
1

TransporT miejski i regionalny 03 2014

Spis treści

Prenumerata TMiR w 2014 roku 
Cena egzemplarza – 20 zł +Vat (zagraniczna – 8 euro +Vat) 
Koszt prenumeraty półrocznej – 120 zł +Vat (zagraniczna – 48 euro +Vat) 
Koszt prenumeraty rocznej – 240 zł +Vat (zagraniczna – 96 euro +Vat) 
Studenci – 50% zniżki 
Zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie 
Adres: 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11 
tel./fax 12 658 93 74, e-mail: tmir@sitk.org
Płatność: konto: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 

Transport Miejski i Regionalny (skrót TMiR)
Czasopismo wydawane od 2004 roku jako kontynuacja tytułu „Transport 
Miejski”, wydawanego od 1982 r. 

Redaktor naczelny 
Prof. PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
starowicz@sitk.org.pl 

Sekretarz redakcji 
Mgr Janina Mrowińska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Oddział w Krakowie)
mrowinska@sitk.org.pl 

Rada naukowo-programowa 
Prof. dr hab.Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński), mgr inż. 
Alina Giedryś (niezależny konsultant), prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki 
(Politechnika Krakowska), prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika 
Warszawska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), 
prof. dr hab., inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. 
Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański), mgr inż. Barbara Żmidzińska 
(niezależny konsultant)

Redaktorzy tematyczni 
Prof. PR dr hab. Tadeusz Dyr (Politechnika Radomska – zarządzanie 
transportem), prof. PK dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska 
– inżynieria ruchu), dr inż. Ryszard Janecki (Politechnika Śląska – transport 
regionalny), mgr inż. Mariusz Szałkowski (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie – transport miejski), prof. UE dr hab. Robert 
Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – ekonomika transportu) 

Redaktor statystyczny 
Dr inż. Jolanta Żurowska (Politechnika Krakowska)

Redaktor językowy i streszczenia w języku angielskim 
Mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Projekt graficzny okładki 
Mgr inż. arch. Lucyna Starowicz 

Adres redakcji 
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków 
tel./fax 12 658 93 74 
e-mail: tmir@sitk.org
strona w Internecie: www.tmir.org.pl

Wydawca 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
www.sitk.org 

Nakład
800 egzemplarzy 

Skład 
Tomasz Wojtanowicz 

Druk 
Wydawnictwo PiT Kraków 
ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków, tel.: 12 290-32-10 

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma 
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa 
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma z rocznym 
opóźnieniem 

Bazy indeksujące artykuły TMiR
Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http://indexcopernicus.com/

Wyszukiwarka autorów i artykułów TMiR
http://www.transport.miejski.info

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2014

Informacje dodatkowe
Za wydrukowanie artykułu autorzy nie otrzymują honorarium.
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada. 

Punktacja artykułów 
Każda publikacja w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny” zgodnie 
z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 grudnia 2013 roku (część B) 
posiada 4 punktów.

Reklama w „Transporcie Miejskim i Regionalnym” 
Koszt reklamy w czasopiśmie wynosi:
4. strona okładki (kolor) 5000 zł + VAT
2., 3. strona okładki (kolor) 3500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (cz.-b.) 1500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (kolor) 2500 zł + VAT
Cena tekstów sponsorowanych oraz wkładek tematycznych do uzgodnienia. 
W przypadku reklam w kilku kolejnych numerach możliwy upust do 20%.
Zgłoszenia w sekretariacie redakcji – Janina Mrowińska, tel. (12) 658-93-74

Wojciech Bąkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Metodyka  badania wpływu segmentów rynku na popyt  
w miejskim transporcie zbiorowym – ujęcie modelowe
Methodology of research on market segments influence on the public 
transport demand – frame model

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży  
na przykładzie Krakowa 
Hierarchization of criterions on choice of the transport mode  
on the example of Cracow 

Michał Wolański, Bartosz Jakubowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Metoda i projektowanie badań typu Integrated-Hierarchical  
Information Integration na potrzeby wyceny atrybutów jakościowych  
usługi transportowej
Method and design of an Integrated-Hierarchical Information  
Integration study for transport service quality features’ valuation

Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sieć buchananowska a teorie optymalizacji  miejskiej sieci drogowej 
Role of buchanan’s road network grid in theory of urban road network 
optimization

Maria Zych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Propozycje wariantów wdrożenia systemu przystanków na żądanie  
w Warszawie
Proposals of requested stops system in Warsaw implementation  
alternatives



TransporT miejski i regionalny 03 2014

2

Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Wojciech Bąkowski
Methodology of research on market segments influence on the public transport 
demand – frame model
Abstract: This article presents problem of model dependencies 
between household income and the peoples’ demand for transport 
by car and by public transport in the city. It is assumed that the 
demand for commuting by car or public transport each month 
depends on the household’s income. There are three assumptions 
proposed: (1) Household decides on the amount of money assi-
gned for transport costs per month. (2) Assigned amount of mo-
ney composes price to be paid for transport by public transport 
or car per month. (3) The city demand is of complete value which 
may be regarded as maximal. Basing on the household income 
three groups of people have been defined: those who travel only 
by car; those who use both: car and public transport and those 
travelling only by public transport. According to economy gu-
idelines, people from the first group – segment treat transport 
services as second–rate goods and change in the tariff rates does 
not affect them. Passengers from the second group, depending 
on income changes may move to the first or the third group. 
People from the third group depend on public transport, and 
any increase nor decrease of price will not change their transport 
habits. Complete size of transport demand in the city indicates 
that only people from first and second group may increase use 
of public transport. Increase of public transport demand may be 
evoked through change of prices of complementary services for 
private car drivers. In this case increase of parking prices in the 
city and pricing an access to some city areas are economic tools 
reducing use of private cars. 
Key words: passenger transport, collective public transport, trans-
port demand 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal
Hierarchization of criterions on choice of the transport mode on the example 
of Cracow 
Abstract: The article presents hierarchization of criterions influ-
encing choice of public or private transport in Cracow. Besides it 
includes presentation of the quality characteristics of public trans-
port which might influence car users to choose public transport. 
Researches have been carried out on sample of 522 private transport 
users and 629 public transport passengers between October and 
November 2012. In the article the analysis of the results was based 
on the percentage of the highest indications and study of concor-
dance of respondents opinions carries out with use of the Kendall’s 
W (Kendall’s coefficient of concordance). This – besides structu-
ring hierarchy of factors importance influencing choice of specific 
transport modes – also enabled to compare importance of particular 
quality characteristics in reference to selection of public transport by 
present and future passengers.
Key words: researches on transport behavior, preferences resear-
ches, public transport, individual transport, Kendall’s W 

Michał Wolański, Bartosz Jakubowski
Method and design of an Integrated–Hierarchical Information Integration 
study for transport service quality features’ valuation
Abstract: The paper describes an Integrated–Hierarchical 
Information Integration (I–HII) modeling method. This is the only 
approach, effectively allowing to include over a dozen different qu-
ality attributes in a transport mode choice model. The paper inclu-
des also results of the authors’ own research on aggregating quality 
attributes, conducted in order to design I–HII interview scenarios.
The I–HII method bases on stated choice modeling input data, 
whereas different quality attributes are grouped (aggregated). In 
a single choice situation one group of attributes is presented in a di-
saggregated way, and all the other groups – in an aggregated form. 
This allows to overcome interviewees’ perception limits that occur, 
when over a dozen of quality attributes is presented at one time. The 
quality attributes’ choice and grouping shouldn’t be done arbitra-
rily by researches, but should result from interviewees’ perception. 
Therefore it should be determined for each research project empi-
rically. For the research 265 interviewees in the SKM Trójmiasto 
trains have been conducted. This helped to limit the initial list of 
34 quality attributes to three groups of three-four attributes. Price 
should be a separate stand-alone attribute.
Key words: transport services quality, passengers preferences, 
Integrated–Hierarchical Information Integration modeling method 

Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski
Role of buchanan’s road network grid in theory of urban road network opti-
mization
Abstract: The article discusses basis thesis formulated in the second 
part of a paper “The Buchanan Report 50 years on”, published in 
proceedings of IX Conference on “Transportation problems in cities 
burdened with motor traffic congestion”. An analysis was made on 
practical tendencies and theoretical searches for a theory of an urban 
road network’s optimisation, appearing during the past half centu-
ry. The Report’s thesis on the road network’s structure was used as 
a benchmark for the analysis – a set of main streets was described 
as a Buchanan’s network. The Report’s ideas were formed into a set 
of six basic rules of an optimal network design, allowing Authors 
to use these rules for an analysis of theoretical and empirical traffic 
developments. Concerning the optimisation problem, Steenbrinck’s 
approach was followed, extracting a question of optimal road ne-
twork architecture from a problem of an optimal management of 
the network’s effectiveness. A tendency of an isomorphic conver-
gence of the optimal road network for both: traffic management 
and protection of city environment described by Buchanan, has been 
found. The outcome was strengthened by simulation experiments 
done for a road network of Poznań, the network being close to an 
optimal grid shape. It was proven, that an optimisation problem is 
coherent with theoretical and simulation searches dealing with the 
Braess paradox for networks oversaturated or during a saturation 
process. Effectiveness of a Buchanan’s network presented a problem 
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of a goal function – maximisation of transport capacity of a network 
being saturated and it’s connection with dynamic traffic manage-
ment. The problem generally caused by a compatibility deficiency 
between a demand model (OD–Matrix) and the traffic flow theory 
has been presented. The optimisation hypothesis was strengthened 
by results of a research on Macroscopic and Network Fundamental 
Diagrams (MFD, NFD).
Key words: urban planning, city environment protection, optimi-
sation of transport networks, congestion, traffic management, ITS

Maria Zych
Proposals of requested stops system in Warsaw implementation alternatives
Abstract: This article is the next one in a papers series on imple-
mentation of conditional bus stops system (SPNŻ) submission, staged 
for Warsaw (or any other exemplary city). Previous articles referred 
mainly opinions by passengers and drivers of Warsaw’s public trans-
portation system about the idea, as well as research on a phenom-
enon of redundant STOP button pressing, altogether with an analysis 

of a pattern city for Warsaw. This time three alternative options of 
SPNŻ implementation are briefly presented: First option – peripheral 
SPNŻ: defines all downtown bus stops as permanent ones, where-
as the rest of them (lying outside of the innermost core of the city) 
as conditional ones. Presumptive extension of this version of SPNŻ 
allows existence of permanent bus stops in so called ‹district hubs›. 
Second option – dispersed SPNŻ: in reality it is just an intensification 
of ongoing actions, aiming at increasing the amount of conditional 
bus stops. This version is the simplest in terms of implementing, but 
its benefits assumed to be of little importance. Third option – full 
SPNŻ: introduces the utmost changes in city network operation. Its 
main goal is a total transformation of permanent bus stops into con-
ditional ones, excluding terminuses only. Its benefits are estimated the 
highest, as well as its implementation difficulty. In conclusion, a brief 
listing of advantages and drawbacks of each option is presented, as 
well as the pros and cons of the main idea itself.
Key words: requested bus stops, urban bus transport, public trans-
port

Nagrody naukowe ministra w zakresie transportu za 2013 rok
Nagrody Naukowe Ministra Transportu za 2013 rok  dla najlepszej pra-
cy habilitacyjnej, doktorskiej  i monografii z dziedziny transportu zostały 
wręczone w grudniu 2013 na spotkaniu w Politechnice Śląskiej. 

Nagrody i wyróżnienia za prace habilitacyjne otrzymali: Aleksandra 
Koźlak  z Uniwersytetu Gdańskiego (nagroda) za pracę: Nowoczesny sys-
tem transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce oraz Anna 
Mężyk z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (wy-
różnienie) za pracę: Uwarunkowania i efekty reform kolei. 

Nagrody i wyróżnienia za prace doktorskie otrzymali: Dariusz Mi-
chalak z Politechniki Poznańskiej (nagroda) za pracę: Analiza parame-
trów ekologicznych autobusów miejskich z alternatywnymi układami 
napędowymi w rzeczywistych warunkach eksploatacji, Mariusz Trela 
z Akademii Górniczo-Hutniczej (wyróżnienie) za pracę: Ekonomiczne in-
strumenty systemu internalizacji kosztów zewnętrznych wynikających 
z eksploatacji środków transportu drogowego w Polsce i Władysław 

Wojan z Uniwersytetu Szczecińskiego (wyróżnienie) za pracę: Koncepcja 
wykorzystania inteligentnych systemów transportowych w usprawnianiu 
procesów transportowych. 

Nagrody i wyróżnienia za monografie otrzymali: Elżbieta Marciszew-
ska (redakcja) ze Szkoły Głównej Handlowej (nagroda)za pracę: Wpływ 
implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na 
zmiany strukturalne na rynku usług, Krystyna Bentkowska – Senator,  
Zdzisław Kordel,  Jerzy Waśkiewicz z Instytutu Transportu Samochodo-
wego (wyróżnienie) za pracę: Polski transport samochodowy. Rynek – 
koszty – ceny oraz Andrzej Skorupa i Małgorzata Skorupa z Akademii 
Górniczo-Hutniczej za pracę: Riveted lap joints in aircraft fuselage. De-
sign, analysis and properties.

Kapituła nagród pracowała pod kierunkiem Profesora Marka Sitarza 
z Politechniki Śląskiej.

Opracował: Wiesław Starowicz

Od Redakcji
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WoJCieCh BąKoWSKi 
prof. dr hab., Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Katedra 
Organizacji i Zarządzania, 
wojciech.bakowski@wzieu.pl

Metodyka  badania wpływu segmentów 
rynku na popyt w miejskim transporcie 
zbiorowym – ujęcie modelowe1

Wprowadzenie
Popyt na każde dobro (produkt) jest zależny od wielu czyn-
ników, a jednym z nich jest cena, jaką ustala rynek W przy-
padku rynku niekonkurencyjnego, a takim jest działalność 
komunikacji zbiorowej w mieście, cenę ustala decydent, 
biorąc pod uwagę głównie czynniki polityczne. W każdym 
z rodzajów rynków strona podażowa tj. dostawcy są zain-
teresowani mechanizmem określającym popyt nabywców 
zależnie od ceny, podobnie jest w przypadku prowadzenia 
polityki miasta w zakresie miejskiego transportu zbiorowe-
go. Władze miasta chcą posiadać wiedzę na temat wystę-
pujących zależności w popycie na szeroko pojmowane prze-
mieszczanie się osób po mieście samochodem osobowym 
i transportem zbiorowym. 

Problemem naukowym jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, jakie należy poczynić zmiany w kategoriach eko-
nomicznych, aby zwiększyć popyt na przewozy w transpor-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014

cie zbiorowym, a ograniczyć korzystanie z samochodu oso-
bowego do przemieszczania się osób w obrębie działania 
sieci komunikacji zbiorowej. Celem artykułu jest przedsta-
wienie zależności wpływających na strukturę popytu 
w przemieszczaniu się samochodem osobowym i transpor-
tem zbiorowym (łącznie) w aglomeracji miejskiej. Rozwa-
żania wpływające na popyt dowolnego dobra, które realnie 
bezpośrednio zaspokaja wymagania konsumentów (jedność 
konsumpcji z produkcją), zostaną zaprezentowane w opar-
ciu o typowe zależności w ekonomii. Do tego celu wyko-
rzystano metodę segmentacji rynku (grup osób podróżują-
cych samochodem osobowym i komunikacją miejską) na 
podstawie dochodów gospodarstwa domowego i własnych 
wydatków z budżetu ponoszonych na celowe przejazdy 
w mieście. Segmentacja pozwoli wskazać przesłanki kieru-
jące poszczególnymi grupami osób, które cyklicznie, co-
dziennie, dojeżdżają do miejsca przeznaczenia samochodem 
osobowym lub komunikacją miejską. 

Specyfika popytu i podaży w miejskim transporcie zbiorowym
Znane w ekonomii „prawo” popytu i podaży2 w odniesie-
niu do zasad funkcjonowania transportu zbiorowego ma 
ograniczone działanie. W transporcie zbiorowymj opera-
tor świadczy usługi przewozowe według ustalonej ceny za 
wozokilometr i liczby przejechanych kilometrów na sieci 
transportowej. Operatorzy nie mogą zmieniać tych dwóch 
kategorii i są one wielkościami „constans”. Płatnikiem 
na rzecz operatora za wykonane usługi przewozowe jest 
organizator, a nie pasażerowie.

Ta specyficzna cecha sprawia, że operator nie może re-
agować na popyt ani ofertą ilości kilometrów, ani ceną tary-
fową. Podaż usług przewozowych jest ustalona dość szcze-
gółowo przez organizatora w rozkładzie jazdy. Nato miast 
cenę taryfową dla pasażera, jako drugi element podaży, 
ustalają władze samorządowe, a nie organizator. Cena tary-
fowa dla pasażera i dostęp do sieci transportowej w komu-
nikacji miasta są wielkościami względnie stałymi, ulegają 
zmianie raz na rok lub raz na dwa lata (pomijam sezono-
wość zmian w podaży).

Drugą specyficzną cechą popytu w transporcie zbioro-
wym jest jego ewolucyjny spadek na przestrzeni lat3. Oprócz 
zmian sezonowych, uwzględnianych po stronie podażowej, 

2 Geoffrey Whitehead, Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s.115, uznaje, że prawo 
popytu i podaży nie jest w znaczeniu naukowym prawem, ponieważ ekonomia jest 
nauką nieprecyzyjną.

3 Praca zbiorowa, Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000–2011, 
IGKM, Warszawa 2013, s.66.

Streszczenie. W artykule podjęty został problem modelowego przedsta-
wienia zależności, jakie zachodzą pomiędzy dochodami w gospodarstwie 
domowym a popytem na przemieszczanie się osób po mieście samocho-
dem osobowym i komunikacją miejską. Przyjęte zostały trzy założenia: 
(1) Gospodarstwo domowe ustala kwotę wydatków z budżetu domowego 
na przejazdy w ciągu miesiąca. (2) Ustalona kwota jest ceną, jaką należy 
zapłacić za przejazdy samochodem osobowym bądź komunikacją miejską 
w ciągu miesiąca. (3) Popyt dla danego miasta  posiada skończoną wiel-
kość, którą można uznać za maksymalną.  W oparciu o wysokość docho-
du gospodarstwa domowego ustalono trzy segmenty osób korzystających 
tylko z samochodu osobowego, z samochodu osobowego i komunikacji 
miejskiej i tylko z komunikacji miejskiej. Z rozważań opartych na wy-
tycznych ekonomii wynika, że osoby należące do segmentu pierwszego 
traktują usługi komunikacji miejskiej  jako dobro niższego rzędu i zmia-
na ceny taryfowej nie wpłynie na ich zachowanie konsumenckie w tym 
wymiarze. Osoby z segmentu drugiego, zależnie od zmian w dochodzie, 
mogą przejść do segmentu pierwszego lub trzeciego. Osoby z segmentu 
trzeciego są związane z komunikacją miejską i niezależnie od tego czy 
cena taryfy wzrośnie, czy zmaleje dalej będą jeździć komunikacją miej-
ską. Skończona wielkość popytu dla danego miasta wskazuje, że zwięk-
szenie przewozów komunikacją miejską może nastąpić tylko wśród osób 
należących do segmentu pierwszego i drugiego. Zwiększenie popytu na 
komunikację miejską można wywołać poprzez zmianę cen usług komple-
mentarnych dla jeżdżących samochodami osobowymi. W tym przypadku 
zwiększenie wydatków za parkowanie w mieście i wjazd do niektórych 
obszarów miejskich są narzędziami ekonomicznymi ograniczającymi wy-
korzystanie samochodu osobowego. 
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, popyt na 
przewozy
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wiele czynników wpłynęło na spadek liczby przewożonych 
pasażerów. Najważniejszymi z nich są: zmniejszenie liczby 
ludności zamieszkałej w miastach (odstępstwem jest tylko 
kilka miast) oraz rosnąca liczba posiadaczy samochodów oso-
bowych wykorzystywanych do przemieszczania się po mie-
ście. Rodziny mieszkające poza obrębem miasta, których 
członkowie pracują lub uczą się w mieście, posiadają dwa 
lub/i więcej samochodów osobowych. Rosnąca liczba samo-
chodów osobowych wpłynęła nie tylko na zmniejszenie się 
popytu w transporcie zbiorowym, ale także spowodowała 
wiele negatywnych zjawisk dla miasta i jego mieszkańców, 
które istotnie obniżają jakość życia w mieście.

Władze miasta, chcąc ograniczyć liczbę osób korzystają-
cych z samochodu osobowego, czynią starania po stronie 
podażowej, aby zachęcić możliwie największą liczbę miesz-
kańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Uważam, 
że większą wagę powinno się przywiązywać do struktury 
przyczyn wywołujących popyt i identyfikacji czynników re-
gulujących jego wielkość, a także poznania powodów, które 
mogłoby skłonić osoby podróżujące samochodem osobo-
wym do częstszego korzystania z transportu zbiorowego. 

Założenia badawcze do ustalenia popytu  
przemieszczania się osób po mieście 
W celu rozpatrzenia popytu na przewozy publiczną ko-
munikacją miejską i wykorzystanie do jazdy samochodu 
osobowego po mieście poczynione zostaną założenia, które 
zgodnie z badaniem popytu4 poza liczbą pasażerów obej-
mują również element ceny. 

Pierwszym założeniem jest przyjęcie, że indywidualna 
osoba lub rodzina prowadząca gospodarstwo domowe po-
siada budżet na wydatki ponoszone na swoją egzystencję 
w ciągu miesiąca. W zbiorze wydatków znajdują się kwoty 
na pokrycie kosztów związanych z celowym przemieszcza-
nie się po mieście samochodem i/lub komunikacją zbioro-
wą. Wielkość przewidywanych wydatków na podróżowa-
nie po mieście w decydującym stopniu uzależniona jest od 
dochodów, jakie gospodarstwo domowe uzyskuje z tytułu 
pracy czy własnej działalności gospodarczej. Strona docho-
dowa wyznacza wielkość kwot, jakie są przewidywane na 
paliwo do samochodu osobowego i/lub przejazdy komuni-
kacją miejską. Zamożne rodziny posiadające niekiedy na 
stanie więcej niż jeden samochód osobowy wydają więcej na 
paliwo niż przeciętnie zarabiająca rodzina czy samotnie ży-
jąca osoba.

Przewidzianą kwotę wydatków na przemieszczanie się 
po mieście możemy potraktować, jako cenę , za którą 
dana osoba jest w stanie jeździć przez jeden miesiąc samo-
chodem osobowym lub transportem zbiorowym po ob-
szarze aglomeracji miejskiej. Kwota wydatku może być 
skierowana: na paliwo i parkowanie, częściowo na paliwo, 
a częściowo na komunikację zbiorową lub tylko i wyłącz-
nie na komunikację zbiorową. Struktura wydatków zale-
ży od wielkości dochodu przypadającego na jedną dorosłą 

4 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna., Wydawnictwo Akademickie 
i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007, s. 364.

osobę w gospodarstwie domowym i dostępności do sieci 
komunikacji zbiorowej. W przypadku braku dostępności 
do sieci komunikacji zbiorowej spełniającej oczekiwania 
danego pasażera (duża odległość czasowa i przestrzenna 
do początkowego przystanku podróży) używany jest 
głównie samochód osobowy. Przyjęte założenia pozwalają 
uznać, że produkty oferowane pasażerom przez transport 
zbiorowy są w ograniczonym stopniu substytucyjne dla 
samochodu osobowego i taksówki osobowej. 

Drugim założeniem jest przyjęcie kwoty wydatków mie-
sięcznych, jako przedpłaty, która dziennie pokrywa jednora-
zowe przejazdy po średniej cenie przez cały miesiąc. Takie 
rozwiązanie występuje np.: przy zakupie biletu miesięcznego 
w komunikacji zborowej. Jeden wydatek na komunikację 
miejską w miesiącu dla jednej osoby. W przypadku posługi-
wania się samochodem osobowym możemy także założyć, że 
kwota wydatku stanowi cenę  składającą się z sumy cen jed-
norazowych przejazdów w ciągu miesiąca. Założenie to 
upraszcza rzeczywistość, ponieważ wydatek za bilet mie-
sięczny ma stałą wielkość w dłuższym okresie czasu. W przy-
padku wydatku na przejazdy samochodem osobowym istniej 
możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ustalonej kwoty 
pieniężnej jako „ceny” w każdym następnym miesiącu. 
Jednak w perspektywie kilkunastu miesięcy średni wydatek 
nie będzie miał znacznego odchylenia standardowego. 

Ostatnim założeniem jest uznanie, że wielkość popytu 
na przemieszczanie środkami transportu po mieście ma 
skończoną wielkość, którą można uznać za maksymalną. 
Oznacza to, że musi nastąpić nasycenie (maksimum) po-
trzeby przemieszczania się osób samochodami osobowymi 
oraz komunikacją zbiorową i taksówkami (pomijam korzy-
stanie z roweru). Takie założenie występuje przy badaniu 
popytu na dobra spożywcze, dla określonej grupy konsu-
mentów na spożycie np.: chleba, soli itp. Maksymalna 
wielkość popytu oznacza, że żadne działanie cenowe ani 
działanie innego rodzaju nie nakłoni mieszkańców do 
zwiększenia ponad tą wielość chęci podróżowania po mie-
ście. Ustalenie maksymalnego popytu jest trudne do zmie-
rzenia, ale wskazuje, że pozyskanie liczniejszej grupy osób 
do korzystania z komunikacji miejskiej jest bardzo ograni-
czone dla konkretnego miasta. 

Na konkurencyjnym rynku popyt wyrażający poten-
cjalną liczbę konsumentów – pasażerów – jest uzależniony 
od cen i jakości oferowanych produktów przez wielu do-
stawców. Według prawideł ekonomicznych na rynku kon-
kurencyjnym zależność pomiędzy liczbą konsumentów 
określonego dobra a ceną rynkową, jaką mogą zaoferować 
dostawcy, odzwierciedla krzywa popytu o ujemnym nachy-
leniu. Taksówki osobowe tworzą w mieście rynek konku-
rencyjny. Przykład hipotetyczny dla popytu na usługi tak-
sówkowe przedstawia krzywa na rysunku 1. 

Z zależności wynika, że im wyższe ceny taryfowe za prze-
jazdy taksówkami, tym mniej osób nimi jeździ. Pomimo 
konkurencji cenowej na rynku przewozów taksówkowych 
występują inne przyczyny, które mogą wpłynąć na zmianę 
popytu. W rozważaniach nad popytem każdego dobra (nie 
tylko usług taksówkowych) uwzględnia się zmiany w:



TransporT miejski i regionalny 03 2014

6

•	 liczebności populacji mieszkańców,
•	 podaży usług substytucyjnych i komplementarnych,
•	 dochodach mieszkańców,
•	 oczekiwaniach konsumentów.
•	 preferencjach (gustach)5.

W przypadku miejskiego transportu zbiorowego rynek 
konkurencyjny nie występuje. Dla potencjalnego pasażera 
cena taryfowa w komunikacji zbiorowej jest względnie sta-
ła. Popyt na te usługi może ulec zmianie w skutek czynni-
ków pozacenowych wymienionych powyżej oraz z powodu 
war to śc i  oferty przewozowej dla pasażera w komunikacji 
miejskiej. Rozważania teoretyczne wynikające z badań nad 
posługiwaniem się przez klienta oceną przy zakupie dowol-
nego dobra są oparte na kategorii wartości. Pojęcie wartości 
jest szersze niż uwzględnienie tylko ceny6 jako miernika 
wyboru zakupu dobra przez klienta.

Zwiększając wartość usług w komunikacji zbiorowej, 
przy niezmienionej cenie taryfowej, można ograniczyć licz-
bę osób korzystających z samochodu osobowego w prze-
mieszczaniu się po mieście. Wartość usług należy do poda-
żowej strony rynku i w istotny sposób wpływa na zmianę 
struktury popytu. W nowej ekonomii rozpatrywane są za-
leżności jak poprzez podaż powiększyć popyt. W obecnym 
artykule to zagadnienie nie będzie podjęte. 

Segmenty rynku generujące popyt  
przemieszczania się osób po mieście
Chcąc wyznaczyć wielkość popytu osób w układzie struk-
tury określonych grup mieszkańców przemieszczających 
się środkami przewozowymi po mieście, posłużono się seg-
mentacją rynku. Każda z osób posiada wyznaczony pier-
wotny cel zmiany miejsca w przestrzeni geograficznej i cza-
sie, może nim być np.: dojazd do pracy, uczelni, sklepu, 
do miejsca rozrywki itp., który wyznacza cel podróży jako 
wtórny. Aby zrealizować podróż w mieście można do tego 
celu wykorzystać samochód osobowy, komunikację miej-

5 Paul Krugman, Robin Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012, s 120–126.
6 James C. Anderson, Nirmalya Kumar, James A. Narusa, Sprzedawcy wartości, 

Oficyna WoltersKluwer Business, Warszawa 2010, s. 28–32. Inne podejście pre-
zentuje Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Warszawa 2005, s. 60.

ską, taksówkę osobową, rower. W całej masie podróżują-
cych osób przejazdy samochodami osobowymi i komunika-
cją miejską są dominujące. 

Dlatego struktura segmentów została odniesiona do ryn-
ku, na którym usługa transportu zbiorowego i przejazd sa-
mochodem osobowym są względem siebie substytutami. 
Wybór, jakim środkiem przewozowym nastąpi prze-
mieszczanie, zależy od preferencji osoby podróżującej. Przy 
wyborze uwzględnia się własne możliwości budżetu domo-
wego i dostępność do użytkowania samochodu osobowego 
(własność, leasing, użyczenie, dzierżawa). Przyjmując te dwa 
kryteria, w modelu wyróżniono trzy rodzaje segmentów ryn-
ku7 przemieszczania się osób środkami przewozowymi po 
mieście.

Do pierwszego segmentu rynku (S
1
) zaliczyć można oso-

by jeżdżące tylko samochodem osobowym, niekorzystające 
z usług trans portu zbiorowego. Jeśli czynią odstępstwo od 
tej zasady, to na skutek wyjątkowych okoliczności, ale 
wówczas wolą korzystać z usług taksówek osobowych. 
Przedstawiciele tego segmentu są osobami o wysokich do-
chodach i mogą z budżetu domowego przeznaczyć znaczne 
kwoty na podróżowanie własnym samochodem. Główny 
trzon tej grupy stanowią osoby prowadzące samotnie go-
spodarstwo domowe (tzw. single). Poza kosztami związany-
mi z jeżdżeniem samochodem osobowym, dodatkowo po-
noszą koszty na usługi komplementarne, tj. płacą za parko-
wanie w mieście i sporadycznie występujące mandaty za 
łamanie przepisów drogowych. Z pobieżnej obserwacji i wła-
snego doświadczenia autora wynika, że osoby uprawnione 
do bezpłatnych przejazdów w transporcie zbiorowym wolą 
przemieszczać się po mieście samochodem osobowym, co 
potwierdza zasadę, że transport zbiorowy oferuje produkty 
niezapewniające realnego zaspokojenia ich wymagań.

Do tego segmentu rynku należą również osoby, które 
jeżdżą samochodem osobowym, ale nie ponoszą wydatków 
na paliwo z budżetu domowego, ponieważ mają u swojego 
pracodawcy przyznany limit kilometrów lub jako właścicie-
le prywatnych firm wydatek wprowadzają w ciężar kosz-
tów. Przedstawicielami tego segmentu są prawnicy, lekarze, 
właściciele sklepów, warsztatów, urzędnicy na stanowiskach 
kierowniczych, agenci ubezpieczeniowi, pracownicy wyko-
nujący w ciągu dnia roboczego prace w kilku punktach prze-
strzeni miejskiej. Segment ten jest bardzo liczny i w nim 
tkwi największy potencjał w pozyskaniu pasażerów dla ko-
munikacji zbiorowej. 

W literaturze z dziedziny ekonomii klasyfikuje się popyt 
na dobra zwykłe i dobra niższego rzędu. Dobra zwykłe są 
przedmiotem zainteresowania osób o wysokich dochodach, 
natomiast osoby o niskich dochodach są zainteresowane do-
brami niższego rzędu. Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ 
popyt na dobra zwykłe wzrasta wraz ze wzrostem dochodów, 
a maleje na dobra niższego rzędu. O rozważaniach na temat 

7 W zależności od celu prowadzenia rozważań można przyjąć jeszcze dodatkowe 
kryteria np.: przedział wieku, wielkość rodziny itp. Patrz np.: Malcolm McDonald, 
IanDubnar, Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 106 i na-
stępne. 

Rys. 1. Krzywa popytu na przewozy taksówkami osobowymi w mieście
Źródło: opracowanie własne 
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takiej zależności można przeczytać w szeregu publikacji na-
ukowych. Na przykład Ivan Png, Dale Lehman8 podają 
„że transport publiczny ma raczej cechy dobra niższego rzę-
du: wyższe dochody skłaniają osoby korzystające ze środków 
komunikacji publicznej do zmiany na samochód”. 

Odnosząc ten podział do grupy osób z segmentu (S
1
), 

przemieszczanie samochodem osobowym uznają za dobro 
zwykłe. Samochód osobowy, chociaż droższy w jeździe po 
mieście od transportu zbiorowego, spełnia wyższe wyma-
gania w zakresie mobilności, przewożenia dóbr i dostępno-
ści osiągania celów podróży. Badania i teoretyczne wyja-
śnienia tego zachowania są podawane jako zasada w szaco-
waniu wielkości popytu. Zmiany cen in minus lub in plus 
w produktach niższego rzędu nie są przedmiotem zainte-
resowania ludzi z segmentu osób mających wysokie dochody. 
Spadek cen w transporcie zbiorowym, jako dobra niższego 
rzędu, nie wpłynie na ograniczenie wykorzystywania samo-
chodu osobowego do jazdy po mieście. 

Do drugiego segmentu (S2
) należą osoby posiadające sa-

mochód osobowy, ale o niewysokich dochodach. Dlatego 
osoby z tej grupy częściowo wykorzystują samochód osobo-
wy jako środek do celów podróży i częściowo korzystają z ko-
munikacji zbiorowej. Głównym trzonem tej grupy są wie-
loosobowe gospodarstwa domowe posiadające dostęp do 
jednego samochodu osobowego. W gospodarstwach tych 
precyzyjnie i oszczędnie ustala się wydatki z budżetu do-
mowego, a limit kosztów na przejazdy własnym samocho-
dem osobowym jest traktowany dość elastycznie. 
Członkowie wieloosobowej rodziny przemieszczają się po 
mieście głównie za pomocą komunikacji zbiorowej. 
W każdym szczególnym przypadku kalkulują koszty prze-
mieszczania się po mieście samochodem osobowym, biorąc 
pod uwagę jako substytut usługę transportu zbiorowego 
oraz inne czynniki jak pogoda, wielkość zakupów, czas, od-
ległość. 

Przedstawicielami tego segmentu są rodziny z dziećmi 
uczęszczającymi do przedszkola i szkoły, emeryci, studenci, 
uczniowie mający do dyspozycji samochód osobowy, osoby, 
których dostęp do przystanku lub od przystanku komuni-
kacji zbiorowej jest utrudniony. Istotnym bodźcem do 
ograniczenia korzystania z samochodu osobowego jest cena 
paliwa. 

Do trzeciego segmentu rynku (S3
) zaliczyć można osoby, 

które nie posiadają samochodu osobowego lub nie mają do 
niego dostępu (głowa rodziny jeździ samochodem osobo-
wym, a członkowie rodziny nie mają do niego dostępu), 
miłośnicy komunikacji zbiorowej oraz osoby o niskich do-
chodach, które posiadają samochód osobowy, ale spora-
dycznie z niego korzystają tzw. niedzielni kierowcy. Ten 
segment rynku ma specyficzną cechę – jest zupełnie nieczu-
ły na zmianę ceny taryfowej w transporcie zbiorowym. Poza 
rowerem i pokonaniem drogi piechotą substytut w dojeź-
dzie do pracy, szkoły czy po zakupy itp. dla transportu 
zbiorowego nie występuje. 

8 Ivan Png, Dale Lehman, Ekonomia menedżerska, Oficyna WoltersKluwer, Warszawa 
2011, s. 63 i 64.

W praktyce istnieje jeszcze segment, do którego należą 
osoby posiadające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów 
i z tego uprawnienia korzystają (wiek, niesprawność fizycz-
na), ale także osoby, które unikają zapłaty za przejazd (tzw. 
jeżdżący na gapę). Ta grupa osób nie będzie rozpatrywana, 
ponieważ nie ponosi kosztów za przejazdy komunikacją 
zbiorową (jeżdżą za cenę „zerową”). 

Wykorzystując segmentację opartą na kryterium do-
chodowości, można przedstawić hipotetyczną krzywą po-
pytu (rys. 2) na przemieszczanie się samochodem osobo-
wym i transportem zbiorowym. Krzywa popytu zgodnie 
z zasadami podanymi w ekonomii ma kształt wklęsły o na-
chyleniu ujemnym, tzn. wzrost wydatków z budżetu do-
mowego („ceny” za przejazdy) obniża popyt i na odwrót. 
W tym przypadku narysowana krzywa hipotetyczna pre-
zentuje udział w popycie grup osób legitymujący się odpo-
wiednim poziomem dochodów. Z kolei dochód jest wy-
znacznikiem możliwości wydatków, jakie gospodarstwo 
domowe może przeznaczyć na wybór środka transportu 
w pokonywaniu przestrzeni miejskiej. Zmiana w docho-
dach przesuwa daną osobę do innego segmentu rynku, np.: 
osoba pracująca i uzyskująca wysokie zarobki zostaje bezro-
botną lub jeden z członków rodziny zostaje bezrobotnym 
i pomniejszają się dochody w gospodarstwie domowym.

Objaśnienia do rysunku:
•	 wydatek miesięczny „na transport” przedstawicieli 

segmentów (wS
123

), 
•	 średnia dzienna liczba osób jeżdżących po mieście na-

leżących do segmentów (oS
123

),
•	 maksimum oznacza największy popyt, jaki może wy-

stąpić w mieście.

Rys. 2.  Struktura popytu przemieszczania się po aglomeracji miejskiej 
Źródło: opracowanie własne

interpretacja wynikająca z modelu popytu
W dotychczasowych dyskusjach nad zwiększaniem liczebno-
ści przewożonych pasażerów w transporcie zbiorowym uwa-
ga była skierowana na regulowanie cen taryfowych i pod-
noszenie jakości działania transportu zbiorowego. Wielkość 
dochodu przypadająca na członka rodziny bądź osobę sa-
motnie prowadzącą gospodarstwo domowe była pomijana 
lub traktowana marginesowo. W praktyce pojawiły się po-
mysły na stosowanie ceny zerowej (model tzw. free economy) za 
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przejazdy komunikacją zbiorową. Decydenci nie uwzględnili 
wytycznych i badań, że osoby o wysokich dochodach trak-
tują usługę w komunikacji zbiorowej jako dobro niższego 
rzędu i nie będą z niej korzystały. Z kolei w innych miastach 
władze samorządowe starają się nie zmieniać cen taryfo-
wych, aby zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej. 
Przedstawiciele segmentu (S

2
) w niewielkim stopniu mogą 

przyczynić się do zwiększenia popytu na usługi komunikacji 
zbiorowej. Znaczna część osób należąca do tego segmentu 
dalej będzie korzystała z samochodu osobowego, ponieważ 
komunikacja zbiorowa nie zapewnia im mobilności w poru-
szaniu się po mieście. Z uwagi na aktywność i przedsiębior-
czość w grupie tej mogą nastąpić zmiany w powiększeniu 
dochodów przypadających na osobę (ta tendencja występuje 
w całej naszej gospodarce narodowej – patrz dochody w do-
larach przypadające na jednego mieszkańca w ciągu ostat-
nich 10 lat) i przejść do segmentu 1

(S
1
). Natomiast przed-

stawiciele segmentu (S
3
)
3 

nie reagują na zmiany cenowe, 
zawsze korzystają z usług komunikacji miejskiej, obniżenie 
ceny taryfowej za przejazdy pomniejszy jedynie ich wydatek 
z budżetu gospodarstwa domowego, a wzrost ceny taryfowej 
uszczupli budżet gospodarstwa domowego. 

Zmianę popytu na usługi transportu zbiorowego można 
zwiększyć poprzez podniesienie cen na usługi komplemen-
tarne związane z jeżdżeniem samochodem osobowym po 
mieście. Na rysunku 2 pokazane jest odchylenie w lewo od 
kreskowanej krzywej popytu spowodowane cenami usług 
komplementarnych. Dobrem integralnie związanym z jeż-
dżeniem jest paliwo. Wzrost cen paliwa zmniejsza popyt na 
jazdę samochodem osobowym. Podobnie dobrami komple-
mentarnymi są ceny taryfowe za parkowanie i cena wjazdu 
do centrum miasta.

Przykładów dostarcza praktyka zastosowana w wielu 
miastach na świecie. Obecnie na przykład wjazd do cen-
trum Londynu kosztuje 10 funtów, a restrykcje z nieprze-
strzegania tej opłaty są wielokrotnością tej kwoty. Przyjęte 
w modelu założenie, że popyt na przemieszczanie osób 
w mieście ma maksymalną wielkość (jest to tzw. wielkość 
rynku) wyjaśnia, że tylko zmiana w strukturze segmentów 
(S1,2

) może spowodować wzrost przewożonych pasażerów 
w komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość zwiększenia 
liczby przewożonych pasażerów w komunikacji miejskiej za 
sprawą powiększania sieci transportu zbiorowego poza ob-
szar miejski. Tak czyni wiele miast, jednak jeśli w tych mia-
stach nie ulegnie zmianie struktura popytu to liczebność 
osób segmentów (S

1,2
) jeżdżących po mieście samochodami 

osobowymi nie ulegnie zmianie. 
W artykule zwróciłem głównie uwagę na popyt prze-

mieszczania się po aglomeracji miejskiej przez nie-pasażerów 
transportu zbiorowego Ustalenie potencjału tkwiącego w ta-
kiej zbiorowości jest niekiedy ważniejsze niż badanie wła-
snych klientów – pasażerów. Potrzebę takiego podejścia ba-
dawczego przedstawił P. Drucker, który stwierdza „że rośnie 
znaczenie nie-klientów dla przedsiębiorstwa, bez względu na 
to, czy chodzi o firmę, uniwersytet, kościół czy szpital”9. 

9 P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, „MT Biznes”, Warszawa, 2002, s. 134

W przypadku komunikacji miejskiej jej nie-konsumentami 
są wszystkie te osoby, które jeżdżą głównie samochodami 
osobowymi.

Według mego doświadczenia zawodowego popyt nie 
tylko należy badać, jak przedstawiono to w artykule, ale 
także w relacjach pomiędzy przyrostem krańcowym zareje-
strowanych samochodów osobowych, a przyrostem krańco-
wym przewożonych pasażerów i liczby mieszkańców. Te 
relacje pozwalają oszacować popyt na przewozy transpor-
tem zbiorowym w ujęciu strategicznym na kilka najbliż-
szych lat. Występuje logiczna zależność, że zwiększająca się 
liczba ludzi o wysokich zarobkach przy spadającej liczbie 
mieszkańców może prowadzić do pomniejszenia się liczby 
przewożonych pasażerów w transporcie zbiorowym.

Problemem badawczym jest zmierzenie popytu na usłu-
gi komunikacji zbiorowej w relacji do zmian w budżetach 
domowych mieszkańców aglomeracji miejskiej. Zależność 
tę wyznacza dochodowa elastyczność popytu. Elastyczność 
jest wskaźnikiem względnym (nie ma miana), który obli-
czony w oparciu o dane historyczne powala przewidywać, 
jak wzrośnie lub spadnie liczba samochodów osobowych na 
skutek zmian przeciętnego budżetu domowego w danej 
aglomeracji miejskiej. W relacjach ekonomicznych nie za-
chodzą zależności proporcjonalne jak np.: wzrost dochodu 
budżetu domowego o jeden procent powoduje wzrost 
o jedne procent liczby samochodów zarejestrowanych w da-
nej aglomeracji miejskiej. Elastyczność popytu wyznacza 
liczba większa lub mniejsza od jedynki.

Na zakończenie chcę podkreślić, że zakres badania rela-
cji pomiędzy popytem a innymi czynnikami oddziaływania 
na jego wielkość, jak ceną, dochodem budżetu domowego 
konsumentów, liczbą mieszkańców w aglomeracji miej-
skiej, wartością usługi komunikacji zbiorowej, jest bardzo 
złożony i wymaga znacznej wiedzy ekonomicznej oraz 
umiejętności jej zastosowania.

Mechanizm zmiany popytu na przewozy transportem 
zbiorowym został przedstawiony jedynie w kategoriach 
ekonomicznych. Popyt można zmieniać poprzez restrykcyj-
ne przepisy ruchu miejskiego, organizacje ruchu, inwesty-
cje drogowe i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
zwiększając obszar strefy bez samochodu oraz poprzez pod-
niesienie wartości usług po stronie podażowej.
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Wprowadzenie
Wiedza o zachowaniach transportowych jest niezbędna 
w praktyce kształtowania zrównoważonego rozwoju trans-
portu w miastach. Bez niej niemożliwe byłoby podnosze-
nie atrakcyjności i konkurencyjności usług transportu 
ekologicznego, w tym transportu publicznego, w stosun-
ku do motoryzacji indywidualnej. Racjonalne kształtowa-
nie oferty przewozowej transportu publicznego powinno 
odbywać się zatem w oparciu o rozpoznane powody doko-
nywanych wyborów transportowych oraz oczekiwania od-
biorców świadczonych usług przewozowych. Ważne jest, 
aby kierunki doskonalenia usług transportu publicznego 
były zgodne z oczekiwaniami nie tylko obecnych pasaże-
rów, ale również potencjalnych. W tym zakresie powinny 
pomóc nie tylko badania oczekiwań usługobiorców, ale 
również badania czynników mających wpływ na okre-
ślone zachowania transportowe. Rozpoznanie czynników 
mających wpływ na wybór transportu publicznego po-
winno służyć wzmacnianiu tych, które są najistotniejsze 
z punktu widzenia usługobiorców, a stopień ich realiza-
cji zależy od usługodawców. Natomiast wiedza z zakresu 
czynników mających wpływ na wybór transportu indy-
widualnego powinna skutkować takim doskonaleniem 
oferty usług przewozowych, aby zmniejszać atrakcyjność 
podróżowania samochodem. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: A. Ciastoń-
-Ciulkin 50%, K. Nosal 50%.
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hierarchizacja czynników mających 
wpływ na wybór środka podróży  
na przykładzie Krakowa1

Streszczenie. Artykuł przedstawia hierarchizację czynników mających 
wpływ na wybór transportu publicznego i transportu indywidualnego 
w Krakowie. Ponadto zawiera prezentację ważności cech jakości usług 
przewozowych, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie decyzji 
o wyborze transportu publicznego przez obecnych użytkowników sa-
mochodów osobowych. Badania zostały przeprowadzone na próbie 522 
użytkowników transportu indywidualnego oraz 629 pasażerów transpor-
tu publicznego w okresie październik–listopad 2012 roku. Analizę otrzy-
manych wyników dokonano w oparciu o procent najwyższych wskazań 
oraz badanie zgodności opinii respondentów przeprowadzone z wyko-
rzystaniem współczynnika W-Kendalla. To ostatnie, oprócz utworzenia 
hierarchii ważności czynników mających wpływ na wybór poszczególnych 
środków podróży, pozwoliło również porównać ważność poszczególnych  
cech jakości usług przewozowych w podejmowaniu decyzji o korzystaniu 
z transportu publicznego przez obecnych i potencjalnych pasażerów. 
Słowa kluczowe: badania zachowań transportowych, badania pre-
ferencji, transport publiczny, transport indywidualny, współczynnik 
W-Kendalla

Nieodzownym elementem kształtowania usług przewo-
zowych powinny być zatem badania czynników mających 
wpływ na wybór środków transportu, w tym badania ocze-
kiwań w zakresie jakości dostarczanych usług transportu 
publicznego. Możliwość porównywania oczekiwań rynku 
wraz z oceną dostarczanej usługi pozwala bowiem określić 
słabe i mocne strony funkcjonowania transportu publiczne-
go, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji we wszyst-
kich fazach kształtowania rynkowej oferty usług przewozo-
wych. Z punktu widzenia roli, jaką transport publiczny 
odgrywa w zrównoważonym rozwoju transportu, badania 
z zakresu czynników wpływających na podejmowane decy-
zje transportowe powinny obejmować grupy odbiorców 
najbardziej pożądanych, w szczególności:

•	 obecnych pasażerów transportu publicznego,
•	 potencjalnych pasażerów transportu indywidualnego. 

Tego typu badania zostały przeprowadzone w Krakowie 
na przełomie października i listopada 2012 r. Grupą docelową 
badań byli zarówno użytkownicy transportu indywidualnego, 
jak również pasażerowie transportu publicznego, a ich celem 
było wskazanie czynników, które wpływają na proces decyzyj-
ny o wyborze środka podróży w mieście. Zastosowano wy-
wiad bezpośredni, który jest jedną z najbardziej popularnych 
metod badań zachowań transportowych [3]. Wywiad prze-
prowadzony został w różnych lokalizacjach miasta, w godzi-
nach szczytu porannego i popołudniowego. W bada niu 
wzięło udział 522 użytkowników transportu indy widualnego 
(badanie przeprowadzone na parkingach) oraz 629 użytko-
wników transportu publicznego (badanie prze prowadzone na 
przystankach autobusowych i tram wajowych). 

W grupie badanych kierowców 52% stanowili mężczyź-
ni, a 48% – kobiety. 67% uczestników badań to osoby 
w wieku 20–35 lat, 24% – osoby w wieku 36–50, 9% – oso-
by w wieku powyżej 50 lat. Większość ankietowanych (84%) 
to mieszkańcy Krakowa, pozostałe 16% – osoby podróżujące 
po Krakowie, ale mieszkające poza miastem. Ponad połowę 
ankietowanych (57%) stanowili pracujący, 33% – studenci, 
5% – emeryci i renciści, 4% – osoby niepracujące. 42% re-
spondentów deklarowało posiadanie samochodu do osobistej 
dyspozycji, a 58% – dzieliło się nim z rodziną. Pod względem 
motywacji, w wykonywanych w tym czasie podróżach re-
spondentów, dominowały te, dla których źródłem lub celem 
było miejsce pracy (w sumie 33% podróży) bądź realizacja 
zakupów (łącznie 24% podróży). Podróże związane z miej-
scami nauki objęły 22% wszystkich przejazdów, a dotyczące 
innych celów – 21%. 
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W grupie respondentów podróżujących transportem 
publicznym 54% stanowiły kobiety, a 46% – mężczyźni. 
83% uczestników badań to osoby w wieku 20–35 lat, 10% 
– w wieku 36–50, a 7% – w wieku powyżej 50 lat. 
Podobnie, jak w przypadku użytkowników transportu in-
dywidualnego, tak i w przypadku osób podróżujących 
środkami transportu zbiorowego, 85% stanowili mieszkań-
cy Krakowa, a 15% – osoby mieszkające poza Krakowem. 
Ponad połowa ankietowanych (63%) to studenci, 32% – 
osoby pracujące, 3% – emeryci i renciści, a pozostałe 2% 
– osoby niepracujące. 56% respondentów nie dysponowało 
samochodem, 28% – dzieliło się z samochodem z rodziną, 
a 16% posiadało samochód do wyłącznej dyspozycji. Pod 
względem motywacji w wykonywanych w tym czasie po-
dróżach ankietowanych dominowały te, dla których źró-
dłem lub celem podróży było miejsce nauki (w sumie 44% 
podróży) bądź pracy (łącznie 28% podróży). Podróże zwią-
zane z realizacją zakupów objęły 12% wszystkich przejaz-
dów, a dotyczące innych celów – 16%.

Nie trudno zauważyć, iż w obu grupach badanych do-
minowały osoby w wieku do 35 lat, co wynika z faktu, iż 
osoby w tym przedziale wiekowym są najbardziej skłonne 
do uczestnictwa w tego typu badaniach, ponadto charakte-
ryzują się zdecydowanie większą ruchliwością niż np. osoby 
w ostatnim badanym przedziale wiekowym. Na uwagę za-
sługuje procentowa liczba badanych, którzy w podróżach 
codziennych wybierają transport publiczny, choć posiadają 
samochód do własnej dyspozycji. Średnio co szósty właści-
ciel samochodu podróżuje transportem publicznym, przy 
czym takie zachowanie częściej obserwowane jest w grupie 
osób w wieku powyżej 35 lat (24%). W grupie wiekowej 
do 35 lat tylko 14% osób posiadających samochód podróże 
miejskie realizuje, korzystając z usług transportu publicz-

nego. Wynika to głównie z faktu, iż ludzie młodzi są mniej 
przywiązani do samochodów i jeżeli wybierają transport 
publiczny w codziennych podróżach, to nie dokonują zaku-
pu własnego samochodu lub rezygnują z jego posiadania. 
W tej grupie wiekowej jest 60% osób nieposiadających do-
stępu do transportu indywidualnego, podczas gdy w grupie 
osób powyżej 35 lat średnio co trzeci badany nie posiada 
własnego samochodu i wybiera transport publiczny (31% 
w grupie 36–50 lat i 38% w grupie powyżej 50 lat).

Budowa kwestionariusza pomiarowego i zastosowane  
metody analizy danych
W kwestionariuszu pomiarowym wykorzystano w szcze-
gólności pytania o charakterze zamkniętym. Ze względu 
na użyteczność skal pomiarowych w wielu pytaniach za-
stosowano skalę porządkową, na której badani określali 
między innymi ważność czynników uwzględnianych przy 
dokonywaniu wyborów transportowych. Użytkowników 
transportu publicznego i indywidualnego poproszono 
o wskazanie poszczególnych czynników mających wpływ 
na wybór środków transportu w skali 1–10, gdzie 1 ozna-
cza czynnik nieistotny, a 10 – bardzo ważny. Poza tym 
użytkownicy transportu indywidualnego wskazywali waż-
ność poszczególnych cech jakości usług przewozowych przy 
założeniu, że rozważaliby wybór transportu publicznego 
jako formy przemieszczania się. Dodatkowo respondenci 
przyznawali aktualne oceny przedstawionym cechom ja-
kości usług transportu publicznego w skali 1–10, gdzie 1  
oznaczało ocenę bardzo złą, a 10 – bardzo dobrą. 

Do prezentacji wyników przeprowadzonych badań wy-
korzystano jedne z najbardziej popularnych wskaźników 
struktury, jakimi są proporcje, na podstawie których przed-
stawiono w ujęciu procentowym:

•	 udział odpowiedzi wskazujących czynniki ważne i bar-
dzo ważne, mające wpływ na wybór środka transportu 
(wagi przynajmniej 7 i wyższe);

•	 udział odpowiedzi określających poszczególne cechy 
jakości usług przewozowych za ważne i bardzo waż-
ne, mogące mieć wpływ na zmianę dotychczasowego 
środka podróży, jakim jest samochód na transport 
publiczny (wagi przynajmniej 7 i wyższe).

Oprócz analizy głównej, przeprowadzonej w oparciu o za-
chowania transportowe (podróżujący transportem publicz-
nym lub indywidualnym), przedstawiono również analizę 
szczegółową, dotyczącą dostępności samochodu osobowego 
w obu badanych grupach (podróżujący mają samochód do 
własnej dyspozycji, współdzielą z innymi członkami rodzi-
ny lub nie posiadają go wcale). 

Ponadto w oparciu o powyższe dane dokonano hierar-
chizacji ważności poszczególnych mających wpływ na za-
chowania transportowe w oparciu o badanie zgodności opi-
nii respondentów przeprowadzane za pomocą współczynni-
ka W-Kendalla [1]. Punktem wyjścia do jego określenia 
jest wynik n uporządkowań obiektu za pomocą m zmien-
nych uszeregowanych rangowo. Jeśli n uporządkowań rang 
w m kategoriach ma takie same rozkłady (idealna zgodność 

Cechy charakterystyczne respondentów
Cecha Transport publiczny Transport indywidualny

Płeć

Kobieta 54% 48%

Mężczyzna 46% 52%

Wiek

20–35 lat 83% 67%

36–50 lat 10% 24%

powyżej 50 lat 7% 9%

Miejsce zamieszkania

Kraków 85% 84%

Poza Krakowem 15% 16%

Status zawodowy

Student 63% 34%

Pracujący 32% 57%

Niepracujący 3% 4%

Emeryt/Rencista 2% 5%

Posiadanie samochodu osobowego

Do wyłącznej dyspozycji 16% 42%

Korzysta razem z rodziną 28% 58%

Nie posiada 56% –

Liczba respondentów 629 522

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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opinii respondentów), to współczynnik W-Kendalla wyno-
si 1. Jeśli omawiane rozkłady rang w m kategoriach są 
istotnie różne, miara W przyjmuje wartość 0. Zgodność na 
poziomie W≤0,5 może być przyjęta jako podstawa do dal-
szego badania. Na podstawie otrzymanych wyników 
współczynnika W należy sprawdzić hipotezę H

0
:W=0 

(mówiącą o niezależności uporządkowań) wobec hipotezy 
alternatywnej H

1
:W≠0 [7]. Odrzu cenie hipotezy H

0 
po-

zwala na hierarchizację poszczególnych m zmiennych na 
podstawie sum ich ważności. 

Czynniki mające wpływ na wybór transportu publicznego
Użytkownicy transportu publicznego wskazywali na ska-
li 10-stopniowej ważność 15 czynników mających wpływ 
na aktualny wybór środka transportu według zasady, że im 
większe wartości, tym dany czynnik ma większy wpływ na 
podejmowaną decyzję o korzystaniu z transportu publicz-
nego. W grupie przedstawionych respondentom czynni-
ków dominowały cechy jakości usług przewozowych zgła-
szane pod adresem transportu publicznego, ale były rów-
nież czynniki wpływające np. na dostępność transportu in-
dywidualnego. Rysunek 1 przedstawia procentowy udział 
wskazań istotności poszczególnych czynników na poziomie 
przynajmniej 7. 

Według zestawienia podróżujący transportem publicz-
nym korzystają z tej formy przemieszczania głównie ze 
względu na pewność odbycia podróży w zaplanowanym 
czasie, o czym świadczą wysokie wagi przypisane przez 
około 4/

5
 badanych dwóm cechom transportu publicznego: 

punktualności kursowania i niezmienności czasu przejazdu 
(kolejno 81,1% i 78,4% wskazań). Niewiele mniej ważna 
jest również częstotliwość kursowania pojazdów – dla ¾ 
badanych ważność tej cechy kształtuje się na poziomie 7 
i wyższym. Równie ważnym czynnikiem mającym wpływ 
na wybór transportu publicznego jest bezpieczeństwo oso-
biste pasażerów – im większe poczucie bezpieczeństwa za-
równo w pojeździe, jak i na przystanku, tym większa chęć 
do podróżowania transportem publicznym. Najmniej istot-
ne czynniki wpływające na wybór transportu publicznego 
nie są związane z jego funkcjonowaniem, a dotyczą niedo-
stępności samochodu w danym dniu oraz ryzyka kradzieży 
lub zniszczenia samochodu. W stosunku do tych dwóch 
ostatnich problem z zaparkowaniem samochodu u celu po-
dróży czy konieczność podróżowania własnym samocho-
dem w warunkach zatłoczenia drogowego są czynnikami 
istotnie wpływającymi na wybór transportu publicznego 
większej grupy respondentów – kolejno 54% i 63%.

W oparciu o wskaźniki struktury dokonano również 
analizy czynników wpływających na wybór transportu 
publicznego w zależności od dostępu do własnego samo-
chodu. W tabeli 2 przedstawiono procentowy udział od-
powiedzi wskazujących dużą i bardzo dużą ważność po-
szczególnych czynników (wagi 7, 8, 9 i 10) w zależności 
od tego, czy respondenci posiadają własny samochód, czy 
też nie, a jeżeli posiadają, to czy jest on do ich własnej 
dyspozycji, czy użytkownik dzieli się nim z innymi człon-
kami rodziny.

Zestawienie ważności czynników wpływających na wy-
bór transportu publicznego w trzech grupach wskazuje na 
dużą ich zbieżność z ważnością czynników w całej próbie 
użytkowników transportu publicznego. W szczególności 
w grupie osób nie posiadających własnego samochodu wi-
doczna jest duża zbieżność z wynikami otrzymanymi dla 
wszystkich pasażerów. Zdecydowanie najbardziej istotny 
czynnik wpływający na wybór transportu publicznego 
związany jest ze zgodnością kursowania pojazdów z rozkła-
dem jazdy, czyli punktualnością kursowania i niezmienno-
ścią czasu przejazdu. Na uwagę zasługuje fakt, iż procento-
wy udział wysokich wag tych czynników najwyższy jest 
w grupie osób posiadających samochód osobowy do własnej 
dyspozycji (po 84,7%). Kolejnym ważnym czynnikiem 
w grupie osób posiadających samochód osobowy jest moż-
liwość podróżowania transportem publicznym bez koniecz-
ności przesiadania się. Dla osób, które nie dysponują wła-
snym samochodem, większe znaczenie odgrywa duża czę-

Czynniki wpływające na wybór transportu publicznego w zależności  
od dostępu do samochodu – waga przynajmniej 7 i wyższa [%]

Czynniki

Wszyscy 
użytkownicy 
transportu 

publicznego

Posiadający 
samochód  
do własnej 
dyspozycji

Posiadający 
samochód 

wraz  
z rodziną

Nie  
posiadający 
samochodu

Punktualność kursowania 81,1 84,7 79,2 81,0

Niezmienność czasu 
przejazdu (brak opóźnień) 78,4 84,7 76,4 77,6

Częstotliwość kursowania 75,4 70,4 73,6 77,6

Bezpieczeństwo w pojeździe 72,7 69,4 72,5 73,7

Bezprzesiadkowość 71,9 83,7 70,8 69,1

Regularność kursowania 70,9 69,4 68,0 72,8

Bezpieczeństwo  
na przystanku 67,9 62,2 67,4 69,7

Dostępność przystanku 66,5 68,4 58,4 70,0

Koszt podróży niższy niż 
samochodem 64,2 62,2 66,9 63,5

Zatłoczenie ulic 63,0 66,3 64,6 61,2

Brak możliwości zaparko-
wania samochodu u celu 
podróży

54,2 71,4 64,0 44,5

Czas podróży krótszy  
niż samochodem 53,9 56,1 56,2 52,1

Niedostępność samochodu 
w danym dniu 31,8 34,7 33,1 30,3

Ryzyko kradzieży  
lub zniszczenia samochodu 24,5 23,5 33,7 20,1

Komfort podróży wyższy  
niż samochodem 22,7 20,4 19,7 24,9

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1. Czynniki wpływające na wybór transportu publicznego – waga przynajmniej 7 i wyższa [%]

Tabela 2
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stotliwość i regularność kursowania pojazdów (kolejno 
77,6% i 72,8%) oraz duża dostępność przystanków (70%) 
niż sama możliwość podróżowania bez przesiadek (69,1%). 

Warto zwrócić uwagę, iż podróżujący transportem pu-
blicznym wybierają tę formę przemieszczania ze względu 
na cechy jakości usług przewozowych wpływające na czas 
trwania podróży. Jeden z czynników, definiowany jako „czas 
podróży krótszy niż samochodem”, nie należy do wiodących we 
wpływaniu na decyzje pasażerów transportu publicznego, 
to cechy jakości tj. punktualność, częstotliwość i regularność 
kursowania, dostępność przystanków czy bezprzesiadkowość 
odgrywają wiodącą rolę w dokonywaniu wyboru transportu 
publicznego. Z założenia bowiem czas podróży transportem 
indywidualnym będzie krótszy niż czas jazdy transportem 
publicznym (pomijając warunki zatłoczenia i uprzywilejo-
wanie w ruchu transportu publicznego) ze względu na 
możliwość podróży w relacji „drzwi–drzwi”, bez konieczno-
ści dojścia do przystanku, przesiadania się itp. Z tego też 
względu najważniejsze dla pasażerów transportu publicz-
nego są cechy jakości usług przewozowych, które bezpo-
średnio będą wpływać na czas trwania podróży. Punktu-
alność kursowania wydaje się najważniejsza, gdyż jej brak 
z reguły wydłuża czas oczekiwania, niekiedy w stopniu 
trudnym do przewidzenia, co przekłada się na trudności 
w dotarciu na czas do celu podróży. Brak punktualności 
może np. uniemożliwić zaplanowaną przesiadkę (opóźnie-
nia), stąd ważnym dla pasażerów czynnikiem jest bezprze-
siadkowość. Przyspieszenia odjazdu w stosunku do rozkła-
du jazdy powodować mogą natomiast konieczność oczeki-
wania na kolejny pojazd, dlatego też jednym z najistotniej-
szych czynników jest częstotliwość kursowania pojazdów 
[1, 5]. Dostępność przystanków wydaje się natomiast naj-
ważniejsza w początkowej i końcowej fazie trwania podro-
ży, gdyż to od niej będzie zależeć czas dojścia do i z przy-
stanku.

Należy również podkreślić, iż w przypadku większości 
czynników odnoszących się do jakości usług transportu 
publicznego procent wskazanych ważnych i bardzo waż-
nych wag jest największy w grupie osób posiadających 
włas ny samochód, ale podróżujących transportem publicz-
nym. Wnioskować zatem należy o wysokim zadowoleniu 
z jakości usług transportu publicznego, tym bardziej iż ni-
szy koszt podróży nie wpływa w istotny sposób na zacho-
wania transportowe. Osoby nie posiadające samochodu – 
w porównaniu z właścicielami samochodów osobowych – 
większą wagę przypisują bezpieczeństwu w pojazdach i na 
przystankach.

Struktury odpowiedzi ważnych przeprowadzono w opar-
ciu o współczynnik W-Kendalla badanie zgodności opinii 
respondentów na temat ważności poszczególnych czynników 
w podejmowaniu decyzji transportowych. Badanie wykazało 
zgodność opinii na ten temat na poziomie istotności 99%. 
Dzięki temu, w oparciu o sumy wag dla poszczególnych 
czynników, dokonano ich hierarchizacji, poczynając od mają-
cych największy wpływ na wybór transportu publicznego, 
a kończąc na tych najmniej istotnych. Uporządkowanie 
czynników według ich ważności w procesie podejmowania 

decyzji o podroży transportem publicznym przedstawiono 
w tabeli 3.

W oparciu zestawienie ważności czynników wpływają-
cych na wybór transportu publicznego łatwo zauważyć 
różnice w ważności czynników w poszczególnych grupach 
osób podróżujących transportem publicznym. Na 15 wy-
mienionych czynników tylko jeden zajmuje tę samą pozy-
cję w hierarchii ważności we wszystkich trzech grupach 
badanych: niedostępność samochodu w danym dniu na 
pozycji 13. 

Niezaprzeczalnie dwa z trzech najważniejszych czynni-
ków mających wpływ na zachowania transportowe związa-
ne są z zapewnieniem zgodności kursowania pojazdów 
z rozkładem jazdy (punktualność kursowania i niezmien-
ność czasu przejazdu). Trzeci czynnik natomiast jest różny 
w zależności od dostępności własnego samochodu. Dla 
osób, które są w posiadaniu samochodu do wyłącznej dys-
pozycji, istotne przy wyborze transportu publicznego są 
połączenia bezpośrednie. Ci, którzy z samochodu korzysta-
ją wraz z innymi członkami rodziny, szczególną uwagę 
zwracają na bezpieczeństwo osobiste w pojeździe transpor-
tu publicznego. Natomiast w grupie osób, które własnego 
samochodu nie posiadają, bardzo dużego znaczenia nabiera 
częstotliwość kursowania. 

Ponadto regularność kursowania jest zdecydowanie 
ważniejsza dla osób z ograniczoną dostępnością do samo-
chodu (7 i 8 pozycja) niż dla osób będących w posiadaniu 
samochodu na wyłączność (10 pozycja). Koszt podróży niż-

Hierarchizacja czynników wpływających na wybór transportu  
publicznego w zależności od dostępu do samochodu  

według badania zgodności opinii

Czynniki

Wszyscy 
użytkownicy 
transportu 

publicznego

Posiadający 
samochód 
do własnej 
dyspozycji

Posiadający 
samochód 

wraz  
z rodziną

Nie  
posiadający  
samochodu

Punktualność kursowania 1 2 1 1

Niezmienność czasu  
przejazdu (brak opóźnień) 2 3 2 3

Bezpieczeństwo w pojeździe 3 4 3 4

Częstotliwość kursowania 4 6 6 2

Bezprzesiadkowość 5 1 4 5

Bezpieczeństwo na przy-
stanku 6 8 7 6

Regularność kursowania 7 10 8 7

Koszt podróży niższy  
niż samochodem 8 7 5 9

Dostępność przystanku 9 11 12 8

Zatłoczenie ulic 10 9 10 10

Brak możliwości zaparko-
wania samochodu u celu 
podróży

11 5 9 12

Czas podróży krótszy  
niż samochodem 12 12 11 11

Niedostępność samochodu 
w danym dniu 13 13 13 13

Ryzyko kradzieży lub znisz-
czenia samochodu 14 14 14 15

Komfort podróży wyższy  
niż samochodem 15 15 15 14

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3
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szy niż samochodem ma największe znaczenie dla osób ko-
rzystających z samochodu wraz z rodziną (5 pozycja), 
mniejsze dla osób posiadających samochód do wyłącznej 
dyspozycji (7 pozycja), a najmniejsze dla osób niebędących 
w posiadaniu własnego samochodu (9 pozycja).

Dostępność przystanku, która również wpływa na czas 
trwania całej podróży, jest czynnikiem ważniejszym dla 
osób nieposiadających własnego samochodu (8 pozycja), 
natomiast dla osób będących właścicielami lub współwła-
ścicielami samochodów dostępność przystanku odgrywa 
mniejsze znaczenie (kolejno 11 i 12 pozycja).

Czynniki, które bezpośrednio nie są związane z samą 
usługą transportu publicznego, znajdują się w drugiej czę-
ści utworzonej hierarchii ważności (zatłoczenie ulic, niedo-
stępność samochodu w danym dniu, ryzyko kradzieży lub 
zniszczenia samochodu). Jedynie brak możliwości zaparko-
wania samochodu u celu podroży ma dość istotny wpływ 
na decyzję o podróżowaniu transportem publicznym przez 
właścicieli samochodów (5 pozycja).

Czynniki mające wpływ na wybór transportu indywidualnego
Również użytkownicy transportu indywidualnego 
wskazywali według tej samej zasady ważność poszcze-
gólnych czynników mających wpływ na podejmowanie 
decyzji o podróżowaniu własnym samochodem. Na rysun-
ku 2 przedstawiono procentowy udział wskazań istotności 
poszczególnych czynników na poziomie przynajmniej 7. 
Według zestawienia podróżujący transportem indywidu-
alnym korzystają z tej formy przemieszczania głównie ze 
względu na wygodę podróżowania oraz niezależność, jaką 
daje samochód (powyżej 80%). Istotny jest również kon-
kurencyjny czas podróży własnym samochodem (78,5% 
wskazań), wynikający ze wspomnianej już możliwości po-
dróżowania w relacji „drzwi–drzwi”. Jednym z czynników 
zachęcających do użytkowania transportu indywidualnego 
jest dobra możliwość zaparkowania samochodu u celu po-
droży (60%) wskazań. Mniej istotne wydają się natomiast: 
wielość celów podróży (49%), koszt podróży (47%) czy 
względy zdrowotne (46%). Najmniej istotny czynnik, choć 
i tak ważny lub bardzo ważny dla 37% badanych, związany 
jest z prestiżem, jaki przypisuje się podróżowaniu własnym 
samochodem.

Biorąc pod uwagę ważność poszczególnych czynników 
w zależności od dostępu do samochodu (czy jest on do ich 
własnej dyspozycji, czy współdzieli się jego użytkowaniem 
z innymi członkami rodziny), nie obserwuje się istotnych 
rozbieżności, jak to miało miejsce w przypadku ważności 
czynników wpływających na wybór transportu publicznego 
(tab. 4). W przypadku połowy czynników wpływających na 
wybór samochodu (wygoda podróżowania, czas podróży, 
wielość celów podróży, koszt podróży) udział liczby wska-
zań najwyższych wag w obu grupach badanych jest bardzo 
podobny. W przypadku pozostałych czynników obserwuje 
się znaczące różnice, przy czym zawsze w grupie respon-
dentów posiadających samochód do własnej dyspozycji jest 
więcej osób nadających wysokiego znaczenia tym czynni-
kom.

Zbieżność wskazań w obu grupach potwierdza się rów-
nież w hierarchizacji czynników wpływających na wybór 
transportu indywidualnego, dokonanej na podstawie bada-
nia zgodności opinii (tab. 5). Niezależność, jaką daje samo-
chód, wygoda podróżowania oraz czas podróży stanowią 
tercet najistotniejszych czynników decydujących o wyborze 
transportu indywidualnego, przy czym ich ważność jest 
różna w zależności od tego, czy badani posiadają samochód 
do własnej dyspozycji, czy też nie. 

Rozpoznanie czynników wpływających na dokonywanie 
wyboru o podróżowaniu po mieście własnym samochodem 
powinno służyć podejmowaniu takich działań, aby zmniej-
szać ich konkurencyjność w stosunku do innych form prze-
mieszczania się. Dużą rolę w zmianie dotychczasowych za-
chowań transportowych należałoby przypisać doskonaleniu 
usług transportu publicznego, jak również rozszerzaniu 

Czynniki wpływające na wybór transportu indywidualnego w zależności 
od dostępu do samochodu – waga przynajmniej 7 i wyższa [%]

Czynniki
Wszyscy użytkow-

nicy transportu 
indywidualnego

Posiadający  
samochód do  

własnej dyspozycji

Posiadający 
samochód  

wraz z rodziną

Wygoda 84,1 83,5 84,5

Niezależność 81,0 88,1 76,0

Czas podróży 78,5 79,4 78,0

Dobra możliwość  
zaparkowania samochodu 60,0 64,7 56,6

Wielość celów podróży 48,9 49,5 48,4

Koszt podróży 47,1 47,2 47,0

Względy zdrowotne 45,6 47,7 44,1

Prestiż 37,2 41,7 33,9

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Rys. 2. Czynniki wpływające na wybór transportu indywidualnego – waga przynajmniej 7  
i wyższa [%]

Hierarchizacja czynników wpływających na wybór transportu  
indywidualnego w zależności od dostępu do samochodu  

według badania zgodności opinii

Czynniki
Wszyscy użytkow-

nicy transportu 
indywidualnego

Posiadający  
samochód do  

własnej dyspozycji

Posiadający 
samochód  

wraz z rodziną
Niezależność 1 1 3
Wygoda podróżowania 2 3 1
Czas podróży 3 2 2
Dobra możliwość  
zaparkowania samochodu 4 4 4

Wielość celów podróży 5 5 6
Koszt podróży 6 6 5
Względy zdrowotne 7 7 7
Prestiż 8 8 8

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5
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działań w zakresie utrudnień w zaparkowaniu samochodu 
(poprzez strefy płatnego parkowania, ograniczenia liczby 
miejsc parkingowych, ograniczenia w ruchu transportu in-
dywidualnego itp.). Ten ostatni należy do grupy instru-
mentów finansowych stosowanych w celu ograniczania 
użytkowania transportu indywidualnego, a tym samym 
zachęcania do zmiany zachowań transportowych na bar-
dziej zrównoważone [4]. Jego skuteczność wpływania na 
zachowania transportowe można określić na umiarkowa-
nym poziomie w grupie osób użytkujących samochód wraz 
z rodziną, ale już wśród osób mających samochód do wy-
łącznej dyspozycji może odegrać większą rolę.

Preferencje użytkowników transportu indywidualnego  
w zakresie cech jakości usług transportu publicznego
Zgodnie z prezentowanymi wynikami badań transport 
indywidualny jest konkurencyjny w stosunku do trans-
portu publicznego w zakresie niezależności, jaką daje, 
wygody podróżowania oraz czasu, w jakim można wy-
konywać podróże. Wydawać mogłoby się, że ponoszenie 
konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do 
indywidualnego powinno odbywać się głównie poprzez 
poprawę komfortu podróżowania i podróży zwiększanie 
czasowo-przestrzenne dostępności transportu publiczne-
go, gdyż niezależność jest cechą charakterystyczną dla 
transportu indywidualnego. Okazuje się jednak, że nie 
jest to takie jednoznaczne. Potwierdzeniem tego są wy-
niki badań preferencji użytkowników transportu indywi-
dualnego w zakresie transportu publicznego. Badani na 
skali 10-stopniowej wskazywali istotność 12 cech jakości 
usług transportu publicznego, które braliby pod uwagę 
przy dokonywaniu wyboru transportu publicznego jako 
środka podróży. 

Okazuje się, iż w sytuacji rozważań o korzystaniu 
z transportu publicznego najistotniejsze z punktu widze-
nia obecnych użytkowników transportu indywidualnego 
– oprócz samego czasu podróży – są cechy, które w istot-
ny sposób na ten czas wpływają: punktualność kursowa-
nia, niezmienność czasu przejazdu, częstotliwość kurso-
wania, dostępność przystanku (rys. 3). W drugiej kolej-

ności wymienić można poczucie bezpieczeństwa w pojeź-
dzie, jak i na przystanku, natomiast komfort podróży, 
będący istotnym czynnikiem mającym wpływ na wybór 
transportu indywidualnego, nie ma największego znacze-
nia przy rezygnacji z samochodu na korzyść transportu 
publicznego. Najmniej ważnym w grupie zaprezentowa-
nych cech jakości jest koszt podróżowania, przy czym 
większą uwagę podróżujący samochodami zwracaliby na 
koszt biletów okresowych niż jednorazowych.

Przeprowadzona hierarchizacja preferencji cech jakości 
usług transportu publicznego wskazywanych przez obec-
nych użytkowników transportu indywidualnego wykazu-
je pewne rozbieżności pomiędzy ich ważnością zgłaszaną 
przez właścicieli i współwłaścicieli samochodów. Tylko ¼ 
prezentowanych cech jest tak samo ważna dla obydwu 
grup badanych:

•	 niezmienność czasu przejazdu rozumiana jako brak 
opóźnień (pozycja 4);

•	 koszt jednorazowego przejazdu i regularność kurso-
wania (zamiennie zajmujące pozycje 11 i 12);

•	 największe rozbieżności preferencji w obu grupach 
dotyczą przede wszystkim połączeń bezpośrednich, 
które są zdecydowanie bardziej istotne dla osób po-
siadających samochód do własnej dyspozycji (pozycja 2) 
niż dla osób korzystających z samochodu razem z in-
nymi członkami rodziny (pozycja 7). Warto zwrócić 
uwagę, iż dla właścicieli samochodów, którzy już ko-
rzystają z usług transportu publicznego, bezpośred-
niość podróży jest najważniejszym czynnikiem wpły-
wającym na ich decyzje transportowe. Różnice dotyczą 
również bezpieczeństwa osobistego w pojeździe oraz 
na przystanku. Ta cecha jakości jest bardziej istotna 
dla osób dzielących samochód z rodziną (kolejno po-
zycje 3 i 5) niż dla tych, którzy posiadają go do wła-
snej dyspozycji (kolejno pozycje 8 i 7). 

Pozostałe rozbieżności w hierarchii ważności poszcze-
gólnych cech jakości dotyczą: 

•	 dostępności przystanku, bardziej pożądanej przez re-
spondentów posiadających samochód do wyłącznej dys-
pozycji (pozycja 5); 

•	 częstotliwości kursowania, bardziej istotnej dla osób 
wspólnie z innymi członkami rodziny korzystających 
z pojazdu (pozycja 6); 

•	 wysokiego komfortu podróży, bardziej oczekiwanego 
przez osoby posiadające samochód do własnej dyspozycji 
(pozycja 6); 

•	 kosztu biletu okresowego, który jest bardziej ważny dla 
osób współdzielących pojazd  z innymi członkami rodzi-
ny (pozycja 8).

Choć oczekiwania potencjalnych użytkowników trans-
portu publicznego w zakresie istotnych cech jakości usług 
przewozowych są w dużej mierze rozbieżne w zależności od 
dostępności samochodu, utworzona dla dwóch grup, 
wspólna hierarchizacja istotnych cech jakości wskazuje 
główny kierunek działań zmierzających do poniesienia kon-

Rys. 3. Cechy jakości usług przewozowych mogących mieć wpływ na wybór transportu publicz-
nego przez użytkowników transportu indywidualnego – waga przynajmniej 7 i wyższa [%]
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kurencyjności usług transportu publicznego. W celu ich 
zachęcania do zmiany swoich zachowań transportowych 
należy, w pierwszej kolejności, doskonalić usługi transportu 
publicznego pod kątem skrócenia czasu podróży, zapewnia-
jąc kursowanie pojazdów zgodnie z rozkładem jazdy i mak-
symalizując liczbę połączeń bezpośrednich lub przynaj-
mniej poprawiając warunki przesiadania się. Kolejnym kie-
runkiem działań organizatorów i wykonawców usług trans-
portu publicznego powinno być podnoszenie bezpieczeń-
stwa osobistego pasażerów zarówno w pojazdach, jak i na 
przystankach. Poprawa komfortu podróży, która jest zna-
czącym czynnikiem wpływającym na wybór transportu in-
dywidualnego, może stanowić istotny bodziec do zmiany 
dotychczasowych zachowań transportowych kierowców 
dopiero wówczas, gdy ich oczekiwania w zakresie czasu i bez-
pieczeństwa podróży zostaną spełnione. Komfort podróży 
znajduje się bowiem na jednej z ostatnich pozycji w hierar-
chii ważności cech jakości (przed regularnością kursowania 
i kosztem biletów okresowych i jednorazowych).

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła między 
innymi na wskazanie najistotniejszych czynników mających 
wpływ na wybór transportu indywidualnego i publicznego 
jako środka podróży w mieście. Z punktu widzenia podno-
szenia konkurencyjności transportu publicznego szczególne-
go znaczenia nabierają te czynniki, które wpływają (na obec-
nych pasażerów) lub mogłyby wpływać (na potencjalnych 
pasażerów) na podejmowanie decyzji o korzystaniu właśnie 
z tej formy podróżowania. Działania zmierzające do utrzy-
mania obecnych i zachęcania potencjalnych pasażerów do 
korzystania z usług przewozowych powinny być koncentro-
wane głównie na zapewnieniu zgodności kursowania pojaz-
dów z rozkładem jazdy. Punktualność kursowania pojazdów 
i niezmienność czasu przejazdu stanowią dwie cechy istotnie 
ważne zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pasaże-
rów. Skuteczne w tym zakresie powinny być różnego rodzaju 

uprzywilejowania dla transportu publicznego typu wydzie-
lone pasy ruchu, zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, 
wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, etc. Istotne 
w obu grupach badanych są również połączenia bezpośred-
nie. Działania usługodawców powinny być również ukierun-
kowane na poprawę połączeń bezpośrednich, a przynajmniej 
zmniejszanie niedogodności przesiadania się i skracanie czasu 
ich trwania. Na to ostatnie duży wpływ będzie miała punk-
tualność i częstotliwość kursowania. 

Działania usługodawców powinny być również skiero wa-
ne w inwestowanie w bezpieczeństwo osobiste w pojazdach 
i na przystankach, gdyż jest to istotny czynnik wpływający 
lub mogący wpływać na wybór transportu publicznego jako 
środka podróży. 

Nie oznacza to, iż konkurowanie transportu publicznego 
z indywidualnym pod względem wygody podróżowania nie 
ma wpływu na zachowania transportowe, niemniej jednak 
może przynieść zamierzone skutki dopiero wówczas, gdy 
podróż transportem publicznym stanie się atrakcyjna pod 
względem czasu podróży. Podróż niezatłoczonym, nowym 
i wysoce komfortowym taborem transportu publicznego, 
klimatyzowanym w okresie letnim i ogrzewanym w okresie 
zimowym, poruszającym się w sposób płynny i szybki po 
wydzielonym pasie ruchu będzie utwierdzać obecnych 
pasażerów o właściwym wyborze środka podróży i stanowić 
dużą zachętę dla kierowców podróżujących własnym 
samochodem w warunkach zatłoczenia drogowego. Powstałej 
bowiem w wyniku podróżowania w warunkach kongestii 
straty czasu nie jest w stanie zrekompensować nawet wysoki 
komfort podróży, poczucie niezależności czy prestiżu, które 
daje samochód osobowy. 
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Hierarchizacja czynników mogących mieć wpływ na wybór transportu 
publicznego przez użytkowników transportu indywidualnego  

według badania zgodności opinii

Cechy jakości
Wszyscy użytkow-

nicy transportu 
indywidualnego

Posiadający 
własny samochód 

do dyspozycji

Posiadający 
samochód wraz 

z rodziną
Czas podróży 1 1 2
Punktualność kursowania 2 3 1
Bezprzesiadkowość 3 2 7
Niezmienność czasu przejazdu 4 4 4
Bezpieczeństwo osobiste 
w pojeździe 5 8 3
Bezpieczeństwo osobiste na 
przystanku 6 7 5
Dostępność przystanku 7 5 9
Częstotliwość kursowania 8 9 6
Komfort podróży 9 6 10
Koszt biletu okresowego 10 10 8
Koszt jednorazowego przejazdu 11 12 11
Regularność kursowania 12 11 12

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6
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Wprowadzenie
Badania deklarowanych preferencji (stated choice) oparte na 
wielomianowej regresji logistycznej (multinominal logit) są 
cenną pomocą w konstruowaniu usług transportowych. 
Ogromną zaletą tego typu modeli jest fakt, że nie tylko 
pozwalają one zidentyfikować potrzeby klientów, ale rów-
nież doprowadzają do cennych wniosków dotyczących go-
towości do zapłaty za poszczególne atrybuty jakościowe. 
Jest to cecha, której nie ma większość klasycznych metod 
pomiaru preferencji konsumentów, takich jak rangowanie 
poszczególnych atrybutów jakościowych [1] czy metody 
regresyjne, np. metoda uporządkowanej regresji logistycz-
nej [2]. Wcześniejsze badania – w tym przeprowadzone 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014.  Wkład autorów w publikację: M. Wolański 
50%, B. Jakubowski 50%.

przez autora [3] – wskazują również, że istnieją duże roz-
bieżności między wynikami badań ważności poszczegól-
nych atrybutów jakościowych z wykorzystaniem różnych 
metod. Przykładowo respondenci zapytani wprost rzadko 
przyznają, że cena usługi transportowej ma dla nich klu-
czowe znaczenie, co zachęca samorządy do podwyższania 
cen usług. Tymczasem modele logitowe wskazują, że wybór 
usługi jest w dużej mierze zdeterminowany właśnie przez 
ten atrybut [3]. Potwierdzają to doświadczenia różnych 
miast, które wskazują, że podwyżki cen biletów nie przy-
noszą spodziewanych efektów [4,5].

Niestety wadą modeli typu stated choice jest ograniczona 
praktyczna możliwość uwzględniania wielu atrybutów ja-
kościowych usługi, stąd z reguły ogranicza się je do podsta-
wowych cech, takich jak w przypadku komunikacji miej-
skiej czas, cena, częstotliwość i ewentualnie dwa–trzy inne 
atrybuty. Problem ten nie wynika bezpośrednio z kwestii 
matematycznych, lecz z ograniczonej percepcji responden-
tów badania – jeśli przedstawimy im naraz kilka czy kilka-
naście atrybutów, to skupią się wyłącznie na kilku najważ-
niejszych, pomijając pozostałe.

Tymczasem istnieje duża potrzeba zastosowania badań 
stated choice również do wyceny wielu innych atrybutów 
jakościowych, które są efektami różnych inwestycji. Takimi 
atrybutami mogą być chociażby lepsza dostępność biletów 
(za pośrednictwem automatów lub personelu), lepsza do-
stępność miejsc siedzących lub stojących w pojazdach, lep-
sza informacja pasażerska (np. w czasie rzeczywistym) czy 
lepsze wyposażenie pojazdów (np. klimatyzacja lub pojazdy 
nowe zamiast używanych).

Generalnie rzecz biorąc, istnieje stosunkowo niewiele 
udanych przypadków uwzględnienia dużej liczby atrybu-
tów jakościowych w badaniach typu stated choice. Jedną 
z nielicznych podjął z sukcesem zespół wydziału Business 
Engeenersing Westfälische Hochschule, z którym autor niniej-
szego badania współpracował przy jego realizacji [6]. Próba 
ta bazuje na metodzie Integrated-Hierarchical Information 
Integration (I-HII), opisana w dalszej części pracy, a która 
w ogólności polega na przezwyciężeniu ograniczeń percep-
cji respondentów poprzez:

•	 uwzględnienie we wszystkich sytuacjach wyboru je-
dynie podstawowych atrybutów jakościowych, takich 
jak w przypadku usługi transportowej cena i ewentu-
alnie czas przejazdu;

•	 pogrupowanie pozostałych atrybutów i przedstawia-
nie respondentom w każdej sytuacji wyboru:
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dr, Szkoła Główna Handlowa,  
Katedra Transportu, 
al. Niepodległości 162, Warszawa,  
michal.wolanski@sgh.waw.pl
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Metoda i projektowanie badań typu  
integrated-hierarchical information  
integration na potrzeby wyceny atrybutów 
jakościowych usługi transportowej1
Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest opis metody Integrated-
Hierarchical Information Integration (I-HII). Jest to jedyne podejście 
pozwalające na skuteczne uwzględnienie kilkunastu różnych atrybutów 
jakościowych w modelu wyboru środka transportu. W artykule opisano 
także rezultaty przeprowadzonego przez autorów badania, dotyczącego 
agregowania atrybutów jakościowych, zrealizowanego w celu zaprojek-
towania scenariuszy wywiadów I-HII. Metoda I-HII polega na modelo-
waniu wyboru za pomocą danych uzyskanych w wyniku eksperymentów, 
dotyczących deklarowanych preferencji (stated choice), przy czym poszcze-
gólne atrybuty jakościowe są grupowane (agregowane). W pojedynczym 
wywiadzie jedna grupa atrybutów prezentowana jest w sposób rozagre-
gowany, pozostałe zaś – w sposób zagregowany. W ten sposób omija się 
ograniczenia percepcji respondentów, jakie występują przy jednoczesnym 
zaprezentowaniu kilkunastu atrybutów jakościowych. Wybór atrybutów 
oraz sposób ich pogrupowania nie powinien mieć charakteru arbitralnie 
narzuconego przez badaczy, lecz powinien wynikać z analizy powiązań 
identyfikowanych przez respondentów. Stąd też należy je ustalać empi-
rycznie w sposób indywidualny dla każdego projektu. Na potrzeby ni-
niejszego badania zostały przeprowadzone w pociągach SKM Trójmiasto 
(próba 265 respondentów, wywiady CAPI). W ich wyniku wstępną listę 
34 atrybutów jakościowych zawężono do trzech grup najważniejszych ja-
kości cząstkowych, liczących po trzy bądź cztery atrybuty. Są nimi: infor-
macja o rozkładzie jazdy (w tym: informacja o rozkładzie na peronach, in-
formacja o rozkładzie w Internecie, zapowiedzi / wyświetlacze pokazujące 
opóźnienia i zakłócenia), czas przejazdu oraz jego stałość (czas przejazdu, 
częstotliwość, niezawodność, punktualność) oraz czystość i komfort (czy-
stość wewnętrzna pociągu, dostępność miejsc w pociągu, wygodne sie-
dzenia) oraz dodatkowo cena.
Słowa kluczowe: jakość usług przewozowych, preferencje pasażerów, 
metoda Integrated-Hierarchical Information Integration
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 – jednej z grup w postaci rozwiniętej do pojedynczych 
atrybutów (np. dostępność biletów rozwinięta do do-
stępności biletów w kasie na peronie, w automacie na 
peronie, przez Internet, przez smartfon oraz u kon-
duktora),

 – pozostałych grup atrybutów w formie zagregowanej.

Przeprowadzenie takiego badania następuje w praktyce 
dwufazowo – w pierwszej fazie dokonuje się wstępnych wy-
wiadów, mających na celu odpowiednią selekcję i pogrupo-
wanie aspektów jakościowych, a w drugiej fazie – przepro-
wadza się właściwe wywiady.

Metoda badań typu stated choice
Podstawową metodą modelowania, stosowaną w badaniach 
typu stated choice, jest metoda wielomianowego modelu lo-
gitowego (Multinominal Logit – MNL). Jak już wspomnia-
no, pozwala ona nie tylko oceniać deklarowaną ważność 
poszczególnych parametrów, ale również ich rzeczywisty 
wpływ na wybory podejmowane przez konsumentów oraz 
– w późniejszym okresie – daje możliwość modelowania na 
tej podstawie zmiany liczby pasażerów po zmianie parame-
trów usług. 

Dane do badania tego typu zbiera się za pomocą wywia-
dów lub ankiet. Respondentom przedstawia się w nich kil-
ka hipotetycznych możliwości wyboru, spośród których 
muszą wybrać najbardziej korzystną dla siebie opcję – stąd 
nazwa badania preferencji deklarowanych (por. tabela 1). 

stwo (P) wyboru danej opcji j przez daną osobę i określone 
jest wzorem [7]:

Oznacza to, że im opcja jest lepsza, tym większe praw-
dopodobieństwo wyboru, jednak cały czas podział zadań 
przewozowych jest jedynie proporcjonalny do użyteczności 
i również gorsze (wg modelu) opcje zyskają pewną liczbę 
użytkowników.

Parametry β określa się metodą największej wiarygod-
ności.

Metoda Integrated-Hierarchical Information Integration (i-hii)
Jak już wspomniano na wstępie, problemem przy kon-
strukcji typowego badania stated choice jest ograniczona 
percepcja respondentów, prowadząca do uwzględniania 
jedynie kilku najważniejszych atrybutów jakościowych, co 
mocno ogranicza możliwość zastosowania tej metody przy 
bardziej skomplikowanych problemach decyzyjnych.

Jako pierwszy rozwiązanie omawianego problemu za-
proponował J. Louviere [8], który przedstawiał metodę 
Hierarchical Information Integration. Polegała ona na po-
dzieleniu atrybutów jakościowych w grupy (liczbę grup 
oznaczmy n), stworzeniu n subeksperymentów i uwzględ-
nianiu w jednym subeksperymencie (analogicznym do 
przedstawionego w poprzednim rozdziale) wyłącznie jed-
nej grupy jakości cząstkowych – np. wyłącznie atrybutów 
związanych z dystrybucją biletów. Następnie wszystkie n 
grup jest łączone w jeden model za pomocą kolejnego 
eksperymentu (tzw. bridging experiment – eksperyment łą-
czący), który uwzględnia każdą z grup jako pojedynczy 
atrybut i może mieć formę eksperymentu polegającego 
na wyborze jednej z opcji [9] lub typowego eksperymen-
tu stated choice.

Metoda ta została skrytykowana przez Oppewala i in-
nych [10] ze względu na złą jakość integracji pomiędzy 
submodelami. Struktura modelu nie mogła być przetesto-
wana, przez co nie można było określić jej wiarygodności. 
Ponadto liczne wątpliwości budził proces łączenia submo-
deli w jeden model i określania wzajemnych relacji mię-
dzy parametrami estymowanymi w ramach różnych sub-
modeli. Na bazie tej krytyki opracowano koncepcję 
Integrated-Hierarchical Infor mation Integration, rozwiniętą 
następnie przez van de Vyvere i innych [11] oraz Molina 
i Timmermansa [12].

Koncepcja ta polega na tworzeniu subeksperymentów, 
w których jedna z grup atrybutów rozbita jest na pojedyn-
cze atrybuty, pozostałe zaś prezentowane są w sposób zinte-
growany. Efektem zastosowania tej metody jest cytowany 
już projekt przeprowadzony przez zespół Westfälische 
Hochschule, który stanowi pierwowzór prowadzonego ba-
dania. Przykładową sytuację wyboru przedstawia tabela 2. 
W tym przypadku jedna z uwzględnianych grup atrybu-
tów (czystość i wygoda) jest przedstawiona w formie poje-
dynczych atrybutów (czystość toalety, czystość wnętrza, 

Przykładowa sytuacja wyboru w wywiadzie typu stated choice
Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3

Czas 10% wolniej

aktualna 
podróż

10% szybciej

Wyposażenie pojazdu

średnie:
niskopodłogowy, 
bez klimatyzacji, 
zapowiedzi przystan-
ków na wyświetlaczach

średnie:
niskopodłogowy, 
bez klimatyzacji, 
zapowiedzi przystanków 
na wyświetlaczach

Częstotliwość co 30 minut co 10 minut

Czystość w pojeździe średnio czysto średnio czysto

Liczba przesiadek 0 przesiadek 2 przesiadki

Kierowca mało pomocny, ostro 
hamuje i przyspiesza

pomocny, 
prowadzi płynnie

Cena 10% taniej 10% drożej

Wybieram tę opcję    

Żródło: [3]

Tabela 1

Na podstawie zadeklarowanych przez pasażerów wybo-
rów określa się funkcję użyteczności, w zależności od para-
metrów jakościowych, postaci ogólnej:

y*
ij 
= β’x + ε

ij

gdzie indeks i  oznacza osobę, a j – konkretną opcję wybo-
ru. Jako parametry określające jakość oznaczone x rozważa 
się poszczególne atrybuty.

Do określenia funkcji użyteczności wykorzystuje się za-
zwyczaj model logitowy programu NLogit 4.0 (lub innych, 
podobnych), bazujący na założeniu, że prawdopodobień-
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Przykładowa sytuacja wyboru w wywiadzie typu I-HII
Pociąg Autobus Samochód

Toaleta jest czysta Toaleta jest brudna

Podłoga się lepi, śmieci na 
fotelach

Podłoga się lepi, śmieci na 
fotelach

Nie ma wolnych miejsc Wolne miejsca są dostępne 
przez połowę podróży

Fotele są wygodne Fotele są wygodne

Jakość połączenia ++ Jakość połączenia --

Informacja -- Informacja ++++

Cena 3,60 € Cena 4,40 € Cena 9,00 €

Czas jazdy 45 minut Czas jazdy 60 minut Czas jazdy 35 minut

Wybieram tę opcję  Wybieram tę opcję  Wybieram tę opcję  

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Źródło: [6]

Źródło: [6]

Źródło: [6]

Przykładowy eksperyment pozwalający na agregację  
atrybutów jakościowych w badaniu typu I-HII

Grupa atrybutów: Jakość połączenia

Punktualność Spóźnienie do 3 min. Spóźnienie 3-10 minut Spóźnienie  
10-20 minut

Przesiadki 0 przesiadek 1 gwarantowana 
przesiadka

1 przesiadka  
bez gwarancji

Częstotliwość Co 30 minut Co godzinę Co 2 godziny

Wybierz sumaryczną jakość połączenia:

Ocena
+++++ ++++ +++ ++ + - -- --- ---- -----

          

 Łączna lista atrybutów uwzględnianych  
w badaniu I-HII Westfälische Hochschule

Grupa Atrybut Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

Jakość 
połączenia

Punktualność Do 3 minut 
później

3-10 minut  
później

10-20 minut 
później

Liczba  
przesiadek 0 przesiadek 1 gwarantowana 

przesiadka
1 przesiadka 
bez gwarancji

Częstotliwość Co 30 minut Co godzinę Co 2 godziny

Komfort

Czystość toalety Czysto Brudno Brak toalety

Czystość 
wnętrza Czysto Podłoga się lepi, 

śmieci na fotelach

Dostępność 
miejsc

Wolne 
miejsca są 
dostępne

Wolne miejsca są 
dostępne przez 
połowę podróży

Nie ma wol-
nych miejsc

Wygoda foteli Fotele są 
wygodne

Fotele nie są 
wygodne

Informacja

Informacja 
o rozkładzie na 
przystankach

Dostępna Niedostępna

Informacja 
w pojeździe 
w razie zakłóceń

Głosowa 
i wyświe-
tlacze

Głosowa Wyświetlacze Brak

Informacja  
na przystanku 
w razie zakłóceń

Głosowa 
i wyświe-
tlacze

Głosowa Wyświetlacze Brak

Zapowiedzi 
przesiadek

Głosowa 
i wyświe-
tlacze

Głosowa Wyświetlacze Brak

dostępność miejsc, wygoda foteli). Pozostałe dwie – infor-
macja i jakość połączenia – są natomiast przedstawione 
w sposób zagregowany i mogą być opisywane w skali dzie-
sięciostopniowej od +++++ do -----, aczkolwiek do za-
projektowania eksperymentu w podanym przykładzie wy-
korzystano jedynie trzy najczęściej występujące oceny --, 
++ oraz ++++.

Agregacja atrybutów do skali dziesięciostopniowej na-
stępuje w wyniku osobnego eksperymentu, na podstawie 
którego określa się powiązania pomiędzy pojedynczymi 
atrybutami a oceną zagregowaną (por. tabela 3).

Łącznie w cytowanym badaniu uwzględniono – oprócz 
ceny i czasu przejazdu – 10 atrybutów, które zostały 
pogrupowane w trzy grupy (por tabela 4). Atrybuty te 
zostały wybrane i połączone w grupy na podstawie 
oddzielnego badania. Badanie to zostanie opisane w kolej-
nym rozdziale. Rzecz jasna wybór atrybutów może być po-
dyktowany ich istotnością dla pasażerów bądź istotnością 
dla rozwiązywanego problemu decyzyjnego.

Uzyskane dane przetwarza się w sposób analogiczny do 
metody zaprezentowanej w poprzednim rozdziale, przy 
uwzględnieniu większego skomplikowania danych wejścio-
wych. A zatem systematyczny komponent funkcji użytecz-
ności Vir

  dla alternatywy r w subeksperymencie i przyjmu-
je postać:

V
ir 
= Xirβi

 + Grjγj

gdzie Xir jest wektorem atrybutów (niezagregowanych), 
β – wektorem parametrów dla atrybutu, Grj  – wekto-
rem pozostałych atrybutów zagregowanych, γj – wekto-
rem parametrów dla pozostałych atrybutów zagregowa-
nych. Analogicznie zatem prawdopodobieństwo wyboru 
rozwiązania r spośród J możliwości w subeksperymencie 
i wynosi:

gdzie μ jest parametrem skalującym, wynoszącym dla poje-
dynczego modelu z reguły 1.

Metoda i wyniki eksperymentu wstępnego – grupowanie  
i wybór najważniejszych atrybutów jakościowych

Wyniki badania Westfälische Hochschule [13]
Selekcji atrybutów jakościowych do badania I-HII najle-
piej dokonywać poprzez specjalny eksperyment polegający 
na grupowaniu atrybutów jakościowych przez pasażerów. 
Metoda eksperymentu – który został powtórzony w Polsce 
w ramach niniejszego badania – zostanie opisana w kolej-
nych częściach tego rozdziału. Na razie ograniczymy się 
do zacytowania wyników badania zespołu Westfälische 
Hochschule, które było pierwowzorem dla badania prze-
prowadzonego w ramach niniejszego projektu.

Badanie w formie wywiadów było przeprowadzane na 
dwóch próbach – pasażerów pociągów (w pociągach – 434 
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osoby) i kierowców (w wydziałach komunikacji odpowied-
nich urzędów – 30 respondentów). W badaniu tym 
uwzględniono łącznie 32 atrybuty jakościowe wskazane 
w tabeli 4. Pogrupowano je w pięć grup za pomocą algoryt-
mu PROXSCAL w programie SPSS. Następnie spośród 
trzech najważniejszych grup wybrano najistotniejsze czyn-
niki, które w tabeli zaznaczono podkreśleniem. Ostateczny 
zestaw atrybutów zaprezentowano już we wcześniejszym 
rozdziale.

Sposób zebrania danych w badaniu SGH  
i Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
Dane do analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego 
badania zostały zebrane wśród pasażerów korzystających 
z pociągów PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w dniach 
8–19 października 2013 roku.

Ankieterzy korzystali z tabletu, za pomocą którego 
przeprowadzali trzyczęściowe wywiady. W części pierwszej 
pasażerowie odpowiadali na kilka ogólnych pytań dotyczą-
cych zwyczajów związanych z codziennym podróżowaniem. 
W części drugiej, za pomocą aplikacji Cardsort, ankietowa-
ni łączyli w grupy 34 cechy usługi przewozowej. Kryterium 
łączenia poszczególnych cech było subiektywne odczucie 
podobieństwa pomiędzy nimi. Liczba grup nie była ograni-
czona, podobnie jak ich liczebność. W trzeciej części kwe-
stionariusza ankietowani, za pomocą skali od 1 (najmniej 
ważne) do 7 (najważniejsze), określali, jak ważne są dla nich 
poszczególne cechy usługi przewozowej. Przeprowadzono 
łącznie 265 wywiadów.

W badaniu uwzględniono listę atrybutów jakościowych 
zgodną z badaniem niemieckim, lekko dostosowaną w sfor-
mułowaniach do polskich realiów oraz rozszerzoną o dwa 
atrybuty – sprzedaż biletów przez Internet i smartfony.

Analiza danych – grupowanie
W pierwszym etapie wykorzystano wyłącznie dane z dru-
giej części wywiadów. Odrzucono 14 obserwacji, które były 
niekompletne (brak informacji o zgrupowaniu dla wszyst-
kich cech). Z pozostałych utworzono 251 macierzy niepo-
dobieństwa, które zostały zsumowane w celu uzyskania 
zagregowanej macierzy niepodobieństwa. W symetrycznej 
macierzy znalazły się dane pokazujące, ilu respondentów 
wskazało, że dwie wybrane cechy nie łączą się ze sobą.

Wygenerowana macierz została przeskalowana wielo-
wymiarowo przy użyciu algorytmu PROXSCAL w progra-
mie SPSS dla wartości wymiarów od 1 do 8 (por. aneks nr 
2 do niniejszego raportu). W konfiguracji wstępnej została 
wybrana opcja 100 tys. losowych startów, która powinna 
pozwolić na uzyskanie niższych wartości Stress. Zbieżność 
Stress oraz minimalna wartość Stress została ustalona na 
0,0001. Szczegółowe wartości zawarto w tabeli 6.

Na rysunku 1 znajduje się wykres znormalizowanych 
surowych wartości Stress w zależności od przyjętej liczby 
wymiarów. Dla zebranych danych nie jest możliwe wyzna-
czenie optymalnej liczby wymiarów na podstawie punktu 
przegięcia wykresu. W związku z tym do dalszych rozwa-
żań przyjęto rozwiązanie trójwymiarowe. Znormalizowana 

surowa wartość Stress wynosi 0,02934, co oznacza dosko-
nałe dopasowanie pomiędzy danymi niepodobieństwami 
a tymi obliczonymi dla przestrzeni trójwymiarowej. 
Przyjęcie rozwiązania opierającego się na przestrzeni czte-
rowymiarowej, pozwoliłoby na uzyskanie poprawy ww. 
wartości o zaledwie 0,0130, co nie zmienia istotnie dopaso-
wania. Znacznie trudniejsze grupowanie cech w przestrzeni 
czterowymiarowej mogłoby natomiast pogorszyć końcowe 
wyniki.

Na rysunku 2 przedstawiono odwzorowanie cech w prze-
strzeni trójwymiarowej na podstawie ostatecznych współ-
rzędnych uzyskanych ze skalowania wielowymiarowego 
w programie SPSS. Wyodrębnione grupy cech oznaczono 
różnymi kolorami. Ich odwzorowanie ortogonalne znajduje 
się na rysunku 3.

Rys. 1. Wykres znormalizowanej surowej wartości STRESS
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Projekcja przestrzenna skalowania wielowymiarowego w przestrzeni trójwymiarowej
Źródło: opracowanie własne
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Wyniki badania wstępnego Westfälische Hochschule
Deklarowana ważność cechy – badania w pociągach Deklarowana ważność cechy – badania kierowców

Grupa Cecha N średnia odch. std mediana N średnia odch. std mediana

A Jakość połączenia            

  1 Pewność przesiadek 434 5,81 1,39 6 30 6,27 1,28 7

2 Częstotliwość 433 5,38 1,18 5 30 5,50 0,97 5

3 Łączny czas podróży 434 5,21 1,22 5 30 5,13 1,07 5

4 Niezawodność 433 6,45 0,86 7 30 6,30 1,15 7

5 Punktualność 434 6,24 0,94 6 30 6,27 0,78 6

  6 Liczba przesiadek 433 4,91 1,59 5 30 5,33 1,56 6

B1 Kanały dystrybucji biletów na stacjach

  7 Automaty biletowe na peronach 415 5,04 1,82 5 29 5,28 1,39 5

  8 Możliwość zakupu biletów w kasie / kiosku 403 4,46 1,82 5 29 5,03 1,95 5

B1 Kanały dystrybucji biletów w pociągach

   9 Automaty biletowe w pociągach 414 4,85 1,80 5 29 5,14 1,33 5

   10 Możliwość zakupu biletu u konduktora 411 4,50 1,79 5 29 5,31 1,49 6

Przyjazny personel

   11 Przyjazny personel 416 5,85 1,23 6 29 6,07 1,16 7

C Informacja          

  12 Informacja w pojeździe dotycząca przesiadek 418 4,75 1,64 5 30 5,47 1,53 6

13 Zapowiedzi na przystankach w razie zakłóceń 427 6,37 0,98 7 30 6,47 0,68 7

14 Zapowiedzi w pojazdach w razie zakłóceń 427 6,31 1,01 7 30 6,47 0,73 7

15 Informacja o rozkładzie na przystankach 429 5,70 1,26 6 30 5,97 0,89 6

16 Wyświetlacze na peronach pokazujące 
opóźnienia lub zakłócenia 425 6,26 1,02 7 30 6,43 0,63 7

17 Wyświetlacze zewnętrzne na pociągach 419 4,64 1,63 5 30 5,57 1,14 6

  18 Wyświetlacze wewnętrzne w pociągach 
pokazujące przesiadki 409 4,82 1,56 5 30 5,17 1,51 5

Informacja rozkładowa w Internecie

  19 Informacja rozkładowa w Internecie 428 5,81 1,42 6 30 6,17 0,87 6

D Komfort          

  20 Miejsce na większy bagaż w pociągu 432 4,12 1,80 4 30 4,37 1,73 5

21 Wygodne siedzenia 433 4,43 1,46 4 30 4,13 1,50 5

22 Czystość toalet 430 5,40 1,69 6 30 5,97 1,65 7

23 Czystość zewnętrzna pociągu 429 3,39 1,66 3 30 3,17 1,49 3

24 Czystość wewnętrzna pociągu 430 5,63 1,17 6 30 6,03 0,96 6

25 Dostępność miejsc w pociągu 433 4,94 1,51 5 30 4,90 1,52 5

  Cena              

  26 Cena 432 5,65 1,40 6 30 5,80 1,24 6

E1 Bezpieczeństwo na peronie

   27 Ochrona na peronie 417 5,13 1,68 6 30 5,67 1,45 6

   28 Monitoring na peronie 417 5,06 1,79 5 30 5,47 1,93 6

E1 Bezpieczeństwo w pociągu

   29 Ochrona w pociągu 415 4,96 1,70 5 30 5,03 2,09 6

   30 Monitoring w pociągu 417 4,77 1,83 5 30 5,17 1,95 6

Wiaty na przystanku

   31 Wiaty na przystanku 419 4,17 1,70 4 30 4,97 1,45 5

Przyjazny personel

   32 Przejrzystość taryfy 411 6,00 1,23 6 29 6,62 0,62 7

Tabela 5

Źródło: [13]

Wartości Stress dla różnych liczb wymiarów
Liczba wymiarów Znormalizowana surowa wartość STRESS STRESS-I Spadek znormalizowanej surowej wartości STRESS Spadek wartości STRESS-I

1 0,2144 0,4631 0,7856 0,5369
2 0,0696 0,2639 0,1448 0,1992
3 0,0293 0,1713 0,0403 0,0926
4 0,0164 0,1280 0,0130 0,0433
5 0,0104 0,1018 0,0060 0,0262
6 0,0072 0,0847 0,0032 0,0171
7 0,0053 0,0729 0,0019 0,0117
8 0,0042 0,0645 0,0012 0,0084

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6
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Wyznaczone grupy to:
A. informacja pasażerska (podzielona na wyróżniające się 

podgrupy: statyczną i dynamiczną),
B. czas przejazdu i jego stałość,
C. taryfa,
D. czystość i komfort w pojazdach,
E. bezpieczeństwo,
F. dystrybucja biletów (podzielona na wyróżniające się 

podgrupy: stacjonarne kanały dystrybucji i mobilne ka-
nały dystrybucji)

G. jakość przesiadek.

Pięć cech nie znalazło się w żadnej grupie. Są to: infor-
macja o rozkładzie jazdy na smartfon, przyjazny personel, 
miejsce na większy bagaż w pociągu, wiaty na przystanku, 
automaty biletowe w pociągach. W tabeli 7 przedstawiono 
szczegółowy podział cech wraz z liczbą ich ocen, średnią, 
odchyleniem standardowym i medianą. Cechy, które nie 
znalazły się w żadnej grupie, zostały umieszczone jak naj-
bliżej grup, w których potencjalnie mogłyby się znaleźć. 
Z powodu błędu w kodzie kwestionariusza dane dla cech 
o numerach 19 i 20 zostały utracone.

Odpowiedzi respondentów były dość zróżnicowane, 
o czym świadczą duże wartości odchyleń standardowych. 
Jednocześnie istnieje wyraźny związek pomiędzy średnią oce-
ną danej cechy a jej odchyleniem standardowym – tj. im 
większe znaczenie miała cecha dla podróżnych, tym bardziej 
byli zgodni w jej ocenie.

Analiza danych – weryfikacja
W celu zweryfikowania, czy przedstawiony wyżej podział 
na 6 grup oraz 5 oddzielnych cech dobrze odzwierciedla 
faktyczne odpowiedzi respondentów, dla każdej obserwa-
cji obliczono współczynnik Randa. Wskazuje on zbieżność 
grupowań, tj. liczbę identycznie zgrupowanych par atrybu-
tów w stosunku do wszystkich możliwych par (kombinacji).

Na rysunku 4 znajduje się rozkład tych współczynni-
ków. Ich średnia wyniosła 0,716, odchylenie standardowe 
– 0,128, a mediana – 0,722. Uzyskany wynik pozwala oce-
nić dopasowanie danych jako dobre. Alternatywnie testo-
wano też wariant z włączeniem dwóch cech (automaty bi-

Rys. 3. Ortogonalna projekcja skalowania wielowymiarowego w przestrzeni trójwymiarowej. Kolejno od lewej na osiach x i y, x i z oraz y i z.
Źródło: opracowanie własne

letowe w pociągach oraz informacja o rozkładzie jazdy na 
smartfon) do najbliższych im grup, jednak otrzymane wy-
niki były gorsze od zaprezentowanego powyżej.

Wnioski z badania
Okazało się, że pasażerowie SKM w bardzo zróżnicowany 
sposób grupowali cechy usługi transportowej. Grupami 
o najmniejszych różnicach były grupy: bezpieczeństwo, 
dystrybucja biletów, czystość i komfort w pojazdach. 
Odległości pomiędzy cechami w pozostałych grupach były 
znacznie większe. Jednocześnie odchylenie standardowe 
ważności cech było odwrotnie proporcjonalne do średniej 
ważności danej cechy. Oznacza to, że im ważniejsza była 
dana cecha, tym pasażerowie zgodniej ją oceniali.

Respondentom łatwiej było łączyć ze sobą mniej ważne 
cechy, takie jak kwestie dotyczące przesiadek, kanałów 
sprzedaży czy bezpieczeństwa, natomiast rozmijali się 
w ocenie podobieństwa cech szczególnie dla nich ważnych, 
takich jak niezawodność czy punktualność.

Wszystkie cechy otrzymały bardzo wysokie oceny waż-
ności. W przypadku żadnej z nich mediana nie wynosiła 
mniej niż 5, a średnia – 4. Obserwując średnie wartości waż-
ności cech, można wywnioskować, iż pasażerowie uważają za 
ważniejsze te elementy usługi transportowej, które obecnie 
są świadczone przez SKM, natomiast za nieistotne uważają 
te, których obecnie przewoźnik w ogóle nie świadczy (np. 
możliwość zakupu biletu przez Internet czy smartfon).

Przeprowadzony projekt pozwolił przygotować się do 
dalszego etapu badań – uzyskać wiedzę dotyczącą metody 
Integrated-Hierarchical Information Integration oraz stworzyć 

Rys. 4. Rozkład współczynników Randa dla danych empirycznych
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zestaw zmiennych o najważniejszym znaczeniu dla pasaże-
rów. Są nimi zmienne i grupy zmiennych:

•	 cena,
•	 informacja o rozkładzie jazdy:

 – informacja o rozkładzie na peronach,
 – informacja o rozkładzie w Internecie,
 – zapowiedzi / wyświetlacze pokazujące opóźnienia 
i zakłócenia,

•	 czas przejazdu oraz jego stałość:
 – czas przejazdu,
 – częstotliwość,
 – niezawodność,
 – punktualność,

•	 czystość i komfort:
 – czystość wewnętrzna pociągu,
 – dostępność miejsc w pociągu,
 – wygodne siedzenia.

W szczególności należy zauważyć, że wśród najważniej-
szych atrybutów jakościowych znalazła się czystość, nieuwzględ-
niana w większości wcześniejszych badań w Polsce, a uznana 
za bardzo ważną już we wcześniejszych analizach autora [2].
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Grupy cech oraz ich statystyki opisowe

Grupa Cecha N średnia Odchylenie  
standardowe mediana

A1 Statyczna informacja pasażerska        

   14 Informacja o rozkładzie na peronach 259 6,25 1,26 7

   18 Informacja rozkładowa w Internecie 260 6,34 1,15 7

A2 Dynamiczna informacja pasażerska        

  12 Zapowiedzi dotyczące przesiadek 260 5,38 1,86 6

 
13 Zapowiedzi na peronach  

w razie opóźnień lub zakłóceń 260 6,28 1,20 7

 
15 Wyświetlacze pokazujące  

opóźnienia lub zakłócenia 258 6,16 1,24 7

 
16 Wyświetlacze zewnętrzne  

na pociągach 259 5,31 1,63 6

17 Wyświetlacze wewnętrzne w pocią-
gach pokazujące przesiadki 260 5,02 1,92 5

  Informacja o rozkładzie jazdy na smartfon        

 
 32 Informacja o rozkładzie jazdy na 

smartfon 259 4,50 2,09 5

B Czas przejazdu i jego stałość        

  2 Częstotliwość 258 6,13 1,25 7

  3 Łączny czas podróży 258 5,97 1,38 7

  4 Niezawodność 257 6,46 1,14 7

  5 Punktualność 257 6,58 1,11 7

C Taryfa        

   25 Ceny 260 6,33 1,18 7

   31 Przejrzystość taryfy 258 5,82 1,41 6

D Czystość i komfort w pojazdach        

   20 Wygodne siedzenia 0      

   21 Czystość toalet 260 5,62 1,70 6

   22 Czystość zewnętrzna pociągu 260 4,87 1,68 5

   23 Czystość wewnętrzna pociągu 260 6,17 1,20 7

   24 Dostępność miejsc w pociągu 260 6,15 1,18 7

  Przyjazny personel        

   11 Przyjazny personel 258 5,67 1,58 6

  Miejsce na większy bagaż w pociągu        

   19 Miejsce na większy bagaż w pociągu 0      

E Bezpieczeństwo        

   26 Ochrona na peronie 259 5,27 1,58 5

   27 Monitoring na peronie 260 5,40 1,51 6

   28 Ochrona w pociągu 258 5,31 1,56 6

   29 Monitoring w pociągu 260 5,40 1,60 6

  Wiaty na przystanku        

   30 Wiaty na przystanku 260 5,68 1,40 6

F1 Stacjonarne kanały dystrybucji biletów        

   7 Automaty biletowe na peronach 256 4,71 1,91 5

  8 Możliwość zakupu biletów w kasie 
/ kiosku 258 5,35 1,69 6

  10 Możliwość zakupu biletów u konduktora 257 5,09 1,83 5

F2 Mobilne kanały dystrybucji biletów        

 
 33 Możliwość zakupu biletu  

przez Internet 258 4,88 1,91 5

 
 34 Możliwość zakupu biletu przez 

smartfon 258 4,28 2,08 5

  Automaty biletowe w pociągach        

   9 Automaty biletowe w pociągach 257 4,94 1,97 5

G Jakość przesiadek        

   1 Pewność przesiadek 257 4,82 2,28 6

   6 Liczba przesiadek 257 4,51 2,09 5

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne
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Sieć buchananowska  
Jedna z najczęściej cytowanych formuł Raportu Buchanana 
dotyczy, uznanej za optymalną, sieci arterii ruchu samo-
chodowego w kształcie rusztu o gęstości 1300–1400 m, 
wspartej strukturą ulic obsługujących teren (rozdz. 2.2, nr 
38 i 39 [1], także w krajowych źródłach [2, 3]). Optimum 
to wywiedziono w pracach nad raportem, analizując sieci 
o gęstości 650, 900, 1370 i 1800 m. Teza podbudowana 
została analizą przepustowości wlotów i wylotów oraz ja-
kości struktur środowiska miejskiego [1]. Raport wyróżnia 
ulice rozprowadzające główne i boczne (określmy je jako 
doprowadzające) oraz środowiskowe. Ma to z grubsza od-
powiedniki w polskiej klasyfikacji funkcjonalnej ulic, jeże-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: A. Krych 
50%, J. Rychlewski 50%.

2 Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego na IX konferencji na-
ukowo-technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia 
komunikacyjnego”, Poznań–Rosnówek , 19–21. VI. 2013 r.

3 Część pierwszą raportu opublikowano w numerze 12 TMiR w 2013 roku 
(Rychlewski J., Krych A., Raport Buchanana 50 lat później).
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Sieć buchananowska a teorie  
optymalizacji  miejskiej sieci drogowej1,2

Streszczenie. Artykułem objęto podstawowe tezy sformułowane w dru-
giej części  referatu „Raport Buchanana 50 lat później” z IX konferencji 
nt. „Problemów komunikacyjnych miast w warunkach zatłoczenia mo-
toryzacyjnego”3.  Analizie poddano tendencje w praktyce i nurty w teorii 
optymalizacji miejskich sieci drogowych mijającego półwiecza z punktu 
widzenia tez raportu dotyczących struktury sieci drogowej. Zdefiniowano 
układy głównych ulic rozprowadzających  jako sieci buchananowskie. 
Na podstawie rozwinięcia idei raportu do formy sześciu tez optymalne-
go kształtowania sieci autorzy analizują różne nurty w badaniach teo-
retycznych i empirycznych. W podejściu do problemu optymalizacji za 
Steenbrinckiem wyróżniono zagadnienie optymalnej architektury sieci od 
efektywnego kreowania jej wydajności. W architekturze sieci wykazano 
tendencje  izomorficznej zbieżności miejskich układów  sieci drogowych  
z ochroną środowiska miejskiego w rozumieniu Buchanana. Poparto to 
wynikami eksperymentów symulacyjnych dla czytelnie skonfigurowane-
go rzeczywistego układu rusztowego sieci ulic Poznania. Wskazano na 
spójność problemu optymalności z  nurtem badań teoretycznych i symu-
lacyjnych  związanych z paradoksem Braessa w sieciach przegęszczonych 
i zatłaczanych. W podejściu do wydajności sieci buchananowskiej wska-
zano na problem funkcji celu – maksymalizacji pojemności transporto-
wej sieci zatłaczanej i jej związku z dynamicznym zarządzaniem ruchem. 
Wskazano na problem generalnie związany z brakiem kompatybilności 
między modelem popytu (macierzy podróży) i teorii strumienia ruchu. 
Wsparto hipotezę optymalności wynikami badań nad Fundamentalnym 
Wykresem Makroskopowym (MFD, NFD).
Słowa kluczowe: planowanie miast, ochrona środowiska miejskiego, 
optymalizacja sieci transportowych, kongestia, zarządzanie ruchem, ITS

li ulice doprowadzające sklasyfikować jako ulice zbiorcze. 
W raporcie dopuszcza się zatory wyłącznie w sieci ulic roz-
prowadzających. 

Biorąc pod uwagę upływające półwiecze, interesująco 
przedstawia się ewolucja tej zasady w teorii i praktyce inży-
nierii ruchu. Wyodrębnijmy trzy zasadnicze przesłanki tego 
procesu:
1. wyróżnienie sieci głównych ulic rozprowadzających 

ruch w sieci z pominięciem ulic środowiskowych – ob-
sługujących tereny przyległe,

2. optymalizacja struktury i architektury sieci ulic głównych,
3. kształtowania wydajności ulic obsługujących ruch.

W nawiązaniu do pierwszej przesłanki wprowadźmy 
oznaczenie β dla optymalizowanej sieci ulic przeznaczonej 
dla ruchu samochodowego (jako sieci buchananowskiej) – 
jako wyodrębnionego segmentu z sieci globalnej Φ. 

W nawiązaniu do drugiej spróbujemy znaleźć odpo-
wiedź, jak idea regularności i gęstości ρ sieci β jest respek-
towana w rzeczywistości i jaki ma to wpływ na jej przepu-
stowość. 

W nawiązaniu do trzeciej postaramy się zasady prak-
tycznego kształtowania architektury i wydajności sieci β 
osadzić w teorii kształtowania sieci transportowych i syste-
mów zarządzania ruchem w ciągu ostatniego półwiecza.

Za kluczowy uznać możemy wynikający z raportu, po 
części zaś z doświadczenia, następujący ciąg logiczny sze-
ściu kolejnych tez:
I.  przegęszczenie ρ sieci β wpływa na zmniejszenie jej po-

jemności transportowej, analogicznie jak jej mniejsza 
od optymalnej gęstość;

II.  zwiększenie pojemności sieci β o gęstości nie mniejszej 
jak optymalnej możliwe jest tylko poprzez jej ekspansję 
na zewnątrz;

III.  rozszerzenie sieci β na zewnątrz wynika lub sprzyja eks-
pansji urbanizacji, zmniejszaniu gęstości zaludnienia 
i zwięk szeniu mobilności;

IV.  w przestrzeni urbanizowanej zoptymalizowanej gęsto-
ści sieci ρ towarzyszyć musi sieć ulic niezbędna dla ob-
sługi przyległych terenów, której gęstość zależy wyłącz-
nie od sposobu zagospodarowania terenu;

V.  w przestrzeni sieci Φ tylko niektóre z elementów sieci 
(przynależne do sieci β) decydują o jej pojemności 
transportowej;

VI. jeżeli atrybutem współczesnych sieci drogowych miast 
jest tendencja do obszarowego i czasowego ich za-
tłaczania, szczególne znaczenie dla pojemności trans-
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portowej sieci β ma zatłoczenie jej elementów, prowa-
dzące do zmniejszenie jej wydajności zgodnie z podsta-
wowym równaniem strumienia ruchu.

Wszystkie wyżej wymienione tezy wynikają z pierwszej 
(I), zakładającej istnienie optimum gęstości sieci ρ. Jest to 
więc teza centralna o znaczących konsekwencjach w plano-
waniu i zarządzaniu ruchem.

Wprowadzając pojęcie sieci buchananowskiej za [4], pod-
kreślimy jej odrębność od układu podstawowego ulic ze 
względu na zasadę (VI). Istotą jej wyodrębnienia jest jej de-
cydujące znaczenie dla pojemności transportowej zatłaczanej 
sieci Φ, umożliwiające wykonanie maksymalnej pracy trans-
portowej, to jest pracy w warunkach zapewniających płyn-
ność ruchu w sieci β. Jest to więc sieć, której odcinki nie po-
winny być zatłoczone bardziej niż określają to warunki pod-
stawowego równania strumienia ruchu dla przepływu swo-
bodnego. To, na ile dopuścimy w niej do stanu ruchu wymu-
szonego, pozostanie kwestią wydajności implementowanej 
przez inteligentny system zarządzania ruchem. 

Wyróżnimy dwa atrybuty optymalności [6]:
•	 architektury – kształtowanej w sposób buchananow-

ski (kształt, gęstość i hierarchia, często określanej w teo-
rii sieci jako morfologia, czasem topologia sieci) oraz:

•	 wydajności – poprzez dynamiczny i/lub kontrolowa-
ny rozkład ruchu w sieci Φ – oczywiście z uwzględ-
nieniem priorytetów odpowiadających dopuszczalnej 
przepustowości ulic środowiskowych.

 
Atrybuty wydajności sieci buchananowskiej opisano 

w pracy [4] (2007), a jej aspekty dynamiczne w [6] (2009) 
– tu rozszerzymy ich tło o pewne aspekty teoretyczne. 
Atrybutom architektury sieci rzeczywistej poświęcono roz-
dział 2, badaniom teoretycznym ich kształtu rozdział 3, a ba-
daniom eksperymentalnym ich wydajności – rozdział 4.

Architektura sieci rzeczywistych 

Analiza architektury sieci w miastach europejskich
Aspekt praktyczny podejmiemy, odnosząc się do sieci rze-
czywistych. W rzeczywistości, tak jak nie występują sieci 
regularne, tak również nie występują sieci optymalne – 
możemy mówić najwyżej o sieciach optymalizowanych izo-
morficznie, to jest w procesie historycznego ich narastania 
i przystosowania do bieżących wyzwań, szczególnie wywo-
łanych przez wzrost motoryzacji [7]. Rozważymy problem 
relacji pomiędzy siecią optymalną z punktu widzenia ru-
chu samochodowego a siecią optymalną z punktu widzenia 
Buchanana, to jest z uwzględnieniem środowiska miasta. 
Kwintesencją problemu jest pytanie, w jakim stopniu kry-
terium środowiska (czyli gęstość sieci ρeko) jest antagoni-
styczne wobec pierwszego kryterium (czyli ρmoto ≥ ρeko). 

Dokonano analiz sieci 21 miast europejskich (tab. 1), 
o populacji mieszkańców przewyższających 0,4 mln4. 

4 Poza polskimi, monocentrycznymi aglomeracjami miejskimi, zestaw pozostałych, 
ujętych w tabeli 1 wynika z zasady pierwszego wyboru. 

Analizowano układy ulic podstawowych o kształcie rusztu 
lub pierścienia, klasyfikując je w układzie kolejnych, od 
trzech do pięciu obrysów ramowych – czasem niejednorod-
nych pod względem funkcjonalnym, czasami niedomknię-
tych5. Układy obwiedni w obrysie ramowym uwzględnio-
no, biorąc pod uwagę, że są z zasady wpisane w miasto 
współcześnie – zatem w odstępach minimalizowanych do 
poziomu kompromisu z jakością i ochroną środowiska mia-
sta. W przeciwieństwie do obrysów ramowych ulice radial-
ne, prowadząc ruch w kierunku ukształtowanych centrów 
w miastach europejskich, mają historycznie osadzoną ten-
dencję zbieżności w kierunku centrum. 

Tendencja dośrodkowa kształtuje się pod wpływem 
wektorów ruchu w wyniku minimalizacji kosztu dystan-
su. Układy ramowe stanowią odśrodkową alternatywę dla 
wektorów ruchu minimalizujących koszty czasu. W ob-
serwacji map drogowych analizowanych miast zauważa 
się tendencję wyłączania dostępu do układów ram z prze-
cinających je ulic. Taki zabieg, towarzyszący m.in. norma-
tywnym standardom hierarchizacji ulic, świadczy, że 
w procesie optymalizacji odległości cięcia ram, w przeci-
wieństwie do odstępów ram, są maksymalizowane – 
głównie ze względu na sprawność tras o wyższych katego-
riach funkcjonalnych.

5 Potencjalnych – czyli w języku geografii ujawniając „ich ukryte tło” [8] (por. 
rozdz.3.2). Odcinki te mogą być nie aktywowane często także ze względu na 
ochronę środowiska miejskiego lub jej relacje do potencjalnego natężenia ruchu.

Charakterystyki ramowych układów ulic układu podstawowego miast 
przy wyróżnieniu trzech do czterech obrysów ramowych

Miasto

Średni  
odstęp (km)

Kierunki:

Wartości ekstre-
malne odstępów 

obrysów (km)

Rozmiar drugiego 
obrysu (km)

Kierunki:

Gęstość cięć 
poprzecznych 

drugiego 
obrysu (km)EW NS Max Min EW NS

1 2 3 4 5 6 7 8

Bydgoszcz 4,0 3,9 16,8 1,0 2,3 2,7 1,0

Kraków 3.2 2,5 4,7 2,1 2,6 2,1 0,7

Łódź 4,0 4,4 10,6 1,1 2,7 4,6 0,9

Poznań 2,7 3,0 4,0 1,0 4,0 6,0 0,8

Warszawa 2,2 3,3 5,8 1,8 4,5 5,0 1,2

Wrocław 4,3 4,3 10,3 0,8 2,1 1,9 1,0

Berlin 2,6 2,6 5,2 0,8 5,2 5,0 1,1

Birmingham 3,8 6,6 24,2 0,9 3,2 2,6 1,0

Bolonia 3,3 3,2 5,2 0,9 4,6 5,0 0,8

Brno 2,3 2,3 5,3 0,9 3,8 2,7 0,8

Hanower 4,1 3,1 12,0 1,2 4,8 6,0 1,1

Kopenhaga 3,7 4,0 7,4 1,1 3,6 5,1 1,3

Marsylia 7,8 7,8 16,5 1,6 6,7 7,8 1,4

Mediolan 4,6 5,2 9,9 1,9 5,4 5,8 1,2

Manchester 4,2 3,8 10,8 0,4 2,2 1,4 0,5

Londyn 9,0 8,0 19,6 0,7 5,5 4,8 1,0

Nancy 2,2 3,1 6,5 0,7 2,2 3,1 0,4

Leeds 4,7 3,7 11,4 0,8 2,7 2,3 0,8

Lipsk 3,3 2,7 7,4 0,7 2,6 3,3 0,7

Sewilla 2,5 3,5 5,1 1,7 4,8 5,3 1,4

Sofia 1,8 2,7 4,8 1,3 4,3 3,4 1,1

Średnio 3,8 4,0 9,8 1,1 3,7 4,1 1,0

Tabela 1
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Z analizy danych w tabeli 1 wynikają także następują-
cych wnioski:

•	 z reguły wyraźne są struktury ramowe pierwszego 
i drugiego obrysu ramowego, rzadziej trzeciego lub 
dalszego, które poza nielicznymi przypadkami (lub 
na niektórych kierunkach) bywają bardziej, a nieraz 
znacznie bardziej oddalone od poprzednich;

•	 ukształtowanie węzła dróg krajowych – obwodnic 
lub krzyżujących się autostrad – zawyża znacznie 
wartości średnich odstępów między obrysami ramo-
wymi (kol. 2 i 3) oraz odstępy maksymalne (kol. 4) 
i pozwala stwierdzić, że po drugim obrysie ramowym 
w kolejnych znacznie wzrasta rozbieżność struktur 
sieci;

•	 oprócz pierwszego obrysu (z nielicznymi wyjątkami 
– wartość minimalną odstępów podano w kol. 5), 
wyraźnie otaczającego ukształtowane historycznie 
centra miast, drugi obrys ramowy w przeważającej 
liczbie przypadków uznać można za najbardziej kla-
syczny (por. kol. 6 i 7);

•	 dla drugiego obrysu ramowego – występuje tylko sie-
dem wśród 40 przypadków średniego odstępu mniej-
szego od optimum Buchanana (to jest mniejszego od 
2,7 km – porównując połowę wartości z kol. 6 i 7 
jako modułu ρeko = 1,35 km ze względu na obsługę 
obszaru wewnątrz ramy);

•	 odmiennie przedstawia się gęstość cięć gałęzi drugie-
go obrysu ramowego przez ulice o przebiegu radial-
nym (kol. 8), gdzie prawie we wszystkich miastach 
(prócz trzech) średnie odstępy mieszczą się poniżej 
optimum Buchanana (średnio 1,0 km) wyznaczone-
go w istocie dla nowo kształtowanych struktur. 

Na podstawie oglądu danych w tabeli 1 można przyjąć, 
że moduł regularnego rusztu w klasycznym mieście europej-
skim jest spłaszczony do formy prostokąta. Mimo stosowa-
nych zasad kontroli akcesji wobec większości kolejnych ukła-
dów ramowych, zachowuje historycznie zarysowaną tenden-
cję zbiegu w kierunku centrum (średnia około kilometra), 
a przewyższa optimum Buchanana, nieraz znacznie, w postę-
pujących odśrodkowo odstępach ramowych. Średni odstęp 
w zasięgu drugiego obrysu 3,8x4,2 km wobec pierwszego 
1,1x1,1 km buduje przeciętny dystans 1,35–1,55 km mię-
dzy pierwszym i drugim obszarem ramowym.

Ocenia się zatem, że kryterium środowiska miejskiego 
(ρeko) w rzeczywistych układach sieciowych nie tylko nie 
rysuje się ostrzej jak kryterium ruchu (ρmoto), ale wydaje się 
w znacznym stopniu zbieżne. Co więcej – model sieci mia-
sta europejskiego „uregulowany” na granicy drugiego ob-
rysu ramowego oscyluje w kierunku optimum buchana-
nowskiego.

Morfogeneza sieci drogowych miast potwierdza zasadę 
izomorfizmu („według cech dróg lub ich układów odczyty-
wać można sposoby poruszania się po tych drogach i ukła-
dach oraz zakresy i sposoby ujmowania ich optymalizacji, 
a także – zakresy świadomości występujące w tym postępo-
waniu” cyt. Z. Wasiutyński, wstęp do [7]). Ich morfologia 

zdaje się wpisywać w przestrzeń optimów ujętych na rysun-
ku 1– gęstość sieci („rozmiar” wg [9]) maleje bowiem ku 
zewnętrznym strefom miasta z malejącymi kosztami ruchu 
a rosnącymi kosztami budowy nowych połączeń. Poczynając 
od drugiej ramy, zdajemy się zbliżać ku sieciom optymali-
zowanym w skali regionalnej (por. rozdz. 3.2). 

Analiza eksperymentu
Sieć ulic miasta Poznania ma wyjątkowo czytelny układ 
ramowy, także na tle miast scharakteryzowanych w ta-
beli 1. Kształtuje go układ dwóch ram z zalążkami i pla-
nami rozbudowy trzeciej ramy. Badania optymalizacyjne 
układu sieci drogowej Poznania [10,11] przeprowadzono 
w 1999 roku z wykorzystaniem programu symulacyjnego 
SATURN, wyjątkowo precyzyjnego w respektowaniu prze-
pustowości w warunków szczytowych obciążeń sieci więźbą 
podróży.

Zbadano ponad 40 wybranych przedsięwzięć w sieci, 
sklasyfikowanych w siedmiu kategoriach działań systemo-
wych w kolejności od najbardziej efektywnych w osiągnię-
ciu poprawy warunków ruchu (por. tab. 2). 

Badania wykazały ponadto:
•	 największą wydajność dopełniania układów ramowych 

lub obwodowych w zarysach ramowych o dobranych 
odstępach z szybko malejącym efektem zarówno w mia-
rę ich oddalania do obszarów peryferyjnych, jak zbliża-
nia ku elementom ramowym istniejącym;,

•	 wysokie korzyści zarządzania ruchem w zakresie 
ograniczeń ruchu w obszarach zatłoczenia;

•	 brak korzyści w przypadku zagęszczania sieci bez 
równoczesnego uspokojenia ruchu w otoczeniu 
(szczególnie dotyczyło to nowych ulic radialnych – 
por. wynik dla kat. 4 kol. 3 i kol. 4);

•	 niewielkie korzyści wielkich budowli punktowych.

W kontekście atrybutów wydajności sieci buchanenow-
skiej podkreślić należy wysoką skuteczność projektów obję-
tych kategorią „zarządzania ruchem” w istocie – uspokoje-
nia ruchu w zespołach ulic środowiskowych. Całokształt 

Poprawa wydajności sieci drogowej Poznania według  
wyodrębnionych kategorii przedsięwzięć (wg [11])

Nr kategorii Kategoria działań  
na sieci rzeczywistej

Wzrost średniej prędkości  
w optymalizowanym stanie w stosunku 

do stanu sieci rzeczywistej (%)

Projekt
najsłabszy

Projekt
najlepszy

1 2 3 4

1 Nowe elementy w obrysie ramowym 6,4 14,7

2 Zarządzanie ruchem* 7,8 11,5

3 Modernizacja elementów ramowych 2,8 11,0

4 Nowe ulice radialne 0,9 6,9

5 Zespół kilkunastu drobnych  
modernizacji** 3,2

6 Modernizacja ulic radialnych 0,1 3,7

7 Wielkie obiekty punktowe*** 0,1 1,8

* eliminowanie ruchu tranzytowego, ciężarowego, uspakajanie ruchu, ** jeden projekt, 
*** pojedyncze węzły, wiadukty na przejazdach kolejowych itp.

Tabela 2



TransporT miejski i regionalny 03 2014

26

wyników poznańskich eksperymentów jest całkowicie 
zbieżny z tezami Raportu Buchanana dotyczącymi atrybu-
tów architektury sieci. Większość wyników wpisuje się w ciąg 
tez I do VII wypunktowanych we wstępie. 

Nurty teoretyczne w architekturze sieci 
Zadanie optymalne
Pojęcie „optymalizacja sieci transportowych” stosowane 
jest w wielu mało nas interesujących, nieraz odrębnych 
kontekstach. P. Steenbrink (1974 [5] str. 48–52) z pola 
potencjalnych zainteresowań różnych teorii optymalizacji 
sieci wyodrębnia klasę zadań z funkcją celu maksymaliza-
cji różnicy korzyści społecznych i normatywnych kosztów 
ruchu w warunkach ograniczającego rozwiązanie rozkładu 
opisowego. 

Aspekt rozmiaru sieci ujmuje też ideogram na rysunku 1 
(P. O’Sulliwan i in., 1979 [9). Określa ona optymalny roz-
miar sieci (ang. dimension) w punkcie przecięcia rosnącej 
funkcji kosztu jej budowy i utrzymania (K) z malejącą funk-
cją kosztu transportu (T ). Jeżeli uznać tę logikę za właściwą 
oraz przyjąć tezę, że w gęstych i zatłoczonych sieciach:

•	 skrzyżowania czteroramienne są optymalne (tym 
bardziej w sieci β),

•	 wpływ kongestii i kosztów środowiska zawiera się 
w krzywej kosztów ruchu (T),

•	 rozmiar sieci związany jest z jej gęstością w określo-
nym obszarze,

to sens rozmiaru sieci pozostałby zgodny z badanym opti-
mum funkcji S = K + T w punkcie Q = ρ sieci buchana-
nowskiej. Koszt transportu w relacji do sieci pozostaje nie 
tylko pod wpływem jej rozmiaru, ale także więźby podróży. 
Więźba podróży jest odwzorowaniem struktury przestrze-
ni, budującej potencjały produkcji ruchu oraz kosztu ruchu 
w sieci kształtującego strukturę tej więźby. Problem punk-
tu optymalnego w podobnym ujęciu stosował wcześniej 
W.R. Blunden z wykorzystaniem programowania liniowe-
go i prostego modelu grawitacyjnego (1971 [12]).

Podejmując problem optymalizacji sieci, Steenbrink, 
ze względu na zmienne instrumentalne, rozróżnia dwie 
klasy zadań – kształtowania sieci (architektura) oraz za-

rządzania w niej ruchem (wydajność). W podmiocie mo-
nografii [5] dla pierwszej klasy zadań opisuje stosowane 
w procesie optymalizacji sieci transportowych metody 
programowania matematycznego, algorytmy kombina-
toryczne i techniki heurystyczne (s. 60–94). Większość 
tych metod charakteryzują wielorakie ograniczenia roz-
wiązań, sprowadzających stosowanie tych metod do sieci 
niewielkich lub monocentrycznych, często do minimali-
zacji gęstości sieci poprzez drzewa połączeń lub, w najlep-
szym wypadku, sprowadzających zadanie do wyboru naj-
bardziej obiecujących projektów6. Na tym tle drugą część 
monografii poświęca metodzie wyznaczania kształtu 
i rozmiarów dużych sieci metodą SALMOF – iteracyjnego 
przydzielania potoków ruchu do sieci według najmniej-
szej funkcji marginalnej celu. Pominiemy opis tej metody, 
mając na uwadze głównie tę, ile okoliczność, że jej efek-
tywność testowana jest zadaniem wyboru najbardziej 
obiecujących projektów. Takie proste w istocie podejście 
zastosowano w badaniach [10,11] w procesie optymaliza-
cji sieci Poznania prowadzących do wyników i wniosków 
zaprezentowanych w rozdziale 2.2.

Odmienny i interesujący pogląd na zadanie optymaliza-
cji sieci transportowej na gruncie geografii prezentuje W. 
Ratajczak (1999, [8] s. 19–21). W stosunku do architektu-
ry sieci rzeczywistych (ich morfologii) i jej geograficzno– 
historycznych uwarunkowań (morfogenezy) rozróżnia po-
dejście poznawcze i praktyczne. W stosunku do pierwszego 
wyróżnia modelowanie ekonomiczne (oparte na kosztach) 
i geograficzne (ukierunkowane na morfogenezę) od mode-
lowania operacyjnego i technicznego, stosowanego w po-
dejściu praktycznym, ukierunkowanym na optymalizację 
sieci.

Teoria pola potencjału a morfologia sieci
Najbardziej płodny nurt badań teoretycznych nad optymal-
nym kształtem sieci odnajdujemy na gruncie nauk geogra-
ficznych i geografii ekonomicznej. Opis rozwoju teorii opty-
malnych regionalnych sieci osadniczych, od Christallera, 
przez Loscha, Wasiutyńskiego, Blundena, Wilsona, Zipsera 
i innych odnajdujemy w Aneksach I i II (W. Ratajczak, [8] 
s.167–240). W pracy Ratajczaka potwierdza się interesują-
cy nas ślad izomorfizmu sieci miejskiej (por. ρmoto → ρeko), 
w regionalnej sieci transportowej jednostek osadniczych 
Wielkopolski. Autor opisuje zastosowany model probabili-
styczny rekonstrukcji sieci transportowych (drogowej i ko-
lejowej), respektując w badaniu zarówno aspekt poznawczy 
morfologii sieci, jak aspekt jej optymalności. W wyniku 
badań modelu sieci zarówno dróg samochodowych, jak 
i kolejowych uzyskuje „ukrytą” strukturę optymalnych po-
wiązań przestrzennych niewiele się różniącą od rzeczywistej 
(s. 74–77). W istocie a’prioryczne założenie izomorficznego 
kształtu sieci pozwala mu potwierdzić ujęcie formalne jej 
przyczynowej struktury opisowej. 

6 Podobne wnioski dotyczą zastosowań algorytmów genetycznych [13, 14]. 
Rezultaty podobnego typu zastosowań prześledzimy dalej w interesujących nas 
badaniach MFD [9].Rys. 1. Optimum w funkcji kosztów sieci i kosztów ruchu w zależności od rozmiaru sieci [9]
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W ujawnianiu ukrytych struktur W. Ratajczak posłużył 
się analizą rozkładu gradientów pól potencjału w sieci osad-
niczej. Pole potencjału (tu: grawitacyjnego) zostało zdefi-
niowane jako skalarna miara prawdopodobieństwa dostęp-
ności (tu: rozumianej jako miara entropii struktury macie-
rzy podróży ograniczonej potencjałami produkcji i atrakcji 
ruchu). Zbieżności i rozbieżności pól jako pochodnej funk-
cji potencjału dla danego kierunku pozwalają wyznaczyć 
ukryte własności pola na podstawie gradientu zbieżności 
(konwergencji – o niskiej wartości gradientu) lub rozbież-
ności (dywergencji – o wysokiej wartości gradientu)7. Na 
styku tych pól „ujawnione” zostaje 12 dróg radialnych wni-
kających do Poznania i pięć okólnych obrysów ramowych 
(pierścieni) o wysoce regularnym rozstępie (średnio około 
25 km), poczynając od pierwszego, obiegającego Poznań 
w odległości 10 do 30 km od centrum. Ta sieć (rys. 2) oka-
zuje się uderzająco zgodna z morfologią (tu: architekturą) 
sieci rzeczywistych, także w jej strukturze hierarchicznej 
(s. 77, 164–165).

Ponownie powołując się na zasadę izomorfizmu (Wasiu-
tyńskiego związek optymalności z morfologią – por. rozdz. 
2.1.), podkreślmy, że to układ pól dywergencji i konwergencji 
determinuje układ radialno–pierścieniowy badanej sieci trans-
portowej. Odpowiada to w znacznym stopniu tendencji prze-
chodzenia z formuły opisanej spłaszczonej regularności bucha-
nanowskiej w przestrzeni zurbanizowanej do sieci optymalizo-
wanych z punktu widzenia przestrzennego rozmieszczenia 
potencjałów generowanych w sieciach osadniczych.

Pomiędzy skalą dość regularnej acz znacznie rozgęszczo-
nej sieci w układach osadniczych a skalą „historycznie” 
spłaszczonego i zatłaczanego obszaru drugiego obrysu ra-
mowego (praktycznie tuż po jego zewnętrznej stronie) mie-
ści się optimum sieci buchananowskiej. W istocie Raport 
[1] odnosi idee rusztu optymalnego do planowej, nowej 
zabudowy terenów miasta. Warto podkreślić, że morfolo-
gicznie ukształtowana sieć regionalna z zasady nie jest sie-
cią zatłaczaną, co najwyżej zatłaczaną lokalnie. Występujący 
w niej czynnik kongestii motoryzacyjnej relatywnie słabiej 
determinuje wybór między drogą szybszą a krótszą, zatem 

7 Ratajczak wyjaśnia – pola rozbieżności są jak obszary spływu wód, pola zbieżności 
– jak obszary retencji. Styki zbieżności pól wyznaczają pożądane połączenia komuni-
kacyjne. Ich brak w sieci rzeczywistej określa „ukryte struktury powiązań [8].

problem optymalizacji takich sieci sprowadza się do ich 
struktury hierarchicznej i wyprowadzenia ruchu tranzyto-
wego na obwodnice jednostek osadniczych. 

Paradoks Braessa i teoria gier
Paradoks Braessa wyznacza jeden z najciekawszych i ciągle 
podejmowanych nurtów badań w teorii optymalizacji sieci. 
W swej istocie odnosi się do sieci zatłaczanych oraz prze-
gęszczonych. Wobec znacznej popularności paradoksu za-
równo wśród badaczy, jak internetowych adoratorów uspo-
kajania ruchu w licznych dostępnych źródłach, prześledzi-
my tylko najważniejsze kroki w postępach tego nurtu.

Dla bardzo prostej struktury sieci łączącej cztery punkty 
(por. rys. 3) w sieci Φ dodano jeden element o potencjalnej 
funkcji klasy β. D. Braess (1968 [15]) ujawnił na tym przy-
kładzie znany paradoks, wskazujący na możliwość wzrostu 
kosztów ruchu (czasu przejazdu) mimo pozornie logicznego 
„poprawienia sieci” przez dodanie nowego połączenia. Braess 
wykonał badanie w oparciu o stochastyczny model rozkładu 
przestrzennego ruchu.

Wyjaśnieniem paradoksu jest sytuacja wynikająca z akty-
wizacji „skrótów” dla ruchu z A do B wykorzystanych do ru-
chu na części tras dróg lokalnych (AY i BX). Na tych odcin-
kach, w wyniku przełożenia części ruchu, straty czasu rosną 
szybciej od zysku na czasie na odciążonych drogach sieci β przy 
zachowaniu zrównoważonych czasów przejazdu na trasach al-
ternatywnych. Oparcie obliczenia Braessa na I zasadzie 
Wardropa (1952 [16]) nie ma tu znaczenia, jeżeli zważyć, że 
przy zastosowaniu II zasady nowy odcinek powinien zostać 
przez współpracujących, bądź altruistycznie nastawionych kie-
rowców, pominięty (czyli pozostać zbędnym w klasie β).

W 1974 roku P.A. Steenbrink w cytowanej wyżej mono-
grafii ([5], s. 43) udowadniał, że zbieżność rozkładu opisowego 
z rozkładem normatywnym występować może przy niskich 
natężeniach ruchu w sieci (to jest, gdy natężenie ruchu nie ma 
wpływu na uogólniony koszt obsługi) lub mogłoby wystąpić 
teoretycznie wtedy, gdyby każdy uczestnik ruchu respektował 
w swych decyzjach koszty społeczne ruchu8. Nawiązując do 

8 Różnice pomiędzy rozkładem opisowym a normatywnym były zauważane już 
przez Wardropa (1952), co uwzględnia różnica pomiędzy jego I i II zasadą rozkła-
du ruchu.

Rys. 2. Układ dróg w sieci osadniczej Wielkopolski ukształtowany na podstawie gradientów 
pól potencjału konwergencji i dywergencji [8] Rys. 3. Połączenia autostradowe miedzy A i X oraz B i Y zostają uzupełnione przez połączenie 

Y z X. Połączenia miedzy B i X oraz A i Y mają charakter lokalny 
(rysunek wg: pl.wikipedia.org/Wiki/paradoks_breassa)
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paradoksu Braessa, Steenbrink również otrzymuje rozwiązanie 
normatywne rozkładu ruchu, w którym dodane połączenie nie 
jest wykorzystane.

Problem wydajności sieci na przełomie lat 70. i 80. stał się 
modnym podmiotem zainteresowań na kilku uczelniach ka-
lifornijskich, jako przyczynek do zastosowań teorii gier nie-
kooperacyjnych z punktem równowagi Nasha. Ilustrowały 
one znany wśród zastosowań tej teorii syndrom „ceny anar-
chii” jako skutku braku współpracy w podejmowaniu decyzji 
niealtruistycznie nastawionych osobników (inaczej: nieko-
operujących „samolubnych genów”). Znaczącego kroku 
w kierunku rozwiązania tego zadania dokonał w 1988 roku 
matematyk J.E. Cohen [17], wspomagając algorytmy teorii 
gier teorią kolejek w badanej sieci.

W 2001 r. T. Roughgarden nawiązał do paradoksu 
Braessa w analizie interesującego nas problemu centralnego 
– to jest możliwość optymalizowania dużych grafów sieci Φ 
poprzez wyłączenia krawędzi zbędnych, czyli w uproszczeniu 
– dla procesu wyodrębnienia podsieci β z sieci Φ [18]. 
Wykazał, że rozwiązanie tego zadania poprzez stosowanie 
optymalnych dla tego celu algorytmów aproksymacyjnych 
jest niemożliwe dla zdefiniowania wydajności sieci. Rok póź-
niej w pracy [19] Roughgarden wykazał niezależność warto-
ści ceny anarchii od topologicznych cech prostych sieci. 
Wyznaczył stałą cenę anarchii dla przypadków niekoopera-
cyjnych połączeń między dwoma punktami na poziomie 4/3 
– to jest 25% występujących kosztów, co faktycznie oznacza 
przewyższenie o 33% kosztów normatywnych przyjętych na 
poziomie 100%, czyli kosztów ruchu możliwych do uzyska-
nia w rozkładzie w pełni kooperacyjnym.

W 2008 r. badacze koreańscy H. Youn i H. Jeong wraz 
z M.T. Gastnerem z Santa Fe [14] w oparciu o punkt rów-
nowagi Nasha opisali występowanie ceny anarchii nieko-
operujących użytkowników w badaniach symulacyjnych 
konkretnych i dużych sieci rzeczywistych. Dotyczyło to za-
tłaczanych i przegęszczonych sieci Bostonu i Cambridge 
oraz centrów Londynu i Nowego Jorku (Manhattan). W każ-
dej z tych sieci wykazano odpowiednio 6, 7 i 12 odcinków 
sieci zbędnych na trasach pomiędzy wybranymi parami 
punktów. Ich wyeliminowanie wpływało na obniżenie kosz-
tów ruchu (czasów przejazdu) w granicach od 24 do 30%.

Badanie [14] zawiera najszerszą dotąd skalę zastosowa-
nia teorii gier w analizie paradoksu Braessa, obejmując trzy 
znacznych rozmiarów sieci, powszechnie uznawane za silnie 
przegęszczone jeszcze w epoce przed wybuchem motoryza-
cji. Nie jest mimo to nadal jasne, jaki pozostałby kształt 
sieci w rozumieniu jej optymalności, gdyby rozpatrywano 
minimalizację ceny anarchii, uwzględniając wszystkie pary 
połączeń w odpowiednio skonstruowanej więźbie podróży9. 
Zachodzi kolejna wątpliwość – gracze w paradoksie Braessa 
w wyborze drogi kierują się jednakową strategią minimali-
zacji kosztu – w zasadzie kosztu czasu. Wybór drogi w rze-

9 Przykładowo: w prostym przypadku zilustrowanym na ry s. 3 połączenie X z Y 
obsługując wyłącznie ruch w relacji między X i Y z pewnością zmniejszyłoby łącz-
ne koszty ruchu w sieci poprawiając warunki ruchu w sieci β, co łatwo można 
wykazać.

czywistości jest zadaniem dualnym – o jej wyborze decydu-
je relacja pomiędzy wartością czasu a ceną energii. W przy-
padkach różnych strategii użytkowników dróg teoria gier 
w złożonych sieciach Φ jest na razie bardziej bezradna niż 
wykazał to Roughgarden.

Powyższe wątpliwości stały się przedmiotem badań du-
żej sieci kanadyjskiego miasta Winnipeg (Bagloe S.A. i in. 
2013, [20]). W pierwszej fazie autorzy dla więźby podróży 
między 152 rejonami znajdowali pulę połączeń zbędnych 
w rozumieniu Braessa. W drugiej, wykorzystując w podej-
ściu heurystycznym złożone algorytmy genetyczne, wyod-
rębniali z grafu sieci 62 odcinki, których wyłączenie z sieci 
skróciło średni czas przejazdu w sieci o 7 minut. Zachowano 
przy tym liczne połączenia „niezbędne z przyczyn funkcjo-
nalnych”. Rząd tej oszczędności czasu na zwiększeniu wy-
dajności sieci rozgęszczonej zdaje się mieścić w granicach 
dotychczasowych ocen (tj. 25 do 30% wg [7, 19]).

Empirycznie badana i teoretyczne objaśniania paradok-
su Braessa, szczególnie badania sieci w Winnipeg, potwier-
dzają zatem znaczne obniżenie wydajności sieci przegęsz-
czonych, w każdym razie na tyle znaczne, by dać rację ama-
torom i zwolennikom uspokajania ruchu. Praktycznym 
tego wsparciem bywają cytowane często przykłady pozy-
tywnego wpływu na warunki ruchu w sieci Φ rozwiązań 
sankcjonujących różne formy jego uspokojenia10.

Nurty teoretyczne w badaniu wydajności sieci 
Pojemność a wydajność transportowa sieci 
Najlepszą miarą przepustowości sieci wydaje się być mak-
symalna praca przewozowa w sieci (poj.km) możliwa do 
wykonania w jednostce czasu (godzinie)11 [3]. Hipotezą 
wyjściową pozostaje idea wg rysunku 1, że występuje opti-
mum globalne (maksimum) zależności pracy transportowej 
(poj.km) i czynnika kosztowego (np. czasu przejazdu, pręd-
kości lub pracy transportowej – poj.h) zależne od kształtu 
i rozmiarów (gęstości) sieci.

Prawdopodobnie pierwszą próbę ujęcia zagadnienia 
przepustowości sieci poczynił R.I. Smeed (1966 [21]), 
przyjmując jako miarę zadania liczbę pojazdów poruszają-
cych się w obszarze (X) związaną ze średnią prędkością ru-
chu (v) oraz miarą gęstości sieci (f (ρ)). Formuła Smeeda 
w następnych latach była rozwijana w kierunku uchwyce-
nia związków zbliżonych do zależności podstawowego stru-
mienia ruchu: prędkości (v), gęstości (k) i natężenia ruchu 

10 Znane jest doświadczenie zamknięcia z okazji Dnia Ziemi 42nd street, usytuowa-
nej w siatce ulic E-W Manhattanu, przecinających wyspę na połączeniu dwóch 
tuneli prowadzącej ruch do wyspy. Ku ogólnemu zaskoczeniu i zdziwieniu opi-
nii publicznej przyczyniło się to do znacznego uspokojenia w tym dniu ruchu 
w otoczeniu. Wywołało to liczne komentarze prasowe, w tym między innymi J.E. 
Cohena, odwołującego się do paradoksu Braessa („The New York Times”, 1990, nr 
12.25). Do przykładów klasycznych (licznie cytowanych) należą skutki zbudowa-
nej (w ich następstwie „rozebranej”) Königsstrasse w Stuttgarcie czy przebudowa 
wielopoziomowej arterii Cheonggyecheon na bulwar spacerowy w Seulu.

11 Zgodnie z [3] sugeruje się ścisłe rozróżnienie pomiędzy definicją pojemności trans-
portowej sieci a pojemnością transportową obszaru. Wg [3] przyjmuje się, że na 
pojemność transportową obszaru składa się przepustowość wlotów do obszaru, 
przepustowość sieci w obszarze (czyli pojemność transportowa sieci) oraz pojem-
ność parkingów. Dalej w pracy tej prezentowane są metody zrównoważenia tej 
struktury.
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(q, niżej: xkl ). Ewolucję tego nurtu w skrócie opisuje praca 
[3]. W tejże pracy, opartej na badaniach ruchu w strefie 
płatności za wjazd do obszaru w Singapurze, uzyskano 
związek pomiędzy godzinowym natężeniem ruchu pojaz-
dów na kordonie strefy (Qi0) a średnią prędkością w jej ob-
szarze (v):

 (1)

Estymowana zależność (1) generowała optimum w gra-
nicach średniej prędkości 9 km/h przy maksymalnej obser-
wowanej dla obszaru około 17 km/h i 84% wykorzystania 
wartości maksymalnego natężenia ruchu na wlotach i wy-
lotach obszaru. 

Odmiennie bywa stosowana formuła alternatywna, 
taka, na którą składa się zależność pojemności transporto-
wej sieci {kl} od sumy przepustowości wlotów i wylotów 
poszczególnych odcinków sieci (kl), typu: 

 
(2)

gdzie: 
(xmax)

kl
 – przepustowość odcinka kl [poj/h],

dkl – długość odcinka sieci kl [km], 
kl – notacja łuków w grafie sieci β o węzłach k, l, 

k,l – notacja węzłów zbiorem liczb naturalnych: 
k, l ∈ N {1,2,...}.

Zauważmy, że sens zadania optymalnego (2) ogranicza się 
do sieci β. Jego formuła ogólna (również cytowana w [3]12) nie 
zawiera dwóch oczekiwanych właściwości:
1. Przepustowość odcinków jest zależna od zmiennej 

struktury ruchu w węzłach (k,l) i, ujmując problem w ka-
tegoriach optymalności, winna być w tej addytywnej 
strukturze cechą typu: xkl → (xmax)kl.

2. Zwiększanie przepustowość węzła (l) dla odcinka (kl), 
ma wpływ na wzrost pojemności sieci tylko w pewnych 
ograniczeniach prowadzących do stanu przepustowości 
zrównoważonej, nie jest to więc funkcja bezwarunkowo 
addytywnych, maksymalnych prac trans por towych 
w zbio rze niezależnych odcinków i węzłów.

Przy powyższych właściwościach zadanie zapisane w for-
mule (2), w rozumieniu Steenbrinka, jest zadaniem opty-
malizacji wydajności. Potrzebna jest ku temu formuła ogra-
niczenia rozwiązań, w której zrównoważone zostaną prze-
pustowości skrzyżowań w układzie sieciowym stosowanie 
do zmieniającego się opisowego rozkładu ruchu. Dość 
szczegółowo opisano to zagadnienie w pracy [6], wiążąc 
problem efektywności dynamicznego sterowania ruchem 
z więźbą podróży. Związać je można z (2) poprzez tożsa-
mość prac transportowych: 

   
 (3) 

12 Formuła autorstwa Dziubak M., Suchorzewski W. (1961, wg [3]).

gdzie: więźbę podróży międzyobszarowych {x
ij
} opisuje 

macierz kosztu (tu: odległości {d
ij
}) w czasie (∆t), a (i j) 

jest zbiorem relacji między obszarami (i) i (j) opisanych na 
zbiorze liczb naturalnych (i , j) ∈ N {1,2…}), natomiast 
w (4.3) zachodzi warunek: 

    
(4) 

oznaczający wyodrębnienie pracy transportowej w więźbie 
{x

ij
} wykonanej w sieci β na odcinkach ( )poprzez wyłą-

czenie pracy pozostałych odcinków sieci ( ). Rozwiązanie 
zadań (2) oraz (3) winno zatem spełniać warunek równo-
wagi: 

 
  (5) 

z którego wynika związek pomiędzy dynamicznym stanem 
obciążenia sieci β i więźbą podróży a cytowanymi właściwo-
ściami formuły (2). Wartość maksymalna pracy transporto-
wej współzależy zatem od atrybutów:

•	 efektywności adaptacyjnego sterowania obszarowego 
(dynamicznego zarządzania przepustowością skrzy-
żowań),

•	 optymalnych w tym systemie warunków przetrzy-
mania nadwyżek popytu poza siecią β, co stabilizuje 
dopływ ruchu w granicach xkl → (xmax)kl w tej sieci (co 
zarazem optymalizuje gęstość sieci przez długość od-
cinka z kontrolę dopływów na jego przebiegu).

Zauważmy ponadto związek efektywności sterowania 
offsetami z wyrównanymi odległościami między skrzyżo-
waniami (lub utrzymaniem ich w pewnym module odległo-
ści) oraz przetrzymaniem na odcinkach akumulacji nadwy-
żek popytu [4,6,23]. Praca transportowa w tych odcinkach 
jest minimalizowana poprzez minimalizowane natężenia 
ruchu i maksymalną jego gęstość na długości kolejek 
Rozległość sterowania obszarowego umożliwia rozprosze-
nie kolejek poza obszarem sterowania w sieci β. Dodatkowo 
warunki środowiska miejskiego i uprzywilejowania trans-
portu publicznego każą zwrócić uwagę na efektywność sys-
temu sterowania zintegrowanego z planowym kształtowa-
niem powierzchni akumulacji. Lokalizacja powierzchni 
akumulacji w odcinkach sieci ulic układu podstawowego 
jest wskazana wtedy, gdy odcinki te mają niewielki wpływ 
na pojemność transportową sieci [4]. Dopełnieniem byłoby 
minimalizowanie nadwyżek popytu poprzez jakość alterna-
tywnych środków transportu (w tym nadanie im stosow-
nych priorytetów) oraz zrównoważenie pojemności parkin-
gowej obszarów środowiska miejskiego w potencjałach pro-
dukcji i atrakcji ruchu (wśród cytowanych: [1,3,23]).

Fundamentalny wykres makroskopowy (MFD) 
Stosując pojęcie pojemności transportowej jako maksy-
malnej pracy transportowej w sieci β, badano związek 
pracy transportowej ze średnią prędkością sieci w warun-
kach eksperymentu [4,6,10]. Zależność ta, podobnie jak 
w przypadku skomentowanego wyżej równania Smeeda, 

Q v vio = − −80 645 44 9 12 0 2121 81 563, ( , , ln ) ,,

max ( ) [( ) ])
maxx d x dkl

kl
kl kl kl

kl
∑ ∑=

∈β

max ( ) ( ))x d x dkl
kl

kl ij ij
ij

∑ ∑= β

( ) ( ) ( )*x d x d x dij
ij

ij ij
ij

ij ij ij
ij
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kl
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ij
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nie zawiera optimum13, co związano z potrzebą standary-
zacji pojęcia pojemności transportowej sieci normą średniej 
prędkości (v).

Badania teoretyczne tego problemu zawiązały się wokół 
fundamentalnego wykresu makroskopowego – MFD)14, 
ostatnio zaś zaproponowanej formuły fundamentalnego dia-
gramu sieci (NFD [22]). W istocie początek nurtu badań 
nad MFD odnajdujemy w cytowanych eksperymentach ba-
dawczych z Singapuru (Olszewski P. i in., 1995 [13]).

Oba pojęcia (MFD i NFD) odwołują się do podstawo-
wego równania strumienia ruchu opartego na zależnościach 
prędkości (v), gęstości (k) i natężenia ruchu (q, wyżej: xkl, 
por. [24]) przełożonego na sieci makroskopowe, przy czym 
NFD dodatkowo uwzględnia związek tych parametrów 
z więźbą podróży (np. [23], formułą (4.5), a także interpre-
tacją cytowanego rysunku 1 w pracy [5]).

Badania MFD prowadzone są najczęściej w sieciach rze-
czywistych metodami meta heurystycznymi z wykorzysta-
niem wyrafinowanych algorytmów operacyjnych. Często 
prowadzone w oparciu o cechy zajętości w czujnikach zlo-
kalizowanych na połączeniach sieci, wykazując wyraźną 
analogię z zależnościami równania podstawowego, przy 
czym w konstruowaniu MFD zasadniczy problem funda-
mentalny sprowadza się do uchwycenia wpływu histerezy 
w procesie symulacji zatłoczonej sieci ([23,25] – por. rów-
nież rysunek 5 wg [22]). W 2008 roku N. Geroliminis z C.F. 
Daganzo [23], dla badanej, stosunkowo rozległej sieci 
Jokohamy w gęsto zabudowanym obszarze o powierzchni 
10 km2, uzyskują dyspersję odchyleń związku gęstości 
i prędkości w MFD w granicach błędu obliczeniowo – po-
miarowego (rys. 4). W 2011 roku N. Geroliminis i J. Sun 
wykazują dla dwóch badanych subsieci duocentrycznej 
aglomeracji Mineapolis – St. Paul związek dyspersji zależ-
ności MFD z rozmieszczeniem cech gęstości w sieci oraz 
z wpływem kształtu sieci [25]. W pracy [23] podkreśla się 
znaczący związek zależności określonych w MFD z prak-
tyczną kontrolą dopływów do sieci zatłaczanych poprzez 
opłaty za wjazd do obszary (Londyn, Singapur i Sztokholm), 
bramkowanie (Beijng, Mexico City) oraz odpowiednie pa-
rametry systemu sterowania w sieci (Zurich).

Autorzy koncepcji NFD [22] określają stosowanie meta-
heurystycznych algorytmów operacyjnych jako zbyt trudne 
dla uwzględnienia środowiska czasu realnego w warunkach 
niestabilności więźby. W nawiązaniu do idei NFD stosują sy-
mulacyjny program AIMSUN dla optymalizacji stanu ruchu 
w sieci Chani (Kreta) poprzez kontrolę dopływów do sieci 
priorytetowej (bramkowania). Badając kształt zależności po-
między pracą przewozową (poj.km) a czasową (poj.h), uchwy-
cili wyraźny związek dyspersji tej zależności z czasem trwania 
symulacji (rys. 5). Z interesującego nas punktu widzenia za-
sadnicze znaczenie ma jednak wyraźne kształtowanie się prze-
strzeni optymalnej tej zależności w sieci priorytetowej, to jest 
sieci definiowanej przez nas jako buchananowska sieć β.

13 por. rys. 2 w [11], str. 147 i rys. 1 w [6] – str. 394.
14 Jedyne napotkane polskie określenie „Macroscopic Fundamental Diagram” doty-

czy opisu modelu makroskopowego „fundamentalnego wykresu ruchu” [24].

Badania [13,22,23,25] potwierdzają występowanie opti-
mum pojemności sieci, jej zależność od kształtu sieci, zwią-
zek tej pojemności z jakością sterowania ruchem oraz znacze-
nie powierzchni akumulacji w jej wykorzystaniu. Potwierdza 
to zarazem trafność tezy VI (we wstępie rozdz.1.).

Podsumowanie
1. Analiza różnych nurtów teorii wskazuje na trafność tez 

Raportu Buchanana dotyczących optymalnej sieci trans-
portowej w środowisku miejskim. W szczególności 
znajdujemy tego potwierdzenie w badaniach nad para-
doksem Braessa w sieciach przegęszczonych. W podsu-
mowaniu tego nurtu badań możemy stwierdzić, że 
przegęszczenie sieci zatłoczonej wg opisowego rozkładu 
ruchu niekooperujących użytkowników prowadzi do 
zmniejszenia wydajności sieci o rząd 24 do 33%.

2. Zarówno cytowane badania Rughgardena, jak analizy 
Steenbrinka i zarysowane krytyczne uwagi własne w sto-
sunku do różnych pól teorii optymalizacji sieci transporto-
wych wskazują wyraźnie, że na drodze opanowanych dotąd 
metod operacyjnych, meta heurystyk i rozwiniętych algo-
rytmów operacyjnych dowodzenia optymalności sieci bu-
chananowskiej można dochodzić wyłącznie na bazie analiz 
sieci rzeczywistych. Rozwinięcie w ostatnich latach badań 
nad fundamentalnym wykresem ruchu w sieci makrosko-
powej (MFD, NFD) dowodzi, że istnieje optimum pracy 
transportowej w sieci zależne od jej kształtu. 

3. Zwraca się uwagę, że rozwój podejścia MFD, a zwłasz-
cza NFD, w badaniach eksperymentalnych ma zasadni-
cze znaczenie dla zintegrowania dwóch podstawowych 

Rys.4. Osiągnięte minimum dyspersji zależności prędkości (v) i natężenia (k) w sieci drogo-
wej Yokohamy na podstawie przetworzenia danych ze zbiorów czujników [23]. 

Rys. 5. Kształt i dyspersja współzależności czasowej i dystansowej pracy transportowej  
w Chani w 10 seriach badań w pierwszym (2h – po prawej stronie) i drugim interwale  
(2h – po lewej stronie) w czterogodzinnej symulacji procesu [22].
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teorii inżynierii ruchu – teorii strumienia ruchu i mode-
lowania ruchu. 

4. Analiza sieci transportowych w dużych miastach euro-
pejskich wykazuje, że architektura tych sieci w obsza-
rach zatłaczanych jest mocno zróżnicowana, lecz zacho-
wuje wyraźne tendencje optymalności kształtu i rozmia-
ru zbieżnych z tezami raportu. Z potwierdzenia zasady 
izomorfizmu sieci w procesie ich kształtowania wynika, 
że zasadniczym problemem pozostaje wpływ niekoope-
racyjnych zachowań na cenę anarchii zachowań użyt-
kowników samochodu.

5. Zagrożeniem środowiska miast europejskich nie jest 
więc niewystarczający potencjał sieci drogowych, lecz 
brak regulacji dostępu do stref chronionego środowiska 
miejskiego (opłaty, fizyczna kontrola dopływów do sieci, 
kontrola tranzytowych przepływów ulicami życia miej-
skiego, strategie sterowania ruchem). 

6. Wyodrębnienie sieci buchananowskiej jako segmentu ca-
łej sieci i poddanie jej specyficznym kryteriom przepusto-
wości w praktyce zarządzania ruchem ma zasadnicze zna-
czenie dla zwiększenia wydajności sieci. W dynamicznym 
zarządzaniu ruchem niezbędne jest wyróżnienie w sieci 
dróg i ulic powierzchni przeznaczonych na rozproszenie 
akumulacji nadwyżek popytu. Stanowi to nowy instru-
ment w respektowaniu hierarchicznej zasady sieci, służąc 
ochronie środowiska miejskiego, a zarazem ochronie sieci 
buchananowskiej przed zatłoczeniem. 

7. Miejmy na uwadze to, że mapa wyobraźni (lub nawiga-
cji) użytkownika może się różnić znacznie od mapy 
przewodnika, który zarządza ruchem. Użytkownicy 
w oparciu o takie mapy minimalizują własne koszty 
(a więc jej rezultatem jest opisowa struktura sieci), pod-
czas gdy przewodnik minimalizując koszty społeczne, 
winien dążyć do kształtowania rozkładu normatywne-
go. Kreowanie przepustowości skrzyżowań w podatnej 
na zatłoczenie sieci buchanenowskiej w oparciu o kryte-
rium pomierzonego natężenia ruchu jest widomą ozna-
ką braku wyobraźni przewodnika.

8. Pojęcie sieci buchananowskiej jest niewątpliwie abstrak-
tem. Gdyby nie zakorzenione w drogownictwie rozróż-
nienie techniczne ulicy od drogi, znacznie prościej, a na-
wet bardziej logicznie, byłoby określać elementy sieci β 
pojęciem drogi (np. miejskiej drogi samochodowej), 
przypisując pozostałym segmentom sieci Φ pojęcie uli-
cy. Miałoby to istotne znaczenie kulturowe w tym sen-
sie, że silnie zakorzeniona w rodzimej praktyce admini-
stracji drogowej misja „usprawniania ruchu samochodo-
wego” nie kłóciłaby się ze znacznie silniej zakorzenioną 
w naszej tradycji, kulturze i sposobie bycia misją ulicy 
w strukturze miasta. W polskich miastach konflikt na 
powyższym tle znacząco narasta stawiając administrację 
drogową w niekorzystnym oglądzie opinii publicznej.

9. Zarówno praktyka, jak i teoria w całej rozciągłości po-
twierdzają związek sześciu tez sformułowanych w roz-
dziale 1. Są to tezy w swojej istocie oparte na idei 
Raportu Buchanana (teza I), wsparte postępem w teorii 
i doświadczeniem eksperymentów badawczych.
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Propozycje wariantów wdrożenia systemu 
przystanków na żądanie w Warszawie1

Streszczenie. Artykuł jest kolejnym z cyklu traktujących o propozy-
cji wdrożenia systemu przystanków na żądanie (SPNŻ) w Warszawie 
(lub dowolnym innym mieście). Poprzednie artykuły dotyczyły opinii 
pasażerów i kierowców autobusów warszawskiej komunikacji miej-
skiej na temat proponowanego systemu, badania zjawiska zbędnego 
naciskania przycisków STOP w pojazdach oraz analizy miasta wzor-
ca dla Warszawy. Tym razem zwięźle przedstawiono trzy alterna-
tywne warianty wdrożenia SPNŻ w Warszawie.  Pierwszy wariant 
– Peryferyjny SPNŻ jest propozycją nastawioną na zdefiniowanie 
wszystkich przystanków autobusowych położonych w centrum mia-
sta jako stałych, a wszystkich pozostałych – poza ścisłym centrum – 
jako na żądanie. Ewentualnym rozszerzeniem tej wersji SPNŻ może 
być uznanie przystanków jako stałych w tzw. centrach dzielnicowych. 
Wariant drugi – Rozproszony SPNŻ – jest tak naprawdę propozy-
cją zintensyfikowania obecnych działań mających na celu zwiększe-
nie liczmy przystanków na żądanie w ogólnej liczbie przystanków. 
Wariant ten jest najprostszy do wdrożenia, lecz przy założeniu , że 
korzyści i efekty z niego płynące byłyby najmniejsze. Ostatni wariant 
– Pełny SPNŻ – zakłada największe zmiany w funkcjonowaniu sieci 
miejskiej. Jego ideą jest zmiana wszystkich przystanków na nieobo-
wiązkowe z pominięciem jedynie przystanków krańcowych. Szacuje 
się, że korzyści z niego byłyby najwyższe, jednak największa byłaby 
również trudność w jego wdrożeniu. Na koniec przedstawiono krót-
kie zestawienie zalet i wad poszczególnych wariantów, jak również 
ogólnej idei.
Słowa kluczowe: przystanki na żądanie,  publiczny transport autobuso-
wy, transport zbiorowy

Wprowadzenie
Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, jako organi-
zator komunikacji miejskiej w mieście stołecznym Polski, 
w przypadku wdrażania nowych systemów związanych 
z zarządzaniem transportem powinien postępować bardzo 
ostrożnie i wspierać decyzje racjonalnymi przesłankami. 
Dzięki temu warszawska sieć transportu publicznego mo-
głaby służyć przykładem dla innych miast Polski. W arty-
kule zaproponowano trzy alternatywne warianty systemu 
przystanków na żądanie2 (SPNŻ), bazując między innymi 
na rozwiązaniach zastosowanych w mieście wzorcowym, 
za jakie uznano Budapeszt3 oraz na wynikach badań włas-
nych. Główną cechą różnicującą rozważane modele SPNŻ 
został ogólny udział przystanków warunkowych w całko-
witej liczbie przystanków.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 
2 M. Zych, Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa 

– aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Warszawa 2012 (materiały niepublikowane).
3 Patrz: M. Zych, System przystanków na żądanie w Warszawie – Budapeszt jako 

benchmark dla Warszawy, Transport Miejski i Regionalny, 2013, nr 11.

Wariant i: Peryferyjny system przystanków na żądanie
Opis ogólny
Pierwszy proponowany model charakteryzuje się rozmiesz-
czeniem przystanków obowiązkowych w centrum mia-
sta, natomiast poza strefą centrum miałyby się znajdować 
przystanki bezwzględnie warunkowe. Oznaczałoby to, że 
wszystkie przystanki nie znajdujące się w ścisłym śródmie-
ściu i jednocześnie nie będące krańcami linii byłyby na żą-
danie. Uniemożliwiono by zezwalanie na dodawanie przy-
stanków stałych poza centrum (np. przy węzłach, szkołach 
itp.) poprzez zamieszczenie stosownego zapisu w regulami-
nie ZTM w celu niedopuszczenia odchyleń od tej zasady.

Szczegółowy opis wariantu I
Podstawą zarysowania granic strefy centrum byłby projekt 
podziału Warszawy na strefy niedostępności4. Został on już 
ujęty w zdefiniowanej polityce miasta w jednym z kierun-
ków działań o brzmieniu: „zrównoważony rozwój systemu 
transportowego miasta, z dostosowaniem zasad korzysta-
nia z transportu indywidualnego, zbiorowego oraz sposobu 
obsługi ruchu towarowego do odpowiedniej strefy miasta”. 
Dla celów owej polityki opracowane zostały mapy przed-
stawiające zasięgi opisanych poniżej stref wyłączeń:

•	 Strefa Ia – śródmiejska – obszar ścisłego śródmieścia 
lewo- i prawobrzeżnego z obszarami istniejącej inten-
sywnej zabudowy,

•	 Strefa Ib – śródmiejska – obszar ścisłego śródmieścia 
przewidziany do przekształceń i intensyfikacji istnie-
jącej zabudowy,

•	 Strefa Ic – śródmiejska – pozostałe obszary śródmie-
ścia,

•	 Strefa II – miejska – pozaśródmiejskie obszary zwar-
tej zabudowy oraz dzielnicowe centra usługowe,

•	 Strefa III – podmiejska – o intensywności zabudowy 
mniejszej niż w strefie miejskiej.

Wariant peryferyjnego SPNŻ polegałby na oznaczeniu 
przystanków znajdujących się w strefie I jako przystanków 
stałych, natomiast pozostałych przystanków objętych ko-
lejnymi strefami jako na żądanie (rys. 1). Projektowana 
strefa I obejmowałaby znaczny obszar miasta wychodzący 
poza ścisłe śródmieście5. Rozważyć zatem można byłoby 
ograniczenie zakresu przystanków stałych jedynie do stref 

4 Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.St. 
Warszawy, Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy 
do 2015 roku i na lata kolejne – synteza, Warszawa 2010, rozdział 3.4, strona 33.

5 „Strategia zrównoważonego rozwoju...”.
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Ia+Ib lub tylko Ia. Zamiana istniejących przystanków na 
żądanie znajdujących się w strefach Ib i Ic na obowiązkowe, 
mogłaby ograniczyć ogólne korzyści osiągnięte z wdrożenia 
SPNŻ i zaprzeczałaby generalnej strategii zwiększania 
udziału przystanków nieobowiązkowych. Czynnikiem ma-
jącym złagodzić pasażerom zaakceptowanie zmian byłoby 
dodanie przystanków stałych również w strefie II i III, ale 
jedynie w rejonach określonych jako „centra dzielnicowe”6. 
Zważywszy na fakt, że w centrach takich znajdują się bu-
dynki użyteczności publicznej, co wiąże się z dużymi prze-
pływami pasażerskimi, uznanie tych punktów na mapie 
przystanków stałych mogłoby być silną kartą przetargową 
w negocjacjach z pasażerami. Pamiętać jednak należy, że 
takie rozwiązanie znacznie komplikowałoby cały system. 
Nie miałaby miejsca sytuacja, w której pojazd na swojej 
trasie jednokrotnie opuszczałby „region przystanków sta-
łych” (RPS) i wjeżdżał w „region przystanków na żądanie” 
(RPNŻ). Jedynie przejeżdżałby on przez różne odcinki 
RPNŻ i RPS7. Należałoby czytelnie oznaczyć tak zmodyfi-
kowane przystanki, by nie wprowadzać wśród pasażerów 
poczucia zagubienia.

Dodatkowe elementy wariantu I
Aby funkcjonowanie omawianego wariantu było wygodne 
dla użytkowników transportu publicznego, zawrzeć w nim 
należałoby kilka istotnych składników. Pierwszym z nich 
jest takie oznaczenie omawianych regionów RPS i RPNŻ, 
aby nie myliły się pasażerom z wydzielonymi strefami bi-
letowymi Warto byłoby nawiązać do istniejących oznaczeń 
przystanków na żądanie i zaadaptować je do całego RPNŻ, 
przy czym informacja odnośnie typu regionu musi być ła-
twa do rozpoznania przez pasażera, aby mógł on szybko 
ocenić w jakim regionie się znajduje.

Nowe oznaczenia trzeba zastosować zarówno na słup-
kach, jak i wiatach przystankowych. Nie można zapominać 
również o tablicach bocznych znajdujących się wewnątrz 
pojazdów. Powinny one także łatwo informować pasażera 

6 „Strategia zrównoważonego rozwoju...”.
7 Uciążliwe byłyby sytuacje, gdyby linia autobusowa ze względu na charakterystykę 

swojej trasy przejeżdżała np. wzdłuż granicy RPS/RPNŻ, co w efekcie dawałoby 
częstą zmianę typu mijanych przystanków. Kwestię tę należałoby szerzej rozważyć 
przy wdrażaniu SPNŻ w Warszawie (w formie wariantu I) i ewentualnie wprowa-
dzić korekty do tras pojazdów, aby w miarę możliwości takich sytuacji uniknąć lub 
zminimalizować ich występowanie.

o regionie, w jakim się znajduje, miejscu zmiany regionów 
oraz regionie, w którym leży jego przystanek docelowy. 
Problemem związanym z tą kwestią jest już występujące 
oznaczenie stref biletowych. Jest ono na tyle wyraziste, że 
dodawanie nowych symbolik mogłoby zaciemnić ogólny 
obraz. Dlatego proponuje się wykorzystanie istniejących 
oznaczeń typów przystanków i jedynie za ich pomocą okre-
ślenie typów przystanków na tablicach bocznych. Do zna-
nych piktogramów przedstawiających charakter przystan-
ków zaleca się dodanie symbolu granic regionów. Tym spo-
sobem można byłoby uzyskać czytelną informację o regio-
nach obsługiwanych przez daną linię autobusową.

Obok oznaczenia regionów na elementach infrastruktu-
ry przystankowej oraz dekoracjach pojazdów8 istotne jest 
również odpowiednie dostosowanie komunikatów głoso-
wych w środkach transportu. W okresie badawczym 
w Warszawie stosowany był komunikat głosowy o treści 
„przystanek na żądanie” po każdej nazwie przystanku, któ-
ry był na danej linii na żądanie9. Wdrożenie peryferyjnego 
SPNŻ ograniczyłoby konieczność stosowania takich komu-
nikatów jedynie do odcinków pomiędzy przystankami 
znajdującymi się na granicy regionów10. Brzmieć one mo-
głyby przykładowo: „Granica regionu przystanków stałych 
– następne przystanki działają jako «na żądanie»”.

Peryferyjny SPNŻ w odniesieniu do stosowania komu-
nikatów głosowych, pomimo konieczności odróżnienia ty-
pów przystanków, znacznie upraszcza ten aspekt informacji 
pasażerskiej. Występują bowiem w warszawskiej sieci ko-
munikacji miejskiej obszary, na których duża liczba przy-
stanków na żądanie sprawia, że emisja komunikatów głoso-
wych trwa niezmiernie długo. Bywa, że gdy ledwie zdąży 
wybrzmieć jeden komunikat, już włączony musi zostać na-
stępny (lub wręcz nachodzą one na siebie). Taką sytuację 
można było zaobserwować choćby do października roku 
2009 na odcinku pomiędzy przystankami  „Nowoursynow-
ska 03” – „Ciszew s kiego 01/02” (na odcinku znajdowały się 
trzy przystanki na żądanie i dwa obowiązkowe). Rozkładowy 
czas przejazdu w tym miejscu wynosi 3 minuty, przy czym 
same komunikaty „przystanek na żądanie” trwały w sumie 
15 sekund (6x2,5 sekundy). Czas trwania pozostałych ko-
munikatów także był bardzo rozwlekły ze względu na dłu-
gość nazw przystanków („SGGW-Bilblioteka”, „SGGW-
-Rektorat”, „SGGW-Klinika”, przy czym w komunikacie 
nie był czytany skrót tylko pełna nazwa uczelni). Jak widać 
przejechanie tego odcinka przez pasażera oznaczało właści-
wie słuchanie nieprzerwanego strumienia informacji doty-
czących mijanych przystanków. Ograniczenie go przynaj-
mniej o te 15 sekund dotyczących warunkowości przystan-
ków mogłoby choć w minimalnym stopniu uprzyjemnić 

8 Dekoracja pojazdu to: całość oznakowania liniowego autobusu, tablice kierunkowe, 
brygadówka (tabliczka z numerem brygady) itp., www.przegubowiec.com/faq.

9 Zarówno podczas odjeżdżania z przystanku poprzedzającego – jako zapowiedź 
i podczas wjeżdżania na dany przystanek – jako informacja.

10 W przypadku wprowadzania Peryferyjnego SPNŻ z rozszerzeniem do centrów 
dzielnicowych stosowne komunikaty musiałyby się znaleźć nie tylko na granicy 
centralnego regionu obowiązkowego, ale również w każdym innym punkcie, gdzie 
RPS by występował adekwatnie do oznaczeń infrastruktury i dekoracji.

Rys. 1.  
Peryferyjny system przystanków  
na żądanie
Źródło: opracowanie własne
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podróż pasażerom. Przy całościowym przeanalizowaniu 
tego zagadnienia i obliczeniu wszystkich miejsc w sieci ko-
munikacyjnej Warszawy, w których nadany powinien zo-
stać komunikat „przystanek «na żądanie»” otrzymano 
ogólny czas trwania wszystkich takich komunikatów w cią-
gu dnia roboczego wynoszący około 67 godzin11.

Proponowany termin wdrożenia
Peryferyjny SPNŻ proponuje się wdrożyć w czasie zbież-
nym z terminem wprowadzenia podziału Warszawy na 
strefy niedostępności.

Wariant ii: Rozproszony system przystanków na żądanie
Opis ogólny
SPNŻ w postaci rozproszonej byłby najmniej inwazyjną 
wersją proponowanych zmian. Zachowywałby on w ogól-
nym zarysie użytkowaną postać sieci komunikacji miej-
skiej, i jedynie odpowiednio porządkował typy przystanków. 
Zwiększona znacząco zostałaby liczba przystanków na żąda-
nie, które powinny się znaleźć wszędzie tam, gdzie przysta-
nek nie kwalifikowałby się do pozostawienia w formie stałej. 
Charakter przystanków byłby zatem bardziej „płynny” niż 
w wariancie I i mógłby być elastycznie dostosowywany do 
zmieniających się warunków ich otoczenia. Bezwzględne 
uporządkowanie charakteru przystanków w tym przypadku 
ograniczone byłoby do ustalenia jednolitego systemu przypi-
sywania poszczególnym przystankom typów linii autobuso-
wych ich obsługujących. W efekcie nie byłoby możliwości, 
aby na jednym przystanku zatrzymywała się np. tylko część 
linii przyspieszonych mijających to miejsce. Zachowane by-
łyby różnice pomiędzy rodzajami linii – tzn. istniałyby np. 
przystanki, na których linie zwykle zatrzymywałyby się obo-
wiązkowo, a linie przyspieszone na żądanie (rys. 2).

Szczegółowy opis wariantu II
Rozproszony SPNŻ nie posiadałby wydzielonych regio-
nów występowania poszczególnych rodzajów przystanków. 
Przystanki stałe wyznaczone byłyby między innymi w opar-
ciu o czynniki takie, jak np. gęstość okolicznej zabudowy, 
występujące budynki użyteczności publicznej, istniejące oraz 

11 Wyniki badań własnych na podstawie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, 
Newsletter ZTM, 2011, nr 1, s. 13., oraz ogólnodostępnych danych znajdujących 
się na stronie www.ztm.waw.pl

prognozowane wykorzystanie poszczególnych przystanków 
itp. (czyli podobnie jak obecnie). Głównym jednak kryte-
rium przesądzającym o zastosowaniu przystanku stałego 
byłaby lokalizacja przy węzłach przesiadkowych. Idealnym 
przykładem tego rodzaju SPNŻ byłaby sieć komunikacyjna, 
w której stałe byłyby przystanki rozmieszczone przy węzłach 
przesiadkowych oraz na krańcach linii, natomiast wszyst-
kie pozostałe uznano by za nieobowiązkowe. Wiadome jest 
jednak, że bez zastosowania restrykcyjnych zasad wdrażania 
zachowanie postaci idealnej nie będzie możliwe. Dlatego 
przy tej wersji SPNŻ istotne byłoby szczegółowe rozpatrze-
nie każdego przystanku (poza grupą takich, które w spo-
sób oczywisty narzucają się jako na żądanie12) pod kątem 
konieczności uznania/utrzymania go jako stały. Taka forma 
wdrażania projektu może jednak przynieść wiele trudności 
i problemów, których niestety nie da się uniknąć ze względu 
na specyfikę poruszanego tematu. Uznać zatem należy, że 
Rozproszonego SPNŻ nie da się jednoznacznie określić prze-
strzennie. Aby jednak uzyskać najlepszy efekt, proponowany 
sposób zaprojektowania przystanków powinien opierać się 
na następującym algorytmie: 

•	 najpierw jako bazę uznać wszystkie przystanki jako 
na żądanie, 

•	 następnie za pomocą analiz, konsultacji itp. typować 
kolejne przystanki stałe, poczynając od tych zlokali-
zowanych przy węzłach przesiadkowych.

Dodatkowe elementy wariantu II
Omawiany typ SPNŻ jest na tyle prostą i mało inwazyj-
ną formą, że przemiana oznaczeń i komunikatów byłaby 
niewielka i nie odbiegająca od standardowych czynno-
ści podejmowanych w tym zakresie. Dekoracja pojazdów 
również pozostałaby bez zmian poza zwiększeniem liczby 
przystanków przedstawionych jako na żądanie. Zmiana 
sposobu wykorzystania komunikatów głosowych kore-
spondowałaby w swym zasięgu z działaniami koniecznymi 
do wykonania, w związku z dekoracjami pojazdów.

Proponowany termin wdrożenia
Rozproszony SPNŻ można byłoby wdrożyć w dowolnym 
terminie. Dopuszczalne jest również wprowadzanie etapa-
mi (np. kolejne dzielnice). 

Wariant iii: Pełny system przystanków na żądanie
Opis ogólny
Główną cechą tego modelu SPNŻ byłoby ustanowienie 
wszystkich przystanków w sieci jako na żądanie – poza 
przystankami krańcowymi. W tej wersji warunkowość 
przystanków byłaby bezwzględna. Aby jednak nie uznać 
pełnego SPNŻ za zbyt sztywny i nie uwzględniający racji 
pasażerów, proponuje się zastosować rozwiązanie praktyko-
wane w Budapeszcie13. Mowa tutaj o wprowadzeniu punk-

12 Czyli choćby większość przystanków będących nieobowiązkowymi w okresie ba-
dawczym.

13 Patrz: M. Zych, System przystanków na żądanie w Warszawie – Budapeszt jako bench-
mark dla Warszawy, Transport Miejski i Regionalny, 2013, nr 11.

Rys. 2. 
Rozproszony system 
przystanków na żądanie
Źródło: opracowanie własne
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tów wyrównania czasu (PWC). Nie byłyby to przystanki 
obowiązkowe w używanym w niniejszej pracy znaczeniu, 
a jedynie miałyby one nieprzekraczalny wstecznie czas od-
jazdu. Oznacza to, że podczas mijania PWC w czasie zgod-
nym z rozkładem lub opóźnionym, kierowca autobusu nie 
byłby zobligowany do zatrzymania na nim pojazdu, jeżeli 
nie występowałoby takie zapotrzebowanie. W tym wa-
riancie nie byłoby problemu ustalania typów przystanków, 
gdyż wszystkie (poza krańcowymi) z założenia byłyby na 
żądanie. Ten model SPNŻ byłby najbardziej inwazyjny, je-
śli chodzi o wdrażanie w mieście (rys. 3).

Szczegółowy opis wariantu: Pełny SPNŻ oznaczałby sieć 
całkowicie nieobowiązkową (poza przystankami krańcowy-
mi). Określić natomiast należałoby rozmieszczenie PWC. 
Jak pokazano na przykładzie Budapesztu, optymalnym ich 
zlokalizowaniem jest odległość czasowa 10–12 minut. 
W Warszawie można to zaprezentować na przykładzie kory-
tarza transportowego od przystanku „Metro Politechnika 
11” do „Kajki 02” i kursujących na tym odcinku linii 502 
i 52514. W celu wytypowania PWC przeanalizowano kolejne 
przystanki na trasie pod kątem odległości między nimi, ich 
konstrukcji i położenia geograficznego. Wytypowano przy-
stanki: „Saska”, „Przyczółek Grochowski” i „Trawiasta” i ob-
liczono średnie czasy przejazdu (bazując na obowiązujących 
rozkłądach jazdy) do nich w początkowego przystanku 
Metro Politechnika (tab. 1).

14 Wybrano ten korytarz transportowy ze względu na fakt, że na identycznym od-
cinku kursują dwie linie autobusowe. Dzięki temu na długiej trasie (tutaj 11 km) 
zademonstrowano szacunkowe średnie czasy przejazdu dwóch linii autobusowych. 
Obliczanie rozkładów w ZTM wspomagane jest programem BUSMAN, dzięki 
któremu czasy przejazdów pomiędzy równorzędnymi przystankami są automa-
tycznie wyrównywane. Ponieważ jednak ogólna liczba dziennych kursów linii 502 
i 525 jest inna, to i obliczone dalej średnie będą dokładniejsze.

Na podstawie analizy jako PWC wybrano przystanek 
„Przyczółek Grochowski” i „Trawiasta” ze względu m.in. 
na najlepiej dopasowane do sugerowanych wartości odle-
głości czasowe. Przy ewentualnym wdrażaniu SPNŻ z za-
stosowaniem PWC należy jeszcze pamiętać o różnicowaniu 
typów linii autobusowych, urealnieniu rozkładów jazdy 
z uwzględnieniem krótszych czasów przejazdów dzięki 
mniejszej liczbie przystanków stałych itp.

Proponuje się również, by nie wyznaczano jako PWC 
przystanków znajdujących się w ścisłym centrum miasta, 
gdyż duża liczba linii autobusowych kursujących w śród-
mieściu utrudniałaby znacząco możliwość wygospodarowa-
nia miejsca dla autobusów oczekujących na wyrównanie 
czasu. Ponadto, zwłaszcza dla linii mających swój początek 
w śródmieściu, prawdopodobne wyprzedzenia rozkładu 
mogące zaistnieć już na początku trasy byłyby na tyle nie-
znaczne, że usilne próby wyrównania ich już w centrum, 
wykazywałyby więcej wad niż korzyści.

W organizacji przestrzennej pełnego SPNŻ należałoby 
również podczas analiz wziąć pod uwagę takie elementy 
sieci jak np. buspasy czy PATy15. Jako elementy infrastruk-
tury komunikacji miejskiej dające priorytety transportowi 
publicznemu na tle pozostałego transportu mogłyby one 
dobrze współgrać z SPW dając efekt synergii.

Dodatkowe elementy wariantu
Jednym z zagadnień związanych z omawianiem elementów 
pełnego SPNŻ jest to dotyczące kwestii oznaczeń PWC. 
O ile bowiem pozostałe przystanki można byłoby oznaczyć 
tak jak aktualnie użytkowane w Warszawie przystanki stałe 
lub nieobowiązkowe, o tyle można mieć obiekcje, czy wy-
różniać w jakimś stopniu graficznie PWC. Rozważyć nale-
żałoby zaprezentowanie PWC jako nie „specjalnie oznaczo-
ne”, lecz jedynie podkreślone jako ważniejsze w stosunku 
do reszty. W tym celu posłużyć mogłyby poniższe zasady:

•	 na rozkładach jazdy sugeruje się zaznaczenie PWC za 
pomocą pogrubionej czcionki,

•	 na tablicach bocznych PWC przedstawić można za 
pomocą użytkowanego piktogramu wskazującego 
przystanek sugerowany jako „dogodna przesiadka”,

•	 komunikaty o przystankach na żądanie proponuje się 
całkowicie pominąć,

•	 na infrastrukturze przystankowej proponuje się, aby 
wszystkie przystanki oznaczać jednolicie przy wykorzy-
staniu oznaczeń współcześnie stosowanych, a jedynie 
lekko zmodyfikowanych.

Proponowany termin wdrożenia
Pełny SPNŻ można byłoby wdrożyć wraz z wprowadze-
niem innej dużej zmiany do systemu komunikacji – np. 
przy otwarciu drugiej linii metra lub w dowolnym innym 

15 PAT – Pas Autobusowo-Tramwajowy to „wspólny pas ruchu autobusowo-tramwajowe-
go, w przypadku, gdy zarówno tramwaj, jak i autobus korzystają z tej samej przestrzeni 
w przekroju poprzecznym ulicy”, (S. Majer, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Studium kierunków rozbudowy torowisk tram-
wajowych i celowości zastosowania na sieci torowisk tramwajowych w Szczecinie przy-
stanków i pasów autobusowo - tramwajowych (PAT), Szczecin 2010, s. 27).

Rys. 3. 
Pełny system przystanków na żądanie
Źródło: opracowanie własne

Porównanie średnich czasów przejazdów autobusów linii 502 i 525 
na odcinkach: „Metro Polit.” – „Saska”, „Metro Polit.” – „Przyczółek 

Grochowski” i „Metro Polit.” – Trawiasta”

Trasa „Metro Politechnika” 
– „Saska”

„Metro Politechnika” – 
„Przyczółek Grochowski”

„Metro Politechnika”  
– „Trawiasta”

Linia  
autobusowa 502 525 502 525 502 525

Średni czas 
przejazdu 7,15 7,28 9,15 9,28 20,85 21,16

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych

Tabela 1
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momencie, jednak przy zachowaniu świadomości, że pro-
pozycja wdrożenia SPNŻ spotkać się może z dużym sprze-
ciwem.

Zalety i wady poszczególnych typów SPNŻ  
z punktu widzenia ZTM i pasażerów
W celu podsumowania opisanych wariantów w tabeli przed-
stawiono skrótowo zalety i wady rozważanych propozycji 
SPNŻ. Zalety podzielono w zależności od grup interesu 
(ZTM i pasażerowie), dla których dana cecha jest istotna.

Poza wymienionymi zaletami należy jednak wspomnieć 
o ogólnych korzyściach. Nie zostały one ujęte w tabeli 2, 
ponieważ są niezależne od wariantu SPNŻ, a brzmią one na-
stępująco:

•	 zwiększenie średniej prędkości autobusów – bazując 
na doświadczeniach Budapesztu szacowany wzrost 
wynosiłby 10–20%. Można zatem przypuszczać, że 
średnia prędkość autobusów w Warszawie wyniosła-
by między 18 a 19,7 km/h (szacowana prędkość śred-
nia w 2012 roku to 16,43 km/h);

•	 zmniejszenie spalania paliwa przez pojazdy w wyniku 
wzrostu średniej prędkości oraz związany z tym spa-
dek emisji CO

2
 do atmosfery;

•	 zmniejszenie kosztów zakupu paliwa wynikające ze 
zmniejszonego spalania;

•	 zmniejszenie kosztów wymiany elementów eksplo-
atacyjnych (np. klocki hamulcowe) w związku ze 
zmniejszoną liczbą zatrzymań na przystankach;

•	 zmniejszenie emisji hałasu wynikające z mniejszej licz-
by przyspieszeń pojazdów ruszających z przystanków;

•	 skrócenie czasów przejazdów tras przez autobusy 
o szacowane 10–20% oraz związane z tym zmniejsze-
nie zapotrzebowania na tabor na istniejących liniach;

•	 możliwość użycia zaoszczędzonego taboru autobuso-
wego w innych miejscach (np. korytarz transportowy 
Trasy WZ oraz „Ł”, rejon Białołęki Wschodniej, Mia-
steczko Wilanów itp.);

•	 wynikające ze wszystkich powyższych punktów ogólne 
zwiększenie efektywności sieci warszawskiej komuni-
kacji miejskiej oraz obniżenie kosztów jej użytkowania.

Spośród wad systemu przystanków na żądanie najważ-
niejsze, jakie należy wymienić, to przede wszystkim:

•	 koszty konieczne do poniesienia przy zmianach ozna-
czeń, kampanii informacyjnej itp;

•	 trudności w ustaleniu oznaczeń i w wytłumaczeniu 
mieszkańcom oznaczeń przy wariancie peryferyjnym 
i ewentualnie początkowy chaos po wdrożeniu;

•	 konieczność przystosowania się społeczeństwa do no-
wych zasad;

•	 możliwe rozpowszechnienie stosowania przystanków 
na żądanie jako wytłumaczenia dla nieuzasadnionych 
skarg zarównoze strony pasażerów, jak i kierowców.

Jak widać, zalety systemu zdecydowanie przeważają 
nad wadami. Naturalnie można wad wyszukać więcej, nie-
mniej w opinii autorki wciąż ich istotność nie przewyższy 

niewątpliwie dobrego wpływu systemu na działanie sieci 
transportu miejskiego.

Podsumowanie
Dla określenia realnych korzyści, jakie system przystanków 
na żądanie przyniósłby w stolicy, warto byłoby wypróbo-
wać jego działanie na warszawskich ulicach. Gdyby uda-
ło się dokonać takiego eksperymentu, obliczono by realne 
korzyści. Na tej podstawie przedstawiono by pasażerom, 
jakie efekty dla transportu zbiorowego dało zaimplemen-
towanie SPNŻ, co mogłoby dać możliwość zastosowania 
tego systemu na stałe. Niemniej nawet bez takich prób 
wdrożenie SPNŻ jest możliwe i niezaprzeczalnie korzystne 
w dłuższym okresie. Warto zatem taką możliwość rozważyć 
nie tylko w Warszawie, ale w dowolnym mieście w Polsce.
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Zalety poszczególnych wariantów SPNŻ
Wariant 
SPNŻ Dla ZTM Dla pasażerów

I

1. Bazuje na planowanych zmianach 
polegających na podziale miasta na 
strefy – jasne reguły wyznaczenia 
regionów.

2. Możliwość zastosowania różnych 
opcji – połączenie RPS ze strefami 
Ia lub Ia+Ib lub Ia+Ib+Ic oraz 
propozycja rozszerzenia na centra 
dzielnicowe.

1. System jest przejrzysty dla użytkow-
ników warszawskiej komunikacji 
miejskiej.

2. Uporządkowanie charakteru przy-
stanków z zachowaniem zarówno 
przystanków stałych, jak i warun-
kowych, co może być łatwiejsze do 
zaakceptowania przez pasażerów 
w porównaniu do Pełnego SPNŻ.

II

1. Wariant prosty do wdrożenia ze 
względu na małą ingerencję w stan 
aktualny na rok 2012.

2. Bardzo wysoka elastyczność pole-
gająca na możliwości zarządzania 
typami przystanków w dowolny 
sposób bez żadnych ograniczeń.

3. Prawdopodobnie najniższe koszty 
wdrożenia.

1. Najwyższa potencjalna akcepto-
walność społeczna ze względu na 
najmniejszą ingerencję w funkcjonu-
jącą sieć komunikacji miejskiej.

III

1. Uwzględnienie węzłów przesiadko-
wych jako najważniejszych przy-
stanków.

2. Największa ostateczna liczba przy-
stanków warunkowych, a co za tym 
idzie potencjalnie największe korzy-
ści z wdrożenia nowego systemu. 
Jednocześnie niskie prawdopodo-
bieństwo wyznaczenia zbędnych 
przystanków stałych.

1. System jednolity i przejrzysty z usta-
lonymi zasadami wprowadzenia.

2. Wysoki stopień uporządkowania 
przystanków.

3. Brak niejednolitych przystanków 
omawianych przy poprzednich 
wariantach.

4. Prosty i jednolity sposób oznaczenia 
przystanków przy jednoczesnym 
zachowaniu znanych symboli.

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne 


