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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Krzysztof Grzelec  
Transport preferences and behavior of inhabitants in cities on the edge  
of  agglomeration in the shaping of public transport services
Abstract: Transport preferences and behavior of inhabitants are 
the field of marketing research in public transport. Organizers of 
public transport should use the results of this research to shape  
offered services, especially in the reference to the quality of trans-
port services. Small and medium-sized cities located in the agglo-
meration areas characterize much higher share of private transport  
comparing to the big cities, which are core of the agglomeration. 
Transport preferences of inhabitants in small cities located on the 
outskirts of the agglomeration, including the reasons for choice 
the mean of urban and suburban travel may be relevantly different 
comparing to large cities. This specificity of transport preferences 
and behavior of inhabitants on the outskirts of the agglomeration 
should be taken into account at the draft stage of research. This 
article presents the results of research the transport preferences 
and behavior of the inhabitants on the edge of the Gdansk ag-
glomeration. The research were carried out by the Metropolitan 
Transport Association Bay of Gdansk (MZKZG) in 2010–2013, 
and the results were submitted to the local authorities and orga-
nizers of public transport to be used for  planning, organizing, 
managing and controlling of services.
Keywords: transport preferences, transport behaviors, marketing 
research, public transport

Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, 
Mariusz Dąbrowski
Influence of driving right hand drive vehicles on road traffic safety in Poland
Abstract: The European Union directives on road transport directly 
affect the range of regulations on selected aspects of road traffic 
in Poland. Proposed amendment of the provisions referring to the 
registration of vehicles providing permission of registration of right 
hand drive vehicles without any modifications which was required  
so far, generates consequences both:  of economical perspective as 
well as in the aspect of road safety. To answer the question whether 
right hand drive vehicles operating in the right hand traffic affect 
the safety of the traffic participants and what is the level of this 
impact, an empirical study has been conducted using modern simu-
lation tools. The results indicated the impact on road users safety 
of the proposed changes, and their level proved to be significantly 
higher than other amendments, such as reduction of the speed in 
urban area up to 50 km/h.
Keywords: road traffic, road safety, right hand traffic, left hand 
traffic

Adam Sikora, Daniel Wojtkowiak, Filip Odważny
An example of use of the FlexSim simulation program to improve warehouse 
alteration
Abstract: During recent years companies have had to deal with gro-
wing customers requirements according to efficiency of their enter-
prises. Those requirements lead to reducing losses and costs across 

the process and changes in management philosophy. All the changes 
are implemented to gain competitive advantage and to keep sales at 
the same, or even higher, level. Each company aims at being profi-
table. This is the reason why companies are trying to increase their 
performance. To reach this goal, firms use different tools, which are 
helpful in process optimization. One kind of such tools is computer 
simulation,  a very efficient software according to studying existing 
processes or developing new ones. Simulation software allows te-
sting possible solutions of problems and choosing the best one. In 
this paper, two examples of application of the FlexSim simulation 
software, are shown. The first project, created on the base of the 
Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., pertained to warehouse 
alteration. Built model allowed to analyse precisely actual situation 
and let designers to find the best alternative. The aim of the second 
project was to find bottlenecks of the process and check if there are 
leading to major deliveries shortages in assembly hall. In this case, 
whole process was built and different simulations helped finding the 
answers of above questions.
Keywords: computer simulation, optimization, process logistics

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz
Analysis of preferences and satisfaction of public transport passengers in 
Kielce
Abstract: Quality of functioning of public transport in cities grows in 
importance in respect to growing requirements of passengers which 
expectations and satisfaction need to be fulfilled. Services should be 
provided with attractiveness which makes passengers to resign from 
use of their private cars. The article is aimed at evaluation of prefe-
rences and level of appraisal of transport quality’s features of public 
transport passengers in Kielce (operated by the Municipal Transport 
Company according to the contract by Municipal Transport Board 
in Kielce). The article is also aimed to determine quality gap and 
general level of satisfaction of respondents who answered the poll. 
This evaluation was based on the interview, taking under considera-
tion passengers’ extreme opinions perfectly complementing results. 
Evaluation on quality of public transport features in Kielce have 
been compared with results of the year of 2005. Data has been com-
pleted from 496 passengers of public transport in Kielce. In the last 
part of the article quality of transport has been discussed based on 
the so called extreme opinions.
Keywords: public transport, quality of transport, passengers’ pre-
ferences

Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska
Analysis of functioning of urban bike rental system in Cracow
Abstract: Recently, increasing use of bicycle, as a mean of transport 
in everyday travels has been observed. Advantages of cycling have 
been appreciated by different age groups of users and made a lot 
of people decide to choose this alterative mean of transport. With 
development of cycling, importance of self-service urban bike ren-
tals has also increased. Thanks them, anyone willing to travel by 
bike, has this opportunity usually after registration in the system 
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and subscription.  City bike is a very good solution, especially for 
those who cannot afford their own equipment. Moreover, growing 
popularity of the system may have a significant impact on impro-
ving the environment and reduction of the congestion. The article 
is aimed at analysis of self-service bike rental system in Cracow, ope-
ned in 2008 as a first one in Poland  which launched trend towards 
city bikes. The first part of the article is devoted to the advantages 
of traveling by bike and Cracow cycling policy. Moreover, the ope-
ration of self-service urban bike rental – the KMK Bike with the in-
formation about its development has been presented. Additionally, 
Cracow system has been compared with urban rentals of  several 
Polish cities. In the next part of the article, the analysis on rental 

operation characteristics in the season of 2014 based on the data of 
the Municipal Company of Infrastructure and Transport (ZIKiT) 
which is bike rental service provider has been carried out. The 
analysis includes characteristics such as: number of bike users per 
months, week days and hours, with reference to  stations of rental 
origin and destination and rental durations. In addition, the most 
often used routes by the users of KMK Bike have been indicated. 
In the summary the growing importance of urban bike rentals and 
necessity for its further development in the nearest future has been 
pointed out. 
Keywords: bicycle transport, urban bike, urban bike rental system, 
bicycle infrastructure

VIII POLSKI KONGRES ITS
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA 
serdecznie zaprasza do udziału w VIII POLSKIM KONGRESIE ITS 
– Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się 
w dniach 26–27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w War-
szawie. 

POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wyda-
rzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przy-
ciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów–mówców jak 
i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich 
osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów. Z roku na rok na Kongresie 
przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i porusza-
nych tematów. Każdego roku Rada Programowa przygotowując 
program kładzie szczególny nacisk na najbardziej interesujące za-
gadnienia i aktualną problematykę.

Od Redakcji

To prestiżowe grono uczestników zebranych podczas jednego 
wydarzenia jakim jest POLSKI KONGRES ITS tworzy unikalną szansę 
wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich produktów pod-
miotom działającym w branży ITS. Pozwala jednocześnie na wyko-
rzystanie szansy nawiązania wartościowych kontaktów i pogłębienia 
współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką. 

W VII edycji wzięło udział ponad 360 osób – reprezentantów 
z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, 
organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i pra-
sy branżowej z całej Polski i Europy. Wśród uczestników Kongresu 
ponad 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego. Jest 
to wspólny sukces całej branży ITS oraz członków ITS POLSKA zaan-
gażowanych w powodzenie tego wydarzenia. 

Szczegółowe informacje o kongresie: www.pkits.pl
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KRZySZTOF GRZelec 
dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa  
w Bydgoszczy, Metropolitalny Zwią-
zek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, 
e-mail: k.grzelec@mzkzg.org

Preferencje i zachowania transportowe 
mieszkańców gmin położonych na obrzeżu 
aglomeracji w kształtowaniu oferty  
przewozowej transportu zbiorowego1

Streszczenie. Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców two-
rzą obszar podstawowego zakresu badań marketingowych w transpor-
cie zbiorowym. Wyniki tych badań powinny być wykorzystywane przez 
organizatorów transportu miejskiego do kształtowania oferty przewo-
zowej, przede wszystkim w aspekcie jakości usług przewozowych. Małe 
i średnie gminy położone w obrębie aglomeracji miejskich charaktery-
zuje znacznie większy udział transportu indywidualnego w realizacji 
potrzeb przewozowych, w porównaniu z miastami dużymi, tworzącymi 
trzon aglomeracji. Odmiennie w związku z tym mogą kształtować się 
preferencje mieszkańców w małych gminach położonych na obrzeżach 
aglomeracji, w tym przyczyny wyboru określonych środków transportu 
w realizacji podróży miejskich, międzymiejskich i podmiejskich. Tę spe-
cyfikę preferencji i zachowań transportowych mieszkańców gmin położo-
nych na obrzeżach aglomeracji należy uwzględniać już na etapie projek-
towania badań. Artykuł prezentuje wyniki badań preferencji i zachowań 
transportowych mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji 
gdańskiej. Badania zostały zrealizowane przez Metropolitalny Związek 
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w latach 2010–2013, a ich 
wyniki przekazano władzom samorządowym i organizatorom transpor-
tu zbiorowego, świadczącym usługi przewozowe na obszarze tych gmin, 
w celu wykorzystania wyników do planowania, organizowania, zarządza-
nia i kontrolowania usług transportowych.
Słowa kluczowe: preferencje transportowe, zachowania transportowe, 
badania marketingowe, transport zbiorowy

Wprowadzenie
Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców two-
rzą obszar podstawowego zakresu badań marketingowych 
w transporcie zbiorowym. 

Preferencje transportowe to oczekiwania mieszkańców, 
pasażerów i osób odpowiedzialnych za realizację dostaw od-
noszące się do jakości usług transportowych. Preferencje 
dotyczące transportu pasażerskiego znajdują odzwiercie-
dlenie w postulatach przewozowych zgłaszanych pod jego 
adresem. Bez badań można określić ogólne wymagania wo-
bec tego transportu. Ich znajomość jest jednak niewystar-
czająca przy planowaniu oferty przewozowej transportu 
zbiorowego. Zadaniem badań preferencji transportowych 
jest określenie rangi postulatów przewozowych oraz stop-
nia ich realizacji w ramach oferty przewozowej. W ramach 
badań postulatów przewozowych powinno nastąpić także 
rozwinięcie zgłaszanych wymagań, przez ich uszczegóło-
wienie i skonkretyzowanie.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015

Zachowania transportowe definiowane są jako kompleks 
działań i czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb 
przewozowych poprzez realizację procesu przemieszczania 
się według odczuwanego systemu preferencji. [1]

Identyfikacja preferencji i zachowań transportowych 
jest niezbędna dla kształtowania oferty przewozowej w spo-
sób odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców. Mene-
dżerski sposób zarządzania usługami w transporcie miej-
skim opiera się najczęściej na intuicji i doświadczeniu. Te 
jednak, w warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
rynkowej, zdeterminowanej przede wszystkim konkurencją 
samochodów osobowych, postępem technologicznym i wzra-
stającymi oczekiwaniami pasażerów, wymagają wsparcia 
marketingowego, w tym zwłaszcza wynikami badań mar-
ketingowych.

W Polsce miejski transport zbiorowy funkcjonuje na 
podstawie modeli zakładających jego regulację. Decyduje 
o tym użyteczność publiczna tego transportu i realizowanie 
za pośrednictwem usług przewozowych celów polityki 
transportowej i społecznej. Zasada regulacji funkcjonowa-
nia transportu miejskiego przekształca się niestety niekiedy 
w ręczne sterowanie. Utylitarne cele polityki transportowej 
i społecznej są wówczas zastępowane partykularnymi cela-
mi politycznymi, a decyzje menedżerskie decyzjami admi-
nistracyjnymi. Sprzyja temu krajowe prawo, funkcjonowa-
nie organizatorów transportu w nieefektywnych struktu-
rach organizacyjnych, podatnych na ręczne sterowanie 
i prymat realizacji dużych zadań inwestycyjnych nad kon-
sekwentnym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w za-
kresie organizacji i zarządzania w transporcie miejskim. 
W rezultacie w wielu miastach i gminach powstaje złudne 
przekonanie, że za pośrednictwem każdego nowoczesnego 
rozwiązania technicznego i technologicznego można zreali-
zować postulaty przewozowe zgłaszane przez pasażerów 
transportu miejskiego. Grozi to niedostosowaniem oferty 
przewozowej do tych czynników, które decydują o wyborze 
środków transportu i w konsekwencji wydatkowaniem 
wielomilionowych kwot bez osiągnięcia zakładanego celu 
strategicznego.

W artykule zaprezentowano wyniki badań preferencji 
i zachowań transportowych mieszkańców gmin położonych 
na obrzeżu aglomeracji gdańskiej. Badania zostały zrealizo-
wane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w latach 2010–2013, a ich 
wyniki zostały przekazane władzom samorządowym i orga-
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nizatorom transportu zbiorowego, świadczącym na obsza-
rze tych gmin usługi przewozowe, w celu ich wykorzysta-
nia do planowania, organizowania, zarządzania i kontrolo-
wania tych usług.

charakterystyka gmin, w których zrealizowano badania
Badania preferencji i zachowań transportowych MZKZG 
zrealizował w czterech gminach zlokalizowanych na obrze-
żu aglomeracji gdańskiej (rysunek 1):

•	 w mieście Pruszcz Gdański (badania zrealizowano 
w 2010 roku),

•	 w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański (badania zreali-
zowano w 2010 roku),

•	 w gminie wiejskiej Luzino (badania zrealizowano  
w 2011 roku),

•	 w gminie wiejskiej Kolbudy (badania zrealizowano 
w 2013 roku).

na których obowiązują bilety MZKZG. Linie te obsługują 
sołectwa położone przy granicy z Gdańskiem, nie dojeż-
dżają natomiast do centrum gminy – wsi Kolbudy. Gminy 
nie obsługuje także Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
(SKM).

Gmina Luzino jest położona w północno-zachodniej 
części aglomeracji gdańskiej. Gminę zamieszkuje 11,2 ty-
siąca mieszkańców. Na obszarze gminy o powierzchni 
111,9 km2 jest zlokalizowana trasa 1 miejskiej linii autobu-
sowej i przystanek SKM. 

Obszar gminy Pruszcz Gdański, otaczającej miasto 
Pruszcz Gdański, jest zamieszkały przez 19,9 tys. mieszkań-
ców i zajmuje 143,8 km2. Gminę obsługuje 5 miejskich linii 
autobusowych, w tym 2 nocne, organizowane przez ZTM 
w Gdańsku i SKM w Trójmieście (1 przystanek). 

Miasto Pruszcz Gdański położone jest w południowej 
części aglomeracji. Jego obszar wynosi 16,47 km2. Pruszcz 
zamieszkuje 26,6 tysiąca mieszkańców. Pruszcz Gdański 
obsługuje 1 linia autobusowa, która nie jest zintegrowana 
z transportem miejskim funkcjonującym w ramach oferty 
biletowej MZKZG. Ponadto miasto obsługuje 5 miejskich 
linii autobusowych (w tym 1 nocna), organizowanych przez 
ZTM w Gdańsku. Na liniach tych, podobnie jak w SKM, 
której trasa prowadzi przez obszar Pruszcza Gdańskiego, 
honorowane są bilety metropolitalne emitowane przez 
MZKZG.

Podstawowe dane charakteryzujące gminy, w których 
przeprowadzono badania przestawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Położenie gmin Kolbudy, Luzino, Pruszcz Gdańsk oraz miasta Pruszcz Gdański w ob-
szarze aglomeracji gdańskiej
Źródło: opracowanie własne.

Badania przeprowadzono w gospodarstwach domowych 
metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego. Próbę 
w każdej gminie dobrano w sposób losowy warstwowy, zapew-
niając jej reprezentatywność. Firmy realizujące badania wybra-
no w procedurach przetargowych, ograniczając ich rolę wy-
łącznie do pomiarów w terenie. Wybór metody badawczej, 
budowę kwestionariusza, redukcję i analizę danych oraz kon-
trolę realizacji pomiarów wykonali pracownicy MZKZG.

Gmina Kolbudy jest położona na zachód od obszaru 
gminy Pruszcz Gdański. Gminę o obszarze 82,8 km2 za-
mieszkuje 13,8 tysiąca mieszkańców. Przez obszar gminy 
prowadzą trasy 4 miejskich linii autobusowych organizo-
wanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, 

Wybrane determinanty zachowań transportowych mieszkańców 
Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i gminy Pruszcz Gdański

Wyszczególnienie Gmina 
Kolbudy

Gmina 
Luzino

Gmina 
Pruszcz Gd.

Miasto 
Pruszcz Gd.

Liczba mieszkańców 13 800 11 170 19 900 26 600

Powierzchnia km2 82,80 111,90 143,80 16,47

Liczba mieszkańców/km2 167 100 138 1 615

Liczba szkół 8 7 9 8

Liczba placówek uczelni wyższych 0 0 0 0

Liczba pracujących w podmiotach 
gospodarczych pow. 9 osób na 
1000 mieszkańców

193 138 161 367

Liczba miejskich linii autobuso-
wych, na których obowiązują 
bilety MZKZG

4 1 5 5

Objęcie obsługą przez Szybką 
Kolej Miejską nie tak tak tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku 
http://www.stat.gov.pl/gdansk. Dostęp w dn. 06.01.2015 r. oraz materiałów ZKM w Gdyni i ZTM 
w Gdańsku.

Tabela 1

Kształtowanie oferty przewozowej na podstawie wyników 
badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców 
zbadanych gmin
Głównym elementem badań preferencji transportowych 
ludności jest identyfikacja i ranking postulatów przewozo-
wych i ocena stopnia ich realizacji w ramach oferowanych 
usług. Najważniejsze postulaty przewozowe mieszkańców 
Kolbud, Luzina, gminy Pruszcz Gdański i miasta Pruszcz 
Gdański przedstawiono w tabeli 2. 
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Ranking postulatów przewozowych nie jest w pełni 
obiektywną oceną znaczenia czynników (determinant) 
określonych zachowań transportowych. Każdy ranking jest 
obarczony w określonym stopniu odczuwaną przez pasaże-
ra jakością dostarczonej usługi. Oznacza to, że miejsce da-
nego postulatu w indywidualnym rankingu poszczegól-
nych pasażerów będzie zleżeć nie tylko od jego znaczenia 
dla pasażera, ale także od odczuwanej oceny stopnia jego 
spełnienia. W tym kontekście ranking postulatów przewo-
zowych staje się jednocześnie częściowo oceną stopnia speł-
niania poszczególnych postulatów. Wpływ stopnia spełnie-
nia danego postulatu na jego miejsce w rankingu jest trud-
ny do oszacowania2, tym nie mniej stanowi wskazówkę dla 
organizatora transportu, które z postulatów wymagają 
szczególnego zainteresowania i podjęcia działań prowadzą-
cych do poprawy określonych parametrów oferty przewo-
zowej.

Ranking postulatów przewozowych przedstawiony 
w tabeli 1 wskazuje, że najważniejszym postulatem prze-
wozowych w gminie Kolbudy jest częstotliwość. Miejsce 
tego postulatu odzwierciedla poziom oferty przewozowej 
– transport miejski w gminie Kolbudy obsługuje wyłącznie 
sołectwa przy granicy z Gdańskiem, natomiast pozostała 
część gminy obsługiwana jest przez autobusy komunikacji 
regionalnej funkcjonującej ze zbyt niską częstotliwością 
w stosunku do potrzeb transportowych zgłaszanych przez 
mieszkańców. W konsekwencji wysokie miejsca uzyskały 
także niezawodność dojazdu (2 miejsce) i bezpośredniość 
(3 miejsce). Przedstawione wnioski potwierdza niska ocena 
jakości usług oferowanych przez autobusy regionalne3.

Mieszkańcy gminy Luzino najwyżej cenią bezpośred-
niość. Tak wysokie miejsce tego postulatu można tłuma-
czyć funkcjonowaniem w gminie tylko jednej miejskiej linii 

2 Wyniki badań ZKM w Gdyni z 2013 r. wskazują, że najważniejszym postulatem 
przewozowym jest bezpośredniość, pomimo że oferta gdyńskiego organizatora 
charakteryzuje się relatywnie wysokim udziałem połączeń bezpośrednich.

3 Szybkość i punktualność autobusów regionalnych uzyskały w Kolbudach naj-
niższą ocenę w porównaniu z autobusami miejskimi, tramwajami, trolejbusami, 
SKM, kolejowymi przewozami regionalnymi.

autobusowej oraz konieczności korzystania z funkcjonują-
cej z niską częstotliwością SKM i w związku z tym ko-
niecznością przesiadek w realizacji podróży „drzwi–
drzwi”. Potwierdzeniem tej tezy jest także wysokie miej-
sce częstotliwości i niskiego kosztu. Ten ostatni postulat 
wiąże się z relatywnie wysokimi wydatkami mieszkańców 
gminy Luzino na transport miejski w rezultacie koniecz-
ności przesiadania się4. 

W gminie Pruszcz Gdański najważniejszym postulatem 
jest niski koszt. Można przypuszczać, że jest to częściowo 
rezultat wysokiego udziału wydatków na transport zbioro-
wy w dochodach gospodarstw domowych – gminę Pruszcz 
Gdański tworzą w znacznym stopniu tzw. tereny popegie-
erowskie.

W mieście Pruszcz Gdański trzema najważniejszymi po-
stulatami są w kolejności: punktualność, bezpośredniość 
i częstotliwość. Wysokie znaczenie postulatu punktualności 
można tłumaczyć podziałem zadań przewozowych, którego 
wyniki wskazują, że 76% mieszkańców tego miasta korzy-
stających z transportu zbiorowego podróżuje autobusami. 
Trasy czterech autobusowych linii dziennych prowadzą z róż-
nych obszarów miasta do Gdańska ulicą Trakt św. Wojciecha, 
położoną w ciągu drogi krajowej nr 1, charakteryzującej się 
znaczną kongestią. Ponieważ autobusy te dojeżdżają tylko do 
dworca głównego PKP w Gdańsku, nie dziwi drugie miejsce 
w rankingu postulatu bezpośredniości. Także trzecie miejsce 
częstotliwości w rankingu można częściowo tłumaczyć niższą 
do oczekiwanej częstotliwością poszczególnych linii, które 
kursują co godzinę do Gdańska, w tym dwie co 30 minut 
w godzinach szczytu porannego, a jedna kursuje wyłącznie 
w szczycie porannym co 60 minut.

Dla organizatora transportu publicznego duże znacze-
nie mają przyczyny wyboru określonego środka transportu 
w podróżach miejskich i podmiejskich. Dane w tym zakre-
sie przedstawiono w tabelach 3 i 5.

4 Średni miesięczny wydatek w gospodarstwie domowym w gminie Luzino wynosi 
108 zł, podczas gdy w pozostałych trzech gminach od 77 do 82 zł. Z biletu me-
tropolitalnego korzystało w 2011 r. tylko 6% mieszkańców Luzina podróżujących 
transportem zbiorowym. 

Ranking postulatów przewozowych mieszkańców Kolbud, Luzina, 
gminy Pruszcz Gdański i miasta Pruszcz Gdański

Postulaty

Miejsce postulatu w rankingu/rok

Gmina  
Kolbudy 
(2013)

Gmina  
Luzino 
(2011)

Gmina  
Pruszcz Gd. 

(2010)

Miasto 
Pruszcz Gd. 

(2010)

Bezpośredniość 3 1 4 2

Częstotliwość 1 2 3 3

Dostępność 7 4 5 4

Niezawodność dojazdu 2 7 7 7

Niski koszt 6 3 1 5

Prędkość 5 6 6 6

Punktualność 4 5 2 1

Rytmiczność 10 9 9 8

Wyczerpująca informacja 9 10 10 10

Wygoda 8 8 8 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań MZKZG

Tabela 2

Tabela 3

Ranking przyczyn wyboru samochodu osobowego w podróżach  
miejskich na podstawie badań mieszkańców Kolbud, Luzina,  

gminy Pruszcz Gdański i miasta Pruszcz Gdański

Przyczyny wyboru samochodu  
osobowego w podróżach miejskich

Miejsce przyczyny w rankingu/rok

Gmina  
Kolbudy 
(2013)

Gmina  
Luzino 
(2011)

Gmina  
Pruszcz Gd.  

(2010)

Miasto
Pruszcz Gd. 

(2010)

Bezpieczeństwo 4 6 6 5

Brak konieczności dojścia do 
przystanku 5 4 4 4

Brak konieczności oczekiwania 3 3 3 2

Krótszy czas podróży samochodem 2 1 2 3

Niższy koszt podróży samochodem 6 7 5 6

Większa wygoda 1 2 1 1

Wykorzystanie samochodu jako 
narzędzia pracy 7 5 7 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań MZKZG
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Wyraźnie zauważalne jest podobieństwo głównych 
przyczyn wyboru samochodu w podróżach miejskich. 
We wszystkich zbadanych gminach trzema najważniej-
szymi przyczynami wyboru samochodu w podróżach 
miejskich są:

•	 większa wygoda,
•	 krótszy czas dojazdu samochodem,
•	 brak konieczności oczekiwania.

Wygoda jest postulatem złożonym. W odniesieniu do 
podróży samochodem osobowym na większą wygodę po-
dróży w porównaniu z podróżą transportem zbiorowym 
wpływają: możliwość przemieszczania się „drzwi–drzwi”, 
komfort podróży (brak towarzystwa innych obcych, niejed-
nokrotnie uciążliwych współpasażerów) i przyjemność pro-
wadzenia samochodu.

Krótszy czas jazdy samochodem osobowym jest oczywi-
ście rezultatem jego większej prędkości komunikacyjnej 
w porównaniu z pojazdami transportu zbiorowego. W mia-
stach prędkość komunikacyjna samochodu wynosi 35 km/h, 
natomiast autobusów 10–18 km/h.[2] Przywołane wyniki 
badań wskazują, że przeciętny czas podróży transportem 
zbiorowym w porównaniu do miejsca pracy jest dłuższy 
1,6–2,3 krotnie w porównaniu do podróży samochodem 
osobowym, natomiast do miejsca nauki 1,2–2,1 krotnie 
(tabela 4) w zależności od gminy.

Zwraca uwagę fakt niższej rangi krótszego czasu jazdy 
samochodem w Pruszczu Gdańskim (tabela 3) i mniejsze 
różnice w czasach dojazdu transportem zbiorowym i samo-
chodem (tabela 4) w podróżach mieszkańców tego miasta. 
Potwierdza to wyniki obserwacji funkcjonowania transpor-
tu miejskiego, wskazujące, że na trasach o dużej kongestii 
różnice w czasie podróży samochodem osobowym i trans-
portem zbiorowym zmniejszają się. Fakt ten może stanowić 
istotną przesłankę do wprowadzania priorytetu na wybra-
nych odcinkach ulic i skrzyżowaniach, co pozwoli na zbliże-
nie prędkości komunikacyjnej pojazdów transportu drogo-
wego do samochodów osobowych na tych fragmentach 
tras.

Wzrost zainteresowania usługami transportu zbiorowe-
go ze strony użytkowników samochodu osobowego można 
uzyskać, wykorzystując w kształtowaniu oferty przewozo-
wej wyniki badań obejmujące identyfikację i hierarchizację 
przyczyn korzystania z transportu zbiorowego przez osoby 
dysponujące w gospodarstwie domowym samochodem 
osobowym – tabela 5

Wśród najważniejszych przyczyn wyboru transportu 
zbiorowego przez osoby dysponujące w gospodarstwie do-
mowym samochodem osobowym można wyróżnić:

•	 korzystanie z samochodu przez inną osobę;
•	 zatłoczenie dróg;
•	 niższy koszt podróży transportem zbiorowym;
•	 trudności z parkowaniem w miejscu docelowym.

Zdyskontowanie pierwszego z wymienionych czynni-
ków w długim okresie czasu do kształtowania zachowań 
transportowych jest ograniczone, ponieważ wymagałoby 

np. wprowadzenia zakazu posiadania więcej niż jednego sa-
mochodu w gospodarstwie domowym. Działanie takie 
trzeba by więc rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politi-
cal fiction. Tym niemniej warto zauważyć, że wprowadzane 
były już w europejskich miastach zakazy poruszania się sa-
mochodów w danym dniu o numerach kończących się na 
cyfry parzyste lub nieparzyste, mające na celu ograniczenie 
ruchu samochodowego z powodu smogu5. 

Możliwość wykorzystania zatłoczenia dróg dla relatyw-
nego wzrostu atrakcyjności podróży transportem zbioro-
wym została omówiona wyżej. 

Niższy koszt podróży transportem zbiorowym w po-
równaniu z podróżami realizowanymi samochodem oso-
bowym wymaga uwzględniania relacji cena biletu–cena 
1 litra paliwa. Urzędowy charakter cen biletów w miejskim 

5 Taki zakaz wprowadzono np. w marcu 2014 r. w Paryżu.

Porównanie przeciętnych czasów dojazdu do miejsca pracy 
 i miejsca nauki w badanych gminach

Gmina

Czas dojazdu [min]

Stosunek czasu dojazdy 
transportem zbiorowym 
do czasu dojazdu samo-

chodem osobowym

do miejsca pracy do miejsca nauki
do miejsca 

pracy
do miejsca 

naukisamochodem
transportem 
zbiorowym

samochodem
transportem 
zbiorowym

Kolbudy 26 59 32 67 2,3 2,1

Luzino 26 51 40 59 2,0 1,5

Gm. 
Pruszcz 
Gdański

31 57 33 56 1,8 1,7

Pruszcz 
Gdański 28 44 43 53 1,6 1,2

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań MZKZG

Ranking przyczyn wyboru transportu zbiorowego w podróżach miej-
skich przez osoby dysponujące samochodem osobowym w gospodar-
stwie domowym na podstawie badań mieszkańców Kolbud, Luzina, 

gminy Pruszcz Gdański i miasta Pruszcz Gdański

Przyczyny wyboru samochodu 
osobowego w podróżach miejskich

Miejsce przyczyny w rankingu

Gmina 
Kolbudy 
(2013)

Gmina 
Luzino 
(2011)

Gmina 
Pruszcz Gd. 

(2010)

Miasto 
Pruszcz Gd. 

(2010)

Korzystanie z samochodu  
przez inną osobę 1 2 1 1

Możliwość korzystania z biletu 
metropolitalnego 10 11 7 11

Niedyspozycje psychofizyczne 9 6 6 8

Niższy koszt podróży transportem 
zbiorowym 3 1 4 3

Opłaty za parkowanie 5 9 5 7

Trudności z parkowaniem w miejscu 
docelowym 4 7 2 4

Warunki atmosferyczne 6 4 11 9

Zadowalająca jakość transportu 
zbiorowego 8 10 8 10

Zatłoczenie dróg 2 3 3 2

Zły stan dróg 7 8 10 6

Zły stan techniczny samochodu 7 5 9 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań MZKZG

Tabela 5
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transporcie zbiorowym i realizowanie za pośrednictwem 
przychodów ze sprzedaży biletów celów polityki budżeto-
wej w miastach nie sprzyja, a najczęściej uniemożliwia 
elastyczne dostosowywanie cen biletów do zmniejszają-
cych się cen paliwa. W przypadku niewielkich rynkowych 
wahań cen paliw, ceny biletów mogą pozostawać na nie-
zmienionym poziomie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy spa-
dek cen paliw ma charakter średnio lub długookresowy. 
Wówczas sztywne utrzymywanie cen biletów może spo-
wodować zmniejszenie lub nawet załamanie popytu 
w transporcie zbiorowym. W przypadku braku możliwo-
ści obniżania cen biletów należy rozpatrzyć możliwość 
zwiększenia atrakcyjności poszczególnych rodzajów bile-
tów poprzez poszerzanie zakresu ich ważności (obszarowej 
i czasowej).

Wzrost trudności z parkowaniem, jak wynika z badań, 
może sprzyjać wzrostowi popytu na usługi transportu zbio-
rowego. Wysokość opłaty parkingowej powinna być po-
wiązana z ceną biletu jednorazowego w transporcie miej-
skim w taki sposób, aby zachęcać do podróży transportem 
zbiorowym. Określone korzyści osiągane są przy wprowa-
dzaniu i zwiększaniu zakresu stref krótkiego postoju. Strefy 
takie wydzielane są w celu usprawnienia zaopatrzenia skle-
pów i zakładów usługowych, a także w dążeniu do ograni-
czenia długotrwałych postojów w określonych obszarach 
miasta.

Realizacja postulatów przewozowych w transporcie 
zbiorowym znajduje swoje odbicie w popycie na te usługi, 
a w szerszym kontekście, wpływa na podział zadań przewo-
zowych (modal split) na obszarach zurbanizowanych. Podział 
zadań przewozowych w badanych gminach przedstawiono 
na rysunku 2.

Kolbudy, w której transport zbiorowy oceniono najwyżej, 
przy jednoczesnym najniższym spośród wszystkich gmin 
udziale w przewozach. Ten wyjątek stanowi dobry pretekst 
do przypomnienia, że samochód osobowy jest nie tylko 
środkiem transportu, ale także wyrazem ludzkich aspiracji 
i pozycji społecznej. Stąd też wysoka jakość transportu 
zbiorowego nie jest w stanie przekonać części mieszkańców 
do korzystania z jego usług. Im większy udział takich osób, 
tym trudniej realizować cele polityki transportowej zrów-
noważonego rozwoju.

Podsumowanie
Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość gospodarcza, 
zwłaszcza w zakresie wymagań i oczekiwań klientów, wy-
maga realizowania badań marketingowych. Wyniki badań 
preferencji i zachowań transportowych powinny stanowić 
podstawę dla decyzji związanych z kształtowaniem oferty 
przewozowej transportu zbiorowego w zakresie najważniej-
szych dla pasażerów atrybutów. Zakres badań preferencji 
transportowych obejmuje oczekiwania mieszkańców doty-
czące poszczególnych cech, którymi powinny się charak-
teryzować usługi transportu zbiorowego oraz ocenę tego 
transportu. Badania zachowań transportowych umożli-
wiają m.in. identyfikację podziału zadań przewozowych, 
określenie roli transportu zbiorowego w obsłudze obszarów 
położonych na obrzeżach aglomeracji miejskich i wskazanie 
określonych prawidłowości związanych z kształtowaniem 
się udziału tego transportu w przewozach. Kompleksowe 
badania preferencji i zachowań transportowych mieszkań-
ców powinny być realizowane co 2–5 lat.

Przedstawione w artykule wyniki badań marketingo-
wych wskazują na możliwości oddziaływania organizatora 
transportu na poszczególne parametry oferowanych usług 
transportu zbiorowego, jak również na określone uwarun-
kowania związane z elastycznym dostosowywanie podaży 
usług do występującego popytu, wynikające między inny-
mi z użyteczności publicznej tego transportu.

Małe i średnie gminy położone w obrębie aglomeracji 
miejskich charakteryzuje znacznie wyższy udział transpor-
tu indywidualnego w realizacji potrzeb przewozowych 
w porównaniu z miastami dużymi tworzącymi trzon aglo-
meracji. Odmiennie, w związku z tym, mogą kształtować 
się preferencje mieszkańców w małych gminach położo-
nych na obrzeżach aglomeracji, w tym przyczyny wyboru 
określonych środków transportu w realizacji podróży miej-
skich, międzymiejskich i podmiejskich. Tę specyfikę prefe-
rencji i zachowań transportowych mieszkańców gmin poło-
żonych na obrzeżach aglomeracji należy uwzględniać już na 
etapie projektowania badań.

literatura
1. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowa-

niu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2014.

2. Transport Miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Interesujące jest porównanie średniej oceny jakości 
usług transportu zbiorowego w skali ocen od 2 (najniższa) 
do 5 (najwyższa) i udziału transportu zbiorowego w prze-
wozach. Mieszkańcy Kolbud ocenili transport zbiorowy na 
3,71, Luzina na 3,16, gminy Pruszcz Gdański na 3,62, na-
tomiast miasta Pruszcz Gdański 3,69. W trzech gminach 
występuje wyraźna korelacja ogólnej oceny i udziału trans-
portu zbiorowego w przewozach. Wyjątkiem jest gmina 

Rys. 2. Podział zadań przewozowych w badanych gminach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań MZKZG
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Wpływ poruszania się pojazdami  
dostosowanymi do ruchu lewostronnego 
(RHD) w ruchu prawostronnym  
na bezpieczeństwo ruchu  
drogowego w Polsce1

Streszczenie. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie transportu drogo-
wego wpływają bezpośrednio na spektrum obowiązujących w Polsce prze-
pisów dotyczących wybranych aspektów ruchu drogowego. Proponowana 
zmiana przepisów regulujących zasady rejestrowania pojazdów, umożli-
wiająca rejestrowanie pojazdów dostosowanych do ruchu lewostronnego 
bez wymaganych do tej pory modyfikacji, generuje konsekwencje zarów-
no ekonomiczne, jak również w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy poruszanie się takimi pojazdami 
w ruchu prawostronnym wpływa na bezpieczeństwo jego uczestników 
oraz jaki jest poziom tego wpływu, przeprowadzono badania empiryczne 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych. Wyniki wska-
zały na wpływ proponowanych zmian na bezpieczeństwo kierujących, 
a ich poziom okazał się znacząco większy niż w przypadku innych zmian, 
takich jak obniżenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h.
Słowa kluczowe: ruch drogowy, ruch lewostronny, ruch prawostronny, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wprowadzenie
Rejestracja pojazdu dostosowanego do ruchu lewostronnego 
w Polsce – RHD (Right Hand Drive, czyli układu kierow-
nicy sterowanego prawą ręką) – wymaga obecnie zmiany 
położenia układu kierowniczego. Jednak jest to procedura 
czasochłonna i kosztowna. Komisja Europejska za spra-
wą skargi skierowanej przez obywatela polskiego pozwała 
Polskę do Trybunału Europejskiego, traktując obowiązu-
jące w Polsce przepisy jako godzące w dyrektywy unijne 
o swobodnym przepływie towarów i usług w ramach rynku 
wspólnotowego. Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej rozpoczęło prace nad zmianą prze-
pisów, które umożliwią rejestrowanie pojazdów RHD bez 
dokonywania „przeróbek”. Podstawowe argumenty, które 
determinują podjęte działania mają charakter ekonomicz-
ny. Brakuje jednak jakiegokolwiek argumentu, który do-
tyczyłby bezpieczeństwa kierujących pojazdami RHD oraz 
innych uczestników ruchu prawostronnego. Na zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z planowa-
nymi zmianami, wskazuje wiele podmiotów funkcjonują-
cych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i prze-
mysłu samochodowego. Dyrektor wykonawczy Związku 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Bort-
kiewicz 25%, M. Dąbrowski 25%, G. Gudzbeler 25%, A. Urban 25%.

Dealerów Samochodów w liście otwartym wskazał, że ze-
zwolenie na rejestrowanie pojazdów RHD bez przeróbek 
będzie „niebezpieczne i szkodliwe”. Zgodnie z artykułem 
36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej istnieje 
możliwość stosowania zakazów lub ograniczeń przywozo-
wych uzasadnionych względami dotyczącymi m.in. bezpie-
czeństwa publicznego, jeśli nie stanowią one środka arbi-
tralnej dyskryminacji, ani ukrytych ograniczeń w handlu 
pomiędzy członkami UE2.

Wydaje się więc, że argumenty ekonomiczne nie muszą 
być jedynymi w przypadku wprowadzania tego typu regu-
lacji prawnych. Niestety w literaturze naukowej brakuje 
wiarygodnych wyników badań, które wskazywałyby na 
zwiększenie zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego 
w przypadku poruszania się pojazdami RHD. W związku 
z tą luką zespół naukowy przeprowadził badania ukierun-
kowane na ocenę zmian w poziomie bezpieczeństwa kieru-
jących podczas prowadzenia pojazdów dostosowanych do 
ruchu lewostronnego i prawostronnego w ruchu prawo-
stronnym.

Wyniki badań
Zespół badawczy przyjął hipotezę, że poruszanie się pojaz-
dem przystosowanym do ruchu lewostronnego w ruchu 
prawostronnym obniża poziom bezpieczeństwa kierujące-
go i innych uczestników ruchu drogowego. Na potrzeby 
badania wykorzystano „Symulator kierowania pojazdami 
uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstre-
malnych”. W tym celu dodano model pojazdu Kia Ceed 
2.0 CRDi (140KM/103kW) z nadwoziem kombi dosto-
sowany do ruchu lewostronnego (z kierownicą znajdującą 
się po prawej stronie). Stanowiska badawcze składały się 
z układu wizyjnego złożonego z trzech monitorów wysokiej 
rozdzielczości, kierownicy, dźwigni zmiany biegów, układu 
pedałów (sprzęgło, gaz, hamulec) oraz regulowanego fote-
la. Przykładowe stanowisko zostało przedstawione na ry-
sunku 1.

2 Dz.U.2004.90.864/2 – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skon-
solidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
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kierunkowej z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdym 
kierunku). Wyznaczona trasa, którą poruszali się kierowcy, 
miała długość 50 kilometrów, co było długością wystarcza-
jącą na przeznaczony do jazdy czas. Start i zakończenie jaz-
dy były tak dobrane, aby badani nie poruszali się w tym 
samym miejscu bazy terenu w jednym czasie. Jazda była 
realizowana w terenie górzystym i w jej ramach znalazły się 
następujące elementy: 

•	 trzy łuki poziome z ograniczoną widocznością; 
•	 jeden odcinek o spadku podłużnym drogi wynoszący 

pow. 10% o długości 6,3 kilometra oznaczony zna-
kiem A–22; 

•	 jeden stromy podjazd o nachyleniu powyżej 8% 
oznaczony znakiem A–23 o długości 9,5 kilometra;

•	 dwa wiadukty;
•	 dwa skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej, na które 

kierujący wjeżdżali z drogi podporządkowanej;
•	 dwa tunele o długości odpowiednio 0,7 i 1 kilometr.

Jazda odbywała się w ruchu o dużym natężeniu, poza te-
renem zabudowanym, z limitem prędkości do 90 km/h. 
Trasa i jej obciążenie ruchem było identyczne dla wszystkich 
testów. System symulacyjny generował po 12 pojazdów w rów-
nych proporcjach, poruszających się w kierunku zgodnym 
i przeciwnym względem kierunku jazdy badanych, na odcin-
ku 900 metrów. Obszar generowania pojazdów przesuwał się 
dynamicznie wraz z pojazdem badanych, który znajdował się 
w jego środku. Liczba manewrów wyprzedzania zależała od 
stylu jazdy kierującego. Pojazdy generowane przez system 
poruszały się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasada-
mi ruchu drogowego. Na zaplanowanej trasie znajdował się 
także jeden punkt, gdzie wymuszony był manewr omijania 
przeszkody (konar blokujący jeden pas ruchu). Miejsce to 
znajdowało się na drodze dwujezdniowej, po jednym pasie 
w każdym kierunku. Pomiędzy badanymi a konarem znajdo-
wało się wtedy pięć pojazdów, które po kolei podjeżdżały do 
przeszkody i po zatrzymaniu na czas 1 sekundy wykonywały 
manewr jej omijania. Zgodnie z danymi statystycznymi 
Komendy Głównej Policji dotyczącymi wypadków drogo-
wych w Polsce w roku 2013 do największej liczby ofiar 
śmiertelnych doszło w wypadkach poza terenem zabudowa-
nym4. Odzwierciedleniem tego faktu był dobór takiej trasy 
na potrzeby prowadzonych badań. 

Kierujący poruszali się przez 10 minut w pojeździe dosto-
sowanym do ruchu lewostronnego (kierownica z prawej stro-
ny), następnie w drugiej turze przez 10 minut w pojeździe 
dostosowanym do ruchu prawostronnego (kierownica z le-
wej strony). Przerwa pomiędzy zmianami wynosiła 5 minut. 
Podczas jazdy samochodem uczestnicy badania byli obserwo-
wani przez zespół badawczy bezpośrednio poprzez obserwa-
cję układu wizyjnego każdego z kierowców. Dodatkowo ob-
serwacja prowadzona była za pomocą narzędzi nadzoru sy-
mulatora przy użyciu widoku z perspektywy trzeciej osoby. 
Widok z perspektywy trzeciej osoby (TPP) ma bardzo po-

4 Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-
-raporty-roczne.html

Rys. 1.  
Stanowisko testowe

Badania odbywały się na trzech stanowiskach testowych 
jednocześnie. Sposób ustawienia stanowisk oraz położenie 
stanowiska instruktora przedstawiony został na rysunku 2. 
Badanie odbywało się na stanowiskach oznaczonych na sche-
macie jako „stanowiska treningowe”. Jak widać, uczest nicy 
badania nie widzieli się wzajemnie ani nie widzieli prowa-
dzących badania. 

Rys. 2. Schemat symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych

Kierujący poruszali się w środowisku wirtualnym po 
wybranej wcześniej określonej trasie. Baza danych terenu, 
sztuczna inteligencja pozostałych uczestników ruchu dro-
gowego oraz logika systemu była typowa dla ruchu prawo-
stronnego. System przekazywał informację dla uczestni-
ków, w którym kierunku powinni się poruszać poprzez 
oznaczenie pasa drogi. Jazda odbywała się w wygenerowa-
nych, doskonałych warunkach: bez zachmurzenia, opadów, 
w godzinach dziennych pomiędzy 12.00–16.00, przy do-
skonałej widoczności, droga była sucha i bez uszkodzeń. 
Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi ruchu dro-
gowego w Polsce w roku 2013, udostępnionymi przez 
Komendę Główną Policji, najwięcej wypadków wydarzyło 
się przy dobrych warunkach atmosferycznych, pomiędzy 
godzinami 10.00 i 18.00 w miesiącach letnich (lipiec–sier-
pień)3. Jazda odbywała się po drodze jednojezdniowej dwu-

3 Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-
-raporty-roczne.html
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dobne cechy jak widok izometryczny, z tą jednak różnicą, że 
korzysta z pełnej perspektywy. Podczas badania kamera ob-
serwatora znajdowała się w odległości 7 metrów za pojazdem 
w środowisku wirtualnym na wysokości 4 metrów. Pozwoliło 
to na obserwację pojazdów uczestników badania z każdej 
strony i zauważenie wszystkich zdarzeń z ich udziałem przy 
zachowaniu zbliżonego do kierowcy pojazdu pola widzenia. 
Po zakończeniu jazdy samochodami badani wypełniali ankie-
tę składającą się z 12 pytań (9 otwartych i 3 zamkniętych). 
W pytaniach zamkniętych zastosowano skalę Likerta. Nazwa 
skali pochodzi od nazwiska Rensisa Likerta, który wynalazł 
ją w 1932 roku. Bardzo często wykorzystywana jest do mie-
rzenia postaw wobec konkretnych problemów czy opinii. 
Skala ta składa z kafeterii liczącej pięć odpowiedzi ułożo-
nych w porządku od stopnia całkowitej akceptacji do cał-
kowitego odrzucenia. W ramach przygotowanego formu-
larza ankiety 5 pytań dotyczyło cech społeczno-demogra-
ficznych respondentów (wiek i płeć badanych, a także dane 
istotne dla oceny doświadczenia w prowadzeniu pojazdów 
mechanicznych, tzn. czas posiadania prawa jazdy, kategorię 
posiadanego prawa jazdy, liczbę przejechanych kilometrów 
po uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz liczbę kilome-
trów przejechanych w ruchu lewostronnym). Pozostałe 
7 pytań dotyczyło elementów związanych z samym bada-
niem. Zapytano o ocenę poziomu bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego poruszających się pojazdami dosto-
sowanymi do ruchu lewostronnego w ruchu prawostron-
nym, liczbę sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, liczbę 
wypadków i kolizji, w których wzięli udział badani podczas 
testu oraz o to, czy poruszaliby się pojazdem dostosowa-
nym do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym 
jako stałym środkiem transportu. 

Na potrzeby badań określono próbę badawczą składają-
cą się z 93 osób w tym 39 kobiet i 54 mężczyzn. Struktura 
płci uczestników badania wynosiła odpowiednio 41,93% 
kobiet i 58,07% mężczyzn. Zgodnie z danymi CEPIK 
z roku 2014 kategorię B posiada w Polsce 17,6 mln osób, 
z czego 40% to kobiety, a 60% mężczyźni5. W związku 
z tym struktura próby badawczej została dobrana w taki 
sposób, aby odpowiadała strukturze kierowców posiadają-
cych kategorię B prawa jazdy w Polsce. Jako wielkość po-
pulacji generalnej przyjęto 17,6 milionów kierowców po-
siadających prawo jazdy kategorii B. Przy założeniu pozio-
mu ufności 0,94 oraz błędu maksymalnego 10% określono 
próbę badawczą na minimum 88 osób. W związku z praw-
dopodobieństwem wystąpienia czynników powodujących 
niekompletność części ankiet, badanie przeprowadzono na 
93 osobach, uzyskując w ten sposób 5% nadmiarowość. 
Wszystkie wypełnione ankiety okazały się kompletne 
i można było je wykorzystać w całości podczas analizy wy-
ników. Wszyscy uczestnicy badania byli praworęczni. Nikt 
z badanych nie skarżył się na dolegliwości o charakterze 
chorobowym. Uznano, że w badaniach zaangażowani zo-
staną młodzi kierowcy, aby zminimalizować elementy przy-
zwyczajenia i rutyny wynikające z wieloletniego doświad-

5 Źródło: http://www.mfind.pl, dostęp 2014-11-24

czenia w prowadzeniu pojazdów dostosowanych do ruchu 
prawostronnego w ruchu prawostronnym. Struktura wieku 
badanych została przedstawiona na rysunku 3. 

Średnia wieku wynosiła 20 lat i 7 miesięcy, a odchylenie 
standardowe 1,40. Najliczniejszą grupę – 59% procent sta-
nowiły osoby poniżej 21 lat. Dodatkowym elementem 
wskazującym na niewielkie doświadczenie kierujących była 
liczba lat posiadania prawa jazdy dowolnej kategorii przed-
stawiona na rysunku 4 oraz liczba przejechanych kilome-
trów od momentu otrzymania prawa jazdy kategorii B, 
przedstawiona na rysunku 5.

Odpowiedzi wskazują, że 77% badanych posiadała pra-
wo jazdy 3 lata i mniej. Średnio badani posiadali prawo 
jazdy kategorii B od 2 lat i 7 miesięcy. Odchylenie standar-
dowe wynosiło 1,30. Znaczące skupienie obserwacji wokół 
średniej wieku wskazuje na małą dywersyfikację badanej 

Rys. 3. Wiek uczestników badania

Rys. 4. Liczba lat posiadania prawa jazdy kat. B

Rys. 5. Liczba przejechanych kilometrów od otrzymania prawa jazdy kat. B
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grupy w tym aspekcie. Charakterystyczne jest to, że warto-
ści te zbliżone były zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn 
(tabela 1). 

Liczba kilometrów przejechanych od czasu otrzymania 
kategorii B prawa jazdy w przypadku 81% badanych nie 
przekroczyła 50 000. Mężczyźni deklarowali znacząco wię-
cej przejechanych kilometrów niż kobiety – średnio o 63% 
więcej (tabela 1). Pomimo przedstawionych uwag istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że niewielkie nabyte do-
świadczenie i rutyna nie pozwoliły badanym na bezreflek-
syjną jazdę i tym samym zachowania, które prowadziłoby 
do większej liczby sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
kierującego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji podczas prowa-
dzenia pojazdu dostosowanego do ruchu lewostronnego 
w ruchu prawostronnym.

Dodatkowo istotny element mogła stanowić liczba kilo-
metrów przejechanych w ruchu lewostronnym. Wyniki 
wskazują, że 80 osób (86%) w ogóle nie posiada takich do-
świadczeń. Tylko 3 osoby przejechały powyżej 100 kilome-
trów w ruchu lewostronnym.

Większość uczestników badania zapytana po badaniu na 
symulatorze o opinię dobrze oceniła bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego poruszających się pojazdami dosto-
sowanymi do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym, 
co widać na rysunku 6. 

Dokładnie 78% badanych wskazało poziom bezpie-
czeństwa jako bardzo dobry, dobry lub przeciętny. Tylko 
21% wskazało, że jest on zły lub bardzo zły. Przeczą temu 
wyniki dotyczące liczby zdarzeń zagrażających kierującemu 
podczas poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu 
lewostronnego. 

Aby ocenić powody tak dobrej oceny badanych pozio-
mu bezpieczeństwa kierujących tego typu pojazdami, zada-
no dwa pytania w ramach przygotowanego narzędzia ba-
dawczego. Uczestnicy mieli wskazać liczbę zdarzeń stanowią-
cych zagrożenie dla bezpieczeństwa kierującego zwią zanych 
z poruszaniem się pojazdem lewostronnym w ruchu prawo-
stronnym oraz nie związanych z poruszaniem się pojazdem 
lewostronnym w ruchu prawostronnym. Zadano je nieza-
leżnie od tego, że liczba zdarzeń drogowych (kolizji i wy-
padków) dla dwóch typów pojazdów była rejestrowana 
przez prowadzących badania dla każdego z uczestników. 

Wyniki przedstawione na rysunku 7 wskazują, że 16% 
w ogóle nie miało zdarzeń, których przyczyną byłoby pro-
wadzenie pojazdu dostosowanego do ruchu lewostronnego, 
24% miało tylko jedno zdarzenie. Jak widać, z prowadze-
niem takich pojazdów zupełnie nie poradziło sobie około 
5% osób wskazujących znaczące, powyżej 8, liczby zdarzeń 
zagrażających ich bezpieczeństwu. Dokładnie 79% bada-
nych wskazało, że takich sytuacji było od 1 do 4. W tym 
kontekście niezwykle istotne są wyniki odpowiedzi uczest-
ników badania na pytanie dotyczące liczby zdarzeń zagra-
żających bezpieczeństwu kierujących niezwiązanych z po-
ruszaniem się pojazdem dostosowanym do ruchu lewo-
stronnego w ruchu prawostronnym, przedstawione na 
rysunku 8. Jak widać, aż 37% uczestników badania nie 
miało tego typu zdarzeń. 12% badanych uczestniczyło w 3 

Rozkład badanej populacji
Badany element Kobieta Mężczyzna

Ile lat prawo jazdy kat. B
Średnia arytmetyczna 2,49 2,72

Odchylenie standardowe populacji 1,23 1,35

Wiek 
Średnia arytmetyczna 20,46 20,67

Odchylenie standardowe populacji 1,35 1,44

Ile km przejechanych 
od uzyskania kat. B 

Średnia arytmetyczna 15 150,00 40 884,91

Odchylenie standardowe populacji 33 492,68 62 280,68

Ile km przejechanych 
w ruchu lewostronnym

Średnia arytmetyczna 2,24 15,02

Odchylenie standardowe populacji 7,42 55,77

Rys. 6. Ocena bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się pojazdami 
dostosowanymi do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym

Rys. 7. Liczba zdarzeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa kierującego związa-
nych z poruszaniem się pojazdem dostosowanym do ruchu lewostronnego w ruchu prawo-
stronnym

Tabela 1

i więcej takich sytuacji. Dla porównania 3 i więcej sytuacji 
związanych z poruszaniem się pojazdem nieprzystosowa-
nym do ruchu prawostronnego wskazało aż 31% badanych. 

Wyraźnie widać, iż pomimo odczucia większości bada-
nych kierowców, że bezpieczeństwo podczas kierowania po-
jazdem przystosowanym do ruchu lewostronnego w ruchu 
prawostronnym jest przeciętne lub dobre, liczba zdarzeń 
niebezpiecznych jest znacząco większa. Wzrost w kategorii 
powyżej 3 sytuacji niebezpiecznych wynosi ponad 61%. 
Badani w sumie wskazali, że podczas jazdy na symulatorze 
uczestniczyli w 377 sytuacjach stwarzających zagrożenie, 
z czego 65% dotyczyło sytuacji związanych z poruszaniem 
się pojazdem z kierownicą z prawej strony, a 34% z innymi 
czynnikami. 



13

TransporT miejski i regionalny 03 2015

Podczas prowadzonego badania ćwiczący przejechali 
podobną liczbę kilometrów z wykorzystaniem pojazdów 
dostosowanych do ruchu lewostronnego i prawostronnego. 
Bardzo zbliżone były również średnie prędkości osiągane 
przez uczestników badania. Wyniki przedstawiono w tabe-
li 2. Jak widać, uczestnicy badania nie wykazywali większej 
ostrożności podczas poruszania się pojazdem dostosowa-
nym do ruchu lewostronnego. Nie można twierdzić, że kie-
rowcy poruszający się takimi pojazdami podniosą poziom 
własnego bezpieczeństwa, zmniejszając prędkość, z jaką się 
poruszają. Wyniki wskazują, że kobiety poruszały się śred-
nio o około 4 km/h wolniej niż mężczyźni pojazdami dosto-
sowanymi do ruchu prawostronnego i aż o 12 km/h wolniej 
w przypadku prowadzenia pojazdu dostosowanego do ru-
chu lewostronnego. Wykazały znacząco większą ostrożność 
niż mężczyźni, poruszając się niestandardowym pojazdem

Prowadzący badanie zarejestrowali 107 kolizji i wypadków, 
w których brali udział badani kierowcy. W celu określenia, czy 
zdarzenie było wypadkiem, czy kolizją drogową, w systemie 
symulacyjnym oceniano charakterystykę zdarzenia, w tym 
prędkość pojazdów oraz charakter ich uszkodzeń. Jako wy-
padki wskazywano takie zdarzenia, w których kierujący z naj-
wyższym prawdopodobieństwem doznałby uszkodzeń ciała 
lub poniósł śmierć. Oceny dokonywali policyjni eksperci ruchu 
drogowego na podstawie danych systemowych oraz obserwa-
cji przebiegu zdarzenia. Zarejestrowane dane dotyczące kolizji 
i wypadków podczas poruszania się pojazdem dostosowanym 
do ruchu lewostronnego i ruchu prawostronnego w ruchu pra-
wostronnym mają rozkład normalny. W celu weryfikacji wy-
konano testy rozkładu normalności Doornika–Hansena, 
Shapiro–Wilka, Lillieforsa i Jarque’a–Bera. Wyniki wskazują, 
że 66% stanowiły zdarzenia podczas prowadzenia pojazdów 
dostosowanych do ruchu lewostronnego (rysunek 9). Na 107 
zdarzeń ogółem było ich 71. 

Wypadków i kolizji podczas prowadzenia pojazdów do-
stosowanych do ruchu prawostronnego było 36. Różnica 
wynosi aż 50%. Wśród nich należy wyróżnić zdarzenia naj-
poważniejsze – wypadki drogowe. Podczas kierowania po-
jazdem dostosowanym do ruchu prawostronnego w ruchu 
lewostronnym było ich o 46% więcej niż w przypadku po-
jazdu dostosowanego do ruchu prawostronnego. Dane ilo-
ściowe zostały ujęte w tabeli 3.

Dane zarejestrowane przez prowadzących badania wy-
raźnie wskazują na znaczące zwiększenie liczby wypadków 
i kolizji, w których uczestniczyli badani kierowcy w przy-
padku, gdy poruszali się pojazdem dostosowanym do ruchu 
lewostronnego w ruchu prawostronnym. Zaobserwowana 
mniejsza średnia prędkość poruszania się przez kobiety po-
jazdami z kierownicą z prawej strony nie miała znaczącego 
wpływu na liczbę wypadków i kolizji przez nie spowodowa-
nych. Wyniki z podziałem na płeć przedstawiono w tabe-
li 4. Kobiety powodowały średnio tyle samo kolizji i o 23% 
więcej wypadków drogowych podczas poruszania się pojaz-
dami dostosowanymi do ruchu lewostronnego. Jednocześnie 
powodowały średnio o 46,5% mniej kolizji i 16,9% mniej 
wypadków drogowych podczas poruszania się pojazdami 
dostosowanymi do ruchu prawostronnego.

Rys. 8. Liczba zdarzeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa kierującego niezwiązanych  
z poruszaniem się pojazdem dostosowanym do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym

 Średnia prędkość oraz średnia liczba kilometrów przejechana  
przez uczestników badania

Średnia prędkość – pojazd dostosowanego do ruchu lewostronnego 59,77 km/h

Średnia liczba przejechanych kilometrów – pojazd dostosowanego do ruchu 
lewostronnego 9,96 km

Średnia prędkość – pojazd dostosowanego do ruchu prawostronnego 60,02 km/h

Średnia liczba przejechanych kilometrów – pojazd dostosowanego do ruchu 
prawostronnego 10,00 km

Rys. 9. Liczba kolizji i wypadków zarejestrowana przez prowadzących badanie

Liczba wypadków i kolizji zarejestrowana przez prowadzących badanie
Rodzaj zdarzenia Liczba

Kolizje – pojazd dostosowany do ruchu lewostronnego 46

Wypadki – pojazd dostosowany do ruchu lewostronnego 25

Kolizje – pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego 22

Wypadki – pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego 14

Razem 107

Tabela 2

Tabela 3

Średnia liczba wypadków i kolizji z podziałem na płeć
Płeć

Kobiety Mężczyźni

Średnia liczba kolizji – pojazd dostosowany do 
ruchu lewostronnego 1,62 1,61

Średnia liczba wypadków – pojazd dostosowany 
do ruchu lewostronnego 1,60 1,30

Średnia liczba kolizji – pojazd dostosowany do 
ruchu prawostronnego 1,11 2,08

Średnia liczba wypadków – pojazd dostosowany 
do ruchu lewostronnego 1,20 1,44

Tabela 4
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Wyniki te znalazły potwierdzenie w odpowiedziach bada-
nych na pytanie, czy poruszaliby się pojazdem dostosowa-
nym do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym jako 
stałym środkiem transportu. Dane przedstawione na rysun-
ku 10 wskazują, że 64% osób nie chciałoby tego robić.

Z twierdzeniem, że poruszanie się pojazdem dostosowa-
nym do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym nie 
wpływa na bezpieczeństwo jego uczestników, nie zgodziło się 
64% uczestników badania (rysunku 11). Tylko 9% było prze-
konanych, że to, czy pojazd jest dostosowany do ruchu prawo-
stronnego nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa kierującego. 

Dane przedstawione na rys. 12 wskazują, że tylko 
6 osób, które wcześniej określiły poziom bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego poruszających się pojazdami 
dostosowanymi do ruchu lewostronnego w ruchu prawo-
stronnym jako dobry zdecydowanie zgodziło się z twierdze-
niem, że poruszanie się pojazdem dostosowanym do ruchu 
lewostronnego w ruchu prawostronnym nie wpływa na 
bezpieczeństwo jego uczestników. Tylko 19,35% badanych 
(18 osób) uznało poziom bezpieczeństwa jako zły lub bar-
dzo zły i jednocześnie nie zgodziła się z twierdzeniem, że 
wpływu na bezpieczeństwo kierującego nie ma. Oznacza 
to, że co prawda znaczna część kierowców zdaje sobie spra-
wę, że wpływ na bezpieczeństwo kierującego istnieje, ale 
bagatelizuje poziom tego wpływu.

Dla wszystkich zmiennych dotyczących liczby kolizji i wy-
padków w obydwu typach pojazdów, średnich prędkości osią-
ganych przez kierowców podczas badania oraz liczby kilome-
trów przejechanych od uzyskania prawa jazdy kategorii B po-
liczono dwustronnie współczynniki korelacji Pearsona. 
Korelacje policzono dla zbioru danych wszystkich 93 testowa-
nych kierowców. Wyniki wskazują, że wszystkie zaobserwo-
wane silne korelacje nie są istotne statystycznie. Wyniki prze-
prowadzonej analizy zawarto w tabeli 5. Jak widać, istnieje 
ujemna korelacja dla liczby kolizji podczas prowadzenia pojaz-
dów dostosowanych do ruchu lewostronnego oraz wypadków 
podczas prowadzenia pojazdów dostosowanych do ruchu pra-
wostronnego i liczby przejechanych kilometrów od uzyskania 
prawa jazdy kategorii B. Doświadczeni kierowcy powodują 
mniej wypadków i kolizji. Również średnia prędkość, z jaką 
uczestnicy badania pokonywali trasę, miała wpływ na liczbę 
kolizji, ale tylko dla pojazdów z kierownicą z prawej strony. 

W tych samych warunkach przebadano dodatkowo 
dwóch bardzo doświadczonych kierowców – funkcjonariu-
szy ruchu drogowego policji. Obaj mieli powyżej 35 lat 
i około 500 tysięcy przejechanych kilometrów od otrzyma-
nia prawa jazdy kategorii B. Wyniki przez nich uzyskane 
zostały przedstawione w tabeli 6. Wskazują one, że funk-
cjonariusze poruszali się stanowczo wolniej pojazdami do-
stosowanymi do ruchu lewostronnego. Prędkość była pra-
wie o 25% niższa. Badani młodzi kierowcy poruszali się 
podczas badań zbliżonymi prędkościami niezależnie od ro-
dzaju pojazdu. Podczas badania funkcjonariusze policji nie 
odnotowali żadnych wypadków i kolizji, jednak wskazali 
na wystąpienie po jednej sytuacji zagrażającej ich bezpie-
czeństwu, związanej z poruszaniem się pojazdem przystoso-
wanym do ruchu lewostronnego.

Rys. 10. Odpowiedź na pytanie, czy badani poruszaliby się pojazdem dostosowanym do ru-
chu lewostronnego w ruchu prawostronnym jako stałym środkiem transportu

Rys. 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Oceń stwierdzenie: Poruszanie się pojazdem do-
stosowanym do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym nie wpływa na bezpieczeń-
stwo jego uczestników”

Rys. 12. Korelacja odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu bezpieczeństwa i wpływu na 
bezpieczeństwo faktu poruszania się pojazdem dostosowanym do ruchu lewostronnego 
w ruchu prawostronnym

Podsumowanie
Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół wskazują wy-
raźnie, że wykorzystywanie pojazdów dostosowanych do ru-
chu lewostronnego w ruchu prawostronnym nie pozostaje bez 
znaczenia dla bezpieczeństwa kierujących. Pomimo odczucia 
większości badanych kierowców, że bezpieczeństwo podczas 
kierowania pojazdem przystosowanym do ruchu lewostronne-
go w ruchu prawostronnym jest przeciętne lub dobre, to licz-
ba zdarzeń niebezpiecznych jest znacząco większa. Uzyskane 
dane pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że większość 
kierowców zdaje sobie sprawę, iż wpływ na bezpieczeństwo 
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Tabela 5

Tabela 6

Zmienne dotyczące liczby kolizji i wypadków w obydwu typach  
pojazdów, średnich prędkości osiąganych przez kierowców podczas 

badania oraz ilości kilometrów przejechanych od uzyskania  
prawa jazdy kategorii B.

 

Prędkość 
średnia pojazdu 
dostosowanego 

do ruchu  
lewostronnego

Prędkość śred-
nia pojazdu 

dostosowanego 
do ruchu pra-
wostronnego

Liczba  
kilometrów prze-

jechanych od 
uzyskania prawa 

jazdy kat. B

Kolizje pojazdu 
dostosowanego  
do ruchu  
lewostronnego

Korelacja 
rPersona 0,163 –0,211

Istotność 
(dwustronna) 0,279 0,165

N 46 45

Wypadki pojazdu 
dostosowanego  
do ruchu  
lewostronnego

Korelacja 
rPersona 0,132 –0,102

Istotność 
(dwustronna) 0,53 0,635

N 25 24

Kolizje pojazdu 
dostosowanego  
do ruchu  
prawostronnego

Korelacja 
rPersona –0,07 0,081

Istotność 
(dwustronna) 0,756 0,728

N 22 21

Wypadki pojazdu 
dostosowanego  
do ruchu  
prawostronnego

Korelacja 
rPersona 0,133 –0,388

Istotność 
(dwustronna) 0,649 0,171

N 14 14

Średnia prędkość oraz średnia liczba kilometrów przejechana  
przez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego Policji

Średnia prędkość – pojazd dostosowany do ruchu lewostronnego 51,69 km/h

Średnia liczba przejechanych kilometrów – pojazd dostosowany  
do ruchu lewostronnego 8,62 km

Średnia prędkość – pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego 68,34 km/h

Średnia liczba przejechanych kilometrów – pojazd dostosowany  
do ruchu prawostronnego 11,39 km

kierującego istnieje, ale lekceważy poziom tego wpływu. 
Wyraźnie odpowiada to tendencjom, jakie pojawiają się w pu-
blicznej dyskusji dotyczącej proponowanych zmian w prze-
pisach. Niestety, jak widać, to przekonanie jest błędne. Nie 
można również liczyć na zwiększoną ostrożność kierujących 
podczas poruszania się pojazdami RHD. Należy pamiętać, że 
badanie odbywało się na grupie młodych kierowców w wieku 
19– 24 lata. W 2013 roku byli oni sprawcami 21,2% wypad-
ków powstałych z winy kierujących. Przyczyną 42,5% wypad-
ków, które spowodowali, „było niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu”. O istotnym znaczeniu tej grupy wiekowej 
świadczy fakt, że w wypadkach przez nich spowodowanych 
aż 62% uczestników ponosi śmierć. Jest to grupa osób, któ-
rą cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka w połączeniu 
z brakiem doświadczenia w prowadzeniu pojazdów.6 

Bardzo zbliżone były również średnie prędkości osiąga-
ne przez uczestników badania. Pewne niewielkie różnice 
widać jedynie w przypadku kobiet, które poruszały się 
średnio o około 4 km/h wolniej niż mężczyźni pojazdami 

6 Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-ra-
porty-roczne.html

dostosowanymi do ruchu prawostronnego i aż o 12 km/h 
wolniej w przypadku prowadzenia pojazdów RHD. Liczba 
zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) była aż o 50% 
większa w przypadku kierowania pojazdami RHD. Oznacza 
to zwiększenie znacznych już kosztów społecznych związa-
nych ze zdarzeniami drogowymi. Przykładowo, po obniże-
niu w 1984 roku w Szwajcarii prędkości w terenie zabudo-
wanym z 60 km/h do 50 km/h zanotowano zmniejszenie 
liczby wypadków o 5%7. Analogicznie po zmianach 
w Danii, które nastąpiły w 1985, uzyskano na sieci dróg 
objętych zmianami zmniejszenie liczby wypadków o około 
9%8. W kontekście całości zdarzeń drogowych rola tego 
ograniczenia byłaby jeszcze mniejsza. Na podstawie mode-
lu wykładniczego (Power Model) opracowanego przez 
Nilssona szacuje się, że zmniejszenie średniej prędkości po-
jazdów o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków 
o 10%9. Oznacza to, że wprowadzenie regulacji umożliwia-
jących rejestrowanie pojazdów RHD bez modyfikacji 
w Polsce może mieć równie istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, jak szeroko komentowane ob-
niżenie prędkości o 10 km/h w terenie zabudowanym. 
Wpływ na ostateczny efekt będzie miała m.in. liczba pojaz-
dów, które będą sprowadzone i zarejestrowane w kraju oraz 
to, jakie grupy wiekowe kierowców będą je użytkowały. 
Można przypuszczać, że ze względu na cenę takich pojaz-
dów, ich liczba na polskich drogach znacznie się zwiększy. 

Średnia prędkość, z jaką kierowcy pokonywali trasę, nie 
miała decydującego wpływu na liczbę kolizji podczas poru-
szania się pojazdem RHD. Nawet niezwykle doświadczeni 
kierowcy, funkcjonariusze ruchu drogowego policji, z bar-
dzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu samochodu, 
nie ustrzegli się sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu 
związanych z poruszaniem się pojazdem przystosowanym 
do ruchu lewostronnego. 

Konkludując, wyniki badań wskazują, że użytkowanie 
pojazdów RHD w ruchu prawostronnym ma bardzo istot-
ne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Wydaje się więc, że dyskusja na ten temat powinna doty-
czyć przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
jak i jego kosztów społecznych, a dopiero na końcu aspektu 
ekonomicznego proponowanych zmian, biorąc pod uwagę 
przewidywaną, zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych.
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Przykład zastosowania programu  
symulacyjnego FlexSim w usprawnianiu 
funkcjonowania magazynu1,2

Streszczenie. W ostatnich latach firmy coraz częściej dostrzegają opty-
malizację jako szansę na redukcję kosztów. W wielu przedsiębiorstwach 
powstają specjalne działy, które zajmują się optymalizacją procesów. 
Jednym z wielu skutecznych narzędzi używanych do optymalizacji pro-
cesów mogą być symulacje komputerowe. Symulacje komputerowe 
polegają na odtworzeniu rzeczywistych warunków panujących w przed-
siębiorstwie lub zaprojektowaniu nowego procesu w programie symula-
cyjnym. Symulacje pozwalają na nieinwazyjne sprawdzenie możliwych 
rozwiązań oraz wybranie najlepszego z nich. W artykule przedstawiono 
dwa przykłady zastosowania symulacji komputerowych z wykorzysta-
niem oprogramowania FlexSim w rozwiązywaniu realnych problemów 
przedsiębiorstw. Pierwszy projekt realizowany był w firmie Beiersdorf 
Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Projekt dotyczył przebudowany jedne-
go z magazynów. Utworzony model przedstawił aktualną sytuację oraz 
pozwolił na stworzenie alternatywnych rozwiązań, a następnie wybranie 
najlepszego rozwiązania dla firmy. Drugi projekt miał za zadanie spraw-
dzić, czy wąskie gardła procesu dostaw części do produkcji spowodują 
opóźnienia w dostawach. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, od-
wzorowano najpierw rzeczywisty proces. Po dokładnym odwzorowaniu 
procesu wykonano kilka symulacji, które wskazały przedziały spóźnień 
pociągów. 
Słowa kluczowe: symulacje komputerowe, optymalizacja, procesy logi-
styczne

Wprowadzenie
Dwudziesty pierwszy wiek stawia przed producentami oraz 
usługodawcami coraz to większe wymagania w zakresie 
zwiększania wydajności działalności, a co za tym idzie, re-
dukcję strat i wszelkich kosztów. Dzięki tak wymagające-
mu rynkowi, filozofia działania firm zmienia się dość dy-
namicznie. Wszystko po to, by być konkurencyjnym oraz 
utrzymać lub zwiększyć poziom sprzedaży. Na tak dyna-
micznych rynkach, jakie obserwujemy przez ostatnie lata, 
obowiązek poprawy wydajności, a więc także redukcja strat 
i marnotrawstw, jest podstawowym zadaniem firm w wal-
ce o przetrwanie. Nauka o zarządzaniu pomaga w tym za-
daniu od wielu lat. Od lat wprowadza się nowe koncep-
cje funkcjonowania przedsiębiorstw. Koncepcje te bardzo 
często w swoich założeniach opierają się na wykorzystaniu 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: F. Odważny 
33,34%, A. Sikora 33,33%, D. Wojtkowiak 33,33%.

2 Artykuł powstał na podstawie referatu „Symulacje komputerowe jako nowe tren-
dy w projektowaniu i optymalizacji procesów logistycznych”uhonorowanego I na-
grodą na studenckiej sesji naukowej w ramach VII Dni Transportuw Politechnice 
Krakowskiej w listopadzie 2014 roku. 

różnorodnych narzędzi lub technik, dzięki którym sytuacja 
może ulec poprawie. W dzisiejszych czasach przedsiębior-
stwa, które chcą odnosić sukcesy w swojej branży oraz po-
zyskiwać nowych klientów, mogą korzystać z oprogramo-
wania do modelowania i symulacji procesów. Projektowanie 
procesów jest zadaniem składającym się z wielu etapów 
i ma duży wpływ na końcową cenę oraz jakość wyrobów 
czy usług. W poniższej pracy autorzy skupiają się na kom-
puterowych symulacjach wykorzystywanych w logistyce 
oraz na zaangażowanych w tym procesie narzędziach, czyli 
oprogramowaniu symulacyjnym. 

Rodzaje symulacji komputerowych – wady oraz zalety
Symulacja to akt reprezentacji niektórych aspektów świata 
rzeczywistego za pomocą liczb lub symboli, którymi można 
swobodnie manipulować w celu ułatwienia jego badania. 
Symulacja jest tworzeniem i wykorzystywaniem modeli 
w celu wspomagania oceny koncepcji oraz badania dyna-
micznych systemów i zjawisk (Gościński, 1977).

Symulacje komputerowe możemy podzielić ze względu na:
•	 przewidywalność zdarzeń, 
•	 sposób upływu czasu,
•	 formę danych wejściowych, 
•	 liczbę użytych komputerów.

Przewidywalność zdarzeń to stosowanie metod stocha-
stycznych lub deterministycznych. W metodzie stocha-
stycznej korzysta się z liczb pseudolosowych lub (rzadziej) 
losowych. Najprostszym przykładem procesu stochastycz-
nego jest wielokrotny rzut monetą. W metodzie determini-
stycznej wyniki są powtarzalne i są pochodną danych wej-
ściowych i wszystkich sygnałów, pochodzących z otoczenia 
zewnętrznego. 

Druga grupa symulacji to ta, która charakteryzuje się 
sposobem upływu czasu. Grupę tę dzieli się na trzy podgru-
py, które charakteryzują się kolejno: czasem ciągłym, dys-
kretnym oraz symulacją zdarzeń dyskretnych. Symulowanie 
z czasem ciągłym polega na tym, że czas rośnie w sposób 
stały za pomocą jednakowych przyrostów. Wartości próbek 
sygnałów są interpolowane dla chwil pomiędzy momenta-
mi odczytu. Symulacja z dyskretnym upływem czasu – tak 
samo jak w przypadku metody z czasem ciągłym, czas 
zwiększa się stałymi przyrostami, lecz krok czasowy dobie-
ra się optymalnie do charakteru symulowanego obiektu lub 
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systemu. Przy symulacji zdarzeń dyskretnych czas zwiększa 
się skokowo, a wartości przyrostu są zmienne. Od upływu 
czasu, czy to rzeczywistego, czy wirtualnego, większe zna-
czenie ma sekwencja symulowanych zdarzeń. 

Kolejną grupą jest podział ze względu na formę danych 
wejściowych. W tym przypadku wyróżniamy dane statycz-
ne, czyli np. zbiór danych, oraz dynamiczne, czego wyni-
kiem jest na przykład animacja procesu przebiegającego 
w czasie. Te drugie dzielimy dodatkowo na interaktywne, 
czyli takie, które reagują na sygnały ze świata zewnętrzne-
go (np. operatora) oraz nieinteraktywne.

Ostatnią grupą jest podział ze względu na liczbę używa-
nych do modelowania komputerów. Modelowanie lokalne 
charakteryzuje się tym, że model wykonywany jest na jed-
nym komputerze, a rozproszone – na więcej niż jednym 
stanowisku, przy czym komputery połączone są z siecią 
(np. Internet). Rozpatrując symulacje komputerowe z per-
spektywy wad oraz zalet, tych drugich znajdziemy zdecy-
dowanie więcej. Najważniejszą funkcją, a zarazem korzy-
ścią płynącą z modelowania jest możliwość obserwacji przy-
szłości. 

Niewątpliwie ważną zaletą jest możliwość sprawdzenia 
proponowanych zmian w systemie, bez udziału jakichkol-
wiek zasobów. Dzięki możliwości przyspieszania oraz spo-
walniania czasu jesteśmy w stanie dokładnie prześledzić 
dane zjawisko, nie marnując przy tym zbyt wiele rzeczywi-
stego czasu. Zrozumienie, dlaczego w systemie pojawiają 
się błędy lub sytuacje, których przyczynę trudno stwier-
dzić od razu, jest bardzo ważnym zadaniem każdego me-
nedżera. Symulacje z całą pewnością ułatwiają to zadanie. 
W przypadku, gdy posiadamy już właściwy model symu-
lacyjny, odwzorowujący nasz system, możemy próbować 
nowych rozwiązań, obserwować zachowanie modelu i wy-
chodzących z niego wyników oraz efektów. Kolejną zaletą 
symulacji komputerowej jest identyfikowanie przeszkód 
oraz ograniczeń. Problem wąskich gardeł przyprawia nie-
jednego menedżera o ból głowy. Wąskie gardła są raczej 
efektem wcześniejszych decyzji niż przyczyną naszych pro-
blemów. Dzięki analizie danych odczytywanych z symula-
cji można bardzo szybko odnaleźć przyczynę opóźnień. 
Lepsze zrozumienie funkcjonowania systemu za pomocą 
symulacji komputerowej umożliwia projektantom oraz 
osobom zaangażowanym w projekt zrozumienie mechani-
zmów funkcjonowania złożonych systemów, a nie pozna-
nie czyjejś wizji tego, jak dany system funkcjonuje. Dzięki 
wglądowi w napisany przez projektanta kod, czy wczytany 
do oprogramowania układ, zainteresowana osoba może 
dokładnie przeanalizować i zrozumieć logikę funkcjono-
wania modelu czy systemu. Kolejną zaletą jest wizualiza-
cja procesów za pomocą grafiki. Dzięki temu odbiorca 
może obserwować w dogodny sposób przebieg całego pro-
cesu przedstawiony w sposób przystępny. Pomagają w tym: 
grafika 3D oraz wizualizacje. Oszczędność pieniędzy, 
mimo wszystko, budzi największe emocje, gdyż aspekty 
ekonomiczne są zazwyczaj determinantą w podejmowaniu 
decyzji. Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie zaoszczędzić 
ogromne kwoty na testowaniu rozwiązań wirtualnie, za-

miast realizować je w rzeczywstości. Nim zaczniemy 
wprowadzanie nowych projektów, możemy również stwo-
rzyć wiele scenariuszy oraz konfiguracji i wybrać dla nas 
najlepszy. 

Mówiąc o słabych stronach symulacji, nie można zapo-
mnieć o trudnościach, jakie niesie ze sobą odzwierciedla-
nie rzeczywistości. Stworzenie dobrego modelu wymaga 
od projektanta – modelarza doświadczenia oraz umiejęt-
ności. Tworzenie modelu jest sztuką wymagającą od pro-
jektującego wiedzy, nie tylko w zakresie obsługi oprogra-
mowania, lecz również znajomości danego procesu. Celem 
projektującego jest stworzenie odpowiedniej logiki prze-
pływu w modelu. Zatem sztuka tworzenia symulacji w lo-
gistyce jest bardzo trudna i osoby zajmujące się tym dys-
ponują wiedzą i umiejętnościami nabywanymi przez lata. 
Samo interpretowanie wyników może być kłopotliwe, 
gdy na początku projektowania nie określimy dokładnie 
celów naszych działań. Wyciąganie odpowiednich wnio-
sków wymaga wiedzy i doświadczenia. Wprowadzanie 
zmian i usprawnień jest możliwe po odpowiedniej analizie 
i interpretacji wyników. Symulacje przynoszą wiele korzy-
ści, ale sam proces tworzenia modelu jest pracochłonny 
i wymaga odpowiednich środków finansowych. Korzyści 
płynące z symulowania małych projektów są zbyt małe 
w porównaniu do wymaganych środków. Każdy projek-
tant przed rozpoczęciem pracy nad modelem powinien 
dokładnie zastanowić się, czy cel, do którego dąży, oraz 
rozpatrywany problem jest na tyle szeroki, aby warto 
tworzyć dla niego model symulacyjny. W przypadku 
przedsiębiorstw wszystkie działania powinny być umoty-
wowane aspektem ekonomicznym. 

Oprogramowanie FlexSim jako narzędzie symulacyjne
FlexSim jest narzędziem analitycznym, wykorzystywanym 
przez inżynierów w zakresie projektowania procesów oraz 
przy podejmowania decyzji. W oprogramowaniu symula-
cyjnym FlexSim można tworzyć modele trójwymiarowe, 
które odwzorowują rzeczywisty system, np. produkcyjny. 
Dzięki możliwości sterowania czasem projektant potra-
fi prześledzić cały proces w znacznie krótszym czasie, co 
przyspiesza analizowanie, a zarazem obniża koszty pro-
wadzenia badań w systemie rzeczywistym. Narzędzie to 
klasyfikowane jest jako program do symulowania zdarzeń 
dyskretnych. Zdarzenia dyskretne występują w systemach 
w wyniku określonych zdarzeń w dyskretnych punktach 
w czasie. Określonymi zdarzeniami mogą być takie sytu-
acje jak awaria maszyny czy przyjęcie zamówienia. Każdy 
etap procesu wymaga od systemu jakiegoś zasobu: stałe-
go lub ruchomego. Przykładem takiego zasobu może być 
urządzenie transportowe np. wózek widłowy czy przenoś-
nik taśmowy.

Oprogramowanie FlexSim umożliwia projektantom i me-
nedżerom zapoznanie się nie tylko, jak dany system funk-
cjonuje, ale także pokazuje wyniki alternatywnych rozwią-
zań czy zmiany logiki przepływu. Dzięki temu narzędziu 
zarządzający jest w stanie zauważyć wszystkie przyczyny 
oraz skutki zjawisk powstających w systemie. 
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FlexSim jako program umożliwia importowanie danych 
z arkuszy kalkulacyjnych np. Excela w celu dostarczania 
danych do modelu. Ułatwia i przyspiesza to pracę projek-
tantom, których modele bazują na wcześniej sporządzo-
nych pomiarach. Dane te mogą bezpośrednio napędzać 
model i ukazywać procesy, które już miały miejsce w celu 
porównania wydajności systemu rzeczywistego oraz zbudo-
wanego w modelu. Zastosowań oczywiście jest wiele wię-
cej. Kolejną zaletą FlexSima jest możliwość importowania 
rysunków technicznych np. w formacie dwg. Jest to bardzo 
pomocna funkcja, gdy chcemy zaprojektować oraz odwzo-
rować system dokładnie na wzór rzeczywistego przedsię-
biorstwa (rysunki 1, 2). 

żemy rozpocząć szkolenia pracownicze, tworzyć odpowied-
nią dokumentację lub przygotowywać personel do 
zbliżających się zmian. 

Obecnie wiele przedsiębiorstw angażuje swoich pracow-
ników w proces doskonalenia. Modele symulacyjne mogą 
być impulsem do działania dla pracowników, którzy chętniej 
będą poszukiwali usprawnień, widząc praktycznie od razu 
efekty swoich sugestii. Tych samych modeli można użyć, 
chcąc weryfikować te pomysły, które budzą wątpliwości. 

Projekt symulacyjny przeprowadzany  
w Beiersdorf Manufacturing Poznań 
Przedsiębiorstwo Beiersdorf AG to lider branży kosme-
tycznej na świecie, produkujący między innymi kosmetyki 
Nivea – jednej z największych marek produktów do pielę-
gnacji skóry. Beiersdorf jest firmą o globalnym zasięgu, po-
siadającą ponad 150 oddziałów na całym świecie z główną 
siedzibą w Hamburgu. Beiersdorf działa głównie na rynku 
europejskim, ale jednocześnie poszerza obecność na rozwi-
jających się rynkach światowych – zwłaszcza w Brazylii, 
Chinach i Rosji. W Europie Beiersdorf posiada zakłady pro-
dukcyjne w Niemczech, Hiszpanii i w Polsce – w Poznaniu. 
W 1997 roku Beiersdorf AG przejął firmę Pollena-
Lechia SA, a rok później wybudował w Poznaniu jedną 
z najnowocześniejszych fabryk kosmetyków w Europie. 
Od 2009 roku Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. 
(BMP) zaczął funkcjonować jako jednostka prawna i spół-
ka córka Beiersdorf AG. Fabryka zajmuje obecnie około 
21 tysięcy metrw kwadratowych powierzchni użytkowej 
i zlokalizowana jest na malowniczym terenie nad rzeką na 
obszarze 7,2 hektarów. Aktualna produkcja wynosi 9 ty-
sięcy ton kremu, co daje 104 milionów sztuk opakować 
tego kosmetyku rocznie. Obecnie w fabryce pracuje 7 mie-
szalników i 10 linii pakujących. Nadal możliwa jest dal-
sza rozbudowa centrum produkcyjnego, co pozwoliłoby na 
zwiększenie mocy produkcyjnych do 50 tysięcy ton kremu 
i emulsji rocznie.

W Poznaniu produkowane są kosmetyki z linii:
•	 NIVEA Visage – kosmetyki do pielęgnacji twarzy,
•	 NIVEA Men – kosmetyki dla mężczyzn,
•	 NIVEA Body – balsamy i mleczka do ciała,
•	 NIVEA Baby – kosmetyki dla niemowląt i dzieci,
•	 NIVEA Hair Styling – kosmetyki do stylizacji wło-

sów,
•	 Eucerin – dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy 

i ciała

oraz produkty lokalne
•	 Bambino – kosmetyki dla niemowląt i dzieci,
•	 Glicea – krem do rąk.

Projekt przebudowy antresoli
Jednym z przykładów zastosowania modeli symulacyjnych 
w przedsiębiorstwie może być projekt przeprowadzony 
w lipcu bieżącego roku w firmie Beiersdorf Manufacturing 
Poznań Sp. z o.o. Projekt dotyczył przebudowy jednego 
z istniejących magazynów (rysunek 3). 

Rys. 1. Wizualizacja w programie FlexSim

Rys. 2. Rysunek techniczny jako układ magazynu w programie FlexSim

Przykład zastosowania modelu symulacyjnego
Techniki symulacyjne mają szerokie zastosowanie w prze-
myśle. Zweryfikowane, poprawne modele symulacyjne dają 
możliwość badania poziomu efektywności funkcjonujących 
w przedsiębiorstwie systemów. Jeśli firma dysponuje opro-
gramowaniem oraz wykwalifikowanym personelem, anali-
za modelu i wprowadzanie zmian odbywa się bezkosztowo. 
Daje to szansę porównania różnych koncepcji i znalezienia 
optymalnego rozwiązania. Przedsiębiorstwo nie musi zatem 
opierać się na wyliczeniach statystycznych, estymacjach czy 
intuicji, a może weryfikować swoje pomysły, wprowadzając 
tym samym duże oszczędności. Wprowadzanie zmian do 
istniejących procesów czy budowanie nowych przestaje być 
niewiadomą. 

Modele symulacyjne, prócz wcześniej wymienionych za-
let, mogą też w przedsiębiorstwach pełnić funkcje eduka-
cyjne. Znając sposób funkcjonowania nowego procesu, mo-
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Przebudowa miała opierać się na wykorzystaniu antre-
soli magazynowej w postaci stropu, poprzez wydzielenie 
dwóch stref magazynowych (na dwóch różnych pozio-
mach). Zmiany te są potrzebne ze względu na planowane 
zwiększenie produkcji. Wiązać się to będzie między innymi 
ze zwiększonym obrotem asortymentu wewnątrz przedsię-
biorstwa. Powierzchnia magazynowa dostępna na poziomie 
antresoli będzie wykorzystywana przez dział naważalni 
i nastawni, który zajmuje się mieszaniem emulsji i przygo-
towywaniem ich do produkcji. 

Aktualnie obrotem surowców obciążony jest w dużej 
mierze dział logistyki produkcji. Ze względu na niedosta-
teczną liczbę miejsc paletowych na poziomie działu naważal-
ni i nastawni, wszystkie surowce przechowywane są pośred-
nio w magazynie zarządzanym przez dział logistyki produk-
cji. Surowce potrzebne do produkcji przekazywane są na 
bieżąco do działu naważalni i nastawni, co nadmiernie obciąża 
dział logistyki. Projekt antresoli pozwoli na przyjmowanie do-
staw surowców bezpośrednio na poziom działu naważalni 
i nastawni, co odciąży pozostałe, dotąd zaangażowane, działy. 

W związku z powyższą potrzebą powstał model symu-
lacyjny przedstawiający sytuację aktualną. Na jego podsta-
wie zbudowano szereg rozwiązań, uwzględniając wszystkie 
założenia i warunki brzegowe. Przede wszystkim należało 
się skupić na rozwiązaniu problemu niewystarczającej licz-
by miejsc paletowych dedykowanych działowi naważalni 
i nastawni. Istotne było także skrócenie drogi transporto-
wej pomiędzy regałami, podajnikiem rolkowym oraz ma-
szyną do obracania palet. Dzięki zastosowaniu oprogramo-
wania symulacyjnego, łatwo było zauważyć zalety oraz 
wady proponowanych rozwiązań. Umożliwiało to bieżące 
wprowadzanie korekt do koncepcji, co zaowocowało stwo-
rzeniem najkorzystniejszej, możliwej wizji magazynu. 

Stworzenie modeli symulacyjnych wszystkich propozy-
cji pozwoliło między innymi:

•	 obliczyć długości dróg transportowych pokonywa-
nych przez wózki widłowe w procesie (przy różnych 
obciążeniach);

•	 obliczyć czas potrzebny na realizację procesów;
•	 znaleźć najkorzystniejsze lokacje dla infrastruktury 

magazynowej;
•	 wskazać i porównać liczbę miejsc paletowych dostęp-

nych w różnych koncepcjach;
•	 zweryfikować potrzebę utrzymania obecnej liczby 

wózków widłowych oraz podajników rolkowych;

•	 wskazać wąskie gardła procesu oraz miejsca poten-
cjalnie niebezpieczne, a w dalszym etapie modelowa-
nia wyeliminować te punkty.

Budowa modelu sytuacji aktualnej
Pierwszym etapem pracy było zbudowanie modelu sytuacji 
aktualnej (rysunek 4). Warto zwrócić uwagę między innymi 
na umiejscowienie obracarki palet, która jest niezbędna ze 
względu na występowanie różnych stref ochronnych w przed-
siębiorstwie (ze względu na bliski kontakt z surowcami i wy-
magania higieniczne, dział naważalni i nastawni, w którym 
przygotowywane są masy do produkcji, musi operować wy-
łącznie paletami plastikowymi). Inną kwestią jest umiejsco-
wienie pojemników chłodniczych dedykowanych surowcom, 
które należy przechowywać w obniżonej temperaturze.

Rys. 3. Umiejscowienie magazynu w przedsiębiorstwie

Rys. 4. Model sytuacji aktualnej

Koncepcje alternatywne
Kolejnym etapem było tworzenie alternatywnych koncep-
cji poprzez ciągłe doskonalenie modeli, opierając się na po-
mysłach spisanych podczas sesji burzy mózgów, w której 
uczestniczyli zaangażowani w proces pracownicy różnych 
szczebli. Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przykładowo 
modele według koncepcji 2 i 4.

Rys. 6. Model alternatywnej koncepcji – koncepcja 4

Rys. 5. Model alternatywnej koncepcji – koncepcja 2
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Powstałe koncepcje zostały porównane i przedstawione 
grupie decyzyjnej, która miała zdecydowanie ułatwione za-
danie przy dokonywaniu wyboru. Ryzyko decyzji jest bo-
wiem zminimalizowane, ponieważ powstałe modele po-
zwalają przewidzieć wszelkie konsekwencje i w przejrzysty 
sposób pokazują zalety oraz wady poszczególnych rozwią-
zań.

Koncepcja pierwsza przewidywała najmniej uspraw-
nień. Prócz samej antresoli wprowadzono zmiany dotyczą-
ce surowców przechowywanych w lodówkach. Problem ich 
składowania rozwiązano pomieszczeniem chłodniczym, 
które zapewnia znacząco większą liczbę miejsc paletowych 
dedykowanych surowcom wymagającym przechowywania 
w niższych temperaturach. 

Koncepcja druga wprowadzała istotne zmiany w zakre-
sie procesu logistycznego. Przewidywała budowę osobnego 
pomieszczenia na poziomie antresoli, które służyłoby obra-
caniu palet z surowcami. Pomieszczenie to skracałoby także 
drogę transportową surowców ze względu na nowe umiej-
scowienie podajnika rolkowego. Koncepcja ta nie uwzględ-
niała jednak zmian dotyczących surowców wymagających 
przechowywania w niższych temperaturach, a układ rega-
łów i rozmieszczenie wejść do poszczególnych pomieszczeń 
prowadził do powstania miejsca potencjalnie niebezpiecz-
nego. 

Koncepcja trzecia łączyła zalety dwóch pozostałych. 
Uwzględniono w niej zarówno pomieszczenie chłodnicze, 
jak i dodatkowe pomieszczenie, w którym obracane byłyby 
palety z surowcami. Poprzez zmianę układu regałów oraz 
inne rozmieszczenie wejść, wyeliminowano także miejsce 
potencjalnie niebezpieczne. 

Ostatnia koncepcja, będąca rozwinięciem koncepcji 
trzeciej, zmieniała umiejscowienie pomieszczenia chłodni-
czego, biorąc pod uwagę rotację poszczególnych surow-
ców.

Zalety i wady poszczególnych koncepcji przedstawiono 
w tabeli 1, a porównanie miejsc paletowych poszczegól-
nych działów na rysunku 7.

Zalety i wady poszczególnych koncepcji
Koncepcja Zalety Wady

Koncepcja 1
1. Największa liczba miejsc paleto-

wych dla działu Compoundingu.

1. Konieczność wymiany palet na 
obszarze magazynu.

2. Metoda podawania surowców – 
dłuższa droga transportowa.

Koncepcja 2

1. Rozwiązanie pomieszczenia 
z obracarką na poziomie 
Compoundingu.

2. Dodatkowy podajnik rolkowy, 
skracający drogę transportową.

1. Przechowywanie wyrobów w nie-
praktycznych lodówkach (zajmują 
więcej przestrzeni).

2. Krzyżowanie się dróg transpor-
towych – powstanie miejsca 
potencjalnie niebezpiecznego. 

Koncepcja 3

1. Duża liczba miejsc paletowych 
chłodniczych w osobnym po-
mieszczeniu.

2. Korzystniejszy układ dróg trans-
portowych pod kątem bezpie-
czeństwa i szybkości transportu.

Koncepcja 4

1. Mniej rotujące surowce chłodzo-
ne są bardziej oddalone.

2. Dodatkowa przestrzeń do zago-
spodarowania na terenie buforu 
Compoundingu.

Rys. 7. Porównanie miejsc paletowych poszczególnych działów

Tabela 1

Projekt symulacyjny ruchu środków transportu wewnętrznego 
pomiędzy halą montażu a halą budowy sekwencji3

Cel do osiągnięcia
Było nim zbudowanie modelu do przeprowadzania symu-
lacji odzwierciedlającej ruch środków transportu wewnętrz-
nego pomiędzy halą montażu a halą budowy sekwencji. 
Pozwoliło to na sprawdzenie, czy wąskie gardła (zaznaczo-
ne czerwoną oraz niebieską strzałką na rysunku 8) będą po-
wodować opóźnienia w dostawach na halę montażu.

Dane wejściowe
Wykorzystywane środki transportu – pociągi i wózki wi-
dłowe

•	 średnia prędkość pociągów – 8 km/h (zjazd), 4 km/h 
(wjazd),

•	 średnia prędkość wózków widłowych – 5 km/h.

Wymiary:
•	 szerokość bramy: 4,8 metra,
•	 szerokość rampy: 5 metra,
•	 długość rampy: 70,8 metra,
•	 nachylenie rampy: 10%.

Czas taktu produkcji: 2 minuty.
Czasy załadunku i rozładunku zostały przez nas opraco-

wane – ich zakres mieści się w przedziale od 15 do 40 minut. 

3 Projekt zrealizowany był w maju 2014 roku przy współudziale następujących osób: 
Martyna Barłóg, Paulina Kociołek, Grażyna Rożek, Barbara Sznajder, Damian 
Kaźmierczak, Błażej Kuczyński, w ramach przedmiotu Projektowanie Procesów 
Logistycznych, którego prowadzącymi byli dr hab. inż. Paweł Pawlewski oraz mgr 
inż. Jakub Borucki.

Rys. 8. Wąskie gardła procesu
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Przebieg analizowanego procesu
Operator pociągu po otrzymaniu zlecenia kompletacji uda-
je się na magazyn w celu załadowania części do montażu. 
Jeden z magazynów znajduje się na tym samym poziomie 
co hala sekwencji, natomiast drugi z magazynów uloko-
wany jest nad halą na pierwszym piętrze. Czasami zdarza 
się, że operator musi jechać do obydwu magazynów, aby 
skompletować składniki potrzebne do produkcji.

Założenia projektowe
Przyjęto następujące założenia:

•	 po rampie jeżdżą tylko i wyłącznie pociągi;
•	 pierwszeństwo ma zawsze pociąg zjeżdżający z rampy;
•	 pociągi nie mogą mijać się na zakręcie, ale mogą mi-

jać się na rampie;
•	 w bramie mogą zmieścić się dwa środki transportu 

(zarówno wózki, jak i pociągi);
•	 jeśli na wysokości bramy spotyka się wózek i pociąg, 

to pociąg ma pierwszeństwo;
•	 priorytetem są przejazdy pociągów – analizę wózków 

można rozpocząć w momencie, gdy stwierdzimy, że 
jest jeszcze czas na dodatkowy przejazd (po puszcze-
niu wszystkich pociągów);

•	 kolejność przejazdów przedstawiono na rysunku 9 
(oznaczenia: 1 – zjazd pociągu z rampy, 2 – wjazd 
pociągu do magazynu dolnego, 3 – wjazd pociągu na 
rampę, 4 – przejazd wózków widłowych).  

opóźnień pociągów oraz średnie opóźnienie pociągów. 
Można je śledzić w czasie rzeczywistym lub odczytać  
po zakończonej symulacji. 

Stworzony model symulacyjny był bardzo elastyczny. 
Poprzez modyfikowanie wprowadzanych danych można 
badać kolejne warianty przepływu środków transportu. 
W ten sposób można będzie sprawdzić przebieg procesu 
w momencie, gdy np. zwiększymy częstotliwość jazdy lub 
dodamy kolejne środki transportu. 

Procesy symulacji
Na potrzeby projektu zbudowano osiem wersji symulacji:
a) stały rozkład jazdy pociągów trwający 20 minut/pętle,

•	 symulacja bez wózków widłowych,
•	 symulacja z wózkami widłowymi;

b) zmienny rozkład jazdy pociągów mieszczący się w prze-
dziale 15–40 minut/pętle
•	 symulacja bez wózków widłowych,
•	 symulacja z wózkami widłowymi o różnej częstotli-

wości przejazdu przez bramę.

Każda symulacja trwała 8 godzin.

Wyniki symulacji
Wyniki symulacji przy stałym rozkładzie pociągów przed-
stawiono w tabeli 3, a największe opóźnienia na linie pro-
dukcyjną na rysunku 10.

Wyniki symulacji przy zmiennym rozkładzie pociągów 
przedstawiono w tabeli 4, a największe opóźnienia na linię 
produkcyjną na rysunku 11.

Rys. 9. 
Kolejność przejazdu 
środków transportu 
wewnętrznego  
przez bramę

W stworzonym modelu pociągi oznaczone kolorami 
miały swoje wyznaczone trasy (tabela 2):

Trasy pociągów
Kolor pociągu Sposób załadunku

Czerwony, niebieski 4 pojemniki sekwencyjne ładowane  
w magazynie na I piętrze

Fioletowy, zielony, żółty
2 pojemniki sekwencyjne ładowane  
w magazynie na I piętrze,  
2 w magazynie na parterze

Tabela 2

Korzyści płynące z modelu
W modelu symulacyjnym mierzony jest rzeczywisty czas 
przejazdu pociągu w każdej pętli. Dzięki tym pomia-
rom możliwe było wykonanie statystyk, które pokazują 
wielkość opóźnienia pociągu podczas każdej pętli, sumę 

Wyniki dla symulacji o stałym rozkładzie pociągów
Częstotliwość jazdy 
wózków widłowych 
[przejazdów/godzinę]

Najważniejsze parametry Bez wózków 
widłowych

Z wózkami 
widłowymi

90

Średnie opóźnienie[s] 4 14

Przedział czasowy, w którym najczę-
ściej występowały opóźnienia [s] 4–5 14–20

Suma opóźnień [s] 360 1185

Tabela 3

Rys. 10. Największe opóźnienia na linię produkcyjną dla symulacji o stałym rozkładzie 
pociągów
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Wnioski z symulacji
Z przeprowadzonych symulacji można wywnioskować, że:

•	 badany zakręt oraz rampa są wąskim gardłem proce-
su, jednak przy obecnym natężeniu ruchu nie mają 
wpływu na opóźnienia dostaw na produkcję;

•	 jazda wózków widłowych przez bramę powoduje 
wzrost opóźnień pociągów na produkcję, jednak wzrost 
ten nie jest na tyle znaczący, aby wyeliminować ich 
transport w tym obszarze;

•	 porównując największe opóźnienia z czasem taktu li-
nii produkcyjnej, można stwierdzić, że opóźnienia 
pociągów nie będą powodowały zatrzymań linii pro-
dukcyjnej;

•	 wysokie opóźnienia (powyżej 40 sekund) występują 
sporadycznie.

Podsumowanie
W okresie ogromnej konkurencji na rynku oraz trendu 
wyszczuplania procesów, obserwuje się coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi do symulacji komputero-
wych w warunkach przemysłowych, a nie jak to dotych-
czas jedynie akademickich. Przedsiębiorstwa kładą coraz 
większy nacisk na zwiększanie wydajności i eliminację 

marnotrawstwa. Firmy, decydując się na zakup oprogra-
mowania symulacyjnego, ponoszą koszty m.in. związane 
z licencjami, zatrudnieniem wykwalifikowanych pracow-
ników; jednak dzięki możliwości testowania różnych kon-
cepcji oszczędzają ogromne środki finansowe związane 
z implementacją nietrafionych rozwiązań. Dzięki symula-
cjom komputerowym można zaprojektować cały system 
od początku do końca, zanim zaczniemy tworzenie tego 
rzeczywistego. Pozwala to już w fazie projektowania na 
wyeliminowanie wszelkich niechcianych oraz niezaplano-
wanych sytuacji. 

Warto zauważyć, że wzrost popularności systemów sy-
mulacyjnych, który można obserwować już od wielu lat za 
granicą, staje się także stałym trendem w Polsce. Coraz 
więcej przedsiębiorstw zaczyna rozważać wdrożenie opro-
gramowania lub już to zrobiło. Barierą okazuje się inwesty-
cja w oprogramowanie oraz brak wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej. Wzrost popularności w Polsce może być tak-
że związany z aktywnością akademicką oraz coroczną Galą 
Logistyki, organizowaną w Poznaniu. Podczas tego wyda-
rzenia prezentowane są rozwiązania symulacyjne stworzone 
przez studentów przy współpracy z największymi przedsię-
biorstwami województwa wielkopolskiego. 

Warto przemyśleć inwestycję w oprogramowanie symu-
lacyjne, szczególnie w przypadku koncernów, które mogą 
je wykorzystać w wielu obszarach oraz filiach danej grupy. 
Ponadto oprogramowanie symulacyjne może usprawniać 
nie tylko poszczególne procesy wewnętrzne czy pomagać 
w usprawnianiu funkcjonowania fabryk. Należy zauważyć 
duży potencjał w kwestii koordynowania całego łańcucha 
dostaw. Korzyści z zastosowania symulacji będą wówczas 
zauważalne także w pozostałych ogniwach łańcucha, co 
zwiększy jego konkurencyjność.

Możliwości, jakie niosą ze sobą symulacje, są z pewno-
ścią warte uwagi i prawdopodobnie staną się standardem 
w niedalekiej przyszłości. Sfera biznesu powinna dostrzec, 
że symulacje dają ogromne możliwości w tworzeniu no-
wych procesów, systemów, przedsiębiorstw, a nawet 
w projektowaniu całych łańcuchów dostaw i usprawnia-
niu ich działania. Choć wykorzystanie symulacji wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi, należy wziąć je pod 
uwagę już na samym początku budowania przewagi ryn-
kowej, bowiem potencjał tych narzędzi jest ogromny za-
równo na etapie wchodzenia na rynek, jak i w momencie 
poszukiwania przewagi nad konkurencją
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Wyniki dla symulacji o zmiennym rozkładzie pociągów
Częstotliwość jazdy 
wózków widłowych 

[przejazdów/godzinę]
Najważniejsze parametry Bez wózków 

widłowych
Z wózkami 
widłowymi

180

Średnie opóźnienie[s] 6,5 14,5

Przedział czasowy, w którym 
najczęściej występowały 
opóźnienia[s]

2–6 8–14

Suma opóźnień[s] 550 1213

125

Średnie opóźnienie [s] 6 12

Przedział czasowy, w którym 
najczęściej występowały 
opóźnienia [s]

2–6 8–14

Suma opóźnień[s] 502 1008

90

Średnie opóźnienie [s] 5,5 8

Przedział czasowy, w którym 
najczęściej występowały 
opóźnienia [s]

2–6 2–8

Suma opóźnień[s] 470 694,5

Tabela 4

Rys. 11. Największe opóźnienia na linię produkcyjną dla symulacji o zmiennym rozkładzie 
pociągów
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Analiza preferencji i satysfakcji  
pasażerów transportu publicznego  
w Kielcach1

Streszczenie. Jakość funkcjonowania transportu zbiorowego w miastach 
nabiera dużego znaczenia wobec rosnących wymagań ze strony pasaże-
rów, których oczekiwania i satysfakcja powinny być zaspokojone. Usługi 
powinny posiadać cechy, które będą na tyle atrakcyjne dla pasażerów, 
by skłonić ich do rezygnacji z korzystania z samochodów prywatnych. 
Celem pracy jest ocena preferencji i poziomu realizacji cech jakości usług 
przewozowych przez pasażerów transportu publicznego w Kielcach (re-
alizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji na zlecenie 
Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach), ustalenie luki jakościowej 
oraz ogólnego stopnia zadowolenia respondentów na podstawie przepro-
wadzonych badań ankietowych. Oceny tej dokonano w oparciu o wywiad 
wraz z uwzględnieniem ocen skrajnych pasażerów, które stanowią dosko-
nałe uzupełnienie wyników. Dokonano też porównania oceny cech jakości 
transportu publicznego w Kielcach z wynikami z 2005 roku. Dane uzy-
skano we własnych badaniach na próbie 496 użytkowników transportu 
publicznego w Kielcach. W ostatniej części artykułu omówiono też jakość 
przewozów na podstawie tzw. ocen skrajnych pasażerów. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, preferencje pa-
sażerów

Wprowadzenie
Poznanie preferencji i satysfakcji pasażerów jest podstawo-
wym kryterium oceny jakości usług miejskiego transportu 
zbiorowego. Ukierunkowanie na klienta poprzez poznanie 
jego oczekiwań pozwala na zaoferowanie mu takiej usługi, 
jakiej wymaga. Jakość usług publicznego transportu pasa-
żerskiego zgodnie z polską Normą (PN-EN-13816:2002 
(U)) definiowana jest jako zestaw kryteriów jakości i od-
powiednich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca 
usług. Jakość usług oparta jest na koncepcji pętli jakości 
usług2 zaprezentowanej na rysunku 1.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Mikulska 
65%, W. Starowicz 35%.

2 Starowicz W., Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka Nowej 
Polskiej Normy (część I), „Transport Miejski i Regionalny”, 2004, nr 10, s. 28–29.

Jakość możemy rozpatrywać zarówno z punktu widze-
nia klienta (jakość oczekiwana i odczuwana), jak i dostaw-
cy (jakość docelowa i dostarczana). Pomiędzy poszczegól-
nymi elementami pętli mogą występować różnice, jednak 
najistotniejszą luką jest różnica występująca pomiędzy 
jakością oczekiwaną a odczuwaną3. Stanowi ona niezbęd-
ną informację służącą do podejmowania racjonalnych de-
cyzji związanych z udoskonaleniem i rozwojem obecnego 
systemu komunikacyjnego. Pozwala ukierunkować tak 
działania, by uzyskać niezbędną akceptację społeczną oraz 
promować korzystanie z komunikacji zbiorowej4. 

Rolą władz miejskich jest zapewnienie mieszkańcom jak 
najbardziej atrakcyjnych warunków życia (w tym trans-
port), uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich grup 
mieszkańców5. Prawidłowo działający przewoźnik dostar-
cza pasażerom tego, czego oczekują. Skonstruowanie wzor-
ca jakości, pokazującego preferencje pasażerów stanowi 
punkt odniesienia do kształtowania oferty przewozowej 
oraz dopasowania jej do zmian, które zachodzą w ocenach 
klientów. Można je poznać poprzez analizę zebranych da-
nych dotyczących oferowanych i realizowanych cech jako-
ściowych. Pasażerowie formułują wiele cech jakości, co 
sprawia, że wzorzec jakości usług przewozowych ma zawsze 
postać wielowymiarową6. 

Niezbędną informacją służącą do podejmowania racjo-
nalnych decyzji związanych z udoskonaleniem i rozwojem 
obecnego systemu komunikacyjnego jest jego aktualna 
ocena. Pozwala ona ukierunkować tak działania, by uzy-
skać niezbędną akceptację społeczną, prowadzić działania 
marketingowe przez przewoźników oraz promować korzy-
stanie z komunikacji zbiorowej7. Badania marketingowe, 
określające preferencje i satysfakcje pasażerów ze świadczo-
nych usług, ustalają, na jakim jest poziomie. Określenie 
profilu jakościowego pasażerów polega na8:

3 Tamże
4 Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, SITK, Kraków 1991, s. 19–20.
5 Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.7.
6 Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbioro-

wym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 350–354.
7 Rudnicki A., Jakość…, s. 19–20.
8 Barcik J. Czech P., Jackiewicz J., Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej 

– część I, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 2010, z.67,  
s. 55–65.

Rys. 1. Pętla jakości usług 
Źródło: [2]
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•	 poznaniu wymagań klientów (ocena preferencji) po-
przez nadanie przez nich ocen, w ustalonej skali, po-
szczególnym cechom oczekiwanej jakości, stanowią-
cych podstawę do kształtowania oferty przewozowej 
wraz z dostosowywaniem jej do zmian zachodzących 
w ocenach;

•	 ocenie, w tej samej skali, cech odczuwanej jakości 
(ocena satysfakcji), określającej zadowolenie i stopień 
spełnienia cech jakości;

•	 wyznaczeniu luki jakościowej, określającej różnice 
między preferencjami i satysfakcjami klientów.

Podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu 
miejskiego są cechy jakości usług przewozowych. 
Przedstawia się je jako wymagania związane z zaspokajaniem 
potrzeb przewozowych. Użytkownicy transportu miejskiego 
różnią się w ocenie poszczególnych cech jakości. W związku 
z tym nie jest możliwe ustalenie jednej hierarchii ocen, gdyż 
jest ona determinowana wieloma warunkami9.

Metoda badań i analiz
Ponieważ w roku 2005 przeprowadzono badania jakości 
przewozów w Kielcach10, dlatego zastosowano analogiczną 
metodologię badań, aby móc porównać zmiany, jakie zaszły 
w preferencjach pasażerów w ciągu 10 lat. Ponownie jest to 
wywiad bezpośredni, a próbę stanowi 496 losowo dobra-
nych osób z zachowaniem proporcji charakterystycznych 
dla populacji, czyli tzw. dobór warstwowy. 

Badania w formie wywiadu bezpośredniego za pomocą 
kwestionariusza przeprowadzono w listopadzie 2014 roku 
w 4 miejscach pomiarowych:

•	 na przystanku „Warszawska – Politechnika”, 
•	 na przystanku „Grunwaldzka – Szpital”,
•	 na przystanku „Żeromskiego”,
•	 na przystanku „Świętokrzyska – Galeria Echo”.

Zamieszczona w kwestionariuszu metryczka pozwoliła 
na dokonanie podziału badanych pasażerów na względnie 
jednorodne grupy według płci (kobieta, mężczyzna) i statu-
su społeczno-zawodowego (uczniowie, studenci, osoby pra-
cujące, osoby bezrobotne oraz emeryci i renciści) z zacho-
waniem proporcji charakterystycznych dla całej populacji. 
Porównanie wyników badania pomiędzy tymi grupami po-
zwala przedstawić różnice w zachowaniach i preferencjach 
komunikacyjnych11. W badaniu udział wzięło w sumie 496 
respondentów (w tym 267 kobiet i 229 mężczyzn). 
Natomiast, jeśli chodzi o podział ankietowanych na grupy 
społeczno-zawodowe, uczestniczyło 38 uczniów, 90 studen-
tów, 233 osoby pracujące, 31 bezrobotnych oraz 104 eme-
rytów i rencistów. 

9 Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Politechnika 
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2007.

10 W 2005 roku wykonano badania jakości transportu publicznego w Kielcach. 
Wyniki przedstawiono w książce: Starowicz W., Jakość przewozów,….op.cit. 

11 Hebel K., Grzelec K.., Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców miast 
i gmin aglomeracji miejskich na przykładzie Gdyni, Sopotu, Rumi i Kosakowa, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2004, nr 6, s. 9

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamknię-
tych i dwóch otwartych). 

W pytaniach zamkniętych respondenci, w tzw. skali 
szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było najwyższą oceną), ocenia-
li 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, pozio-
mu realizacji usług i zauważonych przez nich zmian. Pod 
uwagę wzięto te same cechy jakości usług przewozowych 
co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z cza-
sem podróży (częstotliwość kursowania, punktualność 
kursowania, czas przejazdu, dostępność sieci komunika-
cyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami podró-
ży (bezpośredniość podróży, wygoda w pojeździe, infor-
macja w pojazdach i na przystankach, koszt przejazdu, 
bezpieczeństwo osobiste pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostat-
nich 10 latach.

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny sto-
pień zadowolenia z usług MPK w Kielcach. Respondenci 
udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z dokład-
nością do dziesięciu procent. 

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły 
identyfikację jakości przewozów metodą ocen skrajnych. 
Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy główne zalety 
i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. 
ocen skrajnych doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę 
na temat oczekiwań pasażerów12. 

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia 
– średnią ważoną (
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Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 
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zależności przeprowadzono w oparciu o współczynnik kore-
lacji rang Spearmana i Kendella13.

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić do-
kładność szacunków populacji na podstawie próby. Błąd 
ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy wnioskowaniu 
o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczano błąd szacunku średniej arytmetycznej (b)14. Wartość 
średnia jest w dalszej części artykułu podawana w postaci 
wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

Ogólny stopień zadowolenia pasażerów
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli 1.

Średni ogólny stopień zadowolenia z funkcjonowania 
transportu publicznego w Kielcach wynosi 72,38%. 
Odpowiedzi respondentów zawierają się w przedziale od 
10% do 100%. Należy zwrócić uwagę, że nikt z ankieto-
wanych nie wskazał całkowitego niezadowolenia, czyli oce-
ny 0%, natomiast 12,10% badanych wyraża całkowite za-
dowolenie z funkcjonowania komunikacji publicznej. 
Najwięcej wskazań (61,90% wszystkich odpowiedzi) za-
wiera się w przedziale od 60% do 80%. Największy pro-

12 Starowicz W., Kształtowanie jakości, ….op.cit., s. 357–358.
13 Żurowska J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, 

„Transport Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33.
14 Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, Wydanie 2, Akademia 

Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 1997, s. 222.
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cent ankietowanych (28,43%) deklaruje swoje zadowolenie 
na poziomie 80%. Dokładnie połowa respondentów jest 
zadowolona z funkcjonowania komunikacji miejskiej 
w stopniu nie wyższym niż 80%. Co czwarta osoba dekla-
ruje swój poziom zadowolenia na poziomie nie większym 
niż 60%, a 75% respondentów udzieliło odpowiedzi nie 
mniejszych niż ta wartość. Jeśli chodzi o kwartyl górny Q3

, 
75% pasażerów ocenia swój stopień zadowolenie na nie 
więcej niż 80%, a co czwarty pytany na 80% i więcej. 

Analiza preferencji pasażerów transportu publicznego 
Preferencje pasażerów transportu miejskiego określają ocze-
kiwania pasażerów wobec jakości usług przewozowych. Są 
one podstawą kształtowania oferty przewozowej i dostoso-
wywania jej do zmian zachodzących na oczach klientów15. 

Wyniki badań preferencji pasażerów transportu pu-
blicznego w Kielcach zostały przedstawione w tabeli 2 oraz 
na rysunku 2. 

Za trzy najważniejsze cechy jakości pasażerowie uznali: 
punktualność kursowania (średnia 4,77), niezawodność 
(4,72) oraz częstotliwość kursowania (4,71), natomiast naj-
mniej ważne są cechy związane z wygodą w pojeździe 
(4,09), bezpieczeństwem osobistym (4,26), informacją w po-
jazdach i na przystankach (4,13). 

Oczekiwania pasażerów transportu publicznego w Kiel-
cach są bardzo duże. Średnie oceny respondentów zawierają 
się w przedziale 4,09 – 4,77 (rozstęp 0,68). Wyraźnie wi-
dać, że oceny preferencji oscylują w górnych granicach ska-
li – dominującymi ocenami są 5. Zdecydowanie wyższe są 
oczekiwania związane z cechami jakości związanymi z cza-
sem podróży niż warunkami podróży. Oceny badanych 
osób dotyczące punktualności są do siebie najbardziej zbli-
żone (współczynnik zmienności 9,69%), natomiast naj-
większe zróżnicowanie odpowiedzi ankietowanych dotyczy 
informacji w pojazdach i na przystankach (22,24%). 

Porównanie wyników z lat 2005 i 2014
W tabeli 3 i na rysunku 3 przedstawiono zmiany obecnych 
preferencji w porównaniu do roku 2005.

W celu zbadania zgodności i zależności opinii respon-
dentów z roku 2014 i 2005 dotyczących preferencji prze-
prowadzono analizę zależności w oparciu o współczynnik 
korelacji rang Spearmana, który wykazał, że istnieją istot-
ne różnice w ocenie preferencji pasażerów w poszczegól-
nych badaniach16. Odczucia pasażerów stale ulegają zmia-
nie, w związku z tym konieczne jest uaktualnianie prze-
prowadzanych badań marketingowych oraz analiz 
zachowań konsumentów17, co potwierdza powyższy przy-
padek. 

15 Starowicz W.: Jakość…, s. 48
16 Ciastoń A., Wyniki badania zgodności ocen preferencji pasażerów na temat jakości usłu-

gi przewozowej w miejskiej komunikacji zbiorowej, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2007, nr 6, s. 25–34.

17 Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jako determi-
nanty kształtowania oferty przewozowej i polityki transportowej w Gdyni, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2007, nr 6, s. 20.

Ogólny stopień zadowolenia pasażerów
Stopień zadowolenia Liczba odpowiedzi Udział procentowy odpowiedzi [%]

0% 0 0,00

10% 6 1,21

20% 6 1,21

30% 13 2,62

40% 9 1,81

50% 45 9,07

60% 68 13,71

70% 98 19,76

80% 141 28,43

90% 50 10,08

100% 60 12,10

suma 496 100
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72,38%

s 18,83%

b 1,66%
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cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 

 z błędem 70,72–74,04%

Me 80,00%

Q1 60,00%

Q3 80,00%

Vs 26,02%

Mo 80%

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Ocena preferencji pasażerów transportu publicznego
Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
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Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
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z błędem ranga s b Q1 Me Q3 Vs [%] Mo

częstotliwość 
kursowania 4,71 4,67 4,76 3 0,47 0,04 4 5 5 10,06 5

bezpośredniość 
podróży 4,52 4,46 4,58 5 0,69 0,06 4 5 5 15,20 5

wygoda w pojeździe 4,09 4,01 4,16 10 0,87 0,08 4 4 5 21,19 4

informacja 
w pojazdach i na 
przystankach

4,13 4,05 4,21 9 0,92 0,08 3 4 5 22,24 5

dostępność sieci 
komunikacyjnej 4,61 4,56 4,66 4 0,55 0,05 4 5 5 11,95 5

czas przejazdu 4,31 4,24 4,38 6 0,82 0,07 4 5 5 18,95 5

koszt przejazdu 4,30 4,23 4,38 7 0,85 0,07 4 5 5 19,78 5

punktualność 
kursowania 4,77 4,73 4,81 1 0,46 0,04 5 5 5 9,69 5

niezawodność 4,72 4,68 4,77 2 0,51 0,04 5 5 5 10,73 5

bezpieczeństwo 
osobiste pasażerów 4,26 4,19 4,33 8 0,80 0,07 4 4 5 18,69 5

Tabela 1

Tabela 2

Rys. 2. Preferencje pasażerów transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne
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Porównanie wyników badań preferencji pasażerów
2014 2005

Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 
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ranga

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 
10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 
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ranga rozstęp (wartość  
bezwzględna)

udział rozstępu w warto-
ści średniej 2014 [%]

częstotliwość 
kursowania 4,71 3 4,00 5 0,71 15,14

bezpośredniość 
podróży 4,52 5 4,50 3 0,02 0,49

wygoda w pojeździe 4,09 10 4,20 4 0,11 2,77
informacja 
w pojazdach i na 
przystankach

4,13 9 3,80 7 0,33 7,92

dostępność sieci 
komunikacyjnej 4,61 4 3,75 8 0,86 18,64

czas przejazdu 4,31 6 3,90 6 0,41 9,52
koszt przejazdu 4,30 7 3,70 9 0,60 13,96
punktualność 
kursowania 4,77 1 4,60 1 0,17 3,57

niezawodność 4,72 2 4,55 2 0,17 3,68
bezpieczeństwo 
osobiste pasażerów 4,26 8 3,70 10 0,56 13,23

Rys. 3. Porównanie wyników badań preferencji pasażerów
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3 Tabela 4

Tabela 5

Analiza satysfakcji pasażerów transportu publicznego 
Satysfakcje pasażerów transportu miejskiego określają za-
dowolenie i stopień spełnienia cech jakości usług przewozo-
wych. Określane są jako „barometr” jakości usług18. 

Wyniki badań satysfakcji pasażerów transportu publiczne-
go w Kielcach zostały przedstawione w tabeli 4 i na rysunku 4.

Średnie oceny cech jakości transportu publicznego 
w Kielcach znajdują się w przedziale od 2,85 do 3,99 o rozpię-
tości równej 1,84. Oceny satysfakcji oscylują w środkowych 
granicach skali (oceny 3 i 4). 

Do trzech najlepiej ocenianych cech jakości należą: infor-
macja w pojazdach i na przystankach (średnia 3,99), dostęp-
ność sieci komunikacyjnych (3,80) oraz niezawodność (3,72). 
Pasażerowie wyrażają niezadowolenie z kosztu przejazdu 
(2,85), czasu przejazdu (3,43), wygody w pojeździe (3,40). 
Oceny badanych osób dotyczące punktualności kursowania 
są do siebie najbardziej zbliżone (współczynnik zmienności 
12,88%). Największe odchylenie od średniej (odchylenie 
standardowe 1,00) występuje w ocenie bezpośredniości po-
dróży. Jeśli chodzi o najniżej ocenianą cechę, czyli koszt prze-
jazdu, w jej ocenie występuje największe zróżnicowanie od-
powiedzi respondentów (współczynnik zmienności 29,80%).

Porównanie wyników z lat 2005 i 2014
W tabeli 5 i na rysunku 5 przedstawiono wyniki i różnice 
pomiędzy obecnymi ocenami satysfakcji i rokiem 2005.

18 Starowicz W., Jakość…, s. 45–46

Ocena satysfakcji pasażerówtransportu publicznego
Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 
10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 

z błędem ranga s b Q1 Me Q3 [%] Vs Mo

częstotliwość 
kursowania 3,64 3,56 3,72 6 0,93 0,08 3 4 4 25,54 4

bezpośredniość 
podróży 3,66 3,57 3,75 4 1,00 0,09 3 4 4 27,31 4

wygoda w pojeździe 3,40 3,31 3,48 9 0,97 0,09 3 3 4 28,55 3

informacja 
w pojazdach i na 
przystankach

3,99 3,91 4,08 1 0,97 0,09 3 4 5 24,30 5

dostępność sieci 
komunikacyjnej 3,80 3,72 3,89 2 0,98 0,09 3 4 5 25,77 4

czas przejazdu 3,43 3,36 3,50 8 0,82 0,07 3 4 4 23,82 4

koszt przejazdu 2,85 2,78 2,93 10 0,85 0,07 2 3 4 29,80 3

punktualność 
kursowania 3,59 3,55 3,63 7 0,46 0,04 3 4 4 12,88 4

niezawodność 3,72 3,67 3,76 3 0,51 0,04 3 4 4 13,63 4

bezpieczeństwo 
osobiste pasażerów 3,65 3,58 3,72 5 0,80 0,07 3 4 4 21,83 4

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Satysfakcja pasażerów transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne

Porównanie wyników badań  satysfakcji pasażerów
2014 2005

Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 

ranga

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 
10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 

ranga rozstęp (wartość 
bezwzględna)

udział rozstępu w warto-
ści średniej 2014 [%]

częstotliwość 
kursowania 3,64 6 3,49 7 0,15 4,15

bezpośredniość 
podróży 3,66 4 3,70 2 0,04 1,06

wygoda w pojeździe 3,40 9 3,58 4 0,18 5,38

informacja 
w pojazdach i na 
przystankach

3,99 1 3,90 1 0,09 2,30

dostępność sieci 
komunikacyjnej 3,80 2 3,40 8 0,40 10,58

czas przejazdu 3,43 8 3,50 6 0,07 2,06

koszt przejazdu 2,85 10 3,00 10 0,15 5,08

punktualność 
kursowania 3,59 7 3,60 3 0,01 0,31

niezawodność 3,72 3 3,55 5 0,17 4,51

bezpieczeństwo 
osobiste pasażerów 3,65 5 3,30 9 0,15 4,14

Źródło: opracowanie własne



27

TransporT miejski i regionalny 03 2015

luka jakościowa w zakresie usług transportu publicznego 
Luka jakościowa określa różnice między preferencjami i sa-
tysfakcją pasażerów. 

W tabeli 6 zestawiono luki jakościowe rzeczywiste i teore-
tyczne, odnoszące się do wyobrażeń o jak najlepszej usłudze.

Na rysunku 6 przedstawiono rzeczywiste luki jakościo-
we dla badanych cech jakości.

Wartości rzeczywistych luk jakościowych mieszczą 
się w przedziale od 0,14 do 1,45, co stanowi 2,80–29% 
szerokości przedziału ocen w całej skali pięciostopniowej. 
Największa rzeczywista luka jakościowa występuje w przy-
padku kosztu przejazdu (1,45). W następnej kolejności są 
luki związane z: punktualnością kursowania (1,18) oraz 
częstotliwością kursowania (1,17). Jeśli chodzi o najmniej-
szą różnicę pomiędzy oczekiwaniami pasażerów a oceną ich 
stopnia spełnienia to dotyczą one: informacji w pojazdach 
i na przystankach (0,14) oraz bezpieczeństwa osobistego 
pasażerów (0,61). Oceny preferencji są wyższe niż satysfak-
cji, co oznacza, że pasażerowie nie dostają usługi jakiej wy-
magają i za jaką zapłacili.

ocena zmian systemu transportu publicznego  
przez pasażerów
Poprawa jakości transportu miejskiego wiąże się z ciągłym 
doskonaleniem istniejących warunków poprzez nadanie 
priorytetu komunikacji miejskiej, zwiększeniem komfortu 
jazdy, częstotliwości kursów oraz bezpieczeństwa pasaże-
rów19.

W ciągu ostatnich lat w Kielcach zaszło wiele zmian 
w zakresie transportu w mieście20. Wprowadzono elektro-
niczne tablice informacyjne oraz automaty do sprzedaży 
biletów. W mieście funkcjonuje Kielecka Karta Miejska, 
w której obowiązuje taryfa odcinkowa oraz System 
Informacji Pasażerskiej. Zakupiono 40 nowoczesnych auto-
busów, które zostały wykorzystane do obsługi 13 nowych 
linii komunikacji autobusowej na terenie miasta. W ciągu 
ostatnich lat zbudowano i przebudowano ponad 5 km dróg 
wraz z infrastrukturą techniczną, pętle i zatoki autobuso-
we21. W planach jest budowa nowych bus-pasów oraz no-
woczesnych przystanków i wiat autobusowych22. 

W tabeli 7 i na rysunku 7 przedstawiono wystawioną 
przez pasażerów ocenę zmian w zakresie transportu pu-
blicznego w Kielcach w ciągu ostatnich 10 lat (ocena 5 – 
bardzo istotne zmiany, ocena 1 niewidoczne zmiany). 

Średnie oceny zmian, według respondentów, zawierają 
się w przedziale 2,79–4,30 (rozstęp wynosi 1,51). Naj-
bardziej widoczne zmiany dotyczą: informacji w pojazdach 
i na przystankach (średnia 4,30), dostępności sieci komuni-
kacyjnych (3,98) oraz niezawodności (3,97), natomiast naj-
mniejsze zmiany są zauważalne w przypadku kosztu prze-
jazdu (2,79) i punktualności kursowania (3,68). Oceny 

19 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc.
20 Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym, źródło: 

http://www.projektkomunikacyjny.kielce.eu/ (04.01.2015)
21 Tamże
22 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc.

Tabela 6

Tabela 7

Luki jakościowe badanych cech jakości

Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 

10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
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luka jakościowa

preferencje satysfakcja rzeczywista teoretyczna

częstotliwość kursowania 4,71 3,64 1,07 1,36

bezpośredniość podróży 4,52 3,66 0,86 1,34

wygoda w pojeździe 4,09 3,40 0,69 1,60

informacja w pojazdach 
i na przystankach 4,13 3,99 0,14 1,01

dostępność sieci  
komunikacyjnej 4,61 3,80 0,81 1,20

czas przejazdu 4,31 3,43 0,88 1,57

koszt przejazdu 4,30 2,85 1,45 2,15

punktualność kursowania 4,77 3,59 1,18 1,41

niezawodność 4,72 3,72 1,01 1,28

bezpieczeństwo  
osobiste pasażerów 4,26 3,65 0,61 1,35

Rys. 6. Luka jakościowa badanych cech jakości
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Porównanie wyników badań – satysfakcje
Źródło: opracowanie własne

Ocena zmian w zakresie transportu publicznego przez pasażerów
Cecha jakości

Kwestionariusz składał się z 5 pytań (trzech zamkniętych i dwóch otwartych).  
W pytaniach zamkniętych respondenci,w tzw. skali szkolnej od 1 do 5 (gdzie 5 było 

najwyższą oceną),oceniali 10 cech jakości pod względem swoich oczekiwań, poziomu 
realizacji usług i zauważonych przez nich zmian.Pod uwagę wzięto te same cechy 
jakości usług przewozowych, co w badaniu z 2005 roku. Były to cechy związane z 
czasem podróży (częstotliwość kursowania,punktualność kursowania,czas 
przejazdu,dostępność sieci komunikacyjnej, niezawodność) oraz związane z warunkami 
podróży (bezpośredniość podróży,wygoda w pojeździe,informacja w pojazdach i na 
przystankach,koszt przejazdu,bezpieczeństwo osobiste  pasażerów). Dla tych samych 
cech pasażerowie oceniali również poziom zmian w ostatnich 10 latach. 

W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali ogólny stopień zadowoleniaz usług 
MPK w Kielcach. Respondenci udzielali odpowiedzi z przedziału 0% do 100%, z 
dokładnością do dziesięciu procent.  

Ostatnie dwa pytania miały formę otwartą i stanowiły identyfikację jakości 
przewozów metodą ocen skrajnych. Pasażerowie mieli za zadanie wymienić trzy 
główne zalety i wady transportu publicznego w Kielcach. Poznanie tzw. ocen skrajnych 
doskonale uzupełnia i daje szeroką wiedzę na temat oczekiwań pasażerów12.  

Do analizy wyników wzięto pod uwagę miary położenia - średnią ważoną (𝒙𝒙 ), 
dominantę (Mo) oraz kwartyle (Q1, Me, Q3) oraz miary zmienności - rozstęp, odchylenie 
standardowe(s), współczynnik zmienności (Vs). Natomiast analizę zależności 
przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji rang Spearmana i Kendella13. 

Określano też błąd losowy próby, pozwalający ocenić dokładność szacunków 
populacji na podstawie próby. Błąd ten nie przekracza 4,5%. Natomiast przy 
wnioskowaniu o średniej arytmetycznej z badanej próby na całą populację 
obliczanobłąd szacunku średniej arytmetycznej(b)14 . Wartość średnia jest w dalszej 
części artykułu podawana w postaci wyliczonej oraz z uwzględnieniem błędu. 

 
Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 
Wyniki badań zaprezentowano w tabeli1. 

Tabela 1.Ogólny stopień zadowolenia pasażerów 
 

Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 
10% 6 1,21 
20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2005, nr 5, s. 32,33. 
14Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.,Statystyka, Wydanie 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego, Wrocław 1997, s. 222. 
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Stopień zadowolenia 
 

Liczba 
odpowiedzi 

 
Udział procentowy 

odpowiedzi [%] 
0% 0 0,00 
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20% 6 1,21 
30% 13 2,62 

                                                           
12Starowicz W.,Kształtowanie jakości, ….op. cit., s. 357-358. 
13Żurowska J.,Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim, „Transport 
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 z błędem ranga s b Q1 Me Q3 Vs [%] Mo

częstotliwość 
kursowania 3,79 3,71 3,87 6 0,92 0,08 3 4 4 24,31 4

bezpośredniość 
podróży 3,90 3,81 3,98 4 0,94 0,08 3 4 5 24,19 4

wygoda w pojeździe 3,74 3,65 3,82 8 0,96 0,08 3 4 4 25,70 4

informacja 
w pojazdach i na 
przystankach

4,30 4,22 4,38 1 0,90 0,08 4 5 5 21,01 5

dostępność sieci 
komunikacyjnej 3,98 3,90 4,06 2 0,88 0,08 3 4 5 22,11 4

czas przejazdu 3,75 3,68 3,83 7 0,87 0,08 3 4 4 23,24 4

koszt przejazdu 2,79 2,67 2,90 10 1,33 0,12 2 3 4 47,73 3

punktualność 
kursowania 3,68 3,59 3,78 9 1,10 0,10 3 4 5 29,92 4

niezawodność 3,97 3,90 4,05 3 0,84 0,07 3 4 5 21,06 4

bezpieczeństwo 
osobiste pasażerów 3,89 3,80 3,97 5 0,96 0,08 3 4 5 24,77 4

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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zmian oscylują głównie w wartości 3 i 4. W ocenie dotyczą-
cej kosztu przejazdu występuje największe zróżnicowanie 
odpowiedzi ankietowanych (współczynnik zmienności 
47,73%), natomiast pasażerowie najbardziej zgodni są  
w ocenie informacji w pojazdach i na przystankach (21,01%).

Ocena jakości przewozów metodą ocen skrajnych pasażerów
Ocena skrajna to opinia pasażera wskazująca obszary usług 
transportu publicznego, z których jest skrajnie zadowolo-
ny oraz skrajnie niezadowolony23. Pozwala to na określenie 
obszarów wymagających natychmiastowego działania, da-
jącego szanse szybkiej poprawy jakości24.

Respondenci wskazali 431 obszarów wyjątkowego za-
dowolenia oraz 320 obszarów skrajnego niezadowolenia. 

Obszary skrajnego niezadowolenia z usług transportu 
publicznego 
Najwięcej skrajnych złych ocen transportu publicznego 
(27,81 %) związanych było z brakiem komfortu podró-
ży. Pasażerowie skarżyli się głównie na nieprzyjemne za-
pachy (29 wskazań), tłok w pojazdach (28), małą liczbę 
miejsc siedzących (17). Dużo negatywnych ocen dotyczy-
ło częstotliwości kursowania (21,88%) – pasażerowie 
nie są zadowoleni z istniejącego rozkładu jazdy (25), małej 
liczby linii (17) – zwłaszcza nocnych (15) i zmniejszonej 
liczby kursów weekendowych w porównaniu do zwykłych 
dni (13). Nisko zostali ocenieni pracownicy przedsiębior-
stwa przewozowego. Do głównych wad zaliczono: złe za-
chowanie kontrolerów (29) oraz aroganckie zachowanie 
kierowców (11).

Na rysunku 8 przedstawiono udział procentowy po-
szczególnych kategorii skrajnego niezadowolenia z usług 
transportu publicznego. Wyniki ocen skrajnych pasażerów 
potwierdzają oceny przedstawione w analizie satysfakcji. 

Obszary skrajnego zadowolenia z usług transportu  
publicznego 
Mocną stroną transportu publicznego w Kielcach jest infor-
macja w pojazdach i na przystankach (aż 28,31 % odpowie-
dzi). Pasażerowie wskazują zadowolenie z wprowadzonych 
elektronicznych tablic informacyjnych (97 odpowiedzi) 
i aplikacji na telefon (22). Wiele pozytywnych ocen doty-
czy oferty biletowej (15,31%) – wskazywany jest system 
Kieleckiej Karty Miejskiej (31) oraz automaty biletowe 
(20). Ponadto respondenci zadowoleni są z zakupu nowych 
autobusów (27) oraz dostępu do Wi-Fi w pojazdach (13). 

Na rysunku 9 przedstawiono procentowy udział po-
szczególnych kategorii skrajnego zadowolenia z usług 
transportu publicznego.

Mocną stroną transportu publicznego w Kielcach jest 
informacja w pojazdach i na przystankach. Wiele osób 
wskazywało zadowolenie z bliskości przystanków (27 od-
powiedzi), dużej liczby linii (25) oraz wprowadzenia moni-
toringu w pojazdach (20). Wskazania respondentów po-

23 Tamże, s. 84
24 Starowicz W., Jakość…, s. 46

Rys. 7. Ocena zmian w zakresie transportu publicznego przez pasażerów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Udział poszczególnych kategorii skrajnego niezadowolenia z usług transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Udział poszczególnych kategorii skrajnego zadowolenia z usług transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne

twierdzają wysoką ocenę satysfakcji dotyczącej dostępności 
informacji, sieci komunikacyjnych, częstotliwości kursowa-
nia pojazdów oraz bezpieczeństwa osobistego pasażerów.

Podsumowanie
Miejski transport zbiorowy realizowany przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach (fot. 1) stanowi 
istotną z punktu widzenia mieszkańców usługę w mieście. 
Jego zadaniem jest przede wszystkich dostarczenie usług, 
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które satysfakcjonują pasażerów. Wobec wzrastającej kon-
kurencji prywatnych przewoźników niezbędne jest pozna-
nie potrzeb klientów, które pozwala na stworzenie takiej 
oferty przewozowej, jakiej oczekują. 

W celu ustalenia optymalnego poziomu jakości, który 
zaspokaja potrzeby klientów i jednocześnie mającego na 
uwadze ograniczenia budżetowe, przeprowadza się badania 
marketingowe, których wyniki są podstawą kształtowania 
oferty przewozowej. 

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowa-
dzonych w listopadzie 2014 roku, mających na celu pozna-
nie preferencji i satysfakcji mieszkańców w zakresie jakości 
usług przewozowych oraz porównaniu ich z rokiem 2005, 
ustaleniu stopnia zadowolenia oraz ocenę zmian zauważo-
nych przez pasażerów na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Na podstawie badań ustalono, że ogólny stopień zado-
wolenia z funkcjonowania komunikacji autobusowej świad-
czonej przez MPK w Kielcach jest wysoki i wynosi 72,38%. 

Za najważniejszą cechę jakości pasażerowie uznali punk-
tualność kursowania, natomiast najmniej ważną okazała się 
dla nich wygoda w pojeździe. Analiza zależności wykazała, 
że występują istotne różnice w ocenie preferencji w bada-
niach obecnych i z 2005 roku. Odczucia pasażerów stale 
ulegają zmianie, w związku z czym konieczne jest uaktual-
nianie przeprowadzanych badań marketingowych oraz 
analiz zachowań konsumentów.

W ocenach dotyczących satysfakcji pasażerowie, za naj-
lepiej spełnioną cechę jakości, zaliczyli informację w pojaz-
dach i na przystankach, natomiast najgorzej ocenili koszt 
przejazdu. Obecne wyniki satysfakcji w porównaniu z ro-
kiem 2005 wskazują na bardzo wysoką zależność i zgod-
ność opinii pasażerów z obu badań. 

Największą lukę jakościową odnotowano w przypadku 
kosztu przejazdu, natomiast najmniejsza występuje w za-
kresie informacji w pojazdach i na przystankach.

 Najbardziej widoczna zmiana według respondentów do-
tyczy informacji w pojazdach i na przystankach. Pasażerowie 
najmniej zmian zauważyli w przypadku kosztu przejazdu. 
Większość zmian pozytywnie wpływa na ocenę satysfakcji 
pasażerów (np. zakup elektronicznych tablic informacyj-
nych, wprowadzenie KKM, monitoringu w autobusach). 

Dzięki analizie ocen skrajnych wskazano najmocniejsze 
i najsłabsze strony świadczenia usług przewozowych. 
Najwięcej wad związanych było z brakiem komfortu pod-
czas podróżowania autobusem (pasażerowie skarżą się na 
tłok, małą liczbę miejsc siedzących), częstotliwością kurso-
wania (zbyt mała liczba linii – zwłaszcza nocnych), zmniej-
szona liczba kursów weekendowych w porównaniu do zwy-
kłych dni. Natomiast mocną stroną MPK w Kielcach jest 
informacja w pojeździe i na przystankach (wprowadzone 
elektroniczne tablice, aplikacje na telefon) oraz oferta bile-
towa (automaty biletowe, system KKM). Informacje uzy-
skane dzięki metodzie „skrajnych ocen” stanowią doskona-
łe uzupełnienie badań dotyczących preferencji i satysfakcji 
respondentów.

literatura
1. Starowicz W., Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. 

Charakterystyka Nowej Polskiej Normy (Część I), „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2004, nr 10.

2. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbioro-
wym, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 
Kraków 2007.

3. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, SITK, Kraków 1991.
4. Barcik J., Czech P., Jackiewicz J., Standardy jakości usług w ko-

munikacji miejskiej – część I, Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej Seria: Transport, 2010, z. 67.

5. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowa-
niu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2013.

6. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim 
transporcie zbiorowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.

7. Hebel K., Grzelec K., Preferencje i zachowania komunikacyjne 
mieszkańców miast i gmin aglomeracji miejskich na przykładzie 
Gdyni, Sopotu, Rumi i Kosakowa, „Transport Miejski i Regio-
nalny”, 2004, nr 6.

8. Żurowska J, Metody statystyczne w badaniach sondażowych 
w transporcie pasażerskim, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2005, nr 5.

9. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, Wydanie 
2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 
1997.

10. Kordys W., Starowicz W., Preferencje i satysfakcja pasażerów 
z usług świadczonych przez MPK w Gnieźnie, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2004, nr 6.

11. Ciastoń A., Statystyczne porównanie wyników badań stopnia zado-
wolenia pasażerów z funkcjonowania miejskiej komunikacji zbioro-
wej w Krakowie, „Transport Miejski i Regionalny”, 2006, nr 2.

12. Ciastoń A., Wyniki badania zgodności ocen preferencji pasażerów 
na temat jakości usługi przewozowej w miejskiej komunikacji zbio-
rowej, „Transport Miejski i Regionalny”, 2007, nr 6.

13. Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców jako determinanty kształtowania oferty przewozowej i poli-
tyki transportowej w Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2007, nr 6.

14. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc. 
Urząd Miasta Kielce, Kielce 2013.

15. Projekt rozwoju systemu komunikacji publicznej w Kieleckim 
Obszarze Metropolitalnym 2007–2013, Urząd Miasta 
Kielce, Kielce 2007.

16. Ciastoń A., Puławska S., Badanie skrajnych ocen jako metoda 
wspomagająca badania jakości transportu zbiorowego, Zeszyty 
Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie se-
ria: Materiały Konferencyjne, 2007, z. 137.

Fot. 1. Autobusy miejskiego transportu zbiorowego w Kielcach
Źródło: http://www.projektkomunikacyjny.kielce.eu/
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Analiza funkcjonowania wypożyczalni  
rowerów miejskich w Krakowie1

Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze wykorzy-
stywanie roweru jako środka transportu w codziennych podróżach. Zalety 
komunikacji rowerowej zaczynają być dostrzegane przez różne grupy wie-
kowe i sprawiają, że wiele osób decyduje się na ten alternatywny śro-
dek transportu. Wraz z rozwojem ruchu rowerowego wzrosło również 
znaczenie miejskich wypożyczalni rowerowych. Dzięki nim każda osoba 
chcąca odbywać podróże dostaje taką szansę, zazwyczaj pod warunkiem 
rejestracji na stronie operatora systemu oraz uiszczenia niewielkiej opłaty. 
Rower miejski jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla osób nie 
mogących pozwolić sobie na własny sprzęt, a jego rosnąca popularność 
może mieć istotny wpływ na poprawę stanu środowiska oraz zatłocze-
nia na drogach. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania 
pierwszej otwartej w Polsce w 2008 roku bezobsługowej wypożyczalni 
rowerów miejskich w Krakowie,  która rozpoczęła modę na rower miej-
ski. W pierwszej części artykułu wskazano zalety podróży rowerowych 
oraz omówiono politykę rowerową Krakowa. Przedstawiono także dzia-
łalność bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike wraz 
z opisem jej rozwoju. Ponadto porównano system krakowski z innymi 
systemami wypożyczalni rowerów miejskich w Polsce. Kolejną część ar-
tykułu poświęcono analizie danych dotyczących wypożyczeń w sezonie 
2014, uzyskanych od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie (ZIKiT). Na podstawie analiz oszacowano charakterystyki 
dotyczące wypożyczeń w poszczególnych miesiącach, dniach tygodnia 
oraz godzinach doby, z rozróżnieniem stacji wypożyczeń i zwrotów, a tak-
że czasów korzystania z roweru. Wskazano również trasy, które są naj-
częściej wybierane przez użytkowników systemu KMK Bike. W podsu-
mowaniu zwrócono uwagę na rosnące znaczenie miejskiej wypożyczalni 
rowerów oraz zaznaczono potrzebę ciągłego rozwoju systemu.
Słowa kluczowe: transport rowerowy, rower miejski, wypożyczalnia ro-
werów miejskich, infrastruktura rowerowa

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach rower zyskał istotną rolę – stał się 
częścią miejskiego systemu transportowego. Rośnie popu-
larność tego środka transportu – codzienne podróże do pra-
cy, miejsc nauki czy też rozrywki coraz częściej odbywają 
się z wykorzystaniem roweru. Stał się on wspaniałą alterna-
tywą dla samochodów i komunikacji miejskiej. Ten rodzaj 
przemieszczania się jest istotny przede wszystkim w mia-
stach, w których ogromna ilość spalin, hałas i ciągłe zatory 
na drogach utrudniające życie mieszkańcom mogłyby ulec 
zmniejszeniu dzięki zmianie zachowań komunikacyjnych 
ludzi. Ponadto w podróżach po centrum rower zyskuje 
znaczną przewagę nad innymi środkami transportu, szcze-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Łas-
towska 60%, Z. Bryniarska 40%.

gólnie w kwestii prędkości jazdy. Rowerzyści mają możliwość 
wyboru wśród dużej liczby alternatywnych tras, pozwalają-
cych omijać sygnalizacje świetlne, mogą korzystać z jezdni, 
dróg rowerowych, ścieżek, a w ostateczności mogą również 
pokonać część podróży pieszo, prowadząc rower. Nie muszą 
stać w korkach czy tak jak w przypadku komunikacji pu-
blicznej – tracić czasu na oczekiwanie na przystankach.

Uwzględniając aspekt ochrony środowiska, rower jest 
najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Nie hałasu-
je, nie zanieczyszcza powietrza, pozwala oszczędzić czas i pie-
niądze oraz zajmuje mało miejsca w przestrzeni. Istotne jest 
również to, że infrastruktura rowerowa jest znacznie tańsza 
w budowie i utrzymaniu niż odpowiednia infrastruktura 
transportu zmechanizowanego [1]. Rower jest konkurencyj-
ny nie tylko w stosunku do podróży samochodem, ale także 
komunikacją zbiorową. Transport zbiorowy często nie zaspo-
kaja wymagań użytkowników, zarówno w kwestii komfortu 
przejazdu, jak i punktualności, regularności czy też prędkości 
podróży, na którą istotny wpływ mają zatory na drogach czy 
zatrzymywanie się na przystankach. 

Ponadto korzystanie z roweru w podróży wpasowuje się 
w ekologiczny tryb życia, który obecnie jest promowany. 
Rowerzyści nie tylko dbają o środowisko, ale poprzez regu-
larne podróże również o swoje zdrowie: jazda na rowerze 
zwiększa wytrzymałość i siłę mięśni, a co więcej – poprawia 
ogólną wydolność organizmu oraz pomaga utrzymać kręgo-
słup w dobrej formie. Dzięki wycieczkom rowerowym ludzie 
stają się bardziej odporni na zmęczenie i lepiej radzą sobie 
w sytuacjach stresowych. Dodatkowo możliwość obcowania 
z naturą podczas jazdy na rowerze pomaga w wyciszeniu się 
oraz odprężeniu. Istotne jest, że podróże rowerowe to odpo-
wiedni rodzaj ruchu dla osób w każdym wieku, dzięki czemu 
stają się coraz bardziej popularną formą rekreacji [2].

W celu wdrożenia efektywnych rozwiązań ułatwiają-
cych ruch rowerowy potrzebna jest odpowiednia polityka 
transportowa zwracająca szczególną uwagę na kwestie ro-
werowe. Skuteczne prowadzenie i podejmowanie działań 
dotyczących polityki rowerowej w mieście wymaga wiedzy 
w zakresie społeczno-demograficznej sytuacji rowerzystów, 
opinii oraz potrzeb użytkowników rowerów w kwestii roz-
budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury rowero-
wej, wzorców zachowań rowerzystów, a także tworzenia 
innowacyjnych usprawnień dla ruchu rowerowego [3].

Transport rowerowy w naszym kraju dopiero się rozwija, 
jednak w kilku miastach europejskich ruch rowerowy osią-
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gnął już bardzo wysoki poziom. Głównym czynnikiem 
wpływającym na rozwój tej gałęzi transportu jest zarządza-
nie transportem w miastach, obejmujące rozbudowę infra-
struktury rowerowej, w tym inwestowanie w różnego ro-
dzaju usprawnienia dla rowerzystów, które czynią ten śro-
dek transportu wygodniejszą i bardziej konkurencyjną 
alternatywą w stosunku do pojazdów zmechanizowanych. 
Do miast europejskich będącymi liderami transportu rowe-
rowego oraz w zakresie działalności miejskich wypożyczalni 
rowerów zaliczyć można Amsterdam, Barcelonę, Wiedeń 
i Monachium. W każdym z nich poświęca się dużo uwagi 
rowerzystom oraz infrastrukturze rowerowej, dzięki czemu 
udział tej gałęzi transportu w ruchu jest wysoki.

W Polsce pierwszą wypożyczalnię rowerów miejskich 
otwarto w 2008 roku w Krakowie. Miasto to, jako pierwsze 
w kraju, zaczęło interesować się rozwojem transportu rowe-
rowego i już od roku 1993 wprowadzało zapisy dotyczące 
polityki rowerowej [4].

W roku 2003 zostało opracowane studium systemu pod-
stawowych tras rowerowych. Dodatkowo sformułowane zo-
stały standardy, zgodnie z którymi ma być projektowana in-
frastruktura rowerowa. Co więcej, Kraków zdecydował się 
na podpisanie Karty Brukselskiej, w której zadeklarowano, 
że do roku 2020 udział ruchu rowerowego w mieście ma 
wzrosnąć do 15%, a liczba wypadków drogowych, z udzia-
łem rowerzystów powinna zmniejszyć się o 50% [5].

Interesującym rozwiązaniem wprowadzonym w Krakowie 
było stworzenie etatu oficera rowerowego, który m.in. zaj-
muje się wskazywaniem kolejnych lokalizacji stacji bezob-
sługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike, au-
dytem na ścieżkach rowerowych czy też komunikacją z kra-
kowskimi rowerzystami w celu poznawania ich zachowań 
w ruchu rowerowym. 

Miejska wypożyczalnia rowerów
Krakowska wypożyczalnia rowerów miejskich jest projek-
tem wdrożonym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach 
programu CIVITAS II/CARAVEL. Została uruchomiona 
jako pierwsza w Polsce w 2008 roku. W pełni usług ruszy-
ła niecały rok później, na rozpoczęcie sezonu, 1 kwietnia 
2009 roku. 

Pierwszym operatorem systemu została firma Bike One. 
Umowę podpisano na okres 3 lat. W tym czasie mieszkań-
cy Krakowa mieli do dyspozycji 120 rowerów, dostępnych 
na 16 stacjach. Początkowo pierwsze 20 minut wypożycze-
nia sprzętu było darmowe, a w roku 2010 wydłużono ten 
czas do 30 minut. 

Następny przetarg na operatora systemu wygrała w 2012 
roku firma RoweRes, która od 2010 roku była również ope-
ratorem rowerów miejskich w Rzeszowie. Zarząd Infras truk-
tury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisał umowę 
na 10 lat, przewidując znaczący rozwój systemu, jednakże 
już kwietniu 2013 roku umowa została zerwana.

W kolejnych latach ZIKiT zaczął sam zarządzać syste-
mem rowerów miejskich, pod nazwą KMK Bike. Dodat-
kowo 100 starych rowerów miejskich zostało odnowionych 
i wyposażono je w koszyki, umożliwiające przewóz niewiel-

kiego bagażu, a także nowe opony i siodełka, mające na 
celu poprawić komfort podróży użytkowników. Pod koniec 
roku 2013 miasto oferowało użytkownikom 270 rowerów 
dostępnych w 30 stacjach.

W 2014 roku ogłoszono przetarg, który wygrała firma 
BikeU, zostając nowym operatorem technicznym systemu 
KMK Bike [6]. Użytkownicy mogą korzystać z 305 rowe-
rów oraz 34 stacji, zlokalizowanych w miejscach najbardziej 
atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym. Mapę z lokali-
zacjami stacji KMK Bike przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Lokalizacje stacji KMK Bike w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://kmkbike.pl/lokalizacje4.html (19.12.2014)

Wyposażenie stacji rowerowych w Krakowie obejmuje 
totem z elektroniką stacji oraz sloty rowerowe. Konstrukcja 
stacji umożliwia dowolną liczebność miejsc do około 26–30 
slotów. Totem składa się z jednostki sterującej, wyposażonej 
w klawiaturę, wyświetlacz monochromatyczny LCD oraz 
czytnik RFID/MIRFARE do obsługi m.in. Krakowskiej 
Karty Miejskiej, a także układ zasilający – akumulator oraz 
ogniwo słoneczne o mocy 50W. Dzięki dobremu nasłonecz-
nieniu lokalizacji wielu stacji, zasilanie z panelu wystarcza 
na cały sezon. Jedynie dwie stacje – Miasteczko Studenckie 
AGH oraz Czysta/AGH – muszą być dodatkowo zasilane. 
Fotografia 1 przedstawia stację KMK Bike zlokalizowaną 
przy rondzie Mogilskim.

Fot. 1. Stacja KMK przy rondzie Mogilskim
Źródło: https://www.facebook.com/kmkbikekrakow/photos_stream
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Użytkownicy KMK Bike mogą wypożyczyć dwa modele 
rowerów – starsze, niebieskie – działające jeszcze w systemie 
Bike One (2008–2011) oraz nowsze srebrne (fot. 2) dostar-
czone przez Nextbike Polska w latach 2013–2014. Oba typy 
pojazdów są odpowiednio wyposażone m.in. w oświetlenie, 
dzwonek oraz hamulec. Znajduje się na nich również unika-
towy numer boczny, który identyfikuje je w systemie. 
Ponadto wszystkie rowery wyposażone są w linkę zabezpie-
czającą, umożliwiającą przypięcie ich do stacji, gdy ona jest 
pełna lub chwilowe zabezpieczenie, w przypadku, gdy użyt-
kownik potrzebuje odstawić rower. Dodatkowo rowery wy-
posażone są w koszyk zamontowany na kierownicy, pozwala-
jący na przewóz podręcznego bagażu rowerzysty. 

należy przyłożyć ją do czytnika terminalu, a następnie podać 
numeru telefonu komórkowego i PIN użytkownika. 

Obecnie każde pierwsze 20 minut korzystania z roweru 
jest bezpłatne, następnie zaś obowiązuje cennik (tabela 1). 
Ponadto planowane jest wprowadzenie alternatywnego cen-
nika dla posiadaczy biletów długookresowych oraz 
Krakowskiej Karty Miejskiej. Wspomniani użytkownicy 
mieliby do dyspozycji 40 minut darmowej jazdy oraz obo-
wiązywałyby ich niższe opłaty za korzystanie z roweru po 
przekroczeniu darmowego czasu. Maksymalny czas wypoży-
czenia sprzętu wynosi obecnie 12 godzin – jego przekrocze-
nie wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł [7].

System KMK Bike na tle innych systemów wypożyczalni  
rowerów miejskich w Polsce
Rośnie liczba miast, w których mieszkańcy mają możliwości 
skorzystania z systemu wypożyczalni rowerów miejskich. 
Aktualnie takie systemy oprócz Krakowa działają m.in. od 
2011 roku w Rzeszowie i we Wrocławiu, w 2012 roku uru-
chomiono wypożyczalnie w Warszawie, Opolu i Poznaniu, 
w 2013 – w Sopocie, a w 2014 – w Białymstoku [8]. 

Systemy te różną się od siebie: operatorami, cennikami czy 
też wyglądem stacji i rowerów. Za najbardziej rozwinięty uwa-
żany jest warszawski system Veturilo, który w roku 2013 przez 
portal internetowy amerykańskiego dziennika „USA Today” 
został zaliczony do grupy najlepszych miejskich systemów ro-
werowych na świecie, zdobywając 10 miejsce w rankingu [9].

Mimo najdłuższego okresu funkcjonowania krakowskiego 
systemu jest on wciąż mało rozwinięty w stosunku do po-
wierzchni miasta, a zwłaszcza liczby ludności. Wprawdzie sys-
tem oferuje, przy niemal tej samej liczbie stacji, o 50% więcej 
rowerów niż system we Wrocławiu, ale 10 razy mniej niż sys-
tem w Warszawie. Ponadto na terenie miasta znajduje się 
wciąż zbyt mała długość ścieżek rowerowych – zaledwie 147 
kilometry, podczas gdy we Wrocławiu czy Warszawie jest ich 
znacznie więcej, odpowiednio 214  oraz 361 kilometrów. 
Gęstość ścieżek rowerowych na 1000 mieszkańców w Wroc-
ławiu jest dużo większa (o 60–75%) niż w pozostałych wspo-
mnianych miastach. Brak wystarczającej infrastruktury rowe-
rowej powoduje, że poruszanie się rowerem nie jest bezpiecz-
ne, a liczba wykonywanych podróży – mniejsza.

Również liczba użytkowników wypożyczalni rowerów 
w Krakowie jest najmniejsza – trzykrotnie mniejsza niż wy-
pożyczalni we Wrocławiu i dziesięciokrotnie mniejsza niż 
w Warszawie. Natomiast liczba rowerów przypadająca na 
użytkownika systemu w Krakowie i Warszawie jest podob-
na (około 10,7 rowerów na 1000 użytkowników systemu), 
podczas gdy we Wrocławiu trzykrotnie mniejsza – zaledwie 
3,2 rowery na 1000 użytkowników systemu. Największa 
liczba rowerów na 1000 mieszkańców jest dostępna 
w Warszawie (1,74), a w Krakowie i we Wrocławiu jest ich 
ponad cztery razy mniej – odpowiednio 0,40 i 0,32.

Analizując ceny wypożyczeń, podróże okazują się naj-
tańsze dla użytkowników pożyczających rower w Warszawie: 
w przypadku podróży krótkich – pierwsza godzina jazdy 
kosztuje 1 zł. Dłuższe korzystanie z systemu jest najbar-
dziej opłacalne w Krakowie (tabela 1).

Fot. 2. Krakowski rower miejski
Źródło: http://www.fakt.pl/krakow/kmk-bike-zamyka-sie-na-okres-zimowy,artykuly,505130.html

Aby zostać użytkownikiem KMK Bike, należy zareje-
strować się w serwisie www.kmkbike.pl. W wyniku rejestra-
cji użytkownik dostaje SMS z 6-cyfrowym kodem PIN, który 
umożliwia, po zalogowaniu się, wypożyczenie roweru. 
Dodatkowo, aby móc korzystać z wypożyczalni, należy zasi-
lić swoje konto na kwotę co najmniej 10 zł. Jest to równocześ-
nie minimalny stan konta, przy którym można w pełni ko-
rzystać z systemu. 

W celu wypożyczenia roweru należy skorzystać z termi-
nalu KMK Bike. Użytkownik powinien zalogować się po-
przez podanie numeru telefonu i numeru PIN, a następnie 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na mo-
nitorze. Po poprawnym wykonaniu wymienionych czynnoś-
ci użytkownik powinien podać numer roweru, który chce 
pożyczyć. Wcześniej należy sprawdzić ogólny stan roweru. 
System zwalnia wówczas zamek roweru i podaje na wy-
świetlaczu kod do linki zabezpieczającej.

Podobnie przebiega proces zwrotu sprzętu. Aby oddać 
rower, należy wpiąć go do wolnego zamka lub w wypadku 
gdy stacja aktualnie jest pełna, można rower przypiąć linką 
i użyć opcji „Zwrot” na terminalu. Poprawnie wykonany 
zwrot powinien zostać potwierdzony sygnałem dźwiękowym 
oraz SMS-em.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zalogowania się 
do systemu poprzez użycie kart działających w technologii 
zbliżeniowej, takich jak Krakowska Karta Miejska czy elek-
troniczna legitymacja studencka. Chcąc zarejestrować kartę, 
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charakterystyka wykorzystania rowerów w sezonie 2014 roku
Dzięki danym udostępnionym przez Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie, obejmującym 
wszystkie wypożyczenia w sezonie 2014  działalności bez-
obsługowej wypożyczalni rowerów KMK Bike, możliwe 
było wykonanie analiz dotyczących wykorzystania rowe-
rów miejskich [14].

Warto zwrócić uwagę na ogromy przyrost liczby użyt-
kowników systemu w stosunku do roku 2010. Ich liczba 
zwiększyła się około siedmiokrotnie, w tym aktywnych 
użytkowników ponad piętnastokrotnie (tabela 2).

Charakterystyki wybranych miast posiadających  
system rowerów miejskich

Miasto Kraków Warszawa Wrocław

Powierzchnia miasta [km²] 326,85 517,24 292,82

Liczba ludności 758 463 1 715 517 631 188

Początek systemu 2008 2012 2011

Liczba stacji 35 203 33

Liczba rowerów 305 2 981 200

Długość ścieżek rowerowych 147 361 214

Gęstość ścieżek rowerowych  
[km na km² powierzchni miasta] 0,4497 0,6979 0,7308

Gęstość ścieżek rowerowych  
[km na 1000 mieszkańców] 0,1938 0,2104 0,3390

Liczba użytkowników 28 500 292 163 61 651

Liczba rowerów przypadających 
na 1000 mieszkańców 0,40 1,74 0,32

Liczba rowerów przypadających 
na 1000 użytkowników 10,7 10,2 3,2

Liczba użytkowników przypada-
jąca na 1000 mieszkańców 37,6 170,3 99,7

Ceny wypożyczeń

0–20 minut 0 zł 0–20 minut 0 zł 0–20 minut 0 zł

21–60 minut 2 zł 21–60 minut 1 zł 21–60 minut 2 zł

druga i lub trzecia 
godzina 3 zł Druga godzina 3 zł 61–120 minut 4 zł

każda kolejna 
godzina 4 zł

Trzecia godzina 
5 zł

każda kolejna 
godzina 4 zł

–
Czwarta i każda 
następna  
godzina 7zł

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10], [11], [12], [13]

Tabela 1

Tabela 2
Porównanie systemu z roku 2010 do 2014

Parametr 2014 2010

Zarejestrowanych użytkowników 28 500 ponad 4 000

Aktywnych użytkowników 18 085 1 200

Średnia wieku 20–40 lat 20–29 lat

Źródło: opracowanie własne

Liczba osób korzystających z poruszania się po mieście 
i liczba wypożyczeń rowerów w dużym stopniu zależy od 
pory roku. Miesiące letnie, często bardzo słoneczne i ciepłe, 
sprzyjają podróżom rowerowym, podczas gdy początek i ko-
niec sezonu przypadające na kwiecień i listopad wiążą się 
często z brzydką pogodą, która zniechęca użytkowników. 
Potwierdzeniem tej tezy jest obserwacja liczby wypożyczeń 
w kolejnych miesiącach funkcjonowania wypożyczalni (ry-
sunek 2). Wyraźnie widać, że użytkownicy najczęściej ko-
rzystali z rowerów w czerwcu, najrzadziej zaś w kwietniu 

Rys. 2. Struktura liczby wypożyczeń rowerów miejskich w kolejnych miesiącach
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Struktura procentowa czasu wypożyczenia rowerów miejskich
Źródło: opracowanie własne

– wynik ten jest jednakże związany z opóźnieniem rozpo-
częcia sezonu w 2014 roku – rozpoczął się on dopiero 16 
kwietnia. Ponadto można zauważyć, że średni czas korzy-
stania z roweru maleje wraz ze zbliżaniem się miesięcy je-
siennych. Średnioroczny czas korzystania z roweru wynosi 
19,8 minuty, a więc mieści się on w darmowym okresie jego 
wypożyczenia. Co więcej – takie darmowe wypożyczenia 
w sezonie 2014 stanowiły 85,5%, biorąc pod uwagę wszyst-
kie podróże (rysunek 3).

Stacje KMK Bike czynne są przez całą dobę, dzięki cze-
mu użytkownicy w każdej chwili mogą skorzystać z roweru 
miejskiego, co może zachęcać do korzystania z tego środka 
transportu. Do najczęstszych celów podróży należą dojazdy 
do pracy oraz ośrodków nauki, a także powroty z tych 
miejsc do domu. W związku z tym w dniu roboczym moż-
na zauważyć wyraźnie kształtujące się szczyty wypożyczeń: 
poranny – od 8 do 9 (udział 5,8%) i popołudniowy od 16 
do 18 (udziały 9,0 i 9,5%) – rysunek 4. W dni weekendo-
we wypożyczenia rozkładają się bardziej równomiernie. Ich 
największa liczba ma miejsce w godzinach od 11 do 21. 
Można wnioskować, że większość z nich ma charakter re-
kreacyjny – rysunek 5. Natomiast w godzinach nocnych 
udziały procentowe liczby wypożyczeń są zdecydowanie 
większe niż w dni robocze. 

Ponadto podróże w ciągu tygodnia są krótsze niż 
w weekendy, trwają od 16,6 do 18,3 minut, jest ich także 
stanowczo więcej (rys. 6). W soboty i niedziele użytkowni-
cy wypożyczają rowery na 26,5 do 28 minut.
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Rys. 6. Rozkład liczby wypożyczeń rowerów miejskich w ciągu tygodnia
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Rozkład liczby wypożyczeń w dniu roboczym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Rozkład liczby wypożyczeń w dniu weekendowym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Wykorzystania wybranych stacji systemu w odniesieniu do wszystkich wypożyczeń  
i zwrotów
Źródło: opracowanie własne

charakterystyka wykorzystania stacji wypożyczalni
Wraz ze zwiększającą się liczbą lokalizacji stacji wypoży-
czalni użytkownicy zyskują możliwość podróżowania na 
dodatkowych trasach. Szczególnie istotne są stacje lokali-
zowane przy głównych węzłach przesiadkowych, a także 
w okolicach miejsc nauki – szkół i uczelni wyższych – oraz 
miejsc pracy, a przede wszystkim firm zatrudniających 
dużą liczbę pracowników, którzy mogliby zostać poten-
cjalnymi użytkownikami systemu. Zarówno w roku 2010, 
jak i 2014, trzy najczęściej wykorzystywane pod wzglę-
dem liczby wypożyczeń i zwrotów rowerów stacje pozo-
stawały niezmienne. Były to stacje zlokalizowane na placu 
Wszystkich Świętych (fot. 3), obok Teatru Bagatela oraz 
na placu Inwalidów. W roku 2010 zadziwiająco niski wy-
nik osiągnęła stacja Politechnika Krakowska – okazała się 
wtedy najrzadziej wykorzystywaną stacją. Obecnie liczba 
wypożyczeń i zwrotów na tej stacji jest dużo wyższa (rys. 7) 
[15]. Udziały procentowe wykorzystania wymienionych 
stacji w 2010 i 2014 roku zostały przedstawione na rysun-
ku 7. Należy jednak pamiętać, że w 2010 roku funkcjono-
wało w Krakowie 10, a w 2014 – 34 stacje.

Wśród użytkowników systemu jest znacząca grupa stu-
dentów, którzy równocześnie pracują. Są to osoby, które ko-
rzystają z rowerów miejskich w celu przemieszczania się po-
między wydziałami uczelni czy też na trasach uczelnia–dom 

Najpopularniejsze trasy użytkowników systemu KMK Bike

Miejsce wypożyczenia Miejsce zwrotu Udział we wszystkich  
podróżach [%]

Dworzec Główny Wschód Uniwersytet Rolniczy 1,00%

Uniwersytet Rolniczy Dworzec Główny Wschód 0,88%

Miasteczko Studenckie AGH Teatr Bagatela 0,87%

Teatr Bagatela Miasteczko Studenckie AGH 0,83%

Cracovia Błonia Cracovia Błonia 0,68%

Plac Inwalidów Uniwersytet Pedagogiczny 0,68%

Politechnika Uniwersytet Rolniczy 0,67%

AGH, ul. Czysta Miasteczko Studenckie AGH 0,66%

Miasteczko Studenckie AGH Cracovia Błonia 0,64%

Plac Inwalidów Miasteczko Studenckie AGH 0,62%

Suma 7,53%

lub uczelnia–praca oraz powrotnych. W czasie funkcjonowa-
nia wypożyczalni KMK Bike w sezonie 2014 roku zidentyfi-
kowano 983 różne trasy przejazdu. Do najczęstszych tras 
użytkowników systemu można zaliczyć przede wszystkim 
podróże pomiędzy stacjami takimi jak Dworzec Główny 
Wschód, Teatr Bagatela, Uniwersytet Rolniczy oraz 
Miasteczko Studenckie AGH (tabela 3). Są to kolejno głów-
ne węzły przesiadkowe, umożliwiające korzystanie z autobu-
sów, tramwajów oraz rowerów miejskich, a także dojazdu do 
miejsc nauki oraz „sypialni” krakowskich studentów.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3
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Interesującym faktem może być również liczba nieuda-
nych wypożyczeń rowerów. W bazie danych o wypożycze-
niach można zidentyfikować takie rekordy, dla których czas 
wypożyczenia był bardzo krótki: od 1 do 3 minut oraz jako 
miejsce zwrotu wpisano „miejsce wynajmu roweru”. 
Uznano, że rekordy te opisują sytuacje zazwyczaj spowodo-
wane wypięciem z zamka stacji niesprawnego roweru, któ-
ry został od razu zwrócony przez użytkownika, lub też błę-
dem oprogramowania. Podobnie potraktowano wypoży-
czenia pomiędzy różnymi, odległymi stacjami, ale trwające 
tylko 1 minutę. W sumie w sezonie 2014 roku zidentyfiko-
wano około 10,89% takich nieudanych prób skorzystania 
z roweru miejskiego, biorąc pod uwagę całą, prawie 330-ty-
sięczną bazę wypożyczeń.

Podsumowanie
Porównując przyrost liczby zarejestrowanych użytkow-
ników wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie, od 
roku 2010 do 2014 można zauważyć, że system zyskuje 
coraz większą popularność. W roku 2014 średnio w mie-
siącu wypożyczane było 37 197,5 rowerów. Wpływ na to 
ma przede wszystkim stopniowo zwiększana liczba loka-
lizacji stacji KMK Bike oraz liczba jednośladów, dostęp-
nych w poszczególnych punktach. Wśród użytkowników 
można zaobserwować tendencję do wykonywania krótkich, 
darmowych przejazdów, jedynie 14,5% podróży przekracza 
czas 20 minut. Ponadto widać, że użytkownicy najczęściej 
korzystają z rowerów w ciągu dni roboczych, w celu do-
jazdów do pracy i miejsc nauki, a także do wykonywania 
krótkich podróży w ciągu dnia. Liczba wypożyczanych ro-
werów w dni weekendowe jest mniejsza, ale średni czas ich 
wypożyczenia jest o 1/3 dłuższy (ok. 27,3 minuty). 

System jednakże jest wciąż niedostatecznie rozwinięty 
– brakuje stacji w wielu istotnych lokalizacjach, jak np. 
okolice kampusu UJ. Co więcej, rower można głównie wy-
pożyczyć w rejonie śródmieścia – dopiero w roku 2014 po-
wstały stacje w Nowej Hucie (na fotografii 4 oddanie stacji 
przy rondzie Kocmyrzowskim) – a więc należy zadbać o roz-
budowę systemu, aby móc w pełni nazywać go miejskim.

Aktualnie poszukiwany jest nowy operator KMK Bike, 
mający zacząć funkcjonowanie w sezonie 2015. Ponadto ma 
on wdrożyć obiecany użytkownikom specjalny cennik dla po-

siadaczy aktywnych biletów komunikacji miejskiej w Krako-
wie. W przyszłości miasto ma w planach rozbudowę systemu 
do około 100–150 stacji i 1000–1500 rowerów. Nowe stacje 
mają być zlokalizowane na terenie całego Krakowa: od Nowej 
Huty po Ruczaj/Kurdwanów i Bieża nów, w rejonie węzłów 
i przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie. Takie za-
gęszczenie pozwoli na elastyczne korzystanie z systemu i uczy-
ni go dostępnym dla większej liczby mieszkańców.
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Fot. 3. Stacja KMK Bike na placu Wszystkich Świętych
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Fot. 4. Otwarcie nowej stacji KMK Bike przy rondzie Kocmyrzowskim
Źródło: https://www.facebook.com/kmkbikekrakow
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X  P O Z N A Ń S KA  KO N F E R E N C J A  N A U KO W O -T E C H N I C Z N A
z cyklu pod nazwą 

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST  
W WARUNKACH ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO

POZNAŃ–ROSNÓWKO 17–19 CZERWCA 2015

CEL I ZAKRES KONFERENCJI 
Celem organizowanego cyklu konferencji jest wymiana doświadczeń na-
ukowców i praktyków, inspiracja dla badań i wdrożeń, poszukiwanie naj-
lepszych rozwiązań praktycznych, kształtowanie polityk transportowych 
w zasięgu oddziaływania obszarów zurbanizowanych w sytuacji rosną-
cego zatłoczenia ulic, wzrostu kosztów ruchu i obciążenia środowiska. 
W ramach kolejnych konferencji dokonujemy konfrontacji najlepszych 
osiągnięć krajowych i europejskich z praktyką i problemami polskich 
miast. Językami konferencji są języki polski i angielski. 

Poczynając od 1997 roku, zakres problematyki poznańskich  
konferencji obejmuje:
polityki transportowe, w tym uwarunkowania publiczne dla określania 
działań priorytetowych, uwarunkowania przestrzenne rozwoju trans-
portu, planowanie układów komunikacyjnych, integrację przestrzenną 
i funkcjonalną różnych rodzajów transportu, zarządzanie rozwojem 
i eksploatacją transportu, przygotowanie realizacji inwestycji i innych 
przedsięwzięć transportowych, badania oraz modelowanie podróży i ru-
chu, sterowanie i zarządzanie ruchem oraz mobilnością, koszty ruchu, 
finansowanie i ekonomika transportu, i wszelkie inne aspekty mające 
związek z kongestią motoryzacyjną. 

Rozwój miast wymaga olbrzymich nakładów finansowych na utrzyma-
nie i przekształcanie systemów transportu. Rolą inżynierów, polityków 
i administracji samorządowej jest formowanie i realizacja takich pro-
jektów transportowych, które zapewnią trwały rozwój miast i ich regio-
nów. Efektywne wydatkowanie dostępnych środków wiązać więc należy 
ze skuteczną, trafną interwencją, która na bazie diagnozy i stawianych 
celów rozwojowych winna budować strukturę projektów we wszystkich 
ich fazach – od miejsca w strategii i programach działania po ewalua-
cję osiągniętych rezultatów. Dlatego w X Konferencji tematyką kluczo-
wą będzie lOGiKA iNTeRWeNcji, czyli: celOWOŚĆ, eFeKTyWNOŚĆ 
i SKuTecZNOŚĆ PROjeKTu TRANSPORTOWeGO 

W tematyce kluczowej oczekiwane są referaty poruszające następujące 
zagadnienia:
 formułowanie strategicznych i bezpośrednich celów przedsięwzięć;
 wpływ inwestycji transportowych i zarządzania ruchem na kształt 

miasta i strukturę procesu urbanizacji; 
 badanie reakcji popytu na planowane, podjęte lub zrealizowane dzia-

łania inżynierskie w sieciach i węzłach transportowych;

 wpływ inwestycji transportowych i działań organizacyjnych na koszty 
operacyjne i sytuację ekonomiczną miasta i transportu;

 wpływ inwestycji transportowych i działań organizacyjnych na inne 
funkcjonalności (bezpieczeństwo, czas podróży, niezawodność);

 metodyka i proces zarządzania projektami;
 wpływ zarządzania ruchem na efektywność i rozwój transportu;
 wskaźniki osiągania celów projektu – ewaluacja i monitorowanie pro-

gnoz i korzyści;
 przykłady dobrychi nietrafionych projektów transportowych oraz pro-

jektów wzorowo i wadliwie realizowanych.

Poza tematyką kluczową kontynuowane będą tradycyjne nurty konferencji:
 zarządzanie ruchem i mobilnością;
 modelowanie i prognozowanie podróży;
 nowoczesny transport publiczny.

Miasta rozwijają się w oparciu o własny transport miejski oraz regio-
nalny. Ale także budują swoje miejsce w rozwoju w strukturze sieci 
transportowych krajowych i kontynentalnych. Powiązania zewnętrzne 
mają dla miast, regionów coraz większe znaczenie, dlatego zagadnienia 
transportu miejskiego rozszerzymy o problemy rozwoju sieci oraz ob-
szarów i terminali w sieciach autostrad, linii kolejowych, dróg wodnych 
i lotniczych. Poza tradycyjnymi nurtami Konferencji zamierzamy więc 
wprowadzić wyodrębnioną problematykę:
 „miasta – regiony” w ponadregionalnych sieciach transportowych 

obejmującą problemy: 
 rozwoju krajowych i regionalnych sieci transportu lądowego, wodnego 

i lotniczego;
 planów transportowych – krajowego, regionalnych i metropolitalnych; 
 miast, jako intermodalnych węzłów w ponadregionalnych sieciach trans-

portu; 
 integracji sieci w systemach zarządzania (ITS);
 rozwoju kolei metropolitalnych.

Planujemy, szczególnie w preferowanej problematyce kluczowej, zamó-
wienie referatów krajowych i zagranicznych jako uzupełnienie tematyki 
referatów zgłaszanych przez uczestników Konferencji. Referaty będą re-
cenzowane i opublikowane w materiałach konferencyjnych. Szczególnie in-
teresujące referaty będą publikowane dodatkowo w „Transporcie Miejskim 
i Regionalnym”, „Przeglądzie Komunikacyjnym” i „Logistyce”.

PATRonAT: PAN – Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Krajowy SITK

ORGANiZATORZy: SITK RP – Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska

PATRONAT MeDiAlNy: Transport Miejski i Regionalny, Przegląd Komunikacyjny, Logistyka 


