawie różnych technik rozpoznawania obrazów, na 
przykład z wykorzystaniem odwzorowania cienia rzuca
nego przez dany budynek etc. (grupa technik popularna 
w rozpoznawaniu pojazdów samochodowych na zdjęciach 
lotniczych i satelitarnych). Na rysunku 4 przedstawiono 
wykonanie kilku etapów agregacji danych w celu wyzna
czenia środka ciężkości rejonu komunikacyjnego. Naj
pierw wyznaczono grupy budynków w proponowanym 
rejonie komunikacyjnym, którym przypisano reprezenta
cje w postaci pojedynczych figur płaskich bądź pojedyn
czego punktu (linia ciągła). Dla figur tych wyznaczono 
następnie środki geometryczne, które połączono linią 
przerywaną. Wyznaczony tym sposobem nowy środek 
rejonu komunikacyjnego zmienił położenie w stosunku 
do lokalizacji poprzedniego środka o około 10% w skali 
największej odległości w rejonie komunikacyjnym. Na 
rysunku przedstawiono też alternatywne wyznaczenie 
środka ciężkości poprzez ustalanie pewnych wag dla 
agregowanych podobszarów (np. odpowiednik liczby 
mieszkańców danego budynku).

Kolejną modyfikacją metody może być ustalanie środka 
ciążenia każdego budynku z osobna i na tej podstawie bu
dowa jednorodnej bryły, na bazie której obliczany jest śro
dek rejonu komunikacyjnego. Propozycje tej metody 
przedstawiono na rysunku 5.

Środek ciężkości bryły opisanej środkami ciężkości brył 
podstawowych wyznaczany jest w tym przypadku na pod
stawie równania:

gdzie:
V – całkowita objętość brył w m3,

 x, y, z – wymiary przestrzenne bryły stanowiącej bazę 
dla określania środka ciężkości rejonu komuni
kacyjnego.

W pierwszej kolejności na rysunku 5 wyznaczono środki 
ciężkości dla każdej bryły reprezentującej element infra
struktury społecznej bądź ekonomicznej w analizowanym 
rejonie komunikacyjnym. Tak wyznaczone środki ciężkości 
brył posłużyły do konstrukcji nowej figury przestrzennej, 
dla której ustalono nowy środek ciężkości, przyjęty jako 
środek ciężkości całego rejonu komunikacyjnego.

Należy zauważyć, że w centrach dużych miast o zabudo
wie homogenicznej, a zwłaszcza zabudowie wysokościowej, 
dużego znaczenia nabiera wyznaczenie środka ciążenia rejonu 
komunikacyjnego na podstawie rzeczywistych środków geo
metrycznych brył reprezentujących obiekty znajdujące się 
w danym obszarze (model przedstawiony na rysunku 5) [7], 
[12], [14], [15], [16], [17], [18]. Na podstawie powyższych 
prac, w których analizowano czasy podróży pieszych, w tym 
głównie do najbliższego węzła komunikacji zbiorowej, usta
lono, że istotne statystycznie odległości przemieszczeń pie
szych zaczynają się już od około 100–200 m (duża liczba po
dróży pieszych). Co w praktyce oznacza dystans przemiesz
czenia tej wielkości pokonywany przez pieszych w odniesie
niu do sposobu wyznaczania środka ciążenia rejonu komuni

Rys. 4. Modyfikacja metody wyznaczania środka ciężkości rejonu komunikacyjnego na bazie figury 
płaskiej. Etapy agregacji homogenicznych grup budynków do postaci nowej figury płaskiej.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Propozycja modyfikacji metody wyznaczania środka ciężkości rejonu komunikacyjnego. 
Źródło: opracowanie własne
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kacyjnego? Precyzując pytanie: w jaki sposób wpływa wy
znaczenie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych z po
mocą figury płaskiej dla rejonów w centrach miast o wysokiej 
zabudowie na dokładność odwzorowania modelu ruchu? 
W przypadkach czasów dojścia i odejścia w wysokiej zabudo
wie miejskiej droga pokonywana przez pieszego w pionie 
i poziomie budynku jest zbliżona lub staje się czasami nawet 
ekwiwalentem drogi pokonywanej od wyjścia z budynku do 
najbliższego węzła komunikacji zbiorowej. Ciekawe prace 
prowadzone są w tym zakresie w metropoliach wschodniego 
wybrzeża USA – gdzie analizowane jest dojście i odejście do 
stacji metra. Pominięcie drogi pokonywanej w granicach gę
stej i wysokiej zabudowy związanej z czasami dojścia i odej
ścia może prowadzić do istotnego przeszacowania lub niedo
szacowania rzeczywistego ruchu w sieci transportowej. 
Ważny jest tu składnik czasu dotarcia do węzła komunikacji 
zbiorowej. Problem ten jest na tyle istotny, zwłaszcza w cen
trach miast, że powinien stanowić przyczynek do dalszych 
badań i dogłębnych analiz tego zagadnienia.

Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych  
z zastosowaniem sieci GPS i GSM 
Technologie GSM i GPS mogą być pomocne w procesie 
ustalania precyzyjnych środków ciążenia rejonów komu
nikacyjnych. W przypadku sieci GSM i GPS można do 
tego celu użyć procedury lokalizacji użytkownika sieci ko
mórkowej lub odbiorcy danych systemu pozycjonowania 
przestrzennego. W obydwu systemach istnieją skuteczne 
metody określania z pewną dokładnością położenia użyt
kownika określonego systemu. W przypadku systemu 
GSM precyzja lokalizacji użytkownika nie jest stosunkowo 
duża – nie jest to bowiem usługa podstawowa tego systemu 
– tym niemniej wystarczająca dla potrzeb niniejszej meto
dy. Z kolei system GPS jest stworzony specjalnie z myślą 
o pozycjonowaniu użytkownika w układzie współrzędnych 
geograficznych i jako taki dobrze nadaje się do zastosowa
nia w przedmiotowym zagadnieniu.

Obydwa systemy posiadają jedną podstawową właści
wość, która czyni je użytecznymi na potrzeby wyznaczania 
precyzyjnych środków ciążenia rejonów komunikacyjnych. 
Właściwością tą jest pokrycie 100% obszarów powierzchni 
miast. O ile w przypadku systemu GPS pokrycie to występu
je również poza obszarem miast, o tyle w przypadku systemu 
GSM dotyczy głównie miast (system sieci komórkowej w stan
dardzie UMTS pokrywa głównie miasta i aglomeracje). 
Poniżej zostaną omówione implementacje danych pozyski
wanych z tych systemów do wyznaczania, w sposób możliwie 
precyzyjny, środków ciężkości rejonów komunikacyjnych.

W przypadku systemu GSM lokalizacja użytkownika 
może odbywać się na dwa sposoby:

• z wykorzystaniem procedury aktualizacji położenia 
użytkownika telefonu komórkowego (terminal MS – 
ang. Mobile Station – update location procedure),

• z wykorzystaniem specjalizowanych technik lokaliza
cji użytkownika MS w sieci telefonii komórkowej 
(kilkanaście różnych metod wykorzystujących alter
natywne podejścia i procedury).

Pierwszy i najprostszy ze sposobów lokalizacji użytkowni
ka MS dotyczy podstawowej właściwości funkcjonalnej sys
temów komórkowych. Każdy użytkownik sieci GMS/
UMTS, posługując się telefonem komórkowym i przemiesz
czając w granicach tych sieci, loguje się zawsze do tej stacji 
bazowej BSS (ang. Base System Station), która ma w danej 
chwili dla jego położenia najsilniejszy sygnał nadawczy 
(w praktyce loguje się do anteny nadawczej BTS (ang. Base 
Transceiver Station). Procedura logowania wykonywana jest 
w trakcie włączania się użytkownika MS do systemu GSM 
i każdorazowo przy zmianie macierzystej komórki BTS – do 
której następuje przyłączenie użytkownika. Informacja 
o zmianach położenia każdego użytkownika MS przechowy
wana jest w specjalizowanym rejestrze VLR (ang. Visitor 
Location Registry). Analizując dane przetwarzane przez re
jestr VLR, można obrazować przemieszczenia użytkowni
ków sieci komórkowej w ramach jej struktury, a więc rów
nież w układzie przestrzennym miasta czy aglomeracji 
(w strukturze infrastruktury transportu). Wynika to z faktu 
sztywnego powiązania struktury sieci komórkowych ze 
strukturą przestrzenną miasta. Każda stacja BTS ma okre
ślone koordynaty współrzędnych geograficznych. W prakty
ce dla celów proponowanej w artykule metody należałoby 
uzupełnić system GSM o nowe rozwiązania funkcjonalne 
przetwarzające dane. Oznacza to, że istnieje techniczna moż
liwość lokalizacji każdego użytkownika sieci komórkowej 
w chwilach logowania się do sieci oraz zmiany komórki ma
cierzystej związanej z BTS, który w danej chwili obsługuje 
terminal. W efekcie można otrzymać obraz przemieszczeń 
użytkowników MS na tle układu miejskiego. Obrazuje to 
rysunek 6. 

Rys. 7. Sieć GSM – teoretyczny obraz przemieszczeń użytkowników związany z procedurami 
logowania do sieci i zmiany stacji nadawczo-odbiorczej BTS.lŹródło: opracowanie własne

Rys. 6. Sieć GSM i możliwości lokalizacji użytkownika MS.
Źródło: opracowanie własne
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Na rysunku 7 pokazano teoretyczny rozkład zgłoszeń 
w sieci GSM związany z procedurą aktualizacji lokalizacji 
i procedurami logowania się do sieci komórkowej. Punkty 
wewnątrz komórek obrazują użytkowników, którzy wyko
nują procedurę logowania się do sieci GSM. Punkty na gra
nicach komórek obrazują użytkowników, którzy wykonują 
procedurę aktualizacji położenia terminala MS. Dzięki temu, 
że znany jest numer komórki, z której poruszają się użytkow
nicy poszczególnych MS oraz numer komórki (ang. Cell ID), 
do której się logują przy zmianie siły sygnału (ang. Remote 
Signal Strength), można ich przypisać jednoznacznie do gra
nicy pomiędzy dwoma komórkami – z reguły obszaru ogra
niczonego przestrzennie o niewielkiej długości wyrażonej 
w metrach. Obszar ten jest korygowany poprzez korelację 
danych lokalizacyjnych z danymi sieci transportowej. Nawet 
w gęstych sieciach transportowych umożliwia to przypisanie 
użytkownika MS do konkretnego miejsca na drodze (z regu
ły: 3–50 metrów). Korzystając z topologii sieci GSM, można 
na bazie tych informacji tworzyć dynamiczne rejony komu
nikacyjne, znając dokładne dane w przedmiocie generacji 
i absorpcji ruchu w danej komórce na podstawie liczby użyt
kowników terminali. Metodę przedstawioną wyżej można 
zmodyfikować, zwiększając precyzje odwzorowania prze
mieszczenia użytkownika sieci komórkowej. Okresowo 
w sieci GSM możliwe jest wykonywanie dokładnych pomia
rów lokalizacji terminali MS w obrębie wybranych komórek. 
Podejście to umożliwia tworzenie dla komórek sieci GSM 
map rozkładu gęstości zgłoszeń użytkowników. Każda ko
mórka sieci GSM jest traktowana jako obszar z określoną 
liczbą zgłoszeń zidentyfikowanych w punktach o współrzęd
nych geograficznych x i y. Gdzie x oznacza na przykład dłu
gość geograficzną zgłoszenia w sieci GSM, a y – szerokość 
geograficzną. Lista metod umożliwiających dokładną lokali
zacje terminala MS w sieci komórkowej jest długa i przekra
cza ramy tego artykułu. Wymienić można między innymi:

• metody wynikające z dokładności samej sieci tzn. 
z identyfikacją co do komórki (ang. CELL ID),

• metody triangulacyjne oparte o pomiar propagacji 
czasu sygnału z różnych stacji BTS,

• metody lokalizacji terminala MS ze wspomaganiem 
sygnałem GPS tak zwany: AGPS etc. 

Generalnie dokładność lokalizacji użytkownika termi
nala MS – za pomocą wymienionych metod – waha się 
w przedziale od 3/50 do 150 metrów (z wykorzystaniem 
technologii GPS zbliża się do 2–3 metrów). W rezultacie 
można wyznaczyć średnią z funkcji gęstości opisującej 
rozkład liczby zgłoszeń w itej komórce sieci komórkowej 
w odniesieniu do długości geograficznej oraz analogiczną 
średnią w odniesieniu do szerokości geograficznej.

gdzie:
x, y – długość i szerokość geograficzna punktu, 

w którym nastąpiło zidentyfikowanie termi
nala MS.

Uzyskany w ten sposób punkt geograficzny, odzwiercie
dlający fizyczną lokalizację rozkładów zgłoszeń wszystkich 
terminali MS we współrzędnych biegunowych, jest fizycz
nym punktem, który odpowiada środkowi ciążenia danego 
rejonu komunikacyjnego. Sygnał nadawany w sieci GSM 
rozchodzi się w postaci fal radiowych – kuliście. Istnieją tech
niki, które umożliwiają identyfikację wysokości punktu, 
w którym znajduje się odbiornik GSM. Wykorzystując ten 
fakt, można proponowaną metodę rozszerzyć o dodatkową 
współrzędną z – uwzględniającą rozkład przestrzenny współ
rzędnej wysokości liczby zgłoszeń w danej komórce sieci.

gdzie: 
z – współrzędna wysokości, w której nastąpiło zgło

szenie itego terminala MS w sieci komórkowej, 
jego lokalizacja, procedura aktualizacji położenia.

W wyniku powyższych operacji jest możliwe teoretycz
ne uzyskanie współrzędnych geograficznych punktu, któ
rego wartości możliwie dokładnie odzwierciedlają rzeczy
wisty środek rozkładu zgłoszeń w sieci komórkowej dla 
danej komórki z dokładnością do punktu x, y, z (długość 
geograficzna, szerokość geograficzna, wysokość względna). 
Liczba wykupionych abonamentów oraz aktywowanych 
kart prepaid w sieciach telefonii komórkowych przekracza 
liczbę mieszkańców Polski (w 2010 roku było około 47 mi
lionów terminali MS w Polsce). Oznacza to możliwość wy
znaczenia środków ciężkości z dużą dokładnością praktycz
nie dla całej populacji. Problemem jest strona organizacyj
na zagadnienia związana z koordynacją działań wielu nieza
leżnych podmiotów gospodarczych – prowadzących na 
rynku grę konkurencyjną.

W kontekście przedmiotu zainteresowania tego artykułu 
oznacza to konieczność analizowania sieci transportowej 
w odniesieniu do topologii odpowiadającej strukturze sieci 
komórkowej, a nie jak w podejściu klasycznym, na podstawie 
infrastruktury miejskiej. Wydawać się może, że jest to duże 
ograniczenie w aspekcie zagadnień modelowania ruchu, któ
re dotyczy układu miejskiego, a w szczególności sieci trans
portowej. W praktyce modelowania ruchu wyznaczanie rejo
nów komunikacyjnych sprowadza się do wydzielania ich ob
szaru w granicach tworzonych przez przeszkody naturalne, 
rzeki, jeziora ulice oraz elementy infrastruktury transportu 
lub innej technicznej, ewentualnie społecznej [13]. W sieci 
komórkowej uwzględnienie powyższych kryteriów podziału 
obszaru analizy na rejony komunikacyjne nie jest możliwe. 
Granice obszarowe komórek sieci GSM wyznaczane są cha
rakterystyką medium teletransmisyjnego i charakterystyką 
urządzeń nadawczoodbiorczych (fale radiowe). Z drugiej 
jednak strony rozmiary komórek sieci GSM i UMTS (zwłasz
cza te ostatnie) są nieporównanie mniejsze od stosowanych 
obecnie rozmiarów rejonów komunikacyjnych. Ponadto ten
dencja w obszarach miejskich w odniesieniu do struktury 
(rozmiarów komórek) sieci GSM i UMTS powoduje ich stałe 
zmniejszanie. Obecnie w centrach miast projektowane są ko
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mórki o powierzchni istotnie mniejszej niż 1 ha. Są to wielko
ści co najmniej o rząd, dwa i więcej wartości mniejsze niż 
stosowane wielkości rejonów komunikacyjnych w modelo
waniu ruchu. Zasięg sygnału nadawanego z komórki GSM 
ma charakter stochastyczny związany z charakterystyką me
dium teletransmisyjnego i ukształtowania terenu, a zwłasz
cza jego przeszkód. Może to się wydawać przeszkodą dla pro
ponowanego podejścia. Z drugiej jednak strony dynamika 
pomiaru procesów ruchu w sieciach GSM – która może być 
prowadzona teoretycznie z dowolnym krokiem czasu – znosi 
tą niedogodność. Jest to przyczynek do wielu interesujących 
analiz – zwłaszcza w aspekcie poszukiwania dynamicznych 
modeli ruchu w sieciach transportowych. Dyskusja na ten 
temat przekracza ramy niniejszego artykułu.

W odniesieniu do technologii GPS sposób wyznaczania 
lokalizacji użytkownika systemu jest podobny jak w przy
padku sieci komórkowych. Różnicą zasadniczą pomiędzy 
omawianymi systemami jest przeznaczenie tych technolo
gii. GPS jest dedykowanym rozwiązaniem dla celów lokali
zacji użytkowników – GSM dedykowane jest dla celów te
letransmisyjnych. Dokładność lokalizacji w przypadku sys
temu GPS jest więc znacznie większa i dochodzi do 2–3 
metrów (dla standardowych zastosowań tzw. cywilnych). 
System ten wspomagany jest dodatkowo pozycjonowaniem 
sygnału GPS na podstawie stacji naziemnych, tak zwanych 
referencyjnych. Przy znanym dokładnym położeniu geo
graficznym tych stacji możliwe jest korygowanie sygnału 
i dzięki temu zwiększanie jego precyzji o rząd wielkości – 
w zależności od oddalenia odbiornika GPS od stacji referen
cyjnej. Teoretycznie z wykorzystaniem urządzeń typu GPS 
można uzyskać rozkład liczby zgłoszeń odbiorników GPS 
w przestrzeni miejskiej taki, jak pokazano na rysunku 8. 
Jako precyzje lokalizacji w odniesieniu dla dużych aglome
racji można przyjąć rząd odległości około 1 metra.

Na rysunku 9 przedstawiono analogiczny teoretyczny 
rozkład liczby zgłoszeń użytkowników sieci GSM. Uwzglę d
nienie wysokości lokalizacji aparatu MS lub odbiornika GPS 
zwiększa wartość składową Z (wysokość względna zgłoszenia 
w przestrzeni 3D) na przedstawionych wykresach. W trzech 
przykładowych komórkach, na podstawie funkcji gęstości 

rozkładów zgłoszeń analizowanych 
w odpowiednim układzie odniesienia, wyznaczono współ
rzędne trzech różnych środków ciężkości. Podobnie określe
nie dokładnych środków ciężkości przedstawia się w przy
padku lokalizacji odbiorników w sieci GPS (rysunek 8). 
Różnica sprowadza się do odmiennej struktury analizowanej 
sieci w przypadku tego drugiego rozwiązania (GPS) – a w za
sadzie do braku jakiejkolwiek struktury. W tym przypadku 
można tworzyć dowolne kształty i rozmiary komórek analizy 
– przekształcając je w odpowiednie rejony komunikacyjne. 
Ta właściwość – pełna niezależność od infrastruktury miej
skiej – czyni system GPS idealnym narzędziem w wyznacza
niu możliwie precyzyjnych środków ciążenia rejonów komu
nikacyjnych. 

Wnioski i uwagi końcowe
W praktyce w każdej pracy inżynierskiej istotna jest pre
cyzja wykonania powierzonego zadania. Dotyczy to rów
nież empirycznych zagadnień związanych z modelowaniem 
ruchu. Ruch jest procesem stochastycznym. Jako proces 
losowy może i jest zawsze szacowany z pewnym przybli
żeniem. Priorytetem w modelowaniu ruchu powinno być 
dążenie do uzyskania możliwie precyzyjnych danych ce
lem stworzenia wystarczająco dokładnego modelu ruchu 
danego obszaru – odwzorowującego rzeczywiste procesy 
transportowe w nim zachodzące. Praktycy modelowania 
ruchu, zarówno w Polsce i za granicą (na rynku działa wiele 
znanych i uznanych firm oraz instytucji), posiadają wiedzę 
i doświadczenie dotyczące budowania modeli, dokładności 
jego odwzorowania i wynikających z tego tytułu proble
mów z jego kalibracją. Proponowana metoda ma na celu 
dalsze zwiększenie precyzji w trakcie opracowywania przy
szłych modeli ruchu. Środek ciężkości rejonu komunikacyj
nego wyznaczony na podstawie rzeczywistych przemiesz
czeń jego mieszkańców z pewnością tę precyzję zwiększa.

Jako przykład na poparcie tezy o przydatności propono
wanej metody dla celów budowy precyzyjnego modelu ru
chu można przytoczyć przypadki miast o dużych różnicach 
wzniesień terenu. Można tu wymienić takie aglomeracje 
jak: La Paz w Boliwii, San Francisco w USA, Hongkong 
w Chinach, BielskoBiała w Polsce i wiele innych na całym 

Rys. 8. Technologia GPS – teoretyczny obraz rozkładu lokalizacji użytkowników w sieci GPS 
w przestrzeni miejskiej (x – długość geograficzna, y – szerokość geograficzna). Biały prostokąt 
w dolnym prawym rogu wynika z odwzorowania przestrzennego danych – nie jest błędem).
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Sieć GSM – teoretyczny obraz rozkładu lokalizacji użytkowników (x – długość geogra-
ficzna, y – szerokość geograficzna) – czarne heksagonalne kształty reprezentują orientacyj-
nie komórki sieci. Czarne koła reprezentują środki ciężkości wyznaczone na podstawie prze-
strzennego rozkładu liczby zgłoszeń abonentów MS sieci GSM.
Źródło: opracowanie własne
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świecie. W przypadkach wymienionych miast, charaktery
zujących się zróżnicowanym ukształtowaniem przestrzen
nym terenu (duże różnice wzniesień w pionie) planarne od
wzorowania rejonów komunikacyjnych, a w konsekwencji 
sieci komunikacji indywidualnej i zbiorowej, musi zawsze 
prowadzić do dużych zniekształceń rzeczywistego obrazu 
ruchu. Celowym w takich przypadkach jest wprowadzenie 
i zastosowanie proponowanej autorskiej metody precyzyj
nego wyznaczania środków ciążenia rejonów komunikacyj
nych. Zasadniczą wadą od strony analitycznej zagadnienia 
– prezentowanej grupy metod jest złożoność obliczeniowa 
proponowanego rozwiązania związana z koniecznością 
przestrzennego odwzorowania obszaru analizy. Wadą natu
ry organizacyjnej jest potrzeba dynamicznego pozyskiwa
nia danych z sieci GSM i GPS. Do zalet tej grupy metody 
można zaliczyć możliwość:

• uwzględnienia ukształtowania pionowego terenu 
modelowanego obszaru,

• uwzględnienia charakteru wysokościowej zabudowy 
danego obszaru,

• uwzględnienie heterogeniczności bądź homogenicz
ności analizowanego obszaru.

Nieodmiennym problemem pozostaje kwestia pozyski
wania danych na potrzeby proponowanej metody. Na prze
szkodzie w wykorzystaniu danych z sieci GSM stoją trud
ności organizacyjne związane z dywersyfikacją tego seg
mentu rynku telekomunikacyjnego. Ponadto dane nie
zbędne dla celów poruszanych w tym artykule należy do
datkowo pozyskać i przetworzyć – nie są one wpisane 
w podstawową działalność operatorów sieci GSM.

Krytycy metody mogą zarzucić jej, że można to samo 
osiągnąć, dzieląc obszar analizy modelu ruchu na dosta
tecznie dużą liczbę mniejszych rejonów komunikacyjnych, 
przyjmując założenie, że w przyszłości narzędzia wspoma
gające modelowanie ruchu (wymienione wyżej w tekście 
lub nowe, które powstają) upowszechnią się na tyle, że bę
dzie to możliwe zarówno technicznie, jak i z punktu widze
nia polityki licencyjnej. Kwestią otwartą pozostanie zasad
ność merytoryczna dzielenia obszaru na bardzo dużą liczbę 
małych rejonów komunikacyjnych. W przypadku realizacji 
modelu w aglomeracji typu La Paz czy San Francisco 
uwzględnienie precyzyjne zróżnicowania rzeźby terenu wy
magać będzie tworzenia tysięcy rejonów komunikacyjnych 
często nadmiarowych. Prezentowane koncepcje wychodzą 
naprzeciw takim trudnościom i umożliwiają uniknięcie re
dundancji w nowo tworzonych modelach. 

Prezentowana w artykule problematyka otwiera pewne 
nowe pole w kierunku konstrukcji możliwe precyzyjnych 
(z punktu widzenia stosowanej metodyki bądź technologii) 
modeli ruchu. Z pewnością powinno nastąpić oszacowanie 
błędu, jaki powoduje zgrubne wyznaczanie środków ciąże
nia rejonów komunikacyjnych na podstawie powierzchni 
figur płaskich. Wymagać to będzie jednak znacznych na
kładów na etapie wdrożenia szczegółowej metodyki postę
powania. Orientacyjnie – badania pilotażowe w przypadku 
zastosowania technologii GPS dla próby 3 tys. osób za

mieszkujących jeden rejon komunikacyjny oznacza koszty 
rzędu 50–100 tysięcy złotych. Badania z wykorzystaniem 
technologii GSM w tym przedmiocie są z kolei obarczone 
licznymi problemami natury organizacyjnej.
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Autor artykułu dokonuje przeglądu zagadnień zwią
zanych z węzłami przesiadkowymi. Bazuje na publi
kacjach własnych obrazujących kilkanaście ostat
nich lat badań godnych przypomnienia, z uwagi na 
wzrastającą rolę przesiadek w miejskich systemach 
transportowych. Podane są także propozycje sposo
bu oceny i klasyfikacji węzłów.

Wprowadzenie – rola węzłów przesiadkowych1

Węzły przesiadkowe są istotnym elementem zintegrowanych 
systemów transportu. Ich jakość (funkcjonalność, ukształtowa
nie) stanowić może o sprawności całego systemu. Prawidłowo 
funkcjonujące węzły będą podnosić atrakcyjność podróży 
transportem zbiorowym. Źle zaprojektowane węzły (lub ich 
brak) mogą wpłynąć na wybór sposobu podróży (środka trans
portu). Warto przy okazji nadmienić, że w rozbudowanych 
sieciach transportu zbiorowego, zwłaszcza takich, które obej
mują nie tylko miasto, ale i jego otoczenie, podróż „bezprze
siadkowa” nie zawsze jest możliwa. Z uwagi na hierarchizację 
połączeń oraz dostępność różnych środków transportu znacz
na liczba podróży musi odbywać się z przesiadkami. Co wię
cej, przy nowoczesnych systemach taryfowobiletowych pa
sażer nie jest „karany” przy zmianie linii (środka transportu) 
w trakcie podróży. Umożliwia to bardziej elastyczne planowa
nie trasy (z wykorzystaniem dostępnych wariantów) i lepsze 
dostosowanie do indywidualnego zapotrzebowania. Wielość 
opcji zachęca do korzystania z systemu transportu zbiorowe
go. Problematyka prawidłowego ukształtowania węzłów prze
siadkowych nabiera dużego znaczenia.

Przy okazji opracowywania koncepcji modyfikacji syste
mu transportu zbiorowego dla Wrocławia [1] sformułowa
no kilka kluczowych problemów, których rozwiązanie jest 
istotne dla powodzenia planowanych zmian:

• warunki wycofania linii autobusowych z obszaru cen
trum.

• wybudowanie nowych tras tramwajowych poza ob
szarem centrum.

• wykreowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych węzłów 
przesiadkowych.

1 Dr inż., Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej, maciej.kruszyna@
pwr.wroc.pl
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• bogatsza oferta taryfowobiletowa oraz nowoczesne 
systemy opłat za podróż.

• bilansowanie (wzrost) oferty przewozowej w sensie 
liczby kursów (częstotliwości) oraz połączeń bezpo
średnich.

W artykule rozwinięto punkt 3, zwłaszcza wobec znacz
nej liczby przykładów atrakcyjnych rozwiązań (głównie za
granicznych) oraz przy braku krajowych wytycznych zwią
zanych z kształtowaniem węzłów.

Kryteria funkcjonalności węzłów przesiadkowych
Przytaczane wyżej określenia jakości węzła: „prawidłowy”, 
„atrakcyjny” itp. wymagają formalizacji. Autor artykułu 
proponuje zestaw siedmiu kryteriów funkcjonalności, któ
rych sens i opis formalny przedstawiono w [5]:
1. zwartość,
2. bezpieczeństwo,
3. dostępność,
4. niezawodność,
5. klarowność (przejrzystość),
6. informacyjność (zrozumiała informacja),
7. wygoda. 

Zwartość to krótkie odległości do przejścia w czasie 
przesiadki, co w praktyce oznacza bliskość przystanków dla 
różnych relacji. Najlepiej, gdy przesiadka odbywa się na 
tym samym przystanku.
Bezpieczeństwo wiąże się z minimalizacją liczby miejsc 

kolizji pomiędzy podróżnymi, pojazdami transportu zbio
rowego i innymi pojazdami. Oznacza to zapewnienie bez
piecznego przejścia między przystankami (w innym pozio
mie lub sterowane sygnalizacją świetlną). 
Dostępność to obecność wygodnych i szybkich dojść do 

węzła przesiadkowego, a co za tym idzie – ich lokalizacja 
w pobliżu miejsc generujących ruch. Istotny jest także fakt 
przydzielenia długich sygnałów zielonych na przejściach 
prowadzących do przystanków.
Niezawodność wiąże się z taką organizacją ruchu w rejo

nie węzła, aby dojazd i odjazd pojazdów transportu zbioro
wego zabierał jak najmniej czasu i był bezkolizyjny. Stosowane 
są specjalne tory ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego 
(wydzielone torowiska, pasy autobusowe lub ich odcinki np. 
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dla poszczególnych relacji), generowanie faz w sygnalizacji 
świetlnej przez zbliżające się pojazdy itp.

Klarowność (przejrzystość) to odpowiednie ukształto
wanie węzła przesiadkowego (w tym rozmieszczenie przy
stanków) tak, by stanowiska dla pojazdów różnych relacji 
były od siebie odseparowane w celu uniknięcia pomyłek 
w wyborze linii przez podróżnych. Separacja może polegać 
także na właściwym oznaczeniu stanowisk postojowych.

Informacyjność (zrozumiała informacja dla po
dróżnych) polega na podaniu wyczerpujących informacji 
dotyczących zarówno konkretnych linii przebiegających 
przez węzeł (rozkłady jazdy, połączenia w sieci), jak i całej 
sieci transportu zbiorowego (mapa sieci, węzły przesiadko
we, taryfy). W wielu miastach wprowadza się obecnie elek
troniczne i zintegrowane systemy informacji dla pasażerów 
(związane jest to z centralnym sterowaniem ruchem wszyst
kich pojazdów transportu zbiorowego w skali całej sieci). 
Na specjalnych wyświetlaczach podawany jest wtedy np. 
czas przyjazdu najbliższego pojazdu danej linii.

W ramach wygody należy zapewnić podróżnym oczekują
cym na pojazd zadaszone miejsca siedzące. Ponadto, w więk
szych węzłach przesiadkowych powinny znajdować się: punkt 
sprzedaży biletów (ew. automaty), mała gastronomia itp.

Za pomocą powyższego zestawu kryteriów oceniać 
można funkcjonalność (jakość) węzłów przesiadkowych. 
Natomiast klasyfikacji węzłów można dokonać z uwagi na 
ich formę lub lokalizację.

Podział węzłów pod względem ich formy
Pierwszy sposób klasyfikacji węzłów uwzględnia ich formę – 
to znaczy rozplanowanie węzła, różne w zależności od rodzaju 
integrowanych środków transportu, typu przeprowadzanych 
linii (miejskie, podmiejskie, zwykłe, pośpieszne itd.). Można 
wyróżnić cztery charakterystyczne formy węzłów:

• na skrzyżowaniach (z przecięciem tras),
• z przeplataniem tras,
• przy zakończeniach linii (z pętlami),
• dworce autobusowe.

Obszar skrzyżowania, jako miejsca przecinania się tras 
transportu zbiorowego, jest z reguły trudnym miejscem do 
ukształtowania funkcjonalnego węzła przesiadkowego. 
Problem ilustruje rysunek 1, gdzie pokazano „tradycyjny” 
sposób rozmieszczenia przystanków: tramwajowe (P1, P4) 
na wlotach i autobusowe (P5, P6) na wylotach. Efektem 
takiego rozmieszczenia przystanków jest ich rozproszenie, 
także w ramach tego samego celu podróży. Szerzej opisano 
to między innymi w [4]. 

Rozwiązaniem integrującym przystanki jest ich koncentra
cja w wybranej części skrzyżowania. Poprawia się zwartość wę
zła, ale kosztem braku możliwości przeprowadzenia linii w re
lacjach omijających skoncentrowaną grupę przystanków. Jako 
przykład podane jest rozwiązanie wdrożone niedawno na pla
cu Jana Pawła II we Wrocławiu (rys. 2). Poprzez przeniesienie 
przystanków na część zachodnią węzła, wraz z realizacją do
datkowych przejść dla pieszych, ukształtowano jeden z waż
nych węzłów przesiadkowych na granicy Starego Miasta.

Powyższe utrudnienia można niwelować poprzez zastę
powanie przecięcia tras – ich przeplotem. Przeplatanie moż
liwe jest na etapie sieci, poprzez odpowiednie prowadzenie 
linii, albo rzadziej, w ramach odpowiednio ukształtowanych 
skrzyżowań. Skrzyżowania takie przyjmują formę o ruchu 
okrężnym wokół wyspy środkowej, na której sytuowane są 
przystanki (na przykład rondo Reagana na placu Grun
waldzkim we Wrocławiu, rondo Mogilskie w Krakowie). 
Pomijając fakt nieuzasadnionego nazywania takich skrzyżo
wań „rondami”, problematyczna jest w takich przypadkach 
dostępność węzła przesiadkowego, zwłaszcza przy jej ogra
niczeniu, jak we Wrocławiu. 

Mniej spektakularne, od powyższych, rozwiązania ce
chuje często znacznie lepsza dostępność (na przykład skrzy
żowanie ulic Jedności Narodowej – Słowiańskiej – Nowo
wiejskiej we Wrocławiu, fot. 1 i 2). 

Zdjęcia pokazują dwa skrzyżowania doprowadzające 
trasy tramwajowe do przystanków leżących pomiędzy nimi. 
Przesiadka odbywa się na jednym lub dwóch przystankach 
usytuowanych pomiędzy skrzyżowaniami. Umożliwiono 
dojście do obu końców przystanków. Funkcjonalność takie
go węzła wyraźna jest przy niezbyt dużej liczbie przeplata

Rys. 1. Model tradycyjnego rozwiązania lokalizacji przystanków w obrębie skrzyżowania.

Rys. 2. Wrocław – zachodni węzeł przesiadkowy
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Fot. 1 i 2. Skrzyżowania zamykające węzeł przesiadkowy z przeplataniem linii – Wrocław, 
ul. Jedności Narodowej.

nych linii oraz stałym ich układzie. W sytuacji większej 
liczby linii o zróżnicowanych i zmiennych w czasie relacjach 
pojawiać się mogą komplikacje związane z brakiem lub du
blowaniem przystanków dla określonych relacji w obrębie 
węzła. Stąd celowe jest kształtowanie sieci połączeń z uwzględ
nieniem uwarunkowań związanych z lokalizacją węzłów 
przesiadkowych. Znacznie prościej jest lokalizować i kształ
tować węzły „z przeplataniem tras” na poziomie sieci – 
w obszarach poza ścisłym centrum miasta. Model z przy
kładami specyficznego prowadzenia linii, którego celem 
jest ukształtowanie atrakcyjnych miejsc przesiadkowych, 
pokazano na rysunku 3.

Przy przeplataniu linii często występuje gradacja ich 
znaczenia. Linie główne prowadzą zazwyczaj promieniście 
do centrum, a linie dodatkowe doprowadzane są do węzła 
przesiadkowego poprzez zakrzywienie tras. Znaczenie linii 
przekłada się zazwyczaj na stosowany na niej środek trans
portu. Linie główne to transport szynowy, a dodatkowe – 
autobusowy. Pozwala to wydzielić charakterystyczne typy 
węzłów – jak na rysunku 3. Jeżeli główna linia ma charak
ter szybkiego transportu szynowego (kolej miejska, szybki 
tramwaj), węzeł przyjmuje formę stacji zintegrowanej 
z otaczającymi ją przystankami. 

Rys. 4. Modelowe rozwiązania węzłów przesiadkowych przy zakończeniach linii.

Rys. 3. Możliwości ukształtowania przeplatania linii w skali fragmentu sieci transportowej.

Charakterystyczne formy węzłów powstają w miejscach 
zakończeń linii (przy pętlach). Kilka modelowych przykła
dów pokazano na rysunku 4, gdzie symbolem „ZPP” ozna
czono zintegrowany przystanek przesiadkowy. 

Ostatnia z charakterystycznych form węzła to dworzec 
autobusowy transportu miejskiego. Na rysunku 5 przedsta
wiono modelowe rozwiązanie dworca usytuowanego w są

Rys. 5. Modelowa forma dworca autobusowego dla transportu miejskiego.



TransporT miejski i regionalny 01 2012

14

siedztwie skrzyżowania. Dworzec zastępuje tu przystanki 
rozproszone na wylotach lub wlotach skrzyżowania, co inte
gruje rozwiązanie i ułatwia przesiadki. Więcej na temat 
dworców autobusowych transportu miejskiego można prze
czytać na przykład w [3].

Podział węzłów pod względem ich lokalizacji
Innym sposobem klasyfikacji węzłów przesiadkowych (za
stosowanym na przykład w [1]) jest rozróżnienie ich lokali
zacji w ramach sieci transportowej obszaru zurbanizowane
go. Można określić cztery grupy węzłów:

• zewnętrzne (P+R),
• główne na granicy obszaru centrum,
• wspomagające,
• związane z koleją.

Węzły w każdej z grup mają nieco inną rolę w systemie 
połączeń. Stąd różna może być ich wielkość, rodzaje środków 
transportu korzystających z węzła czy wreszcie „program to
warzyszący”. Poprzez „program towarzyszący” rozumie się 
wyposażenie węzła w obiekty obsługi podróżnych, takie jak: 
automaty biletowe, poczekalnie, punkty informacyjne, usłu
gi oraz inne elementy węzła: parkingi dla samochodów i ro
werów. Charakterystyka węzłów w takim podziale pokazana 
będzie na przykładzie Wrocławia. Węzły zewnętrzne są obec
nie na etapie planowania. Przewiduje się realizacje parkin
gów P+R przy krańcówkach lub innych przystankach 
„ulepszonego” systemu tramwajowego, określanego jako 
„Tramwaj plus”. Cechą wspólną tej grupy węzłów jest ich 
położenie poza obszarem śródmiejskim miasta (zasadniczo 
poza obrębem Obwodnicy Śródmiejskiej). Celem takiego 
węzła jest ułatwienie przesiadki głównie z samochodu osobo
wego na szybki środek transportu zbiorowego.

Węzły główne, położone na granicy obszaru centrum, służą 
do zmiany linii/środka transportu zbiorowego. We Wrocławiu 
nadano im także rolę swoistego zamknięcia dostępu dla auto
busów do obszaru obsługiwanego wyłącznie przez transport 
szynowy. Wydzielono cztery takie węzły (rys. 6):

• „Północny” – plac Powstańców Wielkopolskich wraz 
z sąsiadującym dworcem kolejowym Wrocław Nad
odrze,

• „Wschodni” – „Rondo” Reagana,
• „Południowy” – okolice dworca kolejowego Wrocław 

Główny,
• „Zachodni” – obejmujący plac Jana Pawła II, plac 

Orląt Lwowskich, dworzec Wrocław Świebodzki 
(przewidziany do reaktywacji), plac Solidarności.

Lokalizacja węzła „zachodniego” jest otwarta z uwagi na 
prace nad koncepcją kolei aglomeracyjnej i nierozstrzygnię
tą rolą dworca Wrocław Mikołajów. Pozostałe węzły zwią
zane są z okólną linią tramwajową (o numerze „0”). 
Problematyka kształtowania takich węzłów została opisana 
na przykładzie lokalizacji „wschodniej” w [8]. 

Węzły wspomagające mają podobną lokalizację i rolę jak 
węzły główne, z tym że charakteryzuje je mniejsza liczba tras 
(linii) przesiadek i tym samym mniejsza rozległość terytorial

Rys. 6. Lokalizacje głównych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu.

na. We Wrocławiu węzły wspomagające występują na 
tramwajowej linii okalającej centrum (linia 0) – dochodzi 
tam do przeplatania linii tramwajowych. Przykładem jest 
plac Wróblewskiego (rysunek 7 oraz fotografia 3 i 4), warty 
nadmienienia także z uwagi na kontrowersje związane z pla
nowaną likwidacją węzła w Miejscowym Planie Zagos po da
rowania Przestrzennego przygotowanym po konkursie prze
budowy całego sąsiadującego obszaru [2]. 

Węzły przy liniach kolejowych stanowią przypadek szcze
gólny, zwłaszcza w świetle specyfiki kształtowania stacji 
i przystanków kolejowych. Problematyka kształtowania jest 
zróżnicowana i odmienna dla węzłów o różnej wielkości. Dla 
przykładu można tu wymienić „wielkoskalowe” węzły w są
siedztwie wrocławskich dworców: Wrocław Nadodrze (czę
ściowo zrealizowany w formie tramwajowoautobusowej na 
placu Powstańców Wielkopolskich – wymagana poprawa 
integracji z koleją) i Wrocław Główny (węzeł „potencjalny”, 
którego problematykę przybliżał autor artykułu w [6]). Inny 
charakter mają węzły przy liniach kolejowych poza obszarem 
centrum miasta, a nawet poza granicami miasta (por. [7]). 

Rys. 7.  
Przykład węzła wspomagającego – 
Wrocław, plac Wróblewskiego

Dokończenie tekstu na stronie 29
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Krzysztof Płatkiewicz1

SPOłeCznA ChArAKteryStyKA zdArzeń drOGOWyCh  
nA PrzyKłAdzIe KrAKOWA

W artykule przedstawiono wyniki badań nad społecz
nymi aspektami zdarzeń drogowych. Zastosowano 
klasyfikację porównawczą danych dotyczących 577 
zdarzeń drogowych z obszaru Krakowa w 2010 
roku (441 mężczyzn oraz 136 kobiet).

Wprowadzenie1

W dotychczasowych badaniach naukowych podejmowane 
były różne próby analiz odnoszące się do poznania kolizji 
i wypadków drogowych, które prowadzą do negatywnych 
skutków dla życia człowieka, zarówno tych ekonomicz
nych, jak i społecznych [7]. 

Zagadnienia istotnie wpływające na poprawę bezpie
czeństwa okazują się być jednak bardzo złożone [4], a utrzy
mująca się wysoka liczba poszkodowanych w wypadkach 
drogowych w Polsce (dane za: www.policja.pl) motywuje 
do coraz bardziej wnikliwych analiz. Jednym z elementów, 
które – jak się okazuje – w sposób najistotniejszy decydują 
o bezpieczeństwie i jakości podróży, jest działanie człowie
ka, który poprzez swoje decyzje i predyspozycje kształtuje 
sytuację na drodze [1,5]. Wpływ człowieka na wystąpienie 
zdarzeń drogowych wykazuje również silny związek z do
świadczeniem i wiekiem [2]. 

Uczestnikiem ruchu drogowego może być pasażer po
jazdu, pieszy lub kierujący pojazdem. Wszyscy wymienieni 
są narażeni na utratę zdrowia lub życia, przy czym sprawcę 
zdarzenia drogowego w szczególności kojarzyć się będzie 
z kierującym pojazdem, następnie pieszym oraz o wiele rza
dziej z biernym pasażerem. To właśnie na kierującym i pie
szym skupia się przeważający zakres obowiązków regulo
wanych ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

Każdy, kto spróbuje wyjaśniać społeczne aspekty bez
pieczeństwa w transporcie, spotka się z pytaniami porusza
jącymi zagadnienia socjologiczne, które mimo wszystko nie 
znajdą zrozumienia w bezwzględnych i „suchych” przepi
sach. Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na niektóre 
z nich, formułując właściwe cele. Jednym z nich było po
znanie opinii kierowców (uwzględniając ich płeć oraz wiek) 

1 Mgr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 
Zakład Rozwoju Regionalnego, krzysztof.platkiewicz@uj.edu.pl

o przyczynach i skutkach zdarzeń drogowych. Kolejny po
rusza problematykę zależności między porą dnia a rodza
jem zdarzenia. 

Metody badawcze
W okresie od lutego do listopada 2010 roku przepro
wadzono analizę 577 wypadków i kolizji drogowych, do 
których doszło na publicznych i niepublicznych drogach 
w Krakowie. 

Badania terenowe prowadzone były przez policjantów 
Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 
W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego funkcjona
riusz, będący na miejscu, starał się ujawnić okoliczności i przy
czyny zdarzenia (zgodnie z wytycznymi nr 3 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 w sprawie postępowania 
policjantów na miejscu zdarzenia drogowego), a następnie na 
podstawie tych ustaleń wskazać winnego, jeśli doszło do 
konfliktu między uczestnikami ruchu. W niektórych przy
padkach (w następstwie zdarzeń z ofiarami rannymi) czyn
ności te wykonywane były w szpitalu, gdy pozwalał na to 
stan zdrowia poszkodowanych. Wszystkie dane użyte 
w tym opracowaniu ujawnione zostały na podstawie doku
mentów zawierających dane osobowe2. 

Nie brano pod uwagę w niniejszych badaniach kolizji 
lub wypadków drogowych zaistniałych z winy pieszego. 
Nie ujęto w pracy także przypadków, których okoliczno
ści uniemożliwiły wykonanie czynności na miejscu zdarze
nia. Gdy po przybyciu policji trwał spór pomiędzy uczest
nikami co do sprawstwa, a w toku czynności ustalono 
jednoznaczną winę jednej ze stron, zdarzenie takie trakto
wano jako „nieprzyznanie się do winy” osoby odpowie
dzialnej za szkodę. Prawne zakończenie zdarzenia drogo
wego (postępowanie mandatowe, skierowanie wniosku 
o ukaranie do właściwego sądu) nie miało w tych bada
niach znaczenia. 

2 Autor składa wyrazy podziękowania Adamowi Cieślikowi, który poprzez swoją 
rzetelną pracę zbierał niezbędne dla tego projektu dane (dotyczące kolizji i wypad
ków na miejscu zdarzenia drogowego). Dzięki temu materiał został zgromadzony 
w czasie o wiele krótszym, niż bez tej pomocy.
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Rodzaj zdarzenia w sensie przyczynowoskutkowym 
analizowano w kategoriach: 

• zdarzenie związane z niezachowaniem bezpiecznej 
odległości – sprawca dokonuje uszkodzenia innego 
pojazdu lub przeszkody stałej (słupek, mur, bariera) 
poprzez wykonanie takich manewrów jak: najecha
nie, cofanie, omijanie, wyprzedzanie itp.; 

• zdarzenie związane z nieustąpieniem pierwszeństwa 
przejazdu – odnosi się do sytuacji przede wszystkim 
na skrzyżowaniach, ale także w trakcie zmiany pasa 
ruchu; 

• zdarzenie związane ze złym stanem jezdni – jest jedy
nym przypadkiem, który w tym opracowaniu przyję
ty został za „sprawcę zdarzenia” bez względu na brak 
źródła osobowego;

• wypadnięcie z drogi – kolizje i wypadki, w których 
pojazd sprawcy wypadł poza krawędź jezdni (w tym 
wywrócenia się pojazdu jednośladowego), przy czym 
za takie zdarzenia uznano tylko te z udziałem jedne
go pojazdu; 

• potrącenie pieszego – w zdarzeniach tego typu brano 
pod uwagę wszystkie rodzaje pojazdów, które spowo
dowały potrącenie pieszego. 

Na potrzeby opracowania wyznaczono cztery przedziały 
wiekowe uczestników: 

• bardzo młodzi (do 21 lat),
• młodzi (22 do 35 lat),
• w wieku średnim (36–50 lat),
• powyżej 50 lat.

Podział wyjaśnień z perspektywy sprawcy zdarzenia po
dzielono na następujące grupy: 

• utrudniona widoczność – sprawca informuje, że nie 
widział innego pojazdu lub pieszego, bądź zaistniały 
takie okoliczności, w których dobra widoczność zo
stała zakłócona; 

• brak czasu na reakcję – przedział czasu tuż przed zda
rzeniem, który wymagany był do uniknięcia kolizji 
lub wypadku drogowego; 

• gapiostwo, nieostrożność – bezsprzeczne przyznanie 
się sprawcy do winy (różnica między tymi dwoma 
przypadkami polega na celowym bądź lekceważącym 
działaniu (nieostrożność) lub zachowaniu nieświado
mym (gapiostwo);

• nieprzyznanie się do winy – przeciwieństwo gapio
stwa i nieostrożności;

• nie wie, jak wyjaśnić – sprawca unika odpowiedzi lub 
ma niedostateczną wiedzę o sytuacji drogowej,

• inne – pozostałe możliwości.

Wyniki badań
Analiza typu i rodzaju zdarzenia
Spośród 577 zdarzeń drogowych 493 stanowiły kolizje, 
natomiast 84 były wypadkami drogowymi. Klasyfikację 
zdarzeń ze względu na ich rodzaj zaprezentowano w ta
beli 1. 

Najliczniejszą grupą zdarzeń drogowych (227) w bada
nym okresie było niezachowanie bezpiecznej odległości od 
innego pojazdu. Kolejna, równie istotna grupa charaktery
zowała się nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu przez 
kierującego innym uczestnikom ruchu drogowego. Zda
rzenia w 2010 roku spowodowane najechaniem na wyboje 
i inne uszkodzenia jezdni dotyczyły 69 przypadków. 
Podobne wartości stwierdzono w przypadku wyjechania 
poza zarys jezdni oraz potrącenia pieszego – odpowiednio 
32 oraz 31 zdarzeń. Wywrócenia się pojazdu jednośladowe
go stanowiły bardzo symboliczną grupę, dlatego ich dalszy 
opis pominięto.

W przypadku zdarzeń drogowych charakteryzujących 
się niezachowaniem bezpiecznej odległości od innych po
jazdów dowiedziono, że największa grupa kierowców wska
zywała na swoje błędne zachowanie, czyli gapiostwo. 
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu okazało się w tych 
badaniach okolicznością stwarzającą najwięcej kontrower
sji, gdyż najliczniejsza grupa kierowców – uczestników 
tego rodzaju zdarzeń – nie przyznała się do winy. Wiele 
zdarzeń spowodowanych złą jakością jezdni wyniknęło z bra
ku czasu na reakcję oraz z niedostatecznej widoczności 
przeszkody. Duża część osób z grupy zdarzeń drogowych, 
w których pojazd wyjechał poza jezdnię, nie przyznała się 
do winy lub nie wiedziała, jak wytłumaczyć zaistniałe oko
liczności. Tylko siedmiu respondentów wskazywało na nie
ostrożne zachowanie się w takiej sytuacji. Analizy zdarzeń 
drogowych, w których poszkodowanymi byli piesi uczest
nicy ruchu drogowego, przedstawiają interesujące zależno
ści. Chociaż kierowcy w większości przypadków nie zaprze
czali swojej winie, to prawie połowa zaznaczyła, że pieszy 
był bardzo słabo widoczny. Niewielka część badanych osób 
twierdziła, że przyczyną był „brak czasu na reakcję”. 

Analizując wyniki badań, ujawniono bardzo dużą część 
osób, które nie przyznały się do winy (129). Nieostrożność 
to druga najistotniejsza forma wyjaśnienia okoliczności 

Przyczynowo-skutkowa charakterystyka zdarzeń drogowych  
według opinii kierowców

Przyczyna Skutek
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Nie przyznaje 
się 19,8 32,9 – 31,3 6,5 50,0 129

Nieostrożność 20,3 27,8 2,9 21,9 16,1 – 120

Utrudniona 
widoczność 7,5 23,2 39,1 – 41,9 – 107

Gapiostwo 30,8 6,9 – 6,3 12,9 – 91

Brak czasu  
na reakcję 15,9 4,6 52,2 9,4 12,9 – 89

Nie wie,  
jak wyjaśnić 4,8 4,6 2,9 28,1 9,7 50,0 36

Inne 0,9 – 2,9 3,0 – – 5

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Liczba zdarzeń 227 216 69 32 31 2 577

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne.
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przez sprawcę zdarzenia drogowego. Równie liczna grupa 
kierowców (107) zaznacza, że do zdarzenia doszło w wyni
ku pewnych czynników lub okoliczności, które zakłóciły 
dobrą widoczność na drodze. Gapiostwo, zostało wskazane 
91 razy. Podobnie, bo 89 respondentów zaznaczyło w swo
jej odpowiedzi, że nie mieli wystarczająco dużo czasu na 
reakcję, aby uniknąć zdarzenia. Stosunkowo niewiele odno
towano przypadków, w których sprawcy zdarzeń drogo
wych nie potrafili wyjaśnić ich przyczyn. 

Powyższe wyniki świadczą o tym, że w przedmiotowych 
zdarzeniach drogowych uczestniczyło bardzo dużo osób, 
które w rzeczywistości albo źle interpretują przepisy ruchu 
drogowego – co świadczy o ich mało skutecznym wyszko
leniu z przepisów i techniki jazdy, albo wykorzystują prawo 
do odmowy przyjęcia mandatu (swojej winy) w przeświad
czeniu, że na drodze sądowej będą mogły wykorzystać 
ewentualne przesłanki mogące przyczynić się do przeniesie
nia odpowiedzialności na drugą stronę. 

Analiza zdarzeń w czasie
Analiza zdarzeń w czasie od lutego do listopada 2010 roku 
zawiera przypadki w okresie, dla którego zmienne są wa
runki atmosferyczne oraz warunki oświetlenia dróg, wyni
kające z rocznego rytmu zmian pór roku. W związku z tym 
wyniki mają charakter poglądowy.

Zdecydowanie najliczniejsza grupa zdarzeń drogowych 
(95,5%) zaistniała w godzinach 600–2200 (w sumie 551 zda
rzeń, w tym 79 wypadków). W godzinach 2201–559 wyda
rzyło się natomiast 21 kolizji i 5 wypadków drogowych, 
łącznie 26 zdarzeń drogowych. 

W analizie odnoszącej się do pory dnia dowiedziono, że 
zdarzeniom drogowym z udziałem osób rannych sprzyjają 
godziny 2201–559 (14,3% zdarzeń w godzinach 600–2200, 
23,8% zdarzeń w godzinach 2201–0559).

W tabeli 2 przedstawiono podział według rodzaju zda
rzeń w ruchu drogowym w zależności od przyjętych prze
działów czasowych, przy czym przyjęto klasyfikację szczytu 
porannego (700–930) i wieczornego (1600–1830) na podsta
wie obserwacji rozkładu ruchu miejskiego w Krakowie. 
Przedział czasowy 2201–559 podzielono na dwa równe czte
rogodzinne okresy: 2201–159 oraz 200–559.

Powszechnie spotkać można opinie, że przejazdy z do
mów do pracy i odwrotnie (w czasie trwania porannego lub 
wieczornego szczytu komunikacyjnego) sprzyjają większej 
liczbie zdarzeń drogowych. Na podstawie analizy czasowej 
zdarzeń drogowych w Krakowie (niemal ⅔ zdarzeń drogo
wych rejestrowana jest poza godzinami wyznaczającymi 
poranny lub popołudniowy szczyt komunikacyjny) można 
przypuszczać, że powyższa teza jest wątpliwa, ale jej odrzu
cenie wymagałoby znacznie szerszego zakresu analizy np. 
przez odniesienie rejestrowanej liczby zdarzeń w kolejnych 
godzinach do pracy przewozowej w tych samych godzi
nach.

Dowiedziono, że zdarzenia drogowe wynikające z nieza
chowania bezpiecznej odległości od innego pojazdu oraz 
nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu są w porównaniu do 
pozostałych typów liczniejsze w godzinach 600–2200. 

Z kolei zdarzenia spowodowane złą jakością jezdni, 
w godzinach 600–2200, stanowią niewiele ponad 11% ogółu 
zdarzeń, natomiast ich udział w godzinach 2201–559 sięga 
już prawie 31%. Zauważalny jest tutaj przede wszystkim 
wpływ ograniczonej widoczności. 

Udział zdarzeń z pojazdem, który wypadł z drogi, 
przedstawia się następująco: 5,1% dla zdarzeń w godzinach 
600–2200 oraz 15,4% dla zdarzeń w godzinach 2201–559. 
Stwierdzono, że zdarzenia tego typu są bardziej charaktery
styczne dla szczytu porannego niż popołudniowego. 

Zdarzenia z pieszymi cechują niewielkie różnice: 5,3% 
(wśród zdarzeń dziennych) i 7,7% (wśród zdarzeń noc
nych). Wynika z tego, że do potrąceń pieszych nie dochodzi 
w znacznej większości w godzinach 2201–559, jak mogłoby 
się początkowo wydawać. Z drugiej strony, większe praw
dopodobieństwo potrącenia pieszego dotyczy wieczornego 
szczytu komunikacyjnego, w porównaniu do porannego. 
Warto jednak pamiętać, że obraz ten może być wynikiem 
zmiennej aktywności pieszych uczestników ruchu drogo
wego w ciągu doby. 

Przypadki wywrócenia się pojazdu zanotowano jedynie 
w ciągu dnia, poza porannym i wieczornym szczytem ko
munikacyjnym, jednak niewielka ich liczebność uniemożli
wia bardziej szczegółową analizę.

Przyczynowo-skutkowa charakterystyka zdarzeń drogowych w zależności od wybranych przedziałów czasu
Przyczyna Skutek

Łączna  
liczba zdarzeńNiezachowanie  

bezpiecznej odległości
Nieustąpienie  

pierwszeństwa przejazdu
Ubytek  

w jezdni
Wyjechanie  

poza zarys jezdni
Potrącenie  
pieszego

Wywrócenie się pojazdu  
jednośladowego

600–2200

Poza szczytem 142 139 49 19 17 2 368

Szczyt poranny
700–930

39 37 6 7 4 – 93

 
Szczyt wieczorny
1600–1830

41 33 6 2 8 – 90

SUMA 222 209 61 28 29 2 551

2201–559
2201–159 2 5 4 3 2 – 16

200–559 3 2 4 1 – – 10

SUMA 5 7 8 4 2 – 26

Łączna liczba zdarzeń 227 216 69 32 31 2 577

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne.
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Płeć sprawcy
Większość zdarzeń drogowych, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie, powodują mężczyźni [3]. Taką samą zależność 
zauważono w badaniach na przykładzie Krakowa, gdzie 
mężczyźni spowodowali 441 zdarzeń drogowych (76,5%), 
natomiast kobiety spowodowały łącznie 136 zdarzeń dro
gowych. 

Warto zaznaczyć, że zdarzenia drogowe z udziałem osób 
rannych (wypadki) popełnione przez mężczyzn stanowiły 
niemal ten sam procent zdarzeń, co w przypadku kobiet – 
odpowiednio 14,7% i 14%. Nie można zatem postawić 
jednoznacznego wniosku, że kobiety przyczyniają się do 
poważniejszych zagrożeń drogowych od mężczyzn. 

Wyniki te wskazują jednak na liczbę zarejestrowanych 
zdarzeń drogowych w Krakowie, bez identyfikacji udziału 
płci wśród wszystkich kierujących pojazdami, ze względu 
na brak takich danych. Obraz ten może zatem różnić się od 
stanu rzeczywistego.

Równie ważnymi przypadkami (bez względu na płeć kie
rowcy), wpływającymi na liczbę zdarzeń drogowych w Kra
kowie, są nieostrożność i utrudniona widoczność. Mimo 
wszystko najczęstszym wytłumaczeniem się (kobiety i męż
czyźni) było „nieprzyznanie się do winy”. 

Wiek sprawcy
Wśród wszystkich sprawców zdarzeń drogowych w okresie 
od lutego do listopada 2010 roku największą grupę osób, 
aż 46,5%, stanowili uczestnicy w wieku 22–35 (tab. 5). 
Wynik ten jest także potwierdzeniem dotychczasowych 
międzynarodowych badań wskazujących na uczestnictwo 
w zdarzeniach drogowych osób najaktywniejszych ekono
micznie. 

Tabela 4

Tabela 3

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.
Źródło: opracowanie własne.

Płeć sprawcy w powiązaniu z rodzajem zdarzenia drogowego
Przyczyna Skutek
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Mężczyźni 39,5 36,3 13,4 4,5 6,1 0,2  441

Kobiety 39,0 41,2 7,3 8,8 3,0 0,7  136

Łączna liczba zdarzeń 577

W procesie porównania rodzaju zdarzeń drogowych ze 
względu na płeć kierowcy nie zauważymy większych róż
nic. Mimo wszystko zdarzeniem występującym częściej 
wśród kobiet będzie wyjechanie poza obrys jezdni, dla męż
czyzn natomiast charakterystyczne są zdarzenia polegające 
na uszkodzeniu pojazdu w związku ze złym stanem jezdni, 
a także w przypadku potrącenia pieszego. 

Wśród charakterystycznych przyczyn kolizji lub wy
padku sprawcy zdarzeń drogowych (tabela 4) – mężczyźni 
wskazują: brak czasu na reakcję oraz inne przyczyny (pogo
da, awaria hamulców), natomiast kobiety najczęściej przy
wołują gapiostwo, a także nie umieją wytłumaczyć okolicz
ności zdarzenia. 

Udział deklarowanych przyczyn zdarzeń drogowych  
w zależności od płci sprawców
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Mężczyźni 18,6 16,3 13,6 20,6 5,2 22,5 3,2 441

Kobiety 17,6 12,5 16,2 21,3 9,6 22,1 0,7 136

Łączna liczba zdarzeń 557

Przyczynowo-skutkowa charakterystyka zdarzeń drogowych  
ze względu na wiek sprawców zdarzeń drogowych

Przyczyna Skutek
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Do 21 lat 31,8 36,4 20,4 6,8 2,3 2,3 44

22–35 lat 43,2 31,3 12,0 8,1 5,0 0,4 259

36–50 lat 38,0 38,0 13,8 2,4 7,8 – 166

Powyżej 50 lat 35,2 51,9 5,5 3,7 3,7 – 108

Łączna liczba zdarzeń 577

Analizując poszczególne grupy wiekowe, można do
strzec, że pewne rodzaje wypadków i kolizji drogowych są 
typowe dla określonego wieku kierowcy. I tak w kategorii 
kierowców do 21 lat spotykamy więcej zdarzeń drogowych 
wynikających ze złego stanu jezdni, natomiast wśród osób 
w wieku 22–35 lat częstsze jest niezachowanie bezpiecznej 
odległości oraz wyjechanie poza obrys jezdni. Z kolei kie
rowcy w wieku 36–50 lat odpowiedzialni byli relatywnie 
często za potrącenia pieszego, a najstarsi użytkownicy po
jazdów za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu 
uczestnikowi ruchu. 

Wśród kierowców w wieku do 35 lat wyjechanie poza 
zarys jezdni stanowił większy problem bezpieczeństwa, niż 
najechanie na pieszego uczestnika ruchu drogowego. 
Odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku osób w wie
ku powyżej 35 lat – potrącenia pieszych (w porównaniu do 
wyjechania poza obrys jezdni) wydają się o wiele bardziej 
prawdopodobne. 

Jak wspomniano na wstępie – kolizje lub wypadki dro
gowe są zdarzeniami skomplikowanymi, a co za tym idzie, 
na ich zaistnienie wpływa wiele zróżnicowanych czynni
ków, które również są charakterystyczne dla poszczegól
nych grup wiekowych [2,8]. Tabela 6 pokazuje podział wy
branych grup wiekowych dla sprawców zdarzeń drogowych 
oraz wyrażone w tych grupach opinie na temat okoliczności 
kolizji i wypadków.
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W grupie wiekowej do 21 lat najczęstszą odpowiedzią 
na pytanie zadane przez funkcjonariusza policji było nie 
przyznanie się do winy (29,5%). Z drugiej strony, w tej 
grupie wiekowej gapiostwo i brak wytłumaczenia okazały 
się najmniej znaczące. 

Wśród kierowców w wieku 22–35 lat nieostrożność 
wskazywana była jako najczęstsza okoliczność zdarzenia 
(22,8%), natomiast brak wytłumaczenia (podobnie jak 
w grupie osób do 21 lat) pojawiał się stosunkowo rzadko – 
jedynie 5,4%. 

Kierowcy w wieku 36–50 lat bezpośrednio przed zda
rzeniem najczęściej zagapiali się (20,5%). Relatywnie czę
sto ci kierujący nie chcieli przyznać się do winy (prawie 
20% osób). Nieostrożność i utrudniona widoczność rów
nież były dość często podawane jako przyczyna zdarzenia 
(18,7% wszystkich odpowiedzi). Charakterystyczny nato
miast jest fakt, że tę grupę cechuje – w stosunku do pozo
stałych grup wiekowych – najrzadszy przypadek niewytłu
maczalności przebiegu zdarzenia.

Kierowcy w wieku powyżej 50 lat – tak jak najmłodsi 
– stanowią grupę osób stosunkowo często nie przyznającą 
się do winy (29,6%). W tej kategorii wiekowej najliczniej
sza jest też grupa osób, które nie potrafią wytłumaczyć 
przebiegu zdarzenia i jego przyczyn (10,2%). 

Kierowcy w wieku 36–50 lat okazali się grupą powodu
jącą stosunkowo wiele zdarzeń drogowych w szczycie po
rannym (tabl. 7). W szczycie wieczornym relatywnie często 
sprawcą jest osoba w wieku 22–35 lat, natomiast poza 

szczytami komunikacyjnymi nieco częściej jako sprawcy 
pojawiają się osoby starsze. W czasie szczytu porannego 
względnie najmniej zdarzeń drogowych miały osoby w wie
ku do 21 lat, z kolei w godzinach szczytu wieczornego gru
pa osób o najniższym ryzyku spowodowania zdarzenia to 
kierowcy w wieku 36–50 lat. 

W czasie godzin nocnych grupą wiekową charakteryzu
jącą się najwyższymi wartościami wskaźnika sprawstwa są 
osoby w wieku do 21 lat. Kierowców w wieku ponad 50 lat 
oraz w wieku 36–50 lat cechują o wiele niższe wartości 
wskaźnika sprawstwa. W porze nocnej udział kierujących 
w wieku do 35 lat jako sprawców zdarzeń jest wyższy niż 
kierujących w wieku powyżej 35 lat.

dyskusja i wnioski
Najczęściej wskazywanym rodzajem zdarzeń drogowych 
były przypadki związane z okolicznością niezachowania 
bezpiecznej odległości od innego pojazdu oraz nieustąpie
nie pierwszeństwa przejazdu, przy czym wśród zdarzeń 
zaistniałych z powodu niezachowania bezpiecznej odle
głości przeważały takie, które były tłumaczone jako wy
nik gapiostwa.

Niemała grupa kierowców (około ⅓) przyznała się do 
sprawstwa w wyniku pewnych czynników lub okoliczności, 
które zakłóciły dobrą widoczność na drodze. Badani najczę
ściej wskazywali tu na niekorzystne warunki atmosferyczne 
oraz brak odpowiedniego oświetlenia w godzinach noc
nych. Wspominane były również nieliczne przypadki nie
prawidłowego lub słabo widocznego – ze względu na błędy 
ludzkie – oznakowania. 

Mężczyźni częściej nie przykładają należytej uwagi do 
otaczającej infrastruktury drogowej (ubytek w jezdni), jak 
również częściej najeżdżają na pieszego; kobiety z kolei 
z większą częstotliwością wykazują błędy w bardziej skom
plikowanych sytuacjach drogowych (nie ustępują pierw
szeństwa przejazdu) oraz tracą panowanie nad pojazdem. 
Podany wniosek należy jednak traktować z dużą ostrożno
ścią, gdyż brak jest szczegółowych danych o udziale kobiet 
w ruchu drogowym.

Mężczyźni częściej od kobiet starają się zatuszować swo
ją winę, natomiast kobiety częściej przybierają postawę 
osoby oszołomionej i zagubionej w związku z zaistniałym 
zdarzeniem drogowym

Ponad 20% respondentów nie przyznało się do winy 
(szczególnie kierowcy do 21 lat i powyżej 50 lat). Tak licz
na grupa świadczy albo o braku wiedzy na temat prawa 
o ruchu drogowym, albo o braku poszanowania dla in
nych uczestników. Można przypuszczać, że kierowcy rów
nież boją się przyznawać do winy, z uwagi na konsekwen
cje prawne. Zdarzały się także przypadki, w których oso
by nie chciały się przyznać z innych pobudek lub po pro
stu nie miały ochoty na rozmowę z policjantem. Pewną 
grupę stanowiły także osoby, które nie zdawały sobie 
sprawy z tego, co zrobiły. Z uwagi na tak dużą skalę, jest 
to bardzo alarmujące zjawisko i powinno być poddane 
szczegółowej analizie.

Struktura deklarowanych okoliczności zdarzeń drogowych  
w zależności od wieku sprawców
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Do 21 lat 18,2 18,2 9,1 15,9 9,1 29,5 – 44

22–35 lat 17,0 17,0 16,2 22,8 5,4 19,7 1,9 259

36–50 lat 18,7 17,5 20,5 18,7 4,2 19,8 0,6 166

Pow. 50 lat 21,3 7,4 10,2 21,3 10,2 29,6 – 108

Łączna liczba zdarzeń 577

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne.

 Udział w zdarzeniach drogowych wyróżnionych grup wiekowych 
sprawców w zależności od pory doby

Pora dzienna
Pora nocna

2201–559 [%]

Łączna  
liczba  

zdarzeń
Szczyt poranny
700–930 [%]

Szczyt  
wieczorny

1600–1830 [%]

Poza  
szczytem [%]

Do 21 lat 11,4 15,9 63,6 9,1 44

22–35 lat 15,8 16,6 61,4 6,2 259

36–50 lat 19,3 13,8 65,1 1,8 166

Powyżej 50 lat 13,9 15,7 67,6 2,8 108

Łączna liczba zdarzeń 577

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne.



TransporT miejski i regionalny 01 2012

20

Brak czasu na reakcję oraz utrudniona widoczność doty
czyła w szczególności przypadków wjechania na uszkodze
nia jezdni. Brak czasu na reakcję jest przykładem nadmier
nego zaufania do swoich możliwości, ale także nieumiejęt
ności przewidywania sytuacji na drodze. Ten typ zdarzeń 
wskazuje również na konieczność zwiększenia odstępu od 
innych pojazdów. Jeśli mówić o ograniczonej widoczności 
ubytków w jezdni, to kwestia niedostatecznego czasu na 
reakcję jest poniekąd błędem samego kierowcy poprzez 
utrzymywanie zbyt bliskich odstępów od poprzedzających 
pojazdów; ubytki są wtedy dostrzegane w ostatniej chwili. 
Zupełnie inna sytuacja występuje na drogach, gdzie nie ma 
możliwości ominięcia przeszkody. Należy pamiętać, że ha
mowanie w chwili najechania na wyboje w jezdni zwiększa 
ryzyko uszkodzenia pojazdu.

Wyjechanie poza zarys jezdni związane jest przede 
wszystkim z nadmierną prędkością pojazdu w stosunku 
do możliwości kierowcy. Jest to jednocześnie rodzaj zda
rzeń, gdzie nadmierna prędkość odgrywała główną rolę. 
W takich przypadkach kierowcy starali się za wszelką 
cenę udowodnić, że wina leży po stronie zarządcy drogi, 
który nie przygotował jej w należyty sposób, nie zaprojek
tował zgodne z warunkami bezpieczeństwa lub użył nie
stosownych materiałów do jej budowy. Uważają oni, że 
zmieniające się warunki atmosferyczne są również odpo
wiedzialne za taki stan rzeczy. Zdarzenia tego rodzaju 
bardziej charakterystyczne są dla szczytu porannego niż 
wieczornego. 

Potrącenia pieszych mają podobny udział w ciągu dnia 
i w ciągu nocy; obecność tego typu zdarzeń wydaje się jed
nak bardziej prawdopodobna w czasie trwania szczytu wie
czornego.

Znaczna liczba kierowców twierdzi, że pieszy był słabo 
widoczny na drodze. Takie oświadczenia są silnym argu
mentem na rzecz wymuszenia na pieszych stosowania ele
mentów ubioru poprawiających ich widoczność. Kontras
towe ubieranie się w trudnych warunkach świetlnych 
umożliwia bezpieczne kontynuowanie podróży. Piesi dość 
często nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, minimali
zując tym samym szanse uniknięcia potrącenia. Do potrą
ceń pieszych częściej dochodzi w porze dziennej, z więk
szym prawdopodobieństwem w wieczornym szczycie ko
munikacyjnym. 

Pora nocna sprzyja bardziej wypadkom aniżeli kolizjom 
dro gowym oraz wykazuje prawie dwukrotnie wyższy wskaź
nik udziału mężczyzn w zdarzeniach drogowych.

Wskazane są dalsze badania wpływu szczytów ruchu i zmien
nych warunków oświetlenia na dobowy rozkład zdarzeń dro
gowych. 

W ciągu dnia najczęściej dochodzi do zdarzeń drogo
wych w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości 
oraz nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, natomiast 
w nocy bardziej charakterystyczne są zdarzenia spowodo
wane złą jakością jezdni oraz wypadnięciem pojazdu poza 
obrys jezdni.

Wśród sprawców zdarzeń drogowych zdecydowanie 
przeważają osoby w wieku aktywnym ekonomicznie.

Kierowcy w wieku 22–35 lat odpowiedzialni są w szcze
gólności za zdarzenia z powodu niezachowania bezpiecznej 
odległości, natomiast nieustąpienie pierwszeństwa charak
terystyczne jest dla kierowców najstarszych.

W porze nocnej udział kierujących jako sprawców zda
rzeń w wieku do 35 lat jest wyższy niż kierujących w wieku 
powyżej 35 lat.

Pokrywa się z innymi badaniami spostrzeżenie, że młod
si kierowcy jeżdżą bardziej brawurowo oraz mają problem 
w utrzymaniu prawidłowej kontroli, natomiast starsi są 
mniej spostrzegawczy i wykazują problemy z oceną kilku 
elementów ruchu drogowego w tym samym czasie [2]. 
Najmłodsi i najstarsi kierowcy stanowią największy procent 
osób nie przyznających się do winy. 

zalecenia
Powyższe wnioski motywują do podjęcia określonych dzia
łań, które skrótowo można opisać następująco:

• Kierowcy najmłodsi oraz najstarsi powinny być objęci 
szczególnymi wymaganiami w odniesieniu do uzyski
wania uprawnień do kierowania pojazdami. Koniecz
ne są także zorientowane na te grupy działania edu
kacyjne dotyczące techniki i kultury jazdy.

• Najczęściej powtarzające się rodzaje zdarzeń drogo
wych powinny być rozpatrywane na kursach nauki 
i doskonalenia jazdy.

• Należy objąć bardziej szczegółowymi analizami pro
blem niepokojącego oraz coraz bardziej powszechne
go zjawiska nieprzyznawania się kierowców do winy 
za spowodowanie zdarzenia drogowego. Może to być 
związane z wątpliwościami w zakresie interpretacji 
Prawa o ruchu drogowym przez kierujących, a także 
z wpływem małej skuteczności egzekwowania prawa.

Ze względu na niewielką próbę w tym opracowaniu i spe
cyficzne warunki drogowe, badania zdarzeń nocnych po
winny być bardziej szczegółowo analizowane.
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W artykule przedstawiono ocenę jakości parkingów, 
dokonaną na podstawie badań ankietowych. Bada
niami objęto grupę kilkuset użytkowników samocho
dów osobowych. Kierowcy oceniali parkingi, z których 
najczęściej korzystają. W skali od 1 do 5 oceniano kil
kadziesiąt cech, które mają wpływ na jakość parkin
gów. Zbadano także preferencje w wyborze parkingów 
oraz dane demograficzne osób ankietowanych. 

Wprowadzenie1

Obserwowana od kilku lat stale wzrastająca liczba pojaz
dów, zwłaszcza osobowych, stwarza, oprócz pewnych zalet 
dla użytkowników, również określone problemy. Należą 
do nich między innymi zanieczyszczenie środowiska na
turalnego, hałas, zatłoczenie ulic oraz problemy z parko
waniem. Skutkuje to częstym pozostawianiem pojazdów 
w miejscach niedozwolonych oraz brakiem uporządkowa
nia ich ruchu. 

Umożliwienie, przez określoną firmę, pozostawienia po
jazdu na dany czas i w danym miejscu, a następnie jego 
odbiór z tego miejsca, to usługa parkingowa. Do charakte
rystycznych cech usług można zaliczyć: nierozłączność, 
brak możliwości przechowywania, różnorodność, brak fi
zycznego charakteru usług [1].

Z kolei przez jakość usługi najczęściej rozumie się stopień 
spełnienia przez tę usługę oczekiwań użytkowników [8]. 

Powszechnie znane są narzekania użytkowników na zły 
stan polskich dróg. Brak jednak badań określających funk
cjonalność, poziom obsługi i komfort użytkowania różnych, 
zarówno co do wielkości, przeznaczenia, jak i lokalizacji, 
parkingów. 

Aby zbadać jakość parkingów, określono najważniejsze 
czynniki, które na nią wpływają, oraz zbadano poziom ocen 
wydzielonych czynników, wystawionych przez użytkowni
ków parkingów. 

Zbadano „najczęściej używane parkingi”, czyli te, z któ
rych ankietowani korzystali najczęściej, poza parkingami 
przyblokowymi, na których pozostawiali pojazdy np. na noc. 

1 Dr inż., Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Organizacji 
i Ekonomiki Transportu, wpark@usk.pk.edu.pl

OCenA JAKOśCI PArKInGóW  
nA POdStAWIe WynIKóW BAdAń AnKIetOWyCh

Waldemar Parkitny1

Metodologia badań
Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszy ankie
towych. Objęto nimi grupę użytkowników samochodów 
osobowych. Po wyeliminowaniu kwestionariuszy błędnych, 
do dalszej analizy wzięto pod uwagę odpowiedzi 300 osób. 

Oprócz zagadnień odnoszących się do danych demogra
ficznych ankietowanych, takich jak: płeć, wiek, wykształ
cenie, status, miejsce zamieszkania, średni miesięczny do
chód netto, w kwestionariuszach umieszczono pytania do
tyczące parkingów, które były pytaniami zamkniętymi. 
Zadaniem ankietowanych był wybór jednej odpowiedzi, 
spośród podanych wariantów, lub ocena danego parametru 
jakościowego parkingu w skali pięciopunktowej.

Prezentowane w artykule wyniki są odpowiedziami na 
pytania, pochodzącymi od kierowców, które można podzie
lić na kilka części: 

• sposób i częstotliwość korzystania z samochodu oso
bowego,

• preferencje i częstotliwość korzystania z parkingów 
różnych typów, 

• ocena jakości poszczególnych parametrów parkingu, 
z którego użytkownicy korzystają najczęściej. 

Wyniki badań 
Osobami, które udzielały odpowiedzi, w 44,4% były ko
biety, a 55,6% mężczyźni. 

Celem pytania dotyczącego sposobu korzystania z samo
chodu było określenie częstotliwości korzystania z pojazdu, a co 
za tym idzie, pośrednio również zweryfikowanie stopnia znajo
mości budowy i wyposażenia różnych rodzajów parkingów, 
z których korzystały osoby ankietowane. Analiza odpowiedzi 
wykazała, że aż blisko 70% ankietowanych wykorzystuje sa
mochód osobowy w celach obligatoryjnych, z tego dla 15% 
osób samochód to narzędzie pracy (np. dla taksówkarzy, przed
stawicieli handlowych, pracowników różnych gałęzi usług 
itd.), natomiast 54,33% respondentów wykorzystuje samo
chód przeważnie do dojazdów do pracy lub szkoły. Oba sposo
by korzystania z pojazdów nie wykluczają użycia ich w innych 
celach, np. do robienia zakupów lub wyjazdów na urlop. 
Używanie pojazdów przeważnie do jazd na zakupy lub związa
nych z wolnym czasem zadeklarowało 29,67% osób, a 1% 
badanych wykorzystuje samochód w innych celach. 
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Rozkład odpowiedzi dotyczących częstotliwości korzy
stania z parkingów ogólnodostępnych był zróżnicowany 
(rys. 1). Prawie co trzecia z osób badanych przyznała, że 
korzysta z nich codziennie (34,33%), 13% – średnio co 
drugi dzień, 20,33% – średnio dwa razy w tygodniu, 
14,33% – średnio raz w tygodniu, 7% – średnio jeden raz 
na dwa tygodnie, 5% – średnio raz na miesiąc i 6% – rza
dziej niż raz na miesiąc. 

Zbadano również preferencje w wyborze parkingu. 
Badania przeprowadzone wcześniej wykazały, że najważ
niejszym czynnikiem przy wyborze określonego parkingu, 
niezależnie od tego czy jest to parking płatny, czy bezpłat
ny, jest jego odległość od celu podróży [7]. Można jednak 
zastanowić się nad konstrukcją takiego parkingu. Uzyskane 
wyniki wskazują na to, że dla ponad połowy badanych ro
dzaj parkingu nie ma znaczenia (51,67% odpowiedzi). 
Wynik ten nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę odczu
walny deficyt miejsc parkingowych w dużych miastach [2], 
[6], jednakże mając do wyboru trzy rodzaje parkingów, po
łożone w tej samej odległości od celu podróży, trzy razy 
więcej osób wybierze parking naziemny (27,33%) od par
kingu nadziemnego wielokondygnacyjnego (9%) i parkin
gu podziemnego (12%). 

Interesująca, z punktu widzenia projektantów parkin
gów i inwestorów, może być analiza preferencji rodzaju par
kingów w zależności od płci badanych. Co prawda dla oko
ło połowy badanych rodzaj parkingu nie ma znaczenia (tak 
zadeklarowało 54,47% kobiet i 49,35% mężczyzn), ale 
prawie 50% więcej kobiet (31,71%) od mężczyzn (22,08%) 
wybierze parking naziemny. Kobiety również niechętnie 
wybierają parkingi wielokondygnacyjne, i to zarówno nad
ziemne, jak i podziemne. Za wyborem parkingu nadziem
nego wielokondygnacyjnego opowiedziało się tylko 4,06% 
kobiet i 13,64% mężczyzn, a parkingu podziemnego 
9,76% kobiet i 14,93% mężczyzn. Być może taka sytuacja 
wynika z większego poczucia bezpieczeństwa na odkrytych 
parkingach naziemnych i pragmatyzmu kobiet, ale powo
dy takich wyborów wymagają dalszych badań jakościo
wych. 

Można jednak, w miarę możliwości terenowych i finan
sowych, spróbować wykorzystać prezentowane wyniki ba

Rys. 1. Struktura odpowiedzi dotyczących częstotliwości korzystania z parkingów ogólnodo-
stępnych. 
Źródło: opracowanie własne
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1 wydzielenie miejsc parkingo-
wych dla niepełnosprawnych 

3,46 25,85 28,57 20,41 16,33 8,84

2 rodzaj nawierzchni parkingu 3,40 10,51 43,39 28,47 11,19 6,44

3 warunki dojścia z parkingu  
do celu podróży

3,36 8,93 37,46 37,46 13,06 3,09

4 ograniczenia w prędkości 
poruszania się wewnątrz 
parkingu

3,33 8,50 36,39 37,76 14,29 3,06

5 oznakowanie parkingu  
na drogach dojazdowych

3,32 8,16 35,03 43,20 7,48 6,12

6 oświetlenie 3,28 8,78 39,53 29,05 16,55 6,08

7 oznakowanie bram wyjazdo-
wych i dróg ewakuacyjnych

3,26 9,83 37,63 29,15 15,93 7,46

8 całodobowość funkcjonowa-
nia parkingu

3,24 15,81 27,49 29,55 18,90 8,25

9 czystość parkingu 3,23 7,12 40,34 29,83 14,24 8,47

10 reputacja parkingu 3,22 2,75 35,74 46,39 11,34 3,78

11 wielkość wyznaczonego 
pojedynczego miejsca  
parkingowego

3,17 5,78 38,10 31,29 17,01 7,82

12 wielkość dróg dojazdowych  
i manewrowych na parkingu

3,09 5,14 30,14 38,70 20,21 5,82

13 łatwość orientacji  
w układzie parkingu 

3,01 5,52 28,62 36,55 19,66 9,66

14 wielkość parkingu 3,00 4,76 31,29 35,03 17,01 11,90

15 ogrodzenie 2,94 6,78 28,47 29,49 22,03 13,22

16 estetyka parkingu 2,92 5,46 24,91 36,52 22,87 10,24

17 brak ograniczeń czasu  
parkowania

2,90 17,36 15,63 26,39 20,49 20,14

18 kompetencja i kultura 
obsługi parkingu

2,87 5,12 22,18 39,25 21,84 11,60

19 automaty biletowe 2,80 5,54 25,26 29,76 22,15 17,30

20 identyfikacja literowo-nume-
ryczna pojedynczego 
miejsca postojowego

2,69 7,22 21,65 25,43 24,05 21,65

21 zadaszenie 2,56 6,85 18,84 26,03 19,86 28,42

22 wydzielenie chodników  
dla pieszych

2,53 4,51 16,32 30,56 25,35 23,26

23 cena za parkowanie 2,52 7,56 12,71 27,84 27,49 24,40

24 system monitorowania 2,49 2,36 16,16 30,98 28,96 21,55

25 plan parkingu 2,36 1,69 16,27 26,78 26,78 28,47

26 obecność pracowników 
obsługi parkingu

2,34 2,03 14,58 26,44 29,15 27,80

27 odpowiedzialność właściciela 
parkingu na wyrządzone szkody

2,28 3,61 9,03 29,60 27,44 30,32

28 obecność pracowników 
ochrony parkingu

2,27 3,44 11,68 24,05 30,58 30,24

29 sygnalizacja elektroniczna 
wolnych miejsc postojowych 
podawana na parkingu 

2,15 4,51 13,54 18,40 19,10 44,44

30 zniżki za parkowanie dla 
stałych klientów

2,11 3,86 10,53 18,25 27,02 40,35

31
informacja o dostępności 
wolnych miejsc parkingowych 
podawana na drogach dojaz-
dowych do parkingu

2,00 3,74 9,86 20,75 14,29 51,36

32 system naprowadzania na 
wolne miejsca parkingowe

1,67 2,06 5,84 11,68 18,21 62,20

33 informacja głosowa 1,59 0,35 4,93 13,03 16,90 64,79

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne
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dań w przypadku projektowania niektórych parkingów, 
np. w pobliżu wybranych sklepów, albo zadbać o odpo
wiednią ochronę lub systemy monitoringu. 

Przebadano również różnice w ocenie poszczególnych 
parametrów oceny parkingów, dokonywanej przez kobiety 
i mężczyzn (tab. 2). 

Analizując dziesięć najwyżej ocenianych parametrów, 
stwierdzono, że w przypadku sześciu z nich, to jest: 

• wydzielenie miejsc parkingowych dla niepełnospraw
nych, 

• rodzaj nawierzchni parkingu, 
• warunki dojścia z parkingu do celu podróży, 
• ograniczenia w prędkości poruszania się wewnątrz 

parkingu, 
• oznakowanie bram wyjazdowych i dróg ewakuacyjnych, 
• całodobowość funkcjonowania parkingu, 

średnio większą ocenę przyznali mężczyźni. Krytyczna oce
na takich parametrów, jak: rodzaj nawierzchni parkingu 
i warunki dojścia z parkingu do celu podróży, może wyni
kać ze zgłaszanych w czasie badań przez panie problemów, 
dotyczących zniszczenia obuwia na wysokim obcasie na na
wierzchni szutrowej lub kostce betonowej. Natomiast więk
sza tolerancja mężczyzn w stosunku do braku ograniczeń 
w prędkości poruszania się wewnątrz parkingu być może 
świadczy o większej brawurze lub pewności siebie w pro
wadzeniu pojazdu i wyczuciu odległości. Akcentowana 
czasami w literaturze lepsza orientacja mężczyzn w terenie, 
może też być przyczyną wyższej oceny przyznanej „ozna
kowaniu bram wyjazdowych i dróg ewakuacyjnych”. Nas
tępny z parametrów, to jest „całodobowość funkcjonowania 
parkingu”, w przypadku obu płci uzyskał podobną ocenę, 
choć minimalnie większą u mężczyzn. 

Kobiety wyżej od mężczyzn oceniły: oznakowanie par
kingu na drogach dojazdowych (na poziomie zbliżonym do 
mężczyzn, ale niewiele wyższym), oświetlenie parkingów 
i ich czystość.

Taką samą średnią ocenę uzyskała reputacja parkingów.
Różnice w wartościach między tab. 1 i 2 wynikają z za

okrągleń liczb przy obliczaniu średnich oraz pominięciu 
tych z ankiet, w których respondenci nie określili płci. 

Oprócz teoretycznych, deklarowanych, wyborów par
kingów, zbadano również rzeczywistą częstotliwość korzy
stania z różnych ich rodzajów. Najwięcej, bo 50,65% bada
nych, korzysta z parkingów naziemnych, 24,35% z parkin
gów nadziemnych wielokondygnacyjnych, a 25% z parkin
gów podziemnych. 

Zasadniczą część badań stanowiły pytania dotyczące ja
kości parkingów, z których ankietowani korzystają najczę
ściej. Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi osoby 
ankietowane były proszone o wyeliminowanie ze swoich 
ocen parkingów własnych, przyblokowych lub osiedlo
wych, które niejednokrotnie mają charakter prowizoryczny, 
a skoncentrowanie się na parkingach zbiorowych, które są 
im najbardziej znane, takich jak np.: parkingi należące do 
zakładów pracy, parkingi w centrach miast, przy sklepach, 
galeriach handlowych itd. 

Celem tej części badań była więc ocena jakości stereoty
powego parkingu. Aby jej dokonać, należało ocenić 33 pa
rametry jakościowe parkingów w skali pięciostopniowej, 
przypisując 5 punktów ocenie bardzo dobrej, 4 – dobrej, 
3 – średniej, 2 – dostatecznej, 1 – złej.

W tabeli 1 przedstawiono średnią z ocen, przyznanych 
przez ankietowanych, poszczególnym czynnikom wpływa
jącym na jakość parkingów. 

Trzy najlepiej oceniane czynniki to:
• wydzielenie miejsc parkingowych dla niepełnospraw

nych (średnia ocena: 3,46),
• rodzaj nawierzchni parkingu (średnia ocena: 3,40),
• warunki dojścia z parkingu do celu podróży (średnia 

ocena: 3,36). 

Natomiast trzy najgorzej oceniane parametry jakościo
we parkingów to:

• informacja głosowa (średnia ocena: 1,59),
• system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe 

(średnia ocena: 1,67), 
• informacja o dostępności wolnych miejsc parkingo

wych podawana na drogach dojazdowych do parkin
gu (średnia ocena: 2,00). 

Źle ocenione zostały również, uzyskując mniej niż poło
wę, czyli 3 punkty, takie czynniki, jak: 

• zniżki za parkowanie dla stałych klientów,
• sygnalizacja elektroniczna wolnych miejsc postojo

wych podawana na parkingu,
• obecność pracowników ochrony parkingu,
• odpowiedzialność właściciela parkingu na wyrządzo

ne szkody,
• obecność pracowników obsługi parkingu,
• plan parkingu (fot. 1),
• system monitorowania,
• cena za parkowanie,
• wydzielenie chodników dla pieszych,
• zadaszenie,
• identyfikacja literowonumeryczna pojedynczego miej

sca parkingowego,
• automaty biletowe (fot. 2),

Średnie z ocen przyznanych poszczególnym parametrom  
parkingowym przez kobiety i mężczyzn

Oceniany parametr Średnia  
ocena kobiet

Średnia ocena 
mężczyzn

wydzielenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych 3,39 3,47

rodzaj nawierzchni parkingu 3,31 3,39

warunki dojścia z parkingu do celu podróży 3,28 3,33

ograniczenia w prędkości poruszania się wewnątrz parkingu 3,22 3,36

oznakowanie parkingu na drogach dojazdowych 3,24 3,23

oświetlenie 3,28 3,25

oznakowanie bram wyjazdowych i dróg ewakuacyjnych 3,10 3,37

całodobowość funkcjonowania parkingu 3,20 3,21

czystość parkingu 3,25 3,13

reputacja 3,18 3,18

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne
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• kompetencja i kultura obsługi parkingu,
• brak ograniczeń czasu parkowania,
• estetyka parkingu,
• ogrodzenie.

Jak widać z powyższego zestawienia (tab. 1), żaden z pa
rametrów nie uzyskał średniej oceny na poziomie dobrym 
lub bardzo dobrym, a łącznie, poniżej połowy możliwej 
liczby punktów, oceniono aż 19 z 33 analizowanych para
metrów, czyli 57,6% czynników. 

Z analizy wyłączono te z parametrów, które nie zostały 
ocenione przez ankietowanych. Z rozmów przeprowadzo
nych przez autora z osobami wypełniającymi ankiety, po 
ich wykonaniu, wynika, że najczęściej powodem braku oce
ny była niewiedza respondentów na temat ocenianego pa
rametru (np. odpowiedzialność właściciela parkingu za wy
rządzone szkody). Dopuszczalny maksymalny błąd szacun
ku, w zależności od liczby udzielonych odpowiedzi, wynosił 
od 0,097 do 0,144.

 

Podsumowanie
Poziom jakości parkingów można również oszacować, sto
sując, zamiast przedstawionego w tabeli 1 podejścia ana
litycznego wskazującego na ocenę pojedynczych parame
trów jakościowych, ocenę syntetyczną, przedstawiającą 
ogólny stan parkingów. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkim 33 
czynnikom jakościowym parkingów, łącznie ocenę bardzo 
dobrą wystawiło tylko 6,72% badanych osób. Ocena dobra 
została przyznana przez 23,96% ankietowanych. Jakość 
parkingów na średnim poziomie ocenia 29,24% kierują
cych pojazdami. Jeden na pięciu z respondentów wystawił 
ocenę dostateczną (19,91%), a 20,16% badanych źle oce
nia jakość parkingów. 

Niektóre ze słabych, średnich ocen jakości analizowa
nych parametrów parkingów mogły być pochodną od
miennych oczekiwań zarządzających parkingami i osób kie
rujących pojazdami. Do takich parametrów należy między 
innymi cena za parkowanie, którą na poziomie dobrym 
(12,71%) lub bardzo dobrym (7,56%) ocenił zaledwie co 
piąty z badanych. Ocena tego czynnika znalazła się dopiero 
pod koniec zestawienia. Powodem takiego stanu rzeczy 
mogą być niskie deklarowane zarobki respondentów. Średni 
dochód miesięczny na poziomie do 1999 zł netto zadekla
rowało 50,36% pytanych, a w przedziale 2000–3999 zł 
netto 42,5% osób. Tylko 4,64% podało, że zarabia od 4000 
zł do 5999 zł netto, a 2,5% osób – powyżej 6000 zł netto. 

Przeprowadzona analiza może być przydatna w trakcie 
projektowania nowych i modernizacji istniejących parkin
gów. Mimo odczuwalnego braku dostatecznej liczby miejsc 
parkingowych w centrach miast kierowcy, podobnie jak 
inni konsumenci, w swoich wyborach kierują się najczęściej 
kryteriami ekonomicznymi i jakościowymi. Aby zachęcić 
ich do wyboru konkretnego parkingu, usprawnić organiza
cję ruchu i bezpieczeństwo parkingu, a co za tym idzie – 
osiągnąć zakładane wpływy z użytkowania, na niektóre 
z czynników poprawiających jakość warto zwrócić uwagę 
już na etapie projektowania parkingu [5]. 
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Fot. 1. Plany parkingów, nawet tych dużych, nie występują jeszcze zbyt często. Na zdjęciu 
przykład planu parkingu umieszczonego od strony wejścia do Galerii Krakowskiej.

Fot. 2.  
Automat biletowy  
w Galerii Krakowskiej
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Badanie ankietowe przeprowadzone zostało podczas 
kampanii społecznej, zorganizowanej w ramach reali
zacji przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów europej
skiego projektu badawczego GUTS – Proekologiczne 
Systemy Transportu Miejskiego. Celem badania było 
uzyskanie opinii mieszkańców Warszawy odnośnie, 
proponowanych w załączonej do ankiety ulotce infor
macyjnej, metod promocji proekologicznych zacho
wań komunikacyjnych oraz oceny jakości środowiska 
miejskiego i skuteczności działań podejmowanych 
przez władze miasta w zakresie poprawy warunków 
ruchu i wzrostu atrakcyjności transportu zbiorowe
go. Pytania ankietowe opracowano w sposób umoż
liwiający dokonanie porównań z wynikami, przepro
wadzonego w roku 2005, ostatniego Warszawskiego 
Badania Ruchu. W artykule przedstawiono wyniki 
badań ankietowych.

Wprowadzenie12

Akcja ankietowa została przeprowadzona podczas X Dni 
Transportu Publicznego – 17–18 września 2011 roku, metodą 
ankiety samorzutnej (respondenci sami dobierali się do pró
by). Ankiety były dostępne na stoisku GUTS podczas pikni
ku zorganizowanego 17 września na węźle komunikacyjnym 
Młociny (fot. 1, 2) oraz na stronie internetowej GUTS. 

Ankieta składała się z 38 pytań, w tym jednego opisowe
go, które wymagało uzasadnienia swojego wyboru odnośnie 
akceptacji przedstawionych w ulotce metod poprawy warun
ków ruchu i jakości środowiska miejskiego w Warszawie i 23 
pytań dotyczących oceny warunków podróżowania po mie
ście. Pozostałe pytania dotyczyły wieku, płci, posiadanych 
środków transportu oraz kwestii związanych z warunkami 
i preferencjami w zakresie podróżowania respondenta (rys.1).

Przewidziano, że próba będzie liczyć 500 osób, i tyle 
zostało wydrukowanych ankiet. Spośród rozdanych ankiet 
wróciło 322 wypełnionych odręcznie podczas pikniku, a 25 
zostało wypełnionych internetowo. Łącznie otrzymano 347 

1 Mgr inż., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ajazdzikosmolska@ibdim.edu.pl
2 Dr inż., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, jmalasek@ibdim.edu.pl

Agata Jaździk-Osmólska1

Jacek Malasek2

WArSzAWSKIe BAdAnIe AnKIetOWe zAChOWAń  
PrOeKOlOGICznyCh W trAnSPOrCIe MIeJSKIM

Fot. 1. Stoisko GUTS podczas Dni Transportu Publicznego.

Fot. 2.  
Wypełnianie ankiet.

ankiet i na takiej próbie respondentów została przeprowa
dzona statystyka oraz opracowane wyniki (rys. 2–6). 

W badaniu wzięło udział 188 mężczyzn (54,2% ankie
towanych) i 159 kobiet (45,8% ankietowanych), inaczej niż 
w badaniu WBR 2005, gdzie przeważającą grupą respon
dentów były kobiety (54,9% ogółu badanych), a nie męż
czyźni (45,1% ogółu badanych). Najliczniejszą grupę wie
kową stanowiły osoby w przedziale 25–39 lat (36,9% an
kietowanych). Najmniej było osób powyżej 60 roku życia 
(8% ankietowanych). 
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Rys. 1.  
Ankieta na temat opinii 
mieszkańców Warszawy 
odnośnie metod promocji 
proekologicznych zachowań 
komunikacyjnych oraz oceny 
jakości środowiska miejskiego 
w Warszawie. 

Rys. 2. Struktura próby z podziałem na płeć i wiek.

Rys. 3. Zadeklarowane posiadanie samochodu.

Rys. 4. Średni dochód na osobę.

Rys. 5. Odległość miejsca zamieszkania od centrum Warszawy.

Rys. 6. Wybór środka transportu w dojeździe do szkoły i pracy.

Na 347 osób, które wzięły udział w ankiecie: 100 posia
dało co najmniej 1 samochód (27,3% wszystkich ankieto
wanych), a więc więcej niż podczas WBR 2005, kiedy to 
wskaźnik motoryzacji ustalono na 231 s.o./1000 mk., 
5 posiadało motocykl, 10 osób było właścicielami motoro
werów, 133 osoby posiadały rowery, a 118 osób nie dyspo
nowało żadnym środkiem transportu.

Wśród ankietowanych przeważały osoby o miesięcznym 
dochodzie wynoszącym po opodatkowaniu 1–2 tysiące zło
tych.

Dominującą grupę (53% wszystkich ankietowanych, tj. 
161 osób) stanowili mieszkający w odległości do 10 km od 
centrum miasta. 

Najwięcej, bo aż 30%, stanowiły osoby, których czas do
jazdu do szkoły/pracy znajduje się w przedziale od 15 do 30 
minut. Zaraz za tą grupą największy odsetek stanowią osoby, 
których czas podróży trwa albo do 15 minut (24% ankieto
wanych) lub od 30 do 45 minut (22% ankietowanych). 
Grupa osób, których codzienna podróż w jedną stronę zaj
muje blisko godzinę, stanowiła 16%. Najmniejszy odsetek 
stanowiły osoby, których czas podróży wynosi powyżej 60 i 90 
minut (odpowiednio 5% i 3% ankietowanych). 

W WBR 2005 dojazd do pracy samochodem deklaro
wało znacznie więcej, bo aż 30,6%, a komunikacją zbioro
wą 61,2% respondentów. Aż 74,1% osób przez nas ankie
towanych posiada bilet okresowy komunikacji miejskiej, 
podczas gdy w roku 2005 wskaźnik ten wynosił tylko 
44,6%. 

Z porównania powyższych danych nie można niestety wy
ciągać daleko idących wniosków odnośnie znaczących zmian 
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zachodzących w całej populacji Warszawy. Należy pamiętać, 
że nasza próba badawcza była dość skromna, a z uwagi na te
matykę imprezy i jej lokalizację na węźle przesiadkowym, 
większość uczestników pikniku mogły stanowić osoby częściej 
niż inne korzystające ze środków transportu zbiorowego.

Ocena metod poprawy funkcjonowania miejskich  
systemów transportowych
Bardzo istotnym elementem ankiety było ustosunkowanie 
się respondentów do zamieszczonych w ulotce informacyj
nej3 proponowanych metod promocji proekologicznych 
zachowań komunikacyjnych, które w skrócie, dotyczyły 
następujących postulatów:

• promocja środków transportu zbiorowego;
• ograniczanie liczby samochodów w miastach;
• paliwa nie mogą nigdy tanieć;
• ekologiczny podatek transportowy, którego kwota na

liczana jest za każdą podróż dokonywaną samocho
dem, z uwzględnieniem pokonanej odległości oraz 
emitowanej ilości spalin i hałasu;

• promocja pojazdów bardziej ekologicznych;
• równość dostępu do środków transportu;
• współfinansowanie rozwoju systemu transportu zbio

rowego przez właścicieli pobliskich nieruchomości;
• wzrost intensywności i wielofunkcyjności zabudowy; 

co powoduje ograniczenie potrzeb komunikacyjnych;
• rozwój usług telekomunikacyjnych;
• lepsza organizacja przewozów towarowych.

Rezultat ankiety (rys. 7) przerósł najśmielsze oczekiwa
nia, gdyż zdecydowana większość respondentów (302 osoby, 
tj. ponad 85%) opowiedziała się za realizacją postulatów, z któ
rych część może przecież budzić zrozumiałe zaniepokojenie 
i posądzenia o „ekologiczne przegięcie”. Uzasadnienia zgody 
lub sprzeciwu były bardzo zróżnicowane, bardzo lakoniczne 
lub z szerszym uzasadnieniem. Poniżej zamieszczono najbar
dziej reprezentatywne cytaty wypowiedzi:

3 Opublikowanej w „TMiR” nr 12/2011 jako Dekalog urbanistyczny w artykule pt. 
Pakiety wdrożeniowe koordynacji miejskiej polityki transportowej z polityką zagospodaro
wania przestrzennego.

Jestem przeciw:
 – To są metody totalitarne. Nie po to walczyliśmy o wolność, 
by teraz nas gnębili tacy ekofaszyści! Jeżdżę komunikacją, 
ale takie oszołomstwo trzeba TĘPIĆ.

 – Program nie spowoduje, że przestaniemy jeździć samochoda
mi, bo komunikacja nie obsługuje właściwie peryferyjnych 
dzielnic.

 – Drenaż kieszeni. Skoro bilety komunikacji miejskiej są bar
dzo drogie, to teraz pomysł, żeby inne środki transportu były 
jeszcze droższe lub uniemożliwić z nich korzystanie.

 – Jestem kierowcą i te postanowienia nie podobają mi się.
 – Absurdalne pomysły.

Raczej przeciw:
 – Część była sensowna, ale część beznadziejna. Do bezna
dziejnych zaliczam ograniczanie liczby samochodów w mia
stach (podatek za drugi samochód – a z jakiej racji? Moja 
praca wymaga tego, żebym, co jakiś czas dojeżdżała samo
chodem, gdyż mam do przewiezienia ciężką skrzynię z przy
borami do zajęć, które prowadzę. Drugi samochód służy mi 
właśnie do tego, korzystam również z komunikacji miej
skiej. Dlaczego mam płacić za pracę?), kształtowanie cen 
paliw (i tak jest drogie, nawet jak będzie o 50 groszy tań
sze, to nie będzie tanie), ekologiczny podatek transportowy 
(jak wiem, że będę stała w korku, to nie jadę samochodem. 
Ale kiedy muszę, to muszę, więc proszę mi nie kazać za to 
płacić, bo zaraz przestanie mi się opłacać pracować), współ
finansowanie inwestycji komunikacyjnych (realnie oznacza 
to, że płacę i za droższy bilet, i wyższy podatek). Dojazd na 
uczelnię zajmuje mi około 50 minut, a do pracy w zależno
ści od zlecenia (z tym, że na uczelnię jeżdżę autobusem, a do 
pracy samochodem).

 – Niektóre z przedstawionych rozwiązań są bardzo potrzeb
ne, jak zwiększenie linii autobusowych i rozbudowa metra 
czy ekologiczne pojazdy. Nie zgadzam sie na utrzymanie 
wysokich cen paliwa. Osoby korzystające na codzień z ko
munikacji miejskiej potrzebują pojazdów samochodowych 
w innych celach.

Raczej za:
 – Popieram, ale część propozycji zbyt obciąża finansowo oby
wateli (ceny paliw, ekologiczny podatek, współfinansowanie 
inwestycji).

 – Popieram, do tej pory nikt nie patrzył na Warszawę cało
ściowo, ale są to trudne do realizacji zamierzenia. 

 – Postulaty przedstawione w Państwa ulotce są na pewno słusz
ne. Wszystkim zależy na mieszkaniu w czystym mieście, jed
nakże koszt ich wprowadzenia uderza w społeczeństwo. 

Popieram:
 – Są to przemyślane i rozsądne metody poprawy warunków 
transportu drogowego.

 – Denerwują mnie korki, a w ulotce są sposoby jak je ograni
czyć. Transport miejski jest dobrym rodzajem transportu.

 – Zdecydowanie popieram przedstawione metody polityki pro
ekologicznej.

 – Warszawa tego bardzo potrzebuje.

Rys. 7. Poparcie dla wymuszania proekologicznych zachowań.
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 – Uważam, że przedstawione w ulotce metody poprawy ruchu 
i jakości środowiska miejskiego w Warszawie są dobrym 
rozwiązaniem tego problemu. Ponadto bardzo popieram 
dbanie o środowisko i wszelkie przejawy ekologii.

 – Podoba mi się jakość przekazanego tekstu, czytelny i przeko
nujący.

 – Żeby nie było smrodu i było czyste powietrze.
 – Popieram, ponieważ ktoś próbuje troszczyć się o obywatela.
 – Bardzo dobra inicjatywa. Jak również skuteczny sposób na 

obniżenie cen biletów w komunikacji zbiorowej.
 – Historia innych europejskich metropolii pokazuje, że takie 
podejście daje wymierne korzyści.

Ocena warszawskiego systemu transportu miejskiego
Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono ocenę (w skali 1–10) 
poziomu satysfakcji respondentów ze sposobu funkcjo
nowania poszczególnych elementów systemu transportu 
miejskiego i jakości środowiska miejskiego, porównując – 
tam gdzie było to możliwe – wyniki ankiety z opiniami 
odnotowanymi podczas Warszawskiego Badania Ruchu 
z roku 2005.

W warunkach narastającego zatłoczenia jezdni ruchem 
samochodowym respondenci zauważają już, że podróż 
tramwajem jest często szybsza niż jadącym po tej samej tra
sie autobusem (50,7%). Należy, poprzez zwiększanie tram
wajom preferencji podczas przejazdu przez skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną, dążyć do tego, żeby wybór tramwa
ju okazał się bezdyskusyjny.

Wnioski
Zapoznając się z zamieszczonymi poniżej wnioskami, nale
ży mieć świadomość, że z porównania danych ankietowych 
z wynikami Warszawskiego Badania Ruchu nie można wy
ciągać zbyt daleko idących wniosków odnośnie znaczących 
zmian zachodzących w całej populacji Warszawy. Należy 
pamiętać, że nasza próba badawcza była dość skromna, 
a z uwagi na tematykę imprezy i jej lokalizację na węźle 
przesiadkowym większość uczestników pikniku mogły sta
nowić osoby częściej niż inni korzystające ze środków trans
portu zbiorowego. Na korzyść wiarygodności uzyskanych 
informacji przemawia fakt, że część respondentów podczas 
wypełniania ankiety wyjaśniała swoje wątpliwości organi
zatorom.
1. Zdecydowana większość ankietowanych jednoznacznie 

wyraziła swoją wolę poprawy warunków ruchu i jakości 
środowiska miejskiego, godząc się z proponowanymi, 
często nawet drastycznymi, metodami ograniczania ru
chu samochodowego i popierając działania mające na 
celu poprawę funkcjonowania miejskiego transportu 
zbiorowego.

2. Poważne zastrzeżenia respondentów budzi czystość po
wietrza i klimat akustyczny na ulicach Warszawy (od

Rys. 10. Ocena rozszerzania strefy płatnego parkowania.

Rys. 8. Ocena infrastruktury transportowej, hałasu ulicznego i czystości powietrza.

Rys. 9. Ocena poziomu usług transportu zbiorowego.

Rys. 11. Ocena preferencji wyboru transportu zbiorowego.

Jak widać, ocena infrastruktury transportowej jest niska 
(poniżej 5) i niższa niż w badaniach WBR 2005. Ocena 
usług transportu zbiorowego jest wyższa i w niektórych ce
chach (bezpieczeństwo, strona internetowa) wyższa od 
WBR 2005.

Odpowiedzi na kolejne dwa pytania (rys. 10 i 11) stano
wią ważną przesłankę dla kontynuacji prac nad powiększa
niem strefy płatnego parkowania i zwiększania preferencji 
w ruchu miejskim dla tramwajów.

Aż 43,8% osób uważa, iż poszerzenie strefy jest ko
nieczne. W WBR 2005 na tak zadane pytanie, spośród 
członków gospodarstw domowych dysponujących jednym 
samochodem, odpowiedziało TAK tylko 17% responden
tów, 65,8% było przeciwnych, a 17,1% nie miało zdania.
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powiednio 4,39 i 4,50 w skali 1–10), co wskazuje na 
konieczność pilnego podjęcia przez władze miasta decy
zji o zakupie bardziej ekologicznych autobusów hybry
dowych lub napędzanych paliwem alternatywnym: 
CNG, wodorem itp.

3. Ostatnia podwyżka cen biletów za przejazd środkami 
warszawskiej komunikacji miejskiej spowodowała wy
raźny spadek akceptacji ich wysokości z 5,44 do 4,22.

4. Pomimo tłoku w okresach ruchu szczytowego najwyżej 
oceniono komfort podróży metrem (6,72); zdecydowa
nie niższa notę uzyskały tramwaje (5,80), pociągi pod
miejskie (5,69) i autobusy (5,35).

5. Respondenci nadali wysoką rangę ważności dalszemu 
wyznaczaniu buspasów (6,32) i budowie nowych par
kingów przesiadkowych (6,08).

6. Pogorszeniu uległa ocena punktualności kursowania po
jazdów transportu zbiorowego (z 6,72 na 5,62), ale nie
znacznie wzrosło poczucie bezpieczeństwa pasażerów 
(z 5,78 do 5,84).

7. Gorzej ocenia się obecnie czystość pojazdów (spadek 
z 5,98 na 5,63), wyposażenie przystanków (z 5,96 na 
5,47) i ich gęstość wyrażoną odległością dojścia (z 6,68 
na 6,05).

8. Z dużą satysfakcją odnotowujemy zdecydowane pro
wadzenie w prezentowanym rankingu naszego fawo
ryta – strony internetowej ZTM, której najwyższa 
ocena (7,02) nie powinna zwalniać z obowiązku dal
szych prac nad usprawnianiem tego, obecnie najlep
szego, narzędzia planowania podróży środkami trans
portu miejskiego.

9. Znacznemu pogorszeniu w stosunku do badania z roku 
2005 uległa ogólna ocena warunków ruchu w Warszawie 
(z 5,22 na 4,76) oraz warunków parkowania, zarówno 
w pobliżu miejsca pracy (z 6,20 na 4,93), jak i przy 
domu (z 6,36 na 4,83).

10. Pomimo nasilonej w ostatnich latach akcji remontów 
nawierzchni ulic ich stan oceniono tylko na 3,99, tj. 
najniżej spośród wszystkich badanych elementów oceny 
systemu transportu.

11. Zauważony został nieznaczny jeszcze postęp w organi
zacji parkingów rowerowych (wzrost z 3,80 do 4,18), 
ale nawet dość znaczny już przyrost długości ścieżek ro
werowych uznano za niewystarczający (spadek z 5,14 
na 4,99).

12. Niebudzący, całkiem niesłusznie, szczególnych emocji 
stan urządzeń służących pieszym (w tym niepełno
sprawnym!) oceniono na 5,00, co oznacza nieznaczny 
spadek (z 5,06) w stosunku do roku 2005.
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Fryburg stanowi interesujący przykład niemieckie
go miasta, które nie dało się zwieść modernistycz
nym hasłom o konieczności dostosowania struktur 
urbanistycznych do potrzeb samochodu. Wbrew 
ówczesnym trendom miasto zaczęło stawiać na ruch 
rowerowy i transport szynowy. Polityka zrównowa
żonego rozwoju prowadzona jest również i obecnie. 
Podejmowane są liczne działania w zakresie popra
wy bezpieczeństwa ruchu oraz na rzecz poprawy 
jakości infrastruktury rowerowej. Nowatorskich 
rozwiązań Fryburg poszukuje nie tylko w zakresie 
infrastruktury, ale również w zakresie partycypa
cji społecznej. Wszystko to prowadzi do szerokie
go konsensusu społecznego wokół celów polityki 
transportowej, w tym rowerowej.

Wprowadzenie1

Fryburg Bryzgowijski (niem. Freiburg im Breisgau) należy 
do jednych z rowerowych stolic Niemiec. Miasto w prze
ciwieństwie do większości innych nie uległo obecnemu 
ogólnoniemieckiemu trendowi podporządkowywania prze
strzeni miejskiej potrzebom samochodu. Zjawisko to było 
w innych miastach niemieckich szczególnie widoczne od 
lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych, kiedy odbudowa 
zniszczeń wojennych połączona była z niszczeniem histo
rycznej tkanki urbanistycznej i tworzeniem miast przyja
znych samochodom. Léon Krier [5] nawet podsumował, że 
większe szkody zostały uczynione historycznej tkance miej
skiej przez odbudowę, niż przez bombardowania w cza
sie II wojny światowej. Fryburg, choć został zniszczony 
w blisko 60%, to jednak starówkę ominął nalot dywanowy. 
Stanowiło to dobrą pozycję wyjściową do odbudowy miasta 
według historycznych założeń urbanistycznych. 

W 1969 roku władze Fryburga zatwierdziły pierwszy zin
tegrowany plan rozwoju transportu, który w przeciwieństwie 
do innych miast zakładał równomierny rozwój wszystkich 
gałęzi transportu miejskiego: ruchu pieszego, ruchu rowero
wego, transportu publicznego i ruchu samochodowego. 

1 Dr, Instytut Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
UAM w Poznaniu, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie 
Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, michal.beim@imovekl.de

POlItyKA rOWerOWA  
FryBurGA BryzGOWIJSKIeGO

Michał Beim1

Wprawdzie z dzisiejszej perspektywy trudno uznać to za po
litykę zrównoważonego rozwoju, niemniej decyzja o utrzy
maniu, a nawet o rozbudowie sieci tramwajowej była przeło
mowa jak na te czasy. Dwa lata później powstał plan sieci 
dróg rowerowych. W 1973 roku podjęto decyzję o prze
kształceniu historycznej części śródmieścia na strefę ruchu 
pieszego z dopuszczonym ruchem tramwajów i rowerów.

Kolejne plany transportowe, uchwalane niemal co deka
dę (1979, 1989, 2002, 2008), kładły coraz większy nacisk na 
uprzywilejowanie transportu publicznego i niezmotoryzowa
nych użytkowników ruchu kosztem ruchu samochodowego, 
jednocześnie korzystając z dorobku nauki w zakresie zrówno
ważonego rozwoju transportu i urbanistyki. Jednym z wyra
zów weryfikacji założeń polityki transportowej pod kątem 
osiągnięć nauki jest obecnie zastępowanie w uzasadnionych 
sytuacjach dróg rowerowych zlokalizowanych na poziomie 
chodnika pasami dla rowerów zlokalizowanymi w jezdni.

Władzę w mieście sprawuje od 2002 r. niemiecka Partia 
Zielonych. Sytuacja polityczna nie ma większego wpływu 
na politykę transportową, gdyż od wielu lat w mieście pa
nuje ponadpartyjna zgodność odnośnie priorytetów polity
ki transportowej. Różnice polityczne dotyczą właściwie tyl
ko rozkładu priorytetów inwestycyjnych, a nie samej ko
nieczności uprzywilejowywania ruchu pieszego i rowerowe
go oraz transportu publicznego. Konsensus polityczny 
stwarza warunki do rzetelnej debaty merytorycznej nad 
kształtem infrastruktury oraz potrzebami inwestycyjnymi. 

Fryburg zlokalizowany jest u podnóża Schwarzwaldu nad 
rzeką Dreisam. Miasto – na obszarze zabudowanym – cechu
je się jednak bardzo płaskim ukształtowaniem terenu, przez 
co stwarza wręcz idealne warunki do przemieszczania się ro
werem. Korzystna lokalizacja sprzyja też rozwojowi turysty
ki rowerowej – zarówno o charakterze wycieczkowym w stro
nę Doliny Renu, jak i o charakterze turystyki górskiej – 
w stronę masywu górskiego, do którego dochodzi miasto.

Fryburg Bryzgowijski stanowi ważny ośrodek uniwersy
tecki w Niemczech, w którym studiuje blisko 30 tys. stu
dentów. Oprócz uniwersytetu i czterech szkół wyższych 
(posiadających na początku 2010 r. łącznie 29 037 studen
tów) w mieście zlokalizowane są liczne instytuty badawcze 
zarówno publiczne, jak i prywatne. Wraz z atrakcyjnymi 
warunkami przyrodniczymi i kulturowymi stwarza to bar
dzo unikalną atmosferę dla rozwoju firm z wiodących gałę
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zi gospodarki: biotechnologii, nanotechnologii oraz technik 
fotowoltaicznych, czyniąc z miasta jeden z wiodących 
ośrodków naukowych.

Liczba mieszkańców miasta systematycznie wzrasta, co 
stanowi wyjątek w borykających się z coraz większymi pro
blemami demograficznymi Niemczech. Fryburg wzrost 
liczby mieszkańców zawdzięcza nie tylko dodatniemu saldu 
migracji (zwłaszcza osób osiedlających się tu w poszukiwa
niu pracy), ale również jednemu z najwyższych w Niemczech 
poziomowi przyrostu naturalnego. Rosnąca liczba miesz
kańców stwarza szczególne wymagania przed planistami 
przestrzennymi i specjalistami od transportu. Należy go
dzić rosnące potrzeby odnośnie mobilności z wysokimi 
oczekiwaniami względem środowiska miejskiego. Godzenie 
obu przeciwstawnych oczekiwań możliwe jest dzięki trans
portowi publicznemu oraz ruchowi rowerowemu i piesze
mu. Władze miejskie podkreślają, że polityki transporto
wej nie można rozpatrywać w oderwaniu od generalnych 
celów rozwoju miasta. Polityka transportowa musi być 
podporządkowana celom polityki rozwoju lokalnego.

Swoistym sukcesem konsekwentnie prowadzonej przez 
miasto polityki zrównoważonego rozwoju jest reurbaniza
cja, rozumiana jako dodatnie saldo migracji w ujęciu – mia
stoperyferie. Od 2006 roku liczba osób przeprowadzają
cych się z przedmieść, rozumianych jako otaczające miasto 
dwa powiaty (Landkreis Emmendingen i Landkreis 
BreisgauHochschwarzwald), jest wyższa niż wyprowadza
jących się na nie. Dodatnie saldo co roku się zwiększa, po
kazując, iż polityka zrównoważonego rozwoju miast prze
kłada się na wymierne korzyści i świadczy o tym, iż rozle
wanie się miast nie jest cywilizacyjną koniecznością [2]. 

Co więcej, miasto doceniane jest nie tylko przez miesz
kańców. Fryburg otrzymał liczne nagrody za przedsięwzię
cia w zakresie planowania przestrzennego oraz zarządzania 
transportem. Należą do nich m.in. „European Local Public 
Transport Award” („Europejska Nagroda Transportu 
Publicznego”), „The European City of the Year 2010” 
(„Europejskie Miasto Roku”) Brytyjskiej Królewskiej 
Akademii Urbanistyki. Do tego dochodzą liczne wyróżnie
nia w konkursie „Best for Bike” („Najlepsze dla rowerów”), 
m.in. za mapę rowerową miasta czy likwidację martwych 
punktów na skrzyżowaniach poprzez specjalne lustra.

Charakterystykę wybranych parametrów miasta zawar
to w tabeli 1.

Infrastruktura rowerowa dedykowana
Fryburg Bryzgowijski posiada jedną z lepiej wykonanych 
i utrzymanych sieci dróg rowerowych w Niemczech. Od 
wielu lat stosuje się tutaj wysokiej jakości rozwiązania. 
Należą do nich przede wszystkim:

• bitumiczna nawierzchnia dróg rowerowych oraz dróg 
dla pieszych i rowerzystów,

• prymat nawierzchni dróg rowerowych nad wyjazda
mi bramowymi,

• brak krawężników na zjazdach i wjazdach na drogi 
rowerowe z ulicy (w sytuacji, gdy przechodzą one 
w pasy rowerowe w jezdni) – fot. 1,

Ogólna charakterystyka Fryburga Bryzgowijskiego
Liczba mieszkańców (styczeń 2010) 221 924

Długość sieci drogowej (2009) 499 km
w tym: 87 km ulic prowadzących ruch tranzytowy, 
z tego 24 km dróg krajowych

Strefy uspokojonego ruchu (2009) Ok. 390 km (blisko 80% sieci ulicznej) w strefach 
uspokojonego ruchu (w zdecydowanej większości 
w strefach „tempo 30”, ale również w strefach za-
mieszkania, jak i w postaci ulic rowerowych). 
8,5 km – stref ruchu pieszego (w większości z do-
puszczonym ruchem rowerowym)

Infrastruktura rowerowa  
w liczbach (2009)

166 km infrastruktury rowerowej
w tym:
99,5 km – drogi rowerów prowadzone po jednej 
stronie ulicy
66,9 km – drogi rowerowe prowadzone po obu stro-
nach ulicy
28,7 km – drogi rowerowe prowadzone poza prze-
strzenią ulic
Oprócz tego:
ok. 130 km – ulic przyjaznych rowerzyście (ulice 
rowerowe, niektóre ulice w strefach „tempo 30”)
ok. 9000 publicznych miejsc postojowych dla rowerów 
(w tym 5000 w centrum i 1000 płatnych na stacji 
„Mobile Freiburg” w okolicach dworca)

Modal-split (1999) transport publiczny: 18%
samochód – kierowcy: 26%
samochód – pasażerowie: 6% 
rower: 27%
ruch pieszy: 23% 

Współczynnik motoryzacji (2009) 369,6 samochodów osobowych/1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Fryburga (Stadtamt Freiburg im 
Breisgau) i Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Tabela 1

• dobre oznakowanie obiektów w skrajni lub w pobliżu 
niej (np. znaki drogowe),

• oznakowanie kierunkowe dróg rowerowych.

Miasto stara się cały czas bacznie przyglądać tenden
cjom związanym z organizacją ruchu rowerowego i korzy
stać z najlepszej praktyki. Trendem, który jest obecnie ob
serwowany, jest przechodzenie z lokalizacji dróg rowero
wych w poziomie chodnika na pasy rowerowe. Celem jest 
– nie tylko zwiększenie komfortu pieszych – ale przede 
wszystkim poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na skrzy
żowaniach. Rowerzysta korzystający z jezdni jest lepiej wi
doczny dla kierowców zamierzających dokonywać manew
rów na skrzyżowaniu. Rozwiązanie to też ułatwia organiza
cję ruchu na skrzyżowaniach ze sygnalizacją świetlną, 
zmniejszając wydłużenie drogi oraz czas oczekiwania na 
zielone światło. Zamiana dróg rowerowych na pasy rowero
we spotyka się z dużą przychylnością rowerzystów. Wyjąt
kiem są osoby w podeszłym wieku oraz rodzice opiekujący 
się dziećmi. 

Jednym z problemów sieci rowerowej w warunkach 
wzrastającego natężenia ruchu są wąskie gardła. Występują 
one głównie w obrębie skrzyżowań. Miasto stara się więc je 
przebudowywać. Najlepszym przykładem jest przebudowa 
przejazdów rowerowych na znajdującym się na trasie z uni
wersytetu do kliniki skrzyżowaniu przy FriedrichEbert
Platz, które średnio dziennie pokonuje ponad 10 tys. rowe
rzystów. Wąskie drogi rowerowe zostały zastąpione pasami 
rowerowymi na jezdni, a jeżdżący pomiędzy kliniką a uni
wersytetem uzyskali szerokie przejazdy rowerowe odsepa
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rowane od ruchu pieszego, a także wyższy priorytet na sy
gnalizacji świetlnej. Koszt przebudowy wyniósł 60 tys. 
EUR i pochodził z półmilionowej puli budżetu miasta prze
znaczonej na działania na rzecz ruchu rowerowego, poza 
głównymi inwestycjami.

Osobliwym problemem fryburskich rowerzystów są pi
raci rowerowi jeżdżący pod prąd po jednokierunkowych 
drogach rowerowych. Stanowią oni rosnące zagrożenie. 
Miasto poza działaniami restrykcyjnymi (systematyczne 
karanie niewielkimi mandatami jeżdżących pod prąd) pod
jęło się działań prewencyjnych w postaci malowania na jed
nokierunkowych drogach rowerowych napisów ostrzegają
cych przed jazdą pod prąd. Napisy są tak malowane, iż 
widoczne są tylko dla łamiących przepisy.

Fryburg Bryzgowijski zasłynął jako miasto, które jako 
pierwsze wprowadziło na masową skalę lustra montowane 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną – nad sygnalizato
rami (fot. 2). Celem luster – nazywanych „TrixiSpiegel” – 
jest likwidacja martwego pola widzenia u kierowców pojaz
dów ciężarowych, a przez to ograniczenie liczby wypadków 
[7]. Dotychczas zawieszono blisko 160 luster. Realizacja pro
jektu wykracza poza zwykłe działania na rzecz poprawy bez
pieczeństwa ruchu drogowego. Koszt realizacji jednego lu
stra to wydatek niespełna ok. 100 EUR, co przy blisko pięć
dziesięciomilionowym budżecie na infrastrukturę drogową 
jest wydatkiem wręcz niezauważalnym. Władze miasta po
stanowiły jednak, iż w kosztach realizacji luster mogą uczest
niczyć mieszkańcy, sponsorując poszczególne lustra. Ma to 
zwrócić uwagę szerszego grona użytkowników na problem 
oraz „wpisać” w świadomość kierowców istnienie luster.

Społeczna partycypacja w realizacji projektu „Trixi
Spiegel” ma za zadanie też przełamanie niechęci policji wo
bec tego rozwiązania. Policja nie blokowała realizacji luster, 
jednak argumentowała, iż kierowcy ciężarówek i tak mają 
zbyt wiele obiektów do obserwacji w polu widzenia, aby 
zwracać jeszcze uwagę na sytuację widzianą w lustrze. Ponadto 
lustra nie są wymienione w niemieckich przepisach ustalają
cych katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Niejasna więc pozostaje kwestia ewentualnej odpowiedzial
ności. Jednym z argumentów policji była rzekoma niska sku

teczność „TrixiSpiegel”, władze miasta zaangażowały więc 
Insty tut Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern 
do współpracy przy realizacji i ocenie projektu.

niewidzialna infrastruktura rowerowa
Niewidzialna infrastruktura rowerowa w postaci stref 
uspokojonego ruchu („tempo 30”, stref zamieszkania) peł
ni bardzo ważny element poprawiający bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników dróg. Władze Fryburga Bryz
gowijskiego bardzo chętnie realizują uspokojenia ruchu 
zarówno na nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych, jak 
i w śródmiejskich dzielnicach. Swoistym mankamentem 
uspokajania ruchu we Fryburgu Bryzgowijskim jest duża 
niechęć władz miejskich do stosowania szykan w postaci 
progów spowalniających czy też wyniesionych tarcz skrzy
żowań. Wynika ona częściowo z obaw przed ewentualny
mi odszkodowaniami, które należałoby płacić właścicielom 
sportowych samochodów o bardzo niskim zawieszeniu (np. 
porsche, ferrari). Brak stosowania progów spowalniających 
jest dość mocno krytykowany zarówno przez organizacje 
działające na rzecz zrównoważonego transportu, jak i nie
które dzielnicowe stowarzyszenia mieszkańców.

Osobliwym rozwiązaniem odnośnie niewidzialnej infra
struktury rowerowej – uspokajania ruchu – jest sformalizo
wana procedura udziału społecznego w działaniach na rzecz 
uspokojenia ruchu. Składa się ona z kilku etapów działań 
(rys. 1). Pierwszym z nich jest zebranie podpisów pod wnio
skiem o realizację strefy zamieszkania. Wniosek jest za
mieszczony w Internecie. Składa się on z prostego opisu 
zasad obowiązujących w strefie zamieszkania (wszystkie 
pojazdy poruszają się tempem pieszego, piesi mogą prze
chodzić w dowolnym miejscu – brak przejść dla pieszych, 
dzieci mogą się bawić na ulicy, parkowanie tylko w wyzna
czonych miejscach). Celem jest uniknięcie ewentualnych 
kontrowersji wynikających z konsekwencji wprowadzenia 
strefy, w szczególności w zakresie parkowania. 

Wniosek nie zobowiązuje ani miasta do realizacji uspo
kojenia ani mieszkańców do poparcia tego rozwiązania. 
Miasto na jego podstawie sprawdza możliwości realizacyj
ne. Jeśli nie istnieją przeciwwskazania wobec realizacji 

Fot. 1.Droga rowerowa przechodząca w pas rowerowy. Przejście odbywa się w sposób płyn-
ny, a rowerzyści nie napotykają przeszkód w postaci krawężników (fot. Michał Beim).

Fot. 2.„Trixi-Spiegel” – lustro umożliwia kierowcom pojazdów ciężarowych obserwację tzw. 
martwego pola, walnie przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (fot. 
Michał Beim).
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wnios ków, miasto przystępuje do działania polegającego na 
przygotowaniu projektu strefy zamieszkania. W sytuacji, 
gdy niemożliwe jest objęcie postulowanej ulicy strefą za
mieszkania, miasto proponuje ewentualne inne rozwiązania 
problemu, np. realizację strefy „tempo 30”. 

Projekt strefy zamieszkania sporządza się wg „modelu fry
burskiego”. Stanowi on wzorzec oznakowania, na który skła
dają się: znaki pionowe strefy zamieszkania, poziome malo
wanie linii poprzecznych do osi jezdni zwieńczonych pikto
gramem przedstawiającym znak wjazdu do strefy zamieszka
nia, przewężenia jezdni za pomocą pachołków pokrytych folią 
odblaskową w miejscu wjazdu do strefy oraz z jej wyposażenia 
w postaci wymalowanych miejsc parkingowych czy realizacji 
ewentualnych miejsc do zabawy dla dzieci.

Projekt następnie poddawany jest plebiscytowi wśród 
mieszkańców ulicy. Mieszkańcy otrzymują karty do głosowa
nia oraz projekt do wglądu, które muszą oddać w urzędzie 
miasta. Głosowanie nie jest anonimowe, jednak dzięki temu 
można wdrażać elementy polityki prorodzinnej uprzywilejo
wując w głosowaniu rodziny posiadające dzieci. Sytuacja taka 
sprzyja również realizacji uspokojenia ruchu, gdyż zazwyczaj 
mieszkańcy argumentują realizację strefy poprawą bezpie
czeństwa dzieci. Główną obawą przed wdrożeniem strefy za
mieszkania jest redukcja liczby miejsc parkingowych. Po po
zytywnych opiniach mieszkańców następuje akcja informa
cyjna, a następnie wdrożenie strefy uspokojonego ruchu.

Bardzo ważnym elementem poprawy warunków ruchu 
rowerowego jest dopuszczenie ruchu rowerowego pod 
prąd. We Fryburgu jest niespełna 130 ulic jednokierunko
wych. W 2010 roku otwartych dla ruchu rowerowego było 
ok. 70%. W najbliższym czasie miasto planuje osiągnąć 
poziom 93% ulic jednokierunkowych dostępnych dla ro
werzystów jeżdżących pod prąd.

Strefy ruchu pieszego są w zdecydowanej większości 
otwarte dla ruchu rowerowego. Na wielu ulicach stref ru
chu pieszego odbywa się również ruch tramwajowy. 
Ze względów konserwatorskich obszary te posiadają na
wierzchnię z kostki kamiennej. Władze miasta starają się 
zapewnić wygodę poruszania się rowerzystom, jak i pie
szym. W tym celu stosują wypełnianie szczelin pomiędzy 
kostkami kamiennymi za pomocą asfaltokauczuku (fot. 3). 
Zapewnia to w miarę wysoki stopień równości nawierzchni 
oraz poprawia bezpieczeństwo rowerzystów (lepsza przy
czepność kół, krótsza droga hamowania).

Rys.1. Schemat postępowania na rzecz realizacji strefy zamieszkania. Ciemnoszarym tłem 
zaznaczone zostały etapy, w których uczestniczą mieszkańcy, jasnoszarym – działania leżące 
po stronie władz miejskich.
źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Miasta we Fryburgu

Fot. 3. Fragment ulicy w strefie ruchu pieszego, na którym dopuszczony jest ruch tramwajów 
i rowerów. W celu uzyskania wyższej równości nawierzchni przestrzenie między kostkami 
wypełnione są asfalto-kauczukiem (fot. Michał Beim).

Należy wspomnieć, że Fryburg Bryzgowijski dołączył 
do grona miast, które wprowadziły nocne ograniczenia 
prędkości ze względu na poprawę klimatu akustycznego. 
Miasto chciało wprowadzić w godzinach 22.00–6.00 ogra
niczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na całej drodze 
krajowej B31 w obrębie miasta, ale władze rejencji nie wy
raziły jednak zgody, i ograniczenie prędkości obowiązuje 
tylko na wybranych odcinkach, głównie przebiegających 
blisko zabudowy mieszkaniowej.

Parkowanie rowerów
We Fryburgu od wielu lat stosuje się stojaki rowerowe 
umożliwiające przypięcie ramy. Miasto stale rozbudowuje 
parkingi rowerowe, jednak popyt na miejsca parkingowe 
w wielu częściach miasta przewyższa podaż. Największe 
zapotrzebowanie jest w centrum oraz w okolicach dworca 
kolejowego. 

W okolicach dworca kolejowego został zrealizowany 
płatny parking rowerowy na blisko 1000 miejsc postojo
wych. Oddany w 1999 roku do użytku budynek stanowi 
jedną z pierwszych stacji rowerowych w Niemczech i jest 
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wzorem dla coraz liczniejszych inicjatyw. Parking „mobile” 
jest obsługiwany przez spółkę należącą do Niemieckiego 
Klubu Transportowego (VCD). Inicjatywa prowadzona jest 
przy wsparciu władz miejskich, za pośrednictwem komu
nalnej spółki Freiburger Kommunalbauten GmbH. 
W ostatnim czasie parking przeszedł kosztującą ok. 
180 tys. EUR automatyzację, dzięki czemu inwestycja ma 
osiągnąć rentowność.

Największe kontrowersje społeczne wywołała decyzja 
władz miejskich wprowadzająca zakaz parkowania rowe
rów w sercu miasta, którym są Bertoldsbrunnen. Miejsce to 
zlokalizowane jest w strefie ruchu pieszego i stanowi naj
ważniejszy punkt przesiadkowy miasta, przez który prze
biegają wszystkie linie tramwajowe. Rowery utrudniały 
przesiadanie się oraz walnie ograniczały przestrzeń dla pie
szych. Decyzja, choć poprzedzona intensywnym rozwojem 
miejsc parkingowych w najbliższej okolicy (ok. 100 m od 
przystanków), spotkała się z krytyką środowisk rowero
wych. Zwolennikami likwidacji parkowania byli reprezen
tanci pasażerów oraz instytucje odpowiedzialne za trans
port publiczny. Wprawdzie sprawa może wydawać się bła
ha, pokazuje zainteresowanie społeczne problematyką 
transportu.

Miejsca parkingowe dla rowerów zlokalizowane są rów
nież przy wszystkich stacjach kolejowych na obszarze miasta 
i przy większości przystanków tramwajowych. Łącznie we 
Fryburgu znajduje się 821 zadaszonych miejsc parkingowych 
przy przystankach, 834 niezadaszonych oraz 23 miejsca par
kingowe w zamykanych boksach. Boksy są wynajmowane 
odpłatnie na podstawie umów długoterminowych. 

Wartym odnotowania faktem jest realizacja specjal
nych miejsc postojowych przeznaczonych tylko dla rowe
rów ciągnących przyczepki dziecięce (fot. 4). Zlokalizowane 
są one przede wszystkim koło przedszkoli czy placów za
baw, jednak podobne stanowiska można odnaleźć również 
w centrum miasta. Pomysł ten stanowi wyraz aplikacji 
założeń polityki prorodzinnej w polityce transportowej.

Przepisy budowlane kraju związkowego BadeniiWirtem
bergii określają minimalną liczbę miejsc parkingowych dla 
rowerów realizowaną podczas nowych inwestycji. Władze 
miasta nie wydały własnych przepisów w tym zakresie, jed

nak specyfika miasta wpływa na inwestorów tak, iż realizuje 
się zazwyczaj więcej miejsc postojowych, niż jest to przewi
dziane przepisami. Na nowoczesnych osiedlach szczególnie 
popularnym rozwiązaniem są estetyczne wiaty budowane 
przed mieszkaniami (fot. 5). Dzięki temu rozwiązaniu użyt
kownicy jednośladów nie muszą wykonywać zbytecznego 
wysiłku, np. wprowadzając rowery do piwnicy.

Fot. 4. Część stojaków jest zarezerwowana tylko dla rowerów z przyczepkami dziecięcymi. 
Stanowi to wyraz integracji polityki prorodzinnej z transportową (fot. Michał Beim).

Infrastruktura turystyki rowerowej
Przez miasto przebiega bardzo wiele szlaków rowerowych, 
zarówno prowadzących wzdłuż Renu oraz umożliwiających 
dojazd do licznych terenów rekreacyjnych i turystycznych 
w Schwarzwaldzie. Władze municypalne dążą do tego, aby 
przejazd przez miasto był jak najmniej uciążliwy. Szlaki 
prowadzone są drogami rowerowymi lub ulicami przyja
znymi rowerzystom. Szlaki rowerowe relacji wschódza
chód w większości przebiegają drogami pieszorowerowymi 
zlokalizowanymi wzdłuż rzeki Dreisam. Drogi te odgrywa
ją nie tylko istotną rolę w turystyce rowerowej, ale również 
są swoistą trasą średnicową dla miasta. Choć przebiegają 
generalnie bezkolizyjnie w stosunku do sieci ulicznej, w go
dzinach porannego szczytu oraz w weekendy tworzą się 
korki rowerowe. 

Bezpieczeństwo ruchu rowerowego
W przeciwieństwie do wielu innych niemieckich miast, gdzie 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego radykalnie się po
prawia, we Fryburgu w ostatniej dekadzie (2000–2009) no
tować można niewielkie, aczkolwiek systematyczne pogor
szanie się sytuacji na drogach. Rośnie ogólna liczba zdarzeń 
drogowych, natomiast liczba osób rannych nie zwiększa się, 
równocześnie spada liczba zabitych. W 2009 roku doszło 
do 5545 zdarzeń drogowych, w tym do 1119 wypadków. 
Obrażenia poniosło 1321 osób, a śmierć poniosło 5 osób. 
Średnia roczna dla ostatniej dekady wynosiła odpowiednio: 
5042 zdarzenia, 1111 wypadków, 1365 rannych i ponad 
6 osób zabitych (6,5). Rowerzyści stanowili w 2009 roku 647 
osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach, co stanowi 
25,4% ogółu uczestników (2549 osób). Było to więcej niż 
średnia dla ostatniej dekady wynosząca 22,3% (591 rowe
rzystów przy 2646 uczestnikach zdarzeń drogowych). 

Fot. 5. Zamykana na klucz, transparentna wiata parkingowa dla rowerów służy mieszkańcom 
nowego bloku (fot. Michał Beim).
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W celu identyfikacji miejsc i przyczyn wypadków wła
dze Fryburga zamówiły specjalny raport prezentujący sytu
ację w mieście [1]. Jako główną przyczynę (blisko co czwar
te zdarzenie z udziałem rowerzystów) wskazywał nieprze
strzeganie przez kierowców pierwszeństwa przejazdu rowe
rzystów przy skręcaniu (gdy rowerzysta jedzie na wprost 
ulicą z pierwszeństwem), wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z wjaz
dów bramowych czy na miejsca parkingowe i innych po
dobnych manewrów. Drugą przyczyną (blisko co piąty wy
padek) było wymuszenie pierwszeństwa (głównie przez 
kierowców na rowerzystach, rzadziej odwrotnie). Trzecią 
przyczyną wypadków (co szóste wskazanie) była nadmierna 
prędkość. Wypadki i kolizje powodowane przez rowerzy
stów wynikały natomiast przede wszystkim z niedostoso
wania prędkości (w większości kolizje, których uczestniczył 
tylko sam prowadzący rower) i jazdy jednokierunkowymi 
drogami rowerowymi pod prąd.

Raport stał się później podstawą działań na rzecz popra
wy bezpieczeństwa. Do tych działań oprócz luster „Trixi
Spiegel” należą również zastępowanie (jeśli natężenie ru
chu samochodowego na to pozwala) dróg rowerowych, na 
poziomie chodnika, pasami rowerowymi w jezdni.

Władze Fryburga, poruszając problematykę bezpie
czeństwa ruchu rowerowego, zwracają uwagę nie tylko na 
zdarzenia drogowe, ale również bezpieczeństwo społeczne, 
zwłaszcza na ryzyko kradzieży jednośladów. Istotny jest 
więc fakt, że w mieście w ciągu ostatnich lat zmniejszyła się 
liczba kradzieży rowerów. W 2009 roku zgłoszono 2602 
kradzieży, kiedy w 2004 było to aż 3094. Wykrywalność 
tego typu przestępstw jest jednak niska i wynosi ok. 10%. 
Obniżenie liczby kradzionych rowerów stało się ważnym 
działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa, gdyż Fryburg 
Bryzgowijski stał się niechlubnym liderem rankingów 
BadeniiWirtembergii: we Fryburgu kradziona jest naj
większa liczba rowerów per capita. Redukcja liczby kra
dzieży jest wynikiem m.in. akcji informacyjnych prowadzo
nych przez policję, instruujących, jak zmniejszyć ryzyko 
kradzieży. Równolegle, następuje systematyczny rozwój 
liczby miejsc parkingowych. Wzrasta nie tylko liczba 
miejsc, ale również jakość stojaków (standardem stały się 
stojaki umożliwiające przypinanie również ramy roweru). 

dokumenty strategiczne
Miasto w 2008 roku przyjęło Program Rozwoju Transportu 
do roku 2020 (Verkehrsentwicklungsplan Freiburg im 
Breisgau 2020 [10]), który zakłada kolejne działania na 
rzecz ruchu rowerowego. Dotyczą one przede wszystkim 
optymalizacji istniejącej sieci oraz poprawy jakości istnie
jącej sieci. 

Pierwsza część – optymalizacja istniejącej sieci – ma po
legać na:

• uzupełnieniu luk w istniejącej sieci drogowej,
• poprawę przejazdu rowerem przez skrzyżowania,
• lepsze połączenie miasta z sąsiednimi gminami,
• poprawę warunków poruszania się rowerem po tere

nach przemysłowych (kwestia bezpiecznych dojaz
dów do pracy),

• otwarcie ulic jednokierunkowych dla dwukierunko
wego ruchu rowerowego,

• likwidacja istniejących jeszcze gdzieniegdzie barier 
architektonicznych. 

Bardzo istotnym elementem jest postulat przekształ
cenia popularnej drogi rowerowej wzdłuż rzeki Dreisam 
oraz nieco mniej uczęszczanej drogi rowerowej biegnącej 
śladem kolei towarowej w bezkolizyjne „autostrady rowe
rowe” umożliwiające szybki przejazd z wschodu na zachód 
i z północy na południe. W tym celu VEP 2020 postuluje 
budowę sześciu mostów oraz kilku ramp. Te ostatnie słu
żyć mają podłączeniu „autostrad rowerowych” do istnieją
cej sieci.

Wśród działań na rzecz poprawy komfortu na istnieją
cych drogach rowerowych VEP 2020 postuluje:

• działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu dro
gowego (m.in. poprzez zastępowanie dróg rowero
wych, na poziomie chodnika, pasami rowerowymi 
w jezdni, poprawę widoczności na skrzyżowaniach),

• poprawę bezpieczeństwa społecznego (m.in. poprzez 
lepsze oświetlenie dróg rowerowych położonych poza 
siecią uliczną),

• przebudowę dróg rowerowych (z których rowerzysta 
zgodnie z prawem musi korzystać) do nowych – dużo 
lepszych standardów,

• poszerzanie dróg i pasów rowerowych do potrzeb ist
niejącego natężenia ruchu,

• uzupełnienie i poprawę czytelności oznakowania kie
runkowego dla rowerów,

• lokalną poprawę odwodnienia dróg i pasów rowero
wych,

• rozwój miejsc parkingowych w podziale na dwie gru
py użytkowników: parkujących na krótki czas (kwe
stia bliskości celu podróży) i na długi czas (kwesta 
zadaszenia, monitoringu).

Należy podkreślić, że wszystkie najważniejsze postulaty 
VEP 2020 mają swoje odniesienie w przestrzeni i dotyczą 
w pierwszej kolejności działań we wskazanych w dokumen
cie miejscach, a w drugiej kolejności są ogólnymi wytycz
nymi dla pozostałej infrastruktury. Dokument stanowi 
więc program realizacyjny, z którego mieszkańcy i przed
stawiciele środowisk rowerowych mogą rozliczać władze 
miejskie. W związku z faktem, że VEP 2020 wymienia tyl
ko najważniejsze spośród działań, władze miejskie we 
współpracy z organizacjami rowerowymi przygotowują ka
talog działań szczegółowych na następną dekadę. Doku
ment pt. Radkonzept 2020 nie został jeszcze formalnie za
twierdzony, jednak część z postulatów w nim zawartych 
znajduje już zastosowanie w praktyce.

Standardy dróg rowerowych
Władze miasta przy budowie dróg rowerowych kierują się 
przede wszystkim dobrą praktyką. Drogi rowerowe po
siadają – za wyjątkiem niektórych śródmiejskich odcin
ków – wyłącznie nawierzchnię bitumiczną. Miasto czer
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pie też z dorobku Zaleceń dla Infrastruktury Rowerowej 
(„Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – ERA” [3]). 
Miasto posiada jednak dwa dokumenty standaryzują
ce infrastrukturę. Są to dokumenty porządkujące sto
sowanie oznaczeń w postaci oznakowania poziomego 
(„Anordnung von RadverkehrsPiktogrammen” [8]) oraz 
dotyczące sposobu przeprowadzania chodników i dróg ro
werowych przez wjazdy bramowe oraz do stref uspoko
jonego ruchu („Führung von Geh und Radwegen über 
Grundstückzufahrten” [9]). Pierwszy dokument zawie
ra wytyczne dotyczące głównie sposobu umiejscawiania 
symbolu roweru na pasach i drogach rowerowych oraz 
drogach dla pieszych i rowerzystów, tak aby były ona 
jak najbardziej widoczne i czytelne dla wszystkich użyt
kowników dróg. Drugi natomiast odnosi się do rozwią
zań technicznych stosowanych na wjazdach bramowych 
czy do stref uspokojonego ruchu. Celem jest zachowanie 
prymatu nawierzchni chodników i dróg rowerowych nad 
nawierzchnią wjazdów przy jednoczesnym zaznaczeniu 
wyjazdu w przestrzeni ulicznej.

Organizacje społeczne 
Najistotniejszy wpływ na życie fryburskich rowerzystów ma 
Niemiecki Klub Transportowy (Verkehrsclub Deutschland 
e.V.; VCD), który prowadzi, poprzez swoją spółkę strzeżo
ny parking rowerowy w pobliżu dworca głównego (fot. 6). 
W „Mobile Freiburg” poza płatnymi miejscami parkingo
wymi znajdują się również punkty informacyjne stowarzy
szeń (VCD, ADFC), sklep rowerowy, kawiarnia „Velo Cafe” 
oraz inne punkty usługowe.

Drugą z organizacji jest fryburski oddział Niemieckiego 
Ogólnego Klubu Rowerowego (Allgemeiner Deutscher 
FahrradClub e. V.; ADFC) specjalizujący się w działaniach 
na rzecz wykorzystania roweru w celach transportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych. Stowarzyszenie prowadzi 
w śródmieściu punkt informacyjny (tzw. Infoladen), udziela 
porad prawnych w zakresie ruchu rowerowego, które przy
gotowywane są przez adwokatów sympatyzujących z sto
warzyszeniem czy przy współpracy z warsztatami rowero

wymi prowadzi znakowanie rowerów kodem zawierającym 
informację o właścicielu. Do działań bezpośrednio ukierun
kowanych na rzecz infrastruktury rowerowej należy zali
czyć pomoc i pośrednictwo przy zgłaszaniu władzom miej
skim usterek, zaniedbań i braków na drogach rowerowych. 
Zgłoszeń problemów można dokonywać na stronie stowa
rzyszenia. Na tej stronie znajduje się również informacja 
o zrealizowanych z sukcesem interwencjach. Fryburski od
dział ADFC organizuje też regularne wycieczki rowerowe 
w okolicach miasta. Celem tych wycieczek jest nie tylko 
promocja rekreacji i turystyki rowerowej, ale również za
chęcanie do korzystania roweru jak najszerszych kręgów 
społecznych, a zdaniem stowarzyszenia najłatwiej się prze
konać do tej formy przemieszczania, jeżdżąc wpierw w ce
lach rekreacyjnych.

Lokalnie – tj. na poziomie poszczególnych dzielnic – na 
rzecz ruchu rowerowego działają również stowarzyszenia 
osiedlowe. Szczególnie aktywne są te z dzielnic modelo
wych, np. Stadtteilverein Vauban e.V. (Stowa rzyszenie 
Dzielnicy Vauban).

Konsultacje społeczne
Przy realizacji mniejszych projektów drogowych, np. poje
dynczych dróg rowerowych, władze Fryburga nie prowadzą 
konsultacji społecznych projektów budowlanych. Działania 
takie wdrażane są przy większych inwestycjach, takich jak 
rozbudowa sieci tramwajowej, a także podczas tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Władze miejskie przekazują organizacjom rowerowym 
projekty do zaopiniowania tylko i wyłącznie w sytuacji, 
gdy planowane rozwiązania zasadniczo odbiegają od do
tychczasowej praktyki. W najbardziej kontrowersyjnych 
sytuacjach przeprowadzany jest swoisty plebiscyt.

Władze miejskie utrzymują z ADFC, VCD i innymi 
stowarzyszeniami ekologicznymi czy działającymi na rzecz 
transportu raczej sporadyczny kontakt. Wynika to z faktu, 
iż we Fryburgu wdrażane są uprzednio wypracowane 
wspólnie ze stroną społeczną standardy jakościowe infra
struktury. Cały ciężar współpracy ze stroną społeczną jest 
przeniesiony więc na grupę roboczą na rzecz wypracowania 
uszczegółowienia polityki transportowej w zakresie ruchu 
rowerowego (Radkonzept 2020). Grupa ta spotyka się nie
regularnie, w zależności od potrzeb, a jej spotkania ograni
czają się do opracowywania programu rozwoju ruchu rowe
rowego. 

Gender planning
Osobliwością jest podjęta przez władze Fryburga próba or
ganizacji specjalnych konsultacji społecznych zorientowa
nych na kobiety. Pod hasłem „gender planning” odbywały 
się specjalne konsultacje przebudowy jednej z ważniejszych 
ulic północnej części miasta – Habsburgerstraße oraz pro
jektu przedłużenia tramwaju do dzielnicy Zähringen (por. 
[6] i [11]). 

Idea tych specyficznych konsultacji społecznych zro
dziła się na kanwie współpracy pomiędzy miastami obsza
ru alpejskiego. Tak powstał projekt „Gender Alp!”, realizo

Fot. 6. Stacja rowerowa „Mobile Freiburg” zlokalizowana obok głównego dworca kolejowego 
stanowi nie tylko parking rowerowy, ale centrum mobilności: punkt informacyjny o zrówno-
ważonym transporcie, a także sklep i serwis rowerowy (fot. Michał Beim).
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wany dzięki wsparciu funduszy unijnych. Projekt odby
wał się we wszystkich objętych miastach i regionach pod 
hasłem „zarządzanie jakością w planowaniu przestrzen
nym dla wyższej jakości życia kobiet i mężczyzn” („Quality 
management in spatial planning for a better quality of life of 
women and men”). 

Specyficzna forma konsultacji społecznych nie wniosła 
znaczącej poprawy jakości dialogu społecznego. Nie udało 
się wypracować znaczącej dodatkowej wartości w stosunku 
do dotychczas praktykowanych form udziału społecznego 
w procesie planowania. Silniejsze zaangażowanie kobiet po
zwoliło zwrócić nieco większą uwagę na detale. Istotną za
letą programu była natomiast budowa szerszego konsensu
su społecznego i wzrost zainteresowania mieszkańców – 
w szczególności kobiet – działaniami na rzecz ich najbliższej 
okolicy. Najsilniejszym partnerem w konsultacjach było 
stowarzyszenie mieszkańców i kupców posiadających swoje 
obiekty przy ulicy (Interessengemeinschaft Habsbur ger
straße e.V.).

Społeczność lokalna zaakceptowała projekt przebudowy 
ulicy. W ramach niej zrealizowane zostało wydzielone toro
wisko tramwajowe, dwie jezdnie z jednym pasem ruchu dla 
samochodów oraz z jednym pasem dla rowerów każda. 
Miejsca parkingowe zostały zrealizowane na niektórych od
cinkach ulicy w przestrzeni pomiędzy pasem rowerowym 
a chodnikiem. Przestrzeń uliczną uzupełniono w niektó
rych miejscach o drzewostan, a wydzielone torowisko zo
stało wypełnione zielonym dywanem trawników. Ulica zy
skała nową jakość, gdyż wcześniej była pozbawiona infra
struktury rowerowej, a torowisko zostało wydzielone tylko 
za pomocą oznakowania poziomego.

Budżet partycypacyjny
Miasto Fryburg zdecydowało się uspołecznić tworzenie 
budżetu miasta. Pierwszy raz mieszkańcy mogli bezpo
średnio się wypowiedzieć na temat struktury wydatków 
w 2007 roku, gdy przygotowywano główne wytyczne od
nośnie budżetów miejskich na rok 2008. Następne kon
sultacje przeprowadzono dla budżetu lata 2009 i 2010. 
Konsultacje społeczne odbywają się przede wszystkim za 
pośrednictwem strony internetowej, na której zaprezen
towane zostały główne działy budżetowe i kryjące się pod 
nimi zadania. Mieszkańcy mają możliwość komentowania 
propozycji oraz głosowania przez Internet za albo przeciw 
przedstawionym propozycjom. Mieszkańcy za pośrednic
twem strony mogą proponować również nowe zadania. 
W sieci istnieje możliwość zapoznania się nie tylko ze szcze
gółami propozycji i historią wydatków w danej dziedzinie 
we wcześniejszych latach, ale również ze stanowiskami klu
bów politycznych obecnych w radzie miasta. 

Opinie internetowe są uzupełniane przez zlecane przez 
urząd miasta badania ankietowe, których celem jest uzy
skanie informacji o poglądach na miejskie wydatki również 
osób, które nie zaangażowały się w debatę na platformie 
internetowej. W takich badaniach ankietowych, przepro
wadzonych na próbie 2579 osób dla budżetu na lata 2011–
2012, 22% ankietowanych chciało zwiększenia nakładów 

na infrastrukturę rowerową, 59% uważało, iż obecne wy
datki są wystarczające, a tylko 10% postulowało zmniejsze
nie nakładów na drogi rowerowe. Reszta nie miała zdania. 
Na wydzieloną infrastrukturę rowerową przeznacza się – 
niezależnie od realizacji przy innych projektach – ok. pół 
miliona EUR, całkowity budżet przeznaczany na utrzyma
nie dróg (jezdni, chodników, dróg rowerowych, placów, 
stref ruchu pieszego) wynosi rocznie niespełna 47 mln 
EUR.

Inne formy konsultacji społecznych
Władze miejskie krytykowane są przede wszystkim za brak 
decentralizacji w podejmowaniu decyzji. Rady dzielnicowe 
istnieją tylko w przypadku ośmiu podmiejskich gmin, któ
re zostały włączone w granice miasta. Reszta dzielnic zarzą
dzana jest bezpośrednio z ratusza.

Należy podkreślić, że pod względem merytorycznym 
władze są często krytykowane za brak inicjatyw na rzecz 
jeszcze bardziej radykalnego ograniczania ruchu samocho
dowego. Wynika to z dużej świadomości mieszkańców, 
szczególnie widocznej na dzielnicach modelowych (Vauban 
i Rieselfeld). Tematy transportowe pełnią więc szczególną 
rolę w debacie publicznej. W 1999 roku odbyło się nawet 
referendum nt. budowy obwodnicy tramwajowej ścisłego 
śródmieścia. Miała ona biec w ulicy Rotteckring, dzięki cze
mu możliwe byłoby ominięcie Bertoldsbrunnen, bardzo 
silnie obciążonego skrzyżowania tras tramwajowych. 
Główną kwestią sporną nie były ani finanse, ani organizacja 
ruchu, ale dyskusja, gdzie znajduje się serce miasta [2]. 
Mieszkańcy obawiali się, że przeniesienie części linii 
Bertoldsbrunnen spowoduje przeniesienie centrum miasta 
o ok. 300 m na zachód. Znacząca rozbudowa dzielnic za
chodnich oraz wzrost zapotrzebowania na usługi przewozo
we spowodowały jednak konieczność budowy tej trasy 
w najbliższych latach. 

Komunikacja społeczna
Ruch rowerowy we Fryburgu osiągnął bardzo wysoki po
ziom. Władze miasta dążą nadal do systematycznego wspie
rania przyjaznych środowisku form transportu – trans
portu pieszego, rowerowego i publicznego. Nieco inaczej 
rozkładają się akcenty odnośnie promocji poszczególnych 
sposobów przemieszczania się. W związku z intensywnymi 
planami rozwoju sieci tramwajowej miasto szczególny na
cisk kładzie na promocję transportu publicznego. Działania 
skierowane na rowerzystów mają nieco inny charakter – 
głównym celem nie jest promocja ruchu rowerowego, ale 
przede wszystkim poprawa kontaktu pomiędzy zarządcą 
infrastruktury a jej użytkownikami.

Poprawa komunikacji pomiędzy rowerzystami a mia
stem odbywa się na różnych płaszczyznach. Składają się na 
to zarówno infolinia, na którą można zgłaszać zanieczysz
czenia dróg rowerowych, zwłaszcza zagrażające bezpieczeń
stwu (np. stłuczone szkło), jak i mapyprzewodniki z pora
dami, jak poruszać się po mieście.

Władze Fryburga, podobnie jak w przypadku budżetu 
konsultacyjnego, zlecają też co jakiś czas badania opinii 
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społecznej o najważniejszych kwestiach dotyczących trans
portu rowerowego. Jednymi z ostatnich były badania od
nośnie poczucia bezpieczeństwa (por. [4]). Badania i póź
niejsze tworzenie planów poprawy sytuacji odbywały się 
przy współpracy z policją.

Współpraca naukowa
Fryburg prowadzi regularne działania na rzecz poprawy 
warunków ruchu rowerowego. W większości są to inicja
tywy prowadzone własnymi siłami lub przy zaangażowa
niu społecznym. W niektóre projekty zaangażowane są 
również jednostki badawcze. Obecnie miasto współpra
cuje z Instytutem Mobilności i Transportu Politechniki 
w Kaiserslautern przy projekcie rozwoju luster „Trixi
Spiegel” (minimalizujących martwe pole) oraz przy ewalu
acji ich wdrażania [7].

Władze miasta uczestniczą w inicjatywach badawczo
wdrożeniowych sponsorowanych przez Unię Europejską. 
Są to jednak głównie działania ukierunkowane na szeroko 
rozumianą mobilność mieszkańców, a ruch rowerowy jest 
tylko jednym z zagadnień. Oprócz wspomnianego projektu 
„Gender Alp!” na uwagę zasługuje projekt „MOR€CO – 
Mobility and Residential Costs”, który skupia się m.in. na 
takim kształtowaniu przestrzeni miejskiej, aby zachęcać do 
korzystania z niezmotoryzowanych form przemieszczania 
się. Większość projektów realizowana jest w ramach pro
gramów „Interreg dla obszaru alpejskiego” („Interreg – 
Alpine Space Programme”).

Fryburg jest członkiemzałożycielem powstałej w maju 
2010 roku Grupy Roboczej Gmin BadeniiWirtembergii 
Przyjaznych Rowerzystom (Arbeitsgemeinschaft Fahrra
dfreundlicher Kommunen in BadenWürttemberg e.V. 
AGFKBW). Jest to druga taka inicjatywa w Niemczech 
po związku funkcjonującym w północnej NadreniiWest
falii. AGFKBW stawia sobie za cel wymianę doświadczeń 
w zakresie ruchu rowerowego, wspólną realizację projek
tów badawczorealizacyjnych oraz wspólny lobbing rowe
rowy na poziomie krajowym i federalnym. 

Podsumowanie
Priorytetem władz Fryburga Bryzgowijskiego nie jest zna
czące zwiększenie ruchu rowerowego. Dużo ważniejsze są 
inwestycje w transport publiczny. Rozkład priorytetów 
podyktowany jest faktem, iż główne problemy komuni
kacyjne w mieście powodują osoby dojeżdżające samocho
dami z miejscowości w aglomeracji i z sąsiednich aglo
meracji. Tę grupę odbiorców do rezygnacji z samochodu 
można przekonać tylko wysokiej jakości transportem pu
blicznym. Władze miejskie nie czują się jednak zwolnione 
od stałej dbałości o infrastrukturę rowerową oraz o dalszy 
jej rozwój. Fryburg nie oddaje koszulki rowerowego lide
ra. Wychodząc z założenia, iż złe drogi rowerowe mogą 
przynieść więcej szkód niż pożytku, szczególny nacisk 
kładziony jest na jakość infrastruktury. 

Bardzo ciekawie wygląda sprawa udziału społecznego. 
Strona społeczna uczestniczy przy tworzeniu narzędzi sys
temowych projektowania infrastruktury rowerowej, jednak 

analiza poszczególnych projektów prowadzona jest tylko 
przez władze miejskie, które stosują wypracowane mecha
nizmy. Specyficzna sytuacja społecznopolityczna panująca 
we Fryburgu gwarantuje, iż brak kontroli społecznej po
szczególnych rozwiązań technicznych nie wywiera nega
tywnego wpływu na jakość infrastruktury rowerowej. 
Pokazuje to wartość rozwiązań systemowych i atmosfery 
wzajemnego zaufania. 

Ciekawą inicjatywą jest uspołecznienie procesu uspoka
jania ruchu samochodowego. Proces ten nie tylko pozwala 
na budowę konsensusu społecznego wokół rozwoju stref 
zamieszkania, ale pozwala mieszkańcom wziąć większą od
powiedzialność za najbliższą okolicę.

Wysokiej jakości infrastruktura ruchu pieszego, rowe
rowego oraz transport publiczny są dla miasta konieczno
ścią, jeśli nadal ma zamiar przyciągać mieszkańców, 
zwłaszcza pracujących w najbardziej kreatywnych, a zara
zem dochodowych branżach. Władze Fryburga mają 
świadomość, że im mniej osób w codziennych dojazdach 
korzysta z samochodów, tym niższe koszty utrzymania in
frastruktury drogowej muszą ponosić. Zaoszczędzone pie
niądze miasto może inwestować w kulturę, edukację, pla
ce zabaw, zwiększając dalej swoją konkurencyjność nad 
innymi ośrodkami.
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nagrody naukowe Ministra transportu dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dzie-
dziny „trAnSPOrt ‘2011”
W dniu 16 grudnia w Katowicach, w trakcie Europejskiej Debaty Transportowej, organizowanej w Politechnice Śląskiej przez Prof. Marka Sitarza, 
„Współpraca NAUKA – PRZEMYSŁ – TRANSPORT” pod honorowym patronatem Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go, wręczone zostały tegoroczne Nagrody Naukowe Ministra Transportu dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynier-
skiej z dziedziny „TRANSPORT ‘2011”. Zestawienie nagrodzonych prac w załączonych tabelach.

Od Redakcji

Nagrodzone i wyróżnione prace doktorskie

1. Dr Izabela Kuligowska Reformy decentralizacyjne w Wielskiej Brytanii a rozwój transportu Nagroda Uniwersytet Warszawski

2. Dr inż. Marta Schoeneich Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod 
stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu Wyróżnienie Akademia Morska  

w Szczecinie

3. Dr Adam Bogusz
Efektywność wykorzystania paliw alternatywnych w komunikacji 
miejskiej na przykładzie projektów wprowadzenia sprężonego gazu 
ziemnego CNG do zasilania autobusów

Wyróżnienie Uniwersytet Gdański

4. Dr inż. Konrad Lewczuk Metoda projektowania obiektów logistycznych w aspekcie harmono-
gramowania procesów transportu wewnętrznego Wyróżnienie Politechnika Warszawska

5. Dr inż. Krystian Woźniak Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej 
otoczenia Wyróżnienie Politechnika Krakowska

Nagrodzone i wyróżnione prace magisterskie

1. Mgr inż. Karol Opara Wycena wartości infrastruktury drogowej Nagroda Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie

2. Mgr inż. Ewa Bielas Modelowanie i analiza ruchowa pracy sieci transportowej Krakowa Wyróżnienie Politechnika Krakowska

3. Mgr inż. Joanna Łukowska Ocena dostępności ulic klasy GP, G i Z na obszarze Białegostoku Wyróżnienie Politechnika Białostocka

4. Mgr     
Jakub Olech

Modelowanie konkurencji cenowej na rynku tanich linii lotniczych Wyróżnienie Uniwersytet Ekonomiczny  
w KrakowieSzymon Olechowski

Nagrodzone i wyróżnione prace inżynierskie

1. Inż. Marcin Kaźmierczak
Porównanie zastosowań krzywych przejściowych o prostoliniowych 
i krzywoliniowych rampach przechyłkowych na przykładzie moderni-
zacji wybranego odcinka linii kolejowej

Nagroda Wojskowa Akademia 
Techniczna

2. Inż. Karolina Krzykowska Koncepcja wdrożenia nowoczesnych systemów naziemnych detekcji 
sytuacji ruchowych dla wybranego lotniska Wyróżnienie Politechnika Warszawska

Nagrodzone i wyróżnione monografie

1. Praca zbiorowa pod redakcją  
Ryszarda Krystka Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom I–IV Nagroda Politechnika Gdańska

2. Praca zbiorowa pod redakcją  
Andrzeja Statecznego Nawigacja radarowa Wyróżnienie Akademia Morska 

w Szczecinie

Opracowała: Sabina Puławska

Nagrodzone i wyróżnione prace habilitacyjne

1. Dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów samo-
chodowych Nagroda Politechnika Poznańska

2. Dr hab. inż. Ryszard Rolbiecki Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju 
przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym Wyróżnienie Uniwersytet Gdański
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega 

procedurze recenzowania (dwóch recenzentów) i ocenie językowej (redaktor językowy).
2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza 

jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza redaktor naczelny po zasię-
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3. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych 
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4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów 
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. W doborze recenzentów przyjęty został model, w którym Autor i recenzenci nie znają 
swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

6. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady 
(wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) 
recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisywał deklarację o niewy-
stępowaniu konfliktu interesów – za konflikt interesów będzie się uznawać zacho-
dzące między recenzentem a Autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających 

przygotowanie recenzji.
7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopusz-

czenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po 
uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

8. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w za-

stosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesu-
jącego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,

• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane w kolejnych nu-
merach czasopisma; raz w roku w numerze grudniowym lista recenzentów będzie 
podana do publicznej wiadomości.

Informacja o podjęciu starań, aby w redakcji wdrożyć zabezpieczenia  
przed zjawiskiem ghostwriting
Co to jest zjawisko ghostwriting?
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni 
mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują 
rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też 
korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów 
redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do 
powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przeja-
wem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guestauthorship (honoraryauthorship).
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny 

wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Ze zjawiskiem guestauthorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest 
znikomy lub w ogóle nie doszło do niego, a pomimo to jest Autorem lub współautorem 
publikacji.

Działania Redakcji „TMiR”
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja „Transportu 
Miejskiego i Regionalnego” rozpoczyna starania, aby wprowadzić procedury zabezpie-
czające przed tymi zjawiskami i wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów 

w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto 
jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przy-
gotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający 
manuskrypt.

2. Redakcja począwszy od numeru 1/2012 wyjaśnia w „Informacji dla autorów”, że 
„ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszel-
kie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowied-
nich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzy-
szenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkła-
dzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial 
disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łama-
nia i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


