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Artykuł porusza problematykę oceny przepustowości 
elementu infrastruktury drogowej, jakim jest przy-
stanek autobusowy. Zaproponowano w nim sposób 
szacowania przepustowości przystanku autobuso-
wego, a także przedstawiono propozycję aktualiza-
cji metody wyznaczania przepustowości projektowej 
oraz doboru liczby stanowisk wymiany pasażerów na 
przystanku dla wybranego kryterium sprawności ob-
sługi autobusów. Na podstawie badań empirycznych 
i symulacyjnych wyspecyfikowano i skwantyfikowa-
no wpływ czynników decydujących o przepustowo-
ści przystanków w warunkach miejskich. 

Wprowadzenie1

Linię autobusową podzielić można na odcinki międzyprzy
stankowe oraz na przystanki będące punktami dostępności 
dla pasażerów. Prędkość komunikacyjna linii zależy od czasu 
przejazdu odcinków oraz czasu zatrzymania na przystankach. 
Dla pasażerów tranzytowych, w stosunku do przystanku, za
trzymywanie się na nim autobusu oznacza zwiększenie czasu 
podróży. Wydłużenie to zależy od gęstości liniowej przystan
ków na trasie, a także czasu ponoszonego na zatrzymywa
nie się, wymianę pasażerów, czynności operacyjne i ruszanie 
autobusu. W przypadku dużych natężeń ruchu pojazdów 
komunikacji zbiorowej, odnoszonej do przepustowości przy
stanku, dodatkowym czynnikiem generującym straty czasu 
autobusów staje się blokowanie autobusów na przystankach, 
czyli uniemożliwienie wjazdu lub wyjazdu z przystanku z po
wodu zajęcia go przez inne wozy. Oprócz pojazdów komuni
kacji miejskiej i pasażerów podróżujących autobusem straty 
czasu ponosić mogą i pozostali użytkownicy ulicy, gdy, na 
skutek zbyt krótkiej zatoki przystankowej, autobusy oczeku
jące na wjazd do niej zajmują pas ruchu przeznaczony także 
dla komunikacji indywidualnej. 

Przepustowość przystanku można zdefiniować jako liczbę 
autobusów, które mogą zostać obsłużone w określonej jed
nostce czasu. Wówczas mówimy o przepustowości możliwej 
(maksymalnej) przystanku. Natomiast podejście uwzględ
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niające kryterium jakości wymaga analizy przepustowości 
projektowej (praktycznej) przystanku, która może być różnie 
zdefiniowana. W ogólnym rozumieniu będzie to dopuszczal
na liczba autobusów (natężenie krytyczne), które będą mo
gły skorzystać z przystanku w ciągu jednej godziny bez po
gorszenia warunków ruchu poniżej ustalonego poziomu.

Cele analiz przepustowości przystanków
Oszacowanie przepustowości przystanku pozwala na uwzglę
dnienie potrzeb komunikacji autobusowej od strony infra
strukturalnej, co jest istotne na etapie prac planistycznych 
i projektowych, a także umożliwia przeprowadzenie pełniej
szych analiz funkcjonowania linii autobusowej. Można podać 
następujące cele określenia przepustowości przystanku:

•	 ustalenie adekwatnej do potrzeb geometrii przystan
ku lub podjęcie decyzji o rozdzieleniu przystanków,

•	 podjęcie decyzji o konieczności budowy zatoki przy
stankowej,

•	 oszacowanie maksymalnej liczby autobusów, jakie 
mogą korzystać z przystanku o ustalonej geometrii 
przy zachowaniu określonego standardu obsługi,

•	 ocena wpływu sygnalizacji świetlnej na funkcjonowa
nie przystanku.

Ocena przepustowości przystanku autobusowego stanowi 
podstawę do przyjęcia geometrii przystanku poprzez ustale
nie liczby stanowisk wymiany pasażerów, czyli liczby autobu
sów na przystanku, które mogą prowadzić wymianę pasaże
rów w tym samym czasie. Ograniczają ją długość krawędzi 
zatrzymania (peronu przystankowego) i/lub zasady korzysta
nia z przystanków przyjęte przez zarządców komunikacji 
w poszczególnych miastach. Standardowo liczba stanowisk 
wymiany pasażerów ograniczana jest do dwóch (np. Kraków, 
Warszawa) lub trzech. Przykładając liczbę stanowisk wymiany 
do długości taboru autobusowego, uzyskuje się długość kra
wędzi zatrzymania. Dla zatoki przystankowej jest to odcinek 
między punktami załomu skosów wjazdowego i wyjazdowe
go. Zwiększenie długości przystanku pozwala na obsługę więk
szej liczby autobusów przy tym samym poziomie strat czasu 
ponoszonych przez nie. Jednakże efekty rozbudowy przystan
ku nie muszą być proporcjonalne, ponadto ujawniają się nega
tywne konsekwencje wydłużenia przystanku, w postaci:

Radosław Bąk1

AnAlizA pRzepuSTOWOśCi  
pRzySTAnKóW AuTOBuSOWyCH
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•	 wydłużenia drogi dojścia do czoła przystanku i same
go autobusu,

•	 oddalenia czoła przystanku od ciągów pieszych,
•	 pogorszenia bezpieczeństwa ruchu (dobieganie do 

autobusów poza przejściem dla pieszych, ukośnie do 
jezdni),

•	 utrudnionej orientacji pasażerów (pogorszenie rozpo
znawalności miejsca zatrzymania czy numeru linii au
tobusowej),

•	 wzrostu kosztów inwestycyjnych i zajęcia terenu.
 
Powyższe niedogodności wskazują, że przesadna rozbu

dowa przystanku jest także niewskazana. Utrudnienia na
rastają już dla peronów umożliwiających na zatrzymywanie 
się trzech autobusów, zwłaszcza w przypadku dłuższego ta
boru przegubowego.

Decyzja o budowie zatoki autobusowej może być podjęta 
ze względu na blokowanie ogólnodostępnego pasa ruchu 
przez autobusy korzystające z przystanku. Z drugiej strony 
lokalizacja przystanku w zatoce jest niekorzystna z uwagi na 
wydłużenie czasu potrzebnego na włączenie się autobusu do 
ruchu oraz kosztów budowy. Do szczegółowej analizy celo
wości stosowania zatoki przydatnym jest określenie strat cza
su ponoszonych przez wszystkich uczestników ruchu.

Ustalenie liczby autobusów, które mogą korzystać z przy
stanku, pozwala na ułatwienie planowania przebiegu linii au
tobusowych (w tym np. podczas wytyczania objazdów) oraz 
określenie konsekwencji zwiększenia natężenia ruchu autobu
sów korzystających z przystanku. Przepustowość przystanku 
może być także kryterium pomocniczym uwzględnianym przy 
decyzji o dopuszczeniu kolejnych przewoźników do zatrzymy
wania się na przystanku. 

przepustowość możliwa przystanku
Przepustowość możliwa oznaczać będzie maksymalną liczbę 
autobusów, jakie mogą być obsłużone w przypadku ciągle 
występującej kolejki autobusów oczekujących na wjazd na 
przystanek. Oszacowanie jej na podstawie badań empirycz
nych wymagałoby znalezienia przystanku, na którym na
tężenie ruchu autobusów przekracza możliwość obsłużenia 
wszystkich, co jest jednak nierealne. Wobec powyższego, 
bazując na wynikach badań identyfikacyjnych procesów 
związanych z funkcjonowaniem przystanku [2], przepu
stowość możliwą ustalono wyłącznie w sposób analityczny, 
przy następujących założeniach:

•	 na dojeździe do przystanku występuje nieprzerwana 
kolejka autobusów,

•	 czasy postoju oraz wymiany pasażerów dla kolejnych 
autobusów są stochastycznie niezależne,

•	 wzrost obciążenia przystanku nie ma wpływu na war
tości parametrów obsługi autobusów na przystanku.

Oznacza to, że pomijany jest ewentualny wpływ zależ
ności różnych czynników na czas wymiany, np. interwał 
między pojazdami, a więc czas oczekiwania pasażerów na 
autobus. Pomija się sprzężenie zwrotne polegające na dąże
niu systemu do odnowy, np. prób kierowców do jak naj

szybszego odjazdu z przystanku, jeśli widzą kolejkę auto
busów oczekujących na wjazd na przystanek.

Przy powyższych założeniach, traktując przystanek jako 
system kolejkowy, przepustowość możliwa Cm jest odwrot
nie proporcjonalna do średniego czasu obsługi tz autobusu 
na przystanku:

     
 (�)

Poprzez czas obsługi tz rozumieć należy okres między 
momentem rozpoczęcia wymiany pasażerów (lub innym 
momentem charakterystycznym obsługi) kolejnych auto
busów. Składa się nań czas postoju tp (w którym wyróżnić 
można czas wymiany pasażerów tw i czas tracony [2, 3]) 
oraz czas potrzebny na podjazd kolejnego autobusu na sta
nowisko z kolejki td:

    
 (2)

Wzór � obowiązuje dla przystanku o jednym stanowi
sku wymiany pasażerów S, czyli sytuacji, gdy tylko jeden 
z autobusów może prowadzić wymianę pasażerów w da
nym momencie. Dla przystanku o S > � liczby stanowisk 
może dochodzić do wzajemnego blokowania się autobusów 
– pojazdy na dalszych pozycjach, mimo zakończenia wy
miany pasażerów, oczekują na odjazd autobusu ze stanowi
ska o niższym numerze. Jest to najczęściej spotykany i po
twierdzony badaniami empirycznymi przypadek.

Uwzględniając losowość czasu wymiany pasażerów, przy 
równoczesnym braku możliwości omijania się autobusów, 
zgodnie z modelem przedstawionym dokładniej w [3] czas 
obsługi pary lub trójki autobusów zwiększy się do wartości:

    

(3)

gdzie τ = 2.0s uwzględnia dodatkowy czas potrzebny przy 
podjeździe drugiego i trzeciego wozu z kolejki.

Wydłużenie przystanku wpływa także na czas podjazdu 
autobusów td. Zgodnie z prostym wzorem regresji liniowej 
[3] średni czas podjazdu waha się od 7.5s dla przystanku 
z jednym stanowiskiem, z którego korzystają wyłącznie au
tobusy standardowe, do �8.5s dla trzystanowiskowego 
przystanku obsługiwanego przez autobusy przegubowe.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, po prze
kształceniu wzoru (�), przepustowość możliwa przystanku 
w zależności od liczby stanowisk wyniesie:

    

(4)

przy czym up oznacza udział autobusów przegubowych ko
rzystających z przystanku.
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Przyjmując, że z przystanku korzystają wyłącznie auto
busy przegubowe (�8m – up = �00%), wzory (4) można 
przekształcić do postaci: 

    
(5)

w którym:  
CmS – przepustowość możliwa przystanku o S sta

nowiskach
S – liczba stanowisk wymiany pasażerów wyno

sząca �, 2 lub 3.
 
Na rysunku � przedstawiono zależność przepustowości 

możliwej od średniego czasu wymiany pasażerów. Dodanie 
drugiego stanowiska wymiany pasażerów zwiększa przepu
stowość możliwą przeciętnie o 50%, a dodanie trzeciego 
przeciętnie o 90%. Jeśli porównywać przypadek przystan
ku z dwoma i trzema stanowiskami, wzrost przepustowości 
możliwej wynosi 25%. Analogiczne obliczenia teoretyczne 
dla przystanku z czterema stanowiskami wskazują na dal
szy wzrost przepustowości o �5%, przy czym w rzeczywi
stości będzie on jeszcze mniejszy, gdyż model nie uwzględ
nia wydłużenia czasu postoju na skutek konieczności doj
ścia pasażerów do autobusu. Spadek przyrostu przepusto
wości wraz z dodawaniem kolejnych stanowisk wymiany 
pasażerów wskazuje na celowość ograniczenia długości 
przystanków do dwóch lub trzech stanowisk.

Ze względu na duży spadek prędkości komunikacyjnej 
autobusów oraz powstawanie długich, niedopuszczalnych 
kolejek na skutek nieregularności dopływu autobusów do 
przystanku za przepustowość możliwą nie powinno się 
przyjmować więcej niż 88% analitycznie wyznaczonej war
tości [��].

jej konsekwencjami. Chcąc oszacować dopuszczalną liczbę 
autobusów, które mogą korzystać z przystanku bez zbyt 
dużych uciążliwości, potrzebne jest przyjęcie kryterium 
oceny warunków obsługi odnoszonego do autobusów bądź 
lepiej do samych pasażerów. Wybór kryterium obsługi jest 
w dużej mierze decyzją arbitralną, przy czym może być po
dyktowany ograniczonymi możliwościami przeprowadze
nia analiz dla tak złożonego systemu, jakim jest funkcjo
nowanie przystanku. Z tego powodu w praktyce warunki 
obsługi pasażerów nie stanowią bezpośrednich mierników 
oceny. Spotykane w literaturze kryteria przepustowości 
projektowej to:

•	 ustalony udział przepustowości możliwej (np. 80%),
•	 porównanie czasu postoju na przystanku i czasu prze

jazdu odcinka międzyprzystankowego ze średnim in
terwałem autobusów na linii [�0],

•	 prawdopodobieństwo napotkania przez dojeżdżający 
autobus zajętego przystanku przez poprzedzające au
tobusy [8, ��],

•	 straty czasu autobusów w kolejce odnoszone do czasu 
postoju autobusu [4, 7],

•	 straty czasu autobusów ponoszone w kolejce przed 
przystankiem.

Poziom zawodności obsługi, wyrażony prawdopodo
bieństwem natrafienia przez autobus na zajęty przysta
nek, wykorzystywany jest w metodzie amerykańskiej 
[��]. Bazuje ona na obliczeniach analogicznych do wy
znaczenia przepustowości możliwej (wzór 4) z tą różnicą, 
że czas postoju wyznacza się dla wartości średniej po
większonej o tzw. operacyjny czas postoju. Oznacza to, że 
rzeczywisty czas postoju autobusu będzie krótszy niż 
przyjęty z określonym prawdopodobieństwem. Przy za
łożeniu wzorowej regularności kursowania i równomier
nym interwale rozkładowym czas operacyjny pozwala 
wyznaczyć prawdopodobieństwo, że kolejny autobus do
cierający do przystanku nie będzie mógł wjechać nań bez 
oczekiwania (tzw. failure rate). Podręcznik [��] zaleca, 
aby przyjmować poziom zawodności równy 2.5% dla te
renów podmiejskich i 7.5% do �5% dla centrów miast. 
�5% poziom zawodności wyznacza granicę, przy której 
prędkość komunikacyjna dla linii autobusowej zaczyna 
gwałtownie spadać. Matematycznie poziom 50% jest 
równoznaczny z osiągnięciem przepustowości maksymal
nej zgodnie z (4). W praktyce, po uwzględnieniu regu
larności kursowania autobusów, przepustowość jest osią
gana dla poziomu zawodności rzędu 25%, co w warun
kach polskich odpowiada wykorzystaniu przepustowości 
możliwej na poziomie 88%.

Metoda opracowana przez A. Rudnickiego dla warun
ków krajowych bazuje na kryterium stosunku średniego 
czasu oczekiwania autobusu w kolejce do czasu obsługi δ. 
Za poziom krytyczny przyjęto 25%. Dla przeciętnych cza
sów wymiany na przystankach oznacza to bezwzględne 
średnie straty czasu przypadające na autobus na poziomie 
6–�0 s. Liczbę autobusów, jaka może skorzystać z przystan
ku, określa wzór [4]:

C S
S t SmS

w

=
+ +

3600
11 5 16 80 33. . ln( ) .

Rys. 1. Przepustowość maksymalna przystanku o 1, 2 lub 3 stanowiskach w zależności od 
średniego czasu wymiany pasażerów

Kryteria przepustowości projektowej
Przepustowość maksymalna pozwala na ocenę największej 
liczby autobusów, które mogą skorzystać z przystanku, nie 
uwzględniając warunków obsługi. Natężenia autobusów 
bliskie przepustowości powodować będą znaczący wzrost 
strat czasu autobusów docierających do przystanku, a przez 
to istotny spadek prędkości komunikacyjnej ze wszystkimi 
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(6)

gdzie tz oznacza średni czas zajęcia stanowiska, a tp średni 
czas postoju. Metoda uwzględnia także regularność kurso
wania autobusów, w tym wpływ sygnalizacji świetlnej zlo
kalizowanej przed przystankiem. 

W zaproponowanej metodzie postanowiono przyjąć 
kryterium przepustowości projektowej jako bezwzględną 
wartość strat czasu autobusów oczekujących w kolejce na 
wjazd na przystanek, a więc inne niż w opisanych uprzed
nio metodach. Kryterium zastosowane w metodzie [��] nie 
uwzględnia nieregularności kursowania autobusów, co pro
wadzi do znacznego zawyżenia przepustowości projekto
wej. Natomiast odnoszenie strat czasu do czasu wymiany 
[7] oznacza, że dla dłuższego czasu postoju autobusów do
puszczalne są większe straty czasu. W praktyce często 
oznaczać będzie to, że autobus, którym podróżuje większa 
liczba pasażerów (większe napełnienie pojazdu), a więc 
w gorszych warunkach, może doznawać większych strat 
czasu. Chcąc uniknąć tego typu interpretacji, zrezygnowa
no z porównań strat czasu do czasu postoju autobusów na 
przystanku.

W trakcie pomiarów identyfikacyjnych na przystankach 
[2] dało się zaobserwować zakłócenia w ruchu autobusów, 
a także łamanie zasad korzystania z przystanków przez kie
rowców. Porównując wyniki z około 2500 obserwacji zakłó
conych i niezakłóconych przyjazdów z obliczonymi strata
mi czasu autobusów, zestawiono w tabeli � zaproponowane 
przedziały jakości obsługi dla przystanku autobusowego 
komunikacji miejskiej.

nia przez zarządcę jedynie przystanku podwójnego. Do zda
rzeń tych z różnym nasileniem dochodziło na przystankach, 
dla których średnie straty czasu autobusów przekraczały 
około 3.5–4.5 s.

przepustowość projektowa przystanku
Do oszacowania strat czasu ponoszonych przez autobusy 
oczekujące w kolejce skonstruowano program symulujący 
funkcjonowanie przystanku. Szczegółowy opis modelu zwe
ryfikowanego w oparciu o wyniki pomiarów na przystan
kach [2] przedstawiono w [3]. Program pozwala uwzględ
nić szereg czynników wpływających na wartość strat czasu. 
Najbardziej istotne są:

•	 natężenie ruchu autobusów Q [pojazdów/h],
•	 średni czas wymiany pasażerów tw oraz czas tracony 

po zakończeniu wymiany pasażerów tt [s],
•	 liczba stanowisk wymiany pasażerów S (sztywna bądź 

zależna od długości krawędzi oraz gabarytów taboru 
kursującego na linii),

•	 typ potoku autobusów dopływającego do przystanku 
(regularność kursowania i wpływ sygnalizacji świet
lnej).

Pozostałe czynniki ujęte w modelu symulacyjnym oka
zały się mieć niewielki wpływ na otrzymywane z symulacji 
wartości strat czasu, co pozwala na przyjęcie w analizach 
uśrednionych wartości tych parametrów.

Na podstawie opracowanych w [3] wzorów na straty 
czasu autobusów w kolejkach przed przystankiem wypro
wadzono formułę na przepustowość projektową Cp: dla 
przystanku o liczbie stanowisk S = �, 2 lub 3:

    

 (7)

w którym:
dkr – dopuszczalna wartość strat czasu ponoszo

nych przez autobusy [s]
tz – średni czas zajęcia stanowiska przystanku 

przez autobus zgodnie z wzorem (2) [s]
fj – współczynniki korygujące z uwagi na wpływ 

sygnalizacji świetlnej, regularność kursowa
nia i wydłużenie czasu wymiany pasażerów 
na dalszych stanowiskach

α,	β – parametry związane z liczbą stanowisk wy
miany pasażerów przyjmujące wartości zgod
nie z tabelą 2
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Warunki obsługi autobusów ocenione na podstawie obserwacji
średnia strata czasu 

autobusu d  [s]
warunki obsługi  

autobusów sytuacja na przystanku

< 1.5 bardzo dobre sporadycznie występujące utrudnienia 

1.5–4.0 dobre nieliczne autobusy muszą oczekiwać na wjazd 
na przystanek

4.0–10.0 przeciętne częste zatrzymania z powodu zajęcia przystanku, 
blokowanie się autobusów na stanowiskach

Tabela 1

Wartości przyjętych strat czasu są zdecydowanie niższe 
niż przy ocenie sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świet
lną [�0], jednakże po uwzględnieniu napełnień pojazdów 
sumaryczne straty czasu pasażerów są porównywalne z ob
liczonymi dla czterowlotowych skrzyżowań miejskich. 

Jako graniczną dopuszczalną stratę czasu, będącą kryte
rium przepustowości projektowej, zaproponowano dkr = 
4.0 s. Pozwala ona zapewnić dobre warunki ruchu autobu
sów, ponadto argumentem przemawiającym za tą wartością 
okazały się zachowania samych kierowców, którzy, w celu 
zaoszczędzenia czasu, umożliwiali wymianę pasażerów na 
trzecim, a nawet czwartym stanowisku, mimo dopuszcze
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Parametry kalibrujące we wzorze (7)  
zależne od liczby stanowisk wymiany pasażerów:

Parametr 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska

α 0,148 0,023 0,007

β 3,22 3,50 3,49

Tabela 2
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Współczynniki korygujące fm, fk, fw wyznacza się ze wzo
rów pozwalających porównać straty czasu dla analizowane
go przystanku do zdefiniowanego przypadku podstawowe
go – przystanku bez wpływu sygnalizacji świetlnej i o wy
sokiej nieregularności kursowania komunikacji zbiorowej.

Na podstawie badań empirycznych [3] ustalono, że 
średni czas obsługi tz we wzorze (7) dla przeciętnych warun
ków przystanku w centrum (dominujący potok autobusów 
przegubowych, przystanek zlokalizowany w zatoce sąsia
dującej z pasem ruchu ogólnego) jest przeciętnie o �7 s 
dłuższy od czasu wymiany pasażerów. Uwzględniając tę za
leżność, na rys. 2 przedstawiono przepustowość projektową 
jako funkcję średniego czasu wymiany pasażerów lub czasu 
obsługi dla dkr = 4.0 s.

Porównanie przepustowości projektowej dla przystanku 
o dwóch lub trzech stanowiskach z przystankiem jednosta
nowiskowym pozwala stwierdzić ponad dwukrotną efektyw
ność rozbudowy przystanku, a więc odwrotnie niż w przy
padku przepustowości maksymalnej. Wynika to z przyjęcia 
kryterium stałej wartości strat czasu na stosunkowo niewy
sokim poziomie. Wówczas niekorzystne efekty rozbudowy 
przystanku (wydłużenie postoju na skutek blokowania się 
autobusów na przystanku) nie ograniczają w sposób istotny 
przyrostu przepustowości praktycznej. 

gdzie: 
T – długość cyklu sygnalizacji (T > 50 [s])
λ – udział efektywnego sygnału zielonego w cyklu 

wyrażany stosunkiem długości sygnału zielo
nego grupy obsługującej potok autobusów do 
długości cyklu G

e
/T.

Wzrost długości cyklu, a także udziału sygnału czerwo
nego powodują wzrost strat czasu ponoszonych przez auto
busy na przystankach. Na rysunku 3 pokazano przykład 
wpływu sygnalizacji świetlnej o długości cyklu T = �20 s 
i trzech długościach sygnału zielonego dla fazy, w której ob
sługiwane są autobusy: 36 s, 60 s i 84 s. Największa reduk
cja przepustowości – do 50% występuje w przypadku przy
stanku z jednym stanowiskiem wymiany pasażerów, kiedy 
grupowanie autobusów powoduje konieczność oczekiwania 
na wjazd na przystanek już dla drugiego autobusu.

Opisany wpływ sygnalizacji dotyczy zdarzenia, gdy potok 
autobusów obsługiwany jest tylko w jednej fazie sygnalizacji. 
W pozostałych przypadkach dla uproszczenia obliczeń wpływ 
sygnalizacji można pominąć lub wykorzystać narzędzia symu
lacji komputerowej do oceny szczególnych przypadków.

Rys. 2. Przepustowość projektowa przystanku o 1, 2 lub 3 stanowiskach w zależności od 
średniego czasu wymiany pasażerów dla wyjściowego przypadku analiz i kryterium średnich 
strat czasu na poziomie dkr=4.s

Istotnym czynnikiem redukującym przepustowość prak
tyczną jest obecność sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja 
świetlna zlokalizowana przed wjazdem na przystanek gru
puje autobusy w czasie, zwiększając prawdopodobieństwo 
zablokowania przystanku. Wpływ na filtrację potoku auto
busów mają podstawowe parametry pracy sygnalizacji. 
Zależność tę przedstawia wzór 8, uzyskany za pomocą ska
librowanego modelu symulacyjnego, opisanego w [3]:

   

(8)
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f dla
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Wykorzystując możliwości metod symulacyjnych, zba
dano także wpływ regularności kursowania na straty czasu 
autobusów, wyrażony współczynnikiem korygującym [3]:

    

 (9)

w którym k jest parametrem regularności kursowania auto
busów (odpowiada on parametrowi rozkładu Gamma, któ
rym można opisać rozkład zgłoszeń autobusów dojeżdżają
cych do przystanku):     

(�0)

  – wariancja interwałów szacowana z próby [s].

Rys. 3. Wpływ stałoczasowej sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na dojeździe do przy-
stanku na przepustowość projektową przystanku o 1, 2 lub 3 stanowiskach dla długości 
cyklu T =120 s i udziału sygnału zielonego w cyklu 30, 50 i 70%
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Badania empiryczne [2] wskazały na wysoką nieregu
larność kursowania nie wymagającą stosowania współ
czynnika korygującego fk dla natężeń powyżej 20–30 po
jazdów/h.

W przypadku przystanków o kilku stanowiskach, po
stój autobusu na dalszych stanowiskach może ulec wydłu
żeniu ze względu na czas poświęcony na dojście pasażerów 
do drzwi autobusu. Według [7] wydłużenie postoju wynosi 
przeciętnie 3 s dla drugiego i 6 s dla trzeciego stanowiska 
wymiany pasażerów. W ostatnich badaniach zasady tej nie 
udało się potwierdzić [2]. Występuje ona jednakże na przy
stankach, dla których wiata przystankowa i powierzchnia 
oczekiwania pasażerów znajdują się bezpośrednio przy czo
le przystanku, a dojście do stanowiska 2 i 3 może być 
utrudnione między innymi poprzez niewystarczającą po
wierzchnię oczekiwania dla pasażerów. Dla takiego przy
padku wpływ wydłużenia czasu wymiany na dalszych sta
nowiskach uwzględnić można poprzez wprowadzenie 
współczynników korygujących:

dla przystanku o S = 2: fw = �.05
dla przystanku o S = 3: fw = �.�8

W przypadku posiadania danych o potokach pasażerów 
[Pas/h] do obliczenia średniego czasu wymiany wykorzystać 
można wzory regresji wielorakiej przedstawione w [�]. Dla 
przykładu na rysunku 4 przedstawiono diagram pozwalają
cy określić liczbę wymaganych stanowisk wymiany pasaże
rów, w zależności od potoku pasażerów wsiadających i wy
siadających w godzinie, dla przypadku przystanku bez 
wpływu sygnalizacji świetlnej, z którego korzystają nisoko
podłogowe autobusy standardowe (50%) i przegubowe 
(50%) przy przeciętnym napełnieniu autobusów, rów
nym 50%, i równomiernej wymianie pasażerów (50/50% 
wsiadających i wysiadających). Zakreskowany obszar wska
zuje na możliwe przesunięcie granic wyznaczonych według 
kryterium średniej straty czasu dla przypadku większych 
napełnień autobusów, dominującego potoku pasażerów 
wsiadających oraz zbyt małej powierzchni oczekiwania wy
dłużającej czas wymiany na dalszych stanowiskach. 

podsumowanie
Cechą przystanku autobusowego, jako elementu infrastruk
tury komunikacyjnej, jest jego przepustowość. Wyznacza 
ona natężenie ruchu autobusów, które mogą korzystać 
z przystanku – wartość maksymalną (przepustowość możli
wą) oraz projektową (praktyczną) uwzględniającą standar
dy obsługi autobusów.

W literaturze spotyka się różne kryteria przepustowości 
projektowej przystanków. W zaproponowanej metodzie 
obliczania przepustowości przystanku przyjęto kryterium 
bezwzględnych średnich strat czasu autobusów w kolejce 
na poziomie dkr = 4.0 [s/A]. Na podstawie analiz symula
cyjnych wyprowadzono wzory na przepustowość projekto
wą dla zadanej wartości strat czasu i przeciętnych charakte
rystyk potoku autobusów oraz ich obsługi.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na przepu
stowość przystanku są: liczba stanowisk wymiany pasaże
rów, czas postoju autobusu oraz charakterystyki związane 
z regularnością kursowania autobusów docierających do 
przystanku. Sygnalizacja świetlna zlokalizowana za przy
stankiem w sposób istotny może redukować przepustowość 
przystanku poprzez grupowanie autobusów w czasie.

Zwiększenie długości przystanku autobusowego dla ostre
go kryterium przepustowości praktycznej pozwala na istotną 
poprawę warunków ruchu autobusów. W szczególności jest 
to obserwowane dla przystanków dwustanowiskowych. 
Wprowadzenie trzech stanowisk zamiast dwu pozwala na 
zwiększenie przepustowości o około 50%, jednakże dla pasa
żerów oczekujących na przystankach oznacza to utrudnienia 
we wsiadaniu do autobusów, dlatego wprowadzenie przy
stanków z trzema stanowiskami powinno być rozpatrywane 
z alternatywą pod postacią rozdzielenia przystanków.
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Doświadczenia niemieckich krajów związkowych są 
dobrym przykładem, jak należy dokonywać regiona-
lizacji procesu zarządzania kolejami regionalnymi. 
Reforma, która rozpoczęła się w 1993 roku, przyno-
si pasażerom bardzo korzystne rezultaty. Pociągi nie 
tylko jeżdżą częściej, są bardziej czyste i punktualne, 
ale ruch kolejowy przywracany jest na nieczynnych 
liniach, a także powstają nowe stacje kolejowe. Każdy 
z krajów związkowych ma nieco inne doświadczenie 
i prowadzi w zakresie kolei regionalnych odmienną 
politykę. Szlezwik-Holsztyn stawia sobie za główny 
cel sprawnie dowozić pracowników do Hamburga, 
licząc, że korzystając z potencjału sąsiedniego kraju 
związkowego, przyczyni się do wzrostu gospodar-
czego na swoim obszarze. 

Regionalizacja przewozów kolejowych w niemczech1 
Usamorządowienie zarządzania regionalnymi przewozami 
kolejowymi stanowiło jeden z trzech głównych elemen
tów reformy kolei w Niemczech. Przekazanie kompetencji 
w zarządzaniu kolejami nastąpiło na mocy ustawy o regio
nalizacji pasażerskiego transportu publicznego z 27 grud
nia �993 roku (Gesetz zur Regionalisierung des öffentli
chen Personennahverkehrs – RegG; [6]). Władze krajów 
związkowych przejęły odpowiedzialność za organizację 
przewozów jednak dopiero w dniu � stycznia �996 roku. 
Blisko dwuletni okres miał być czasem przeznaczonym 
przede wszystkim na przygotowanie się do nowego zada
nia. Regionalizacja przewozów pasażerskich była też po
niekąd następstwem wdrażania w życie dwóch dyrektyw 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (9�/440/EWG [�3] 
i �893/�99�/EWG [�6]). 

Obsługa przewozów kolejowych powierzona została 
landom, podczas gdy za organizację przewozów autokaro
wych odpowiadają powiaty oraz miasta na prawach powia
tów. Wynika to ze specyficznej roli transportu autobusowe
go, który, zgodnie z prawem z �93� roku (znalazło ono 
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swoje potwierdzenie w obowiązującej ustawie o wsparciu 
transportu pasażerskiego z �96�: Personenbeförderungsgesetz 
[�0]), nie może konkurować z kolejami na odcinkach dłuż
szych niż 50 km. 

Do kompetencji krajów związkowych w zakresie organiza
cji regionalnych, pasażerskich przewozów kolejowych należy 
m.in. rozpisywanie przetargów na obsługę poszczególnych 
tras, układanie przebiegu tras, rozkładów jazdy, a także ustala
nie standardów technicznych świadczonych usług. Landy mają 
prawo też kształtować własne systemy taryfowe, które odbie
gają od taryf Kolei Niemieckich (Deutsche Bahn). 

Proces regionalizacji pokazuje, że władze poszczegól
nych krajów związkowych w bardzo odmienny sposób 
przystąpiły do realizacji zadania. Składały się na to różne 
czynniki: hierarchia priorytetów rozwoju regionalnego, cele 
polityczne, uwarunkowania geograficzne czy demograficz
ne itp. Paleta rozwiązań jest więc bardzo szeroka. Niektóre 
z krajów związkowych powołały własnych zarządców trans
portu kolejowego na całym swoim terenie. Stało się tak 
m.in. w Bawarii czy SzlezwikuHolsztynie. Inne landy po
wierzyły zadanie istniejącym związkom transportowym 
i taryfowym, czego przykładem jest Hesja, gdzie aż trzy 
związki odpowiadają za realizację aglomeracyjnych i regio
nalnych przewozów kolejowych. Dolna Saksonia i Badenia
Wirtembergia z kolei pozwoliły na to, aby największe 
aglomeracje same zarządzały przewozami na własnym tery
torium, podczas gdy pozostały obszar pozostaje w kompe
tencjach władz regionalnych. Jeszcze inne rozwiązanie zo
stało zastosowane w NadreniiPalatynacie, gdzie sieć kole
jowa, ze względów historycznych, a także częściowo geo
graficznych dzieli się na dwa podsystemy. W związku z tym 
powołano dwóch zarządców. Przeciwną tendencję – konso
lidację – prezentują natomiast Berlin i Brandenburgia, któ
re powołały wspólnego zarządcę. 

W sumie za regionalne i aglomeracyjne przewozy kole
jowe odpowiada 27 organizatorów. Jest to blisko dwukrot
nie więcej niż krajów związkowych. Pasażer jednak nie od
czuwa w związku z tym specjalnych niedogodności. W in
teresie wszystkich jest, aby jak najwięcej osób korzystało 
z kolei, więc nie ma problemów z taryfami czy też koordy
nacją rozkładów jazdy. Co więcej, niektóre landy traktują 
możliwość kształtowania systemu taryfowego jako ważne 
narzędzie zrównoważonego rozwoju transportu, którego 



�

TransporT miejski i regionalny 02 2011

celem jest zmiana zachowań i przekonanie kierowców do 
wyboru przyjaznych środowisku form przemieszczania się, 
zwłaszcza kolei. Osobliwym przykładem traktowania sy
stemu taryfowego, jako narzędzia polityki transportowej, 
jest Turyngia, w której darmowy przewóz rowerów traktu
je się jako stymulator wzrostu znaczenia ruchu rowerowe
go, zarówno w codziennych dojazdach, jak i w rekreacji 
oraz turystyce.

Należy podkreślić, że część krajów związkowych wprowa
dziła osobną markę, niezależną od marki przewoźników, dla 
połączeń regionalnych. Przykładowo w Bawarii działają one 
pod nazwą „BayernTakt”, w BadeniiWirtembergii jako „3
LöwenTakt”, natomiast w NadreniiPalatynacie po prostu 
„der Takt”. Słowo „takt” ma podkreślać spójność i regular
ność oferty komunikacji publicznej, nie tylko kolejowej, w re
gionie. W SzlezwikuHolsztynie jest to gra słowna: „Mein 
Weg. Der Nahverkehr in SchleswigHolstein”, co znaczy: 
„Moja droga. Transport lokalny w SzlezwikuHolsztynie”.

Transport kolejowy jako element  
zrównoważonego rozwoju regionów
Każdy z organizatorów przewozów czy krajów związko
wych ma też inne priorytety odnośnie działań na rzecz 
kolei. SzlezwikHolsztyn, który liczy 2 835 000 miesz
kańców zamieszkujących obszar o powierzchni �5 800 
km2, w pierwszej kolejności działa na rzecz zapewnie
nia jak najlepszego dojazdu do Hamburga. Dzieje się to 
mimo faktu, że miasto to stanowi osobny kraj związkowy. 
Szczególny nacisk położony jest na zapewnienie sprawnego 
dojazdu nie tylko z najbliższych okolic Wolnego Miasta, 
ale również z ośrodków w głębi kraju, m.in. z Lubeki czy 
Neumünster. Drugim celem jest zapewnienie dojazdu do 
licznych atrakcji turystycznych w SzlezwikuHolsztynie. 
Szczególną rolę odgrywają więc, w praktyce długodystan
sowe, połączenia regionalne z Hamburga na wyspę Sylt 
(kolej dojeżdża na nią po specjalnej grobli) czy do wielu 
mniejszych miejscowości nadmorskich, co przejawia się 
akurat w licznych krótkich połączeniach między liniami 
magistralnymi a miejscowościami nadmorskimi (np. do 
Bad St. PeterOrdning czy na plaże w dzielnicy Lubeki 
– Travemünde).

Dla porównania należy nadmienić, że przykładowo 
głównym celem NadreniiPalatynatu jest odciążenie sieci 
drogowej, co jest realizowane poprzez systematyczny 
wzrost pracy przewozowej następujący w wyniku dogęsz
czania taktu (obecnie godzinnego lub na niektórych liniach 
półgodzinnego) oraz reaktywację nieczynnych linii kolejo
wych. Przewoźnicy startujący w przetargach muszą mieć 
własny tabor. Odmiennie jest w Saksonii Dolnej: władze 
tego landu kładą szczególny nacisk na zakup nowoczesne
go taboru, który udostępniany jest wyłonionym w przetar
gach przedsiębiorstwom. Z kolei doświadczona drama
tycznymi zmianami demograficznymi Meklemburgia
Pomorze Przednie koncentruje się na utrzymaniu istnieją
cej sieci połączeń mimo spadku liczby pasażerów. Niekiedy 
jednak zmuszana jest do zawieszania ruchu kolejowego na 
niektórych trasach. 

Władze SzlezwikaHolsztynu wśród drugoplanowych 
celów mają również zmianę zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców regionu. Poziom motoryzacji w landzie wy
nosił w 2009 roku 505,� samochodów osobowych na �000 
mieszkańców, przez co region plasował się nieco powyżej 
średniej krajowej wynoszącej 503,2. Największy poziom 
motoryzacji był w powiecie Stormarn (563,4), który leży na 
granicy z Hamburgiem, a najniższy w stolicy landu Kilonii 
(399,8).

Poziom motoryzacji odpowiada udziałowi transportu sa
mochodowego w strukturze podróży. Najniższy udział sa
mochodu w podróżach w 2007 był w Lubece (47% wszyst
kich podróży odbywało się samochodem), w Kilonii (50%) 
i Flensburgu (53%). Najwyższy odsetek podróży samocho
dem nastąpił w powiatach graniczących z Hamburgiem np. 
Dithmarschen (66%) i Stormarn (66%). Udział transportu 
publicznego w podróżach wszystkich mieszkańców Szlez
wikaHolsztynu jest bardzo niski. W 2007 roku tylko 
6,0% wszystkich podróży odbywało się za pomocą autobu
sów czy kolei, podczas gdy samochodem wykonywano 
60,7% podróży, pieszo 23,3%, a rowerem �0,�%. Średnia 
liczba podróży wykonywanych przez mieszkańców landu 
wynosiła 3,3. 

Powyższa sytuacja ilustruje trudne warunki dla rozwoju 
regionalnych przewozów kolejowych w regionie oraz uza
sadnia wybór priorytetu rozwojowego – dowóz pracowni
ków do Hamburga. Ponadto stosunkowo niski współczyn
nik motoryzacji w Hamburgu (40�,6 s.o./�000 mieszkań
ców) tłumaczy też fakt rozwoju oferty przewozowej w week
endy. Władze SzlezwikaHolsztynu chcą dzięki temu pozy
skiwać dodatkowych gości dla licznych miejsc rekreacji i tu
rystyki. 

Regionalizacja jako poprawa efektywności  
transportu kolejowego
Ustawa o regionalizacji przewidziała również trwałe źródło 
finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasa
żerskich. W ustawie została określona wysokość środków 
wraz ze sposobem ich rewaloryzacji oraz klucz podzia
łu środków. W 20�0 roku było to blisko 6,9 mld EUR, 
z czego na SzlezwikHolsztyn przypadało 3,��% tej kwo
ty. Pieniądze na regionalne przewozy kolejowe pochodzą 
z podatku nakładanego na sprzedaż olejów mineralnych 
(w tym ropy naftowej), przy czym wysokość dofinansowa
nia przewozów nie jest zależna od wpływów osiąganych 
z tego podatku. 

Na 20�4 rok przewidziana jest rewizja sposobu podzia
łu środków oraz dostępnej kwoty. Decyzje co do zmian jesz
cze nie są znane, jednakże kraje związkowe obawiają się, że 
cięcia mogą dotyczyć nawet 5% kwoty dofinansowania. 
Długoletnie plany rozwoju uwzględniają również ewentu
alne ryzyko i potrzebę dofinansowania kolei z ogólnego bu
dżetu landów. 

Pomimo pewnej krytyki sposobu przeprowadzenia pro
cesu regionalizacji w obszernej literaturze przedmiotu prze
waża jednak zdanie, że efekty są zachęcające (m.in. [3], [8], 
[��], [�7]). Niemieckie kraje związkowe zamawiają zdecy
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dowanie więcej usług za mniejsze pieniądze. Wzrasta też 
liczba pasażerów. Oszczędności pozwalają nie tylko na za
kup usług, ale na finansowanie lub dofinansowanie działań 
infrastrukturalnych na torach i stacjach kolejowych należą
cych do DB Netze czy innych właścicieli lub zarządców [3] 
[9] [�7]. Przykładowo władze SzlezwikaHolsztynu spo
dziewają się, że te tylko dzięki przetargowi na obsługę 
środkowej części landu, który planowany jest na 20�2 roku, 
uda się zredukować od roku 20�5 koszty o ponad 5% 
w skali całego landu [9].

W SzlezwikuHolsztynie zarządzanie transportem ko
lejowym nie jest prowadzone bezpośrednio przez mini
sterstwo właściwe do spraw transportu, ale przez specjal
nie do tego powołaną jednostkę, która przyjęła postać 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Landesweite 
Verkehrsservicegesellschaft mbH (LVS) jest odpowiedzial
na za podejmowanie w imieniu kraju związkowego wszel
kich czynności odnośnie organizacji przewozów regional
nych. 

Najważniejszym elementem jest rozpisywanie przetar
gów na obsługę poszczególnych linii kolejowych. Przetargi 
rozpisywane są z dwu lub trzyletnim wyprzedzeniem na 
�0 lub �� lat. Kilkuletnie wyprzedzenie oraz stosunkowo 
długi okres obowiązywania umowy mają za zadanie stymu
lować konkurencję. Również temu celowi służy podział sie
ci kolejowej na pięć podsieci, dla których przetargi odby
wają w różnym czasie. Pomijając przetargi na pozostałe li
nie łączące SzlezwikHolsztyn z innymi krajami związko
wymi (za wyjątkiem Hamburga) oraz Danią, przetargi od
bywają się co dwa lata. 

W 2006 roku zostały rozpisane przetargi na świadcze
nie usług od 20�0 roku przez całą dekadę w podsieci 
wschodniej obejmującej świadczenie usług na poziomie 7 mln 
pociągokilometrów rocznie. Czas przewidziany na przygo
towanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie ogólnoeuropejskiego 
przetargu, a także na rozpatrzenie ewentualnych odwołań 
trwał do 2008 i kończył się podpisaniem umowy. Przewoźnik 
mógł więc przygotować się, mając okres dwóch lat, co po
zwala na zakup nowego taboru czy budowę zaplecza tech
nicznego.

Dwa lata później rozpoczęły się prace nad wyborem 
operatora sieci północnej (4,9 mln pociągokilometrów 
rocznie, od 20�2). W 20�0 roku ruszył wybór przewoźni
ka dla środkowej części sieci (5,3 mln pociągokilometrów, 
od 20�5 roku). Należy nadmienić, że każdy z przetargów 
szczegółowo precyzuje oczekiwania LVS odnośnie taboru. 
Choć nie zawsze wszystkie oczekiwania pasażerów da się 
spełnić, najważniejszym kryterium jest dostosowanie po
jazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpisywanie 
przetargów pozwala na znaczące oszczędności. Władze 
landu w pierwszej kolejności przeznaczają je na wzrost 
oferty dla pasażerów. Liczba świadczonych usług systema
tycznie rośnie (tabela �). Przed procesem regionalizacji 
oferowano pasażerom usługi na poziomie niespełna �9 mln 
pociągokilometrów, w 2007 roku były one wyższe o bli
sko ¼ więcej (23,55 mln pockm).

Równocześnie rośnie liczba przewoźników świadczących 
usługi. W �995 roku były to cztery spółki, w 2007 było już 
siedem przedsiębiorstw. Demonopolizacja prowadzi nie tyl
ko do spadku udziału spółek z koncernu Deutsche Bahn – 
z 89,8% w �995 do 56,3% w 2007, ale również spada licz
ba kilometrów przejeżdżanych przez pociągi koncernu: 
z �7,06 mln do �3,25 mln (tab. � i rys. �). 

Rozwój rynku kolejowego w Szlezwiku-Holsztynie
1995 2002 2007

Przewoźnik mln km % mln km % mln km %

DB Regio (dawniej: DB AG - ZugBus) 16,14 85,0 16,29 74,2 12,29 52,2

DB AG (S-Bahn Hamburg) 0,92 4,8 0,96 4,4 0,96 4,1

AKN 1,87 9,8 2,33 10,6 2,15 9,1

NVAG / NEG Niebüll 0,07 0,4 0,07 0,3 0,08 0,3

Nord-Ostsee-Bahn - - 2,30 10,5 6,59 28,0

NEB-Nordbahn - - - - 0,63 2,7

Schleswig-Holstein-Bahn - - - - 0,85 3,6

Razem 18,99 100,0 21,95 100,0 23,55 100,0

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LVS.

Rys.1.Operatorzy regionalnych połączeń kolejowych w Szlezwiku-Holsztynie 
(wg stanu w październiku 2010 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LVS oraz [4]

Należy nadmienić, że profesjonalnie przygotowany aparat 
urzędniczy potrafi nie tylko rzetelnie przedstawić ofertę dla 
pasażera i rozpisywać przetargi, ale również szybko zareago
wać w sytuacjach kryzysowych, jak stało się w przypadku li
kwidacji przez Deutsche Bahn pociągów InterRegio, będą
cych de iure komercyjnymi pociągami dalekobieżnymi, jednak 
odgrywającymi bardzo istotną rolę w przewozach regional
nych. LVS została wówczas zmuszona do zapewnienia alterna
tywy na jednej z najważniejszych tras w regionie Hamburg–
Flensburg, co z sukcesem osiągnęła [�8].

Konkurencja nie jest ponadczasową gwarancją
Kraje związkowe wiążą z konkurencją ogromne nadzieje 
na systematyczną poprawę świadczonych usług. Literatura 
niemiecka (por. m.in. [��], [�7], [�8]) szczegółowo oma
wia liczne korzyści, jakie czerpią władze regionalne oraz 
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pasażerowie. Wydawać by się wręcz mogło, że konkuren
cja stanowić będzie trwały sposób na obniżanie cen usług 
w regionalnym transporcie kolejowym. Sytuacja na rynku 
kolejowym ma jednak też coraz większe wady. Niemiecki 
rynek staje się coraz bardziej oligopolistyczny. Widać to 
w zmieniającej się strukturze właścicielskiej spółek kolejo
wych. Małe przedsiębiorstwa wykupywane są przez większe 
koncerny, będące często spółkami zależnymi zagranicznych 
państwowych podmiotów (np. kolei francuskich, holender
skich, duńskich itp.). 

Stopniowa monopolizacja przekłada się negatywnie na 
sytuację organizatorów i zarządców przewozów regional
nych. Na początku procesu regionalizacji nierzadko liczba 
oferentów stających do przetargu przekraczała liczbę pięciu 
przedsiębiorstw. Obecnie organizatorzy wyrażają duże za
dowolenie, kiedy otrzymują oferty od trzech przewoźni
ków.

Należy nadmienić, że negatywny wpływ na sytuację na 
rynku ma nie tylko proces monopolizacji, ale również po
stawa EisenbahnBundesamt (nadzorcy transportu kolejo
wego), który w powszechnej opinii piętrzy problemy przed 
prywatnymi przewoźnikami, skutecznie ograniczając funk
cjonowanie runku kolejowego.

Strukturę właścicielską wśród przewoźników działają
cych w SzlezwikuHolsztynie prezentuje rys. 2. Mimo iż na 
rynku działa siedmiu przewoźników, wyróżnić można czte
ry grupy kapitałowe. Ciekawostką jest, że w trzech spośród 
nich istotną rolę odgrywa kapitał publiczny, również zagra
niczny.

Przy okazji rozważania problemów konkurencji nale
ży nadmienić, że kalkulacje wskazują, iż w przewozach 
regionalnych aż 4/5 stanowią koszty, które nie podlegają 
prawom konkurencji. Należą do nich m.in. opłaty za do
stęp do torów czy opłaty dworcowe [9]. Konkurencja 
uniemożliwia więc obniżki cen usług poniżej pewnego 
progu, jedynie stanowi zabezpieczenie, czasem bardzo 
ułomne, przed czerpaniem premii za pozycję monopoli
styczną.

infrastruktura regionalnego transportu kolejowego 
w Szlezwiku-Holsztynie
Infrastruktura kolejowa służąca regionalnym przewozom 
pasażerskim na początku 2008 roku składała się z ��70 
km tras kolejowych. 42,�% stanowiły trasy dwutorowe; 
23,4% tras było zelektryfikowanych prądem przemiennym 
o napięciu �5 kV, a �,2% z prądem stałym o napięciu �,2 
kV (sieć SBahn Hamburg w części zasilanej z trzeciej szy
ny; część pociągów jest dwusystemowa). 

Dane z ostatnich lat pokazują, że aktywne działania na 
LVS nie tylko zapobiegają negatywnym tendencjom w za
kresie infrastruktury służącej kolejowemu regionalnemu 
transportowi pasażerskiemu, ale wręcz odwracają procesy. 
W porównaniu z �995, ostatnim rokiem przed regionaliza
cją, długość tras kolejowych wzrosła o 3,8%, liczba stacji 
o �2,7%, a gęstość rozmieszczenia stacji zwiększyła się 
o 8,9%. Pozytywne tendencje w zakresie rozwoju infra
struktury (por. tab. 2) idą więc w parze wraz ze wzrostem 
oferty przewozowej (tab. �).

Rys. 2. Struktura właścicielska przewoźników świadczących przewozy regionalne 
w Szlezwiku-Holsztynie (wg stanu w październiku 2010 r.). Przewoźnicy świadczący regio-
nalne przewozy na terenie Szlezwika-Holsztynu wyróżnieni zostali szarym tłem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przewoźników i rejestrów sądowych

Rozwój infrastruktury regionalnego transportu szynowego  
w Szlezwiku-Holsztynie

Parametr 1985 1995 2002 2008

Długość sieci kolejowej (km) 1153 1127 1165 1170

Liczba stacji kolejowych 193 150 161 169

Sieć kolejowa w przeliczeniu na mieszkańca (m) 0,45 0,42 0,41 0,41

Roczna liczba pociągokilometrów w przeliczeniu  
na mieszkańca 4,10 7,03 7,75 8,35

Średnia odległość pomiędzy stacjami kolejowymi (km) 5,96 7,56 7,23 6,89

Tabela 2

Jak już zostało wspomniane, wiele krajów związkowych 
przykłada szczególną wagę do reaktywacji nieczynnych li
nii kolejowych czy też budowy nowych tras. Wprawdzie 
w SzlezwikuHolsztynie dalsza reaktywacja tras nie stano
wi priorytetu, władze landu oraz LVS planują reaktywację 
dwóch tras: z Kilonii na plaże w miejscowości Schönberger 
oraz połączenia Niebüll–Flensburg (por. rys. 5). 

Na tej ostatnie trasie regularne przewozy pasażerskie 
zostały zawieszone 3� maja �98� roku. Spółka Norddeutsche 
Eisenbahngesellschaft Niebüll (NEG Niebüll) planowała 
wznowienie kursów pomiędzy miastem Niebüll a Flens
burgiem i kilka razy kierowała do władz regionalnych ofer
ty. Były one uzależnione od reaktywacji nieczynnego już 
dworca we Flensburgu, w miejscu którego teraz działa 
dworzec autobusowy. Obecny dworzec główny we Flens
burgu znajduje się w południowej części miasta, w stosun
kowo dużym oddaleniu od centrum i atrakcji turystycz
nych. Temat reaktywacji dworca ciągle odkładano na przy
szłość, ruch pasażerski nie był więc wznawiany. Trasa po 
wygaszeniu ruchu pasażerskiego była jeszcze przez 9 lat 
używana na potrzeby transportu towarowego oraz kolei 
muzealnych. Na utrzymaniu przejezdności trasy zależało 
również paktowi północnoatlantyckiemu. Wraz z upad
kiem bloku wschodniego sprawy obronności odeszły na 
dalszy plan i trasa została ostatecznie zamknięta. Należy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LVS
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zaznaczyć, że reaktywacja jest planowana, jednakże bez bli
żej określonej daty i uzależniona nie tylko od możliwości 
finansowych, ale również od sytuacji społecznoekonomicz
nej regionu. Istnieje zapotrzebowanie przede wszystkim ze 
strony ruchu turystycznego, jednak dla obsługi ruchu co
dziennego wystarczająca jest szybka linia autobusowa 
o podwyższonym standardzie, która kursuje w godzinnym 
takcie. Władze regionalne traktują ją jako swoistą forpo
cztę i od jej sukcesu częściowo uzależniają ewentualną reak
tywację ruchu kolejowego.

Reaktywacja trasy Kilonia–Schönberg Plaża jest nie tylko 
zadaniem pewnym, lecz wręcz jednym z kamieni milowych 
rozwoju kolei regionalnych w SzlezwikuHolsztynie. 
Regularne przewozy pasażerskie na tej trasie świadczone były 
do 3� maja �975 roku. Ruch pasażerski nie był zupełnie za
mknięty, gdyż w kolejnych latach odbywał się on tylko w dni 
robocze i przyjmował symboliczny wymiar kilku par pocią
gów w godzinach szczytu. Ostatecznie do zawieszenia ruchu 
kolejowego doszło �6 stycznia �98� roku. Trasa jednak ni
gdy nie została zamknięta. Działo się to na skutek działalno
ści kolei Stowarzyszenia Miłośników Transportu i Kolei 
Muzealnych (Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn) 
uruchamiających od �976 roku w sezonie turystycznym po
łączenie na trasie Schönberg–Schönberg–Plaża. Od 2009 
roku również tylko w sezonie turystycznym uruchamiane są 
w weekendy połączenia z Kilonii, obsługiwane przez DB 
Regio. Należy podkreślić, że mają one nie tylko na celu po
prawę oferty turystycznej, ale stanowią próbę odbudowy wi
zerunku kolei na tej trasie przed pełną reaktywacją. 
Reaktywacja trasy nastąpi jednak w zupełnie nowej jakości 
– będzie to element tramwaju regionalnego, dwusystemo
wego na wzór modelu Karlsruhe („TramTrain”) pod nazwą 
„StadtRegionalBahn Kiel“. 

Planowana sieć „StadtRegionalBahn Kiel“ składa się z 5 
linii tramwajowych, z których aż 4 przejeżdżać będzie przy 
dworcu kolejowym po torowisku zlokalizowanym na ulicy. 
Zakładana częstotliwość kursowania wnosi 30 minut. 
W związku z faktem, że na obszarze miasta przebieg części 
linii będzie się nakładać, takt na odcinkach wewnątrzmiej
skich wynosić będzie od 7,5 do �5 minut. Największą zale
tą systemu jest znaczące skrócenie czasu podróży z przed
mieść i sąsiednich miejscowości, co jest osiągane dzięki bez
pośredniości na wielu ważnych trasach (np. na kampus 
uniwersytecki) oraz krótkiemu czasowi oczekiwania na 
przystankach. Rekompensuje to z nawiązką nieco mniejsze 
tempo poruszania się niż w przypadku kolei. Koszt całego 
projektu szacowany jest na poziomie ok. 400 mln EUR. 
Preliminarz kosztów szacuje utrzymanie tramwaju regio
nalnego na kwotę ok. �� mln EUR rocznie. Ustandaryzowa
ny wskaźnik korzyści do kosztów (uwzględniający również 
koszty i zyski zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie środo
wiska, czasy przejazdów, ryzyko wypadków itp.) wynosi 
2,�2 [�4]. Uruchomienie całego systemu planowane jest na 
rok 20�7. Pojazdy w śródmieściu korzystać będą z zasilania 
siecią trakcyjną, natomiast w ruchu na liniach regionalnych 
napędzane będą silnikiem diesla, dzięki temu uniknie się 
dość kosztownej elektryfikacji linii kolejowych.

Należy nadmienić, że o ile w samym mateczniku – w mie
ście Karlsruhe tramwaj dwusystemowy osiągnął próg swoich 
możliwości technicznych i coraz częściej podważa się sensow
ność kontynuacji rozwoju transportu aglomeracyjnego w tym 
modelu, wnioskując o rozdzielenie sieci na część tramwajową 
i kolejową (przy utrzymaniu przebiegu linii SBahn przez 
centrum), o tyle miasta poniżej �00 tys. mieszkańców, stano
wiące centra subregionalne, coraz częściej podnoszą ideę rea
lizacji połączeń aglomeracyjnych właśnie przy wykorzystaniu 
tego rozwiązania. 

Ważną rolę w rozwoju transportu szynowego w Szlez
wikuHolsztynie odgrywa też poprawa parametrów linii 
Hamburg–Lubeka oraz Hamburg–Elmshorn. Obie trasy 
kolejowe są już obecnie bardzo mocno obciążone ruchem 
pasażerskim regionalnym, dalekobieżnym oraz towaro
wym, co z jednej strony ogranicza możliwości dogęszczania 
taktu, tak jak wskazują na to potrzeby społeczne, z drugiej 
strony przenosi spóźnienia z sieci połączeń dalekobieżnych 
na sieć połączeń regionalnych. 

Ponadto planuje się zwiększenie przepustowości tras ko
lejowych jednotorowych prowadzących do głównych miej
scowości regionu, przede wszystkim poprzez budowę do
datkowych mijanek czy fragmentaryczną rozbudowę do 
dwóch torów. Poprawę mają wnieść też nowoczesne syste
my sterowania ruchem, których realizację przewiduje się 
opcjonalnie w głównych stacjach węzłowych Szlezwika
Holsztynu.

Kolej bliżej pasażera
Żaden system transportu publicznego nie może odnieść 
sukcesu, jeśli nie będzie dopasowany do struktury urbani
stycznej. Dotyczy to również kolei regionalnych. LVS syste
matycznie pracuje nad dodatkowymi stacjami kolejowymi 
w regionie, które przybliżałyby ten środek lokomocji pa
sażerom i celom ich podróży. Od �996 roku zostało zbu
dowanych na nowo lub reaktywowanych łącznie 20 stacji 
kolejowych. Plany rozwoju kolei regionalnych [5], [9] i [�9] 
zawierają propozycje i kierunki rozwoju sieci stacji kolejo
wych. 

Pierwszy plan rozwoju transportu kolejowego z �997 
roku [5] zakładał budowę aż czternastu nowych stacji ko
lejowych w regionie. Większość zamiarów udało się osiąg
nąć, jednak realizacji nie doczekała się wspomniana już 
stacja Flensburg Centrum, na miejscu dawnego dworca 
kolejowego. 

Drugi plan rozwoju z 2002 [�9] zakładał powstanie do 
20�0 roku dziesięciu nowych przystanków kolejowych oraz 
wskazywał trasy Kilonia–Flensburg, Kilonia–Rendsburg 
i Lubeka–Puttgarden, na których należy zbadać potrzeby 
odnośnie budowy nowych przystanków. Do 2009 roku zrea
lizowano tylko połowę planowanych stacji: Großenbrode, 
Horst, Lensahn, Neumünster–Stadtwald i Lubeka–Lotnisko, 
przy czym ostatnia z nich posiada inną nazwę niż planowano 
i lokalizację (niespełna pół kilometra dalej od Lubeki).

Z możliwości przewidzianej w drugim planie transpor
towym [�9] skorzystano tylko trzykrotnie. Najbardziej 
znaną realizacją była stacja kolejowa Kilonia–Hassee CITTI 
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PARK, która została oddana do użytku �2 października 
2007 roku. Stacja składa się z dwóch platform peronowych, 
które zlokalizowane są na północ od dawnego budynku 
dworca (stacja była wyłączona z użytku już dłuższy czas 
przed budową nowego obiektu). Ostateczne sfinalizowanie 
prac nastąpiło w marcu 2008 roku, dzięki czemu powstały 
windy oraz przejście nadziemne umożliwiające bezpośred
nie i pozbawione barier architektonicznych dojście do cen
trum handlowego CITTIPARK (fot. �). Koszty budowy 
stacji zostały podzielone po równo pomiędzy kraj związko
wy, miasto i centrum handlowe.

z trzech szczegółowo nie wymienionych w dokumencie sta
cji, w Uphusum, powstała na trasie Niebüll–Tønder �7 maja 
2007 roku i służy do obsługi miejscowości.

W 2007 roku została przeprowadzona szczegółowa anali
za efektów, jakie przynoszą nowe stacje kolejowe. Autorzy 
Schulz i Fiedel [�5] oceniają te działania jako korzystne, przy 
czym 9 z �6 ocenianych stacji uważają za bardzo korzystne. 
Na nowych stacjach w dni robocze wsiadało i wysiadało około 
3800 pasażerów, z czego blisko jedna czwarta to osoby, które 
zrezygnowały z dojazdów samochodem. Uwzględniając dy
stanse podawane przez respondentów, otwarcie stacji przyczy
nia się w skali roku do redukcji podróży pokonywanych sa
mochodem o około �2,3 mln pojazdokilometrów. Odpowiada 
to redukcji emisji dwutlenku węgla o około 2�50 ton rocznie. 
Wartym podkreślania jest fakt, że liczna pasażerów zdecydo
wanie przekroczyła prognozy, które opiewały na 2600 osób 
wsiadających lub wysiadających podczas dnia roboczego. 
Sytuacja taka specjalnie nie dziwi, gdyż w Niemczech obser
wuje się, że zdecydowana większość prognoz w odniesieniu do 
transportu publicznego jest niedoszacowana. 

Nowe przystanki zwiększyły wpływy z tytułu sprzedaży 
biletów o około 780 tys. EUR rocznie. Koszty roczne utrzy
mania stacji kolejowych wynoszą około 272 tys. EUR. 
Koszty pozyskania i zaangażowania kapitału potrzebnego 
na budowę stacji określa się w skali roku na 479 tys. EUR, 
a zwiększonego zużycia energii w związku z hamowaniem 
i startem pojazdów na ok. 365 tys. EUR (koszt zatrzymania 
autobusu szynowego lub ETZ szacowany jest od � do 2 
EUR). Wspomniany już ustandaryzowany wskaźnik korzy
ści do kosztów wynosi, według obliczeń autorów, 8,00 i na
leży uznawać go za bardzo pozytywny.

Najnowszy plan [9] jest znacznie skromniejszy, gdyż 
uwzględnia tylko 5 nowych stacji. Spośród nich tylko dwie 
(Ratekau i Burg auf Fehmarn) wymieniane były we wcześ
niejszym planie rozwoju [�9]. W ogólnej liczbie wymienio
nych przystanków, nie uwzględniono tych związanych z bu
dową tramwaju regionalnego. Bardzo ciekawie prezentuje 
się koncepcja budowy stacji LubekaDzielnica Uniwersytecka 
(niem. LübeckHochschulstadtteil), która ma być zbudo
wana do 20�2 roku, wraz z dzielnicą, z której czerpie nazwę. 

Fot.1. Stacja kolejowa Kiel-Hassee CITTI-PARK (Fot. Michał Beim)

Pociągiem na co dzień podróżuje około 250 klientów 
centrum, ponadto jest on również wykorzystywany przez 
jego pracowników [9]. Liczebność klientów przybywających 
koleją jest nadal stosunkowo niska, gdyż równolegle do ko
lei oferowane jest szybkie połączenie autobusowe centrum 
handlowego z miastem. Autobusy kursują w takcie półgo
dzinnym. Dodatkowo ze względu na ograniczenia związane 
z planowaniem rozkładu jazdy kolei, mimo iż przez stację 
przejeżdżają pociągi co dwadzieścia minut (godzinny takt 
do Rendsburga, Flensburga i Eckernförde), to zatrzymują 
się tylko te ostatnie. Planuje się to jednak zmienić – docelo
wo miałyby się zatrzymywać wszystkie pociągi.

Administracja centrum handlowego prowadzi aktywne 
działania zachęcające swoich pracowników oraz podmiotów 
wynajmujących powierzchnię, aby korzystali w dojazdach do 
pracy ze środków transportu publicznego. Celem jest, aby au
tobusem lub koleją przyjeżdżał przynajmniej co trzeci pracu
jący, co oznaczałoby ok. 400 pracowników dojeżdżających 
tymi środkami transportu. Wynika to z faktu, iż koszt stwo
rzenia miejsca parkingowego przed centrum handlowym 
waha się w granicach od �2–�5 tys. EUR. Właścicielom cen
trum handlowego opłaca się nawet poszukiwać metod party
cypacji w kosztach zakupu biletów, niż tworzyć dodatkową 
przestrzeń parkingową dla pracowników. Stosowna kampa
nia reklamowa jest adresowana też do dotychczasowych i po
tencjalnych klientów centrum handlowego (fot. 2).

Kolejnym przykładem jest stacja Dodenhof przy centrum 
handlowym o tej samej nazwie na obrzeżach Kaltenkirchen, 
która powstała wprawdzie wcześniej niż w Kilonii (tj. 29 
września 2006), ale nie zyskała takiego rozgłosu. Ostatnia 

Fot. 2. Dworzec główny w Kilonii. Na pierwszym planie reklama dojazdów do centrum han-
dlowego CITTI-PARK (Fot. Michał Beim)
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Plany miejskie zakładają, że kolej będzie zapewniała naj
szybsze połączenie z centrum miasta i umożliwiała studen
tom oraz pracownikom wygodny dojazd do innych miej
scowości. Wspomniana wcześniej stacja Flensburg Cent
rum, została wykreślona z planów rozwoju, choć znajdowa
ła się w planie z 2002 roku. [�9]. 

Omawiając kwestię stacji kolejowych, nie można nie 
wspomnieć o dość ciekawym rozwiązaniu – przystankach 
na żądanie. Są one dość popularne na liniach przebiegają
cych przez tereny o niskiej gęstości zaludnienia. Wprawdzie 
brak postojów nie prowadzi ani do oszczędności czasu (po
ciągi muszą się trzymać ustalonego rozkładu), ani do 
oszczędności na opłacie dworcowej, jednak pozwalają prze
de wszystkim osiągnąć efekt psychologiczny, że kolej unika 
niepotrzebnych postojów oraz zaoszczędzić energię po
trzebną na ponowne wprawienie w ruch pojazdu.

W kontekście zmian demograficznych szczególnie istot
ną rolę odrywa dostęp pozbawiony barier architektonicz
nych. Niemieckie prawo (§ 4 BGG [�]) wyraźnie przestrze
ga, aby transport publiczny był dostępny dla osób niepełno
sprawnych „w zwykły sposób, bez większego obciążenia” 
i nie wymagał w tym celu korzystania z pomocy osób trze
cich. Dostępność transportu publicznego dla osób niepełno
sprawnych jest podstawą ich udziału w życiu społecznym 
oraz partycypacji w rozwoju regionalnym [7]. LVS konse
kwentnie modernizuje więc wszystkie stacje. Do tej pory jed
nak tylko mniej niż połowa (79) z nich jest dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Aż 86 stacji nie jest do
stępnych dla niepełnosprawnych, a w przypadku 6 wejście 
do pociągu wymaga pomocy specjalnego podnośnika. 
Kolejnym problemem jest dostępność sieci kolejowej AKN, 
w której większość stanowią stare pojazdy mające podłogę 
powyżej poziomu peronu i choć perony są dostosowane do 
osób niepełnosprawnych, tabor stanowi barierę.

Przy okazji modernizacji tworzona jest też infrastruktura 
ułatwiająca przesiadanie się, w szczególności parkingi Park& 
Ride oraz Bike&Ride. Działania LVS napotykają w tym zakre
sie często na inicjatywy wspierające. Jednym z ciekawszych 
działań jest budowa stacji rowerowej w Kilonii. Oddany do 
użytku w lutym 20�0 roku obiekt stanowi miejsce będące nie 
tylko bezpiecznym parkingiem rowerowym, ale również cen
trum mobilności z punktem sprzedaży biletów, punktem na
praw rowerów oraz ze sklepem rowerowym (fot. 3). 

partycypacja społeczna w rozwoju kolei
Bardzo ważnym elementem rozwoju regionalnego jest par
tycypacja społeczna. Uczestnictwo społeczeństwa w proce
sie zarządzania z jednej strony umożliwia obywatelom real
ny wpływ na podejmowanie decyzji, których są odbiorcami, 
z drugiej stanowi istotną korzyść dla decydentów, dostarczając 
im wiedzy, być może nieprofesjonalnej, ale o najbardziej istot
nych problemach nurtujących lokalne społeczności. 

Partycypacja społeczna również jest możliwa przy plano
waniu i utrzymaniu infrastruktury kolejowej. LVS, jako or
ganizator i zarządca regionalnego transportu kolejowego, 
podjął się wdrożenia na gruncie niemieckim francuskiego 
rozwiązania – rad pasażerskich dotyczących poszczególnych 
odcinków tras. Pierwsze spotkanie rady odbyło się 8 maja 
200� roku i dotyczyło trasy kolejowej Husum–Bad St. Peter
Ording. W sumie powstało blisko dwadzieścia rad dotyczą
cych poszczególnych odcinków sieci kolejowej w Szlezwiku
Holsztynie. Rady składały się z mieszkańców oraz pracow
ników LVS, przy czym nie było żadnych ograniczeń co do 
uczestnictwa ze strony mieszkańców ani stałego członkow
stwa. Oczywiście, znaczącą rolę odgrywali w nich sympatycy 
kolei, jednak celem było jak najdalej idące szerokie odzwier
ciedlenie wszystkich grup pasażerów oraz potencjalnych pa
sażerów. Spotkania rad odbywały się generalnie dwa razy do 
roku, zawsze na miejscu leżącym przy danej trasie kolejowej. 
Pomiędzy spotkaniami mieszkańcy mogli kierować swoje 
uwagi bezpośrednio do LVS. Rady nie podejmowały jakich
kolwiek wiążących decyzji. Służyły jedynie wymianie infor
macji mającej na celu wzajemne zrozumienie celów, oczeki
wań oraz intencji. Budowały one atmosferę wzajemnego za
ufania. W sytuacjach, gdy problem nie był zbytnio złożony, 
umożliwiały wspólne poszukiwanie rozwiązań. 

Działalność rad wpisywała się w szeroki program odnowy 
stacji kolejowych, który uzyskał nazwę „Das Stationsbüro 
SchleswigHolstein” (Biuro Stacyjne SzlezwikuHolsztynu) 
i w którym uczestniczyli również przedstawiciele przewoźni
ków, zarządcy infrastruktury oraz władze lokalne [2]. Wraz z po
pularyzacją Internetu, z końcem 2009 roku Biuro Stacyjne 
oraz rady zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Debata 
z pasażerami i mieszkańcami prowadzona jest nadal, ale już na 
forum na stronie www.nah.sh. Zaletą jest niewątpliwie szybszy 
kontakt z mieszkańcami oraz mniejsze nakłady pracy (wcześ
niej pracownicy LVS uczestniczyli w spotkaniach rad właściwie 
raz w tygodniu). Wadą jest ryzyko wykluczenia z dyskusji osób 
mających problemy z najnowszymi technologiami.

System taryfowy Szlezwika-Holsztynu
System taryfowy w SzlezwikuHolsztynie należy do wyróżnia
jących się w skali Niemczech. Obejmuje on zarówno transport 
kolejowy, jak i autobusowy. W warunkach niemieckich nie 
byłaby to nowość, gdyby nie fakt, że jest to organizowane na 
poziomie landu, a nie tylko na obszarze związków komuni
kacyjnych. SHTarif, gdyż tak jest nazwana taryfa regionalna 
SzlezwikaHolsztynu, została wprowadzona w grudniu 2002 
roku, jednak w autobusach zaczęła obowiązywać dopiero 
w kwietniu 2005. Celem rozszerzenia taryfy na połączenia 
autobusowe była chęć zapewnienia systemowego rozwiązania 

Fot. 3. Stacja rowerowa przy dworcu głównym w Kilonii stanowi zaawansowane centrum 
mobilności (Fot. Michał Beim)
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w zakresie transportu publicznego w regionie, a przez to wzro
stu znaczenia w podziale zadań przewozowych. 

Na marginesie należy nadmienić, że współpraca pomię
dzy LVS a powiatami, które odpowiadają za organizację 
przewozów autobusowych, jest jednym z priorytetów. LVS 
przygotowuje też projekt organizacji sieci połączeń autobu
sowych, które stanowiłyby uzupełnienie sieci kolejowej, 
dzięki czemu w miarę sprawnie można byłoby dotrzeć do 
wszystkich ważniejszych miejscowości w regionie.

Osobliwością systemu taryfowego SzlezwikaHolsztynu 
jest karta rabatowa, nazwana SHCard. Jest ona sprzedawana 
za 27,50 EUR i obowiązuje przez rok, uprawniając do rabatu 
w wysokości 25% na bilety jednorazowe w taryfie regionalnej 
SHTarif. W obliczu faktu, że podobne przywileje (rabat w wy
sokości 25%) w transporcie regionalnym w SzlezwikuHol
sztynie otrzymują również posiadacze karty rabatowej 
Deutsche Bahn – BahnCard, na zakup SHCard decyduje się 
niewielu pasażerów. Należy pamiętać, że najtańsza karta ra
batowa kolei niemieckich – BahnCard 25 – kosztuje tylko 
dwa razy więcej (57 EUR), ale upoważnia również do rabatu 
na bilety w pociągach dalekobieżnych i międzynarodowych, 
a także do ulg w innych związkach taryfowych czy różnych 
premii za punkty otrzymywane przy zakupach biletów. W ska
li Niemiec, ponad 4 mln osób korzysta z BahnCard. Swoistą 
odpowiedzią na konkurencję ze strony BahnCard było więc 
wprowadzenie przez LVS klubu użytkowników SHCard. 
Uczestnictwo w nim upoważnia do wzięcia udziału w losowa
niu nagród, nie przyczyniło się to jednak do poprawy wyników 
sprzedaży, podobnie jak kampanie reklamowe (fot. 4).

Rys. 3. Wpływy ze sprzedaży biletów na pociągi regionalne w ramach taryfy SH-Tarif w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LVS

Fot..4...
Reklama systemu taryfowego kraju 
związkowego Szlezwik-Holsztyn uła-
twiającego przesiadanie się pomiędzy 
różnymi środkami lokomocji w regionie. 
Prezentuje ona również zalety karty 
rabatowej SH-Card (Fot. Michał Beim)

Rys. 4. Popyt na usługi transportowe kolei regionalnych w Szlezwiku-Holsztynie w latach 
1996–2007. Wartości absolutne w milionach pasażerokilometrów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LVS

Niewielki udział SHCard jest bardzo wyraźnie widoczny 
w strukturze przychodów ze sprzedaży biletów w ramach tary
fy regionalnej (rys. 3). Stosunkowo duży udział w przychodach 
ma sprzedaż biletów jednorazowych – w roku 2006 było to 
40,2% – oraz biletów na kilka przejazdów, dziennych czy dla 
małych grup, również obowiązujących w ciągu jednego dnia 
– łącznie �2,4%. LVS chce uatrakcyjnić sprzedaż biletów okre
sowych. W tym celu planuje wprowadzić sprzedaż biletów 
pracowniczych (tzw. JobTicket). Zasada funkcjonowania 
JobTicket polega na tym, że pewną część kosztów biletu pono

si także pracodawca, jednak łączna cena biletu (płacona zarów
no przez pracownika, jak i pracodawcę) jest znacząco niższa niż 
cena zwykłego biletu miesięcznego. Kolejną ofertą mają być 
bilety miesięczne obowiązujące od godziny 9:00, czyli poza 
porannym szczytem komunikacyjnym. W dni wolne od pracy 
bilety te obowiązują przez całą dobę. Oferta adresowana bę
dzie głównie do osób starszych oraz niepracujących.

pasażerowie
Działania LVS na rzecz poprawy warunków korzystania 
z kolei regionalnych przynoszą efekty w postaci wzrostu ko
rzystania z usług. Następuje systematyczny wzrost rocznej 
liczby pasażerokilometrów (rys. 4). Wprawdzie w latach 
2000–2002 obserwowany był wyraźny spadek, to jednak 
tempo przyrostu w kolejnych latach pozwoliło na powrót 
do tendencji wzrostowej. Do dziś nie ma przekonujących 
informacji, dlaczego na przełomie wieków nastąpił spadek, 
podejrzewa się jednak, że miało na to wpływ kilka różnych 
czynników, takich jak chłodne lata czy wzrost ceny biletów 
grupowych Deutsche Bahn, które upoważniają do korzysta
nia z kolei regionalnych przez grupy liczące do pięciu osób.

W podziale na poszczególne trasy (rys. 5) widać wyraźny 
wzrost liczby pasażerów na trasach prowadzących do naj
większych miejscowości regionu oraz Hamburga. Największe 
tempo przyrostu liczby pasażerów obserwowane jest jednak 
na trasach poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, gdzie 
nastąpiła znacząca poprawa oferty, zwłaszcza poprzez wpro
wadzenie regularnego taktu oraz nowoczesnego taboru. 
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Na niektórych trasach, np. między Kilonią a Lubeką ob
serwuje się tendencje odwrotne – spadek liczby pasażerów. 
Stanowi on przede wszystkim odzwierciedlenie procesów de
mograficznych (spadek liczby ludności zamieszkujących ob
szary położone wzdłuż linii), a także zmiany na rynku pracy. 

Należy podkreślić również, że LVS prowadzi systema
tyczne badania opinii społecznej odnośnie transportu kole
jowego. Obejmują one nie tylko pasażerów kolei regional
nych, ale również mieszkańców nie korzystających z trans
portu publicznego, gdyż ich celem jest nie tylko uzyskanie 
informacji o jakości świadczonych usług, ale również poszu
kiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego mieszkańcy nie 
korzystają z kolei lub autobusów [�2]. 

W związku z faktem, że popyt na niektórych odcinkach 
(zwłaszcza na dojazdach do Hamburga) zbliża się do granic 
podaży, LVS nie prowadzi obecnie działań marketingowych 
zachęcających do korzystania z kolei. Wcześniej jedną z cie
kawszych form reklamy były billboardy przy głównych tra
sach wlotowych do Wolnego Miasta informujące o korzyś
ciach (w tym również czasowych) płynących z wyboru kolei 
zamiast samochodu.

podsumowanie
Po czternastu latach od przejęcia odpowiedzialności za 
regionalne przewozy kolejowe przez władze Szlezwika
Holsztynu należy uznać, że proces regionalizacji był udany. 
Nawet w trudnych warunkach demograficznych i trans
portowych można z sukcesem rozwijać koleje regionalne. 
Ułatwiają to rzetelne analizy szeregu czynników, począwszy 
od uwarunkowań społecznoekonomicznych, skończyw
szy na analizie infrastruktury technicznej. Ponadto bardzo 
ważną rolę spełniają konsultacje społeczne, dzięki którym 
na bieżąco można monitorować wiele istotnych zagadnień 
i zapobiegać problemom już w momencie ich powstawania.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że rozwój kolei nie odby
wa się chaotycznie, lecz jest podporządkowany celom roz
woju regionalnego – wzmocnieniu regionalnej sytuacji go
spodarczej dzięki zacieśnianiu więzi z Hamburgiem. Odby
wa się to zarówno poprzez rozwój połączeń umożliwiają

cych dojazd do pracy w Wolnym Mieście, jak i połączeń 
zachęcających mieszkańców Hamburga do wyjazdów re
kreacyjnych i turystycznych do SzlezwikaHolsztynu. 

Bogactwo i różnorodność rozwiązań niemieckich lan
dów powinny być szczególnie cenne dla polskich woje
wództw, które dopiero uczą się kształtować ofertę kolei re
gionalnych.
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Złożoność i wysokie koszty badań przewozów re-
alizowanych w miejskim transporcie zbiorowym 
w wielkich aglomeracjach miejskich powodują, że 
wbrew obowiązującym regulacjom prawnym nie 
są one systematycznie prowadzone. W efekcie po-
wstaje zapotrzebowanie na opracowanie uproszczo-
nej metodyki badania popytu i jakości transportu 
zbiorowego, której wyniki pozwolą na wstępne ich 
zdiagnozowanie. W artykule zaprezentowano taką 
metodykę wypracowaną przy badaniu przewozów 
we Wrocławiu.

Wprowadzenie123 
Obowiązujące przepisy prawne4 nakładają na instytucje 
odpowiedzialne za zarządzanie transportem zbiorowym 
w miastach obowiązek prowadzenia corocznych analiz sytu
acji rynkowej przy wydawaniu zezwoleń na linie o długości 
do �00 km. Chodzi przy tym o zdiagnozowanie sprawności 
i efektywności, gdzie przez sprawność należy rozumieć do
stosowanie komunikacji publicznej do potrzeb społeczności 
lokalnej, a przez efektywność relację kosztów związanych 
z zarządzaniem i realizacją publicznych usług przewozu 
osób do przychodów z tytułu biletów. Analizy te powinny 
obejmować takie aspekty, jak:
�. Aspekty przestrzenne – gęstość pokrycia miasta i jego 

poszczególnych dzielnic liniami autobusowymi/tram
wajowymi oraz gęstość sieci przystanków;
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upROSzCzOnA MeTOdyKA diAGnOzOWAniA  
pOpyTu i JAKOśCi TRAnSpORTu zBiOROWeGO  

W dużyCH AGlOMeRACJACH MieJSKiCH

2. Aspekty czasowe – częstotliwość kursów, pory dnia 
i nocy, w których realizowane są kursy oraz średnia 
prędkość podróżowania;

3. Kwestie wypełnienia pojazdów – stanowią pochodną 
wyżej wymienionych zmiennych; z jednej strony biorąc 
pod uwagę koszty, operatorom zależy na jak najwyż
szym stopniu wykorzystania pojazdów, z drugiej – bio
rąc pod uwagę konkurencyjność komunikacji publicz
nej, niezbędne jest zapewnienie pasażerom wysokiej ja
kości usług;

4. Analizę finansową pozwalającą na poznanie kształtowa
nia się struktury kosztów i przychodów związanych ze 
świadczeniem usług komunikacji zbiorowej w mieście. 
Należy jasno zaznaczyć, iż analiza finansowa pozwala na 
zbadanie kosztów i przychodów z punktu widzenia kon
kretnego podmiotu realizującego lub zarządzającego 
usługami komunikacyjnymi. Tymczasem transport pub
liczny służy przede wszystkim zaspokajaniu celów pub
licznych. Stąd wydaje się, iż do podejmowania decyzji 
dotyczących jego rozwoju należałoby analizę finansową 
uzupełnić o szacowanie tzw. efektów zewnętrznych, czy
li przygotować pełną analizę ekonomiczną.

W celu uzyskania szczegółowych i wiarygodnych infor
macji o efektywnym popycie na usługi transportu zbiorowe
go zaleca się prowadzenie obserwacji wewnętrznej lub ze
wnętrznej. Jawna bądź ukryta obserwacja prowadzona we
wnątrz pojazdu umożliwia nie tylko zdobycie dokładnych 
informacji o liczbie i strukturze pasażerów, ale także pozwala 
na ustalenie rentowności poszczególnych linii, a nawet kur
sów. Nieco mniej dokładne informacje można uzyskać dzięki 
prowadzeniu obserwacji zewnętrznych w wybranych punk
tach przystankowych5. Mając na uwadze potrzebę systema
tyczności tych badań z uwzględnieniem dobowych, tygo
dniowych i rocznych wahań sezonowych popytu w dużych 
aglomeracjach miejskich, należy mieć świadomość ich znacz

5 Szerzej zob. K. Grzelec, Wykorzystanie wyników badań marketingowych w analizach 
popytu w komunikacji miejskiej na przykładzie Gdyni, Biuletyn Komunikacji Miejskiej 
2006, nr 88, s. 7–9. 
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nej pracochłonności i wysokich kosztów. W miarę rosnących 
kosztów pracy członków zespołu badawczego coraz bardziej 
uzasadnione staje się wprowadzenie innowacji technicznych 
do automatycznego pomiaru liczby pasażerów za pomocą 
monitoringu wizyjnego, sensorów podczerwieni lub groma
dzenia danych z biletów elektronicznych6. Nie zmienia to 
jednak wyzwań związanych z organizacją badań dotyczących 
problematyki popytu na usługi zbiorowej komunikacji miej
skiej oraz preferencji pasażerów. Złożoność i wysokie koszty 
badań w wielkich aglomeracjach miejskich powodują, że 
wbrew obowiązującym regulacjom prawnym nie są one sy
stematycznie prowadzone. W efekcie powstaje zapotrzebo
wanie na opracowanie uproszczonej metodyki badania popy
tu i jakości transportu zbiorowego, której wyniki pozwolą na 
wstępne ich zdiagnozowanie. 

Cel i zakres badań miejskiego transportu zbiorowego 
W artykule przedstawiono metodykę diagnozy stopnia wy
korzystania i jakości transportu zbiorowego we Wrocławiu, 
którą przeprowadzono w pierwszej połowie 2006 roku, na 
zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. 

Ze względu na relatywnie krótki czas i niski budżet pro
wadzonych badań zasadnicze znaczenie miało przygotowa
nie metodyki, która, mimo istotnych ograniczeń czasowych 
i finansowych projektu, pozwoliłaby dostarczyć komplek
sowych informacji wspierających zleceniodawcę w zakresie 
planowania kierunków rozwoju sieci miejskiego transportu 
zbiorowego. 

Jako podstawowe cele badania przyjęto:
�. ocenę częstotliwości i układu przestrzennego kursowa

nia pojazdów z perspektywy dostosowania do potrzeb 
społecznych; 

2. ocenę napełnienia środków komunikacji zbiorowej we 
Wrocławiu na wszystkich liniach tramwajowych i auto
busowych.

Jeżeli chodzi o zakres, przyjęto, iż badania będą obejmo
wać:
�. czasowoprzestrzenną analizę �8 linii tramwajowych 

oraz 73 linii autobusowych (należy zaznaczyć, iż obok 
przewoźnika komunalnego – Miejskiego Przedsiębiorst
wa Komunikacyjnego – wybrane linie autobusowe ob
sługiwane były przez dwóch operatorów prywatnych);

2. analizę napełnień wszystkich linii tramwajowych i auto
busowych;

3. analizę preferencji klientów w zakresie wykorzystania 
i jakości komunikacji publicznej.

Analiza czasowoprzestrzenna została przeprowadzona 
przy wykorzystaniu podstawowych metod statystycznych. 
Badanie napełnień oraz preferencji klientów przeprowa
dzono, wykorzystując specjalnie do tego celu przygotowa
ne kwestionariusze ankietowe. Ideowy schemat procesu 
prowadzonych badań zaprezentowano na rysunku �.

6 G. Dydkowski, Methods for measuring traffic in urban transport, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej nr �69�, Gliwice 2005, s. 7�–79.

etapy badań i ich charakterystyka

Etap 1: Przygotowanie badań
W etapie przygotowawczym ustalono ze zleceniodawcą 
cele i zakres prac badawczych oraz koszty ich prowadzenia. 
Kamieniem milowym było podpisanie umowy. Istotnym 
na tym etapie zagadnieniem była delimitacja obszaru ba
dań. Aglomeracja wrocławska została zawężona do obszaru 
miasta Wrocławia wraz z przylegającymi gminami: Święta 
Katarzyna, Długołęka, Kobierzyce oraz Miękinia, które są ob
sługiwane przez autobusy komunikacji miejskiej. Następnie 
dokonano, konsultując z przedstawicielami zarządu operatora 
– MPK, podziału aglomeracji wrocławskiej na 69 jednostek 
przestrzennych, którymi były osiedla oraz podstawowe wę
zły i arterie komunikacyjne (rysunek 2). Tym samym usta
lono poziom szczegółowości badań napełnień pojazdów oraz 
preferencji klientów, jako że za podstawę analizy przyjęto 
odcinki łączące poszczególne jednostki przestrzenne. Wiedza 
przewoźnika była tutaj niezbędna do wyznaczenia reprezen
tatywnych punków (przystanków) stanowiących koniec oraz 
początek każdego z odcinków. Na tak skonstruowaną siatkę 
nałożono każdą z linii autobusowych i tramwajowych. Obok 
podziału przestrzennego dokonano, w uzgodnieniu z MPK, 
podziału czasowego, tj. podzielono dobę na 6 odcinków, 
uwzględniając dwa okresy szczytowe – poranny oraz popo
łudniowy. Na tej podstawie przygotowano kwestionariusze 
wykorzystywane w dalszej części badań. 

Etap 2: Analiza czasowo-przestrzenna
Przestrzennoczasowa diagnoza systemu komunikacji tram
wajowej i autobusowej w aglomeracji wrocławskiej została 
przeprowadzona na podstawie danych źródłowych dostar
czonych przez zleceniodawcę. Zbadano:

• gęstość połączeń pomiędzy poszczególnymi jednost
kami przestrzennymi,

• długości linii tramwajowych i autobusowych,
• gęstość przystanków w podziale na jednostki prze

strzenne (wartości średnie oraz rozkłady teoretyczne 

Rys.1. Schemat przeprowadzania badań
Źródło: opracowanie własne
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opisujące odległości przystanków, zwracając szczegól
ną uwagę na asymetrię rozkładów),

• korelację długości linii i gęstości przystanków,
• częstotliwość kursów w podziale na dni robocze, wol

ne oraz przyjęte okna czasowe,
• zmienność częstotliwości w zależności od okna czaso

wego oraz wydzielonego obszaru przestrzennego.

Na podstawie przyjętych analiz ilościowych wyciągnięto 
wnioski ogólne dotyczące czasowoprzestrzennych charak
terystyk linii tramwajowych oraz autobusowych. 

Etap 3: Analiza napełnień
Prowadzenie analizy napełnień okazało się najbardziej 
skomplikowanym etapem pod względem organizacyjnym. 
Niezbędne było bowiem zbadanie napełnień każdej z linii 
w przekroju wyodrębnionych jednostek przestrzennych 
oraz ich wahań dobowych z uwzględnieniem różnic wystę
pujących w ramach dni roboczych, sobót, niedziel oraz dni 
wolnych od pracy. 

Podstawą badań były przygotowane dla każdej linii 
kwestionariusze napełnień. Przykład wraz z instrukcją pre
zentuje rysunek 3.

Największym wyzwaniem okazało się wypełnienie kwe
stionariuszy (biorąc pod uwagę liczbę linii oraz dzienne i tygo
dniowe wahania popytu podział na dni ich liczbę ustalono na 
około 500). Kilkuosobowy skład zespołu projektowego unie
możliwiał bezpośrednie przeprowadzenie badań. Rozpatry
wano zatem dwie opcje: po pierwsze, powierzenia badania 
kontrolerom biletów zatrudnionych przez zleceniodawcę, po 
drugie, zlecenie zadania kierowcom i motorniczym. Jeżeli cho
dzi o opcję pierwszą rozpisano dla każdego z kontrolerów czas 
i miejsca prowadzenia badań. Niemniej jednak ze względu na 
duże prawdopodobieństwo utraty przychodów ze sprzedaży 
biletów w czasie zaangażowania kontrolerów w badania wy
brano drugą opcję. We współpracy z głównym operatorem – 
MPK – dokonano dystrybucji ankiet pomiędzy brygady ob
sługujące poszczególne linie, tak by każde z połączeń zostało 
zbadane przynajmniej dwukrotnie. 

Badania przeprowadzono w okresie czterech tygodni. 
Zebrano w ten sposób pełne dane dotyczące napełnień na 

Rys. 2. Obszar aglomeracji wrocławskiej poddany badaniu
Źródło: opracowanie własne

�8 liniach tramwajowych oraz 73 miejskich liniach autobu
sowych obsługiwanych przez MPK i operatorów prywat
nych. W celu weryfikacji wiarygodności uzyskanych da
nych od kierowców i motorniczych członkowie zespołu 
w ciągu 5 dni przeprowadzili dodatkowe obserwacje na wy
branych liniach w różnych okresach doby. Ponadto w całym 
okresie zlecenia prowadzono wyrywkowe obserwacje spraw
dzające. W wyniku podjętych badań kontrolnych nie zano
towano istotnych odchyleń poziomu napełnienia pojazdów 
w stosunku do ich ocen napełnienia podawanych w kwe
stionariuszach.

 
Odcinek trasy 
(rejon miasta, 
przystanek)

godziny 000–530 530–900 900–1400 1400–1700 1700–1900 1900–2400

Rodzaj pojazdu

JP1 – JP2

JP2 – JP3

JP3 – JP4

JP4 – JP5

JP5 – JP6

JP6 – JP7

Instrukcja wypełniania kwestionariusza
1. Dla każdej linii zostały przygotowane kwestionariusze w trzech przekrojach:

a. dni (robocze, soboty, niedziele i święta), 
b. godzin (6 przedziałów czasowych), 
c. dzielnic i ulic (69 obszarów);

2. Należy ustalić napełnienia występujące w różnych dniach i godzinach w przekroju wyod-
rębnionych w kwestionariuszu odcinków trasy;

3. Dla danej linii należy dokonać obserwacji w obie strony (w każdym przedziale czasowym 
i przekroju przestrzennym);

4. Kursywą (czcionką pochyłą) zaznaczono w ankietach odcinki, które nie wchodzą w skład 
kursów (kierunków) podstawowych;

5. Wypełnianie kwestionariusza:
a.  wpisać na pierwszej stronie kwestionariusza nr brygady oraz nr ewidencyjny pojazdu,
b.  ustalić napełnienie procentowo dla przedziałów, których granice ustalono na 25%, 

50%, 80% oraz 100%;
c. sposób, w jaki należy rozumieć przedziały dla poszczególnych pojazdów, obrazuje 

tabela zamieszczona na drugiej stronie7;
d. dla linii, które w obu kierunkach przebiegają praktycznie tą samą trasą, kwestionariusz 

zawiera zestaw odcinków trasy tylko w jedną stronę; wypełniając ankietę, należy zazna-
czyć napełnienie strzałką zwróconą grotem w prawą stronę, jeżeli kierunek kursu jest 
zgodny z kierunkiem opisanym w ankiecie; do opisania kursu w odwrotnym kierunku 
należy zastosować strzałkę zwróconą w lewą stronę (przykład);

 
 (1)
 (2)
 
 Strzałka nr 1 oznacza, że napełnienie pojazdu jadącego z Ołbina w kierunku pl. Bema 

wynosiło 80%.
 Strzałka nr 2 wskazuje, iż napełnienie pojazdu jadącego w odwrotnym kierunku tzn. 

z pl. Bema na Ołbin wynosiło 100%.
e.  dla linii, które przebiegają w obu kierunkach różnymi trasami (częściowo różnymi tra-

sami), przebieg trasy zobrazowano w obie strony – w ankiecie odcinki takie są opisane 
zwykłą (niepogrubioną) czcionką; dla takich linii należy oznaczać napełnienie strzałką 
w jedną stronę. 

JP – jednostka przestrzenna 

  

Rys. 3. Kwestionariusz badania napełnień – dni robocze, linia x 
Źródło: opracowanie własne

7 Dla każdego rodzaju autobusu lub tramwaju precyzyjnie ustalono, w porozumieniu 
z MPK, jak należy rozumieć poszczególne wielkości napełnień.
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Otrzymane wyniki zostały poddane analizie. Przeprowa
dzono szczegółowe badania napełnień w podziale na obsza
ry przestrzenne, wahania dobowe i tygodniowe. Następnie 
dane źródłowe poddane zostały agregacji tak, by wyciągnąć 
ogólne wnioski dotyczące natężenia potoków pasażerskich 
pomiędzy poszczególnymi obszarami przestrzennymi w okre
ślonym czasie. W ostatnim kroku dokonano badania relacji 
między popytem (napełnieniami) a gęstością linii i często
tliwością kursowania, co stanowić miało bezpośrednią pod
stawę do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju sieci. 

Chcąc zweryfikować poprawność tak otrzymanych 
wyników, warto dokonać przeliczenia napełnień na licz
bę podróżujących, a następnie, znając strukturę i ceny 
sprzedaży poszczególnych biletów, ustalić przychody 
z ich sprzedaży i porównać do rzeczywistych przycho
dów. Naturalnie powyższa kalkulacja rodzi konieczność 
przyjęcia kolejnych założeń dotyczących m.in. odsetka 
osób podróżujących bez biletów, niemniej jednak pozwala 
w sposób przybliżony zweryfikować poprawność otrzy
manych wyników. 

Etap 4: Analiza preferencji klientów
Jeżeli wcześniejsze etapy analizy miały charakter obiektyw
ny, o tyle ankieta dystrybuowana wśród pasażerów pozwala 
zrozumieć subiektywną ocenę i oczekiwania mieszkańców 
miasta. Ankieta przygotowana przez zespół badawczy zo
stała umieszczona na stronie internetowej zleceniodawcy 
oraz dystrybuowana przez zleceniodawcę w czasie realizacji 
etapów 2 i 3. Pytania dotyczyły:

• najczęściej wykorzystywanych linii,
• najczęściej pokonywanych odcinków,
• dobowych i tygodniowych wahań popytu na usługi 

komunikacyjne, 
• oceny komfortu i czasu podróżowania,
• dostępności przystanków,
• propozycji zmian.

Otrzymane wyniki zostały poddane analizie, stanowiąc 
uzupełnienie analiz obiektywnych powstałych w ramach 
etapów drugiego i trzeciego. Harmonogram badań zapre
zentowano na rysunku 4. 

Naturalnie czas trwania poszczególnych etapów zależy 
od wielkości miasta. Bez wątpienia istotny wpływ na reali
zację projektu, w tym na czas jego trwania, ma współpraca 
z administratorem oraz operatorem komunikacji zbiorowej. 
Ustalenia i konsultacje na etapie przygotowywania badań 

Rys. 4. Harmonogram prac badawczych
Źródło: opracowanie własne

pozwalają uniknąć wielu błędów i skorzystać z szerokiej 
wiedzy tych instytucji. Po drugie realizacja części zadań 
związanych z projektem (etapy 3,4) znacznie ogranicza 
koszty oraz czas jego trwania. 

zalety i wady uproszczonej metodyki diagnozowania  
miejskiego transportu zbiorowego
Opisana metodyka diagnozowania transportu zbiorowego 
pozwala na uniknięcie kosztów związanych z zatrudnia
niem wielu obserwatorów oraz ankieterów zbierających 
informacje o preferencjach mieszkańców. Trzeba więc 
jasno stwierdzić, że zaangażowanie bezpośrednich wy
konawców usług komunikacyjnych może być przyczyną 
zniekształcenia danych o napełnieniach i powinno być 
wyrywkowo weryfikowane. Ponadto badania marketin
gowe przy wykorzystaniu ankiety internetowej, zamiast 
losowych wywiadów bezpośrednich, mogą prowadzić do 
nadreprezentacji osób niezadowolonych z jakości komu
nikacji miejskiej. Brak informacji o strukturze biletów nie 
pozwala również na oszacowanie rentowności poszczegól
nych linii i kursów. Przeprowadzona analiza napełnień 
może służyć jedynie wstępnemu dostosowaniu oferty ko
munikacyjnej do dynamicznie zmieniających się potrzeb 
przewozowych mieszkańców. Zestawienie wad i zalet 
opracowanej metodyki badania transportu zbiorowego 
zaprezentowano w tabeli �. 

Zalety i wady uproszczonej metodyki  
diagnozy transportu zbiorowego

Zalety Wady

• mały skład zespołu badawczego,
• niskie koszty i czasochłonność,
• możliwość bieżącej oceny dostosowania 

oferty transportu zbiorowego do potrzeb 
przewozowych mieszkańców,

• uzyskanie wytycznych do kształtowania 
sieci komunikacji miejskiej. 

• konieczność kontroli danych źródło-
wych,

• nadreprezentatywność ocen miesz-
kańców niezadowolonych z jakości 
usług komunalnych w mieście,

• brak analizy rentowności poszcze-
gólnych linii i kursów,

• brak możliwości analizy porów-
nawczej wyników badań z innymi 
aglomeracjami.

Wymienione wady uproszczonego diagnozowania po
pytu i jakości miejskiego transportu zbiorowego prowadzą 
do wniosku, że są to jedynie badania pilotażowe, które w mia
rę możliwości finansowych i potrzeb powinny być uzupeł
nione badaniami szczegółowymi. Jednym ze sposobów we
ryfikacji przydatności prezentowanej metodyki może być 
szczegółowa analiza porównawcza wpływu doskonalenia 
transportu zbiorowego na poprawę jakości życia mieszkań
ców różnych aglomeracji miejskich. 

Autorzy artykułu są członkami zespołu, który w ramach 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego projektu pt. „Model referencyjny logistyki miej
skiej a jakość życia mieszkańców”, rozpoczął już takie bada
nia porównawcze w trzech miastach zachodniej Polski, a mia
nowicie w Jeleniej Górze, Zielonej Górze i Gorzowie Wiel
kopolskim. 

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne
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Jednym ze sposobów wspomagających problem 
aktualizacji modelu jest wykorzystanie dostęp-
nej bazy pomiarów przekrojowych do szacowania 
zmian w więźbie ruchu bez konieczności prowa-
dzenia szczegółowych badań podróży. Podejście 
wymaga aktualnej i w miarę możliwości rozbudo-
wanej bazy danych pomiarów przekrojowych dla 
potoków pojazdów lub dla potoków pasażerskich. 
Działanie takie sprawdza się w przypadku krótkich 
horyzontów czasowych (np. kilkuletnich) i w efek-
cie daje zadowalające wyniki, zastępując kosztowne 
i czasochłonne badania. W referacie przedstawio-
ne zostaną podstawowe zasady i metody kalibracji 
więźby ruchu wraz z przykładami.  

Wprowadzenie1

Wiele polskich miast posiada model symulacyjny ukła
du komunikacyjnego, który pozwala odwzorować sy
stem transportowy miasta, uwzględniając komunikację 
zbiorową i komunikację indywidualną. Modele takie 
budowane są najczęściej jako struktura tradycyjnego 
ujęcia czterostadiowego, w którym poszczególne etapy 
kalibrowane są w oparciu o rozbudowaną bazę danych 
wejściowych (wyniki badań ruchliwości, pomiary prze
krojowe, struktura i rozmieszczenie zagospodarowania 
przestrzennego etc.). Modele symulacyjne pozwalają 
prowadzić racjonalną politykę transportową i wspoma
gają proces weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych w mie
ście. Bardzo często dostęp do właściwie skalibrowanego 
modelu jest wykorzystywany do wspomagania bieżącego 
zarządzania siecią drogową (np. jako zasadniczy element 
systemu sterowania obszarowego, estymujący krótko
terminowe prognozy w sieci ulicznej). Budując modele 
symulacyjne, opieramy się na wynikach badań ruchli
wości (np. prowadzonych w ramach Kompleksowych 
Badań Ruchu), które pozwalają oszacować więźbę ruchu 
dla każdego ze środków transportu. Jednakże badania 
ruchliwości są czasochłonne i bardzo kosztowne, co po

� Dr inż., Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, asza
rata@transys.wil.pk.edu.pl

Andrzej Szarata1

KAliBRACJA WięźBy RuCHu  
nA pOdSTAWie pOMiARóW pRzeKROJOWyCH

woduje, że prowadzi się je w dość dużych odstępach 
czasu (kilka, kilkanaście lat). Efektem takich badań jest 
właśnie model symulacyjny, lecz jego trwałość i zara
zem zakres stosowalności jest bardzo podatny na wpływ 
czasu. Od modelu symulacyjnego wymaga się, aby jego 
jakość była wysoka, a otrzymywane wyniki miarodaj
ne i wiarygodne. Warunki te mogą być spełnione dla 
sieci prawidłowo skalibrowanych i dopasowanych do 
aktualnych danych pomiarowych. Sprowadza się to do 
sytuacji, w której model symulacyjny musi precyzyjnie 
odwzorowywać układ transportowy miasta (np. w zakre
sie dozwolonych relacji skrętnych na skrzyżowaniu, ulic 
jednokierunkowych czy zdefiniowanej przepustowości 
odcinków) oraz do zgodności wyników rozkładu ruchu 
z dostępnymi pomiarami przekrojowymi. W tym przy
padku koniecznym jest uzyskanie bazy danych pomiaro
wych w układzie drogowym, który jest ustabilizowany 
i niezakłócony inwestycjami budowlanymi – taki sam 
układ komunikacyjny powinien znaleźć odwzorowanie 
w modelu symulacyjnym. W wielu przypadkach do
stępne modele symulacyjne powstały przed kilkoma laty 
i wymagają aktualizacji. O ile dopracowanie i zmiana 
modelu sieci nie stanowi większego problemu, to praca 
z więźbą ruchu jest już bardziej skomplikowana, wyma
gając nie tylko bazy danych pomiarów przekrojowych, 
a wiedzy, które elementy więźby ruchu mogą zostać 
zmienione. 

założenia estymacji więźby ruchu  
przy wykorzystaniu pomiarów przekrojowych
Podstawowym elementem wymaganym w procesie kali
bracji jest dostęp do historycznej więźby ruchu, zawiera
jącej już informacje o potencjałach ruchotwórczych oraz 
uwzględniających model grawitacyjny. Proces kalibracji 
więźby ruchu polega na zmianie potencjałów ruchotwór
czych i odpowiadających im wielkości relacji międzyrejo
nowych. Jest to w pewnym sensie postawienie problemu 
modelowania w odwrotnym kierunku, tj. próba wyzna
czenia kształtu więźby ruchu, bazując na pomiarach prze
krojowych i modelu sieci ze zdefiniowaną procedurą roz
kładu ruchu. Na rysunkach �a i �b przedstawiono istotę 
zagadnienia [�]:
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Problem kalibracji więźby ruchu stanowi zagadnienie 
nie posiadające jednego rozwiązania. Zwykle informacja 
o przepływach relacji źródło–cel zawarta w pomiarach prze
krojowych jest opisana układem równań stochastycznych 
[�], w których brak jest wystarczających danych do oszaco
wania wektora popytu d:

      (�)

gdzie:
f – wektor pomiarów,

v(d) – wektor popytu według historycznej więźby ruchu,
ε – błąd zawierający błąd pomiarowy oraz błąd roz

kładu ruchu.

Nawet jeżeli założymy, że wielkość błędu jest zerowa, 
liczba niezależnych równań jest znacznie mniejsza od nie
znanych potoków źródło–cel, które muszą być estymowane. 
Chcąc zilustrować tę cechę, na rysunku 2 przedstawiono 
przykładową, prostą sieć, dla której założono dwa dostępne 
punkty pomiarowe:

Dla ułatwienia interpretacji przykładu, w dalszej części 
opisu, przyjęto skrócony zapis więźby, odnoszący się wy
łącznie do relacji niezerowych:

3 4

1 12 7

2 3 2

W dalszych analizach uwzględnione zostaną tylko od
cinki, dla których dysponujemy wartościami pomiarów 
przekrojowych, tj.  f pomiar�,5 = �5 oraz f pomiar5,6 = 20. 

Dla więźby ruchu odnoszącej się tylko do relacji między 
węzłami �, 2, 3 i 4, procedura rozkładu dla sieci daje nastę
pujące wyniki: f rozklad�,5 = �9 oraz f rozklad5,6 = 24. Jak widać, 
są to wartości różne od wielkości pomiarowych. Dla przyję
tych wartości pomiarów przekrojowych można zapropono
wać wiele rozwiązań pozwalających osiągnąć oczekiwane wy
niki rozkładu ruchu. W tabeli 2 przedstawiono 3 wybrane 
więźby spełniające wymóg zgodności rozkładu z dostępnymi 
pomiarami ruchu:

a) podejście klasyczne.
w modelowaniu podróży

b) podejście odwrócone – szacowanie 
więźby ruchu na podstawie pomiarów 
przekrojowych

Rys. 1. Związek pomiędzy szacowanymi potokami dla relacji źródło–cel a pomiarami prze-
krojowymi i procedura rozkładu ruchu [1]

 
Ćf v d= ( ) + εf̂

Rys. 2. Przykład prostej sieci, dla której dwa z odcinków posiadają pomiary przekrojowe [1]

Dla zadanej sieci drogowej przyjęto uproszczoną więźbę 
ruchu (tabela �), a następnie dokonano jej rozkładu na po
szczególne odcinki.

Przykładowa więźba ruchu     dla relacji między węzłami 1,2,3 i 4
1 2 3 4

1 0 0 12 7

2 0 0 3 2

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

Tabela 1

d̂

d̂

ˆ ˆ

Podobnych więźb ruchu można wygenerować nieskoń
czenie wiele, ponieważ w naszym przykładzie mamy cztery 
niezerowe zmienne (tabela �), a tylko 3 możliwe równania 
opisujące te zależności – według rysunku 2, odnoszą się one 
tylko do odcinków �–5, 5–6 oraz 6–3 (pozostałe odcinki są 
zależne od wcześniej wymieniowych). Pomimo tego proble
mu z nieskończenie wielkiego zbioru możliwych rozwiązań 
można wybrać te, które będą najbardziej zbliżone do wyj
ściowej (historycznej) więźby ruchu. Przyjmujemy założe
nie, że w krótkoterminowych prognozach zmiany w poten
cjałach nie powinny być znaczące. Założenie takie wyklucza 
zastosowanie procesu kalibracji więźby ruchu do losowo 
wygenerowanej więźby, ponieważ uzyskane wyniki, pomi
mo pozornej zgodności z dostępnymi pomiarami, mogą 
mieć niewiele wspólnego z rzeczywistymi potencjałami re
jonów komunikacyjnych. Dlatego ważne jest, aby do pro
cesu kalibracji przyjąć macierz historyczną, uwzględniającą 
zależności pochodzące z badań ruchliwości. Jest to podyk
towane procedurą wyboru właściwej więźby ze zbioru 
otrzymanych rozwiązań (np. według tabeli 2). Wybór ten 
dokonywać można poprzez zastosowanie różnych miar roz
rzutu, np:

Propozycje więźb ruchu spełniające żądane warunki początkowe
3 4 3 4 3 4

1 5 10 1 7 8 1 12 3

2 5 0 2 3 2 2 3 2

Tabela 2

d1̂ d2̂ d3̂
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(2)

    (3)

    

(4)

gdzie:
b1,2,3 – miary rozrzutu
dZ–C – wielkość relacji źródło–cel wg historycznej 

więźby ruchu
dZ–C – wielkość relacji źródło–cel dla uaktualnianej 

więźby ruchu.

W przypadku formuł b
�
 i b

2
 dążymy do minimalizacji 

wartości, a dla b
3
 najlepsze rozwiązania uzyskujemy dla 

największej wartości wskaźnika. Stosując podane zależno
ści do naszego przykładu, możemy uzyskać wskazówkę, 
która więźba ruchu charakteryzuje się wartościami naj
bardziej zbliżonymi do więźby wyjściowej. W tabeli 3 ze
stawiono wartości miar dla przykładowych więźb ruchu 
(według tabeli 2):

tyczące wielkości współczynnika korygującego potencjał ru
chotwórczy (proces kalibracji odnosi się do relacji źródło–cel 
(źc), tzn. relacji obciążających odcinki, dla których są do
stępne wyniki pomiarów przekrojowych). Procedura oblicze
niowa składa się z następujących etapów:

•	 generowanie współczynnika korygującego ki dla każ
dej relacji,

•	 modyfikacja potencjałów dla właściwych par źc,
•	 korekta potencjałów w więźbie ruchu z uwzględnie

niem wyznaczonego współczynnika.

Formułę iteracyjną można przedstawić następująco [6]:

    (6)
gdzie:

      
(7)

      (8)

      (9)

Fij(n) – wielkość potoku ruchu z rejonu i do rejonu j 
w iteracji n

Qi(n) – produkcja rejonu i w iteracji n
Zj(n) – atrakcja rejonu j w iteracji n

Zjp – żądana atrakcja rejonu j
Qip – żądana produkcja rejonu i
Gp – żądana suma produkcji i atrakcji dla całej sieci

G(n) – suma produkcji i atrakcji w iteracji n.

Dużą wadą rozwiązań problemu kalibracji więźby ruchu 
jest założenie, że wektor danych pomiarowych składa się z war
tości stałych, nieobarczonych żadnym poziomem niepew
ności. Wartości pomiarów odnoszą się bowiem tylko do 
okresu pomiarowego i nie uwzględniają wahań ruchu spo
wodowanych czynnikami zewnętrznymi. Przy takim zało
żeniu uzyskujemy więźbę, która jest kalibrowana tylko do 
jednej, konkretnej chwili odpowiadającej okresowi pomia
rowemu. Jednym z rozwiązań tego zagadnienia jest zapro
ponowane przez Rosinowskiego [4] zastosowanie w proce
durze kalibracji wartości rozmytych w miejsce konkretnych 
danych. Algorytm ten jest wykorzystany w programie sy
mulacyjnym Visum jako moduł o nazwie TFlowFuzzy. 

Metoda bazuje na teorii zbiorów rozmytych i w miejsce 
pomiarów wprowadza liczby rozmyte odzwierciedlające fluk
tuację potoku pojazdów (lub pasażerów) w czasie. Dużą zale
tą takiego podejścia jest możliwość zróżnicowania wyników 
pomiarów w różnych przekrojach poprzez wskazanie możli
wego rozrzutu wyników. Wartość pomiarowa jest więc zapi
sywana w postaci odpowiedniej funkcji przynależności uwz
ględniającej wahania pomiaru potoków przekrojowych. Na 
rysunku 3 przedstawiono przykład liczby rozmytej.

b d dz c z cz c1
2= −− −−∑ ( )

b
d d
d
z c z cz c

z c
2

2

=
−− −−

−

∑ ( )

b d d
d

dz c
z c

z c
z c z c3 = − −−

−

−
− −∑ ln

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Wartości miar rozrzutu dla każdej z więźb ruchu  
(zaznaczono najlepsze wyniki)

b1 b2 b3

66 8,7 -21
26 2,2 -17,3
16 2,3 -17,4

Tabela 3

d1̂

d2̂

d3̂

problematyka korekty elementów więźby ruchu
Proces zmiany wartości więźby ruchu polega na korekcie 
poszczególnych jej elementów w zależności od ich udziału 
w całkowitym potoku na odcinku z wartością pomiarową 
[2]. Można to opisać równaniem (5):

      (5)

gdzie:
fl – potok pojazdów (pasażerów) na odcinku l
δ

lk
– wielkość relacji źródło–cel obciążająca odcinek l

d
i
 – część relacji źródło–cel przypadająca na ścieżkę k

pki – udział ścieżki k do której należy odcinek l.

Ponieważ potoki pojazdów (pasażerów) na odcinku są ilo
czynem relacji źródło–cel oraz udziału poszczególnej ścieżki 
w procedurze rozkładu ruchu, proces kalibracji odnosi się do 
zmian tych potencjałów, które wpływają na łączny potok od
cinka, dla którego dostępna jest baza pomiarowa. Dopaso
wanie potencjałów (a w efekcie wartości więźby ruchu) do 
oczekiwanej zgodności z wartościami pomiarowymi uzyskuje 
się poprzez porównanie obliczonego natężenia ruchu stano
wiącego efekt zastosowanej procedury rozkładu więźby na 
sieć z pomiarami. W ten sposób uzyskuje się informacje do

f p dl lk ki iik
= ∑∑ δ

F n F n q n z n f nij ij i j( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ = ⋅ ⋅ ⋅1

q n
Q

F
Z

Z n

i
ip

ij
jp

jj

( )
(

( )
)

=
⋅∑

z n
Z

F
Q

Q n

i
jp

ij
ip

ii

( )
(

( )
)

=
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f n
G
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Przewagą zastosowania teorii zbiorów rozmytych nad 
zwykłymi przedziałami wartości jest uwzględnienie w obli
czeniach wartości odpowiadającej największemu stopniowi 
przynależności, a pozostałe wartości ze zbioru rozmytego są 
uwzględnianie w mniejszym stopniu (odpowiadającym po
ziomowi przynależności liczby do konkretnego zbioru). 

Szukając rozwiązania polegającego na korekcie więźby 
ruchu, w przypadku ujęcia rozmytego, dąży się do maksy
malizacji przyjętej miary rozrzutu (według równania 4), 
uwzględniając dolne i górne granice zbioru rozmytego [3]:

     (�0)

gdzie:
 – miara rozrzutu określona dla pożądanej wartości 

pomiarowej (z przypisaną największą wartością 
funkcji przynależności)

 – miara rozrzutu określona dla wartości pomiaro
wej odpowiadającej górnej granicy zbioru roz
mytego

 – miara rozrzutu określona dla wartości pomiaro
wej odpowiadającej dolnej granicy zbioru roz
mytego.

Ujęcie takie szuka rozwiązań wewnątrz przedziału zbio
ru rozmytego, preferując te, które znajdują się najbliżej po
żądanej wartości pomiarowej. 

przykład zastosowania procedury kalibracji więźby ruchu
Kalibracja więźby ruchu wymaga dostępu do dużej bazy 
danych pomiarowych. Pomimo że, jak wykazano w niniej
szym referacie, nie jest możliwe znalezienie jednego roz
wiązania nawet dla pełnej bazy pomiarowej (pokrywającej 
wszystkie odcinki sieci drogowej), należy dążyć do możli
wie największego zbioru danych. Zbiór ten powinien być 
podzielony na dwie części: zbiór danych do procesu kali
bracji oraz zbiór danych do weryfikacji osiągniętego efektu. 
Wydaje się, że przyjęcie proporcji odpowiednio 80/20 po
zwoli osiągnąć optymalne wyniki obliczeniowe. W ramach 
niniejszego referatu zostanie przedstawiony przykład kali
bracji więźby ruchu dla modelu symulacyjnego Neapolu 
[2]. Model ten składa się ze �67 rejonów komunikacyjnych 
oraz z ponad 5 tysięcy odcinków sieci. Został opracowa

ny w roku 2005, a pomiary przekrojowe przeprowadzono 
w 2009 roku. Dysponowano relatywnie niewielką bazą 
danych pomiarowych składającą się ze �02 punktów po
miarowych. Proces kalibracji został przeprowadzony dla 82 
punktów. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki procesu:

Rys. 3. Funkcja przynależności (przykładowa) dla zbioru rozmytego opisującego pomiar 
przekrojowy

max , ,b d b s b si i i( ) ( ) ( )( )

b di( )

b si( )

b si( )

Rys. 4. Porównanie wyników pomiarów z modelem sieciowym Neapolu [2]

Po przeprowadzeniu procesu kalibracji więźby uzyskano 
zadowalające wyniki, których miarą jest zmniejszenie wiel
kości rozrzutu (błąd średniokwadratowy, wyznaczony wg 
równania 2) o ponad 92%. W następnym etapie dokonano 
weryfikacji procedury, sprawdzając błąd dla pozostałych 
punktów pomiarowych. Również w tym przypadku udało 
się zmniejszyć jego wartość, w porównaniu do sytuacji 
sprzed kalibracji, o ponad 95%. 

podsumowanie
Kalibracja więźby ruchu na podstawie pomiarów przekrojo
wych może stanowić bardzo wartościową alternatywę wobec 
prowadzenia badań ruchliwości dla aktualizacji modeli symu
lacyjnych. Należy jednak pamiętać, że aktualizacja więźby 
ruchu w takim przypadku niesie za sobą ryzyko popełnienia 
błędu związanego z brakiem uwzględniania w procedurze ob
liczeniowej np. zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ponieważ znane metody aktualizacyjne faworyzują rozwiąza
nia możliwie najbardziej zbliżone do więźby wyjściowej, nie 
zaleca się stosować takiego podejścia w przypadkach, kiedy 
zmiany w strukturze miasta są znaczące w porównaniu do 
stanu pierwotnego. Drugim ważnym zagadnieniem jest roz
powszechnianie metod aktualizacyjnych i ich automatyzacja 
poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi symulacyjnych. 
W takim przypadku procedury kalibracyjne wymagają do
słownie chwili, lecz niekoniecznie prowadzą do właściwych 
wyników. Można sobie wyobrazić wielokrotne powtarzanie 
procedury kalibracyjnej, aż do osiągnięcia założonej zgodno
ści. Jednakże takie działanie prowadzi do całkowitej zmiany 
kształtu więźby ruchu, a w efekcie do zafałszowania rozkładu 
rzeczywistych podróży w mieście. 

Uwzględniając doświadczenia przedstawione w niniej
szym artykule, można podjąć próbę zaproponowania algo
rytmu postępowania w procesie kalibracji więźby ruchu:
•	 zebranie bazy danych pomiarowych dla punktów roz

mieszczonych regularnie w sieci drogowej miasta. Należy 
zwrócić uwagę na reprezentacyjność próby, tj. odpo
wiedni udział pomiarów w przekrojach o niewielkim 
potoku pojazdów (pasażerów) oraz o dużym natężeniu 
ruchu;
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•	 rozdzielenie bazy danych pomiarowych na dwie części: 
grupę danych do kalibracji i grupę danych do weryfika
cji (np. w proporcji, odpowiednio, 80%/20%);

•	 ocena stopnia rozrzutu wyników pomiarów w stosunku 
do wartości modelowanych;

•	 przeprowadzenie procesu kalibracji i jego ocena (po
nownie stopień rozrzutu, współczynnik zgodności, gra
ficzne przedstawienie wyniku regresji liniowej itp.);

•	 porównanie wyników dla więźby przed i po kalibracji:
– miary rozrzutu (błąd średniokwadratowy, korelacja itp.),
– łączne sumy macierzy częściowych (dla ruchu we

wnętrznego, docelowego, źródłowego i tranzytowe
go) oraz ocena realności zmian;

•	 ocena jakości wykonanych obliczeń dla danych testowych.

Przedstawiony algorytm postępowania pozwoli na kon
trolę prowadzonych obliczeń i zminimalizuje ryzyko popeł
nienia błędu grubego podczas działań aktualizujących hi
storyczne więźby ruchu. 
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lXiX Forum dyskusyjne w Warszawie na temat komunikacji 
pt. „nowa strategia transportowa dla Warszawy”
Forum zorganizowało Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. 
Warszawy oraz Oddział w Warszawie Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się 28 paź-
dziwrnika 2010 roku w Warszawskim Domu Technika. Spotkanie prowa-
dził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie. 
Uczestniczyło w nim ok. 40 osób. 

Strategię przedstawił Mieczysław Reksnis – dyrektor Biura Drogow-
nictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Podkreślił na wstępie, jak 
ogromne znaczenie dla akceptacji strategii miała akcja informacyjna 
i promocyjna. Projekt strategii był wyłożony do wglądu publicznego, a na-
stępnie władze miasta zorganizowały wystawę popularyzującą zawarte 
tam propozycje. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 205 wnio-
sków obejmujących ponad 700 problemów. Uzyskano pozytywne opinie 
wielu jednostek, w tym Komisji Ochrony Środowiska.

Strategia jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki rozwoju oraz 
sposoby ich realizacji. Głównym celem strategii jest usprawnienie i rozwój 
systemu transportowego Warszawy przy ograniczeniu jego szkodliwego 
wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.

Szczególne znaczenie przypisano wzmocnieniu roli transportu zbioro-
wego w obsłudze transportowej miasta, przede wszystkim szynowego:
•  w komunikacji tramwajowej przewiduje się dokończenie modernizacji 

podstawowych ciągów oraz budowę tras: do Tarchomina i Wilanowa 
oraz trasy wzdłuż ul. Krasińskiego (z mostem) do Bródna; 

•  w komunikacji kolejowej przewiduje się rozszerzenie zasięgu działania 
SKM, usprawnienia na liniach Kolei Mazowieckich, rozszerzenie zasię-
gu działania wspólnego biletu ZTM – KM – WKD, a przede wszystkim 
włączenie kolei do obsługi MDL Okęcie. Obecnie realizowane jest tu-
nelowe połączenie do już wykonanego dworca kolejowego przy Porcie 
Lotniczym im. Fryderyka Chopina, jako odgałęzienie od linii radomskiej, 
na południe od p.o. Służewiec;

Z działalności SITK •  w komunikacji podziemnej przewiduje się sprawną realizację drugiej linii 
metra rozpoczętej od odcinka centralnego (Rondo Daszyńskiego–Dworzec 
Wileński) w kierunku wschodnim do Targówka i zachodnim do Jelonek.

Dla usprawnienia komunikacji autobusowej wprowadzane zostały 
wydzielone pasy dla pojazdów transportu zbiorowego na poszczególnych 
ciągach ulicznych: m.in. na Trasie Łazienkowskiej (od ul. Grójeckiej do ul. 
Kinowej), a wcześniej na Trasie W-Z (od pl. Bankowego do ul. Jagielloń-
skiej) zastosowano wydzielone pasy tramwajowo-autobusowe.

W układzie drogowym oprócz modernizacji istniejących tras realizo-
wane będą nowe drogi ekspresowe. Dąży się do ukształtowania trzech 
obwodnic, do których doprowadzany jest ruch zewnętrzny. Budowane są 
nowe trasy mostowe.

Aktualnie realizowany jest Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
(ZSZR). Rozszerzane są systemy P&R, System Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) oraz rozbudowywana sieć dróg rowerowych.

W dyskusji uczestnicy Forum zwrócili uwagę na kilka istotnych prob-
lemów, takich jak:
•  trudności projektowe i realizacyjne związane z protestami mieszkańców, 

często pomimo wcześniejszych uzgodnień projektowanych rozwiązań;
•  negatywne skutki braku pokrycia znacznych obszarów miasta miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzennego, utrudniające przy-
gotowanie i realizację liniowych obiektów komunikacyjnych; 

•  następstw zmian charakteru zagospodarowania obszarów np. przemy-
słowych (PDPS) na biurowe czy handlowo-usługowe, które w konse-
kwencji wymagają również zastosowania innej obsługi transportowej 
takich obszarów;

•  „dogęszczanie” zabudowy w konkretnym rejonie miasta powodujące 
większe niż wcześniej zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne.

Niektóre z pytań dotyczyły kolei. Odpowiedzi na te pytania będą możli-
we dopiero po zakończeniu studium wykonalności Warszawskiego Węzła 
Kolejowego (WWK). 

 Opracował: Adam Kotuszewski
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Kwestia rozliczania przychodów z biletów zintegro-
wanych, umożliwiających korzystanie z oferty więcej 
niż jednego podmiotu świadczącego usługi na rynku 
transportu miejskiego, determinuje wprowadzanie 
wspólnych rozwiązań taryfowo-biletowych. W ar-
tykule przedstawiono propozycję rozliczeń pomię-
dzy organizatorów przewozów na podstawie badań 
marketingowych zachowań transportowych pasaże-
rów. Metoda może służyć do weryfikacji przyjętego 
algorytmu rozdziału przychodów przed wprowa-
dzeniem biletu zintegrowanego.

Wprowadzenie
Znaczenie rozliczeń dla organizatorów transportu miejskie
go i ich zakres zależy od substytucji i komplementarności 
łączonych ofert. Ważny jest również cel, który ma zostać 
zrealizowany za pomocą integracji taryfowobiletowej. 
W tym kontekście istotne jest określenie parametrów zin
tegrowanej oferty, pozwalające dzięki nowym biletom wy
generować na nią popyt i kształtować pożądane zachowania 
komunikacyjne. Problem rozliczania przychodów pojawia 
się głównie w sytuacji, w której, w ramach nowej oferty, 
nie następuje proste sumowanie cen ofert integrujących 
się podmiotów oraz dochodzi do istotnych zmian zacho
wań transportowych pasażerów. Nie bez znaczenia są także 
przesunięcia popytu, wynikające z wybierania przez pasaże
rów bardziej atrakcyjnej oferty, z punktu widzenia przysłu
gujących im w ramach tej oferty uprawnień do przejazdów 
ulgowych i bezpłatnych.

Często stosuje się rozliczenia przychodów z biletów zin
tegrowanych na podstawie stałego algorytmu, ustalonego 

� Dr, Metropolitalny Związek Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, k.grzelec@mz
kzg.org.pl

2 Dr, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, h.kołodziejski@
mzkzg.org.pl

Krzysztof Grzelec1

Hubert Kołodziejski2

ROzliCzenie pRzyCHOdóW z BileTóW zinTeGROWAnyCH 
pOMiędzy ORGAnizATORóW pRzeWOzóW  
nA pOdSTAWie BAdAń MARKeTinGOWyCH  

zACHOWAń TRAnSpORTOWyCH pASAżeRóW

przed wprowadzeniem zintegrowanego biletu3. Algorytm 
ten odnosi się najczęściej do udziału w pracy eksploatacyj
nej lub w przychodach z biletów poszczególnych uczestni
ków integracji, przed jej wprowadzeniem. Trudno jednak 
algorytmy te uznać za w pełni miarodajne, a sytuacja kom
plikuje się wraz z upływem czasu, z uwagi na zmiany za
chodzące zarówno w ofercie przewozowej, jak i zachowa
niach komunikacyjnych mieszkańców4. W rezultacie nie
zbędna staje się weryfikacja przyjętego parytetu podziału 
przychodów i poszukiwanie źródeł informacji, umożliwiają
cych jego korektę. Takich informacji mogą dostarczyć ba
dania marketingowe oraz coraz częściej stosowane urządze
nia elektroniczne, rejestrujące zachowania pasażerów. Dążąc 
do zwiększania stopnia precyzji rozliczeń, zalecane byłoby 
jednoczesne wykorzystywanie informacji pochodzących 
z tych dwóch źródeł. Jednak nie zawsze jest to w praktyce 
uzasadnione, biorąc pod uwagę użyteczność informacji w sto
sunku do kosztów jej uzyskania.

zakres integracji transportu miejskiego
Integracja zbiorowego transportu pasażerskiego może 
być realizowana wewnątrz systemu transportu miejskie
go oraz w powiązaniu z systemami o większym zasię
gu. Integracja może dotyczyć podmiotów lub sposobów 
przemieszczeń realizowanych na podobnych rynkach lub 
pomiędzy systemami o różnym zasięgu usług transpor
towych5.

Integrację transportu miejskiego należy rozpatrywać 
w trzech aspektach: przestrzennym, podmiotowym, przed
miotowym.

3 G. Dydkowski, Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekono
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 2�7.

4 Ceny transportu miejskiego w Europie, red. R. Tomanek, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 58.

5  G. Dydkowski, op.cit. s. 43.
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W aspekcie przestrzennym proces integracji w ramach 
transportu miejskiego może dotyczyć:

•	  obszaru administracyjnego miasta (gminy),
•	  obszaru zespołu miast (aglomeracji, metropolii),
•	  regionu (obszar administracyjnego województwa).

W sferze podmiotowej integracja może obejmować:
•	 przedsiębiorstwa świadczące wyłącznie usługi trans

portu miejskiego,
•	 wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi trans

portu zbiorowego,
•	 przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu zbio

rowego i samochody osobowe.

Integracja biletowa i taryfowa może być wprowadzana 
w różnym stopniu intensywności w zakresie:

•	 sposobu uiszczania opłat: od honorowania różnych 
biletów na wybranych liniach (trasach lub obszarach) 
do jednego systemu biletowego,

•	 wysokości pobieranych opłat i przepisów taryfowych: 
od różnych cen uzgadnianych jedynie pomiędzy prze
woźnikami do jednej wspólnej taryfy obejmującej 
wysokość i sposób naliczania opłat oraz zakres obo
wiązujących ulg i zwolnień w opłatach.

Jednym ze sposobów integracji biletowej w aglomera
cjach jest wprowadzenie wspólnego biletu w postaci karty 
elektronicznej. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość dokonywania opłat za przejazdy jedną kartą na
wet, gdy na obszarze aglomeracji funkcjonuje dwóch lub 
więcej organizatorów transportu stosujących specyficzne 
dla siebie taryfy.

Wybór taryfy wspólnej dla całego obszaru integrowane
go powinien wynikać z analizy przewidywanych skutków 
ekonomicznofinansowych związanych z jej wprowadze
niem. Należy w tym miejscu podkreślić, że wspólna taryfa 
nie musi w ramach integracji obejmować wszystkich usług 
świadczonych w ramach transportu zbiorowego. Na obsza
rze aglomeracji miejskiej może ona dotyczyć wyłącznie po
dróży międzymiejskich, natomiast w regionie – podróży rea
lizowanych jednocześnie transportem regionalnym i trans
portem miejskim.

Rozliczenia realizowane  
w ramach integracji taryfowo-biletowej
Jednym z ważniejszych problemów związanych z inte
gracją taryfowobiletową jest kwestia rozliczeń pomiędzy 
podmiotami świadczącymi usługi w ramach zintegrowane
go systemu. Porozumienia i umowy mogą w tym zakresie 
wprowadzać rozwiązania różniące się przedmiotem rozli
czeń pomiędzy stronami. 

W warunkach pełnej integracji transportu zbiorowego 
oraz oddzielenia funkcji organizatora od realizatora prze
wozów i funkcjonowania kilku przewoźników zatrudnia
nych przez jednego organizatora rozliczenia realizowane są 
na poziomie przychodów organizatora transportu (zarzą
du). Organizator gromadzi przychody ze sprzedaży i dopłaty 

budżetowej oraz dokonuje płatności za zrealizowane usługi 
w ramach kontraktów brutto, której podstawą jest zreali
zowana praca eksploatacyjna, mierzona liczbą wozokilome
trów. Ryzyko rynkowe, związane z uzyskaniem odpowied
niego poziomu przychodów w warunkach zintegrowanej 
oferty taryfowobiletowej, ponosi organizator.

Odmiennie kształtuje się sytuacja w warunkach funk
cjonowania kilku organizatorów transportu zbiorowego na 
danym obszarze, z których niektórzy mogą pełnić jedno
cześnie funkcję organizatora i przewoźnika. Każdy z orga
nizatorów, posiadając własny, indywidualny budżet, dążyć 
będzie do wprowadzenia takiego mechanizmu rozliczeń, 
który zagwarantuje mu pewność zrealizowania w danym 
roku zaplanowanej wielkości przychodów ze sprzedaży bi
letów. Dążenie to będzie silniejsze w podmiotach komercyj
nych, których funkcjonowanie jest nastawione na zysk. 
Pojawia się więc naturalna sprzeczność interesów finanso
wych poszczególnych stron porozumienia lub umowy regu
lującej kwestię honorowania tzw. biletów zintegrowanych 
– umożliwiających korzystanie z usług więcej niż jednego 
organizatora transportu. Doświadczenia krajowe i zagra
niczne wskazują na różne zasady rozliczeń obowiązujące na 
obszarach objętych integracją. Stosowane są zróżnicowane 
klucze rozliczania przychodów oparte na pracy eksploata
cyjnej lub liczbie mieszkańców i korygowane wskaźnikami, 
uwzględniającymi wielkość oferowanej zdolności przewo
zowej czy udziałem podróży realizowanych na wspólnych 
trasach6. Niekiedy wartość kluczy rozliczeniowych i wskaź
ników korygujących ustalana jest na podstawie wyników 
badań zachowań transportowych mieszkańców.

W miastach metropolii Zatoki Gdańskiej funkcjonuje 
czterech organizatorów transportu miejskiego. Są to dwa 
zarządy transportu – w Gdańsku i Gdyni, Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Wejherowie, realizujący równocześnie 
funkcję organizatora i przewoźnika, oraz Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście, pełniąca funkcję organizatora i rea
lizatora aglomeracyjnych przewozów kolejowych. Powołany 
w 2007 roku Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej w założeniach miał pełnić funkcję organi
zatora transportu zbiorowego na obszarze �3 gmin – człon
ków związku. Ze względów politycznych i finansowych 
związek rozpoczął funkcjonowanie, realizując funkcje orga
nizatorskie w ograniczonym zakresie. Pierwszym zadaniem 
związku było wprowadzenie zintegrowanych biletów me
tropolitalnych7.

Algorytm podziału przychodów ze wspólnych biletów  
w Metropolii zatoki Gdańskiej
Wraz z wprowadzeniem biletów metropolitalnych, obej
mujących odpowiednio: usługi wszystkich 4 organizatorów 
transportu zbiorowego w metropolii lub wybranego orga
nizatora komunalnego i kolejowego, lub wyłącznie organi

6 Ibidem, s. 234
7 Szerzej na ten temat w: H. Kołodziejski, E. Pastucha, Wprowadzenie zintegrowanych 

biletów na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2009, nr 5.
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zatorów komunalnych, Związek stanął przed problemem 
opracowania i wdrożenia mechanizmu rozliczeń finan
sowych. Miały one objąć przychody ze sprzedaży biletów 
metropolitalnych oraz rekompensatę utraconych przycho
dów dla podmiotów organizujących transport zbiorowy, 
w związku z ustaleniem ceny tych biletów na poziomie po
nad dwukrotnie niższym od sumy cen odpowiednich bile
tów poszczególnych organizatorów.

Początkowo MZKZG przyjął stosunkowo prosty klucz 
rozliczeniowy, oparty na przyjętym przez ekspertów udziale 
SKM i organizatorów komunalnych w proporcjach 60:40. 
Nawiązywał on do pracy eksploatacyjnej, realizowanej 
w ramach przewozów kolejowych i komunalnych, cen bile
tów poszczególnych organizatorów oraz roli transportu ko
lejowego i komunalnego w obsłudze ruchu aglomeracyjne
go. Podział przychodów ze sprzedaży biletów metropolital
nych pomiędzy organizatorów komunalnych (ZTM 
w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo) został 
określony na podstawie ich udziałów w łącznej pracy eks
ploatacyjnej. Mechanizm ten z założenia miał mieć charak
ter tymczasowy, do czasu wypracowania rozwiązania opar
tego na wynikach badań marketingowych zachowań trans
portowych mieszkańców. Tymczasowość zaproponowanego 
rozwiązania wynikała z jego wad, do których należy zali
czyć w pierwszej kolejności nieadekwatne rozliczanie przy
chodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych w stosunku 
do rzeczywistego wykorzystania tych biletów w pojazdach 
poszczególnych organizatorów.

Zasadność przyjęcia założenia o traktowaniu zapropo
nowanego przez ekspertów mechanizmu jako tymczasowe
go potwierdziły wyniki sprzedaży biletów metropolital
nych, analizowane w przekroju punktów sprzedaży czte
rech organizatorów. Zaobserwowano, że udział przychodów 
ze sprzedaży poszczególnych organizatorów zdecydowanie 
różni się od przyjętego klucza rozliczeniowego. W określo
nym stopniu różnice te wynikały z możliwości zakupu każ
dego biletu u dowolnego organizatora. Niemniej jednak 
wielkość tych różnic implikowała konieczność przeprowa
dzenia badań marketingowych w celu weryfikacji przyję
tych algorytmów rozliczeniowych.

Kolejną przesłanką realizacji badań marketingowych, 
weryfikujących przyjęte zasady rozliczeń, były naciski wy
wierane przez niektórych organizatorów, domagających się 
zmiany przyjętego parytetu podziału przychodów. Swoje 
stanowisko uzasadniali statystykami wykazującymi straty 
finansowe po wprowadzeniu biletów metropolitalnych. 
Organizatorzy nie byli jednak w stanie przedstawić wiary
godnych analiz, wskazujących na bezpośredni i wyłączny 
związek zmniejszania się przychodów ze sprzedaży z wpro
wadzeniem biletów metropolitalnych. Pomijano także fakt, 
że na wielkość popytu na usługi transportu zbiorowego, i 
w rezultacie przychodów ze sprzedaży, wpływają inne istot
ne czynniki, takie jak poziom motoryzacji czy zmiana za
chowań transportowych.

Pierwsze badania MZKZG przeprowadził już cztery mie
siące po wprowadzeniu do sprzedaży biletów metropolital
nych. Celem badań było zidentyfikowanie struktury i wyso

kości wydatków na bilety okresowe przed wprowadzeniem 
biletu metropolitalnego. Badaniami objęto 6% osób kupują
cych bilety metropolitalne. Pomiar zrealizowano metodą wy
wiadu bezpośredniego, standaryzowanego, w punktach 
sprzedaży, w okresie największego nasilenia sprzedaży bile
tów okresowych, tj. na przełomie dwóch kolejnych miesięcy.

Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że wśród pasażerów 
kupujących bilety normalne (pełnopłatne), przed wprowa
dzeniem biletu metropolitalnego, �8% pasażerów kupowa
ło jednocześnie bilety trzech organizatorów, 56% – dwóch 
organizatorów, 22% – jednego organizatora i 4% nie kupo
wało w ogóle biletów (rys. �).

Rys. 1. Struktura kupowanych biletów normalnych w przekroju poszczególnych organizato-
rów przed wprowadzeniem biletów metropolitalnych (kwiecień/maj 2008 r.)
Źródło: Wykorzystanie biletów okresowych w Metropolii Zatoki Gdańskiej przed wprowadzeniem biletów 
metropolitalnych. Raport z badań MZKZG, Gdańsk 2008

Odmiennie ukształtowała się struktura pasażerów 
uprawnionych do przejazdów ulgowych. Bilety trzech or
ganizatorów kupowało 7% pasażerów, dwóch organizato
rów – 6�%, natomiast jednego – 32% (rys. 2).

Rys. 2. Struktura kupowanych biletów ulgowych w przekroju poszczególnych organizatorów 
przed wprowadzeniem biletów metropolitalnych (kwiecień/maj 2008).
Źródło: Wykorzystanie biletów okresowych w Metropolii Zatoki Gdańskiej przed wprowadzeniem biletów 
metropolitalnych. Raport z badań MZKZG, Gdańsk 2008

Przeciętne wydatki na bilety przed wprowadzeniem bi
letów metropolitalnych wynosiły �67 zł (bilety normalne) 
i 84 zł (bilety ulgowe).

Zidentyfikowano także główne przyczyny kupowania 
biletów metropolitalnych przez pasażerów. Należą do nich 
w kolejności:

•  większy zakres obowiązywania biletów metropolital
nych (39%),
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•  korzystna cena biletów metropolitalnych (34%),
•  ułatwienie korzystania z usług komunikacji miejskiej 

(26%),
•  inne (�%).

Stwierdzono ponadto, że cena biletów metropolital
nych nie stanowi głównej przyczyny niepodejmowania 
decyzji o ich zakupie. Tylko 9% pasażerów kupujących 
w dalszym ciągu bilety okresowe, których emitentem nie 
jest MZKZG, uznaje cenę biletów metropolitalnych za 
barierę ich zakupu. Zdecydowana większość (65%) nie 
kupuje biletu metropolitalnego ze względu na to, że za
kres korzystania przez nich z usług transportu zbiorowe
go nie uzasadnia takiej decyzji.

Kolejne badania przeprowadzono w kwietniu 2009 
roku. Ich celem była identyfikacja wykorzystania biletów 
metropolitalnych w pojazdach pięciu organizatorów 
(uwzględniono także nowego przewoźnika kolejowego – 
Przewozy Regionalne, w pociągach którego od grudnia 
2009 roku honorowany jest bilet metropolitalny). Badania 
przeprowadzono na próbie 935 osób w punktach sprzeda
ży biletów. Próba stanowiła 9,�6% osób, które kupiły 
miesięczny bilet metropolitalny ważny na dany miesiąc.

Badania zrealizowano w dominujących pod względem 
liczby sprzedawanych biletów punktach sprzedaży. 
Wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego i techni
kę tzw. fotografii dnia (pytano o wszystkie przejazdy zre
alizowane na podstawie posiadanego biletu metropolital
nego w dniu poprzedzającym badanie). Wyniki przedsta
wiono w tabeli �. Kwotowa metoda doboru liczby osób 
do badań w poszczególnych punktach pozwoliła uzyskać 
rozkład próby w przekroju poszczególnych rodzajów bile
tów, nie różniący się (poza jednym przypadkiem) od roz
kładu populacji o więcej niż 2,2%. Testy serii wykazały, że 
wyniki badania z próby mogą służyć do wnioskowania o ca
łej badanej populacji (wszystkich osobach, które korzy
stają z tych rodzajów biletów metropolitalnych, które 
zostały objęte badaniem).

 Wyniki badań pozwoliły stwierdzić występowanie istot
nych rozbieżności pomiędzy przyjętym kluczem podziału 
przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych i re
kompensaty pomiędzy poszczególnych organizatorów (ta
bela �, wartości w nawiasach) a faktycznym wykorzysta
niem tych biletów w pojazdach. Występujące różnice stały 
się podstawą modyfikacji klucza rozliczeń w ramach komu
nikacji komunalnej.

Badania pozwoliły ponadto określić przeciętną liczbę 
przejazdów, realizowanych środkami transportu poszcze
gólnych organizatorów na podstawie biletów metropoli
talnych (tabela 2). Określono także wykorzystanie bile
tów metropolitalnych w przekroju liczby przejazdów (ta
bela 3).

Wyniki badań pozwoliły także zweryfikować założenia 
dotyczące wykorzystania biletów metropolitalnych w po
ciągach SKM. Początkowo, na podstawie analizy sprzedaży 
biletów SKM oraz wyników badań preferencji i zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców Gdyni, przeprowadzonych 

Udział przejazdów w pojazdach poszczególnych organizatorów  
zrealizowanych na podstawie biletów metropolitalnych określony  

na podstawie wyników badań (2010 r.)

Rodzaj biletu
Ogółem

[%]

ZTM 
w Gdańsku

[%]

ZKM 
w Gdyni

[%]

MZK 
Wejherowo

[%]

SKM
[%]

Przewozy
Regionalne

[%]

KOMUNALNY – 120 zł 100 33,8 (58) 60,0 (38) 6,2 (4) nie dotyczy nie dotyczy

KOMUNALNY – 60 zł 100 29,9 (58) 68,1 (38) 2,0 (4) nie dotyczy nie dotyczy

METROPOLITALNY – 100 zł 100 19,4 (23) 44,4 (15) 1,7 (2) 34,3 (55) 0,2 (5)

METROPOLITALNY – 200 zł 100 24,7 (23) 33,6 (15) 2,1 (2) 39,1 (55) 0,5 (5)

MZK+KOLEJ – 170 zł 100 nie dotyczy nie dotyczy 57,1 (40) 42,9 (55) 0 (5)

MZK+KOLEJ – 85 zł 100 nie dotyczy nie dotyczy 46,7 (40) 53,3 (55) 0 (5)

ZKM+KOLEJ – 170 zł 100 nie dotyczy 56,0 (40) nie dotyczy 44,0 (55) 0 (5)

ZKM+KOLEJ – 85 zł 100 nie dotyczy 60,8 (40) nie dotyczy 39,2 (55) 0 (5)

ZTM+KOLEJ – 170 zł 100 48,9 (40) nie dotyczy nie dotyczy 47,5 (55) 3,6 (5)

ZTM+KOLEJ – 85 zł 100 51,8 (40) nie dotyczy nie dotyczy 47,5 (55) 0,7 (5)

Średnia dzienna liczba przejazdów zrealizowana pojazdami  
poszczególnych organizatorów na podstawie  

biletów metropolitalnych (2010 r.)

Rodzaj biletu
Liczba przejazdów

Przeciętnie ZTM 
w Gdańsku

ZKM 
w Gdyni

MZK 
Wejherowo SKM Przewozy

Regionalne

KOMUNALNY – 120 zł 3,90 1,32 2,34 0,24 - -

KOMUNALNY – 60 zł 3,46 1,03 2,35 0,08 - -

METROPOLITALNY – 100 zł 4,02 0,78 1,78 0,07 1,38 0,01

METROPOLITALNY – 200 zł 4,28 1,06 1,44 0,09 1,67 0,02

MZK+KOLEJ – 170 zł 1,75 - - 1,00 0,75 -

MZK+KOLEJ – 85 zł 2,42 - - 1,13 1,29 -

ZKM+KOLEJ – 170 zł 3,56 - 1,99 - 1,57 -

ZKM+KOLEJ – 85 zł 3,80 - 2,31 - 1,49 -

ZTM+KOLEJ – 170 zł 3,58 1,75 - - 1,70 0,13

ZTM+KOLEJ – 85 zł 2,99 1,55 - - 1,42 0,02

Źródło: Wykorzystanie biletów metropolitalnych. Raport z badań marketingowych MZKZG, Gdańsk 2010

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: Wykorzystanie biletów metropolitalnych. Raport z badań marketingowych MZKZG, Gdańsk 2010

Struktura wykorzystania biletów metropolitalnych  
w przekroju liczby przejazdów (2010 r.)

Rodzaj biletu

Liczba przejazdów dziennie

Brak
[%]

jeden-trzy
[%]

cztery
[%]

pięć
[%]

sześć
[%]

siedem  
i więcej

[%]

KOMUNALNY – 120 zł 6 28 38 10 12 6

KOMUNALNY – 60 zł 8 40 32 7 4 9

METROPOLITALNY – 200 zł 9 20 29 9 25 8

METROPOLITALNY – 100 zł 9 22 34 9 17 9

ZTM+KOLEJ – 170 zł 11 19 45 15 10 0

ZTM+KOLEJ – 85 zł 10 42 40 5 3 0

ZKM+KOLEJ – 170 zł 7 27 48 9 8 1

ZKM+KOLEJ – 85 zł 6 24 47 12 6 5

MZK+KOLEJ – 170 zł 50 25 12 0 13 0

MZK+KOLEJ – 85 zł 32 26 37 0 5 0

OGÓLNIE BILET METROPOLITALNY 9 27 39 9 11 5

Tabela 3

Źródło: Wykorzystanie biletów metropolitalnych. Raport z badań marketingowych MZKZG, Gdańsk 2010
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przez ZKM w Gdyni w 2006 roku, określono średnią odle
głość przejazdu pasażerów posiadających bilet metropoli
talny na �6,6 km dla przejazdów realizowanych przez pasa
żerów podróżujących na podstawie biletów okresowych 
normalnych i �5,9 km dla przejazdów realizowanych na 
podstawie biletów ulgowych. Przeprowadzone w 20�0 
roku badania wykazały, że odległości te wynoszą odpowied
nio: �7,3 i �5,7 km.

podsumowanie
Integracja transportu miejskiego jest podstawowym wy
zwaniem, przed jakim stoją przedsiębiorstwa komunikacji 
miejskiej na początku XXI w. Poza oczywistymi celami 
integracji, wynikającymi z dostosowania zintegrowanej 
oferty do preferencji i zachowań mieszkańców, organizato
rzy transportu miejskiego muszą efektywnie i obiektywnie 
rozwiązywać problem rozliczeń, związany z funkcjonowa
niem biletów zintegrowanych. W tym zakresie, oprócz 
ustalenia cen tych biletów na poziomie atrakcyjnym dla 
pasażerów, istotne znaczenie ma podział środków finanso
wych z przychodów ze sprzedaży biletów zintegrowanych 
i ewentualnej rekompensaty, wynikającej ze stosowania 
atrakcyjnych dla pasażerów cen. Właściwym narzędziem, 

pozwalającym na wprowadzenie obiektywnego mecha
nizmu rozliczeń, są badania marketingowe zachowań 
transportowych mieszkańców. Ich regularne prowadzenie 
pozwala weryfikować algorytmy rozliczeniowe, przyjmu
jące najczęściej jako podstawę pracę eksploatacyjną lub 
przychody ze sprzedaży biletów poszczególnych uczestni
ków integracji, w okresie przed wprowadzeniem wspólnej 
oferty. Przedstawione przykłady badań dostarczają do
datkowych informacji umożliwiających rzeczywistą ocenę 
skutków ekonomicznych wprowadzenia zintegrowanych 
biletów. Tworząc algorytmy rozliczeń wspólnej oferty ta
ryfowobiletowej oraz oceniając ich poprawność, należy 
uwzględnić wahania sprzedaży, specyfikę poszczególnych 
dni tygodnia (dzień powszedni, sobota, dzień świąteczny) 
i miesięcy, zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji (np. 
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi), jak 
również zmiany w standardzie oferowanych usług trans
portowych, świadczonych przez poszczególnych uczest
ników zintegrowanej oferty taryfowobiletowej. Równie 
ważne jest uwzględnianie w analizach popytu na usłu
gi transportowe, uwarunkowań społecznogospodarczych 
i trendów związanych np. ze stałym wzrostem poziomu 
motoryzacji indywidualnej.  

Seminarium w Firmie dpK System
19 stycznia, w siedzibie firmy DPK System, w Wieliczce odbyło się 
spotkanie prasowe, w którym uczestniczyli dziennikarze z branży 
Transport Spedycja Logistyka. Kluczowym punktem programu była 
prezentacja najnowszego rozwiązania informatycznego firmy, jakim 
jest DPK Tacho System® – kompletny i elastyczny system służący do 
pobierania, przesyłania i analizowania danych z tachografów cyfro-
wych i analogowych oraz kart kierowców. Goście w praktyczny sposób 
zapoznali się z oprogramowaniem TachoAnalizer® oraz współpra-
cującymi z nim urządzeniami TachoAnalizer COMBO® i terminalem 
DigiPostPro™.

Firma zaprezentowała także inne systemy informatyczne. SOR Soft-
ware – system, który w kompleksowy sposób usprawnia funkcjonowanie 
Stacji Pogotowia Ratunkowego – od zleceń NFZ po monitoring karetek. 
DPK Railways SQL – przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych 
zajmujących się przewozem zarówno pasażerskim, jak i towarowym. 

Ze względu na rozproszoną strukturę przedsiębiorstw system opiera się 
na rozwiązaniach sieciowych o charakterze wielostanowiskowym Klient 
– Serwer, co umożliwia koordynację działań związanych z pracą wykony-
waną w działach przewozowych oraz eksploatacyjnych przedsiębiorstw 
kolejowych. Na przykładzie Kompanii Turów, gdzie firma DPK wdrażała 
rozwiązania informatyczne, został przedstawiony kolejny system – dla 
górnictwa i przemysłu. 

Zaprezentowano też Transportowy System Informatyczny (TSI 2010) 
– nowoczesne narzędzie do zarządzania flotą pojazdów. TSI zapewnia 
sprawną komunikację i wewnętrzny, elektroniczny obieg dokumentów 
w firmie. Oprogramowanie dba o optymalne wykorzystanie zasobów 
przedsiębiorstwa i bezpieczną pracę kierowców. Umożliwia bieżący moni-
toring pracy pojazdów i stanu przedsiębiorstwa. System jest przeznaczony 
dla przedsiębiorstw komunikacyjnych i przewozowych. Rozwiązanie na-
grodzono złotym medalem na VII Międzynarodowych Targach Transportu 
Zbiorowego TRANSEXPO 2009.

Dr Piotr Kisielewski – gospodarz spotkania i równocześnie dyrektor 
firmy – w sposób merytoryczny omówił główne problemy i wyzwania 
w odniesieniu do informatyzacji komunikacji miejskiej, transportu drogo-
wego i kolejowego. Podzielił się planami firmy dotyczącymi usprawnienia 
przesyłu danych: komunikacji kierowca–biuro, flota–siedziba firmy, czyli 
o prowadzonych rozmowach w sprawie założenia terminali DigiPostPro™ 
na stacjach paliw. DPK System planuje w oparciu o samoobsługowe ter-
minale DigiPostPro™ stworzenie ogólnokrajowej sieci obsługi danych 
z kart kierowców. Terminale umieszczane w węzłowych punktach dro-
gowych będą umożliwiały usługowy pobór i przesył danych na serwery 
firmowe dla przedsiębiorstw opłacających abonament i zarejestrowanych 
w systemie.

Kilkugodzinne spotkanie prasowe zakończyło się wspólnym obiadem 
i zwiedzaniem zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce oraz deklaracją konty-
nuacji tego typu prezentacji.

materiał prasowy DPK System

Od Redakcji
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Badania dotyczące ruchu rowerowego w przestrze-
ni miejskiej należą w Polsce ciągle do rzadkości. 
Tymczasem ta metoda podróży zyskuje coraz więcej 
zwolenników. W artykule zaprezentowano wyniki ba-
dań transportowych przeprowadzonych w przestrze-
ni miejskiej Poznania. Ilustruje on obecne warunki 
poruszania się rowerem po mieście, a także próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, czy ten środek transportu 
może być alternatywą dla innych sposobów podróży. 
Bardzo istotnym elementem jest również prezenta-
cja oczekiwań mieszkańców odnośnie rozwoju ruchu 
rowerowego. Wszystkie te elementy pokazują per-
spektywy rozwoju transportu rowerowego w dużym 
ośrodku miejskim.

Wprowadzenie123 
W Europie Zachodniej już od wielu lat przejazdy rowerem 
nie kojarzą się jedynie z rekreacją i turystyką, ale zyska
ły istotną funkcję środka transportu wykorzystywanego 
w codziennych dojazdach do miejsc pracy, nauki, rozrywki. 
Rower jawi się jako bardzo dobra alternatywa dla produ
kujących spaliny i tworzących zatory na drogach samocho
dów. Nie dość, że jest przyjazny środowisku i zajmuje mało 
miejsca w przestrzeni, to jeszcze czasy przejazdu często 
bywają konkurencyjne w stosunku do podróży samocho
dem czy komunikacją publiczną. Świadome zalet roweru 
władze wielu miast europejskich wyraźnie postawiły na 
promocję tego środka transportu i rozwój niezbędnej infra
struktury. W efekcie aglomeracje takie, jak Kopenhaga czy 
Amsterdam mogą się dziś pochwalić blisko 30% udziałem 
przejazdów rowerowych w ogólnej liczbie podróży [9].

� Mgr, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
prezes Stowarzyszenia Sekcja Rowerzystów Miejskich działającego w Poznaniu, 
ryszard@srm.eco.pl

2 Mgr, absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Mobilny Poznań, padeszah@gmail.com

3 Mgr, doktorant w Instytucie Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes 
Stowarzyszenia Mobilny Poznań, jedgad@amu.edu.pl

Ryszard Rakower1

Jakub Łabędzki2

Jędrzej Gadziński3

KOnKuRenCyJnOść RuCHu ROWeROWeGO  
W pRzeSTRzeni MieJSKieJ

W polskich miastach „era roweru” dopiero się rozpoczy
na. Warto jednak, aby lokalne władze już teraz zadbały 
o stworzenie dobrych warunków dla rozwoju transportu 
rowerowego zarówno poprzez tworzenie nowoczesnej infra
struktury, jak i odpowiednie rozwiązania prawne. Niestety 
z tym ciągle nie jest w większości polskich miast najlepiej. 
Warto więc zadać pytanie, czy w warunkach polskich trans
port rowerowy może być konkurencyjny dla innych sposo
bów podróżowania po mieście. 

W okresie od października do listopada 2009 roku 
w Instytucie Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospo
darki Przestrzennej (na Uniwersytecie im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu) przeprowadzone zostały badania ruchu 
rowerowego na obszarze Poznania. Jednym z ich głównych 
celów było wyznaczenie prędkości podróży rowerem po 
mieście w godzinach o zwiększonym natężeniu ruchu. 
Dzięki temu możliwe stało się określenie warunków podró
żowania tym środkiem transportu w obszarze zurbanizo
wanym i w efekcie wyznaczenie stopnia konkurencyjności 
ruchu rowerowego względem innych sposobów przemiesz
czania się. Podjęto się także identyfikacji głównych barier 
rozwoju transportu rowerowego w mieście oraz przyczyn 
stosunkowo niewielkiej popularności roweru jako pojazdu 
do codziennych dojazdów do pracy, szkoły, sklepu itd. 

Takie podejście pozwoliło na diagnozę stanu polityki ro
werowej oraz na przedstawienie rekomendacji i zaleceń, 
w jakich kierunkach powinna ona w przyszłości podążać.

prędkości ruchu rowerowego w świetle badań polskich 
i europejskich
Szacunki OECD przedstawiają, że przez ostatnie 20 lat 
w miastach krajów OECD prędkości przemieszczania 
spadły średnio o �0% mimo szeregu inwestycji w infra
strukturę techniczną, mających na celu poprawę wa
runków ruchu. Jest to związane przede wszystkim z cią
głym wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach. 
Taki stan rzeczy powoduje, że transport rowerowy, który 
w mniejszym stopniu odczuwa owe niedogodności, staje 
się coraz bardziej konkurencyjny czasowo wobec pozosta
łych form komunikacji.
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Większość publikacji zagranicznych i krajowych o te
matyce rowerowej podaje jako średnią prędkość poruszania 
się na rowerze w mieście – �5 km/godz. (m.in. [2]). Inne 
obliczenia nie odbiegają znacząco od tej wartości: �4 km/
godz. [6], �6 km/godz. [3,7]; �8 km/godz. [��], do 20 
km/godz. [�7]. Dokument C.R.O.W. [�4] jako najbardziej 
komfortową prędkość jazdy na rowerze miejskim podaje �0 
km/godz. (30 cykli/minutę krążenia krwi w organizmie), 
a jako optymalną – 20 km/godz. (wysoka wartość wskaźni
ka stabilności roweru). Wartość 20 km/godz. jest to prze
ciętna prędkość rowerzystów na prostych odcinkach dróg 
rowerowych, pozbawionych przeszkód [3]. Minimalna za
lecana prędkość, dla jakiej należy projektować ścieżki rowe
rowe, to 25 km/godz., ma to znaczenie szczególnie przy 
wyznaczaniu promienia skrętu na łukach [�].

Unia Europejska pod koniec lat 90. sfinansowała bada
nie dotyczące przemieszczania się różnymi środkami trans
portu na krótkich trasach. Wyniki wskazują na bardzo dużą 
liczbę przejazdów wykonywanych samochodem, które mo
głyby być zastąpione innym środkiem lokomocji, bez zna
czącej zmiany czasu przejazdu od drzwi do drzwi (Walcyng, 
projekt badawczy IV Programu ramowego Unii Europejskiej, 
DG VII, �997). Rowery są przede wszystkim szybsze niż 
samochód na krótkich trasach miejskich (5 km, a nawet 
więcej w miarę rosnących utrudnień w ruchu). Sytuację tę 
obrazuje rysunek �. W Europie 30% tras pokonywanych 
samochodem jest krótszych niż 3 km, a 50% krótszych niż 
5 km. W kompleksowych badaniach ruchu przeprowadzo
nych w Poznaniu w 2000 roku [8] obliczono, że średnia dłu
gość podróży samochodem mieszkańca Poznania wynosi 7,2 
km (6,8 km dla mieszkańca obszaru śródmieścia). W bada
niu uwzględniono przemieszczenia poza granicę miasta, 
które stanowią �4,4% wszystkich podróży. Zgodnie z dany
mi Biura Inżynierii Transportu przemieszczenia te są zwykle 
dłuższe (czasami nawet znacznie) niż te odbywające się 
w granicach obszaru miejskiego. W efekcie można zauwa
żyć, że znaczna część podróży po samym Poznaniu odbywa 
się na najbardziej konkurencyjnym dla transportu rowero
wego dystansie 5 km. Rower może tu więc w znacznym 
stopniu zastąpić samochód, przyczyniając się bezpośrednio 
do rozładowania zatorów w mieście. Nie należy zatem po
mijać potencjału roweru ani w odniesieniu do codziennych 
przejazdów do pracy lub do szkoły (40% wszystkich podró
ży), ani w odniesieniu do innych typów przejazdów.

Specyfika ruchu rowerowego w poznaniu
Do istotnych uwarunkowań i czynników mających wpływ 
na ruch rowerowy w Poznaniu i potencjał jego rozwoju 
zaliczyć należy ukształtowanie terenu na obszarze miasta, 
sposób zagospodarowania przestrzeni, zwłaszcza odległości 
między źródłami a celami podróży, wreszcie obecną infra
strukturę transportową, w tym istnienie lub brak infra
struktury rowerowej oraz jej jakość. 

Poruszaniu się rowerem po Poznaniu bez wątpienia 
sprzyja ukształtowanie terenu. Większość zurbanizowa
nego obszaru miasta położona jest na wysoczyźnie more
nowej typu płaskiego o wysokościach względnych sięgają
cych od 2 do 5 metrów i spadkach do 2° [�8]. Na najważ
niejszych relacjach brak jest zatem różnic poziomu terenu, 
które w znaczący sposób utrudniałyby poruszanie się ro
werami. Czynnikiem sprzyjającym ruchowi rowerowemu 
jest również zwarty charakter miasta. Mimo postępującej 
w ciągu minionych kilkunastu lat urbanizacji przedmieść 
większość istotnych źródeł i celów podróży na obszarze 
miasta wciąż znajduje się w promieniu ok. 5 km od cen
trum Poznania.

Korzystne ukształtowanie terenu i w miarę sprzyjające 
zagospodarowanie przestrzeni sprawiają, że kluczowe ba
riery dla ruchu rowerowego wynikają z niedostosowania do 
jego potrzeb infrastruktury transportowej. Jak wynika 
z danych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, łączna dłu
gość ulic na terenie miasta wynosi ��34 km. Większość 
spośród tychże ulic nie jest wyposażona w infrastrukturę 
rowerową, do której zaliczyć należy przede wszystkim wy
dzielone drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, 
pasy dla rowerów, a także „infrastrukturę niewidzialną” w po
staci stref uspokojonego ruchu „tempo 30” lub stref za
mieszkania.

Podkreślić należy, że w miastach w Europie Zachodniej 
to właśnie strefy „tempo 30” stanowią podstawowy sposób 
zapewnienia rowerzystom możliwości bezpiecznego i wy
godnego podróżowania i obejmują, jak w Monachium, na
wet 80–85% sieci drogowej miasta [�5]. W porównaniu 
z miastami na Zachodzie, w Poznaniu liczba ulic objętych 
tego rodzaju strefami jest o wiele mniejsza. Dokładne wska
zanie, jaka część sieci drogowej Poznania jest objęta strefa
mi „tempo 30” nie jest przy tym możliwe bez czasochłon
nych badań, ponieważ Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
nie dysponuje danymi w tym zakresie [�3]. 

Również liczba ulic wyposażonych w wydzielone drogi 
dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, bądź też pasy 
dla rowerów, jest dalece niewystarczająca. Mimo postępują
cego wzrostu łącznej długości tego typu tras (obecnie ok. 
90 km), większość głównych ciągów komunikacyjnych 
prowadzących do centrum Poznania (np. ulice Wierzbięcice, 
Głogowska, Grunwaldzka, Bukowska, Dąbrowskiego) nie 
jest w ogóle wyposażona w infrastrukturę rowerową bądź 
też jest w nią wyposażona jedynie w części. Dalece niekom
pletna pozostaje też sieć połączeń międzydzielnicowych dla 
ruchu rowerowego.

Znaczący wpływ na warunki ruchu rowerowego w Poz
naniu ma również standard istniejących tras rowerowych, 

Rys. 1. Porównanie szybkości ruchu w środowisku miejskim
Źródło: [12]
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który w przypadku sporej ich części jest niski i nie spełnia 
wymagań C.R.O.W. [�4]. Na niską jakość wielu istnieją
cych tras rowerowych składają się m.in. brak oddzielenia 
ruchu pieszego i rowerowego, występowanie nawierzchni 
z kostki betonowej lub płyt chodnikowych zamiast reko
mendowanej przez literaturę nawierzchni asfaltowej, nie
dostateczna szerokość dróg lub pasów dla rowerów, nieza
chowanie skrajni (np. usytuowanie na drogach rowerowych 
słupów oświetlenia ulicznego lub słupów sygnalizacji 
świetlnej) oraz wysokie krawężniki [��]. Szczególne utrud
nienia występują na kilkudziesięciu przejazdach dla rowe
rzystów z sygnalizacją świetlną, na których rowerzyści nie 
otrzymują zielonego światła bez włączenia przycisku, co 
jest niezgodne z postanowieniami załącznika nr 3 do roz
porządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla zna
ków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro
gach (Dz.U. Nr 220, poz. 2�8� ze zm.). Postanowienia 
przywołanego załącznika wymagają automatycznej detek
cji pojazdów, nie czyniąc wyjątku dla rowerów. 

Wciąż niewielka pozostaje również w Poznaniu liczba 
ulic jednokierunkowych, w których występuje możliwość 
legalnego poruszania się rowerami pod prąd. Mimo że 
Poznań był prawdopodobnie pierwszym miastem w Polsce, 
w którym powstał kontrapas rowerowy, tj. jednokierunko
wy pas dla rowerów pod prąd w ulicy jednokierunkowej 
(ul. Wroniecka, �993 r.), zauważalny, choć wciąż wolny, 
wzrost liczby tego rodzaju ułatwień następuje dopiero 
w ostatnim czasie. Przykładowo w 2009 r. udostępniono 
rowerzystom pod prąd 2 ulice jednokierunkowe w centrum 
Poznania (ulice Noskowskiego i Stawną).

Powyższe uwarunkowania sprawiły, że trasy objęte ba
daniami prowadziły przede wszystkim ulicami niewyposa
żonymi w infrastrukturę dla rowerów, bądź też wyposażo
nymi w infrastrukturę o niskim standardzie, co miało zna
czący wpływ na czas podróży rowerowych.  

Metodyka pomiarów
Przeprowadzone badania podzielone zostały na dwa eta
py. W pierwszym z nich jako źródło lub cel wszystkich 
badanych podróży przyjęto umownie rondo Kaponiera 
– skrzyżowanie usytuowane w centrum Poznania, stano
wiące zarazem ważny węzeł przesiadkowy transportu pub
licznego. Źródłami podróży rozpoczynających się na tym 
skrzyżowaniu (bądź też celami podróży kończących się na 
Kaponierze) były natomiast wybrane osiedla mieszkaniowe, 
zakłady pracy, budynki uczelni wyższych, centra handlowe, 
a także miejsca rekreacji, zarówno usytuowane na peryfe
riach miasta, jak i w niewielkiej odległości od śródmieścia. 
W drugim etapie badano natomiast pod kątem prędkości 
ruchu rowerowego niektóre trasy między wspomnianymi 
źródłami i celami podróży znajdującymi się na peryferiach 
miasta, przy czym dla większości z nich jako źródło lub cel 
podróży obrano Osiedle Łokietka, znajdujące się w północ
nej części Poznania.

Trasy objęte badaniami pokonywane były w obie strony 
w porannym bądź też w popołudniowym szczycie komuni
kacyjnym. Osoby prowadzące badania wyposażone były 
w odbiorniki GPS Garmin GPSMAP 60CSx, dzięki któ
rym możliwe było precyzyjne ustalenie odległości między 
źródłem a celem danej podróży, czasu jazdy, czasu postoju 
podczas podróży wynikającego z warunków ruchu drogo
wego (np. oczekiwania na zielone światło lub na otwarcie 
przejazdu kolejowego), całkowitego czasu podróży, średniej 
prędkości jazdy, maksymalnej prędkości oraz średniej pręd
kości podróży. Przeprowadzone badania były prawdopo
dobnie pierwszymi tego typu badaniami w Polsce, w któ
rych wykorzystano odbiorniki GPS. 

Przed przystąpieniem do badań przyjęto założenie, że 
ich uczestnicy poruszać się będą rowerami górskimi lub tre
kingowymi. Odstąpiono natomiast od wykorzystania pod
czas badań rowerów miejskich, niezwykle popularnych 
w Europie Zachodniej i coraz popularniejszych również 
w wielu polskich miastach. Rezygnacja z wykorzystania 
tego typu rowerów związana była ze złym stanem technicz
nym wielu dróg, zwłaszcza z występowaniem na wielu uli

Fot. 1 Rowerzyści jadący ul. Piłsudskiego w Poznaniu napotkać mogą na swej trasie kilkanaście 
słupów oświetleniowych ustawionych na środku drogi dla rowerów (Fot. Ryszard Rakower)

Fot. 2. Kontrapas dla rowerów na ul. Skotarskiej. Tego rodzaju rozwiązania ułatwiające ruch 
rowerowy wciąż należą w Poznaniu do wyjątków (Fot. Ryszard Rakower)
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cach w obszarze śródmieścia nierównej nawierzchni bruko
wej z szerokimi szczelinami. W tych warunkach korzysta
nie na wielu trasach z rowerów miejskich, wyposażonych 
w wąskie opony, byłoby szczególnie trudne, a wręcz wiąza
łoby się z istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich 
użytkowników.

Kolejnym istotnym założeniem poczynionym przed roz
poczęciem badań było przyjęcie, że ich uczestnicy poruszać 
się będą w warunkach zbliżonych do codziennych podróży 
do pracy, szkoły czy też na zakupy. W konsekwencji, osoby 
prowadzące badania wystrzegały się jak najszybszego po
konywania danej trasy – kosztem ponadprzeciętnego wy
siłku. Przyjęto również, że w każdym przypadku podróże 
odbywające się w ramach badań realizowane będą zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego. 

Charakterystyka podróży rowerowych w poznaniu
Pomiary czasu poruszania się rowerem w warunkach miej
skich Poznania zostały przeprowadzone na terenie mia
sta podczas 52 podróży, na łącznym dystansie 222,4 km, 
w czasie �5 h 45 min 56 s. Spośród wymienionych podróży 
4� stanowiły podróże rozpoczynające lub kończące się przy 
rondzie Kaponiera, 9 – podróże rozpoczynające lub koń
czące się na os. Łokietka, a 2 – inne, uzupełniające podróże 
pomiędzy punktami usytuowanymi na peryferiach miasta.

Średni czas postoju podczas podróży wyniósł 2 min. 
34 s. Oznacza to, że na postój przypada średnio �4,�% cał
kowitego czasu podróży rowerowej (głównie na skrzyżowa
niach z sygnalizacją świetlną i przejazdach kolejowych). 
Rowerzyści nie stoją – tak jak w przypadku osób poruszają
cych się samochodami i autobusami – w zatorach drogo
wych, gdyż omijają stojące pojazdy po ich lewej lub prawej 
stronie. Należy przy tym podkreślić, że jazda w takich wa
runkach jest utrudniona, co wiąże się ze znacznym spad
kiem prędkości. 

Średnia prędkość podróży rowerowych podczas wykony
wania pomiarów oscylowała w przedziale od 9,8 km/h do 
�8,6 km/h, po zrekapitulowaniu dając wynik �4,23 km/h. 
Średnia wartość prędkości samej jazdy (nie licząc postojów) 
wyniosła �6,49 km/h. Badania wykazały również pewną 
istotną zależność między średnią prędkością poruszania się 
a specyfiką obszaru, na którym została ona zmierzona. 
Średnie prędkości poruszania się na obszarze śródmieścia są 
zauważalnie niższe niż w przypadku podróży pomiędzy śród
mieściem a peryferiami lub podróży w całości wykonywa
nych poza obszarem śródmieścia (rys. 2). Najniższe wartości 
charakteryzowały podróże w ścisłym centrum Poznania. 

Uzyskiwane prędkości maksymalne, tylko w nielicznych 
przypadkach oscylowały w granicach 30–35 km/h, najczęś
ciej były to wartości od 25 km/h do 30 km/h. Średnia pręd
kość maksymalna podróży rowerowych w warunkach miej
skich Poznania wyniosła 26,66 km/h.

W czasie sporządzania pomiarów poruszania się rowe
rem po Poznaniu poczyniono szereg obserwacji dotyczących 
tego sposobu przemieszczania się po mieście. Dotyczyły 
one głównie czynników mających wpływ na szybkość i ja
kość poruszania się rowerem. Do najważniejszych należy 
zaliczyć możliwość wyboru tras niedostępnych dla innych 

Bilans pomiarów

Pokonana
odległość

Czas
jazdy

Czas 
postoju

Całkowity 
czas  

podróży

Średnia  
prędkość 

jazdy

Prędkość 
maksymalna

Średnia
prędkość 
podróży

[km] [godziny : minuty : sekundy] [km/h]

Wartość  
sumaryczna1 222,36 13:32:46 2:13:10 15:45:56 – – –

Wartość  
statystyczna2 4,28 00:15:44 0:02:34 00:18:18 16,49 26,66 14,23

1 Łączna wartość dla wszystkich 52 pomiarów
2 Średnia wartość charakteryzująca jeden pomiar

Tabela 1

Średni dystans, na którym odbywały się badania, wy
niósł 4,28 km. Oznacza to, że przeciętna podróż rowe
rem między punktami generującymi największy ruch 
w mieście zawiera się w dystansie 5 km, określanym przez 
literaturę tematyczną [�2] jako najbardziej konkurencyj
ny dla tego środka lokomocji. Uznaje się, że dla większo
ści osób przejechanie takiego odcinka nie jest męczące, 
a dzięki temu, że podróż rowerem można odbyć bezpo
średnio „od drzwi do drzwi” (bez konieczności szukania 
miejsca parkingowego i odbywania części podróży pie
szo), rowerzysta może w wielu przypadkach okazać się 
szybszy niż pasażer komunikacji publicznej oraz kierow
ca samochodu.

Przeciętny czas podróży rowerem na obranych w niniej
szym opracowaniu odcinkach wyniósł nieznacznie ponad 
�8 minut. Jak pokazują badania, mieszkańcy małych i śred
nich miast zwykle uznają za uciążliwe i zbyt długie podróże 
dłuższe niż 30 minut, a w większych miastach dłuższe niż 
40 minut [5]. Rys. 2. Prędkości przejazdu rowerem w godzinach szczytu na wybranych trasach w Poznaniu
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pojazdów kołowych, co prowadzi do skracania pokonywa
nej odległości i czasu podróży. Ponadto możliwość ominię
cia pojazdów stojących w zatorach drogowych, z ich prawej 
bądź lewej strony, lub jadąc ścieżką rowerową. Na niemal 
wszystkich przejazdach rowerowych w mieście zaobserwo
wano wystające krawężniki, zmuszające rowerzystów do 
znacznego zredukowania prędkości. Szczególnie niebez
pieczne są one dla użytkowników rowerów miejskich i szo
sowych, które posiadają wąskie, niskie i cienkie opony. 
Nieefektywna separacja wielu ścieżek rowerowych od chod
nika lub zupełny brak separacji powoduje, że piesi bardzo 
często poruszają się drogami rowerowymi, powodując tym 
samym znaczne utrudnienia dla rowerzystów. Prowadzi to 
do zmniejszenia średniej prędkości przemieszczania się, po
gorszenia komfortu jazdy i spadku bezpieczeństwa na tych 
odcinkach.

Paradoksalnie, niezwykle dużo ograniczeń napotkano 
na odcinkach dróg wyposażonych w infrastrukturę rowero
wą. Wszystkie osoby biorące udział w pomiarach podróży 
rowerowych wspominały w swoich raportach, że porusza
nie się drogami rowerowymi zazwyczaj wydłużało czas po
dróży, czasem znacząco. Wiązało się to bowiem w niemal 
wszystkich przypadkach z dodatkowym wydłużeniem cza
sów postojów, ze względu na większą liczbę sygnalizacji 

świetlnych niż dla pojazdów jadących jezdnią, wzdłuż któ
rej usytuowana była ścieżka rowerowa. Poza tym sygnał 
zielony pojawiał się zwykle na krótszy okres i zapalał się dla 
rowerzystów później. Do najpoważniejszych mankamen
tów, mających wpływ na długość zmierzonych czasów po
stojów, należała konieczność przejechania na drugą stronę 
drogi, gdy kontynuacja ścieżki rowerowej odbywała się po 
przeciwnej stronie (np. ul. Głogowska, ul. Krakowska), 
oraz brak możliwości przejechania przez skrzyżowania lub 
ronda (np. ul. Głogowska z ul. Ostatnią, rondo Rataje 
i wiele innych) na jednej zmianie świateł sygnalizacji świet
lnej. Do takich sytuacji nie doszłoby, gdyby podróż zamiast 
ścieżką rowerową odbywała się po jezdni. Do tego należy 
dodać często gorszą (brukową) nawierzchnię dróg rowero
wych, na której znacząco wzrastały opory toczenia, a także 
niedostateczną ich separację od ruchu pieszego. Opisane 
ograniczenia powodują, że konkurencyjność czasowa trans
portu rowerowego w porównaniu z innymi środkami loko
mocji, aczkolwiek wysoka, okazała się na wielu badanych 
trasach znacząco niższa od konkurencyjności możliwej do 
osiągnięcia przy dobrze zaprojektowanej infrastrukturze 
rowerowej.

Ruch rowerowy, a inne sposoby podróżowania
Warunki podróży każdym środkiem transportu po mieście 
decydują o jego atrakcyjności i w efekcie przekładają się na 
liczbę użytkowników korzystających z tego środka w co
dziennych dojazdach do miejsca pracy czy szkoły. Z uwa
gi na swobodny wybór środka komunikacji przez miesz
kańców możemy więc mówić o konkurencyjności ruchu 
samochodowego, rowerowego, przejazdów komunikacją 
publiczną itd. Władze wielu zachodnioeuropejskich miast 
dostrzegły już dawno wielkie możliwości kształtowania za
chowań transportowych mieszkańców poprzez świadome 
sterowanie konkurencyjnością poszczególnych środków 
transportu. Dochodzi do tego poprzez stosowanie z jednej 
strony ograniczeń dla niektórych uczestników ruchu (naj
częściej samochodów), a z drugiej przez promowanie innych 
bardziej pożądanych rozwiązań transportowych. 

Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni 
Poznania na pierwszy rzut oka nie wydaje się najwyższa. 
Sieć dróg rowerowych jest niekompletna, a te istniejące 
często nie są najlepszej jakości. Szereg innych rozwiązań, 
takich jak niskie priorytety dla rowerzystów na skrzyżowa
niach oraz brak parkingów także obniża atrakcyjność tej 
formy podróży. Jednak najważniejszym elementem decy
dującym o wyborze danego środka transportu wydaje się 
czas podróży, o którym decyduje prędkość przejazdu na da
nej trasie. 

W przeprowadzonych w Poznaniu badaniach porówna
no prędkości przejazdu różnymi środkami transportu do 
wybranych punktów w godzinach szczytów komunikacyj
nych. Metodyka pomiarów dla innych rodzajów ruchu za
sadniczo nie różniła się od tej zastosowanej w przypadku 
ruchu rowerowego. Z uzyskanych uśrednionych wartości 
wynika, że najszybciej podróżuje się po mieście samocho
dem. Jednak już na drugim miejscu w zestawieniu znalazł 

Fot. 3. Spore utrudnienie na wielu poznańskich drogach rowerowych stanowią zbyt wysokie 
krawężniki (ul. Piłsudskiego) (Fot. Ryszard Rakower)

Fot..4...
Studzienka kanalizacyjna .
na przejeździe rowerowym .
stanowi swoistą „pułapkę” .
na rowerzystów (ul. Głogowska) .
(Fot. Jakub Łabędzki)
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się ruch rowerowy. Różnica, biorąc pod uwagę prędkości 
maksymalne osiągane przez te środki transportu, nie jest 
znaczna. Wynika to w dużej mierze z tworzących się w cen
tralnych obszarach miasta zatorów samochodowych w po
rze najwyższych natężeń ruchu oraz z obecności licznych 
sygnalizacji świetlnych, które to elementy znacznie obniża
ją średnią prędkość ruchu samochodu. Potwierdza to średni 
czas postoju, który zajmuje aż 42% czasu podróży tym 
środkiem transportu. 

Rowerzyści są w stanie powstające zatory dość łatwo 
omijać, dzięki czemu zachowują większą płynność ruchu. 
W ich przypadku czas postoju wynosił średnio jedynie �4% 
całkowitego czasu podróży. Wydaje się więc, że rower może 
być dobrym alternatywnym środkiem transportu po zatło
czonych ulicach.

Zdecydowanie gorzej od roweru w badaniu wypadła ko
munikacja publiczna. Jej średnia prędkość przejazdu jest 
niższa zarówno od tej charakteryzującej przejazdy samocho
dem, jak i rowerem. Autobusy zmuszone są do postoju 
w tych samych zatorach, w których grzęzną samochody. 
Dodatkowo nie mogą ich omijać ze względu na z góry wy
tyczone trasy. Ich średnią prędkość obniżają także zatrzyma
nia na przystankach i, będąca ich efektem, konieczność włą
czania się do ruchu. Tramwaje natomiast często ze względu 
na stan torowiska i wiek samych pojazdów nie mogą rozwi
jać zbyt dużych prędkości. Dodając do tego potrzebę prze
siadek między pojazdami oraz dojścia do przystanków, ko
munikacja publiczna przegrywa zdecydowanie konkurencję 
z ruchem samochodowym, a nawet rowerowym. 

Oszczędność czasu przejazdu, w stosunku do samocho
du i komunikacji publicznej, rowerzyści zyskują także 
z uwagi na fakt, że mogą łatwo skracać drogę swego prze
jazdu. Mają oni możliwość korzystania z jezdni, w pewnych 
przypadkach również z chodników, dróg rowerowych 
i wszelkich ścieżek, skrótów, alejek. Zawsze mogą również 
zejść z pojazdu i pokonać newralgiczny odcinek jako pieszy 
(po chodniku, przejściu dla pieszych itd.). Na skrócenie 
czasu przejazdu korzystny wpływ mają również występują
ce w niektórych ulicach jednokierunkowych kontrapasy 
lub inne rozwiązania umożliwiające rowerzystom jazdę pod 
prąd. W efekcie wskaźnik wydłużenia drogi dla ruchu ro

werowego jest w Poznaniu najniższy spośród wszystkich 
badanych sposobów podróży. Dzięki temu rowerzyści 
w swej drodze do celu pokonują mniejszą odległość niż inni 
uczestnicy ruchu, a co za tym idzie – oszczędzają czas.

Na podstawie średnich prędkości ruchu oraz wskaźni
ków wydłużenia drogi możliwe było wyznaczenie koncep
tualnych zasięgów, które wyznaczają obszar, jaki uczestnik 
ruchu może pokonać w ciągu 30 minut (rys. 3). Za punkt 
centralny posłużyło w analizie rondo Kaponiera. 

Największą odległość od centrum miasta są w stanie po
konać osoby podróżujące samochodem (ponad 6,6 km w li
nii prostej od ronda Kaponiera). Jednak niewiele gorzej 
wypadają w analizie rowerzyści, mimo tego, iż w wielu 
miejscach rozwiązania transportowe są zdecydowanie bar
dziej przyjazne ruchowi samochodowemu i do niego dosto
sowane. Wiele do myślenia władzom miejskim powinna 
dać słaba konkurencyjność czasowa komunikacji publicz
nej. Podróż nią pozwala na pokonanie w ciągu pół godziny 
jedynie 62% drogi przebytej przez samochód i 7�% drogi 
pokonywanej na rowerze. 

W wyniku dalszego inwestowania w infrastrukturę dro
gową przeznaczoną głównie dla ruchu samochodowego 
może dochodzić do ciągłego podwyższania się jego konku
rencyjności i w efekcie dalszego odpływu pasażerów komu
nikacji publicznej. Podobne zagrożenie istnieje w przypad
ku ruchu rowerowego z powodu niedoinwestowania infra
struktury rowerowej i braku kompleksowej polityki trans
portowej promującej ruch rowerowy.

Porównanie konkurencyjności czasowej różnych środ
ków transportu pokazuje, że ruch rowerowy może spełniać 
bardzo ważną rolę w codziennych podróżach po mieście. 
Muszą jednak zostać spełnione pewne podstawowe warun
ki, takie jak oddzielenie go na głównych trasach od innych 

Charakterystyka podróży różnymi środkami transportu  
w godzinach szczytów komunikacyjnych w Poznaniu

Sposób  
podróżowania

Średnia  
prędkość  

podróży [km/h]

Wskaźnik  
wydłużenia  

drogi1

Promień zasięgu 
dla czasu  

30 minut [metry]

Procent po-
wierzchni miasta 
dostępny w czasie  

30 minut [%]

rower 14,23 1,22 5834 40,81

samochód 18,69 1,40 6635 52,79

komunikacja publiczna 10,94 1,32 4130 20,45 (13,422)

ruch pieszy 5,233 1,26 2082 5,20
1 iloraz dwóch odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a jej końcem: faktycznej (pokonanej 

zgodnie z istniejącą siatką ulic, dróg rowerowych, przejść dla pieszych itd.) oraz w linii prostej ([10] 
2 przy uwzględnieniu jedynie obszarów z dostępem do przystanków komunikacji publicznej (por. [4])
3 w literaturze przedmiotu przyjmuje się zwykle niższe średnie prędkości w ruchu pieszym rzędu 

4–4,8 km/h

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2

Rys. 3. Porównanie konkurencyjności czasowej różnych rodzajów ruchu w Poznaniu
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rodzajów ruchu (poprzez budowę odpowiedniej infrastruk
tury) oraz zapewnienie płynności przejazdu. Zwiększy to 
bezpieczeństwo i prędkość podróży oraz zachęci mieszkań
ców do korzystania z roweru. 

Oczekiwane przez mieszkańców  
kierunki polityki rowerowej miasta
W badaniach dotyczących problematyki transportowej 
i przyszłych kierunków jej rozwoju bardzo ważne jest po
znanie preferencji mieszkańców. To oni korzystają z istnie
jących rozwiązań transportowych w codziennych dojazdach, 
ich również bezpośrednio dosięgają konsekwencję ewentu
alnych błędów popełnianych przez planistów i projektan
tów. Poznanie preferencji i opinii uczestników ruchu daje 
lokalnym władzom możliwość odpowiedniego kształtowania 
polityki transportowej, która zapewni realizację ich potrzeb 
w możliwie największym stopniu. Szczególne znaczenie ma 
to w przypadku ruchu rowerowego, który przez wielu przed
stawicieli władz lokalnych nie jest należycie doceniany.

Jednym z elementów prowadzonych w Poznaniu analiz 
były badania ankietowe, w których mieszkańcy mogli wy
powiedzieć się na temat problemów komunikacyjnych mia
sta. Część pytań dotyczyła bezpośrednio ruchu rowerowego 
w Poznaniu. Przepytano w sumie 423 osoby. Warto zauwa
żyć, że wśród respondentów dominowały osoby młode (do 
25 roku życia), co wynika przede wszystkim z pilotażowego 
charakteru badań. 

Warunki poruszania się rowerem w przestrzeni zurbani
zowanej respondenci ocenili w większości jako przeciętne 
(42%) lub złe (36%). Warto zauważyć, że odpowiedzi „do
brze” i „bardzo dobrze” zaznaczyło jedynie 9% osób. 
Pokazuje to, że rowerem po Poznaniu nie podróżuje się naj
lepiej. Przyczyny takiego stanu rzeczy wyjaśnia niejako ko
lejne pytanie. Dotyczyło ono warunków, jakie musiałyby 
zostać spełnione, by ankietowane osoby przesiadły się na 
rower w swoich codziennych podróżach. 32% osób nic by 
do tego nie przekonało. Natomiast z osób, które być może 
chciałyby to uczynić (50% wszystkich respondentów), naj
więcej, bo aż 69% zwracało uwagę na konieczność budowy 
dróg rowerowych (rys. 4). Często sugerowano również po
trzebę budowy nowych parkingów rowerowych, uspokoje
nia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa (ponad �5%). Co 
ciekawe 28% odpowiedziało, że korzystałoby z roweru, 
gdyby było jego posiadaczem.

Odpowiedzi te sugerują, że w Poznaniu istnieje duża po
trzeba budowy nowej infrastruktury rowerowej. To właśnie 
ona jest głównym czynnikiem, który może sprawić, że 
w przestrzeni miejskiej ruch rowerowy znacząco wzrośnie. 
Potwierdza to kolejne – bezpośrednie pytanie ankietowe 
skierowane do mieszkańców: czy chcieliby większej liczby 
dróg rowerowych w Poznaniu. Aż 94% respondentów od
powiedziało twierdząco („tak” i „raczej tak”), a przeciwny 
był tylko �% badanych. Jednak, jeżeli budowa dróg rowe
rowych odbywałaby się kosztem jakości ruchu samochodo
wego, to poparcie było mniejsze (rys. 5). Mimo to liczba 
zwolenników w dalszym ciągu przeważała nad przeciwni
kami tej idei (47% do 34%).

Uzyskane odpowiedzi świadczą o tym, że mieszkańcy 
Poznania są bardzo przychylnie nastawieni do ruchu rowe
rowego i jego rozwoju. W efekcie można przewidywać dal
szy wzrost udziału podróży rowerem w strukturze przejaz
dów w mieście. Podstawowym warunkiem tego procesu 
jest jednak szybkie powstawanie nowoczesnej infrastruktu
ry rowerowej, w tym przede wszystkim wydzielonych dróg 
rowerowych. Jeżeli pójdzie za tym rozwój także pozosta
łych elementów infrastrukturalnych oraz promocja roweru 
jako ekologicznego i ekonomicznego środka codziennych 
dojazdów, to w stosunkowo niedługim czasie rower może 
stać się bardzo istotnym środkiem transportu miejskiego. 

podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że mimo szeregu po
ważnych niedogodności, jakie napotykają rowerzyści poru
szający się po Poznaniu, konkurencyjność czasowa trans
portu rowerowego w stosunku do innych form lokomocji 
jest bardzo wysoka. Już obecnie, w sytuacji, gdy infra
struktura rowerowa jest mało rozwinięta, a jej jakość często 
pozostawia wiele do życzenia, co nierzadko przyczynia się 

4 Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

Rys. 4. Czynniki, które skłoniłyby pasażerów do przesiadania się na rower w codziennych 
dojazdach4

Rys. 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy poparliby rozwój systemu dróg rowero-
wych, jeśli wiązałoby się to z ograniczeniami dla ruchu samochodowego
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do sporych opóźnień, średnia prędkość podróży rowerem 
w godzinach szczytu jest niewiele niższa od średniej pręd
kości podróży samochodem, a przewyższa średnią prędkość 
podróży środkami komunikacji publicznej.

Wysoka konkurencyjność czasowa transportu rowerowe
go stanowić powinna – obok niskiej terenochłonności i kapi
tałochłonności, czy też korzystnego oddziaływania na zdro
wie mieszkańców – ważny argument na rzecz szybkiego roz
woju bądź też poprawy jakości infrastruktury dla rowerów. 
Tylko wysokiej jakości infrastruktura rowerowa jest bowiem 
w stanie zachęcić istotną część mieszkańców do wyboru ro
weru w codziennych podróżach, przy jednoczesnym utrzy
maniu odpowiedniej konkurencyjności transportu rowero
wego w porównaniu z transportem samochodowym. 
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Rozstrzygnięcie Xii edycji konkursu o nagrodę Ministra infra-
struktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, ma-
gisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „transport” oraz nagrody 
prezesa Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji 
Rp w roku akademickim 2009/2010.
17 grudnia 2010 roku w auli Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się 
po raz dwunasty uroczystość wręczenia dorocznych nagród za prace na-
ukowe i dyplomowe oraz monografie i podręczniki w dziedzinie transportu, 
zgłoszone przez polskie wyższe uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze.

Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze w roku akademickim 
2009/2010 rozprawy habilitacyjne i doktorskie, dyplomowe prace ma-
gisterskie, inżynierskie i licencjackie oraz monografie i podręczniki wrę-
czyła wiceminister infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz w to-
warzystwie 4 byłych ministrów transportu: Eugeniusza Morawskiego, 
Jerzego Polaczka, Tadeusza Syryjczyka, Jerzego Widzyka.

W kategorii rozpraw habilitacyjnych nagrodę otrzymał prof. ndzw. dr 
hab. inż. Mirosław Siergiejczyk (Politechnika Warszawska) za pracę 
Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu, a wyróż-
nienie.dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska) za pracę 
Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu trans-
portowego.

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodę otrzymali: dr Michał Wo-
lański (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) za pracę Efektywność 
ekonomiczna procesów demonopolizacji komunikacji miejskiej w Pol-
sce; wyróżnienia: dr Hubert igliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu) za pracę Ograniczenie poziomu kongestii transportowej a zrów-
noważony rozwój miast,.dr inż. Mariusz Kieć (Politechnika Krakowska) 
za pracę Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ru-
chu.oraz.dr Włodzimierz Stawecki (Politechnika Poznańska) za pracę 
Ocena możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania pojazdów 
szynowych na środowisko naturalne.

Od Redakcji

Fot.1. Laureaci XII edycji konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszych 
prac (w środku pani minister Patrycja Wolińska-Bartkiewicz)

W kategorii dyplomowych prac magisterskich inżynierskich i licencja-
ckich nagrody i wyróżnienia otrzymali: mgr Karolina Wieczorek. (Po-
litechnika Wrocławska) za pracę Modernizacja posadowienia nasypu 
kolejowego, mgr inż. Magdalena Białek (Politechnika Białostocka) za 
pracę Ocena dostępności dróg krajowych na przykładzie województwa 
podlaskiego, mgr inż. Sebastian Kryczka (Politechnika Radomska) za 
pracę Satelitarny system monitorowania pojazdów w logistyce,. mgr 
Bartosz Strzyżycki. (Wydział Biologii UAM) za pracę Ocena oddziały-
wania drogi S5 na projektowane obszary Natura 2000 Las Grądowy 
w Promnie i Dolina Cybiny, mgr Anna urbanek (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach) za pracę Uwarunkowania rozwoju kolei dużych 
prędkości w Polsce na tle Europy – w świetle badań ankietowych,.inż. 
Szymon Węgliński.(Politechnika Poznańska) za pracę Wybór lokalizacji 
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centrum logistycznego z wykorzystaniem metodyki wielokryterialnego 
wspomagania decyzji,. inż. Mariola Biel (Politechnika Krakowska) za 
pracę Analiza ograniczeń prędkości na obszarze Zakładu Linii Kolejo-
wych w Krakowie, inż. Aleksandra Czapiewska (Politechnika Gdańska) 
za pracę Analiza funkcjonowania wielko-powierzchniowych obiektów 
handlowych,. lic. Rafał Janusz. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
za pracę Kredytowanie inwestycji infrastrukturalnych przez Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju na przykładzie projektów inwestycyjnych 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. oraz.
lic. Marek światłoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) za pracę 
Ekonomiczne bariery wdrażania innowacyjnych napędów w drogowym 
transporcie zbiorowym.

W czasie uroczystości w Politechnice Śląskiej zostały też tradycyjnie 
wręczone nagrody Prezesa PKP SA Andrzeja Wacha za najlepsze rozprawy 
habilitacyjne, doktorskie i prace dyplomowe w dziedzinie transportu kolejo-
wego w roku akademickim 2009/2010. Za rozprawę habilitacyjną nagrodę 
otrzymali dr hab. inż. Tadeusz piechowiak (Politechnika Poznańska) za 
pracę Badania i modelowanie procesów zachodzących w pneumatycznych 
układach hamulcowych pociągów oraz prof. pR dr hab. inż. piotr lesiak.
(Politechnika Radomska) za pracę Mobilna diagnostyka szyn w torze kolejo-
wym. Za rozprawy doktorskie nagrody otrzymali: dr inż. Tomasz perzyński.
(Politechnika Radomska) za pracę Problemy bezpieczeństwa sieci kompu-
terowych stosowanych w sterowaniu ruchem kolejowym.oraz.dr inż. piotr 
Chrostowski (Politechnika Gdańska) za pracę Badania oporów poprzecznych 
rusztu torowego podczas pracy podbijarki. Za prace magisterskie nagrody 
otrzymali: mgr inż. Agnieszka lewandowska (Politechnika Wrocławska) 
za pracę Stan obecnej i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego 
w korytarzu Rail Baltica, mgr inż. piotr Malepszak (Główna Szkoła Han-
dlowa w Warszawie) za pracę Koleje dużych prędkości na współczesnym 
rynku transportowym. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kolei dużych 
prędkości,. mgr inż. paulina Galewska (Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie) za pracę Modelowanie 2D i badania numeryczne belkowych 
mostów kolejowych poddanych działaniu pociągów szybkobieżnych.

Tradycyjnie również rozdano Nagrody Prezesa Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji RP. Nagrodę za najlepszą pracę magisterską 
w roku akademickim 2009/2010 otrzymał mgr inż. Wojciech piestrak.
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tytuł pracy Optymalizacja 
transportu miejskiego.

Nagrodę za najlepszą pracę inżynierską otrzymał inż. Mateusz Motyl.
z Politechniki Poznańskiej za pracę Drgania i hałas tramwaju w aspekcie 
komfortu jazdy. 

Rozdano również nagrody redaktorów czasopism wydawanych przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Nagrodę Redakto-
ra Przeglądu Komunikacyjnego otrzymał prof. dr hab. inż. Marek Sitarz.
za istotny wkład w rozwój merytoryczny i edytorski czasopisma Przegląd 
Komunikacyjny. Nagrodę Redaktora Transportu Miejskiego i Regionalnego 
przyznano prof. AGH dr. hab. inż. Marianowi Wójcikowi za cykl publika-
cji na temat miejskich kolei linowych. Nagrodę Redaktora Drogownictwa 
przyznano dr. inż. Krzysztofowi Błażejewskiemu, dr. inż. Jackowi Ol-
szackiemu oraz mgr. inż. Hubertowi peciakowskiemu za cykl artyku-
łów poświęconych normalizacji materiałów drogowych w Polsce.

Fot. 2. i 3. Okrągły stół – Bezpieczeństwo i infrastruktura kolejowa 2010–2015 
(od lewej: prof. Marek Sitarz, Krzysztof Banaszek, Tadeusz Ryś, Joanna Raczyń-
ska, Tadeusz Syryjczyk, Witold Bawor

Po raz czwarty zostały przyznane nagrody Ministra Infrastruktury 
za najlepszą książkę (monografię, podręcznik akademicki) o tematyce 
transportowej. Spośród wydanych w roku akademickim 2009/2010 
książek wyróżniono następujące prace: w kategorii monografie wyróż-
nienie otrzymali: dr hab. Maciej Mindur za pracę Transport w erze 
globalizacji gospodarki,. prof. Henryk Bałuch oraz prof. Maria 
Bałuch za pracę Eksploatacyjne metody zwiększania trwałości roz-
jazdów kolejowych, praca System dopłat do publicznego transportu 
zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce 
pod redakcją dr inż. Ryszarda Janeckiego. oraz. prof. pK dr hab. 
inż. Wiesława Starowicza. W kategorii Podręczniki akademickie wy-
różnienie otrzymali prof. dr hab. inż. leon prochowski za podręcznik 
Pojazdy samochodowe Technika transportu ładunków.oraz.prof. Bog-
dan żółtowski oraz prof. leon Castaneda za podręcznik Badania 
pojazdów szynowych.

Zgłoszone do nagród ministerialnych rozprawy naukowe i prace dy-
plomowe oraz książki oceniała powołana przez ministra infrastruktury 
kapituła, z udziałem jej sekretarza prof. Marka Sitarza oraz przedsta-
wicieli wyższych uczelni i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ko-
munikacji RP.

Fot. 4. Okrągły stół – Okrągły stół ministerialny. Priorytety polityki transportowej 
UE w czasie polskiej prezydencji 2011 (od lewej: moderator – prof. Marek Sitarz 
oraz ministrowie: Jerzy Widzyk, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Eugeniusz Mo-
rawski, Jerzy Polaczek, Tadeusz Syryjczyk)
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Dyplomy Przyjaciel Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej otrzy-
mali: patrycja Wolińska-Bartkiewicz, eugeniusz Morawski, Tadeusz 
Ryś, Tadeusz Syryjczyk oraz Jerzy Widzyk.

Fot. 5. Uroczystości wręczenia nagród – zgromadzeni goście

W uroczystości uczestniczyło około 300 przedstawicieli nauki, gospo-
darki i polityki związanych z transportem Polski. Uroczystości te rejestro-
wały TVP, TVN oraz TVS, jak również radio i prasa.

W Konferencji TRANSMEC-2010 oraz uroczystości wręczenia Nagród 
Ministra Infrastruktury wzięli udział m.in.: wiceminister infrastruktury 
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, byli ministrowie transportu: Eugeniusz 
Morawski, Jerzy Polaczek, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Widzyk, przewodni-
czący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dr Edmund 
Klich, dyrektor PKP Cargo SA Witold Bawor, przewodniczący PKBWK Ta-
deusz Ryś, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP SA Joanna Raczyńska, 
prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Banaszek, wicepre-
zes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Banaszek, dziekan Wydzia-
łu Transportu prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, wiceprezes Komitetu 
Transportu Polskiej Akademii Nauk prof. Leszek Mindur, prezes Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP prof. 
Antoni Szydło, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniew Mącz-
ka, dyrektor Przemysław Wróbel Centrum Unijnych projektów Transpor-
towych Departament Wdrażania, radca Ministra Andrzej Korzeniowski 
i.inni.

Całość zakończyła się skromną wieczerzą wigilijną.

Opracowanie:  
Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej

Fot. 6. Dr inż. Eugeniusz Wróbel – Wybitny Górnoślązak, urzędnik państwowy, 
naukowiec – wspomnienia


