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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Aleksandra Ciastoń-Ciulkin 
New culture of mobility – substance and definition
Abstract. Culture is an important element of each society, inclu-
des entirety of tangible and intangible values, which are creation 
of human activities and learned as well as socially recognized 
behaviors, including transport behaviors. Like all cultures, also 
socially considered mobility culture will support or slow down 
socio-economic development. In the article importance of defini-
tion of culture mobility, with a special respect to the new culture 
of mobility and its role in the socio-economic life of urbanized 
centers is presented. Also description of the European transport 
policy in the framework of sustainable mobility in cities is illu-
strated. 
Keywords: new culture of mobility, sustainable mobility, car’s 
culture, transport behaviors

Marcin Krzymuski
Legal character of transportation plan
Abstract: Subject of the article is the legal character of trans-
portation plan. The definition of transportation plan constitutes 
the starting point for further considerations. Conditions requ-
ired for the acceptance of an effective transportation plan were 
described, with particular consideration of the subjects with an 
obligation to enact. Should no such plan be implemented, an 
indication of the effects of such omission on the practice of public 
transportation was made. The concluding deliberation reflects 
on the possibilities of cross-border cooperation within public 
transport planning.
Keywords: public transport planning, responsibility of public 
transport authority, cross border public transport 

Mateusz Smolarski, Wojciech Jurkowski
Organization and spatial aspects of private bus transport operating in 
Wałbrzych
Abstract: Market of public transport in Polish cities is cha-
racterized by many significant transformations, especially 
connected with development problems and dynamic expan-
sion of private carriers. Because of the scale and rate of chan-
ges Wałbrzych is one of the best examples. The changes have 
generally been connected with the fall of urban transport ope-
rator. Consequently new, private carriers have become basic 
component of public transport in the city, which has caused 
many, positive and negative effects. The aim of the article is 
the analysis and evaluation of the activity of local bus trans-
port system, especially with reference to the organization and 
spatial aspects. In the article authors presented the scheme of 
functioning of regional bus network and quantitative analysis 
(structure of carriers, destinations and links between spatial 
structure and local social-demographic factors. That allows 

to identify characteristic features of public transport system 
and to evaluate advantages and weaknesses facets. It must 
be admitted that although the article describes situation in 
Wałbrzych presented here phenomena are appeared in diffe-
rent scale in the whole country. 
Keywords: bus transport, road carriers, geography of transport, 
deregulations in transport market

Tomasz Kulpa, Krystian Banet, Sylwia Rogala
Development of travel model using GIS database
Abstract: GIS database are currently more often used in deve-
lopment of travel models. Available GIS database are paid or 
free of charge. Their high accuracy and reliability improve qu-
ality of travel models. Based on own experiences authors would 
like to present application of GIS database in travel model deve-
lopment. In particular usage of General Geographic Database 
(BDOO) and Database of Topographic Object (BDOT10k) pu-
blished by the National Geodetic and Cartographic Resource 
was presented. Moreover generally accessible database of trans-
portation network was described. Different sources of data ena-
ble to develop supply model as well as input data to four-stage 
demand model. These are the basis for further travel model 
development. Use of GIS database and GIS software significan-
tly hasten travel model development, especially on the stage of 
dividing into traffic analysis zones and transportation network 
creation.
Keywords: GIS, travel models, spatial data

Andrzej Krych
Władysław Folkierski against polish engineers’ diaspora in Paris and 
Lima in the second half of the nineteenth century 
Abstract: The second half of the 19th  century  witnessed the 
building of the foundations of Polish civil engineering, both on 
the lands under partitions and within the circles of the post-
-uprising emigration. Inasmuch as the traditions of Polish 
schools and centres of technical knowledge and national en-
gineers are fostered in the traditions of technical education, 
railroad and national road construction and popularised in lo-
cal historical periodicals, today’s Poles are hardly aware of the 
efforts, scale and accomplishments of our engineers in exile. 
Władysław Folkierski belongs to a group of outstanding Polish 
engineers and scientists of his era. He contributed to the edu-
cation of hundreds of Polish engineers, and played a significant 
role in the development of technical schooling and railroad 
system in Peru. When necessary, he participated in uprisings, 
defended Paris and build defensive fortifications around Lima. 
It is worth adding that he was not alone in his mission,  since 
many Polish engineers shared similar fates.                
Key words: Folkierski, history of transport, polish scientists
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Budownictwie i Transporcie, Poli-
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Streszczenie. Kultura to istotny element każdego społeczeństwa, 
stanowi całokształt materialnych i niematerialnych wartości, bę-
dących wytworami ludzkiej działalności oraz wyuczonych i uzna-
wanych społecznie zachowań, również transportowych. Jak każda 
kultura, również społecznie uznawana kultura mobilności będzie 
wspierać lub wyhamowywać rozwój społeczno-gospodarczy. W arty-
kule przedstawiono znaczenie pojęcia kultury mobilności, w szcze-
gólności ewoluującej do nowej kultury mobilności oraz jej znacze-
nia w życiu społeczno-gospodarczym ośrodków zurbanizowanych. 
Zilustrowano również zapisy europejskiej polityki transportowej 
w zakresie zrównoważonej mobilności w miastach.
Słowa kluczowe: nowa kultura mobilności, zrównoważona mobil-
ność, kultura samochodowa, zachowania transportowe

Nowa kultura mobilności  
– istota i ujęcie definicyjne1

których żadna z definicji nie zyskała powszechnego uznania 
ze względu na ich bardzo szerokie zastosowanie. Pierwsza ze 
składowych – „kultura”, wywodzi się z języka łacińskiego 
i oznacza wdrażanie w życie i pielęgnowanie tego, co cenne 
dla czyjegoś rozwoju lub przekształcanie życiowego środo-
wiska w celu nadania mu wartości [1]. Zależnie od tego, 
kto i jakie wartości wdraża bądź pielęgnuje, można mówić 
na przykład o kulturze duchowej (ukształtowanej poprzez 
religię, filozofię, sztukę czy magię), narodowej (uświada-
mianie sobie i pielęgnowanie wartości narodowych), poli-
tycznej (pielęgnowanie wartości i wzorów zachowań doty-
czących wzajemnych stosunków władzy i obywateli), fizycz-
nej (pielęgnowanie tego, co cenne dla rozwoju fizycznego), 
rolnej (pielęgnowanie tego, co cenne dla rolnictwa) etc. 
Przykładów takich można mnożyć, w zależności od tego, 
jaką dziedzinę życia pojęcie to opisuje.

Kultura w całości tworzona jest przez człowieka, to on 
jest jej inicjatorem i odbiorcą, uczniem i nauczycielem, to 
on również manipuluje nią, jako pewnym narzędziem w ży-
ciu zbiorowym [2]. Kultura jest zatem przeciwieństwem 
tego wszystkiego, co biologiczne i przez człowieka zastane, 
czyli środowiska przyrodniczego. Początkowo kultura była 
przedmiotem badań antropologii i socjologii, ale nasycenie 
tym terminem wielu dziedzin życia społecznego sprawiło, 
że wkroczyła w tak różne obszary jak ekonomia, polityka, 
stosunki międzynarodowe, organizację i zarządzanie oraz 
wiele innych. W szczególności różnych związków kultury 
z ekonomią można upatrywać na wielu płaszczyznach. 
Można wyjść od tego, iż sama ekonomia została ukształto-
wana przez liczne szkoły myśli, które same w sobie stano-
wią odrębne kultury lub subkultury i prezentują pewien 
zespół przekonań lub praktyk łączących jej przedstawicieli. 
Ponadto kultura ma znaczący wpływ na preferencje nabyw-
cze uczestników gospodarki oraz podejmowane przez nich 
decyzje ekonomiczne, niezależnie od tego, czy podejmują je 
na poziomie mikro- czy makroekonomicznym. Dla nurtu 
tzw. Nowej Ekonomii Instytucjonalnej charakterystyczne 
jest przekonanie, że każda jednostka, choćby działała naj-
bardziej racjonalnie, zawsze funkcjonuje w określonym śro-
dowisku kulturowym – systemie instytucjonalnym, kształ-
tującym zarówno potrzeby, zachowania, jak i cele ludzkie-
go działania. Same natomiast instytucje należy rozumieć 
jako zasady społeczne zdefiniowane przez zbiorowość dla 
regulowania relacji międzyludzkich, które mogą przyjąć 
zarówno formę reguł formalnych (normy prawne) oraz nie-
formalnych (wzorce zachowań, konwencje społeczne, tra-
dycje). Reguły te – oparte na panującej w danym obszarze 
kulturze – wyznaczają przestrzeń działania, zapewniając 

Wprowadzenie
W obliczu rosnącej urbanizacji i związanego z nią wzrostu 
przemieszczeń w mieście coraz częstszym problemem współ-
czesnych miast jest rosnąca kongestia i jej pochodne takie jak: 
zanieczyszczenie powietrza, hałas, degradacja przestrzenna 
miasta, wzrost liczby wypadków drogowych oraz rosnące stra-
ty czasu. W szerszym ujęciu permanentna kongestia drogowa 
wpłynie na spadek atrakcyjności i konkurencyjności obszarów 
zurbanizowanych, co może przełożyć się na spadek napływają-
cych inwestycji, wyludnianie się poszczególnych części miast, 
wzrost bezrobocia, spadek wpływów budżetowych – jednym 
słowem: wyhamuje wzrost społeczno-gospodarczy. 

Ze względu na bezpośrednie, ale również pośrednie nega-
tywne skutki niekontrolowanego rozwoju transportu indywi-
dualnego, zrodziła się konieczność takiego zaspokajania po-
trzeb przewozowych w miastach, aby minimalizować nega-
tywne skutki rosnącej ruchliwości związanej z transportem 
indywidualnym. Odpowiedzią na rosnącą kongestię w mia-
stach i wszystkie towarzyszące jej procesy ma być kształtowa-
nie takich zachowań transportowych, które zaspokoją istnie-
jące potrzeby transportowe przy równoczesnym zapewnieniu 
ochrony środowiska, równości społecznej i efektywności eko-
nomicznej. Tylko równoczesna realizacja wszystkich wyżej 
wymienionych aspektów przyczynić się może do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszarów zurbanizowanych. W litera-
turze przedmiotu proces ten określa się mianem nowej kultu-
ry mobilności lub zrównoważonej mobilności.

Pojęcie „kultura” w literaturze przedmiotu
W literaturze przedmiotu spotkać się można z różnymi defi-
nicjami pojęcia „kultury mobilności w miastach”. Samo roz-
ważane pojęcie składa się z dwóch zasadniczych składowych, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. 
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przewidywalność postępowania uczestników rynku i uła-
twiając im podejmowanie decyzji.

Analiza znaczenia pojęcia „kultura” uzasadnia założenie, 
że funkcjonowanie gospodarki zależne jest od tego, jakie 
wartości, normy moralne, postawy przedsiębiorczości będą 
reprezentowane przez uczestników procesu gospodarowa-
nia. To one będą miały wpływ na efekt końcowy decyzji 
podejmowanych na obszarze życia gospodarki, a więc także 
na rozwój gospodarczy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie 
było wcale tak oczywiste, przynajmniej dla wielu ekonomi-
stów, że kultura może mieć wpływ na rozwój. Wpływ kul-
tury na rozwój gospodarczy jak również społeczny zaczęto 
badać i analizować chociażby ze względu na wprowadzenie 
do kanonu myśli ekonomicznej zasady zrównoważonego 
rozwoju. Przyjęta zasada oparta jest bowiem w takiej samej 
mierze na ekonomii, jak i na kulturze, która opisuje po pro-
stu pewne postawy i zachowania, dotyczące chociażby za-
chowania solidarności międzypokoleniowej. Ta ostatnia nie 
jest kategorią ekonomiczną, a kulturową o znaczeniu eko-
nomicznym. Z tego też względu, coraz wyraźniejszy staje 
się trend, by nie pomijać wpływu kultury na procesy wa-
runkujące rozwój i przemiany gospodarcze. Aby to czynić, 
niezbędne jest odejście od standardowego modelu rozwoju 
skupionego na towarach na rzecz pluralistycznego modelu 
skoncentrowanego na ludziach [3]. 

Z jednej strony, każda kultura ma swoją historię, trwa, 
zachowuje ciągłość i ulega dziedziczeniu, z drugiej – nie-
ustannie się zmienia i ewaluuje. Kultura umożliwia również 
odróżnienie od siebie wielu odmiennych wersji czynności 
tego samego rodzaju, a więc przypisanie ich różnym gru-
pom ludzi. Kultura uczy zatem rozróżniać pomiędzy na 
przykład angielskimi i włoskimi zwrotami grzecznościowymi, 
sztuką flamandzką i indonezyjską, amerykańskim i japońskim 
sposobem zarządzania, chińską a europejską praktyką me-
dyczną [4], a w rozpatrywanym przypadku – pomiędzy pro-
ekologicznym, zrównoważonym czy przemieszczania się 
prosamo  chodowym sposobem.

Pojęcie mobilność w literaturze przedmiotu
Równie szerokie znaczenie co „kultura” ma pojęcie „mobil-
ność”. Pochodzi od łacińskiego słowa mobilis i najogólniej 
oznacza zdolność do poruszania, a zwłaszcza do szybkiego 
przemieszczania się – często zamiennie używane jest z po-
jęciem „ruchliwość”. Mobilność przybiera jednak szersze 
znaczenie niż tylko fizyczną możliwość przemieszczania się 
osób lub ładunków, gdyż może być również rozumiana jako 
zdolność do sprawnego, elastycznego działania. W tym 
znaczeniu w wielu przypadkach zamiennie używa się okre-
śleń „operatywność”, „aktywność”. Z tego punktu widze-
nia można spotkać się między innymi z „mobilnością za-
wodową”, czyli gotowością pracowników do zmiany pracy, 
zawodu, doskonalenia i poszerzania swoich kwalifikacji za-
wodowych czy też dostosowywania się do ustawowych wy-
mogów pracodawcy. Szeroki rozwój nowoczesnych techno-
logii pozwalających na połączenie różnych form aktywności 
człowieka bez konieczności przestrzennego przemieszcza-
nia się wpłynął na pojawienie się „mobilności wirtualnej”, 

określającej tego typu umiejętności. Narzędzia służące re-
alizacji mobilności wirtualnej to np. telepraca, zakupy in-
ternetowe, telenauka, telebankowość itp. [5]. Poza wyżej 
wymienionymi w literaturze przedmiotu pojawia się także 
„mobilność społeczna” rozumiana jako zmiana przez jed-
nostki lub grupy społeczne ich miejsca w układzie pozycji 
społecznej: awans społeczny lub degradację społeczną [6]. 
W szerszym znaczeniu tego pojęcia znajduje się również 
„mobilność przestrzenna”, obejmująca migrację i cyrkula-
cję, czyli fizyczne przemieszczenia ludzi, jakim towarzyszy 
transfer z jednej przestrzeni społecznej do innej. Z mobilno-
ścią przestrzenną często powiązana jest mobilność zawodo-
wa, gdyż skłonność i zdolność do mobilności przestrzennej 
jest ważnym czynnikiem dostosowania podaży pracy do 
popytu na pracę zgłaszanego przez przedsiębiorstwa [7].

Z punktu widzenia podróży miejskich istotna jest mo-
bilność rozumiana jako ruchliwość, zarówno ta rzeczywista 
(realna), mierzona wielkością wykonanych przemieszczeń, 
jak również potencjalna, możliwa do wykonania. Mobilność 
potencjalna jest tym wyższa, im więcej celów możliwych 
jest do osiągnięcia w określonym czasie, a im więcej celów 
zostanie faktycznie osiągniętych, tym wyższa jest mobil-
ność realna [8]. 

W terminologii transportowej „mobilność” rozumiana 
jest jako skłonność do zmiany miejsca przebywania, ściśle 
związana z pokonywaniem przestrzeni. Taką formę mobil-
ności realizuje się w formie różnego rodzaju transportu 
(drogowego, kolejowego, lotniczego itp.), przy wykorzy-
staniu szerokiej gamy środków, w odpowiedzi na powstają-
ce i zmieniające się potrzeby w tym zakresie [9]. Należy 
jednak podkreślić, że mobilność nie jest synonimem trans-
portu, który w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza prze-
mieszczanie się środkami lokomocji. Mobilność natomiast 
to możliwość dotarcia do wszystkich możliwych miejsc, 
w których człowiek chce się znaleźć [10], ale także możli-
wość podjęcia przez podróżnego decyzji o czasie i celu po-
dróży w oparciu o informacje pozwalające na optymalizację 
podroży.

Według J. Szołtyska mobilność to „wszelkie przemiesz-
czenia – te codzienne, rutynowe i te o większym znaczeniu 
dla reorganizacji życia osobistego” [11]. Tak rozumiana 
mobilność jest elementem funkcjonowania ludzkości od za-
rania dziejów. Podróżowanie bowiem uważa się za niezbęd-
ny element życia rodzinnego, wypoczynku i przyjaźni, 
a także pracy i bezpieczeństwa [12]. W stosunku do tych 
i innych czynności, wynikających z zaspokajania potrzeb 
pierwotnych, przemieszczanie ma charakter służebny. 
Warto zwrócić uwagę, iż J. Szołtysek nie stawia znaku rów-
ności pomiędzy mobilnością a ruchliwością. Uważa, że ru-
chliwość jest pewną formą mobilności przejawiającą się 
w realizacji podróży, tymczasem mobilność, to również stan 
umysłu, którego potencjał sprawia, że można podróżować 
w czasie i przestrzeni [11]. 

Jak podkreślają A. Rudnicki i W. Starowicz, mobilność 
to „możliwość swobodnego przemieszczania się do różnych, 
dowolnie wybranych miejsc” [13]. Gwarantując swobodny 
przepływ ludzi i dóbr, umożliwia się m.in. dokonywanie 
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szerokiego wyboru miejsca pracy czy zamieszkania, konty-
nuowania bądź uzupełniania wykształcenia na różnych po-
ziomach, urozmaicanie spędzania wolnego czasu, dostęp do 
większego wyboru dóbr konsumpcyjnych, co tym samym 
stymuluje wzrost gospodarczy. 

od kultury samochodowej do nowej kultury mobilności
Uwzględniając powyższe, że kultura oznacza całościo-
wy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, 
a mobilność oznacza możliwość swobodnego przemieszcza-
nia się, to kulturę mobilności w miastach zdefiniować moż-
na w najprostszym ujęciu jako sposób przemieszczania się 
ludności miejskiej umożliwiający swobodne pokonywanie 
przestrzeni, czyli w żaden sposób nieograniczone, wynika-
jące z wyboru najkorzystniejszych z punktu widzenia po-
dróżnego środków transportu, czasu podróży czy też trasy.

Zdecydowanie w taką kulturę mobilności wpisuje się 
kultura samochodowa. Moment pojawienia się samocho-
dów umożliwiających dotarcie do różnych, wcześniej nie-
osiągalnych miejsc był punktem zwrotnym w zwiększeniu 
mobilności. Samochód, oprócz możliwości swobodnego 
przemieszczania się, dawał poczucie wolności, często stawał 
się również symbolem sukcesu. Dzięki swej elastyczności, 
można było podróżować w krótkim czasie, w dowolnym 
momencie, w każdym kierunku, tworząc możliwe do prze-
bycia trasy pomiędzy prawie wszystkimi źródłami i celami 
podróży [12]. Z biegiem czasu okazało się jednak, że „wię-
cej wolności oznacza mniejszy wybór, ponieważ – jak się 
wydaje – samochody równocześnie tworzą dokładnie te 
same problemy, których przezwyciężenie obiecują” [14]. 
Zwiększająca się dostępność samochodu zaczęła wpływać 
na wzrost mobilności ludności i coraz bardziej wydłużać 
ścieżki podróży, generując tym samym kongestię i czasowe 
niepewności. Dodatkowo rozwój kultury samochodowej 
zaczął wpływać negatywnie na środowisko naturalne. 
Niekontrolowany rozwój transportu indywidualnego skut-
kuje bowiem zanieczyszczeniem powietrza, generowaniem 
hałasu, pochłania ogromne ilości energii, a wzrost nakła-
dów inwestycyjnych w tę strefę nie poprawia wcale pozio-
mu jakości świadczonych usług. W obliczu negatywnych 
zmian wywołanych gwałtownym wzrostem motoryzacji na 
początku XXI wieku powstała idea ograniczania mobilno-
ści (decoupling). Szybko jednak uznano, że problemem nie 
jest mobilność sama w sobie, ale sposób zaspokojenia po-
trzeby przemieszczania się [15]. Efektem zmiany podejścia 
jest ogólnoświatowa tendencja do zmian zachowań trans-
portowych w kierunku nie swobodnego, lecz odpowiedzial-
nego korzystania z samochodu. W myśl tej zasady zmoto-
ryzowani powinni wykazać gotowość do rezygnacji z użycia 
samochodu, w przypadku gdy istnieje alternatywa odbycia 
zaplanowanej podróży innymi środkami transportu. Ta 
zmiana sposobu przemieszczania się w literaturze przed-
miotu określona została mianem nowej kultury mobilności 
lub też zrównoważonej mobilności w miastach. 

Pojęcie „nowej kultury mobilności” w literaturze przed-
miotu definiowane jest różnorodnie: R. Janecki i S. Krawiec 
definiują jako równoważenie dwóch elementów: rozwoju 

gospodarczego miast i stopnia zewnętrznej i wewnętrznej 
dostępności ich obszarów [5]. Równoważenie to ma zostać 
osiągnięte poprzez optymalizację wykorzystania różnych 
środków transportu oraz tworzenie powiązań pomiędzy 
różnymi formami przemieszczania się (pociąg, tramwaj, 
metro, autobus, taksówka, samochód, motocykl, rower, 
chodzenie pieszo). Przez „nową kulturę mobilności” okre-
ślić można również taki sposób przemieszczania się, który 
nie powoduje zawłaszczania materiałów, energii i przestrze-
ni należnych następnym pokoleniom i nie zagraża zdrowiu 
społeczeństw ani ekosystemom [16]. Natomiast według 
zapisów Polityki Transportowej Państwa na lata 2006–
2025, nowa kultura mobilności to postawy mieszkańców 
miast skłaniające do ruchu pieszego oraz korzystania z ro-
werów i transportu publicznego oraz postawy odpowie-
dzialnego, samoograniczającego się korzystania z samocho-
du osobowego [17].

Według S. Zamkowskiej „zrównoważona mobilność 
w miastach” powinna służyć zaspokajaniu potrzeb przewo-
zowych wszystkich grup ludności poprzez racjonalny udział 
w podróżach różnych środków transportu w poszczególnych 
obszarach miasta, pozwalający zminimalizować skutki eko-
logiczne [18]. B. Tundys przez zrównoważoną mobilność 
określiła natomiast takie planowanie i realizowanie potrzeb 
transportowych, które z jednej strony poprawią dostępność 
do infrastruktury i środków transportu, wskazując na spo-
łeczne zadowolenie i uatrakcyjnienie miejskiego stylu życia, 
a z drugiej – przyczynią się do sprawniejszej realizacji prio-
rytetowych zadań przy wykorzystaniu ekologicznych środ-
ków transportu oraz do rozwoju regionów [19]. 

Bardzo szeroko i wyczerpująco pojęcie „zrównoważonej 
mobilności” określił A. Rudnicki jako tak ukształtowany 
poprzez strukturę przestrzenną i transportową sposób po-
dróżowania, że transport indywidualny nie degraduje 
transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego, długość 
trasy podróży ulega racjonalizacji, a system transportu 
funkcjonuje w sposób utrzymujący harmonię ze środowi-
skiem naturalnym i cywilizacyjnym, w tym kulturowym. 
Cel, jaki powinien zostać osiągnięty to m.in. poprawa wize-
runku miasta i ładu przestrzennego, kreowanie dobrej ja-
kości przestrzeni publicznej, mniejsze zróżnicowanie w roz-
woju i jakości życia poszczególnych obszarów miasta [20].

We wszystkich przedstawionych powyżej definicjach 
nowej kultury mobilności istotną rolę nadal odgrywa moż-
liwość wyboru najkorzystniejszego sposobu przemieszcza-
nia się, z tą różnicą, że nie tylko z punktu widzenia samego 
podróżnego, ale również – albo przede wszystkim – z punk-
tu widzenia całego otoczenia, w tym drugiego człowieka, 
środowiska naturalnego, a także przyszłych pokoleń. A za-
tem, skoro kulturę mobilności w miastach określono jako 
sposób przemieszczania się ich mieszkańców, umożliwiający 
swobodne pokonywanie przestrzeni, to zmiana kultury 
mobilności w miastach powinna oznaczać odpowiedzialny 
sposób przemieszczania się ich mieszkańców, pozwalający 
na pokonywanie przestrzeni przy równoczesnym utrzyma-
niu harmonii z otoczeniem – środowiskiem naturalnym 
i cywilizacyjnym [21]. 
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Z potrzeby kształtowania właściwych kierunków zmian 
w kulturze mobilności w miastach zrodziła się nowa strate-
gia zarządzania, zwana zarządzaniem mobilnością (z ang. 
Mobility Management – MM), zarządzaniem zapotrzebowa-
niem na transport (z ang. Transportation Demand Management 
– TDM) lub też zarządzaniem zachowaniami transporto-
wymi. Według European Platform on Mobility Management 
zarządzanie mobilnością to koncepcja promowania zrów-
noważonego transportu oraz zarządzania zapotrzebowa-
niem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw 
i zachowań podróżnych [22]. Celem poprawnego zarządza-
nia mobilnością jest wprowadzanie środków służących re-
alizacji tylko niezbędnego transportu osób i towarów przy 
jednoczesnym obniżeniu niekorzystnego wpływu na środo-
wisko naturalne i obniżeniu obciążenia ekonomicznego. 
Skuteczne zarządzanie mobilnością powinno skutkować 
wytworzeniem takich warunków techniczno-organizacyj-
nych, aby mieszkańcy miast w sposób naturalny wybierali 
ekologiczne środki transportu. Dla realizacji tak postawio-
nego celu wprowadzono szeroki wachlarz metod, przy 
czym w literaturze przedmiotu spotkać można się z dwoma 
podejściami do ich wykorzystania w strategii zarządzania 
mobilnością. Jedno z podejść zarządzanie mobilnością opie-
ra się na stosowaniu wyłącznie instrumentów, które często 
bazują na wykorzystaniu informacji, organizacji i koordy-
nacji oraz działaniach promocyjnych [23]. Nazywane środ-
kami „miękkimi” najczęściej mają za zadanie poprawę sku-
teczności środków „twardych” stosowanych np. w trans-
porcie miejskim (takich jak nowe linie tramwajowe, drogi 
lub ścieżki rowerowe). Tego typu środki mają zasadniczą 
przewagę nad środkami „twardymi”, a mianowicie nie wy-
magają wielkich inwestycji finansowych, a jednocześnie 
utrzymują wysoki wskaźnik korzyści do poniesionych kosz-
tów [24]. Koncepcja taka wydaje się bardzo ekonomicz-
nym sposobem promowania zrównoważonej mobilności, 
ale z punktu widzenia wielu innych autorów niewystarcza-
jąca: instrumenty „miękkie” odgrywają dużą rolę w zarzą-
dzaniu zachowaniami transportowymi, które może przy-
nieść jednak zamierzone efekty przy wykorzystaniu ich 
wraz z szerokim wachlarzem tzw. instrumentów twardych 
(finansowych, inwestycyjnych, planistycznych itp.) [25]. 

Nowa kultura mobilności w polityce transportowej  
unii europejskiej
Oprócz Mobility Management H. Rogall zdefiniował również 
pojęcie zrównoważonej polityki transportu. Według niego, 
jest to taka polityka, która zaspokaja ludzkie potrzeby mo-
bilności za stosowną cenę i nie przekracza granic natury, 
czyli nie narusza reguł zarządzania ekonomii zrównoważo-
nego rozwoju [26]. Tego typu politykę już od kilkudzie-
sięciu lat Unia Europejska próbuje promować i aktywnie 
realizować. Jedno z pierwszych zapisów zwracających uwa-
gę na konieczność utrzymania wzrostu mobilności przy 
jednoczesnym ograniczeniu podaży transportu indywidu-
alnego można odnaleźć w ogłoszonej w 1990 r. Zielonej 
Księdze o Środowisku Miejskim [27]. Już wówczas pod-
kreślano potrzebę wpływania na wybór środków transportu 

w miastach poprzez promowanie transportu publicznego. 
W dużym stopniu akcentowano konieczność tworzenia 
długookresowych miejskich planów transportowych, które 
uwzględniałyby wszystkie możliwe formy podróżowania, 
jak również były współzależne m.in. z planowaniem prze-
strzennym i ograniczeniami środowiskowymi. Jako sposób 
na zmniejszenie kongestii w miastach wskazane zostały 
zupełnie inne narzędzia niż budowa nowych dróg, które 
de facto wpływają na zwiększenie ruchu miejskiego [15]. 
Istotną konkluzją była rekomendacja, by przydział środ-
ków z funduszy strukturalnych uwarunkowany był tym, 
czy miasto stosuje instrumenty polityki zrównoważonego 
rozwoju transportu w miastach.

Pojęcie „zrównoważonej mobilności” po raz pierwszy 
w dokumentach unijnych pojawiło się natomiast w 1992 r., 
kiedy to została opublikowana Zielona Księga o Wpływie 
Transportu na Środowisko [28]. Według autorów dokumen-
tu mobilność zrównoważona dotyczy takiej mobilności lub 
ruchu komunikacyjnego, który pozwala za pomocą trans-
portu zrealizować istotne ekonomiczne, społeczne i ekolo-
giczne funkcje. Celem ówczesnego projektu było przede 
wszystkim zainicjowanie publicznej debaty na temat nega-
tywnego oddziaływania transportu na środowisko, w wyniku 
której miałaby powstać strategia służąca zrównoważonej 
mobilności. 

W 1995 roku Komisja Europejska opublikowała kolejną 
Zieloną Księgę, której treść ściśle związana jest z działaniami 
na rzecz zrównoważonej mobilności. Zatytułowana została: 
Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału transportu pu-
blicznego w Europie [29]. Zaprezentowano w niej przykłady 
działań służących zwiększeniu dostępności i użyteczności 
transportu publicznego, a tym samym zwiększeniu jego 
udziału w podziale zadań przewozowych, zmniejszeniu kon-
gestii i negatywnego wpływu na środowisko, a także zaspo-
kojeniu potrzeb jego użytkowników, szczególnie tych niedy-
sponujących prywatnymi samochodami. We wspomnianej 
Zielonej Księdze wiele uwagi poświęcono zwiększeniu zna-
czenia publicznego transportu miejskiego poprzez między 
innymi poprawę jakości świadczonych usług przewozowych 
w zakresie takich cech jakości jak: dostępność systemu, tary-
fa biletowa, bezpieczeństwo, użyteczność podróży oraz wpływ 
na środowisko. Podkreślono również znaczenie skutecznej 
integracji transportu indywidualnego i publicznego, włącza-
jąc podróże piesze i rowerowe, poprzez budowę odpowied-
niej infrastruktury (np. wielomodalne terminale, obiekty 
typu Park & Ride) i nowoczesne systemy informacji oraz za-
rządzania ruchem. Zwrócono uwagę także na lepszą koordy-
nację podsystemów takich jak tramwaj, autobus, kolej, me-
tro zarówno w obszarze infrastruktury, zarządzania i infor-
macji (punkty przesiadkowe, zintegrowana taryfa biletowa, 
zintegrowane rozkłady jazdy, priorytety dla transportu pu-
blicznego takie jak wydzielone pasy ruchu, uprzywilejowana 
sygnalizacja świetlna).

Kolejny dokument, w którym zawarte zostały treści 
związane z mobilnością w miastach, pojawił się w 2001 
roku – była to Biała Księga: Europejska polityka transpor-
towa na rok 2010: czas na decyzje [30]. Zajmowała się ona 
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wyznaczeniem głównych priorytetów w kształtowaniu ca-
łego systemu transportowego Europy, ale w jednym z roz-
działów, Racjonalizacja transportu miejskiego, odniosła się do 
problematyki związanej z mobilnością w miastach. Komisja 
Europejska zwróciła uwagę na spadek jakości życia miesz-
kańców obszarów miejskich uwarunkowany uciążliwym 
przemieszczaniem się, wynikającym z gwałtownego wzro-
stu ruchu samochodowego. Jednym z zasadniczych proble-
mów rosnącego zatłoczenia w miastach jest bowiem brak 
zintegrowanego podejścia do kształtowania polityk miej-
skich i transportowych. Ponadto w dokumencie zwrócono 
uwagę na niski stopień konkurencyjności transportu pu-
blicznego szczególnie w odniesieniu do czasu podróży, do-
stępności oraz bezpieczeństwa, a jednocześnie podkreślono 
znaczącą jego przewagę nad transportem samochodowym 
w mniejszym wpływie na zanieczyszczenie środowiska, ha-
łas i liczbę wypadków z udziałem pieszych.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku podej-
mowana w artykule problematyka jeszcze bardziej zyska-
ła na znaczeniu. Pomimo iż w miastach krajów nowo 
przyjętych udział transportu publicznego w przewozach 
był większy niż w miastach krajów „starej 15”, nie wyni-
kał on jednak ze świadomości potrzeby zrównoważonego 
podróżowania, a głównie z niedoinwestowania systemu 
drogowego i wyższych kosztów użytkowania samocho-
dów osobowych. Wstąpienie do UE dało natomiast nowe 
możliwości finansowania infrastruktury drogowej, co wo-
bec zapóźnienia większości sieci transportu publicznego 
w miastach i braku monitorowania zachowań transporto-
wych ich mieszkańców przyczynia się do dalszego wzro-
stu udziału transportu indywidualnego w podróżach 
miejskich wraz ze wszystkimi negatywnymi tego skutka-
mi. W odpowiedzi na rosnące wyżej wymienione proble-
my w 2005 roku przeprowadzono szeroko zakrojone kon-
sultacje na temat polityki transportowej Unii Europejskiej. 
Ich wynikiem był ogłoszony w 2006 roku komunikat: 
Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność 
dla naszego kontynentu [31], który stanowił przegląd ce-
lów i środków polityki transportowej UE, określonych 
w Białej Księdze z 2001 r. – również tych realizowanych 
w obszarach miejskich.

Przeprowadzone konsultacje potwierdziły potrzebę 
stworzenia szerszego wachlarza narzędzi polityki transpor-
towej obejmującego zarówno prawodawstwo europejskie, 
instrumenty ekonomiczne, instrumenty opiniotwórcze, in-
tegrację technologiczną oraz wzmocnioną współpracę 
w poszukiwaniu sposobów na zwiększenie mobilności przy 
równoczesnym zmniejszeniu zatłoczenia, liczby wypadków 
i poziomu zanieczyszczenia w miastach. Decydującą rolę 
w tym zakresie odegrać miałyby jednak same miasta, nato-
miast Unia Europejska mogłaby wspierać nowe badania 
oraz wymianę sprawdzonych już rozwiązań w zakresie m.in. 
urbanistyki, infrastruktury transportowej, ustalaniu norm, 
zarządzania zatłoczeniem i ruchem, publicznych usług 
transportowych, opłat za korzystanie z infrastruktury, bez-
pieczeństwa czy też ochrony oraz współpracy z okolicznymi 
regionami.

Ponadto w zakresie zrównoważonej mobilności w mia-
stach komisja określiła w dokumencie działanie polegające 
na opublikowaniu kolejnej Zielonej Księgi zatytułowanej 
W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, tym razem 
całkowicie poświęconej transportowi w miastach [32]. 
Zanim jej treść została jednak ogłoszona, przeprowadzo-
no szereg konsultacji, które wskazały na potrzebę stwo-
rzenia prawdziwie europejskiej polityki w zakresie two-
rzenia nowej kultury mobilności w mieście. Zgodnie z za-
pisami w dokumencie, zadanie jej tworzenia „musi opierać 
się na podejściu, które jest w możliwie najszerszym stopniu 
zintegrowane, łączące najlepsze rozwiązania dla każdego 
pojedynczego problemu: innowacyjne technologie, rozwój 
ekologicznych, bezpiecznych i inteligentnych systemów 
transportu, zachęty ekonomiczne i zmiany w prawie”. 
Zielona Księga stała się wstępnym etapem w zakresie 
kształtowania nowej kultury mobilności i określiła pięć 
głównych wyzwań, przed którymi stoją współczesne miasta 
europejskie:

•	 płynne poruszanie się w miastach,
•	 dbałość o środowisko naturalne,
•	 stosowanie inteligentnego transportu publicznego 

dla poprawienia sprawności działań transportowych,
•	 dostępność transportu publicznego,
•	 bezpieczny i niezawodny transport publiczny.

Aby sprostać tym głównym wyzwaniom, należy przede 
wszystkim dążyć do uatrakcyjnienia alternatywnych w sto-
sunku do prywatnego samochodu sposobów poruszania się: 
transportu publicznego, chodzenia pieszo, jazdy na rowe-
rze, skuterze, motorze. Już na etapie konsultacji wysunął 
się wniosek, że niezbędnym elementem tworzenia nowej 
kultury mobilności w europejskich miastach jest wzbogaca-
nie wiedzy w tym zakresie. Warto podkreślić rolę, jaką 
w dokumencie przypisano właśnie edukacji, szkoleniom 
i podnoszeniu świadomości w zakresie zrównoważonego 
rozwoju mobilności w obszarach zurbanizowanych, zwłasz-
cza że nie chodzi tylko o podnoszenie kwalifikacji osób od-
powiedzialnych za tę kwestię, a o europejskie kampanie 
informacyjne skierowane do określonych grup społecznych. 
Zielona Księga po raz pierwszy tak mocno zaakcentowała 
pozainwestycyjne środki wpływania na zachowania obywa-
teli związane z mobilnością. 

Po jej opublikowaniu rozpoczęto otwartą dyskusję nad 
stworzeniem wydajnych systemów transportowych wspie-
rających gospodarkę i poziom życia mieszkańców miast. 
W wyniku dalszych szeroko zakrojonych konsultacji i de-
bat w 2009 roku Komisja Europejska opublikowała kolej-
ny dokument pt. Plan działania na rzecz mobilności w mia-
stach [33], będący elementem pomocniczości w polityce 
zrównoważonej mobilności miejskiej. W treści dokumentu 
podkreślano, że na rozwój miast w przyszłości, jak również 
dobrą sytuację gospodarczą obywateli i przedsiębiorstw 
będą miały wpływ zachowania przemieszczających się 
osób. Wybór odpowiedniego środka transportu będzie 
również miał znaczenie w powodzeniu ogólnej strategii Unii 
Euro pejskiej dotyczącej m.in. przeciwdziałaniu zmianom  



TransporT miejski i regionalny 01 2016

8

klimatycznym. Osiągniecie podstawowych celów jest za-
tem ściśle uzależnione od rozwoju polityki mobilności w mia-
stach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, a obej-
mującej następujące działania: 

•	 dostarczanie wysokiej jakości usług transportu pu-
blicznego, przystępnych cenowo i gwarantujących 
wysoki stopień ochrony praw pasażerów, w tym pasa-
żerów z ograniczeniami ruchowymi; 

•	 wspieranie zintegrowanej polityki łączącej w sobie 
rozwój infrastruktury i usług transportowych z ochro-
ną środowiska, zdrowym środowiskiem miejskim, 
planowaniem przestrzennym, budownictwem miesz-
kaniowym, aspektami społecznymi dostępności i mo-
bilności oraz polityką przemysłową;

•	 stosowanie niedyskryminujących opłat regulacyjnych 
w celu zmniejszenia intensywności ruchu na obsza-
rach miejskich i ograniczenia jego wpływu na środo-
wisko;

•	 wzmocnienie finansowania z funduszy unijnych oraz 
rozwijania innowacyjnych programów partnerstwa 
publicznoprawnego;

•	 dzielenie się doświadczeniem i wiedzą;
•	 optymalizacja mobilności w miastach poprzez inte-

grację, interoperacyjność oraz połączenia pomiędzy 
różnymi sieciami transportowymi, zwiększanie dostę-
pu do alternatywnych środków transportu oraz za-
chęcanie obywateli do przyjmowania stylu życia 
mniej zależnego od samochodu. 

W roku 2011 przyszedł czas na opublikowanie kolejnej 
Białej Księgi pt. Plan utworzenia jednolitego europejskiego ob-
szaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zaso-
booszczędnego systemu transportu, poświęconej rozwojowi euro-
pejskiego systemu transportowego do roku 2050 [34]. 
Komisja Europejska podjęła się analizy zmian, jakie zacho-
dzą w transporcie oraz określenia wyzwań stojących przed 
tym sektorem gospodarki. Księga została opublikowana 
wraz z dwoma komunikatami zawierającymi kolejno plan 
utworzenia gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050 [35] i plan 
na rzecz racjonalizacji zużycia energii na rok 2011 [36]. 
Stanowi ona także składową inicjatywy komisji w zakresie 
oszczędnego gospodarowania zasobami [37]. W dokumen-
tach tych zwrócono uwagę, iż europejski system transportu 
powstał w warunkach, gdy ropa była zasadniczo tania, in-
frastruktura się rozrastała, Europa przewodziła pod wzglę-
dem technologicznym, a ograniczenia związane z ochroną 
środowiska były niewielkie. Obecnie transport musi dosto-
sować się do zmieniających się warunków. Dlatego też 
głównym założeniem Unii Europejskiej powinno być 
przede wszystkim „dążenie do niezależności od ropy nafto-
wej oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury i multimo-
dalnej mobilności wspieranej przez inteligentne systemy 
zarządzania i systemy informacyjne” [38]. Sprostanie temu 
wyzwaniu wpłynie korzystnie nie tylko na gospodarkę 
energetyczną Europy, ale przede wszystkim obywatele nie 
ucierpią z powodu ograniczenia ich mobilności, wynikają-
cego z dużego zagęszczenia ruchu. 

Zgodnie z inicjatywą przewodnią – Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów, ustanowioną w ramach Strategii 
Europa 2020, nadrzędnym celem europejskiej polityki 
transportowej jest pomoc w stworzeniu systemu, świadczą-
cego usługi mobilności wysokiej jakości, a jednocześnie ko-
rzystającego w mniejszym stopniu z zasobów. Jednym 
z głównych założeń Komisji Europejskiej jest obniżenie 
emisji o 60%. Dla realizacji tego celu mają posłużyć m.in. 
takie rozwiązania jak rozpowszechnianie mniejszych, lżej-
szych, energooszczędnych i bardziej wyspecjalizowanych 
pojazdów osobowych, ułatwianie ruchu pieszego i rowero-
wego, w tym uwzględnianie tego typu form przemieszcza-
nia się w projektowaniu infrastruktury miejskiej, a także 
zwiększanie dostępności transportu publicznego i dążenie 
do jego pełnej integracji z niezmotoryzowanymi rodzajami 
transportu. Aby transport w miastach mógł oferować „usługi 
mobilności wysokiej jakości przy mniejszym korzystaniu z za-
sobów”, Komisja Europejska, poza formułowanymi już we 
wcześniejszych dokumentach unijnych rozwiązaniami, 
w najnowszym kładzie nacisk na takie aspekty jak:

•	 jakość i niezawodność usług przewozowych,
•	 wspieranie innowacji i wdrażania technologii w za-

kresie transportu publicznego,
•	 promowanie zachowań zgodnych z zasadą zrówno-

ważonego rozwoju,
•	 zintegrowana mobilność w miastach,
•	 zarządzanie transportem w miastach, plany mobilno-

ści miejskiej i zarządzanie mobilnością,
•	 opłaty drogowe w miastach i ograniczenia dostępu,
•	 logistyka miejska.

Efektem uszczegółowień zagadnień zawartych w Białej 
Księdze z 2011 był natomiast Pakiet Mobilności Miejskiej 
z końca 2013 roku, w którym doprecyzowano kilka głów-
nych kierunków działań koniecznych do wdrożenia w celu 
kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach. 
Wśród nich znajdują się między innymi rozwój logistyki 
miejskiej, szerokie wykorzystanie inteligentnych systemów 
transportowych służących poprawie bezpieczeństwa i opty-
malizacji ruchu miejskiego, kształtowanie regulacji praw-
nych dotyczących dostępu pojazdów do ruchu miejskiego 
[39, 40, 41, 42, 43]. Jako nadrzędne działanie uznaje się 
tworzenie planów zrównoważonej mobilności w miastach 
rozumianych jako strategiczny instrument rozwoju zinte-
growanego podejścia do mobilności miejskiej ukierunko-
wanej na wszystkie sposoby i środki transportu na całym 
obszarze funkcjonalnym obszaru zurbanizowanego. Ich in-
terdyscyplinarność i szerokie spojrzenie powinny łączyć 
w sobie kwestie związane zarówno z transportem, zagospo-
darowaniem przestrzennym, środowiskiem naturalnym, 
zdrowiem i bezpieczeństwem, jak również szeroko pojętym 
rozwojem społeczno-gospodarczym [44].

W Polsce pionierskim miastem, który przyjął strate-
giczny dokument dotyczący zintegrowanego podejścia do 
mobilności w miastach, był Wrocław [45]. Przyjęta 
Wrocławska Polityka Mobilności zastąpiła wcześniej obo-
wiązującą politykę transportową miasta, a celem nowo 
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powstałej jest tworzenie optymalnych warunków do efek-
tywnego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i ob-
szarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu ograni-
czenia uciążliwości transportu dla środowiska. Założony cel 
ma być realizowany w oparciu o kształtowanie zrównowa-
żonych zachowań transportowych mieszkańców i harmo-
nijne funkcjonowanie miasta i otoczenia.

Podsumowanie
Dogłębna analiza pojęcia „kultura mobilności” wskazuje na 
jego złożoność. Pierwszy element składowy pojęcia wywo-
dzi się głównie z antropologii oraz socjologii, niemniej jed-
nak pojęcie „kultura” silnie związane jest z naukami ekono-
micznymi. Podejmowane w oparciu o preferencje decyzje 
ekonomiczne wynikają bezpośrednio z kultury, w jakiej 
funkcjonują poszczególne jednostki gospodarcze. Stąd też 
powszechnie obowiązująca kultura ma swoje przełożenie na 
szeroko pojęty rozwój społeczno-gospodarczy. W związku 
z powyższym zachowania mieszkańców miast w zakresie 
realizowania podróży stanowią swoisty charakter kultury, 
która wpływa na ogólny poziom życia w miastach. Szeroki 
dostęp do samochodów dał mieszkańcom miast dużą swo-
bodę w poruszaniu się i rozszerzył możliwości zwiększania 
mobilności. 

Niemniej jednak niekontrolowany rozwój kultury sa-
mochodowej spowodował ujemny bilans korzyści nad kosz-
tami. Wzrastające negatywne skutki rozwoju motoryzacji 
indywidualnej (kongestia, zanieczyszczenie środowiska, 
wypadki, starty czasu itp.) odczuwalne są w spadku jakości 
życia w miastach, postrzeganym nie tylko przez samych 
mieszkańców, ale również inwestorów. Wzrost ograniczeń 
w zakresie swobody przemieszczania się wpływa na wyha-
mowanie rosnącego trendu rozwojowego obszarów miej-
skich. Tak poważne konsekwencje wynikające z ograniczo-
nej mobilności wymuszają zmianę dotychczasowej kultury 
samochodowej w kierunku bardziej odpowiedzialnego 
przemieszczania się. Nowy trend, zwany nową kulturą mo-
bilności (lub zrównoważoną mobilnością), staje się istot-
nym elementem polityki zarówno lokalnej, jak również 
europejskiej. Zrównoważona mobilność ma na celu takie 
planowanie i realizowanie własnych potrzeb i przemiesz-
czania się w mieście, aby z jednej strony poprawiać dostęp-
ność do infrastruktury i środków transportu, a z drugiej – 
przyczyniać się do sprawniejszej realizacji priorytetowych 
zadań przy wykorzystaniu ekologicznych środków trans-
portu oraz do rozwoju regionów. 

Według J. Szołtyska [11] kształtowanie mobilności sta-
nowi proces polegający na systematycznym i różnicowym 
wzmacnianiu oczekiwanych zachowań użytkowników 
miast. Oczekiwane zachowanie może dotyczyć rezygnacji 
z odbywania podróży, zmiany okresu, w którym będzie wy-
konywana podróż, zmiany trasy przejazdu lub zmiany 
środka transportu indywidualnego na inny mniej szkodli-
wy dla środowiska. Proces ten jest częściowo skutkiem 
kształtowania zachowań, a częściowo zachowania kształto-
wane są wskutek narzuconej formy podróżowania w mie-
ście. Taki proces składa się z wielu etapów, jest długotrwały, 

ale systematyczne wdrażanie wszystkich reguł pozwala na 
wyuczenie i utrwalenie zachowania docelowego przez użyt-
kowników miasta.

Wybór sposobu podróżowania korzystnego dla miasta, 
a mniej korzystnego dla podróżującego stawia bowiem 
przed wyborem pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogó-
łu. A dobro ogółu jest pojęciem na tyle ogólnikowym, że 
indywidualny użytkownik samochodu nie musi zauważać 
jakichkolwiek pozytywnych skutków wynikających ze 
zmian jego zachowań transportowych w miastach, zatem 
zachęcanie i promowanie mniej wygodnych sposobów prze-
mieszczania się może nie przynosić pożądanych wyników. 
Aby jednak rezultaty były widoczne, kształtowanie mobil-
ności odbywa się nie tylko za pomocą prawnych, organiza-
cyjnych czy też inwestycyjnych narzędzi wspierających roz-
wój innych niż samochód środków transportu, ale wspoma-
gane jest przez edukację i wychowanie, czyli kształtowanie 
preferowanych wartości stanowiących swoisty rodzaj kultu-
ry społecznej.

Poprzez efektywne wykorzystywanie wszystkich do-
stępnych instrumentów kształtowania zrównoważonej mo-
bilności można wpłynąć na:

•	 zachęcenie do zmiany zachowań transportowych 
w kierunku częstszego korzystania ze zrównoważo-
nych typów transportu, tj. transportu zbiorowego, 
transportu wspólnego, ruchu pieszego, jazdy na ro-
werze oraz transportu bimodalnego;

•	 zwiększenie dostępności dla wszystkich ludzi i orga-
nizacji przez polepszenie warunków dla zrównoważo-
nych rodzajów transportu;

•	 lepsze zaspokojenie potrzeb transportowych przez 
bardziej efektywne i zintegrowane użycie istniejącej 
infrastruktury transportowej i urbanistycznej;

•	 zmniejszenie kongestii drogowej poprzez ogranicze-
nie liczby i długości podróży samochodem oraz zapo-
trzebowania na te podróże;

•	 polepszenie koordynacji pomiędzy różnymi rodzaja-
mi transportu i ułatwienie połączeń między istnieją-
cymi sieciami transportowymi;

•	 zwiększenie efektywności ekonomicznej całego syste-
mu transportowego.

Ponadto jako pośrednie efekty zrównoważonej mobilno-
ści w mieście należy wymienić redukcję poziomu hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza, poprawę bezpieczeństwa pie-
szych i uczestników ruchu drogowego, poprawę atrakcyj-
ności miasta dla mieszkańców, pracujących, kupujących 
i odwiedzających, co wpływa pośrednio na jego rozwój spo-
łeczno-gospodarczy.
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Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest charakter prawny planu 
transportowego. Rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia pla-
nu transportowego. Opisano warunki niezbędne dla przyjęcia sku-
tecznego planu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem 
podmiotów zobowiązanych do uchwalenia planu oraz postępowania 
w zakresie uchwalenia planu. Wskazano również na skutki braku 
planu dla praktyki publicznego transportu zbiorowego. Całość za-
mykają rozważania dotyczące możliwości współpracy transgranicz-
nej w zakresie planowania transportu zbiorowego.
Słowa kluczowe: planowanie publicznego transportu zbiorowego, 
odpowiedzialność organizatora za zmiany w planie, transgraniczny 
publiczny transport zbiorowy 

Wprowadzenie
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (tzw. plan transportowy) jest instytucją w mia-
rę nową dla prawa polskiego. Wprowadzony został przepi-
sami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym2 z 2010 
roku. Dotychczas nie poświęcano mu w literaturze zbyt 
wiele uwagi, choć jest aktem doniosłym na obszarze pu-
blicznego transportu zbiorowego. Tworzy bowiem ramy dla 
rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, deter-
minuje zachowania podmiotów publicznych i prywatnych, 
kształtuje ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. 

Obecnie większość organizatorów posiada już plany 
transportowe. Nie oznacza to jednak, że prawne aspekty 
ich obowiązywania zostały rozstrzygnięte. Jako akty obo-
wiązujące plany będą coraz częściej stanowić przedmiot i źró-
dło stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami publicz-
nego transportu zbiorowego. W związku z tym poniżej 
zaprezentowane zostanie znaczenie planów dla praktyki 
publicznego transportu zbiorowego (B) oraz skutki wyni-
kające z przydania planom rangi aktów prawa miejscowego 
(C). Następnie zarysowane zostaną wymagania formalno-
prawne (D) i merytoryczne (E), od których zależy ważność 
planów. W kolejnej części zaprezentowane zostaną środki 
ochrony prawnej (F). Analizę zakończą rozważania odno-
szące się do planowania przewozów transgranicznych (G).

Pojęcie planu transportowego
Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie definicji 
planu transportowego do u.p.t.z. Z pełnego określenia: „plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego” wynika, iż jest to dokument, który w sposób sforma-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. 
2 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 

poz. 13 z późn. zm.), dalej zwana u.p.t.z.

Charakter prawny  
planu transportowego1

lizowany określa program zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego na obszarze właściwości orga-
nizatora, który go uchwala. Jest to więc, biorąc pod uwagę 
definicję ustawową zrównoważonego zbiorowego transportu 
publicznego (art. 4 pkt 28 u.p.t.z.), normatywny opis stanu 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze organizatora 
oraz opis środków służących realizacji zamierzeń organizato-
ra względem publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
jego właściwości. Normatywny charakter i treść planu zostaną 
bliżej przeanalizowane w kolejnych częściach artykułu.

doniosłość planu transportowego
Plan transportowy ma decydujący wpływ na każdy przejaw 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze właściwo-
ści organizatora, począwszy od organizacji poprzez funkcjo-
nowanie i finansowanie. 

Plan transportowy jest przede wszystkim warunkiem sine 
qua non uruchomienia przewozów użyteczności publicznej 
(art. 24 ust. 2 u.p.t.z.)3. Ustawodawca powiązał bowiem fakt 
posiadania planu przez organizatora z możliwością zawarcia 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego na okres dłuższy niż trzy lata (art. 84 u.p.t.z.)4. 
Od 1 marca 2014 brak planu uniemożliwia zawarcie umowy 
z operatorem na wykonywanie przewozów użyteczności pu-
blicznej. Natomiast najdalej do końca lutego 2017 roku będą 
jeszcze obowiązywać umowy zawarte w okresie przejścio-
wym, o którym mowa jest w art. 84 ust. 2 u.p.t.z. Wtedy 
zakończy się obowiązywanie umów zawartych na maksymal-
ny, trzyletni okres. Później wykonywanie przewozów użytecz-
ności publicznej bez planu nie będzie już dopuszczalne.

Plan stanowi podstawę organizacji transportu publicz-
nego, określając m.in. zasady organizacji rynku przewozów 
(art. 12 ust. 1 pkt 5) u.p.t.z.). Pod pojęciem „zasad organi-
zacji przewozów” rozumieć należy przede wszystkim okre-
ślenie trybu wyboru operatora publicznego transportu 
zbiorowego (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra infra-
struktury z 2011 r.5). W planie należy zatem wskazać, ilu 

3 Uzasadnienie do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Druk sej-
mowy nr VI/2916 z 24.3.2010 r., s. 10.

4 Plan transportowy ministra właściwego do spraw transportu obowiązuje od 
31.10.2012 r., zob. rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodar-
ki morskiej z 9.10.2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich 
i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U 
z 2012 poz. 1151)

5 Rozporządzenie ministra infrastruktury z 25.5.2011 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
(Dz.U. 2011 nr 117, poz. 684).
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operatorów miałoby działać na danym rynku i w jaki spo-
sób operatorzy będą wybierani. Zasady wyboru operatora 
ustalone zostały w rozporządzeniu (WE) nr 1370/20076 
oraz w art. 19 i nast. u.p.t.z.7.

Plan transportowy wpływa na udzielanie zezwolenia 
na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów re-
gularnych specjalnych (art. 18 i nast. u.t.d.8). Wprawdzie 
zezwolenia te są wydawane na okres maksymalnie do 31 
grudnia 2016 roku (art. 79 ust. 1 i 2 u.p.t.z.), jednak już 
teraz można, na podstawie art. 79 ust. 3 u.p.t.z., odmó-
wić udzielenia, zmiany lub przedłużenia takiego zezwole-
nia, jeżeli na podstawie planu transportowego na usługę 
objętą zezwoleniem została podpisana umowa o świadcze-
nie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
z operatorem publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto plan jest odzwierciedleniem aktualnej kondy-
cji społecznej i gospodarczej obszaru organizatora. 
Prezentuje bowiem potrzeby w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego (por. art. 5 ust. 1 pkt 3) u.p.t.z.), 
które w największej mierze są zdeterminowane przez 
czynniki ekonomiczne i społeczne (por. art. 12 ust. 2 pkt 
2) u.p.t.z.). Jako akt o charakterze perspektywicznym, 
plan musi również wychodzić naprzeciw określonym 
oczekiwaniom ludności, zwłaszcza w zakresie zapewnie-
nia powszechnej dostępności. W ten sposób plan może 
być obrazem mobilności społeczeństwa. Jednocześnie 
plan może być instrumentem kształtowania pożądanych 
postaw społecznych poprzez oferowanie rozwiązań 
nowoczes nych i przyjaznych dla środowiska (por. art. 4 
pkt 25 u.p.t.z.). 

Plan transportowy nie będzie miał natomiast znaczenia 
przy wydawaniu decyzji administracyjnej o potwierdzeniu 
zgłoszenia wykonywania przewozów, jeśli organizator ogra-
niczy się do linii i sieci, na których wykonywane są przewo-
zy użyteczności publicznej. Potwierdzenie wykonywania 
przewozów dotyczy bowiem przewozów nie będących prze-
wozami o charakterze użyteczności publicznej (art. 30 ust. 
1 u.p.t.z.). 

Charakter prawny planu transportowego
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że charakter planu trans-
portowego jest jasny i nie powinien generować poważniej-
szych zagadnień. Bliższa analiza powoduje jednak, że ak-
tualizuje się wiele zagadnień o charakterze prawnym i fak-
tycznym.

6 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 
i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1–13).

7 W tym miejscu pominięta zostaje kwestia zgodności u.p.t.z. z rozporządzeniem 
1370/2007. Generalnie należy pamiętać, że rozporządzenie posiadające pierwszeń-
stwo stosowania wypiera zarówno zgodne, jak i niezgodne z nim regulacje prawa 
krajowego (por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 10.10.1973, 
sygn. 34/73 (Variola), jeśli rozporządzenie nie pozostawia miejsca dla regulacji kra-
jowych (tzw. rozporządzenie ułomne).

8 Ustawa z 6.9.2011 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 
z późn. zm.).

Plan transportowy jako akt prawa miejscowego
Polski ustawodawca nadał planowi jednostek i ich związ-
ków status aktu prawa miejscowego (art. 9 ust. 3 u.p.t.z.). 
Plan transportowy jest więc aktem normatywnym, po-
wszechnie obowiązującym na obszarze jednostki, która go 
uchwaliła (por. 87 ust. 2 i art. 94 zd. 1 Konstytucji). Z kolei 
plan uchwalany przez ministra ma ex lege status rozporzą-
dzenia. Jest więc również aktem powszechnie obowiązują-
cym na obszarze całego kraju (art. 92 Konstytucji).

Plan transportowy jako źródło prawa powszechnie obo-
wiązującego musi być respektowany przez wszystkie pod-
mioty działające na obszarze jednostki, która go uchwaliła9. 
Obejmuje więc swoim działaniem organizatora, operatora, 
przewoźnika oraz osoby korzystające z publicznego trans-
portu zbiorowego (pasażerów). Podwójna rola przypada 
więc tutaj organizatorowi. Uchwalając plan, organizator 
dokonuje zatem również „samozwiązania się” postanowie-
niami co do zasad wykonywania publicznego transportu 
zbiorowego. 

Przydanie planowi transportowemu charakteru norma-
tywnego oznacza, że jego postanowienia wyznaczają adresa-
tom określony sposób zachowania się poprzez wyartykuło-
wanie nakazów, zakazów oraz przyznanie określonych 
uprawnień10. Plan stanowi zatem źródło norm, które – jeśli 
spełniają wszelkie kryteria formalne i materialne – mogą 
ograniczać wolność działania11. Mogą także generować okre-
ślone roszczenia cywilnoprawne i publicznoprawne pomię-
dzy uczestnikami publicznego transportu zbiorowego. 
W praktyce transportu kolejowego sugeruje się posiłkowa-
nie przez zarządcę treścią ogłoszonych planów transporto-
wych i postanowieniami zawartych umów o świadczenie 
usług publicznych, w razie kolizji pomiędzy wnioskami 
o przydział trasy dla poszczególnych przewozów pasażer-
skich12. 

Akty prawa miejscowego muszą zawierać normy o cha-
rakterze abstrakcyjnym i generalnym13. Oznacza to, iż za-
pisy planu transportowego powinny być ujęte w sposób 
uniwersalny, ogólny. Powinny jednak być na tyle czytelne, 
aby dało się z ich postanowień skonstruować normę praw-
ną. Obecnie plany mają formę bliższą raportom i analizom. 
Tymczasem akty prawa miejscowego, a więc i plany trans-
portowe, powinny spełniać kryteria określone w § 143 
Zasad techniki prawodawczej14. Wydaje się, że dobrym 
wzorem byłyby tutaj miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, również składające się z części tekstowej 
i graficznej, a zawierające jednoznaczne postanowienia nor-
matywne.

9 Por. Dorota Dąbek: Prawo miejscowe, 2007, s. 72.
10 Dorota Dąbek: Prawo miejscowe…, s. 74; zob. także Anna Celejewska i in. [w:] 

Wajda P., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, 2014, 
art. 4, pkt 4(a).

11 Por. Dąbek Dorota: Prawo miejscowe…, s. 248.
12 Por. Eliza Grudzień i Mariusz Rypina [w:] Wajda P., Wierzbowski M. (red.), 

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, 2014, art. 30, pkt 16.
13 Dorota Dąbek: Prawo miejscowe…, s. 75.
14 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 z późn. zm.). 
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Akty prawa miejscowego stanowią również plany trans-
portowe związków jednostek samorządu terytorialnego15. 
Na związki przechodzą bowiem prawa i obowiązki związane 
z wykonywaniem przez nie powierzonych im zadań (art. 64 
ust. 3 u.s.g.16, art. 65 ust. 3 u.s.p.17). Delegacja kompetencji 
obejmuje zatem również uprawnienie do stanowienia prawa 
powszechnie obowiązującego na obszarze członków związku. 
Zatem plany związków gminnych, powiatowych, a wkrótce 
również powiatowo-gminnych18 i metropolitalnych19 mają 
rangę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Plany transportowe w hierarchii źródeł prawa  
o publicznym transporcie zbiorowym
W hierarchii źródeł prawa plany transportowe mają ran-
gę podustawową (por. art. 94 Konstytucji)20. Można zatem 
uchylić postanowienia planów z uwagi na ich niezgodność 
z aktami wyższego rzędu (ustawą, ratyfikowaną umową 
międzynarodową, Konstytucją)21. Natomiast akty pra-
wa miejscowego mają taką samą moc obowiązywania jak 
rozporządzenia, gdyż jedne i drugie wydawane są na pod-
stawie delegacji ustawowej22. Z uwagi na odmienną treść 
planów jednostek samorządu terytorialnego względnie ich 
związków oraz rozporządzenia ministra, konflikt pomiędzy 
ich zapisami jest jednak mało prawdopodobny.

Na pewną hierarchię wśród planów wskazuje art. 11 
ust. 1 u.p.t.z. Wynika z niego obowiązek uwzględniania 
planów ustanowionych przez organy „wyższego szczebla” 
samorządu. Analogicznie do art. 11 pkt 4 u.p.z.p.23 obo-
wiązek uwzględnienia planów innych jednostek oznacza 
w tym wypadku „zastosowanie się do ich postanowień”. 
Jednakże wymóg ten jest przedmiotowo ograniczony do 
linii komunikacyjnych, na których mają być wykonywane 
przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Nie ma 
zatem obowiązku uwzględnienia całokształtu postanowień 
planów jednostek wyższego szczebla samorządu, gdyż 
„brak jest hierarchicznego podporządkowania gminy sa-
morządowi województwa i powiatu, a w konsekwencji brak 
zależności planowania na poziomie gminy od planowania 
na poziomie samorządu województwa lub powiatu”24.

15 Tomasz Szewc, Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, RPEiS 2/2007, s. 81–82.
16 Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), 

dalej zwana u.s.g.
17 Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), 

dalej zwana u.s.p.
18 Zob. ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1045). 
19 Zob. art. 9a u.p.t.z. dodany ustawą z 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych 

(Dz.U. 2015 r., poz. 1890).
20 Jerzy Ciapała, Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, Przegląd Sejmowy 

3(38)/2000, s. 36.
21 Jerzy Ciapała, Powszechnie obowiązujące…, s. 36.
22 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29.12.2011 r., sygn.. 

akt II FSK 1077/10 (LEX nr 1151248).
23 Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
24 Igor Zachariasz [w:] Hubert Izdebski, Igor Zachariasz (red.), Ustawa o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 2013, art. 11 uw. 5.

Wymogi formalne uchwalenia planu transportowego

Obowiązek uchwalenia planu transportowego
Art. 9 ust. 1 u.p.t.z. nakłada obowiązek sporządzenia pla-
nu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego na 
te jednostki komunalne i administracji centralnej, które 
mają status organizatora publicznego transportu zbioro-
wego.

Samorządy i ich związki są zobowiązane do podjęcia 
uchwały o planie transportowym w sytuacji, gdy spełniają 
określone wymagania demograficzne. Jest to kryterium 
dynamiczne. Zmiany demograficzne wywołane migracją 
lub reformami terytorialnymi mogą spowodować powsta-
nie albo ustanie obowiązku uchwalenia planu. Jednakowoż 
zobowiązanie do uchwalenia planu zależy także od tego, 
czy potencjalny organizator ma zamiar realizacji przewo-
zów o charakterze użyteczności publicznej. Zobowiązane 
do uchwalenia planu są zatem także te jednostki samorzą-
du terytorialnego, które planują uruchomienie przewo-
zów użyteczności publicznej, nawet jeżeli nie spełniają 
kryterium demograficznego (por. art. 9 ust. 2 u.p.t.z.). 
W pozostałych przypadkach uchwalenie planu jest fakul-
tatywne.

Obecnie nie jest możliwe wspólne uchwalenie planu 
przez dwa lub więcej samorządów25. Na przeszkodzie stoi 
charakter planu jako aktu prawa miejscowego. Jego obo-
wiązywanie jest ograniczone do obszaru organizatora. 
Jedynym wyjściem dla ściślejszej współpracy w zakresie 
planowania transportu jest zatem stworzenie stosownego 
związku (gminnego, powiatowego, powiatowo-gminnego 
lub metropolitalnego).

Tryb uchwalenia i zmiany planu
Tryb uchwalania planu reguluje art. 10 u.p.t.z. Organizator 
publicznego transportu kolejowego musi jeszcze uwzględnić 
opinię prezesa Urzędu Transportu Kolejo wego26. W kwestiach 
nieuregulowanych przez u.p.t.z. zastosowanie znajdą ustawy 
samorządowe oraz – w ostateczności – Kodeks postępowania 
administracyjnego. Ogłoszenie planu następuje stosownie do 
art. 13 ust. 5 u.p.t.z. we właściwym dzienniku urzędowym 
województwa lub w sposób zwyczajowo przyjęty. 

W razie uzasadnionej potrzeby przeprowadza się aktu-
alizację planu transportowego. Uzasadniona potrzeba zmia-
ny zachodzi wówczas, gdy jej zaniechanie mogłoby spowodo-
wać niewykonanie założeń, jakie ustawa wiąże z uchwale-
niem planu w zakresie organizacji, funkcjonowania 
i finansowania przewozów użyteczności publicznej. 
Aktualizacja następuje w tym samym trybie, co uchwalenie 
planu (art. 14 u.p.t.z.). Zmiany planu powinny być doko-
nywane w sposób przemyślany. Aktualizacja, nawet wymu-
szona uzasadnionymi potrzebami, może bowiem wygene-
rować odpowiedzialność organizatora wobec operatora na 
podstawie art. 27 ust. 2 u.p.t.z.

25 Co do współpracy transgranicznej w zakresie planowania, s. 15–16.
26 Art. 28p i nast. ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1297 z późn. zm.).
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Treść planu
Treść tego planu określa bliżej art. 12 ust. 1 u.p.t.z. oraz 
rozporządzenie wykonawcze27. 

Ponieważ plan ma znaczenie dla przewozów użyteczno-
ści publicznej, powinny być w nim ujęte wszystkie linie ko-
munikacyjne, na których będą wykonywane takie przewo-
zy28. Dopuszczalne, ale nie zalecane, jest uwzględnienie 
również linii komunikacyjnych, na których wykonywane 
będą przewozy komercyjne29. 

Plan musi określać sposoby finansowania usług przewozo-
wych (art. 12 ust. 1 pkt 3) u.p.t.z.). Także tutaj chodzi wyłącz-
nie o sposoby finansowania przewozów użyteczności publicz-
nej, gdyż tylko te są usługą, którą zamawia i finansuje organi-
zator (por. art. 50 i nast. u.p.t.z.). Organizator może wybrać 
jeden z modeli finansowania przewidziany w art. 50 ust. 1 
u.p.t.z. Może także stworzyć własny system, gdyż art. 50 ust. 
1 u.p.t.z. nie zawiera katalogu zamkniętego („w szczególno-
ści”). Organizatora przy tym obowiązują przepisy z zakresu 
finansów publicznych oraz pomocy publicznej. Niedopuszczalna 
jest wobec tego dotacja dla spółki komunalnej świadczącej 
usługę przewozów użyteczności publicznej30.

Ponieważ chodzi o p r z e w i d y w a n e  sposoby finan-
sowania, możliwe jest odstąpienie od modelu zaprezento-
wanego w planie. Konieczna jest wówczas jednak aktuali-
zacja zapisów planu oraz uzasadnienie dla zmiany systemu 
finansowania. 

Z innych postanowień należy wskazać na konieczność 
określenia przez organizatora preferencji przy wyborze środ-
ków transportu (art. 12 ust. 1 pkt 4) u.p.t.z.). Wybierając 
kryteria wyboru środków transportu, organizator powinien 
kierować się względami ochrony środowiska (art. 12 ust. 2 
pkt 3) u.p.t.z.) oraz potrzebami osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej zdolności ruchowej (art. 12 ust. 2 pkt 4) 
u.p.t.z.). W Polsce nie wyznaczono daty granicznej, po której 
wszystkie środki transportu powinny być pozbawione barier 
dla niepełnosprawnych31. Wymienione powyżej kryteria or-
ganizator może (ale nie musi) włączyć w katalog kryteriów 
wpływających na wybór operatora (art. 21 ust. 1 pkt 2 
u.p.t.z., art. 36 ust. 1 pkt 13 pr. zam. publ.32). 

Ochrona prawna przed postanowieniami planu
Postanowienia planu mogą być weryfikowane w sposób 
abstrakcyjny (w drodze nadzoru nad działalnością sa-
morządu) oraz w postępowaniu wszczynanym na skutek 

27 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.5.2011 w sprawie szczegółowego za-
kresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 
z 2011 nr 117, poz. 684).

28 Uzasadnienie do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Druk sej-
mowy nr VI/2916 z 24.3.2010 r., pkt 3.

29 Piotr Mikiel, Marlena Rozkosz, Publiczny transport zbiorowy. Wybrane zagadnienia 
w pytaniach i odpowiedziach, 2012, s. 38–39.

30 Krzysztof Czarnecki, Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego trans-
portu zbiorowego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1(1)/2013, s. 67.

31 Inaczej np. w Niemczech – § 8 ust. 3 Personenbeförderungsgesetz zakłada całko-
witą likwidację barier dla niepełnosprawnych do 1.1.2022 r.

32 Ustawa z 29.1. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.).

naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia indywi-
dualnego podmiotu. Natomiast zmiana planu może spo-
wodować odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, 
organizatora.

Kontrola abstrakcyjna planu
Kontrola abstrakcyjna następuje w trybie nadzoru nad 
legalnością działania jednostek samorządu terytorialne-
go33. Zarządzenie nadzorcze wydaje organ nadzoru, który 
może stwierdzić nieważność aktu w całości lub w części. 
Jedynym kryterium relegowania planu z systemu jest jego 
sprzeczność z prawem (por. art. 91 ust. 1 u.s.g.). Ramy re-
ferencyjne tworzą co do zasady Konstytucja, ustawy, akty 
wykonawcze oraz powszechnie obowiązujące akty prawa 
miejscowego34. Badanie legalności planu transportowego 
może jednak dotyczyć wyłącznie Konstytucji, ustaw i ra-
tyfikowanych umów międzynarodowych. Pozostałe znaj-
dują się bowiem na analogicznym stopniu hierarchii35. 

Naruszenie prawa musi być istotne, tzn. oczywiste 
i bezpośrednie36. Nie będzie takim naruszeniem niedotrzy-
manie terminu uchwalenia planu transportowego (por. art. 
84 u.p.t.z.). Plan transportowy może być jednak uznany za 
nieważny, gdy pominięto niektóre z niezbędnych treści, 
określone jako wymagania minimalne w art. 12 ust. 1 
u.p.t.z. lub naruszono tryb jego uchwalenia.

Jednostka samorządu terytorialnego, której akt został 
zakwestionowany przez wojewodę, może odwołać się od tej 
decyzji do sądu administracyjnego (art. 92a u.s.g. w zw. 
z art. 3 § 2 pkt 7 pr. o p.s.a.37). 

Skargi indywidualne 
Z kolei skargi indywidualne przeciwko postanowieniom 
planu mogą być wnoszone na podstawie art. 101 u.s.g. 
oraz art. 87 u.s.p. i art. 90 u.s.w.38. Zaskarżeniu mogą rów-
nież podlegać plany uchwalone przez związki jednostek 
samorządu terytorialnego, gdyż stanowią akty prawa miej-
scowego (por. art. 3 § 2 pkt 6 pr. o p.s.a.)39. Dla spraw 
indywidualnych właściwe są sądy administracyjne (art. 3 § 
2 pkt 5 pr. o p.s.a.).

Przesłanką zasadności skargi indywidualnej jest wyka-
zanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia 
skarżącego uchwałą o ustanowieniu planu oraz wcześniej-
sze bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia. Pod 
pojęciem interesu prawnego należy rozumieć wynikającą 
dla skarżącego, z konkretnej normy prawa materialnego, 
możność postępowania w określony sposób. Interes prawny 

33 Art. 91 i art. 93 o.s.g., art. 76 i nast. u.s.p., art. 78 i nast. u.s.w.
34 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.11.2006 r., sygn. I OSK 

1287/06 (LEX nr 320891).
35 Zob. wyżej, s. 13.
36 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 7.11.2007 r., 

sygn.. IV SA/Gl 928/07 (LEX nr 400305).
37 Ustawa z 30.8. 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

(t.j. Dz.U. 2012 poz.270 z późn. zm.).
38 Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392), 

dalej zwana u.s.w.
39 Por. Tomasz Szewc, Nazewnictwo…, s. 81.
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powinien być aktualny, osobisty (własny, indywidualny) 
i dotyczyć bezpośrednio sfery prawnej podmiotu40. 
Stwier dzenie istnienia interesu prawnego w postępowa-
niu administracyjnym wymaga zaistnienia związku pole-
gającego na tym, że stosowanie kwestionowanej normy 
prawnej może mieć wpływ na sytuację materialnoprawną 
skarżącego41. Na naruszenie interesu prawnego może po-
wołać się również jednostka samorządu terytorialnego42 
wobec planu transportowego związku międzygminnego 
w przypadku np. nieuwzględnienia postanowień miejsco-
wego planu zagospo darowania przestrzennego w planie 
związku. 

Należy natomiast wykluczyć naruszenie interesu 
prawnego przewoźnika w sytuacji, gdy w planie transpor-
towym przyznane mu zostanie prawo do korzystania 
z mniej szej liczby przystanków komunikacyjnych niż ope-
ratorowi43. Różnica w zakresie pozycji operatora i prze-
woźnika uzasadnia odmienne ich traktowanie. Operator, 
zobowiązany do nieprzerwanego i bieżącego zaspokajania 
potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze, 
ma priorytet w stosunku do przewoźnika44. Posiłkując się 
analogią do innych orzeczeń, należałoby również odmó-
wić stwierdzenia naruszenia interesu prawnego w sytu-
acji, gdy skarżący dopiero planuje podjęcie działalności 
przewozowej i kwestionuje postanowienia planu, wedle 
których organizator zdecydowałby się na samodzielne 
świadczenie usług przewozowych lub powierzenie ich 
podmiotowi wewnętrznemu. Taki interes skarżącego 
miałby charakter ogólny i potencjalny, co nie jest wystar-
czające dla uznania skargi za zasadną45.

Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora 
Organizator może dokonywać zmian w planie, jeżeli zajdą 
ku temu uzasadnione potrzeby (art. 11 ust. 2 u.p.t.z.). Nie 
uwalnia go to od odpowiedzialności wobec operatora, jeżeli 
konsekwencją zmian będzie pogorszenie się warunków wy-
konywania umowy o świadczenie usług albo szkoda (art. 
27 ust. 2 u.p.t.z.). 

Art. 27 ust. 2 u.p.t.z. stanowi samodzielną podstawę 
roszczenia operatora przeciwko organizatorowi. Ma zatem 
zastosowanie bezpośrednie i nie powinien być traktowany 
jako odesłanie do innych regulacji prawa cywilnego (zwłasz-
cza art. 417 i nast. k.c.). Podstawą odpowiedzialności jest 
tu naruszenie zaufania operatora co do trwałości postano-
wień planu transportowego. 

40 Andrzej Matan [w:] Bogdan Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. 
Komentarz, 2010, art. 101 uw. 3.

41 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 10.6.2015 r., sygn.:  
II SA/Gd 679/14 (LEX nr 1751474).

42 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.7.2006 r., sygn. II OSK 569/06 
(LEX nr 260539). Legitymacja przysługuje jednostce niezależnie od tego, czy jest 
ona członkiem tego związku.

43 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.5.2014 r., sygn. II GSK 518/13 
(LEX nr 1579402).

44 Ibidem.
45 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.4.2008 r., sygn. II OSK 

1749/07 (LEX nr 470930).

Przesłanką odpowiedzialności może być pogorszenie 
warunków realizowania umowy. Jest to pojęcie szersze od 
szkody. Obejmuje bowiem wszelkie negatywne dla opera-
tora konsekwencje zmiany planu transportowego. Mogą 
one np. wynikać z pogorszenia stanu infrastruktury, za któ-
rą odpowiedzialny jest organizator, wprowadzenia zmian 
wpływających pejoratywnie na postrzeganie operatora po-
przez desynchronizację połączeń stykowych czy częstotli-
wości przejazdów. Problematyczny jest w tym wypadku 
zakres odpowiedzialności organizatora. Nałożenie nań obo-
wiązku przywrócenia stanu poprzedniego i zaniechaniu 
zmian, które ponownie skutkowałyby pogorszeniem wa-
runków wykonywania usług, może spowodować wzrusza-
nie trwałości aktów prawa miejscowego na drodze powódz-
twa cywilnoprawnego. Tymczasem kompetencję do orze-
kania o ważności aktów normatywnych samorządów i ich 
związków posiadają wyłącznie sądy administracyjne i Tryb-
unał Konstytucyjny.

Natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
zmianami planu obejmuje zarówno straty, które poszkodo-
wany poniósł, jak i spodziewane korzyści, które operator 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 
361 § 2 k.c.). Art. 27 ust. 2 u.p.t.z. wprowadza odpowie-
dzialność niezależną od winy i bezprawności działania. Nie 
jest także wymagane, aby wcześniej stwierdzona została wa-
dliwość uchwały o zmianie planu (por. art. 4171 § 1 k.c.).

U.p.t.z. nie decyduje natomiast o losach umowy o świad-
czenie usług transportu zbiorowego, która wiązała organi-
zatora i operatora, a której realizacja może być zagrożona 
zmianami wprowadzonymi do planu. Jeżeli wykonanie po-
stanowień umowy przez operatora stało się niemożliwe, 
konsekwencje będą wynikać z ogólnych zasad prawa cywil-
nego. Zastosowanie znajdzie zatem klauzula rebus sic stanti-
bus (art. 3571 k.c.) lub postanowienia o niemożliwości 
świadczenia (art. 475 k.c., art. 493 k.c. i nast.). 

Spory w tym zakresie odpowiedzialności organizatora za 
zmiany w planie należą – jako sprawy cywilne – do właści-
wości sądów powszechnych (art. 1 k.p.c.).

Transgraniczny plan transportowy
Jedną z przeszkód dla efektywnych przewozów w strefie 
transgranicznej (por. art. 4 pkt 17 u.p.t.z.) jest brak moż-
liwości planowania wspólnych przewozów46. Niedopusz-
czalność uchwalenia wspólnego planu transportowego dla 
obszarów przygranicznych wymaga bowiem posiadania 
przez podmiot współpracy transgranicznej kompetencji 
do stanowienia norm prawa powszechnie obowiązującego, 
a zatem uprawnień władczych. Takich nie mogą posiadać 
ani Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

46 Por. Karol Trammer, Polska kolejowo odcięta od świata, 27.01.2015 (http://www.
czt.org.pl/publikacje/porownaj/polska-kolejowo-odcieta-od-swiata; ostatni dostęp 
29.11.2015); tenże, Kryzys międzynarodowy, Z biegiem szyn, 6/2011 s. 4. Zob. tak-
że Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold, Badania preferencji transportowych 
pasażerów kolei na linii Berlin–Angermünde–Szczecin, Transport Miejski i Regionalny 
11/2015, s. 10–16; Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold, Uwarunkowania 
rynkowe rozwoju linii kolejowej Berlin–Szczecin, Transport Miejski i Regionalny 
10/2015, s. 26–31.
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(art. 7 ust. 4 rozp. o EUWT47), ani żadna inna instytucja 
transgraniczna, w której uczestniczą polskie jednostki sa-
morządowe (art. 3 u.z.p.j.48). 

Istnieją wprawdzie systemy prawne, w których dopusz-
czalne jest przekazanie uprawnień władczych jednostkom 
wspólnym49. Jednakże jednostronne wyposażenie organu 
współpracy terytorialnej w uprawnienia władcze nie miało-
by sensu. Delegacja kompetencji musiałaby więc nastąpić 
także po stronie polskiej. Tymczasem w prawie polskim 
brak jest jednak ku temu podstawy prawnej. Art. 90 pol-
skiej Konstytucji, który ewentualnie mógłby tutaj wcho-
dzić w rachubę, dotyczy wyłącznie przekazania „kompeten-
cji organów władzy państwowej”. Tymczasem samorządy, 
które są organizatorami publicznego transportu zbiorowe-
go, stanowią – obok władzy państwowej – jedną z dwóch 
form władzy publicznej. 

Być może zmiany nastąpią po przyjęciu propozycji 
Luksemburga, zmierzających do umożliwienia stanowienia 
regulacji szczególnych w obszarach przygranicznych.50 Jak 
długo to nie nastąpi, dopuszczalne jest najwyżej przygoto-
wanie wspólnych projektów planów, a następnie osobne ich 
uchwalenie stosownie do wymagań formalnych każdego 
z porządków prawnych (tzw. model dualny).51 Przygoto-
wanie takiego projektu może być zadaniem dla EUWT52. 

Podsumowanie
Instytucja planu jest podstawowym dokumentem służą-
cym organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. 
Determinuje on wiele aspektów funkcjonowania publicz-
nego transportu zbiorowego (organizację, wykonywanie, 
finansowanie). Z uwagi na walor prawa powszechnie obo-
wiązującego jego postanowienia w sposób wiążący określają 
zasady publicznego transportu zbiorowego na obszarze or-
ganizatora, który go uchwala. Każdy z graczy rynku prze-
wozów komercyjnych i przewozów użyteczności publicznej 
będzie zatem wchodził z nim w bezpośrednie interakcje. 
Stąd organizator powinien sporządzać plan ze świadomo-
ścią, że jego postanowienia będą wyznacznikiem działania 
i sytuacji prawnej na wiele lat naprzód. Plan nie jest na-

47 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7. 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 
(Dz.U. L 210, 31.7.2006, s. 19 i nast.) zmienione przez Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z 17.12.2013 r. (Dz.U. L 
347, 20.12.2013, s. 303 i nast.). 

48 Ustawa z 15.9.2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorial-
nego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 91 poz. 1009 z późn. zm.).

49 Zob. np. art. 24 ust. 1a niemieckiej Konstytucji (Grundgesetz).
50 Ewentualne zmiany może spowodować przyjęcie propozycji Luksemburga, zmie-

rzającej do podniesienia znaczenia współpracy międzynarodowej poprzez likwida-
cję barier prawnych: Guide to the Luxembourg Presidency of the Council of the 
EU. 2nd Semester 2015, s. 8.

51 Por. w zakresie planowania przestrzennego: Monika Tabaka-Dietrich, 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei räumlichen Gesamt- und Fachplanungen zwi-
schen Deutschland und Polen, 2010, s. 109.

52 Bußjäger Peter, Fink Matthias: Transgemeinschaftliche interkommunale 
Zusammenarbeit bei Verkehrsinfrastrukturprojekten [w:] Anna Gamper, Christian 
Ranacher (red.), Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Verkehrs, Facultas.wuv 
Wiedeń 2012, s. 195.

rzędziem elastycznym; zmiany i aktualizacje planu wyma-
gają przeprowadzenia odpowiedniego postępowania. Mogą 
także spowodować odpowiedzialność organizatora wobec 
operatora. 

Przyjęty w Polsce charakter prawny planu transporto-
wego wyklucza możliwość wspólnego planowania przewo-
zów w strefie transgranicznej. W tej chwili jedynym roz-
wiązaniem jest wspólne przygotowanie projektu planu 
i uchwalenie go stosownie do procedur krajowych zaintere-
sowanych podmiotów. 

Na podstawie powyższych rozważań można wniosko-
wać, że przyszłość planowania transportu powinna iść 
w stronę nadania planom rangi narzędzia do rzeczywi-
stej kreacji polityki transportowej. Organizatorzy mogą, 
wraz z innymi uczestnikami transportu publicznego, za 
pomocą planów transportowych stworzyć zwarty system 
transportu publicznego. W ten sposób powstanie także 
pewność co do sytuacji prawnej, nieodzowna dla plano-
wania działań o charakterze inwestycyjnym. Plany nie 
powinny być więc traktowane wyłącznie jako zbędny 
obowiązek. 
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Streszczenie. Rynek komunikacji publicznej w miastach Polski 
charakteryzuje się szeregiem daleko idących przeobrażeń, zwłaszcza 
związanych z problemami rozwoju komunikacji publicznej z jed-
nej oraz dynamiczną ekspansją przewoźników prywatnych z dru-
giej strony. Bardzo dobrym przykładem tych zmian, ze względu na 
ich skalę i tempo, stanowi miasto Wałbrzych. Zmiany były efektem  
upadku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, a następnie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W konsekwencji 
nowi, prywatni przewoźnicy stali się podstawowym ogniwem komu-
nikacji publicznej w mieście, co niesie za sobą szereg pozytywnych, 
jak i negatywnych aspektów. Celem artykułu jest analiza i ocena 
funkcjonowania wałbrzyskiego, lokalnego systemu komunikacji au-
tobusowej w aspekcie organizacyjnym i przestrzenno-ilościowym. 
W artykule zaprezentowano schemat funkcjonowania wałbrzyskie-
go modelu komunikacji publicznej oraz przeprowadzono analizę ilo-
ściową. Skupiono się on przede wszystkim na zbadaniu struktury 
przewoźników, kierunków i natężeń kursów przez nich wykonywa-
nych oraz identyfikacji powiązań między tymi kierunkami a wybra-
nymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Pozwoli to na identy-
fikację charakterystycznych cech kształtującego się systemu komu-
nikacji publicznej, oceny jego zalet i wad, a także umiejscowienie 
go w kontekście innych systemów. Należy przy tym podkreślić, iż 
jakkolwiek praca dotyczy miasta Wałbrzych, to opisane w niej zjawi-
ska z różnym natężeniem występują w skali całego kraju. 
Słowa kluczowe: transport autobusowy, przewoźnicy drogowi, 
geografia transportu, deregulacja rynku 

Aspekty organizacyjno-przestrzenne 
funkcjonowania prywatnej komunikacji 
autobusowej w Wałbrzychu1

przynieść zarówno pozytywne efekty, takie jak obniżenie 
kosztów oraz wzrost efektywności transportu [8,9], jak 
i negatywne związane ze wzrostem cen czy dezinformacją 
[10,11].

Wybór Wałbrzycha jako przedmiotu analizy wynikał 
z szeregu przesłanek. Do 1999 roku było to miasto woje-
wódzkie. Jego pierwotna rola jako typowego miasta prze-
mysłowo-górniczego w wyniku wieloletnich przeobrażeń 
ekonomicznych osłabła na znaczeniu. Wałbrzych został do-
świadczony zarówno przekształceniami w skali makro 
(związanymi m.in. ze zmieniającą się sytuacją polityczną 
w latach 90. oraz upadkiem zakładów przemysłowych i ko-
palń węgla), jak i typowo lokalnymi, takimi jak zmiany 
w układzie komunikacyjnym, likwidacje lokalnych przed-
siębiorstw komunikacyjnych, rosnąca emigracja młodych 
osób. Do jednej z najważniejszych przesłanek, która praw-
dopodobnie doprowadziła do zasadniczych zmian w ukła-
dzie komunikacyjnym, należy likwidacja państwowego 
przewoźnika PKS Wałbrzych. Powolne ograniczanie pracy 
przewozowej przez jednego skonsolidowanego przewoźni-
ka doprowadziło równocześnie do rozwoju komunikacji 
tzw. busowej2.

W pracy uwzględniono zmiany organizacyjne na rynku 
lokalnych usług transportowych zachodzące w ostatnich la-
tach, które przekładają się na obecny stan komunikacji 
w skali lokalnej Wałbrzycha i okolic. W istniejących opraco-
waniach, generalnie rzecz biorąc, brakuje analiz dotyczących 
rozproszenia organizacyjnego lokalnej komunikacji autobu-
sowej w małych lub średnich miastach. Według autorów 
przeprowadzenie analizy z tego zakresu jest aktualnie szcze-
gólnie istotne w obliczu tworzenia się dokumentów plani-
stycznych związanych z kształtowaniem miejskich obszarów 
funkcjonalnych, w tym realizowanym projektem rozwoju 
aglomeracji wałbrzyskiej. W tym przedsięwzięciu uczestni-
czy 14 gmin należących do 4 powiatów [12], które integrują 
swoje działania w zakresie organizacyjno-finansowym.

 Z uwagi na fakt, że opisane w artykule zjawiska zwią-
zane m.in. z deregulacją rynku usług transportowych  
lub upadkiem regionalnego czy lokalnego przewoźnika 

2 W opracowaniach naukowych brak jest jednego określenia tego typu transportu 
autobusowego. Potocznie często się mówi o „busiarstwie”. Zdaniem autorów moż-
na wspominać o komunikacji busowej, mikrobusowej.

Wprowadzenie
Problematyka przekształceń rynku usług komunikacyjnych 
jest szeroko poruszana na gruncie szeregu nauk, w tym 
w szczególności geografii transportu. Analizy dotyczące 
przemian organizacyjno-funkcjonalnych w obrębie trans-
portu dotyczą prawie wszystkich jego działów. W opraco-
waniach naukowych brane pod uwagę są przekształcenia 
związane z wieloma jego gałęziami: transportem drogo-
wym [1,2], miejskim [3,4], kolejowym [5,6] czy również 
żeglugą śródlądową [7]. Odnoszą się przy tym głównie 
do przekształceń systemowych lat 90. Istotną rolę w pro-
wadzonych badaniach odgrywa także kwestia deregulacji 
rynku usług transportowych, a w szczególności jej skut-
ków przestrzennych i organizacyjnych. Proces ten może 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: W. 
Jurkowski 50%, M. Smolarski 50%. 
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publicznego dotyczą w różnej skali wszystkich w zasadzie 
miast kraju, wyniki analiz mogą mieć bardziej uniwersal-
ny charakter. Stanowią także próbę uzupełnienia istnieją-
cej luki w zakresie badań systemów transportowych o cha-
rakterze empirycznym. 

Zagadnienie poruszane w artykule nie zostało jeszcze 
zbadane w sposób kompleksowy, istnieją opracowania na 
poziomie krajowym [1,5,6,7,13,14] lub międzynarodo-
wym [15]. Analiza dotycząca obszaru położonego stosun-
kowo blisko badanego regionu dotyczyła konsekwencji 
przestrzennych deregulacji transportu w powiecie świdnic-
kim [16]. Jakkolwiek kwestia rozwoju transportu publicz-
nego w aglomeracjach jest bardzo często poruszana we 
wszelkiego rodzaju dokumentach o charakterze planistycz-
nym i strategicznym, to jednak – zdaniem autorów – w wie-
lu przypadkach nie uwzględniają one wszystkich aspektów 
funkcjonowania komunikacji publicznej w regionie. W tym 
kontekście wyniki pracy mogą mieć także zastosowanie 
aplikacyjne.

Cel, zakres i metody badań
Głównym celem artykułu jest analiza i ocena funkcjono-
wania wałbrzyskiego, lokalnego systemu komunikacji au-
tobusowej w aspekcie organizacyjnym oraz przestrzenno-
-ilościowym. Wałbrzych stanowi dobry przykład miasta, 
w którym obecna forma systemu komunikacji publicznej 
jest wynikiem szeregu przekształceń i upadku państwo-
wych przedsiębiorstw transportowych. 

Zakres przestrzenny dotyczy miasta Wałbrzych3 wraz 
z gminami: Szczawno Zdrój, Świebodzice, Walim, Jedlina 
Zdrój, Mieroszów oraz Boguszów Gorce, a także Głuszycy 
i Świdnicy. Wybór takiego obszaru badań związany jest 
również z rodzajem komunikacji autobusowej, która jest 
podstawą analizy. Jest to transport lokalny, łączący 
Wałbrzych (jako główny węzeł) z okolicznymi gminami. 
Autorzy wybrali transport autobusowy realizowany przez 
tzw. prywatną komunikację miejską na liniach pozamiej-
skich i międzypowiatowych. W analizie ilościowej brak 
jest połączeń realizowanych w ramach linii miejskiej4. 
Takie zawężenie analizowanego zjawiska służy zwróceniu 
szczególnej uwagi na tą część lokalnego transportu auto-
busowego, która realizowana przez prywatne podmioty 
jest potencjalnie najbardziej elastyczna w tworzeniu ofer-
ty. Dodatkowo w tym przypadku należy zwrócić uwagę 
na charakterystykę tego typu komunikacji mikrobusowej, 
której pewne elementy, takie jak m.in: duży odsetek kur-
sów nierealizowanych oraz niepunktualnych, wykorzysty-
wanie taboru niesprawnego technicznie [17] itd., wpływają 
na negatywny odbiór przez pasażerów. Region wałbrzyski, 
zdaniem autorów, jest obok m.in. okolic Zako panego, 
Lublina, Rzeszowa jednym z bardziej intensywnie zago-
spodarowanych obszarów w kraju przez transport (mikro)
busowy.

3 W ramach podziału terytorialnego Wałbrzych stanowi miasto na prawach powiatu.
4 Dokładany podział organizacyjny wałbrzyskiego transportu zostanie przedstawio-

ny w kolejnych rozdziałach.

Zakres czasowy badań to okres od września do listopada 
2015 roku. Jedną z cech wałbrzyskiej komunikacji jest 
brak stałości oferty, stąd konieczność ograniczenia ram cza-
sowych badań do 3 miesięcy.

Podstawowymi metodami badawczymi, które zastoso-
wali autorzy, są przegląd i kwerenda ogólnodostępnych 
rozkładów jazdy komunikacji autobusowej. W tym przy-
padku zdecydowano się na skorzystanie z oficjalnej strony 
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta5, gdzie 
opublikowane są rozkłady jazdy. Wybór i zawężenie pozy-
skania informacji rozkładowych tylko do oficjalnych serwi-
sów internetowych miasta wynikał z braku jednej, spójnej 
i wiarygodnej informacji pasażerskiej. W związku z tym 
analiza danych opracowana jest z perspektywy potencjalne-
go pasażera, który (z dużym prawdopodobieństwem) bę-
dzie szukał stosownych informacji na oficjalnych stronach 
internetowych i na tej podstawie planował swoją podróż. 

Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy najważ-
niejszą rolę odgrywały informacje dotyczące liczby połą-
czeń w ciągu dnia realizowanych na podstawie rozkładu 
jazdy. Dodatkowo w ramach badania ilościowego dokona-
ny został podział na dni robocze, wolne oraz święta. Stanowi 
to element opisujący ofertę komunikacyjną i możliwości jej 
potencjalnego wykorzystania przez pasażera nie tylko w dni 
robocze w godzinach szczytu. 

organizacja transportu publicznego w Wałbrzychu
Szczególowe kwestie administracyjno-organizacyjne prze-
mian w zakresie funkcjonowania transportu miejskiego 
(publicznego) w Wałbrzychu, z racji intensywności i zakre-
su zmian, mogą stanowić materiał do całkowicie odrębnych 
badań. Stąd autorzy skupili się na uwzględnieniu podsta-
wowych i najważniejszych ich aspektów. W skład transpor-
tu miejskiego w Wałbrzychu wchodzi zarówno publiczna, 
jak i prywatna komunikacja (rys.1). Kwestia prowadzenia 
przewozów w ramach publicznej komunikacji niewątpliwie 
związana jest z przekształceniami na lokalnym rynku prze-
wozów. Liczne przekształecnia organizacyjno-przestrzenne 
(m.in. likwidacja w latach 70. sieci trolejbusowej) skut-
kowały wielokrotnymi zmianami głównego przewoźnika. 
W latach 70. powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne (podzielone na oddziały regionalne), które 
na początku lat 90. zostało przekształcone w Miejski Zakład 

5 http://zdkium.walbrzych.pl/

Rys.1. Struktura organizacyjna transportu autobusowego w Wałbrzychu
Źródło: opracowanie własne
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Komunikacyjny. MZK funkcjonował do 2012 r.oku, kie-
dy to została ogłoszona jego upadłość. W związku z ogło-
szeniem przetargu przez organizatora przewozów (Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta) prowadzenie 
przewozów na liniach publicznej komunikacji miejskiej 
przejęło Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Prowadzenie 
przewozów przez ww. przedsiębiorstwo rozpoczęło się 
w grudniu 2012 roku, a umowa podpisana jest na 10 lat. 

W ramach komunikacji miejskiej realizowanej przez 
prywatne podmioty wyszczególnić można linie miejskie, 
które są uzupełnieniem publicznej komunikacji. Ten rodzaj 
przewozów realizowany jest przez 4 przewoźników nieza-
leżnych oraz pozostałych, zrzeszonych w ramach Stowa rzy-
szenia „Kontra”. Obecna obsługa linii międzypowiatowych 
oraz pozamiejskich jest uwarunkowana m.in. przez likwi-
dację PKS Wałbrzych, który w 2009 został zlikwidowany, 
a od 2007 roku znajdował się w stanie upadłości. 
Wycofywanie się tego przewoźnika spowodowało bardzo 
intensywny rozwój komunikacji mikrobusowej.

Aktualnie gmina Wałbrzych w ramach publicznej ko-
munikacji miejskiej ma podpisane liczne porozumienia 
międzygminne (tab.1) z jednostkami sąsiednimi. W poro-
zumieniach poszczególne gminy powierzają gminie 
Wałbrzych realizację tzw. zadania własnego związanego 
z prowadzeniem przewozów w lokalnym transporcie zbio-
rowym. Organizacyjnie przekłada to się na partycypację 
finansową gminy ościennej w wydłużonych kursach linii 
miejskiej. Dodatkowo gminy zobowiązują się m.in. do ca-
łorocznego utrzymania przystanków w czystości; odśnieża-
nia zatok autobusowych itp. Trzy porozumienia między-
gminne zawarte zostały na czas nieokreślony, w pozostałych 
są to co najmniej 2-letnie okresy.

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnej komunikacji  
w Wałbrzychu
Podstawową cechą systemu wałbrzyskiej prywatnej ko-
munikacji jest duże rozdrobnienie przewoźników. Według 
oficjalnego wykazu, udostępnionego przez Zarząd Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta (2015) połączenia  

6 Porozumienie dotyczy wszystkich linii łączących Wałbrzych ze Szczawnem (zarów-
no realizowanych przez podmiot wewnętrzny Gminy Wałbrzych, jak i przewoźni-
ków kursujących wyłącznie na podstawie zezwolenia).

Porozumienia międzygminne Wałbrzycha z gminami ościennymi 
w zakresie obsługi komunikacją mikrobusową

Gmina Termin obowiązywania umowy Linia  
komunikacyjna

Liczba połączeń 
w dzień roboczy/
sobotę/niedzielę

Mieroszów 1.08.2013 r. – 31.12.2017 r. 12 4/4/4

Szczawno-Zdrój 30.12.2010 – czas nieokreślony Brak  
wyszczególnionych6 –

Jedlina Zdrój 6.07.2012 – czas nieokreślony 5 8/7/7

Walim 21.08.2014–31.12.2016 r. 5 11/5/6

Głuszyca 20.08.2014 r. – czas nieokreślony 5 8/7/7

Boguszów-Gorce 26.03.2013–30.04.2017 2 20/10/8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 1

Linie pozamiejskie i międzypowiatowe prywatnej komunikacji  
miejskiej w Wałbrzychu (2015)

Trasa Przewoźnik Rb Sb Nd L.p. P.p.

Wałbrzych-Świdnica

BOBO-TRANS 7 8 0 1 Sikorskiego Teatr

Dex-Trans Sp. z o.o. 7 0 0 3 Wysockiego 4-6

TRANS-EXPRESS 12 0 0 3 Sikorskiego Teatr

P.W.H.D Bartosz Dyrda 11 9 9 8 Sikorskiego Teatr

P.W.H.D Henryk Dyrda 52 38 36 13 Sikorskiego Teatr

Grzegorz Rydza 36 27 30 16 Sikorskiego Teatr

SUMA 125 82 75    

Wałbrzych-
Boguszów-Gorce 

Rosiak Małgorzata 26 15 0 5 Nowy Świat/Pługa

S.P.G Mikrus 131 100 79 14 Nowy Świat nr 2

Iwona Frankowska 10 3 2 1 Sikorskiego Teatr

Jan Kołakowski 7 0 0 2 Sikorskiego Teatr

INTER-TUR 6 2 0 2 Sikorskiego Teatr

MABO sc* 12 6 0 2 Sikorskiego Teatr

SUMA 192 126 81    

Wałbrzych-Zagórze-
Glinno

Travelworld 6 0 0 1 Sikorskiego OSiR

SUMA 6 0 0    

Wałbrzych-Jedlina 
Zdrój-Głuszyca

Beata Żołnieruk 10 8 7 2 Sikorskiego OSiR

IMPORT EXPORT Jerzy 
Styrbicki 7 7 0 1 Sikorskiego

Rafał Gołda** 6 6 0 1 Sikorskiego OSiR

PTHU Kolumb** 11 7 7 2 Sikorskiego OSiR

SUMA 34 28 14    

Wałbrzych-Szczawno-
Zdrój-Gostków

Jan Kołakowski 13 4 4 3 Sikorskiego Teatr

SUMA 13 4 4    

Wałbrzych-
Mieroszów-Nowe 
Siodło

Mieroszów Trans 
Bochenek i Wspólnicy 26 13 6 b.d. Sikorskiego OSiR

SUMA 26 13 6    

Objaśnienia: Rb-robocze, Sb-soboty, Nd-niedziele, L.p.-liczba pojazdów obsługujących daną 
trasę, P.p.-przystanek początkowy
* - przewoźnik realizuje kurs do Grzędów Górnych  
** - przewoźnik realizuje kurs do Sierpnicy 

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta (2015)

pozamiejskie i międzypowiatowe w ramach prywatnej ko-
munikacji miejskiej realizuje łącznie aż 18 przewoźników 
(tab. 2). Są to na ogół drobne przedsiębiorstwa transpor-
towe, świadczące swoje usługi na jednej linii komunikacyj-
nej, ¾ wałbrzyskich przewoźników do wykonania swoich 
połączeń wykorzystuje do 3 pojazdów. Często spotykaną 
praktyką jest zgłaszanie do rozkładu dużej liczby kursów 
tak, aby uniemożliwić kursowanie innej firmie na danej 
trasie. Niestety wtedy skutkiem takiego postępowania są 
kursy niewykonane lub opóźnione. Powszechnym zjawi-
skiem jest jak najintensywniejsze wykorzystywanie pojaz-
dów przez przewoźników, co często skutkuje tworzeniem 
rozkładu jazdy, który już na etapie planowania jest niemoż-
liwy do realizacji. Warto również zwrócić uwagę na fakt, 
że na najbardziej eksploatowanych trasach (Świdnica oraz 
Boguszów-Gorce) istnieje bardzo mocne zróżnicowanie 
w ramach liczby kursów realizowanych przez poszczegól-
nych przewoźników. Od 7% ogółu (7 kursów realizowa-
nych przez BOBO Trans oraz Dex-Trans) do 42% (52 kur-
sy P.W.H.D) na kierunku „świdnickim” i od 3% (6 kursów 
INTER-TUR) do 68% ogółu (131 kursów S.P.G) na kie-
runku „boguszowskim”. 

Dodatkowo należy pamiętać, że w badaniu pominięto li-
nie regionalne i dalekobieżne, a także miejskie, wariantowo 
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obsługujące obszar poza granicami miasta. To powoduje, 
że faktyczna liczba firm transportowych realizujących połą-
czenia w Wałbrzychu może być dużo większa. Dochodzi do 
szeregu problemów w zakresie informacji pasażerskich: 
przewoźnicy prywatnej komunikacji miejskiej nie posiadają 
wspólnego rozkładu jazdy, określonego i jednolitego stylu 
oznaczeń pojazdów rozpoznawalnych dla przeciętnego pa-
sażera, co wpływa na niekorzystny odbiór wałbrzyskiego 
systemu komunikacyjnego przez pasażera. Dodatkowo ne-
gatywnie ocenić należy różne miejsca odjazdu poszczegól-
nych przewoźników, których przystanki początkowe znaj-
dują się w 6 różnych miejscach. 

Rozdrobnienie rynku usług przewozowych w Wałbrzy-
chu jest szczególnie istotne z powodu braku alternatywy w po-
staci komunalnego przewoźnika typu PKS. Sytuacja, w któ-
rej prywatni przewoźnicy bez koordynacji organizacyjnej 
tworzą lokalny transport publiczny, może mieć dwojaki sku-
tek. Pozytywny najczęściej związany jest z konkurencją, któ-
ra przynajmniej potencjalnie może wpływać na wzrost pozio-
mu usług. Jednak negatywnym aspektem może być chęć 
realizacji kursów tylko na liniach dochodowych, bez uwzględ-
niania potrzeb ogólnospołecznych w zakresie korzystania 
z komunikacji lokalnej. Bezpośrednim efektem staje się wy-
kluczenie komunikacyjne obszarów o mniejszym potencjale 
przewozowym. W realiach wałbrzyskich może to być szcze-
gólnie negatywnym zjawiskiem, ponieważ doprowadzi do 
wzrostu znaczenia komunikacji indywidualnej7. Istniejące 
plany zbudowania kolei miejskiej, zdaniem autorów analizy, 
nie wpłyną w sposób istotny na obsługę peryferyjnych części 
Aglomeracji, ze względu na szkieletowy i prosty układ sieci 
kolejowej w tym regionie.

Przestrzenny rozkład połączeń pozamiejskich i między-
powiatowych w ramach prywatnej komunikacji miejskiej 
w Wałbrzychu pozwala na identyfikację 6 głównych kie-
runków komunikacyjnych (rys. 2). Logicznym wydaje się 
fakt, że są to połączenia z okolicznymi, największymi miej-
scowościami. Największe natężenie kursów przypada na 
trasę w kierunku Boguszowa-Gorc oraz w kierunku 
Świebodzic i Świdnicy. Łączna suma kursów na tych dwóch 
trasach stanowi około 80% kursów na wszystkich analizo-
wanych liniach, z czego blisko 2/3 to kursy do Boguszowa-
Gorc. Warto również podkreślić bardzo wysokie wartości 
liczbowe, które na obu trasach przekraczają 100 kursów 
dziennie, natomiast w przypadku Boguszowa-Gorc zbliżają 
się do 200 kursów dziennie.

Przy założeniu, że przewoźnicy realizują swoje usługi 
około 17 godzin w ciągu doby8, częstotliwość kursowania 
na trasie do Boguszowa-Gorc wynosi około 11 kursów na 
godzinę. Jest to wynik porównywalny z ofertą tramwajową 
w okresie szczytowym w największych polskich miastach 

7 Fakt promowania transportu zbiorowego wydaje się szczególnie istotny w aspekcie 
działania Aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie jednym z kierunków rozwoju w ramach 
priorytetu Sprawnej Infrastruktury, jest „Uzyskanie spójności terytorialnej w za-
kresie komunikacji” (Źródło: Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 
2013-2020; 2012).

8 Jest to autorskie uproszczenie zakładające brak lub istotne ograniczenie ruchu 
w godzinach 22-5.

Rys. 2. Kierunki i natężenie kursów pozamiejskich i międzypowiatowych prywatnej komuni-
kacji miejskiej w Wałbrzychu w 2015 roku (dni robocze)
Źródło: opracowanie własne

i niezwykle rzadki w przypadku transportu pozamiejskiego. 
Przy analizie wałbrzyskiego systemu komunikacji należy 
mieć jednak zawsze na uwadze specyfikę taboru, którym 
posługują się przewoźnicy. Zdecydowana większość kursów 
wykonywana jest przy użyciu tzw. mikrobusów o pojemno-
ści około 15-20 osób. Ponadto transport mikrobusowy cha-
rakteryzuje się dużym odsetkiem kursów nierealizowanych 
i niepunktualnych. Może to powodować spore rozbieżności 
między liczbą kursów deklarowaną w oficjalnych rozkła-
dach jazdy a realną ofertą danego przewoźnika na trasie.

W badaniu podjęto również próbę określenia wpływu 
transportu kolejowego na kierunki i natężenie kursów po-
szczególnych przewoźników prywatnej komunikacji miej-
skiej w Wałbrzychu. W założeniu natężenie kursów tych 
przewoźników powinno spadać na trasach, gdzie funkcjonu-
je aktywna w ruchu pasażerskim linia kolejowa. Rzeczywista 
sytuacja jest jednak dalece odmienna, bowiem właśnie 
w Boguszowie-Gorcach i Świebodzicach, przez które prze-
biega czynna w ruchu pasażerskim linia kolejowa nr 274, 
odnotowano najwyższe natężenie kursów prywatnych prze-
woźników. Kierunek do Boguszowa-Gorc oraz Świdnicy jest 
jedynym, poza Jedliną Zdrój/Głuszycą, na którym równole-
gle prowadzony jest ruch pociągów osobowych (regional-
nych). Jednak liczba połączeń kolejowych (10 par do 
Boguszowa-Gorców, 14 do Świebodzic) zdecydowanie nie 
stanowi alternatywy dla ruchu autobusowego. Linia kolejo-
wa w kierunku Mieroszowa jest aktualnie niewykorzystywa-
na w ruchu pasażerskim, ale alternatywna oferta transportu 
autobusowego sprawia, że jakikolwiek powrót pasażerów na 
tę trasę wydaje się trudnym do zrealizowania. Wniosek 
o marginalnej pozycji kolei w przepływach w obrębie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej jest może zbyt daleko idącym, jed-
nak, zdaniem autorów, można wyraźnie zauważyć, że trans-
port kolejowy nie wpływa na ofertę przewozową wałbrzy-
skiej komunikacji prywatnej. W Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
co jest zjawiskiem negatywnym, sieci komunikacyjne kolejo-
we oraz autobusowe nie są powiązane i stanowią dwa odręb-
ne systemy. W opracowaniach dotyczących Aglomeracji 
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Wałbrzyskiej również podnoszona jest kwestia złego stanu 
infrastruktury kolejowej na tym obszarze, co jest definiowa-
ne, jako jeden z kluczowych problemów w obszarze infra-
strukturalnym [12].

Liczba kursów na danej trasie wykazuje zróżnicowanie 
w zależności od dni tygodnia (rys. 3,4). Kursy sobotnie sta-
nowią od 50 do 70% połączeń wykonywanych w dni robo-
cze, natomiast połączenia niedzielne od 20 do 60%. 
Największe spadki natężenia kursów w soboty i niedziele 
zanotowano na trasie do Gostkowa i Glinna, gdzie w pierw-
szym przypadku liczba kursów zmniejsza się ponad trzy-
krotnie, natomiast w przypadku Glinna w weekendy trans-
port publiczny w ogóle nie funkcjonuje. Na najbardziej 
obleganych trasach do Boguszowa-Gorc i w stronę Świdnicy 
natężenie zmniejsza się około półtorakrotnie w soboty i bli-
sko dwukrotnie w niedziele, co wydaje się jednak mało zna-
czące w kontekście i tak dużej liczby połączeń na tych kie-
runkach.

Brak odpowiedniej oferty przewozowej weekendowo-
-świątecznej jest cechą charakterystyczną oferty komunika-
cyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Największe spadki liczby 
połączeń, lub nawet ich brak, występują na trasach o małej 
liczbie połączeń w dni robocze.

Innym elementem wpływającym na ocenę koordynacji 
transportu publicznego jest porównanie oferty przewozo-
wej z liczbą osób pracujących/dojeżdżających z danych kie-
runków9. Natężenie kursów na poszczególnych trasach 
znajduje ścisłe odzwierciedlenie w liczbie dojeżdżających do 
pracy do Wałbrzycha z poszczególnych miejscowości 
(tab. 3). Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomię-
dzy tymi cechami wyniósł blisko 0,95, co świadczy o silnej 
dodatniej zależności. Inaczej mówiąc, wraz ze wzrostem 
liczby dojeżdżających do pracy do Wałbrzycha w poszcze-
gólnych miastach zwiększa się również liczbą połączeń pry-
watnej komunikacji miejskiej na tych trasach. Najwięcej 
osób dojeżdża do pracy do Wałbrzycha z Boguszowa-Gorc, 
co znajduje odzwierciedlenie w największej liczbie kursów 
do tego miasta. Kolejne dwa ośrodki to Świebodzice 
i Świdnica, gdzie łączna liczba dojeżdżających jest bardzo 
zbliżona do wartości obserwowanych w Boguszowie- 
-Gorcach, jednak natężenie kursów jest wyraźnie mniejsze. 
Trzeba brać pod uwagę stosunkowo dużą odległość pomię-
dzy Wałbrzychem a Świdnicą, co zwiększa prawdopodo-
bieństwo skorzystania przez pasażerów z komunikacji re-
gionalnej, bardzo dobrze rozwiniętej na tym kierunku 
(choćby połączenia w stronę Wrocławia), a pominiętej 
w badaniu. Wyraźnie mniej osób dojeżdża z okolic Jedliny-
-Zdrój i Głuszycy oraz ze strony Mieroszowa, co również 
jest widoczne w natężeniu kursów na tej trasie. Warto jed-
nak zaznaczyć, że w strategii rozwoju Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na lata 2013–2020 (2012) gmina Mieroszów 
osiągnęła najwyższy stopień niezadowolenia z komunikacji 
publicznej. Oznacza to, że mimo stosunkowo niskiej liczby 
dojeżdżających do pracy z tego kierunku natężenie kursów 
(26 kursów dziennie) jest niewystarczające. 

Silna korelacja pomiędzy liczbą dojeżdżających do pracy 
do Wałbrzycha a natężeniem kursów prywatnej komunika-
cji miejskiej świadczy w dużej mierze o dostosowaniu oferty 
przewozowej do realnych potrzeb, co może być traktowane 
jako pewna zaleta wałbrzyskiego systemu komunikacji pu-
blicznej. Należy jednak pamiętać o pewnych zagrożeniach, 
jak choćby perspektywa marginalizacji kierunków do miast 
z mniejszą liczbą dojeżdżających i ograniczanie się do do-
chodowych, z perspektywy przewoźnika, godzin odjazdów. 

9 Autorzy zdają sobie sprawę, że prezentowane dane o liczbie osób dojeżdżających 
nie stanowią najważniejszego wskaźnika, ale niewątpliwie mogą być traktowane 
jako poglądowe, pomocnicze.

Rys.4 Natężenie kursów w poszczególne dni tygodnia na danych trasach linii pozamiejskich 
i międzypowiatowych prywatnej komunikacji miejskiej w Wałbrzychu w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Kierunki i natężenie kursów pozamiejskich i międzypowiatowych prywatnej komuni-
kacji miejskiej w Wałbrzychu w 2015 roku (soboty)
Źródło: opracowanie własne

Dojeżdżający do pracy do Wałbrzycha  
z poszczególnych miast w 2011 roku

Miasto Liczba osób

Boguszów-Gorce 1400

Świebodzice 838

Świdnica 550

Głuszyca 309

Jedlina-Zdrój 265

Mieroszów 185

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 3
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Podsumowanie 
System wałbrzyskiej prywatnej komunikacji miejskiej 
stanowi model funkcjonowania transportu publicznego. 
Pozytywną cechą tego systemu wydaje się być duża ela-
styczność i dostosowanie do realnych potrzeb, co wykazało 
choćby odniesienie do liczby dojeżdżających do pracy. Małe 
busy o bardzo dużej częstotliwości kursowania i dużej do-
stępności, ze względu na bogatą sieć przystanków wydają 
się znakomicie zaspokajać lokalny popyt na komunikację 
publiczną. 

Niestety analiza wykazała również wiele niekorzystnych 
aspektów tego modelu. Przede wszystkim mamy do czy-
nienia z ogromnym rozdrobnieniem przewoźników, którzy 
nie mają wspólnego rozkładu jazdy, systemu informacji 
i jednolitych oznaczeń pozwalających z łatwością identyfi-
kować linie. Brak jednorodności systemu połączony z kon-
kurencją pomiędzy przewoźnikami na danej trasie może 
stać się powodem licznych uchybień, takich jak: kursy nie-
zrealizowane czy niedostosowywanie się do godzin odjaz-
dów zawartych w rozkładzie jazdy. Dodatkowo ważnym 
czynnikiem pogarszającym ocenę funkcjonowania tego sys-
temu jest brak centralnego miejsca odjazdów komunikacji 
publicznej, jakie istniało w latach funkcjonowania spółki 
PKS Wałbrzych. Przewoźnicy odjeżdżają z 6 różnych 
miejsc, co jest szczególnie uciążliwe dla osób przyjezdnych, 
które nie znają Wałbrzycha. 

Obecna wersja wałbrzyskiego modelu funkcjonowania 
komunikacji publicznej jest sprzeczna z jednym z celów 
strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej [12] dotyczą-
cego „dogodnej dostępności komunikacyjnej”. Cel ten za-
kłada przede wszystkim spójność terytorialną komunikacji, 
obejmującą między innymi koordynację połączeń środków 
transportu. Niestety wspomniana elastyczność i próba do-
stosowania do popytu może przerodzić się w powstanie, 
z jednej strony stref dobrej dostępności, a z drugiej obsza-
rów wykluczenia komunikacyjnego, co nie wpisuje się 
w kontekst postulatu spójności przestrzennej, stanowiący 
istotny cel polityk krajowych i lokalnych. Obecne przygo-
towywania do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie 
systemu transportowego Aglomeracji Wałbrzyskiej powin-
ny dużo bardziej skoncentrować się na skoordynowaniu po-
lityki transportowej oraz jej kształtowaniu zgodnie z zasa-
dami spójności przestrzennej10. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że ist-
nieje istotne zagrożenie pogorszenia dostępności prze-
strzennej, stanowiącej efekt procesów deregulacyjnych oraz 
osłabiania znaczenia transportu publicznego. Wymaga to 
opracowania nowego modelu funkcjonowania systemu 
transportowego tak, aby spełniał on zasadnicze wymogi 
stawiane takiemu systemowi. W przeciwnym wypadku po-
stępować będzie, w skali poszczególnych układów lokal-

10 Autorzy nie postulują wprowadzenia odgórnie sterowanej i organizowanej ko-
munikacji publicznej. Mając na uwadze wszelkiego rodzaju atuty tzw. wolnego 
rynku zwracają jedynie uwagę na koordynację i kontrolę (m.in. w zakresie wy-
konywania przewozów zawartych w zezwoleniach i rozkładach jazdy konkret-
nych przewoźników; prowadzenie przewozów taborem o odpowiednim stanie 
technicznym itp.).

nych lub subregionalnych, trwałe pogorszenie dostępności 
przestrzennej, które dodatkowo pogłębiać będzie problemy 
związane z marginalizacją obszarów o niskim, własnym po-
tencjale rozwojowym. W tym kontekście zasadne wydaje 
się przeprowadzenie szczegółowych badań przede wszyst-
kim na obszarach o słabej dostępności komunikacyjnej, 
gdzie brak efektywnego transportu kolejowego pasażer-
skiego oraz skoordynowanej komunikacji autobusowej 
przekłada się na źle prowadzoną politykę transportową. 
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Streszczenie. W tworzeniu modeli podróży coraz częściej wykorzy-
stywane są bazy danych GIS. Dostępność tych baz, zarówno płat-
nych jak i bezpłatnych, oraz ich duża dokładność i wiarygodność 
wpływają istotnie na jakość tworzonych modeli. Bazując na własnych 
doświadczeniach autorzy przedstawili w artykule możliwości pozy-
skiwania danych do budowy modeli podróży. W szczególności opi-
sano wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 
(BDOO) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 
udostępnianych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (CODGiK) oraz ogólnodostępnych baz danych 
o sieci transportowej. Zestawienie różnych źródeł danych przestrzen-
nych pozwala przygotować warstwę podaży oraz dane wejściowe do 
warstwy popytu modelu czterostadiowego dla analizowanego ob-
szaru, co stanowi podstawę do dalszych prac nad modelem podró-
ży. Wykorzystanie baz danych GIS i oprogramowania GIS pozwala 
znacznie przyspieszyć prace nad modelem podróży, zwłaszcza na eta-
pie podziału na rejony komunikacyjne i tworzenia sieci transportowej.
Słowa kluczowe: GIS, modele podróży, dane przestrzenne

Tworzenie modeli podróży  
z wykorzystaniem baz danych gIS1

z rozkładami jazdy lub interwałami międzypojazdowymi. 
Warstwę popytu tworzą: potencjały ruchotwórcze, macie-
rze podróży i podział modalny. Zestaw danych wejściowych 
do warstwy popytu stanowią dane statystyczne (w odnie-
sieniu do rejonów komunikacyjnych) między innymi takie 
jak: liczba mieszkańców, powierzchnia mieszkaniowa, licz-
ba miejsc pracy w przemyśle i usługach, liczba miejsc 
w szkołach i na uczelniach.

Zarówno na etapie przygotowania warstwy podaży jak 
i warstwy popytu oraz kalibracji modelu przydatne są bazy 
danych GIS (Geographic Information System) oraz oprogra-
mowanie GIS. Możliwe do wykorzystania bazy danych GIS 
zostaną opisane w dalszej części artykułu. Natomiast w odnie-
sieniu do oprogramowania można wyróżnić programy prze-
znaczone tylko do edycji danych przestrzennych, takie jak 
między innymi: QGIS, MapInfo i ArcGIS. Z drugiej strony 
można wymienić programy do makrosymulacji (np. VISUM, 
EMME), które posiadają interfejsy importu i eksportu danych 
przestrzennych, natomiast narzędzia do edycji baz danych GIS 
są znacznie ograniczone. Występują też pakiety łączące funk-
cje programów do edycji baz danych GIS i tworzenia modeli 
makrosymulacyjnych (np. CUBE, TransCAD).

Wykorzystanie GIS w modelach podróży ma już swoją 
historię. W [1] autorzy opracowali własny algorytm pozwa-
lający na wykorzystanie baz danych GIS w modelu podróży. 
Obecnie taka konwersja dostępna jest jako funkcjonalność 
oprogramowania lub moduł pozwalający na import lub eks-
port danych. W wielu tworzonych modelach podróży bazy 
danych GIS wykorzystywane są do tworzenia sieci transpor-
towej, podziału na rejony komunikacyjne oraz identyfikacji 
zagospodarowania przestrzennego, które przekłada się na 
generację podróży ([2], [3]). Wydana w 2006 roku w USA 
instrukcja dotycząca tworzenia regionalnych modeli podróży 
[4] również pokazuje możliwości wykorzystania baz danych 
GIS w tworzeniu modeli podróży, głównie na poziomie two-
rzenia warstwy podaży. W szczególności znajduje się w niej 
odniesienie do publicznie dostępnej sieci transportowej kraju 
zapisanej w formacie shapefile.

Wykorzystanie baz danych GIS nie ogranicza się jedynie do 
zdefiniowania sieci transportowej i określenia zagospodaro-
wania przestrzennego. Możliwe jest również wykorzystanie  

Wprowadzenie
Matematycznym opisem systemu transportowego i jego 
związków z otoczeniem są modele podróży. Głównym ce-
lem ich tworzenia jest odwzorowanie stanu istniejącego, co 
umożliwia późniejsze wykonanie prognoz i wyznaczenie 
kierunków rozwoju sieci transportowej analizowanego ob-
szaru. Modele podróży można podzielić na szereg kategorii, 
w zależności od wybranych kryteriów: upływu czasu, struk-
tury, sposobów opisywania podróży oraz zasięgu (skala mi-
kro, mezo lub makro). W szczególności wyróżnia się mo-
dele: bazujące na łańcuchach przemieszczeń lub aktywno-
ściach, ekstrapolacyjne oraz syntetyczne. Przykładem tego 
ostatniego jest model czterostadiowy, najczęściej stosowany 
w tworzeniu modeli o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Wyróżnia się dwie warstwy modelu czterostadiowego: 
warstwę podaży i warstwę popytu. Warstwę podaży stano-
wi sieć transportowa składająca się z układu drogowego i ko-
lejowego oraz linii transportu publicznego (autobusowych, 
trolejbusowych, tramwajowych, metra, kolejowych) wraz 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: T. Kulpa 
30%, K. Banet 35%, S. Rogala 35%
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w zakresie kalibracji modelu [5]. Dzięki przypisaniu współ-
rzędnych geograficznych do punktów pomiarowych, a na-
stępnie ich wprowadzeniu do modelu symulacyjnego moż-
liwe jest precyzyjne i szybkie przypisanie punktu pomiaro-
wego do odpowiedniego odcinka w sieci.

Możliwości wykorzystania baz danych GIS oraz opro-
gramowania GIS są często kojarzone z gospodarką prze-
strzenną i analizami geograficznymi. Trudno temu zaprze-
czyć, gdyż w literaturze można znaleźć więcej zastosowań 
GIS w geografii czy też na granicy planowania przestrzen-
nego i transportu (np. [6]) niż tylko w transporcie. Niemniej 
coraz częściej bazy danych GIS i oprogramowanie GIS są 
wykorzystywane w zastosowaniach typowo transporto-
wych jak tworzenie modeli podróży (np. [7], [8], [9], [10]).

Podział na rejony komunikacyjne
W modelach podróży dla miasta lub województwa większe 
obszary muszą być podzielone na mniejsze jednostki, czyli 
rejony komunikacyjne. Są to obszary charakteryzujące się 
możliwie jednorodnymi zachowaniami komunikacyjnymi 
oraz jednorodnym zagospodarowaniem przestrzennym. 
Ustalenie podziału na rejony komunikacyjne nie odbywa 
się automatycznie i wymaga dokładnej analizy modelo-
wanego obszaru. Liczba rejonów komunikacyjnych zależy 
od wielkości i liczby mieszkańców analizowanego obszaru. 
Dla obszaru województwa bardzo często podział na rejony 
komunikacyjne pokrywa się z podziałem administracyjnym 
na gminy (rys. 1). Dla mniejszych obszarów podział ten jest 
niewystarczający. Granicami rejonów stają się wtedy barie-
ry przestrzenne, które mogą wpłynąć na zróżnicowanie za-
chowań komunikacyjnych mieszkańców po obu stronach 
tej bariery. Mogą nimi być: rzeki, linie kolejowe lub drogi 
wysokiej klasy (autostrady, drogi ekspresowe). Ustalony 
w ten sposób podział trzeba odwzorować w modelu podró-
ży. Bardzo przydatne w tym względzie są dane uzyskane 
z BDOO, czyli podział kraju na jednostki podziału tery-
torialnego (JPT): województwa, powiaty i gminy (rys. 1).

Za pomocą oprogramowania QGIS, na potrzeby mode-
lu, można opracować podział na rejony komunikacyjne, 
korzystając z takich funkcji jak podział poligonów, dzieląc 
z dużą dokładnością na kilka części wybrane obiekty na 
warstwie wektorowej zawierającej podział administracyjny 
na gminy (rys. 2). W pojedynczych przypadkach, gdzie 
granice rejonów wyznaczane są sztucznie, nie mając odnie-
sienia do zagospodarowania przestrzennego lub sieci dro-
gowej, można skorzystać z narzędzi georeferencji w oparciu 
o podkłady rastrowe z wyznaczonym wcześniej podziałem 
na rejony komunikacyjne.

Dzięki tym operacjom można stworzyć warstwę rejonów 
komunikacyjnych w formacie shapefile. Każdy rejon w nowo 
powstałej warstwie opisywany jest dodatkowym atrybutem, 
tj. numerem rejonu, gdyż po podziale gmin na mniejsze czę-
ści kody TERYT (będące początkowo roboczymi numerami 
rejonów komunikacyjnych) dublują się dla rejonów komuni-
kacyjnych w tej samej gminie. Przygotowana w ten sposób 
warstwa z podziałem na rejony importowana jest do progra-
mu VISUM. Metoda ta jest znacznie szybsza i dokładniejsza 

niż odwzorowywanie rejonów komunikacyjnych w progra-
mie VISUM na podstawie podkładów rastrowych lub map 
(OpenStreetMap, GoogleMaps). Ponadto dzięki możliwości 
tworzenia dodatkowych atrybutów każdy z rejonów może 
mieć przypisane zmienne objaśniające, zapisane w pliku sha-
pe z podziałem na rejony, a następnie wykorzystane do obli-
czenia potencjałów ruchotwórczych.

Odwzorowanie sieci transportowej
Odwzorowanie sieci transportowej jest jedną z pierwszych 
faz tworzenia modelu podróży. Możliwe jest tu skorzystanie 
z co najmniej kilku źródeł danych: Bazy Danych Obiektów 
Ogólnogeograficznych (BDOO), Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT10k) oraz map OpenStreetMap.

Warstwy wektorowe BDOO, zawierające sieć drogową 
i kolejową całego kraju, są dostosowywane do modelu 
w programie QGIS poprzez wykonanie odpowiednich ana-
liz i zapytań przestrzennych. Zwykle kodowane są wybrane 
drogi, ulice i linie kolejowe w analizowanym obszarze. 
Dzięki atrybutom przestrzennym zawierającym informację 
o klasie funkcjonalnej i technicznej dróg można stworzyć 
warstwę z odcinkami o parametrach zadanych w projekcie. 

Rys. 1. Gminy województwa mazowieckiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOO

Rys. 2. Podział na gminy (strona lewa) oraz uszczegółowiony podział na rejony komunikacyj-
ne (strona prawa) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOO
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Podobnie można postąpić z liniami kolejowymi. Ważną in-
formacją zapisaną w tabeli atrybutów jest chociażby infor-
macja o statusie linii (czynna, nieczynna) lub o jej zarządcy, 
dzięki czemu można wybrać jedynie np. czynne linie kole-
jowe zarządzane przez PKP PLK (rys. 3).

Przygotowana w ten sposób sieć transportowa stanowi 
warstwę podaży w strukturze modelu transportowego i jest 
importowana do programu VISUM. Dzięki oprogramowa-
niu QGIS możliwe jest sprawdzenie błędów geometrii 
warstw wektorowych (łatwiejsze niż w programie VISUM), 
które zmniejszyłyby znacznie przydatność danych w two-
rzeniu modelu czterostadiowego.

Inną możliwością pozyskania wektorowych danych prze-
strzennych, zawierających między innymi sieć drogową, jest 
projekt OpenStreetMap (openstreetmap.org). Do informacji 
tam zawartych należy podchodzić jednak z pewną ostrożno-
ścią, gdyż portal OpenStreetMap działa na zasadzie wolonta-
riatu i aktualizacją informacji zajmują się jego użytkownicy 
[11]. Dane można bezpłatnie pobrać, korzystając ze strony 
internetowej projektu OpenStreetMap lub w formacie sha-
pefile ze strony Geofabrik GmbH (geofabrik.de). Przykład 
fragmentu sieci transportowej pozyskanej z OpenStreetMap 
przedstawiono na rysunku 4. Zachowano oryginalną klasyfi-
kację używaną w mapach OpenStreetMap.

Opisane powyżej źródła danych o sieci transportowej są 
bezpłatne. Istnieją również płatne bazy danych prowadzo-
ne przez regionalne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej, np. Baza Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k) lub Mazowiecki System Informacji Przes-
trzennej (MSIP) oraz przez urzędy miejskie. Dane te są 
również dostępne w formacie shapefile. Niemniej w każ-
dym przypadku niezbędne jest zweryfikowanie poprawno-
ści sieci transportowej oraz jej parametryzacja, tj. przypisa-
nie poszczególnym odcinkom odpowiednich prędkości 
w ruchu swobodnym, przepustowości i oporu odcinka.

W parametryzacji sieci transportowej bardzo przydatne 
mogą być bazy danych prowadzone przez zarządców dróg, 
takie jak np. książka drogi [12]. Bazy te, często zapisane 
w formatach shapefile, zawierają, na różnych warstwach 
lub w postaci dodatkowych atrybutów, między innymi in-
formacje o przekroju poprzecznym drogi, rodzaju na-
wierzchni, skrzyżowaniach i zjazdach oraz geometrii pozio-
mej i pionowej. W szczególności istotne są informacje 
o oznakowaniu pionowym i poziomym. Zarówno znaki 
pionowe, jak i poziome mają przypisane współrzędne oraz 
atrybuty opisujące między innymi kategorię i odmianę zna-
ku (np. A-7, B-33). Mając do dyspozycji lokalizację zna-
ków oraz ich parametry (kategoria, odmiana, symbole lub 
napisy precyzujące ich treść) zapisane w formacie shapefile, 
możliwe jest ich wprowadzenie do modelu symulacyjnego 
jako dodatkowe obiekty POI (Point od Interest). Następnie, 
poprzez funkcję rzutowania, możliwe jest automatyczne 
przypisanie wybranych atrybutów znaków do odcinków, 
przy których są zlokalizowane. Dzięki temu zabiegowi 
można określić między innymi reguły pierwszeństwa na 
skrzyżowaniach, ograniczenia tonażowe, limity prędkości 
czy liczbę pasów na odcinkach międzywęzłowych i na wlo-

Rys. 3. Wybrane linie kolejowe (strona lewa) oraz wybrane kategorie dróg za pomocą opro-
gramowania QGIS 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z BDOO

Rys. 4. Przykładowy fragment sieci transportowej pozyskany z OpenStreetMap 
Źródło: opracowanie własne na podstawie openstreetmap.org

tach skrzyżowań.Procedura ta pozwala na szybką parame-
tryzację i weryfikację sieci transportowej (np. zamknięcie 
poszczególnych odcinków dla wybranych typów pojaz-
dów), bez żmudnego wprowadzania atrybutów pojedynczo 
dla każdego z odcinków.

Szacowanie zmiennych objaśniających
Po utworzeniu i dostosowaniu warstw wektorowych zawie-
rających podział na rejony komunikacyjne oraz sieć trans-
portową modelowanego obszaru (warstwa podaży) należy 
stworzyć warstwę popytu. W pierwszej kolejności konieczne 
jest określenie zmiennych objaśniających dla rejonów takich 
jak np.: powierzchnia, ludność ogółem, ludność w wieku: 
przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym, in-
formacja o migracjach wahadłowych przejawiająca się w licz-
bie osób wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy do danej 
gminy, liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, liczba studen-
tów, liczba miejsc pracy w przemyśle, rolnictwie i usługach, 
użytkowanie terenu, wskaźnik motoryzacji. Wymienione 
zmienne objaśniające (a także inne niewymienione) zwykle 
dostępne są dla powiatów, rzadziej dla gmin, stąd też mu-
szą być odpowiednio rozłożone na rejony komunikacyjne, co 
wymaga pewnych uproszczeń. Jako przykład można podać 
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rozdzielenie liczby mieszkańców na rejony komunikacyjne 
na podstawie powierzchni zabudowy mieszkaniowej. Z po-
zyskanej z BDOO warstwy z użytkowaniem terenu można 
wybrać tylko tereny zabudowy mieszkaniowej. Po połącze-
niu wszystkich poligonów wybranego typu zagospodaro-
wania na warstwie i wykonaniu iloczynu z warstwą rejonów 
komunikacyjnych uzyskuje się na terenie każdego rejonu 
komunikacyjnego scaloną zabudowę mieszkaniową. Z opro-
gramowania QGIS można uzyskać powierzchnię zabudowy 
(w miarę dostępności uwzględniającą liczbę kondygnacji) na 
terenie każdego z rejonów. Następnie obliczany jest jej udział 
w ogólnej powierzchni zabudowy gminy, dzięki czemu moż-
na wyznaczyć wagi do podziału liczby mieszkańców.

Inną możliwością zastosowania GIS w przypisaniu odpo-
wiednich wag do wartości zmiennych objaśniających w od-
niesieniu do poszczególnych rejonów komunikacyjnych jest 
wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k). Informacje zawarte w tej bazie danych można 
pozyskać z Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej. Baza ta jest bardzo dokładna i swo-
im zakresem obejmuje między innymi: sieć wodną, sieć ko-
munikacyjną, uzbrojenie terenu, pokrycie terenu, kompleksy 
użytkowania terenu, tereny chronione czy jednostki podziału 
terytorialnego. Jednak najważniejsza z punktu widzenia 
przedstawianej metody pozyskiwania i podziału zmiennych 
objaśniających do budowy modelu transportowego jest infor-
macja na temat budynków, budowli i urządzeń (rys. 5).

Rys. 5. Granice rejonów komunikacyjnych wraz z wektorową warstwą przedstawiającą bu-
dynki dla całego obszaru 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k

Rys. 6. Granice rejonów komunikacyjnych wraz z budynkami mieszczącymi się w granicach 
jednego z rejonów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k

Rys. 7. Granice rejonów komunikacyjnych wraz z wybranymi typami obiektów zlokalizowany-
mi w granicach jednego z rejonów komunikacyjnych 
Żródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k
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Rys. 8. Lokalizacja punktów pomiarowych na GoogleMaps (strona lewa) oraz lokalizacja punktów pomiarowych w modelu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GoogleMaps i OpenStreetMap

Punkty pomiarowe mogą być wprowadzone jako obiekty 
POI (Point of Interest) lub jako zewnętrzne rejony komuni-
kacyjne (w przypadku kordonowych punktów pomiaro-
wych). W przypadku obiektów POI, poprzez wykorzysta-
nie funkcji rzutowania w programie VISUM, możliwe jest 
przypisanie poszczególnych odcinkom sieci atrybutów 
przypisanych punktom pomiarowym (np. numer lub wyni-
ki pomiarów). Jeśli punkty zostały zaimportowane jako re-
jony komunikacyjne zewnętrzne uzupełniają one dotych-
czasowy podział obszaru na rejony komunikacyjne we-
wnętrzne.

Podsumowanie
Wykorzystanie baz danych przestrzennych GIS pozwala 
znacznie przyspieszyć prace nad przygotowaniem modelu 
podróży, zwłaszcza na etapie podziału na rejony komu-
nikacyjne i tworzeniu sieci transportowej. Czas zaosz-
czędzony na odwzorowaniu geometrycznym sieci trans-
portowej może być wykorzystany do jej prawidłowego 
sparametryzowania. Dodatkową zaletą jest praca w obo-
wiązującym układzie współrzędnych (układ 2000) przez 
co wymiana danych staje się bardzo łatwa. Dodatkowo 
ewentualna transformacja danych zapisanych w innych 
układach współrzędnych (np. ULK, W-75, 1965) nie 
stanowi żadnego problemu. Pewną wadą może być licz-
ba uzyskanych odcinków w sieci. Z uwagi na dokładne 
odwzorowanie dróg oraz skrzyżowań i węzłów liczba od-
cinków w modelu sieci znacznie wzrasta. Z jednej strony 
powoduje to często brak ciągłości sieci (nakładające się 
węzły) lub po prostu brak węzłów [8]. Z drugiej jednak 
strony dokładne odwzorowanie sieci pozwala na uzyska-
nie dokładniejszych wyników i atrakcyjniejszą prezenta-
cję graficzną (rys. 9).

W tabeli atrybutów dla budynków zawarte są między 
innymi takie informacje jak funkcja obiektu w podziale na 
21 kategorii, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użyt-
kowa i liczba kondygnacji [12]. Na podstawie podziału na 
rejony komunikacyjne i faktycznej lokalizacji każdego bu-
dynku możliwe jest precyzyjne określenie liczby budynków 
danej kategorii w poszczególnych rejonach komunikacyj-
nych (rys. 6).

Posiadając informację o liczbie obiektów, powierzchni 
zabudowy, liczbie kondygnacji i powierzchni użytkowej, 
zarówno w odniesieniu do jednostki terytorialnej (powiat, 
gmina), dla której w Banku Danych Lokalnych zgroma-
dzone są potrzebne informacje, jak i dla poszczególnych 
rejonów komunikacyjnych, można wyznaczyć stosunek po-
wierzchni lub liczby obiektów, przez co zyskać współczyn-
nik dla rozdziału zmiennych objaśniających. Przykładowo, 
dla rozdzielenia zmiennych objaśniających oznaczających 
liczbę pracujących w przemyśle można wziąć pod uwagę 
obiekty kategorii: budynki przemysłowe oraz zbiorniki, si-
losy i budynki magazynowe (rys .7).

Kalibracja modelu
Jednym z elementów kalibracji modelu jest porówna-
nie uzyskanych w procesie modelowania natężeń ruchu 
i potoków pasażerskich z wartościami pomierzonymi. 
Porównanie to odbywa się na kordonie analizowanego 
obszaru, na ekranach oraz innych punktach charaktery-
stycznych. Szczególnie istotna jest prawidłowa lokalizacja 
punktu pomiarowego. Korzystając z lokalizacji punktów 
na mapie GoogleMaps lub listy punktów z przypisanymi 
współrzędnymi, możliwa jest ich konwersja do formatu 
shapefile za pomocą pakietu QGIS i następnie wczytanie 
do programu symulacyjnego VISUM (rys. 8).
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Informacje zapisane w formatach wektorowych posia-
dają ogromny potencjał w zakresie szacowania zmiennych 
objaśniających. Często dane o miejscach zamieszkania lub 
pracy są geokodowane, dzięki czemu ich agregacja do re-
jonów komunikacyjnych jest prosta i szybka. Z drugiej 
strony, mając dane o zagospodarowaniu przestrzennym, 
demografii czy rynku pracy dla gmin lub powiatów (np. 
dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS), możliwe 
jest ich rozdzielenie na rejony komunikacyjne, co pokaza-
no w niniejszym artykule. Obie metody pozwalają na do-
kładne określenie zmiennych objaśniających w rejonach 
komunikacyjnych, co istotnie wpływa na jakość modelu 
podróży.

Bazy danych GIS zawierają często informacje o różnych 
obiektach takich jak wielkopowierzchniowe obiekty han-
dlowe (WOH), centra logistyczne lub targowiska, które są 
istotnymi generatorami ruchu. Możliwe jest wprowadzenie 
tych obiektów jako dodatkowych rejonów w modelu symu-
lacyjnym, wykorzystując przypisane im atrybuty jako 
zmienne objaśniające do obliczenia generacji ruchu lub do-
danie wybranych atrybutów (np. powierzchnia użytkowa, 
liczba miejsc pracy, obrót) do zmiennych objaśniających re-
jonu. W przypadku obiektów oświatowych ich lokalizacja 
wraz z przypisanymi atrybutami o liczbie dostępnych 
miejsc stanowi bezpośrednią informację do wykorzystania 
na etapie tworzenia modelu popytu. Jeszcze inną kwestią 
jest możliwość wykorzystania baz danych GIS do analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie 
nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe lub komer-
cyjne zapisane w formacie danych przestrzennych w łatwy 
sposób pozwala uwzględnić formę zagospodarowania prze-
strzennego oraz jego planowane zmiany na etapie tworze-
nia modelu popytu.

Właściwie każda informacja o sieci transportowej 
może być zapisana w formie danych przestrzennych, np. 
liczba miejsc postojowych, lokalizacja stojaków rowero-
wych lub stacji wypożyczeń rowerów miejskich. Do każ-
dego obiektu można przypisać szereg atrybutów. 
Przykładowo dla parkingów mogą to być: pojemność, 
rodzaj, dostępność i odpłatność. Dane te mogą być w ła-

twy sposób wykorzystane na etapie tworzenia modelu po-
dróży.

Reasumując, bazy danych GIS i oprogramowanie GIS 
są użytecznymi narzędziami w tworzeniu modeli podróży. 
Przede wszystkim pozwalają przyspieszyć prace nad przy-
gotowaniem podziału na rejony komunikacyjne i sieci 
transportowe. Ponadto dzięki dużej dokładności bazy GIS 
pozwalają na przygotowanie poprawnych danych wejścio-
wych do modelu popytu oraz w konsekwencji opracowanie 
wysokiej jakości modelu podróży.

Literatura
1.  Keechoo Ch., Tschangho J.K., A hybrid travel demand model 

with GIS and expert systems, “Computers, Environment and 
Urban Systems”, Volume 20, Issues 4–5, July–September 
1996.

2.  Jinsoo Y., Tschangho J.K., An integrated urban systems model 
with GIS, Journal of Geographical Systems 1(4):305–321, 
December 1999.

3.  Chen H-C., Barahimi H., Guidelines for Local Travel Demand 
Model Development, 14th Annual EMME/2 Users’ Conference, 
Chicago, Illinois, USA, 1999.

4. NCHRP Synthesis 358, Statewide travel forecasting models, 
Washington, D.C., 2006.

5.  Wellander S., Chen H-C., A GIS Application: Integrating 
Traffic Count Data with an EMME/2 Travel Model Network, 
16th International EMME/2 Users’ Group Conference, 
Albuquerque, New Mexico, USA, 2002.

6.  Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., The decade of the big 
push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and 
territorial cohesion from a policy perspective, “Transport Policy” 
2015, 37.

7.  Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim w ra-
mach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, konsorcjum PBS 
Sp. z o.o., Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska 
na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 
w Warszawie, Kraków 2015.

8.  Kucharski R., Gromadzenie danych do budowy modeli ruchu – prze-
gląd możliwości, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 1.

9.  Żak A., Gregorowicz J., Trybuś P., GIS – wykorzystanie 
w przygotowaniu materiałów do analiz komunikacyjnych w re-
jonach zurbanizowanych, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2001, nr 9.

10. Szczuraszek T., Chmielewski J., Zastosowanie systemu GIS do 
planowania sieci transportowych miasta, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2007, nr 10.

11. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, 
Wydawnictwo. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.

12. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg pu-
blicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i pro-
mów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67 Poz. 582 z 2005r.)

13. Opis baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych 
oraz standardy techniczne tworzenia map, Załącznik do rozpo-
rządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiek-
tów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnoge-
ograficznych, a także standardowych opracowań kartogra-
ficznych.

Rys. 9. Węzeł drogowy z dokładnym odwzorowaniem geometrii (strona lewa) i w formie 
uproszczonej 
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Streszczenie. W drugiej połowie XIX wieku  zaistniały przesłanki dla 
ukształtowania się zrębów  polskiej inżynierii lądowej, zarówno na zie-
miach zaborów, jak w kołach emigracji popowstaniowej. O ile trady-
cje  polskich szkół, ośrodków myśli technicznej  i krajowej inżynierów 
są pielęgnowane w tradycjach szkolnictwa technicznego, kolejnictwa 
i drogownictwa krajowego, są popularyzowane w lokalnych periody-
kach  historycznych, o tyle wysiłek, skala  i efekty działalności emi-
gracyjnej naszych inżynierów  z trudem przebijają się  do świadomości  
współczesnych Polaków. Władysław Folkierski należy do grona wybit-
nych polskich inżynierów i uczonych swojej  epoki.  Przyczynił się do 
wykształcenia setek polskich inżynierów, wniósł wielki wkład w  szkol-
nictwo techniczne Peru i  rozwój tamtejszego kolejnictwa.   Gdy trzeba 
było stawał do powstania, bronił Paryża i stawiał fortyfikacje obronne 
Limy. Warto też podkreślić, że nie był osamotniony w swojej misji, bo-
wiem podobne losy łączyły wielu polskich inżynierów.        
Słowa kluczowe: Folkierski, historia transportu, polscy uczeni

Władysław Folkierski na tle polskiej 
diaspory inżynierów w Paryżu i w limie 
w drugiej połowie XiX wieku1

Montparnasse stanowiła więc dla polskich uchodźców ważne 
ogniwo w kształceniu technicznym, otwierającym drogę do 
tytułu inżyniera budownictwa lądowego.

Państwo francuskie wspierało Szkołę Wyższą Polską sub-
wencją w wysokości połowy jej budżetu. Pozostała część uzu-
pełniana była polskimi datkami pozwalającymi na skromne 
utrzymanie adeptów. Wielu profesorów szkoły, matematy-
ków, fizyków i mechaników wywodziło się z warszawskiego 
instytutu politechnicznego i pierwszej fali Wielkiej Emigracji 
po roku 1831, później zaś, z formowanego wydziału mate-
matyczno-fizycznego efemerycznej, warszawskiej Szkoły 
Głównej (1862–1869), którego inicjatorzy po powstaniu 
styczniowym znaleźli się w kolejnej fali emigracji. Profil 
Szkoły Wyższej Polskiej oparto na trzech kierunkach kształ-
cenia – inżynierii cywilnej, górnictwie oraz przemysłowo-rol-
niczym [2,3]. 

Dyrektor ENPC oceniał, że Szkoła Wyższa Polska, obok 
École Polytechnique, zasilała szeregi ENPC najlepszymi 
studentami. Wyrażało się to najwyższymi lokatami wielu 
polskich absolwentów tej prestiżowej uczelni inżynierskiej 
[2,3,8]. Szkoła działała do roku 1872 i zlikwidowana zosta-
ła w wyniku żądań Prus, jako jeden z warunków kapitulacji 
Francji w wojnie 1870 roku. 

Od 1870 roku, także w Paryżu, działało Polskie Towa-
rzystwo Nauk Ścisłych (PTNŚ). Założycielami Towa rzystwa 
byli hrabia Jan Działyński, astrofizyk Adam Prażmowski 
i Władysław Folkierski, wykładowca mechaniki i budowy 
mostów w „montparnassce”. Towarzystwo powstało na ba-
zie Szkoły Wyższej Polskiej, w której profesorami byli m.
in.: Edward Habich, Władysław Folkierski i Władysław 
Kluger. Na czele Towarzystwa stanął Habich, a sekreta-
rzem został Folkierski. Towarzystwo istniało do 1882 roku, 
to jest do czasu zawiązania się wielu podobnych organizacji 
w kraju. Wydało 12 tomów „Pamiętnika PTNŚ”, pisma 
zbiorowego, w którym prace naukowe publikowało około 
40 osób [8]. 

Zarówno „montparnasska”, jak Towarzystwo w przewa-
żającym zakresie było wspierane pieniędzmi i energią, a tak-
że otoczone dużym zainteresowaniem przez Jana Działyń-
skiego, ostatniego spadkobiercę rodu i właściciela dóbr kór-
nickich koło Poznania. Jego osobiste zaangażowanie, 
fundusze i instytucja Biblioteki Kórnickiej, wydawcy 

inżynier, Isambard Kingdom Brunel, zdobywał więc wiedzę najpierw w prowin-
cjonalnym kolegium francuskim, a następnie w warsztacie mechanicznym zapo-
znanego przez ojca zegarmistrza. Zdarzały się wyjątki (por. [1] s. 90) – Ernest 
Malinowski i jego brat Rudolf ukończyli École Polytechnique przyjęci dzięki wyso-
kiej protekcji i fali francuskiego entuzjazmu dla powstania listopadowego. 

Wprowadzenie
W 1914 roku przy placu Edwarda Habicha, w Parku 
Polonia w Limie wzniesiono pomnik. Dzieło paryskiego 
rzeźbiarza Charlesa Perrona we wczesno modernistycz-
nej manierze, pełne symbolicznych odniesień, upamiętnia 
postać twórcy najstarszej szkoły inżynierskiej w Ameryce 
Łacińskiej, jej założyciela i dożywotniego rektora, profeso-
ra Edwarda Habicha. Na pomniku umieszczono popier-
sia Aleksandra Babińskiego, Władysława Folkierskiego, 
Władysława Klugera oraz Ksawerego Wakulskiego – 
przedstawicieli generacji dobrze wykształconych polskich 
inżynierów i uczonych. 

Paryż
W 1858 roku przy bulwarze Montparnasse w Paryżu po-
wstała Szkoła Wyższa Polska, potocznie zwana „montpar-
nasską”2. Umożliwiała promocję absolwentów do sławnej 
szkoły budowy dróg i mostów, École Nationale des Ponts et 
Chaussées (ENPC), która przyjmowała studentów wyłącznie 
po wstępnych studiach technicznych. Kryterium takie za-
pewniała głównie École Polytechnique, jako szkoła wojsko-
wa niedostępna dla cudzoziemców3. Szkoła przy bulwarze 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. 
2 Prawdopodobnie w celu odróżnienia jej od humanistycznej „batilionki”, Narodowej 

Szkoły Polskiej mieszczącej się w Paryżu przy Boulevard des Batignolles, a działa-
jącej w latach 1842–1918. Batilionkę ukończył między innymi Ludwik Mękarski, 
twórca sieci tramwajowych z pojazdami napędzanymi sprężonym powietrzem. 

3 Bariera szkół wojskowych okazała się nie do przekroczenia wcześniej dla Tadeusza 
Kościuszki, 20 lat później dla syna Marca Isambarda Brunela, który nie widział 
w Anglii lepszej możliwości kształcenia syna na inżyniera jak we Francji. Genialny 
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„Pamiętników”, większości dzieł oraz publikacji naukowo-
-technicznych korespondentów i członków Towarzystwa, 
stanowiły podstawowe wsparcie dla funkcjonowania obu 
tych przedsięwzięć. 

Pasja Jana Działyńskiego i Edwarda Habicha zaowoco-
wała swoistym fenomenem – 20 do 30% polskiej popo-
wstańczej Wielkiej Emigracji podjęło naukę lub działalność 
w zawodach technicznych. Około stu polskich inżynierów 
wyedukowała ÉNPC. Wielu z nich odegrało pionierską rolę 
w inżynierii cywilnej w Peru, w Turcji, a także zaznaczyło 
swój udział w wielkich przedsięwzięciach inżynieryjnych na 
Bałkanach, w Hiszpanii czy w Kanadzie. Skazani we Francji 
na – co najwyżej – średniej klasy obsadę w administracji i in-
żynierii drogowej, wodnej i kolejowej, inżynierowie polscy 
emigrowali lub patentowali wynalazki. We Francji, a przede 
wszystkim w Anglii, w krótkim okresie 150 polskich inży-
nierów opatentowało około 430 wynalazków [8]. 

Ten złoty okres instytucjonalnej polskiej inżynierii na 
obczyźnie przerwała wojna francusko-pruska, zwieńczona 
oblężeniem Paryża. Miasta broniło wielu polskich emigran-
tów. Władysław Folkierski za bohaterstwo odznaczony zo-
stał w 1871 roku oficerskim krzyżem Legii Honorowej i nada-
no mu francuskie obywatelstwo. Choć nie chciał brać 
udziału w bratobójczych walkach Komuny Paryskiej, został 
oskarżony o szpiegostwo przez jej wartowników i cudem 
uniknął egzekucji [10]. Po kapitulacji Francuzów niewiele 
zostało przesłanek, by zatrzymać tu zdolnych cudzoziem-
skich inżynierów, patriotów, rewolucjonistów i uczonych. 
Patriotyczne i romantyczne aspiracje oraz republikańskie 
reminiscencje francuskiej rewolucji i licznych narodowych 
powstań zderzyły się dramatycznie z interesami narodo-
wych mocarstw, postępującą obstrukcją lojalności, wcze-
śniej potwierdzonej Świętym Przymierzem i uzasadnionej 
wprowadzanymi reformami społecznymi [16]4. Dotykało 
to także emigracji polskiej. Drogi polskich inżynierów ro-
zeszły się na kilka stron świata. 

Wielki projekt kolejowy Peru 
W latach 1870–1880 Peru podjęło wielki projekt budowy 
linii kolejowych. W rozwoju kolejnictwa państwo to mia-
ło już wcześniej przodujące na kontynencie doświadczenia, 
budując 237 km linii kolejowych w latach 1848–1871, 
w tym trzy zawiązujące aglomeracyjną strukturę stolicy 
od Callao po Chorillos. W planowaniu, projektowaniu, 
nadzorze państwowym i w budowie linii peruwiańskich, 
tak przed, jak i po roku 1870, wiodący udział miał Ernest 
Malinowski5. Malinowski, oprócz tego iż był pionierem 

4 Święte szaleństwo Adama Zamoyskiego [16] stanowi niezwykle interesujące stu-
dium ducha epoki i klucz do zrozumienia powikłanych losów i nadziei środowisk 
emigracyjnych, m.in. Paryża.

5 W Peru powstała druga na kontynencie amerykańskim linia kolejowa Lima – 
Callao, uruchomiona w 1851 roku. Ernest Malinowski po przybyciu do Peru pełnił 
nadzór nad budową linii kolejowej Lima–Chorillos (15 km, 1858). Zaprojektował 
wraz z amerykańskim inżynierem Garritem Backusem i peruwiańskim Mario 
Alleone linię Ica – Pisco (74 km, wybudowaną w latach 1861–1871). Był głów-
nym projektantem sześciu spośród 13 zrealizowanych linii kolejowych, w tym 
czterech objętych wielkim programem i kontraktem Meiggsa (m.in. [1,4,11,15]). 

niemal wszystkiego, co wiązało się z powstawaniem peru-
wiańskiej inżynierii lądowej w drugiej połowie XIX wieku, 
był jedną z czołowych osobistości intelektualnej i prorepu-
blikańskiej elity tego ciągle niestabilnego, postkolonialne-
go państwa. Osiadły przed dwudziestu laty w Peru stał się 
też ostoją formującej się tutaj polskiej diaspory.

Program projektu kolejowego realizował Henry Meiggs, 
amerykański kupiec, inicjator niezwykle skutecznej, korpo-
racyjnej struktury budownictwa kolejowego, która zdomi-
nowała tutejszy rynek, przejmując wszystkie siedem kon-
traktów wielkiego programu na budowę łącznie 1620 km 
linii kolejowych za 126 mln dolarów [4,5,11,15] 6. Projekt 
zapoczątkowano w końcowym okresie peruwiańskiej pro-
sperity opartej na guano. Oddali je „naiwnie” urzędnicy 
Nicolasa de Pierola, później zawziętego wroga republika-
nów, animatora trzech zamachów stanu, pod zastaw pary-
skiego domu handlowego Dreyfusa. W zamian zobowiązał 
się do zorganizowania dopływu środków kredytowych 
z Europy. Zaplanowano trzy wielkie magistrale łączące por-
ty z terenami położonymi wewnątrz kontynentu. Magistrala 
centralna, Ferrocarrile Central Transandino, stanowiła im-
ponujące inżynierskie dzieło Ernesta Malinowskiego i bra-
wurowe biznesowo przedsięwzięcie Meiggsa. Celem pro-
gramu kolejowego było dotarcie do mineralnych bogactw 
Sierry, położonej na wysoczyźnie za zachodnimi grzbietami 
Kordylierów i przysposobienia ich do eksportu z portów 
Pacyfiku. Celem niemniej istotnym było skierowanie znacz-
nych nadwyżek produkcji rolnej do zaludnionych terenów 
nadbrzeżnych, nękanych cyklicznym niedoborem żywności 
i klęskami głodu. 

Projekt kolejowy już w drugiej połowie dekady stanął 
w miejscu, po załamaniu popytu na peruwiańskie guano, 
stanowiącego dotąd 80% dochodów budżetu państwa. 
Doprowadziło to do wielkiego krachu jego finansów. 
Odium tej porażki rzuciło tragiczny cień na zwolenników 
republikańskich reform i doprowadziło do wewnętrznego 
rozdarcia kraju. Meiggs zdążył zrealizować połowę progra-
mu, to jest 890 km szlaków kolejowych, niestety pozosta-
wiając bogactwa gór i wiele żyznych dolin poza zasięgiem 
morskich portów. W 1897 roku doszło do wojny z Chile 
o pola saletry dzielone przez oba państwa z Boliwią. Wojska 
chilijskie opanowały terytorium Peru, doprowadzając 
w czasie kilkuletniej okupacji do zniszczeń znacznej części 
jego infrastruktury transportowej. Można by sądzić, że 
Peru, zamiast budować koleje powinno kupować żelazne 
angielskie korwety, które stały się podstawą militarnej 
przewagi Chile. U źródeł katastrofy leżał jednak bezmiar 
korupcji, warcholstwa i marnotrawstwa (por. m.in. [11], 
także opinie Folkierskiego [10]). Podjęty po wojnie wysiłek 
odbudowy i dalszego rozwoju nie był na miarę możliwości 
zadłużonego państwa. Tak więc, w zamian za spłatę dłu-
gów, przekazano na 66 lat linie kolejowe angielskiej spółce 

6 W cenach bieżących około 4 mld USD. „Meiggs był największym pracodawcą 
inżynierów amerykańskich obok Armii USA” czytamy we wstępie pracy Kirti 
Gandhiego [5]. Autor tym stwierdzeniem obejmuje 12 tysięcy pracowników na 
terenie Peru, jak też produkty przemysłu dla potrzeb peruwiańskiego projektu. 
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kapitałowej Peruvian Corporation. Kontynuowała ona re-
alizację programu kolejowego do 1912 roku, budując na 
trzech projektowanych magistralach dalsze 700 km tras. 

Już od połowy XIX wieku Ameryka Łacińska stała się 
terenem konkurencji między północnoamerykańską i an-
gielską inżynierią kolejową oraz między dostawcami pro-
duktów hutniczych i lokomotyw. Atutem Brytyjczyków było 
ogólne przekonanie świata o wyższości angielskiej inżynierii, 
ułatwiony import i dostępność kapitału, uczestnictwo bry-
tyjskich kompanii w eksploracji miejscowych minerałów 
oraz kolonialny potencjał Imperium. Za Amerykanami 
przemawiała imponująca postkolonialnym republikom dy-
namika rozwoju jej rosnącej potęgi przemysłowej. Główną 
siłę sprawczą tego rozwoju przypisywano budowie kolei. 
Ameryka Łacińska była bliższa USA. Czas i koszt transpor-
tu wzdłuż obu linii brzegowych kontynentu był konkuren-
cyjny, szczególnie po jego zachodniej stronie. W oczach 
kapitalistów i zwykłych ciułaczy tworzyło to wrażenie wy-
sokiej rentowności akcji i obligacji kolejowych. Ta rywaliza-
cja ówczesnych mocarstw przesłaniała rolę polskiej diaspo-
ry w rozwoju Peru, która do zaoferowania miała wyłącznie 
własną wiedzę, umiejętności i zapał. Dominującą jej część 
stanowili właśnie inżynierowie.

edward Jan Habich (1835–1909) 
W emigracji Polaków do Peru czołową rolę odegrał Edward 
Habich. W 1858 roku podjął studia w ÉNPC. Po ich ukoń-
czeniu w 1863 wrócił do kraju ogarniętego powstaniem, 
gdzie w randze pułkownika krótko dowodził oddziałem po-
wstańczym. W końcowej fazie powstania został komisarzem 
Rządu Narodowego. Z upadkiem powstania wraz z licznymi 
uchodźcami trafił z powrotem do Paryża. Tu został profeso-
rem mechaniki i dyrektorem w Szkole Wyższej Polskiej. 

Po przybyciu do Limy w 1868 roku Habich podjął dzia-
łalność jako inżynier rządowy i dyrektor państwowej agen-
dy robót publicznych. Prowadził wielkie przedsięwzięcia 
irygacyjne na południu Peru i kierował rozbudową portu 
w Arice, głównego terminalu eksportu peruwiańskiego gu-
ana i saletry, a także srebra z boliwijskiego Potosi. Ładunki 
dowoziła kolej na linii Arica–Tacna, zbudowana przez ame-
rykańskich inżynierów jeszcze w 1862 roku. Habich brał 
bezpośredni udział w reaktywacji Korpusu Inżynierów 
(1872, wcześniej próbę taką podjął Ernest Malinowski), 
wzorowanego na korpusie francuskim. Zaangażował się 
jednocześnie w utworzenie wyższej szkoły technicznej. 
W 1876 objął funkcję rektora Escuela Especial de 
Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas del Perú 
– wyższej szkoły inżynieryjnej – w której funkcję rektora 
pełnił dożywotnio, doprowadzając ją do poziomu uniwersy-
teckiego [13]7. 

Poziom szkolnictwa w Peru był relatywnie wysoki. 
W Limie działał najstarszy uniwersytet w Ameryce (1561), 

7 Obecnie Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Założona dekadę wcześniej 
przy udziale Ernesta Malinowskiego Éscuela Central de Ingenieros Civiles była 
kadrowo słaba i nie była w stanie odpowiedzieć na potrzeby rozwoju budownictwa 
lądowego. Malinowski, czując się odpowiedzialny za ten stan rzeczy, wykorzystał 
swoje wpływy w celu sprowadzeniu Habicha do Peru [1]. 

uczelnie: wojskowa i morska oraz kilka szkół średnich, a w 
całym Peru było blisko 70 szkół średnich i 790 elementar-
nych. Od 1828 roku działał uniwersytet w Arequipie. 
Z chwilą przybycia Habicha do Peru na limańskim uniwer-
sytecie San Marcos, oprócz czterech wydziałów klasycz-
nych, były już wydziały nauk ścisłych, w tym matematycz-
no-przyrodniczy. W krótkim czasie te kierunki Ambasada 
Peru w Paryżu zasiliła polskimi inżynierami, uczonymi 
i wykładowcami. Wśród nich byli Aleksander Babiński, 
Władysław Folkierski, Władysław Kluger i Ksawery 
Wakul ski – wszyscy związani uprzednio z paryskim Towa-
rzy stwem Nauk Ścisłych. 

Władysław Folkierski (1841–1904)
Inżynierskie predestynacje Folkierskiego związane były 
z jego edukacją w Instytucie Technologicznym w Karlsruhe. 
Jeszcze przed powstaniem był wolnym słuchaczem 
w ÉNPC, a po powstaniu i powrocie do Francji uzyskał li-
cencjaty z matematyki i fizyki na Sorbonie. Wykładał bu-
dowę mostów i dróg w „montparnassce” i sekretarzował 
w PTNŚ, patronując jego działalności wydawniczej. Sam 
wydał książkę, której późniejsze powodzenie świadczy, że 
był uznanym matematykiem8.

W lutym 1874 roku Folkierski przybył do Peru, a od 
następnego roku przez 10 lat wykładał w języku hiszpań-
skim na limańskim uniwersytecie matematykę, mechanikę 
i teorię maszyn. Znał dobrze pięć języków, a w stopniu śred-
nim posługiwał się jeszcze dwoma innymi . Tu nadano mu 
doktorat i zrobił pracę habilitacyjną. W 1876 roku, tym 
samym, w którym Habich został rektorem szkoły inżynier-
skiej, Folkierskiemu powierzono katedrę i funkcję dziekana 
wydziału. Zreformował wydział, opierając się na wiedzy 
praktycznej wspomaganej siecią laboratoriów i pracowni. 
Odegrał kluczową rolę w reformie programów nauczania 
przedmiotów ścisłych w szkolnictwie Peru. Wykonał także 
kilka fundamentalnych prac pomiarowych i opracowań teo-
retycznych z zakresu geodezji i topografii. W 1886 roku, 
w uznaniu zasług nadano mu tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu San Marcos [8,10, 13].

Od razu po przybyciu do Peru Folkierski został zatrud-
niony jako inżynier rządowy. Pierwsze trzy lata był współ-
pracownikiem Malinowskiego na budowie magistrali cen-
tralnej [1,10]. Znakomicie rozpoznał tajniki, problemy 
i technologie tej budowy, i jemu właśnie zawdzięczamy naj-
bogatsze w tym przedmiocie piśmiennictwo techniczne9. 
Nadzorował także budowę linii telegraficznych i rozpraco-
wał konstrukcje lekkich mostów wiszących do zastosowa-
nia na drogach andyjskich. W oparciu o archiwa PAN 
przypisuje mu się udział w projektach i budowie linii kole-
jowej Ica–Pisco (za [8,10] niemal powszechnie), aczkolwiek 
linia ta uruchomiona została przed jego przybyciem do 

8 „Zasady rachunku różniczkowego i całkowego z zastosowaniami” wydana 
w Paryżu nakładem Biblioteki Kórnickiej w 1870 r. (tom I, 1873 r. tom II) uznana 
została swego czasu za najlepszą polską książkę naukową XIX wieku [8,10,14]. 

9 Szczegółowe relacje zdał w: Folkierski W., Ernest Malinowski i kolej przez Kordylierę 
Andów, „Czasopismo Techniczne”, nr 10, 11, 12 i 13, Lwów 1899 . 
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Peru (1871 r. por, przypis 3, za [4, 15]). Faktycznie był in-
spektorem prowadzonych tu robót w 1876 roku. W 1878 
roku powierzono mu sporządzenie planu odbudowy linii 
kolejowych w północnych prowincjach uszkodzonych po 
wielkiej powodzi. Został ich inspektorem finansowym. Gdy 
wojska chilijskie posuwały się w głąb kraju, Folkierski for-
tyfikował port Callao z osłaniającym go cyplem La Punta 
i kierował wznoszeniem wałów fortyfikacyjnych na przed-
mieściach Limy. Lima padła w styczniu 1881 roku, jednak 
na terenie okupowanego kraju działały różne instytucje 
rządowe, w ramach których Folkierski zajął się problemami 
sanitarnymi związanymi z epidemią cholery. Miał niezłe ro-
zeznanie w problemach wodociągów i kanalizacji, co miało 
wyraz także w jego publikacjach oraz późniejszej aktywno-
ści w Zakopanym [10]. 

Po wojnie, w 1884 roku, powierzono Folkierskiemu 
funkcję dyrektora południowej magistrali kolejowej, jednej 
z trzech głównych i najbardziej zniszczonej. W ramach 
kontraktu Meiggs zdążył zbudować znaczącą jej część, 520 
kilometrów szlaku z portu Mollendo przez Arequipę do 
Juliaca z odgałęzieniem do Puno – portu na jeziorze Titicaca 
(ukończone w 1874 roku [4, 15]). Linie na południu kraju 
w znacznym stopniu zostały zrujnowane przez chilijskich 
wojowników. Z całej sieci kolejowej Peru, liczącej do wybu-
chu wojny prawie 2 tysięcy km zniknęło około 500 km że-
laznych szlaków, pozostałe, głównie na odcinkach górskich, 
podlegały niszczącej erozji. Anektowany został tabor i wie-
le urządzeń stacyjnych. Folkierski podjął się niezwykłego 
zadania reaktywowania niezbędnych komponentów, zarzą-
dzania eksploatacją oraz rozbudową kolei południowej. 
Folkierski doprowadził do efektywnej eksploatacji magi-
strali, efektywnej na tyle, że nie tylko przywrócił z naddat-
kiem jej walory eksploatacyjne, ale zainicjował jej dalszą 
rozbudowę od węzła Juliaca w kierunku Cusco10. 

Puno było i jest najważniejszym miastem nad jeziorem 
Titicaca dzielonym przez państwa Boliwii i Peru. Stanowiło 
ważną drogę wodną dla wymiany handlowej obu tych 
państw. W styczniu 1877 roku, w odpowiedzi na rosnące 
zagrożenie ze strony Chile, Władysław Kluger w pospiesz-
nym tempie zaprojektował drogę z Moquegua przez 
Desaguagero do La Paz. Od 1878 roku do dziś stanowi ona 
najważniejsze połączenie drogowe Boliwii z portami mor-
skimi jako boliwijska krajowa droga nr 1. Tego samego 
roku Kluger połączył Juliacę z Puno drogą bitą, przebiega-
jącą równolegle do reaktywowanego odcinka linii kolejo-
wej11. Wojna z Chile pozbawiła Boliwię nie tylko saletry, ale 
i dostępu do morza. Folkierski rozwinął więc przedłużenie 
kolejowej magistrali południowej linią żeglugi parowej. 
Wykorzystał stacjonujące w Puno siostrzane parowce 
Yavari i Yapura. Zakupiono je w początkach lat 60. w Anglii 
i z portu w Arice przetransportowano je koleją do Tacny. 
Stąd pięć i pół tysiąca części transportowano ze zmiennym 

10 Jej pierwszy odcinek, liczący prawie 200 km, uruchomiono w 1893 roku, kilka lat 
po wyjeździe Folkierskiego z Peru. Kolejne 140 km zrealizowano etapami w latach 
1906 i 1908. 

11 Prawdopodobnie także zbudował drogą z Puno do Cusco (obecnie nr 3S). 

powodzeniem jucznymi mułami. Sześć lat wędrowały, a ra-
czej zalegały w rozproszeniu na 360 kilometrach bezdroży. 
W latach 1870–1873 konstrukcje skręcono śrubami lub 
łączono nitami w Puno i wprowadzono do transportu mię-
dzy lokalnymi portami jeziora12. Po wojnie z Chile Folkierski 
przejął je pod zarząd kolejowy i uruchomił najwyżej położo-
ną na świecie regularną linię żeglugową. Prowadziła ona 
zintegrowany modalnie transport między Pacyfikiem i bo-
liwijskimi portami na Titicaca, między innymi do Desagu-
agero – leżącego tuż za granicą z Peru na południowej linii 
brzegowej jeziora portu, z drogą nr 1. 

Desaguagero znane jest wielu turystom z dość egzotycz-
nego transferu granicznego na szlaku między Cusco 
a Tehuanaco w drodze do La Paz. W latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku parowiec Yavari zrekonstruowano i jest 
obecnie muzealną atrakcją turystyczną Puno. Jeżeli dodać, 
że linię telegraficzną między Cusco i Puno zakładał 
Władysław Folkierski i przebiega ona dokładnie wzdłuż li-
nii kolejowej oraz drogi samochodowej nr 3S, widać wyraź-
nie, że ten jeden z najpopularniejszych w Peru i współcze-
snym świecie szlak turystyczny między Cusco do La Paz 
kryje w sobie spory wkład polskiej myśli i wysiłku inżynie-
ryjnego.

Folkierski pozostał dyrektorem magistrali południowej 
i żeglugi na Titicaca do końca swego pobytu w Peru. Gdy 
sieć kolejowa została przejęta przez Peruvian Corporation 
w 1889 roku poprowadził z nią jeszcze w imieniu rządu 
pertraktacje w sprawie przedłużenia centralnej linii trans-
andyjskiej z La Oroya do Cerro de Pasco. Wrócił do Europy, 
spędzając w Paryżu ponad dwa lata, gdzie ciągle głodny 
wiedzy uczęszczał na wykłady z elektrotechniki. W 1892 
roku wrócił do kraju.

W źródłach peruwiańskich odnotowane jest małżeń-
stwo Władysława Folkierskiego z Julią Krysińską. Zawarte 
12 maja w Paryżu w 1877 roku, co wiąże się także z datą 
urodzenia w Limie pierwszego z pięciorga dzieci (w tamtej-
szym zapisie Carlos, a najpewniej Karol, urodził się 2 stycz-
nia 1778). Z tego małżeństwa wywodziły się jeszcze trzy 
córki urodzone w Limie oraz syn, Władysław, urodzony już 
w Paryżu 1890 roku13. 

Mając zamkniętą drogę do powrotu w zaborze rosyj-
skim, rodzina Folkierskich osiadła we Lwowie. Profesor 
Folkierski nie znalazł zatrudnienia w tutejszej Szkole 
Politechnicznej, jedynym miejscu, w którym mógł wyko-
rzystać w pełni swe kompetencje i aspiracje. Prowadził więc 
działalność publicystyczną w lwowskich i warszawskich pi-
smach technicznych i wykładową w stowarzyszeniach tech-
nicznych [10, 14], za co uhonorowało go zresztą poznań-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [8, 9, 10]. 

12 Na podstawie kilku informacji internetowych z 2.11.2015 r. (hasło „MV 
Yavari”).  

13 Dwie córki zmarły w czasie wojny z Chile. Wiadomo, że Folkierski wrócił do 
kraju z żoną i trójką dzieci [10]. Dalsze losy dwójki dzieci i żony nie są znane. 
Syn, Władysław, po śmierci ojca edukował się w Krakowie, został znakomitym 
uczonym, profesorem filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzia-
łaczem politycznym. Po II wojnie światowej działał na w rządzie emigracyjnym 
w Londynie. Los chciał, by wzorem ojca został prezesem PTN na obczyźnie.
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W zaborze austriackim zbudowano w drugiej połowie 
XIX wieku kilka tysięcy dróg żelaznych i prócz austriackich 
działało tu wielu polskich inżynierów wykształconych 
w Pradze i Wiedniu. Państwo finansowało budowy w celach 
obronnych, a miejscowy kapitał wielkich posiadaczy ziem-
skich wspomagał budowę linii prywatnych. W końcu w la-
tach 1894–1896 Folkierski został zatrudniony na huculsz-
czyźnie przy budowie linii kolejowej ze Stanisławowa do 
Woronienki, około 100-kilometrowej trasy, jednej z trzech 
planowanych połączeń wschodniej Galicji z Węgrami14. Ta – 
niezwykłej urody – trasa kolejowa działa do dzisiaj [12]. 

Folkierski miał w ostatnim okresie życia szczęście znaleźć 
się w kręgu aktywnej działalności hrabiego Jana Zamojskiego, 
spadkobiercy – po Janie Działyńskim – dóbr kórnickich, ów-
czesnego właściciela Zakopanego, animatora ożywienia go-
spodarczego Podhala, lobbującego na rzecz budowy linii ko-
lejowej między Zakopanem i Chabówką15. Gdy Zamojski 
uzyskał na nią koncesję, Folkierski podjął pracę na jej budo-
wie jako asystent polskiego inżyniera Zeptera16. Budowano 
tę linię do 1899 roku i współcześnie nie ma chyba dojrzałego 
rodaka, który by nie odbył choć jednej podróży między 
Krakowem i Zakopanem. Ten odcinek jednotorowej linii 
o długości 43 km, otwartej w 1899 roku, znacznie przyczynił 
się do dalszego ożywienia gospodarczego Podhala i upo-
wszechnienia ruchu turystycznego w Tatrach. Folkierski, 
nim zapadł na zdrowiu, zrealizował jeszcze projekt ujęcia 
wody dla fabryki w Kuźnicach. Mieszkając w Zakopanym, 
z rodziną zaliczał się do bliskich przyjaciół hrabiego 
Zamojskiego. Zmarł w Zakopanym w 1904 roku. 

Aleksander Babiński (1823–1899)
Babiński jeszcze przed powstaniem styczniowym ukończył 
francuską Écoles des Mines. Wrócił do Krakowa i kierował 
tu fabryką powstańczej broni i amunicji. Wcześniej wal-
czył także w powstaniu wielkopolskim pod przewodem 
Mierosławskiego (1848). Jako kapitan artylerii, podob-
nie jak Folkierski, bronił Paryża przed Prusakami (1870). 

14 Marian Kałuski (australijski działacz polonijny i dziennikarz) w Kworum, polo-
nijnej gazecie internetowej, opisując budowę linii kolejowych na kresach podaje, 
że Folwarski kierował budową tej linii, co pokrywa się z informacjami w notat-
kach niektórych lokalnych publikacji zakopiańskich. Faktycznie robotami kiero-
wał krakowski inżynier Stanisław Rawicz Kosiński, jeden z najbardziej sprawnych 
budowniczych kolei w Galicji tego okresu. Najtrudniejszy odcinek tej linii, w do-
linie Prutu między Delatynem a granicą węgierską z czterema mostami na Prucie, 
w tym słynnym mostem w Jaremczu i trzema tunelami, uchodzić może za wybitne 
dzieło inżynierskie i wkład Kosińskiego w to dzieło nie ulega wątpliwości [12]. 

15 Jan Zamojski zakupił dobra zakopiańskie na licytacji. Swego znacznego ma-
jątku używał na swe potrzeby oszczędnie, na potrzeby publiczne przemyślnie 
– niczym mecenas dobra publicznego. Zrekultywował zniszczone tatrzańskie 
lasy, wprowadził gospodarkę wodną, fundował instytucje publiczne i wspierał 
inicjatywy gospodarcze. Przesądził na korzyść Podhala międzynarodowy spór 
z Węgrami o połacie tatrzańskie wokół Morskiego Oka, w oparciu o zgroma-
dzoną przez siebie historyczną dokumentację. W testamencie podhalańskie 
własności przekazał społeczeństwu. Dobra kórnickie przekształcone w Fundację 
Zakłady Kórnickie funkcjonują do dzisiaj. Dochody gospodarcze z majątku 
obejmującego 4,2 tysiące ha ziemi rolnej pożytkują na rozwój kultury, rozwoju 
rolnictwa i nauki, także utrzymanie Biblioteki, zamku, bogatej kolekcji zamko-
wej i parku dendrologicznego. 

16 Imion i bliższych informacji o inżynierze Zepterze nie udało mi się na razie ustalić. 
Byłbym zobowiązany za ewentualne uzupełnienie i wskazanie źródeł.  

Z Folkierskim przybył do Ameryki. W 1878 roku spo-
rządził plan odwodnienia kopalń srebra w Cerro de Pasco. 
Zasługą Babińskiego było sporządzenie map i określe-
nie wielu zasobów peruwiańskich złóż. Do Paryża wrócił 
w 1887 roku. 

Władysław kluger (1849–1884)
Po trzęsieniu ziemi w 1877 roku szybką odbudową miast 
Tacna i Arica, portu w Arice i linii kolejowej między tymi 
miastami, także linii Ilo–Moquegua pokierował krakowia-
nin, inżynier Władysław Kluger. Skończył ENPC z dru-
gą lokatą, równocześnie z Ksawerym Wakulskim, który 
uzyskał pierwszą. Do Peru ściągnął go Edward Habich 
przebywający w Paryżu w drodze na wystawę światową 
w Wiedniu (1873). Kluger, przebywając zaledwie sześć 
lat w Peru (1874–1880), zdołał zbudować żelazne kon-
strukcje promenad nadmorskich w Callao, Ancon, Huacho 
i Supe, spiętrzył Rimac pod ujęcie wody pitnej dla Limy. 
Opracował śmiały projekt nawodniania prowincji Tacna 
w południowym Peru z wysokogórskiej rzeki Maure nale-
żącej do zlewiska Titicaca i pokierował rządową ekspedy-
cją, która w 1875 roku w niezwykle trudnych warunkach 
określiła warunki hydrologiczne i wytyczyła przebieg tego 
kanału. Projekt przewidywał przekształcenie naturalnego, 
wysokogórskiego jeziora w zbiornik z wyprowadzeniem 
wody tunelem długości 1,4 km przez górski masyw i roz-
prowadzenie jej podajnikami z kanału o długości 185 km. 
Był to niezwykle śmiały projekt. Plan przewidywał sześć 
lat budowy i wyliczał zwrot nakładów po dwóch latach od 
uruchomienia. Zamierzenie to, zweryfikowane wynikami 
badań w trakcie przeprowadzonej ekspedycji, wzbudziło 
żywe zainteresowanie państwa, przerwane wybuchem woj-
ny, po której tereny te przejęło Chile. Niemniej, w uznaniu 
kompetencji Klugera mianowano w 1877 roku naczelnym 
inżynierem Peru i powierzono mu fotel profesora z katedrą 
budownictwa wodnego na politechnice Habicha [8]. 

Kluger odwiedził Paryż i Kraków, z którego powrócił do 
Peru ze świeżo poślubioną żoną. W ostatnich dwóch latach 
pobytu w Peru budował drogi bite w rejonie Limy 
i Condorpico, wodociąg w Chorillos, kanalizację w Callao, 
połączył kanałem rzeki Maure i Uchusuma i prowadził od-
budowę infrastruktury po kolejnym trzęsieniu ziemi.

Cztery lata wojny w Peru to ostatnie lata jego życia. 
Spędził je aktywnie w Krakowie i w wieku 35 lat zmarł 
w trakcie leczenia w San Remo. Spoczywa na cmentarzu 
Rakowickim w rodzinnym mieście. W Muzeum Archeo-
logicznym w Krakowie odnaleźć można wiele eksponatów 
z jego kolekcji zgromadzonej w podróżach po peruwiań-
skich Andach17. Dokonaniami Klugera w jego peruwiań-
skim sześcioleciu można by obdzielić życiorysy zawodowe 
kilku inżynierów. Tak jakby przeczuwał, że jego życie bę-
dzie krótkie. 

17 Znaczną ilość informacji o Władysławie Klugerze uzupełniono na podstawie tek-
stu Bolesława Orłowskiego z 6.11.2013 r. w Gazecie Obywatelskiej pt. „Nazwisko  
Kluger bardziej znane jest w Peru niż w Polsce”, http://gazetaobywatelska.info/news/ 
show/1621 
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Franciszek ksawery Wakulski (1842–1925)  
Ksawery Wakulski trzyletnie studia w warszawskiej Szkole 
Głównej zamknął w 1868 roku ściśle teoretyczną pra-
cą magisterską. W 1869 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
przyjęto go do ÉNPC. Tę, jak wiemy ukończył z pierwszą 
lokatą w 1873 roku i zaraz popłynął do Limy. Początkowo 
współpracował z Malinowskim przy budowie kolei do La 
Oroya na jej najtrudniejszych odcinkach. Zaprojektował 
między innymi drewniany most nad Rimakiem o biegu 
w kształcie litery S. Gdy Folkierski został dziekanem wy-
działu matematyczno-przyrodniczego, Wakulski dołączył 
do grona wykładowców Uniwersytetu. Podobnie jak swego 
czasu Kluger, na pewien okres zastąpił Habicha na stano-
wisku rektora szkoły inżynierskiej. Pełnił też funkcję dyrek-
tora peruwiańskich telegrafów. Wymieniany jest w wielu 
źródłach jako inżynier rządowy nadzorujący budowy linii 
kolejowych. Podjął pracę dla Peruvian Corporation, dopro-
wadzając w 1893 roku kolej andyjską do La Oroya [1,7]. 

Posłowie ku pamięci ernesta Malinowskiego (1818–1899) 
Szlak kolei do La Oroya, oceniony jako „prawie niemoż-
liwy”, wśród rozpatrywanych wariantów wybrał Ernest 
Malinowski, także ze względu na możliwość dogodne-
go wyprowadzenia stąd linii kolejowych w trzech poten-
cjalnych kierunkach – ku bogactwom mineralnym Cerro 
de Pasco na północ, ku żyznej dolinie Juaja na południe 
i ku amazońskiej Selwie z żeglownymi wodami Amazonki 
uchodzącymi do Atlantyku. Pierwsze dwie gałęzie połączo-
no ruchem kolejowym w 1907 i 1908 roku. 

W 1889 roku Ernest Malinowski wraz z inżynierami 
Władysławem Folkierskim i Ksawerym Wakulskim przeka-
zali władzom opracowane studium wykonalności budowy 
linii kolejowej długości około 100 km z prowincji Tarma do 
La Mercid. Na zachodniej granicy prowincji Tarma leży La 
Oroya, a La Mercid położone jest u brzegu Rio Chanchamajo, 
rzeki dalej zwanej Rio Perene, a jeszcze dalej Rio Tambo do-
pływającą do Ukajali. Ukajali, rzeka znana nam ze śpiewają-
cych ryb z przekazu Arkadego Fidlera, jest w rzeczy samej 
nurtem Amazonki18. Malinowski bywał na tych szlakach, 
chociażby w swojej dziesięciomiesięcznej ekspedycji w 1862 
roku, w czasie kiedy pierwsze warianty kolei centralnej roz-
pracowywał Gerrit Backus. Trafił do Selwy przez Andy, gdy 
nie było jeszcze dobrych map. Niemało później włożył inicja-
tywy i wysiłku, by państwu pokryć lepszymi.

Na wybudowanych obiektach magistrali centralnej, 
między Chiclio i La Oroya, w tunelach, na mostach i skal-
nych półkach wyrąbanych jeszcze ostatnim wysiłkiem za 
własne pieniądze Meiggsa i Malinowskiego, nie zaczęto 
jeszcze kłaść brakujących torów, gdy kraj wolno i z trudem 
wracał do równowagi. Sterany wojnami i przewrotami, su-
rowymi warunkami budowanych szlaków, uwikłany 
w zmienne losy swych idei i częste tragedie swych republi-
kańskich przyjaciół, 71-letni, zwykle nieco zasmucony, 
skromny i niepozornej, acz szlachetnej postury, nienagan-
nych manier, bezbłędnie operujący czterema językami, 

18  Rzeki tego kontynentu zmieniają nazwy po każdym znaczącym dopływie.

dżentelmen pochylony nad rajzbretem wytyczał dalszy ciąg 
swojej opowieści. 

Wystarczy raz dotknąć stopą surowej i nasyconej światłem 
błękitnego nieba, barwnej od minerałów peruwiańskiej Sierry, 
otoczonej śnieżnobiałymi szczytami Kordylierów i wystarczy 
chociaż raz rozpalić wieczorne ognisko na wschodnich zbo-
czach Andów, w bujnej od różnorodnej roślinności i dźwięczą-
cej odgłosami ptaków Selwie, by zrozumieć, że z tych krain 
nigdy się nie da odejść na zawsze. Tak bywa z oddaloną ojczy-
zną, z niezarzucaną pasją i niezatracaną ideą. 

Postać Ernesta Malinowskiego, w opisanym wyżej akapi-
cie, jest w swej psychofizycznej głębi wyjątkowo wyrazista. Był 
ostatnim polskim inżynierem owianym tchnieniem romanty-
zmu i pierwszym polskim inżynierem przejętym duchem po-
zytywistycznej pragmatyki. Był jednym z tych nielicznych 
emigrantów, patriotów i nosicieli idei dobrego państwa, którzy 
ze „świętym szaleństwem”, jak ów stan ducha określił Adam 
Zamoyski, przekroczyli granicę tego, co „prawie niemożliwe”, 
podobnie jak budowniczowie Kanału Erie – Benjamin Wright, 
Canvass White, Nathan Roberts, budowniczowie Tunelu 
Tamizy – Marc i Isambard Brunelowie czy twórca pierwszych 
zawieszonych na linach mostów – Thomas Telford. 

Rząd, w wyniszczonym przez wojnę i zadłużonym pań-
stwie, nie podjął oczywiście tego projektu. Skierował jesz-
cze Wakulskiego do dokładnego zbadania trasy w terenie, 
ale na więcej nie miał środków. Nie miał też dość woli na 
poszukiwanie drugiego Dreyfussa czy drugiego Meiggsa. 
Wiele energii musiał poświęcić, walcząc z Peruvian 
Corporation o kontynuację każdego kilometra wielkiego 
projektu kolejowego. A idea dotarcia kolei do żeglownych 
rzek Amazonii jest w Peru do dziś dnia żywa. 

Podsumowanie 
Właściwie, poza okresem publicystycznej aktywności 
Władysława Folkierskiego i falą publikacji zagranicznych 
pism technicznych w trakcie i po budowie andyjskiej kolei 
centralnej Ernest Malinowski do lat siedemdziesiątych XX 
wieku był postacią w Polsce zapomnianą. „Ernest jest posta-
cią niezwykle ciekawą, wielkim nieznanym, którego dzieje 
zatarł nieubłagany czas” – pisała Dorota Bartkowiak pod ko-
niec XX wieku [6]. Poświęcona mu praca [1], a także wkład 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (m.in. 
[6]) skutecznie odsłoniły wielu rodakom jego autorskie dzie-
ło – nie tylko w Polsce. Poszukując informacji o aspektach 
inżynierskich, politycznych i ekonomicznych peruwiańskie-
go projektu kolejowego, miałem możliwość trafiać na – 
dawniej rzadkie, a z czasem coraz częstsze odkrywanie roli 
Ernesta Malinowskiego w budowie centralnej kolei andyj-
skiej w młodszych źródłach amerykańskich. Prawie wszyst-
kie z nich odwołują się do publikacji Doroty Bartkowiak 
w periodykach i wydawnictwach hiszpańskojęzycznych. 

Wielki wkład w badania i odtworzenie spuścizny inży-
nierów polskich opisywanej epoki zawdzięczamy Bolesła-
wowi Orłowskiemu (m.in. [8]). To przy jego udziale Polskie 
Towarzystwo Historii Techniki wpisało Folwars kiego, 
Habicha, Malinowskiego i Klugera w poczet 100 najwybit-
niejszych polskich inżynierów i twórców techniki [9]). 
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Warto polecić pogłębioną biografię Władysława Folkier-
skiego autorstwa Mai Pradelle [10]. Zarówno w jej publi-
kacji, jak w pracach Orłowskiego jest jednak kilka okolicz-
ności, które wprawdzie znajdują pewne odwołania do do-
kumentów archiwalnych PAN, ale nie mogą być 
jednoznacznie zinterpretowane. Wymagałoby to pogłębio-
nej analizy historii peruwiańskich kolei, zwłaszcza najnow-
szych opracowań, chociażby cytowanego tu Elio Galessio 
[4] czy Felipe Zegarry [15]. W tym ostatnim przedmiocie, 
jak w większości przypadków, cytaty odniosłem do źródeł 
możliwych do pozyskania w Internecie, co powinno ułatwić 
pogłębienie wiedzy zainteresowanym czytelnikom. 

Zamysł niniejszego artykułu powziąłem w sierpniu 2015 
roku na zakopiańskim cmentarzyku na Pęksowym Bzyzku. 
Wąską alejką przetacza się tu dzień po dniu ponad milion 
rodaków rocznie, przystających przy wspaniałych pomni-
kach prominentnych postaci naszej narodowej kultury. Jest 
tam skromna, zmurszała i nieco zapuszczona płyta nagrobna 
Władysława Folkierskiego. Trafiłem nań wyłącznie dlatego, 
że się jej na tym cmentarzu spodziewałem. Folkierski spoczy-
wa tuż przy alejce wiodącej od bramy w głąb cmentarza. 
Lekkim łukiem omija jego grób po lewej stronie.

Literatura
1. Bartkowiak D., Ernest Malinowski – konstruktor kolei transandyj-

skiej, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 1996.
2. Dom Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu, Wiadomości Polskie, 

nr 46 z 10.11.1858

3. Folkierski W., Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu. Jego począt-
ki i rozwój, w: „Prace matematyczno-fizyczne”, Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie, 1895, t. 6 nr 1. 

4. Galessio E., Ferrocarriles del Perú: Un viaje a través de su Historia, 
Perutren on October 9, 2009.

5. Gandhi K., Verrugas Viaduct and its Reconstruction. Peru, South 
America, Gandhi Engineering Inc., New York City, 2013.

6. Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci, 
„Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie”, 
Monografia, tom 4, Kraków 1999.

7. Konarska-Pabiniak B., Franciszek Ksawery Wakulski – polski 
inżynier w Peru, „Notatki Płockie”, 2011, 56/4 (229). 

8. Orłowski B., Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Wyd. 
ICHNOiT PAN, Warszawa 1992.

9. Piłatowicz J. (red), Inżynierowie Polscy XIX i XX wieku, Tom 
VII. 100 najwybitniejszych polskich twórców techniki, Polskie 
Towarzystwo Historii Techniki, Retro Art, Warszawa 2001. 

10. Pradelle M., Władysław Folkierski w Peru, PAN, Komitet 
Badań nad Migracjami, 2014. 

11. Quiroz, Alfonso W., Corrupt Circles: A history of Unbound Graft 
In Peru. Johns Hopkins University Press, 2008.

12. Skwarczyński J., Rozwój sieci kolejowej pod zaborem austriackim, 
Inżynier Kolejowy, nr 8–9, 1926 (reprint internetowy, dostęp 
02.11.2015 w: http://maronkolej.strefa.pl/pkp/tajne/austria.
htm

13. Soria Lopez J.I., Historia de la UNI, Vol. 1: Los anos fundaciona-
les (1876–1909), UNI, Editorial Universitaria, 2012.

14. Wspomnienia pozgonne. Władysław Folkierski. Inżynier, „Przegląd 
Techniczny”, 1904., 

15. Zegarra L.F., Railroads In Peru: How Important Were They?  
W: Revista, Dessarrollo y Sociedad 68/ semestr II, 2011.

16. Zamoyski A. Święte szaleństwo. Romantycy, patrioci, rewolucjoniści. 
1776–1871. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2015. 

Grób Władysława Folkierskiego już nie jest zapomniany
Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych działające przy Zakładzie Sys-
temów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej otrzymało informację od 
p. dr. Andrzeja Krycha o zapomnianym grobie wybitnego polskiego inży-
niera, jakim był Władysław Folkierski. Zarząd Koła w porozumieniu z opie-
kunami – dr. inż. Tomaszem Kulpą i dr. inż. Rafałem Kucharskim – oraz 
kierownikiem Zakładu – profesorem Andrzejem Szaratą – postanowił, by 
Koło objęło opieką ten grób.

Trójka przedstawicieli Koła: Krystian Banet, Sylwia Rogala oraz Ma-
teusz Pietruch – rodowity zakopiańczyk – w dniu 11 grudnia 2015 r. 
udała się do Zakopanego, by odnaleźć i uprzątnąć grób Folkierskiego na 
Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Okazało się, że grób znaj-

Od Redakcji

duje się przy głównej alejce cmentarza. Grób na pierwszy rzut oka wyda-
wał się być dość zadbany, co było pozytywnym zaskoczeniem. Nagrobek 
inż. Folkierskiego to prosty nagrobek tumbowy z prostą, lekko pochylo-
ną ku dołowi płytą nagrobną z dużym krzyżem. Charakterystyczne jest 
ogrodzenie nagrobka z małą 
furtką od przodu. Na grobie 
zastano dwa znicze i mały 
wieniec od Urzędu Miasta 
Zakopanego. Delegaci KNSK 
oczyścili grób, wyszorowali 
płytę nagrobną i ogrodzenie 
pomnika. Na grobie posta-
wiono także nowe znicze 
i wieniec z szarfą, z napisem 
„Ku pamięci inż. Folkierskie-
go – Koło Naukowe Syste-
mów Komunikacyjnych”. Gru-
dniowy wyjazd był pierwszym 
wyjazdem przedstawicieli Koła 
na grób inż. Folkierskiego, jed-
nak nie ostatnim. Koło planuje 
takie wyjazdy ok. 3-4 razy do 
roku, kolejny z pewnością na 
wiosnę. 

Opracował: Krystian Banet Nagrobek W. Folkierskiego (fot. K. Banet)S. Rogala składa wiązankę na grobie W. Folkierskiego (fot. K. Banet)
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Mgr inż. Rafał kucharski – na podstawie rozprawy: Rerouting 
phenomena modelling of unexpected events in Dynamic Traf-
fic Assignment (Modelowanie zjawisk zmiany trasy przejazdu 
w sytuacjach nietypowych)

Praca doktorska została napisana na Wydziale Inżynierii Lądowej 
na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja 
Szaraty, profesora PK. Recenzentami pracy byli: dr hab. inż. Marian-
na Nowakowska, prof. Politechniki Świętokrzyskiej i dr hab. inż. Piotr 
Olszewski, prof. Politechniki Warszawskiej. Obrona odbyła się w dniu 
13 listopada 2015 roku. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej zatwierdziła 
stopień doktora w dniu 18 listopada 2015 roku.

Praca zawiera autorskie metody określania stanu sieci drogo-
wej w sytuacjach nietypowych. Zaproponowano dwie modyfikacje 
dostępnych metod określania stanu sieci tak, by mogły odwzorowy-
wać również sytuacje nietypowe. W szczególności, by możliwe było 
określenie stanu sieci w następstwie zdarzeń nieoczekiwanych: 
wypadków, zamknięć, demonstracji, awarii itp. Cel ten osiągnięto 
dzięki uwzględnieniu zjawiska zmiany trasy przejazdu przez użyt-
kownika w modelu rozkładu ruchu na sieć. W pracy przedstawiono 
dwie nowe metody makroskopowego dynamicznego rozkładu ruchu 
na sieć (DTA). W przeciwieństwie do istniejących metod zapropono-
wane metody pozwalają określać stan sieci transportowej w następ-
stwie zdarzeń nieoczekiwanych. Przeprowadzona analiza algorytmu 
dynamicznego rozkładu ruchu na sieć pokazała możliwe sposoby 
uwzględnienia sytuacji nietypowych i ich wpływu na rozkład ruchu na 
sieci. Umożliwiło to sformułowanie dwóch metod, które określają stan 
sieci po zdarzeniu nieoczekiwanym. Model przyswajania informacji 
reprezentuje faktyczne zachowanie użytkownika przy zmianie trasy 
w reakcji na zdarzenie nieoczekiwane i w realistyczny sposób określa 
stan sieci. Model przesuwającego się horyzontu upraszcza zjawisko, 
ale dzięki swojej strukturze może być używany w systemach czasu 
rzeczywistego. Obydwie metody wdrożono w środowisku dynamicz-
nego modelowania ruchu DTA. Dodatkowo w pracy pokazano sposoby 
obserwacji zjawiska zmiany trasy: bezpośrednie (ścieżki) i pośrednie 
(potoki) oraz procedurę analizy danych pozwalającą sformułować 
problem estymacji dla zaproponowanych metod.

Pracę rozpoczyna opis problemu i omówienie jego znaczenia 
praktycznego. Po ogólnym zdefiniowaniu dynamicznych zjawisk 
zachodzących w sieci transportowej wprowadzone zostaje pojęcie 
stanu sieci wraz z omówieniem, jak zdarzenie nieoczekiwane wpły-
wa na stan sieci. 

W przeglądzie literatury pokazano tło badawcze problemu. Opi-
sano stan badań i metod dynamicznego rozkładu ruchu na sieć. 
W szczególności skupiono się na sposobie modelowania zachowa-
nia użytkowników w sieci transportowej, głównie wyboru ścieżki. 
Pokazano dostępne metody wyboru ścieżki i powszechnie przyj-
mowane założenia. Dokonano przeglądu dotychczasowych badań 
i propozycji rozwiązania problemu zmiany trasy przejazdu, pozwo-
liło to na identyfikację luki badawczej: brak dynamicznego modelu 
rozkładu ruchu określającego stan sieci w następstwie zdarzenia 
nieoczekiwanego, co można wyrazić równoważnie jako brak narzę-
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dzi opisujących stan sieci niebędącej w stanie równowagi. Na tej 
podstawie zdefiniowano problem w kontekście dynamicznego mo-
delowania ruchu.

W rozdziale 4 przedstawiono podstawowe definicje i algorytmy, 
omówiono sposób rozwiązania problemu dynamicznego rozkładu ruchu 
na sieć. Nacisk położono na opis modelu popytu, w szczególności sku-
piono się na modelach wyboru trasy i dynamicznej propagacji ruchu 
przez sieć. Dla lepszego zrozumienia proponowanych metod wprowa-
dzono i zdefiniowano hybrydowy model wyboru trasy, który pozwala na 
zmianę percepcji kosztów w trakcie podróży (np. po otrzymaniu infor-
macji o zdarzeniu). Dzięki temu możliwe było formalne zdefiniowanie 
proponowanych rozwiązań autorskich w rozdziale 5.

W pierwszej kolejności opisano metodę przyswajania informacji 
(Information Comply Model − ICM), która jest bardziej intuicyjna 
i pozwala na uchwycenie istoty zjawiska. Po opisie założeń i przed-
stawieniu ogólnej idei omówiono części składowe: model uświada-
miania i model reakcji. Formalnie zdefiniowano model uświadamia-
nia (z procesami rozprzestrzeniania się informacji z różnych źródeł) 
oraz model podjęcia decyzji o zmianie trasy (z definicją użyteczności 
zmiany trasy i sformułowaniem dwumianowego modelu logitowego). 
Po zdefiniowaniu dwóch modeli składowych wprowadzono rozszerze-
nie modelu propagacji potoków modelu DTA poprzez łańcuch Mar-
kova, który modeluje procesy uświadamiania i zmiany trasy przez 
użytkowników. Opis metody kończy przedstawienie sposobu integracji 
jej z dynamicznym modelem ruchu. Działanie metody ilustrują przy-
kłady obliczeniowe, w których pokazano szczegółowy opis działania 
z uwzględnieniem różnych źródeł informacji, sposobu informowania, 
wrażliwości itp. Druga metoda proponowana w pracy, metoda prze-
suwającego się horyzontu, jest definiowana najpierw w zastosowaniu 
ogólnym (głównie w procesach planowania), a następnie przedsta-
wiona jest propozycja zastosowania jej w modelowaniu ruchu. Po-
kazano, jak problem DTA można rozwiązać metodą przesuwającego 
się horyzontu z użyciem hybrydowego modelu wyboru trasy. Na tej 
podstawie przedstawiono podstawowy algorytm metody RH-DTA i po-
kazano, jak stosować go do określania stanu sieci. 

W ostatniej części pracy przedstawiono metody kalibracji i we-
ryfikacji zaproponowanych modeli. Zidentyfikowano dwa źródła ob-
serwacji, które mogą być wykorzystane dla potrzeb kalibracji: potoki 
i ścieżki. Zaproponowano analizę formalną kolejno: ścieżek, a następ-
nie potoków, która pozwala w sposób ilościowy opisać zjawisko zmiany 
trasy w czasie i przestrzeni. Na tej podstawie sfomułowano problem 
estymacji metody ICM pozwalający uzyskać zgodność wyników mode-
lu z wynikami obserwacji. Analiza potoków ruchu mierzonych w stanie 
równowagi oraz w sytuacji zamknięcia jednego z mostów w Warszawie 
potwierdziła hipotezy o zachowaniu użytkowników założone w zapro-
ponowanych metodach. Pracę kończy podsumowanie, sformułowanie 
wniosków z przeprowadzonych analiz i propozycja dalszych kierunków 
badań.

Praca dostępna jest do wglądu w repozytorium Biblioteki Politech-
niki Krakowskiej pod adresem: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDe-
tails&rId=54500.

Opracował: Wiesław Starowicz


