
1

TransporT miejski i regionalny 03 2016

Spis treści

Prenumerata TMiR w 2016 roku 
Cena egzemplarza – 21 zł (zagraniczna – 10 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty półrocznej – 126 zł (zagraniczna – 60 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty rocznej – 252 zł (zagraniczna – 120 euro z kosztami przesyłki)
Studenci – 50% zniżki(na podstawie kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej)
Zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospo-
litej Polskiej Oddział w Krakowie
Adres: 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11
tel./fax 12 658 93 74, e-mail: tmir@sitk.org
sklep internetowy: http://www.sitk.org.pl/sklep (prenumerata oraz sprzedaż 
numerów archiwalnych)
Płatność: konto: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666
Nowość w ofercie: dla wszystkich nowych prenumeratorów powitalny prezent. 
GRATIS!!! 12 archiwalnych numerów dowolnego rocznika z lat 2004–2014  
(z wyłączeniem numerów niedostępnych)

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

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

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

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

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

Redaktor statystyczny 
Dr inż. Jolanta Żurowska (Politechnika Krakowska)

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

Projekt graficzny okładki 
Mgr inż. arch. Lucyna Starowicz 

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

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

Nakład
800 egzemplarzy 

Skład 
Tomasz Wojtanowicz 

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

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

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

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

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2016

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

Punktacja artykułów 
Każda publikacja w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny” zgodnie 
z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) 
posiada 7 punktów (dotyczy to również wszystkich publikacji w roku 2015).

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

Michał Beim .........................................................................................  3 
Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi
Best practices in the transport of bicycles by regional railways

Anna Zalewska ...................................................................................  11
Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie 
zbiorowym w Lublinie
Changes in the private carriers market in urban transport in Lublin

Sławomir Goliszek, Marcin Połom  ...................................................  16
Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym  
w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec  
perspektywy UE 2007–2013
Comparison of accessibility of public transport in provincial centers 
of Eastern Poland at the end of the EU perspective 2007–2013

Marta Borowska-Stefańska ...............................................................  28
Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów  
społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami  
w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych
Transport accessibility of firefighters to social objects located within 
areas exposed to floods in the Łódź region using network analysis



TransporT miejski i regionalny 03 2016

2

Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Michał Beim 
Best practices in the transport of bicycles by regional railways
Abstract: Integration of everyday cycling and bicycle touring with 
regional railways significantly contributes to the popularity of cyc-
ling and public transport as well. On weekdays, the railway expands 
four times its scope. On weekends cycling tourists are an additional 
source of revenue. Among various forms of integration of the regio-
nal railway and bicycle traffic (e.g. Bike & Ride, public bicycle rental 
system) the carriage of bicycles on trains causes the most controver-
sy. On the one hand it is the most expensive form of integration. On 
the other hand, it is a common cause of conflicts between passen-
gers without a bicycle and cyclists. This article presents examples of 
the best practice in the transport of bicycles by rail regional. Well-
prepared solutions help to reduce conflicts and to provide comfort 
for all passengers. Key factors are: good passenger information at 
every stage of the journey and the proper arrangement of the in-
terior of the vehicle. Contrary to popular belief, hanging bicycles 
vertically on hooks is not suited for regional trains.
Keywords: bicycles carriage, regional railways, cycling, bicycle to-
uring

Anna Zalewska
Changes in the private carriers market in urban transport in Lublin
Abstract:  Public transport in every larger city is serviced by muni-
cipal and private carriers. On the Lublin transport market, private 
carriers have been functioning since 1990, providing transport se-
rvices included in the schedule of communal carriers. Lublin’s exam-
ple is unique comparing to other Polish cities. Private carriers ope-
rate today but in a completely different form than at the turn of the 
21st century. Launch of the Public Transport Authority in Lublin 
resulted with the regulation of the transport system in the city and 
its unification. This article presents a short outline of private urban 
transport since its origins at the market and the changes that have 
been taking place so far. Public procurement procedures are organi-
zed by the Public Transport Authority (ZTM) in Lublin to provide 
services on the  a precise number of vehicle-kilometers scheduled 
in a specific timetables. In most of the cases carriers do not operate 
on the entire line, but one or several units (timetables), the line is 
operated by two or more carriers (for example lines 10 and 17). This 
is caused by the fact that  private carriers selected in the first public 
procurement procedures in 2010, were contracted to the schedules  
previously operated by the so-called „private transport”. Since it is 
an unusual situation for the public transport market in Poland, the 
article further discusses, i.a. the formula of public procurement pro-
cedures for the operation of particular transport lines in Lublin. This 
article also describes assumptions for the selection of contractors as 
well as   a draft of the agreements that Public Transport Authority in 
Lublin concludes with private carrier (selected in the public procure-
ment procedures) for providing public transport services. 
Keywords: public transport, private transport, private carriers, pas-
senger information

Sławomir Goliszek, Marcin Połom 
Comparison of accessibility of public transport in provincial centers of Eastern 
Poland at the end of the EU perspective 2007–2013
Abstract: The article presents the accessibility status of collecti-
ve transport in Polish provincial centers of Eastern Poland at the 
end of the EU perspective 2007–2013. The study was conducted 
in the end of 2013. In the article the infrastructure investments 
from the EU perspective 2007–2013 are presented. The analyzed 
period demonstrates accessibility of public transport after imple-
mentation of the key investments from the completed financial 
perspective. Infrastructure investments, on which the analysis of 
the accessibility of public transport is based, have been presented 
in the two expertises devoted to cities of Eastern Poland. The main 
objective of the study is to verify whether funds from the EU per-
spective for 2007–2013, which had been intended to improve the 
functioning of public transport, have been spent effectively. An 
additional objective is to compare the accessibility of transport in 
cities. Analysis of the accessibility of public transport in a one-di-
mensional way presents changes of the isochrones surface, journey 
time, numbers of people and a population density located in the 
isochrones in the 2013 year.
Keywords: EU funds, improving the accessibility of public trans-
port, infrastructure investments

Marta Borowska-Stefańska
Transport accessibility of firefighters to social objects located within areas 
exposed to floods in the Łódź region using network analysis
Abstract:  The goal of this article was to assess the transport acces-
sibility of fire brigades operating in the Łódź region, to the social 
objects located within areas exposed to floods in 21 communes of 
the Łódź region with high and very high index of flood risk. Based 
on the Topographic Objects Database social objects have been iden-
tified within flood hazard areas (in the surveyed municipalities) and 
also fire brigades. For next part of research it was necessary to use 
also OpenStreetMap (OSM). It was found that fire brigades accessi-
bility to almost half of the social objects is possible within 15 minu-
tes, while up to 51% of cases time accessibility exceeds 15 minutes. 
It refers – to particular municipalities in the southern part of the 
Łódź region, i.e. Gidle, Radomsko. Therefore, in case of flooding in 
this region involvement also of other emergency services including 
police is needed.
Keywords: social objects, areas exposed to floods, fire brigades, 
transport accessibility, OpenStreetMap
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dr, Wydział Inżynierii Środowiska  
i Gospodarki Przestrzennej, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
email: michal.beim@up.poznan.pl

Streszczenie. Integracja codziennego oraz turystycznego ruchu rowe-
rowego z kolejami regionalnymi walnie przyczynia się do popularności 
ruchu rowerowego oraz transportu publicznego. W dni robocze kolej 
poszerza czterokrotnie swój zasięg oddziaływania, natomiast w week-
endy turyści rowerowi stanowią dodatkowe źródło przychodów. 
Spośród różnych form integracji kolei regionalnych z ruchem rowe-
rowym (m.in. parkingi Bike & Ride, wypożyczalnie rowerów publicz-
nych) najwięcej kontrowersji przysparza przewóz rowerów w pocią-
gach. Z jednej strony jest to najbardziej kosztowna forma integracji, 
z drugiej – częste podłoże konfliktów między pasażerami bez roweru 
a rowerzystami. Niniejszy artykuł prezentuje przykłady najlepszych 
praktyk w zakresie przewozu rowerów kolejami regionalnymi. Dobrze 
przygotowane rozwiązania pozwalają na redukcję sytuacji konflikto-
wych oraz zapewnienie wygody wszystkim pasażerom. Kluczowymi 
czynnikami jest dobra informacja pasażerska na każdym etapie po-
dróży oraz właściwe rozplanowanie wnętrza pojazdu. Wbrew obiego-
wym opiniom wieszanie rowerów w pionie na hakach nie sprawdza się 
w pociągach regionalnych.
Słowa kluczowe: przewóz rowerów, koleje regionalne, ruch rowerowy, 
turystyka rowerowa

Najlepsze praktyki w przewozie  
rowerów kolejami regionalnymi1

Wprowadzenie
Przewóz rowerów kolejami regionalnymi i aglomeracyjny-
mi wywołuje w Europie Zachodniej dużą dyskusję, koncen-
trującą się głównie na kwestii pojemności pociągów, wygo-
dy pasażerów bez rowerów oraz efektywności ekonomicz-
nej samego przewozu (por. [1], [4]). Również w Polsce jest 
to kwestia, nad którą dopiero rozpoczynana się dyskusja 
o  jej usystematyzowaniu (por. [2]). Każdy z regionów wy-
pracowuje własne strategie w tym zakresie. Niemniej coraz 
częściej pojawia się postulat, aby rowerzystów zachęcać do 
pozostawiania rowerów na stacjach lub do najmu rowerów 
publicznych, niż do przewożenia koleją.

Szczególnie efektywny ekonomicznie jest tu rozwój sys-
temów Bike & Ride. Powstanie jednego stanowiska jest 
dużo tańsze, niż zapewnienie możliwości postawienia rowe-
ru w pociągu regionalnym. Przyjmując znaczące uproszcze-
nie, koszt jednego metra kwadratowego powierzchni pasa-
żerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego można oszaco-
wać w przedziale 90 000–100 000 zł (czteroczłonowy 
Stadler Flirt 3 kosztuje ok. 20 000 000 zł, powierzchnia, 
w zależności od aranżacji wynosi ok. 215 m2). Rower usta-
wiony tak, aby zapewnić w miarę swobodny dostęp do nie-
go, zajmuje niespełna 1 m2 (ok. 1,80 m x ok. 0,55 m).

1 Badania nt. przewozu rowerów w kolejach regionalnych zostały wykonane w ramach 
merytorycznego wsparcia dla Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo®.

2 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. 

Przykładowe porównanie kosztów różnych inwestycji 
na rzecz integracji ruchu rowerowego z transportem pu-
blicznym we Francji prezentuje tabela nr 1. Wynika z niej, 
że nawet najdroższe rozwiązania na rzecz parkowania rowe-
rów, tj. stacje rowerowe, są bardziej efektywne niż przewóz 
rowerów transportem publicznym. 

Tabela 1 
Zestawienie kosztów parkowania rowerów w porównaniu  

z innymi formami integracji transportu publicznego we Francji

Rodzaj
Inwestycja Utrzymanie Łącznie (uwzględ-

niając amortyzację)

w EUR na miejsce postojowe

Stacja rowerowa 
 na 300 miejsc 1500 300 450

Stacja rowerowa  
na 1 000 miejsc 1500 100 300

Boks rowerowy 1500 50 130

System roweru  
publicznego

(model odpłatności za 
udostępnianie systemu) 600 – 2 500 600 – 2500

Miejsce w pociągu do 19000 do 1600 do 1600

Miejsce postojowe  
dla samochodu 5000 – 20000 100 – 400 1300

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3] i [5]

 
Choć szczególnie w ruchu codziennym zachęca się użyt-

kowników do pozostawiania swoich rowerów na stacjach 
początkowych lub również docelowych, a także do szersze-
go wykorzystywania rowerów publicznych, przewozu rowe-
rów nie da się uniknąć ani zastąpić. Dotyczy to przede 
wszystkim ruchu turystycznego. Rowerzyści pokonują wów-
czas duże dystanse i pragną mieć zaufanie do roweru, przez 
co preferują własne pojazdy. Podobnie sytuacja wygląda 
podczas jednodniowych wypadów rekreacyjnych. Koleją 
dojeżdża się w jedno miejsce, wraca się zazwyczaj z innej 
stacji. Trudno byłoby stworzyć na szeroką skalę system wy-
najmowania rowerów, który dopasowałby się do bardzo 
różnej więźby ruchu rowerowego.

W artykule przedstawiono metodykę prezentacji po-
szczególnych rozwiązań odnośnie przewozu rowerów z punk-
tu widzenia pasażera: od momentu planowania podróży, 
przez jej poszczególne elementy – wizytę na stacji i przewóz 
środkami lokomocji.

Rodzaje rowerów
Zasadniczym problemem w przewozie rowerów jest brak 
definicji roweru, która mogłaby mieć zastosowanie do prze-
wozu rowerów. W polskich przepisach art. 2 pkt 47 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 
definiuje rower jako pojazd o szerokości nieprzekraczającej 
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0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower 
może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomoc-
niczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym 
niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, 
którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu prędkości 25 km/h. Wszystkie szersze pojazdy 
definiowane są jako wózki rowerowe. Równocześnie art. 62 
w ustępie 4a i punkcie 2 definiuje, że łączna długość roweru 
wraz z przyczepą nie może przekraczać 4 m. 

Definicje przepisów drogowych są więc bardzo nieścisłe, 
jeśli chodzi o organizację przewozu rowerów. W tym poję-
ciu mieszczą się rowery o bardzo różnych gabarytach (por. 
tab. 2). 

W przypadku wyszukiwarek internetowych kluczową 
sprawą jest uwzględnienie informacji, czy:

•	 przewóz rowerów jest zabroniony;
•	 przewóz rowerów jest możliwy po wcześniejszej re-

zerwacji (wraz ze stosownymi danymi kontaktowymi 
do rezerwacji, np. z numerem telefonu lub linkiem 
internetowym);

•	 przewóz rowerów jest możliwy bez rezerwacji, jednak 
z adnotacją, iż odbywa się to w ograniczonej ilości?

 
Optymalną sytuacja z punktu widzenia przewozu rowe-

rów jest ta, w której przewoźnik lub organizator transportu 
tworzą wyodrębnioną infolinię (oddzielny numer telefonu 
lub możliwość wyboru dedykowanej rozmowy) przezna-
czony do obsługi osób przewożących rowery. 

Za pośrednictwem infolinii klient powinien móc otrzy-
mać wszystkie informacje nt. przewozu roweru podczas pla-
nowanej podróży (tzw. zasada one call), bez konieczności od-
syłania do kasy, strony internetowej lub pod inny numer te-
lefonu. Wyjątkiem może być sama czynność zakupu biletu. 

Zasadniczym problemem takich infolinii – zwłaszcza 
w państwach Europy Zachodniej – jest fakt, iż są to albo 
numery o podwyższonej opłacie (PRM – Premium Rate), 
albo numery z podziałem opłaty (SPL – Split Charge). 
Numery takie zasadniczo są dostępne w sposób ograniczo-
ny dla abonentów ruchomych publicznych sieci telefonicz-
nych. Jeszcze większym problemem są połączenia na po-
wyższe numery osób będących w roamingu. Jest to szcze-
gólna uciążliwość dla zagranicznych turystów. Należy więc 
oczekiwać od operatorów lub organizatorów przewozów, 
w stosownych umowach o świadczenie usług, aby infolinia 
miała numer z zakresu numeracji abonenckiej dla sieci 
PSTN (tzw. sieci stacjonarnej) lub ruchomych publicznych 
sieci telefonicznych (tzw. sieci komórkowych).

Zaletą dla większych grup pasażerów byłaby możliwość 
dokonania rezerwacji miejsc do przewozu rowerów w po-
ciągach. Powinna ona się odbywać w określonym czasie 
przed odjazdem pociągu. Rozwiązanie takie, ze względów 
logistycznych, nie jest jednak popularne. Jednym z nielicz-
nych przewoźników zachęcających do zgłaszania grup li-
czących ponad trzy rowery jest spółka Erfurtehr Bahn. 
Zgło szenie w EB nie jest jednak rezerwacją. Nie daje on 
więc gwarancji przewozu roweru ani też nie nakłada na pa-
sażerów obowiązku uiszczenia opłaty od potencjalnych pa-
sażerów. Zgłoszenie stanowi jedynie informację dla prze-
woźnika, pozwalającą w sposób bardziej optymalny plano-
wać obiegi taboru.

Przy informacji o przewozie rowerów należy uwzględnić 
również:

•	 zasady przewozu przyczepek dziecięcych (np. czy 
traktować je jako wózek dziecięcy) oraz na bagaż 
(tzw. extrawheel) – por. tab. 2;

•	 zasady (ograniczenia) przewozu rowerów nietypo-
wych: rowerów poziomych, tandemów, rowerów 
składanych itp.;

•	 zasady postępowania z bagażem (np. konieczność de-
montażu sakw przed wejściem na do pociągu);

Zestawienie orientacyjnych wymiarów rowerów

Typ roweru lub doczepki Długość
[cm]

Szerokość
[cm]

Wysokość
[cm]

Waga
[kg]

rower trekkingowy ok. 180 ok. 60 85 – 115 12 – 18

rower miejski 175 – 185 60 – 70 100 – 125 12 – 20

rower wyścigowy (kolarzówka) ok. 170 36 – 50 80 – 100 6 – 13 kg

rower górski ok. 170 ok. 60 85 – 105 7 – 15

rower składany (po złożeniu) ok. 60 ok. 30 ok. 60 8 – 12

rower poziomy klasy SWB 170 – 180 ok. 60 ok. 70 12 – 14

rower poziomy klasy LWB 215 – 235 ok. 60 ok. 70 14 – 17

rower miejski trójkołowy (trike) 170 – 180 ok. 75 100 – 115 15 – 20

rower cargo dwukołowy ok. 250 65 – 75 110 – 120 30 – 50

rower cargo trójkołowy ok. 220 ok. 85 110 – 120 30 – 50

tandem 220 – 250 ok. 60 90 – 120 20 – 30

przyczepka bagażowa Travoy 
(postawiona w pionie) ok. 30 ok. 40 ok. 95 3

przyczepka bagażowa płaska ok. 80 ok. 80 ok. 40 5 – 8

przyczepka dziecięca ok. 90 ok. 80 ok. 100 10 – 15

trailercycle (półrowerek doczepiany) 110 – 120 30 – 40 70 – 80 7 – 10

extrawheel (przyczepka bagażowa 
z jednym kołem) 90 – 100 ok. 30 70 – 80 ok. 5

Źródło: własne na podstawie informacji producentów (Trek, Wheeler, Bromphton, Burley, Extrawheel, 
BBF Bike i inni)

Tabela 2 

W rozważaniach czynionych w niniejszym artykule 
przyjęto maksymalną długość roweru wynoszącą 1,80 cm. 
Postępuje tak większość producentów taboru kolei regio-
nalnych i przewoźników.

Informacja o przewozie rowerów przed podróżą
Kluczowym z punktu widzenia obsługi przewozu rowe-
rów koleją jest zaplanowanie wyprawy przed rozpoczęciem 
podróży. W tym celu informacja o zasadach przewozu ro-
werów powinna być dostępna we wszystkich materiałach 
informacyjnych. Należą do nich: 

•	 strona internetowa przewoźnika lub organizatora 
przewozów;

•	 wyszukiwarka połączeń (zazwyczaj w Polsce jest to 
strona obsługiwana przez podmiot zewnętrzny);

•	 broszury informacyjne, mapy i schematy połączeń 
itp.;

•	 infolinia przewoźnika;
•	 biuro obsługi klienta i kasy biletowe;
•	 personel (kierownicy pociągów i konduktorzy).
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•	 zasady pierwszeństwa w dostępie do przestrzeni wie-
lofunkcyjnej (kto ma pierwszeństwo: pasażerowie bez 
bagażu podręcznego, podróżni z rowerem, z wózkiem 
dziecięcym, podróżni poruszający się na wózkach in-
walidzkich?).

 
Niedomówienia w tym zakresie rodzą konflikty z załogą 

pociągów i innymi podróżnymi, przyczyniając się m.in. do 
zmniejszenia pojemności pasażerskiej czy opóźnień pocią-
gu. Kombinacje nietypowych rowerów mogą być bardzo 
różne (por. fot. 1).

gach rejsowych, które jadą w bezpośrednim sąsiedztwie cza-
sowym pociągów specjalnych. Istotnym jest również podanie 
informacji o zasadach oznaczania rowerów oddawanych do 
wagonów rowerowych, gdyż rozpowszechnienie się nowo-
czesnych kanałów sprzedaży (np. bilety w telefonach komór-
kowych) wiąże się z zaniechaniem drukowania przywieszek, 
które dawniej były dodawane do biletów na rower.

Dworce i stacje kolejowe
Turysta pragnący przetransportować rower pociągiem roz-
poczyna swoją podróż zawsze na dworcu lub stacji kolejo-
wej. Obiekty te muszą być wyposażone w elementy umoż-
liwiające transport rowerów. Zasadniczymi elementami 
wyposażenia dworców są:

•	 windy umożliwiające przewóz rowerów:
 – minimalna szerokość drzwi wejściowych: 0,9 m,
 – minimalna głębokość wind: 2,1 m (rozmiar ten 

podyktowany jest też długością noszy wraz z ra-
townikami medycznymi),

 – optymalnie podwójne drzwi, tak by rower mógł 
przodem wjechać i przodem wyjechać,

 – włączenie wind w system informacji o awariach 
(aktualna informacja powinna być dostępna przez 
Internet);

•	 prowadnice umożliwiające wprowadzanie rowerów 
w sytuacji braku wind lub stanowiące uzupełnienie 
wind (por. fot. 2):

 – ok. 10 cm szerokość rynienki na koło,
 – ok. 25 cm oddalenie rynienki od poręczy,
 – kolorystycznie wyróżnione ze względu na osoby 

z dysfunkcją wzroku.

W związku z nowoczesną aranżacją stosowaną w coraz 
szerszym gronie europejskich dworców kolejowych rodzi 
się problem z wprowadzaniem rowerów do przestrzeni ka-
sowych zlokalizowanych w wydzielonych biurach obsługi 

Fot. 1. Rower cargo ciągnący podwójną przyczepkę dla dzieci przed próbą załadowania do 
pociągu regionalnego (Hanower)  
Fot. Michał Beim

Jak wspominano, koszt jednego metra kwadratowego 
powierzchni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjne-
go można oszacować w przedziale 90 000–100 000 zł. 
Powoduje to, iż również w ruchu turystycznym, wskaza-
nym jest tworzenie i rozwijanie alternatywy wobec przewo-
zu rowerów prywatnych. Wskazanym jest, aby szczegóły 
znajdowały się w zakładce (lub na dedykowanej stronie) 
internetowej dla podróżnych przewożących jednoślady oraz 
w pozostałych ww. źródłach informacji dla podróżnych. Do 
najważniejszych informacji należą dane kontaktowe (tele-
fon, e-mail, adres), godziny otwarcia, czas dojść od stacji.

W sytuacji, gdy na danym obszarze występuje wielu 
przewoźników (nie tylko kolejowych) lub organizatorów 
przewozów, zaleca się wykonywać informacje zbiorcze do-
tyczące zasad przewozu w poszczególnych środkach loko-
mocji, aby zainteresowanym osobom ułatwić orientację, 
podając czasy wykluczeń oraz podstawowe wytyczne odnoś-
nie odpłatności przewozu.

Istotnym zagadnieniem jest kwestia przewozu rowerów 
podczas imprez masowych dedykowanych rowerzystom. 
Wówczas występuje niewspółmiernie duże natężenie ruchu 
rowerowego, które zakłóca planowy ruch pociągów (m.in. 
przez znaczące wydłużenia czasów postoju w celu załadunku 
i wyładunku rowerów). W świetle doświadczeń zagranicz-
nych (np. „Tal Total” w Nadrenii) optymalnym rozwiąza-
niem jest wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy w dni 
imprez (m.in. pociągi z wagonami dedykowanymi rowerzy-
stom), przy jednoczesnej ochronie interesów pozostałych pa-
sażerów, polegającej na zakazie przewozu rowerów w pocią-

Fot. 2. 
Prowadnica dla rowerów na 
schodach w stacji rowerowej 
we Fryburgu Bryzgowijskim  
Fot. Michał Beim
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podróżnego. Powszechną, ale bardzo niekorzystną prakty-
ką jest zakaz wprowadzania jednośladów do takich biur, 
przy jednoczesnym umieszczeniu stojaków rowerowych 
poza budynkiem dworcowym. Bardzo to utrudnia zakup 
biletów czy zdobycie informacji samotnie poruszającym się 
turystom rowerowym wyposażonym w większy bagaż (ko-
nieczność wyprowadzenia roweru, zdjęcia sakw itd.). W tym 
przypadku koniecznym jest zachowanie na największych 
dworcach węzłowych przynajmniej kilku okienek kaso-
wych, pod które można podprowadzić rower.

Przy projektowaniu infrastruktury stacji kolejowych na-
leży przewidzieć miejsce pod ewentualne stacje do ładowa-
nia rowerów elektrycznych.

Informacja na peronie
Mając na uwadze długość pociągów regionalnych (wyno-
szącą nawet powyżej 200 m), lokalizację wagonu do prze-
wozu rowerów tylko w jednej części pociągu oraz często 
dużą liczbę pasażerów wysiadających lub wsiadających na 
stacji kolejowej, koniecznym jest zapewnienie podróżne-
mu informacji o dokładnej lokalizacji miejsca do przewozu 
rowerów tak, aby mógł zająć odpowiednią pozycję przed 
przyjazdem pociągu. Są tu zasadnicze trzy rozwiązania:

•	 informacja na wyświetlaczach (por. fot. 3)
•	 informacja na tablicach pokazujących kompozycję ta-

boru (por. fot. 4)
•	 informacja wymalowana na peronie i wagonie (por. 

fot. 5).
 
Ostatni sposób, choć najwygodniejszy dla podróżnych, 

jest najrzadszym rozwiązaniem, stosowanym tylko na li-
niach, po których kursuje jednolity tabor, niebędący w zmien-
nych ukrotnieniach. Polskie województwa nabywały bar-
dzo różny tabor, przez co niemożliwym jest zastosowanie 
tego rozwiązania.

W Polsce rzadkością jest praktyka oznaczania sektorów 
peronów na stacjach niebędących głównymi węzłami prze-
siadkowymi. Brakuje tam również elektronicznych wy-
świetlaczy. Zalecanym rozwiązaniem jest więc stosowanie 
tablic informacyjnych, na których podane są typowe zesta-
wienia pociągów (wraz z godzinami ich odjazdów, jeśli jest 
to zmienne w czasie) oraz miejscem, w którym stoi tablica, 
tak by podróżny mógł się zorientować w przestrzeni.

Należy nadmienić, że w przypadku odstępstw od układu 
wagonów podanych na tablicy należy podróżnych informo-
wać przez radiowęzeł stacyjny o lokalizacji wagonu rowero-
wego, a obsługa pociągu powinna liczyć się z nieco dłuższym 
czasem postoju, niż wynikałoby to z rozkładu jazdy.

Oznakowanie taboru kolejowego
Poza oznakowaniem na peronie kluczowym dla sprawnego 
wprowadzania rowerów do pociągów jest czytelne oznako-
wanie taboru symbolem roweru. W Europie spotyka się 
różne rozwiązania: od małych (0,1 m x 0,1m), widocznych 
jedynie z bliska nalepek przy drzwiach, po oznakowanie 
na całej wysokości pociągu, którego zasadniczą wadą jest 
ograniczanie widoku przez szybę (fot. 5). 

Fot. 3. W Niemczech dynamiczna informacja pasażerska o położeniu wagonu do przewozu 
rowerów staje się standardem w odniesieniu do pociągów regionalnych. Fot. Michał Beim

Fot. 4. Tablica informacyjna o typowych zestawieniach pociągów podmiejskich, wraz z loka-
lizacją wagonów do przewozu rowerów, wózków inwalidzkich i przedziałów pierwszej klasy 
(Ludwigshafen). Fot. Michał Beim

Fot. 5. Kolej aglomeracyjna Kopenhagi (S-Tog): wyraźne oznaczenia na wagonach i peronach. 
Fot. Michał Beim

Reasumując doświadczenia europejskie, zalecanym rozwią-
zaniem jest stosowanie dwóch rodzajów piktogramów (rys. 1):

•	 wysokości 0,5–1,0 m (w zależności od układu okien) 
pod oknami przynależącymi do przestrzeni, w której 
przewożony jest rower, wraz z informacją o maksy-
malnej liczbie jednośladów, która może być zabrana 
na pokład;

•	 wysokości 0,3–0,5 m na każdym z płatów drzwi wej-
ściowych prowadzących do przestrzeni, w której zlo-
kalizowany jest przedział dla rowerów.
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Informacja o maksymalnej liczbie przewożonych rowe-
rów jest konieczna, aby uniknąć ewentualnych nieporozu-
mień czy konfliktów w przestrzeni pasażerskiej. Maksymalną 
liczbę przewożonych rowerów można oszacować, przyjmu-
jąc na każdy rower prostokąt o wymiarach 1,8 x 0,4 m, 
przy założeniu, iż rowery będą na siebie nachodzić (będą 
oparte o siebie). W liczbie tej nie uwzględnia się rowerów 
składanych, które mogą być przewożone jako bagaż pod-
ręczny (w lukach bagażowych, pod fotelami itp.). Mini-
malną pojemność można oszacować przyjmując ok. 1 m2 na 
każdy z rowerów.

Przestrzeń do przewozu rowerów we wnętrzu  
taboru kolejowego
Rower na pokładzie pociągu zajmuje, w zależności od usta-
wienia od ustawienia pojazdów,  od 0,72 m2 do 1,0 m2. 
Kluczowym jest więc wypracowanie właściwych zasad usta-
wiania rowerów. 

Pierwszą sprawą jest zapewnienie możliwie najszerszego 
przejścia pomiędzy obszarem przedsionka pociągu a prze-
strzenią dla rowerów lub wielofunkcyjną. W tym celu ko-
niecznym jest:

•	 lokalizacja przestrzeni do przewozu rowerów tuż przy 
wejściu – bezpośrednio przylegającej do przestrzeni 
wielofunkcyjnej;

•	 ograniczenie zastosowanych wiatrołapów oddzielają-
cych przedsionek od przestrzeni do przewozy rowe-
rów do niezbędnego minimum, zapewniając prześwit 
min. 1,1 m (zaleca się sprawdzić, czy zmniejszenie 
rozmiarów nie wpłynie niekorzystnie na komfort ter-
miczny podróżnych i w razie czego należy zastosować 
rozwiązania uzupełniające, np. kurtyny powietrzne);

•	 brak drzwi między przestrzenią do przewozu rowe-
rów a przedsionkiem;

•	 lokalizacja przestrzeni do przewozu roweru na tym 
samym poziomie co przedsionek (brak schodów 
i ramp).

 
W pociągach regionalnych, ze względu na krótkie trasy 

przewozu rowerów, dużą liczbę pośrednich stacji, wysiłek 
i czas potrzebny na zamontowanie na hakach, małe szanse 
na pomoc ze strony personelu kolejowego itp., koniecznym 
jest przyjęcie założenia, iż rowery stoją oparte o ściany po-
ciągu lub stelaże, a nie są wieszane na hakach. Rozwiązanie 
związane ze stawianiem rowerów ma wprawdzie wady: ko-
nieczność dotarcia do pojazdu, w sytuacji gdy przewożonych 

jest kilka rowerów, ryzyko obtarć roweru o rower, ale jed-
nak w regionalnym transporcie kolejowym stanowi opty-
malne rozwiązanie.

W przypadku stawiania rowerów najlepsza aranżacja 
wnętrza powinna umożliwić ustawienie do czterech rowe-
rów pod każdą ze ścian wagonu, przy pozostawieniu przej-
ścia o szerokości min. 0,9 m. 

Należy podkreślić, że wysoce niewskazaną aranżacją 
wnętrza do przewozu rowerów jest sytuacja, w której po 
obu stronach przedziału wielofunkcyjnego, na ścianach za-
montowane są składane fotele. Rozwiązanie to jest przyczy-
ną wielu sporów użytkowników rowerów z młodzieżą 
szkolną traktującą przedział jako swoiste miejsce klubowe. 
Zaleca się więc albo robienie po jednej stronie od osi wago-
nu tradycyjnego układu foteli (układ lotniczy lub tzw. ko-
szyki, co prezentuje rys. 2a, fot. 6), albo też zupełne pozba-
wianie przestrzeni wielofunkcyjnej foteli (rys. 2b, fot. 7), 
gdy natężenie przewożonych rowerów jest na tyle duże, 
a pasażerowie bez rowerów posiadają odpowiednio wiele 
miejsca. 

W sytuacji, gdy specyfika natężeń ruchu wymaga jed-
nak instalacji po obu stronach przedziału wielofunkcyjnego 
foteli składanych, zaleca się ustawienie pośrodku wagonu 
konstrukcji, do której będzie możliwość przyczepienia 
choćby dwóch rowerów, tak aby minimalizować sytuacje 
konfliktowe pomiędzy pasażerami (rys. 2c).

Rys. 1. Układ piktogramów informujących o przewozie rowerów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Optymalne aranżacje wnętrza przedziału do przewozu rowerów
Źródło: opracowanie własne
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Przy zastosowaniu stelaży do opierania rowerów lub ewen-
tualnego zahaczania rowerów (rozwiązanie stosunkowo rzad-
kie por. fot. 7) przyjmuje się zazwyczaj, że rowerzyści zabez-
pieczają rower przed bezwładnym przemieszczaniem się, ko-
rzystając z własnych zabezpieczeń (U-Lock i inne kłódki lub 
gumki na bagaż). Natomiast przy przyjęciu rozwiązania 
w postaci foteli składanych koniecznością jest montaż specjal-
nych pasów bezpieczeństwa umożliwiających przytwierdzenie 
jednośladów (fot. 8). Długość pasów powinna umożliwiać 
przytwierdzenie przynajmniej dwóch rowerów parkujących 
równolegle. Wynika to z faktu, iż umiejscowienie foteli bar-
dzo ogranicza możliwość montażu stelaży umożlwiających 
przytwierdzenie za pomocą stosownych kłódek. 

Pasy bezpieczeństwa mogą być instalowane w sytuacji, gdy 
w przestrzeni dla rowerów brak jest składanych foteli. Jest to 
wygoda dla pasażerów przewożących rowery. Ze względu na 
koszt jednak niewielu organizatorów lub operatorów regional-
nego transportu kolejowego decyduje się na to rozwiązanie.

Przy projektowaniu przestrzeni pasażerskich wewnątrz 
pociągów należy uwzględniać przepisy unijne na rzecz inter-
operacyjności. Z punktu widzenia przewozu rowerów, w kon-
tekście planowania przestrzeni pasażerskiej kluczowym jest 
TSI PRM (Rozporządzenie Komisji [UE] nr 1300/2014 z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interopera-
cyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się). 
Stanowi ono specyfikację zakresu dostosowania pojazdu do 
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym zapewnienia 
swobodnego dostępu do pojazdu. Dotyczą one m.in. dostoso-
wania toalet, systemu informacji pasażerskiej, kontrastów ko-
lorystycznych wyposażenia, wind ułatwiających dostęp do 
pojazdu z obu stron (por. [6]). Chociaż transport przedmio-
tów ponadwymiarowych (na przykład rowerów i bagażu o du-
żych rozmiarach) nie jest przedmiotem TSI PRM, należy mieć 
na uwadze m.in. zakaz montażu jakiegokolwiek wyposażenia 
stałego, np. haków na rowery lub stojaków na narty w miej-
scu na wózki inwalidzkie lub bezpośrednio przed nim oraz 
prześwity umożliwiające dojście o kulach (dojazd wózkiem 
inwalidzkim) do wybranych toalet. 

Informacja we wnętrzu taboru kolejowego
Również we wnętrzu pociągów konieczna jest czytelna in-
formacja dotycząca zasad przewozu rowerów. Kluczowe są 
tu następujące kwestie:

•	 określenie priorytetów w dostępie do przestrzeni wie-
lofunkcyjnej (por. fot. 9),

•	 wskazanie zasad ustawiania rowerów (por. fot. 10),
•	 wyznaczenie granic przestrzeni dostępnej dla przewo-

zu rowerów (fot. 11).
 
Informacje o priorytetach w dostępie do przestrzeni wie-

lofunkcyjnej należy umieszczać w dwóch grupach miejsc:
•	 na ściance fotela składanego, aby była ona widoczna 

w momencie rozkładania fotela przez podróżnego;
•	 na ścianie lub ewentualnie oknie wagonu, aby była 

ona widoczna dla podróżnych, w sytuacji gdy wszyst-
kie fotele są już zajęte (rozłożone).

Fot.  8.  Pas bezpieczeństwa do przytwierdzania rowerów w przestrzeni wielofunkcyjnej po-
ciągu aglomeracyjnego. Fot. Michał Beim

Fot. 6. Przestrzeń wielofunkcyjna pociągu aglomeracyjnego pociągów S-Bahn Rhein Neckar. 
Fot. Michał Beim

Fot. 7. Przestrzeń do przewozu rowerów w pociągu regionalnym Metronom, która została 
wyposażona nie tylko w stelaże do opierania rowerów równolegle do ścian pociągu, ale rów-
nież w stelaże umożlwiające ustawienie rowerów „w jodełkę” (tj. ukośnie do osi pociągu), 
przy niewielkim wysiłku związanym z koniecznością podniesienia przedniego kola na wyso-
kość ok. 30 cm. Fot. Michał Beim

Fot. 9. Informacja o priorytetach w przestrzeni wielofunkcyjnej zamieszczona na szybie 
wagonu (S-Bahn Rhein Neckar). Fot. Michał Beim



9

TransporT miejski i regionalny 03 2016

Wielu turystów rowerowych nie wie, jak przewozić rowe-
ry w pociągach. Zaleca się więc zamieszczanie informacji 
o ustawieniu jednośladów zaraz przy wejściu do przestrzeni 
wielofunkcyjnej lub rowerowej (fot. 10). Również wskaza-
nym jest wyraźne wydzielenie przestrzeni, gdzie rowery 
mogą stać, celem ochrony przejścia dla pozostałych podróż-
nych. W miejscach szczególnie zagrożonych zastawieniem 
przez rowery lub bagaż proponuje się wprowadzić dodatko-
we oznakowanie akcentujące zakaz pozostawiania przeszkód 
w przejściu. Propozycję systemu rozmieszczenia informacji 
pasażerskiej prezentuje rysunek 3. 

Przy najbardziej popularnych pociągach służących do prze-
wozu rowerów istnieje potrzeba wydzielenia osobnych drzwi 
do wsiadania i wysiadania z rowerami. Tak jest m.in. w kopen-
haskim S-Tog, w którym darmowy przewóz rowerów jest ele-
mentem wspierania polityki rowerowej miasta (por. [7]).

Przy zamawianiu taboru kolejowego istotnym jest za-
pewnienie możliwości szybkiej zmiany aranżacji wnętrza – 
demontażu części foteli (w normalnym układzie) celem za-
stąpienia ich stelażami na rowery lub fotelami składanymi, 
do których można przymocować rowery. Rearanżacja wnę-
trza następuje przed i po sezonie turystycznym. Rozwiązanie 
to znacząco podnosi efektywność wykorzystania przestrze-
ni wewnątrz pojazdu.

Wyposażenie dodatkowe
Projektując tabor, którego żywotność planuje się na trzy lub 
cztery dekady, należy uwzględniać nowe trendy zachodzące 
wśród zachowań pasażerskich. Takim przykładem myślenia 
o przyszłości pod kątem przewozu rowerów są gniazda do 
ładowania rowerów elektrycznych (fot. 12) czy przestrzenie 
do przewozu bagażu (sakw, walizek, rowerów składanych). 
W celu przewozu bagażu zaleca się wykorzystywanie luk 
w przestrzeni, np. pod fotelami (fot. 13) lub między nimi 
(fot. 14, rys. 2a). W sytuacji, gdy przestrzeń dedykowana ro-
werom nie stanowi wielokrotności standardowej długości ro-
weru (1,8 m), można w przestrzeni wielofunkcyjnej ustawiać 
też regały na bagaż (rys. 2a i 2b). W pociągach regionalnych, 
ze względu na charakter przewozu rowerów, nie zaleca się 
stosowania półek indywidualnie zamykanych (np. na klucz 
za kaucją czy na własną kłódkę). Podróżny ma zawsze w polu 

Fot. 10.  Informacja o zasadach ustawiania rowerów w przestrzeni im dedykowanej zamiesz-
czona na szybie wiatrołapu (Metronom) – zawiera ona również prośbę o trwałe przymocowy-
wanie rowerów do stelaży (np. za pomocą kłódek). Fot. Michał Beim

Fot.  11. Wydzielenie na posadzce wagonu przestrzeni, którą mogą zajmować rowery (Vlexx), 
na fotelach znajdują się nalepki informacyjne o konieczności przytwierdzenia rowerów za 
pomocą pasów bezpieczeństwa. Fot. Michał Beim

Rys. 3. Schemat umieszczania informacji pasażerskiej w przestrzeni dedykowanej rowerzy-
stom lub w przestrzeni wielofunkcyjnej 
Źródło: opracowanie własne

Fot.  12.  Gniazdo do ładowania rowerów elektrycznych pozwala na podłączenie urządzeń o 
mocy znamionowej 600 W, co umożliwia ładowanie większości dostępnych na rynku rowerów 
elektrycznych (pociąg ENNO Metronom). Fot. Michał Beim

widzenia własny bagaż, a z punktu widzenia przewozów klu-
czowa jest pojemność pociągu.

 
Alternatywne rozwiązania w zakresie przewozu rowerów
W sytuacjach wzmożonego ruchu turystycznego związanego 
z przewozem rowerów zwiększanie pojemności regularnych 
składów może być niewystarczające. Należy więc wypraco-
wać rozwiązania alternatywne mające na celu: zwiększanie 
pojemności poprzez zastosowanie taboru dedykowanego tylko 
przewożonym rowerom (fot. 15) lub tworzenie alternatywy 
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w postaci partnerskich wypożyczalni rowerów albo prowa-
dzonych przez przewoźnika lub organizatora przewozów.

W pierwszym przypadku zasadniczą wadą jest brak 
kompatybilności wagonów z elektrycznymi lub spalinowy-
mi zespołami trakcyjnymi, przez co wydłuża się czas prze-
jazdu. Ponadto specjalny wagon rowerowy wiąże się z ko-
niecznością dodatkowego zaangażowania personelu kolejo-
wego lub też ograniczeniem liczby stacji, na których 
następuje załadunek i wyładunek rowerów.

Podsumowanie
Właściwa organizacja przewozu rowerów w regionalnym 
transporcie kolejowym jest wbrew pozorom zagadnieniem 
bardzo złożonym. Wymaga ona zarówno odwoływania się 
do przykładów najlepszej praktyki zagranicznej, jak i dialo-
gu z użytkownikami i ich przedstawicielami. Projektowanie 
pociągów jest o tyle trudne, iż cykl życia taboru kolejowego 
wynosi ponad trzy dekady. Gruntowna rearanżacja wnętrz 
jest możliwa jedynie w sytuacji generalnych remontów do-
konywanych zazwyczaj co kilkanaście lat. Decyzje muszą być 
podejmowane więc w sposób bardzo przemyślany. Warto też, 
przy zamawianiu nowego taboru, korzystać z nowinek tech-
nicznych (np. miejsc do ładowania rowerów elektrycznych). 
Kluczowym, z punktu widzenia pasażera kolei regionalnych 
podróżującego z rowerem, są pełna informacja na każdym eta-
pie podróży oraz aranżacja przestrzeni wielofunkcyjnej w spo-
sób umożliwiający łatwe wprowadzanie i wyprowadzanie ro-
werów, bezpieczne przymocowanie roweru, bez konieczności 
wieszania rowerów na hakach, a także przestrzenie pozwa-
lające umieścić przewożony bagaż. Ze strony organizatorów 
i przewoźników oczekuje się natomiast czytelnych informacji 
o zasadach przewozu, uwzględniających różnorodność typów 
rowerów. Przewóz rowerów kolejami regionalnymi jest szcze-
gólnie ważny dla rozwoju turystyki rowerowej, walnie przy-
czyniając się do rozwoju regionalnego (por. [8]).
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Fot.  13. Odpowiednie zaprojektowanie siedzeń (podwieszanych do bocznych ścian pocią-
gów) umożliwia przewóz sakw i innych bagaży oraz rowerów składanych pod fotelami (po-
ciąg Stadler GTW dla DB Regio). Fot. Michał Beim

Fot. 14. Wykorzystanie przestrzeni między tyłami foteli na przewóz bagażu w pociągu piętro-
wym (pociąg Bombardier Dosto dla DB Regio). Fot. Michał Beim

Fot. 15.  Wagon regionalnego składu dedykowany przewozowi rowerów (ÖBB w austriackim 
Tyrolu). Fot. Michał Beim

Fot.  16. Wypożyczalnia rowerów będąca uzupełnieniem oferty kolejowej (SAD - Nahverkehr 
AG we włoskim Tyrolu). Fot. Michał Beim
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Streszczenie. Transport zbiorowy w każdym większym mieście obsłu-
giwany jest przez przewoźników komunalnych oraz przewoźników pry-
watnych. Na lubelskim rynku przewoźnicy prywatni działali od 1990 
roku, wykonując przewozy wkomponowane w rozkład jazdy przewoź-
nika gminnego. Przykład Lublina nie został powtórzony w żadnym 
polskim mieście. Prywatni przewoźnicy funkcjonują do dziś, lecz w zu-
pełnie innej formie niż na przełomie XX i XXI wieku. Wszystko zo-
stało uporządkowane dzięki powstaniu Zarządu Transportu Miejskiego 
w Lublinie, który ujednolicił lubelski transport zbiorowy. W artykule 
przedstawiono krótki zarys prywatnej komunikacji miejskiej od po-
czątku wejścia na rynek oraz zmiany, jakie zaszły do tej pory. Przetargi 
organizowane przez lubelski ZTM ogłaszane są na obsługę konkretnej 
liczby wozokilometrów ujętych w danej liczbie rozkładów. Przewoźnicy 
w większości przypadków nie otrzymują do obsługi na wyłączność ca-
łej linii, lecz jedną lub kilka brygad (rozkładów), a dana linia obsłu-
giwana jest przez dwóch lub więcej przewoźników (np. linia 10 i 17). 
Spowodowane jest to m.in. tym, że po rozstrzygnięciu pierwszych 
przetargów w 2010 roku przewoźnicy prywatni otrzymali do obsługi 
rozkłady, które wcześniej obsługiwane były przez tzw. komunikację 
prywatną. Ze względu na to, iż jest to wyjątkowo rzadko spotykana 
sytuacja na rynkach komunikacji miejskiej w Polsce, w niniejszym arty-
kule  zostanie szerzej omówiona m.in. formuła przetargów na obsługę 
linii w Lublinie. Artykuł zawiera opis założeń, na podstawie których 
rozstrzygane są przetargi, oraz wygląd umowy, jaką zawiera Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie z wyłonioną w przetargu prywatną 
firmą obsługującą komunikację miejską.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja prywatna, prywat-
ni przewoźnicy,  informacja pasażerska

Zmiany na rynku prywatnych  
przewoźników w miejskim  
transporcie zbiorowym w lublinie1

prywatnych przewoźników i ujednolicenie stawki stało się 
głównym celem do osiągnięcia w transporcie zbiorowym 
w Lublinie. Prywatni przewoźnicy działali w Lublinie do 
2011 roku, kiedy to ostatni z nich, w wyniku rosnącej 
konkurencji ze strony przewozów organizowanych przez 
Miasto Lublin, zrezygnował z prowadzonej działalności na 
liniach miejskich (linia 31). 

Obecnie lubelski rynek transportu zbiorowego obsługi-
wany jest głównie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne w Lublinie, które realizuje około 85% przewo-
zów. Dodatkowo na rynku funkcjonują dwie firmy prywat-
ne, które wygrały ogłoszone przetargi. Lublin jest jednym 
z nietypowych miast, w którym przetarg nie jest ogłaszany 
na całą linię, lecz na wybrane rozkłady konkretniej linii. 
ZTM w Lublinie ogłasza przetarg na obsługę konkretnej 
liczby wozokilometrów, które mają zostać zrealizowane 
przez prywatnego przewoźnika. W każdym większym mie-
ście, w którym występuje transport zbiorowy, ze względu 
na coraz większe wymagania pasażerów i chęć stworzenia 
optymalnej siatki połączeń, organ nadzorujący poprzez 
ogłaszane przetargi wprowadza na rynek prywatnych prze-
woźników [4, 5, 6]. Spowodowane jest to ograniczoną licz-
bą pojazdów będących w taborze przewoźników komu-
nalnych w stosunku do rosnącego zapotrzebowania na 
komunikację miejską w rozwijających się aglomeracjach. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu przewoźnicy komunalni nie 
są zmuszani do pozyskiwania kolejnych pojazdów, a prze-
woźnicy prywatni mają możliwość rozwijania swojej dzia-
łalności i powiększania floty pojazdów dzięki stabilnej sy-
tuacji zapewnionej długoletnimi kontraktami zawartymi 
z gminami [7, 8]. 

charakterystyka prywatnego transportu zbiorowego
W Lublinie do początku lat 90. XX wieku funkcjonował 
jeden przewoźnik komunalny MPK Lublin, który świad-
czył usługi przewozowe dla miasta, a także gmin ościen-
nych. Z chwilą rozpoczęcia transformacji ustrojowej na 
rynku lubelskim pojawiła się duża liczba prywatnych prze-
woźników, niekiedy posiadających tylko jeden autobus lub 
pojazd typu „nysa”. Transport zbiorowy, który wymagał 
dużych dopłat z budżetu, by utrzymać dotychczasowy 
poziom funkcjonowania, doświadczył ograniczeń w finan-
sowaniu, pojawił się także problem z taborem, który do 
tej pory pochodził z centralnego rozdzielnika. Z powodu 
problemów finansowych przewoźnik komunalny jesz-
cze w 1989 roku rozpoczął skracanie i likwidowanie linii. 
Z końcem czerwca 1990 roku planowano zawiesić 14 linii 
miejskich i 20 linii podmiejskich obsługujących okoliczne 

Wprowadzenie
Lubelski transport zbiorowy w ciągu ostatnich lat prze-
szedł wiele zmian [1]. Największe nastąpiły na przeło-
mie 2009 i 2010 roku, gdy powstał Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie, który jest organizatorem transpor-
tu zbiorowego. Głównym celem transportu zbiorowego 
jest świadczenie usług przewozowych, poprzez które zo-
staną spełnione oczekiwania i wymagania pasażera m.in. 
możliwość dojazdu do celu podróży. Organizator trans-
portu zbiorowego musi dołożyć wszelkich starań, by spro-
stać wyzwaniom pasażera [3]. Miasto Lublin zmagało się 
z tym problemem, z uwagi na fakt, że pasażer oczekujący 
na przystanku na autobus nie wiedział do końca, czy jego 
kurs zostanie obsłużony przez przewoźnika prywatnego 
tzw. złotówkarza, wykonującego przewozy pasażerów za 
gotówkę uiszczaną kierowcy lub konduktorowi przy wsia-
daniu do pojazdu, czy przez przewoźnika komunalnego 
– MPK Lublin Sp. z o. o. realizującego przewóz na pod-
stawie ważnego biletu, koszt jednorazowego biletu nor-
malnego w strefie miejskiej wynosił około 2 zł. Włączenie 
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miejscowości. Ograniczanie liczby kursów obsługiwanych 
przez MPK Lublin oraz lawinowo rosnące ceny biletów sta-
ły się szansą dla drobnych przedsiębiorców raczkujących na 
rynku usług przewozowych. Pierwsze pojazdy stanowiące 
konkurencję dla miejskich autobusów i trolejbusów pojawi-
ły się w 1990 roku. Pierwsza linia obsługiwana przez pry-
watnego przewoźnika mikrobusem marki Nysa pokrywała 
się z trasą linii nr 15 kursującej z ulicy Hempla do osiedla 
Szymanowskiego (rys. 1).

Koszt przejazdu linią prywatną był sześciokrotnie niższy 
niż cena biletu MPK. Przewoźnicy prywatni z czasem za-
częli kierować pojazdy na linie dotychczas obsługiwane tyl-
ko przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lub-
linie. Prywatne autobusy – z takimi samymi numerami – 
kursowały po tych samych, najbardziej popularnych 
trasach. Jeździli pomiędzy kursami MPK Lublin, stanowiąc 
konkurencję dla przewoźnika miejskiego, pojawiali się za-
zwyczaj kilka minut przed odjazdem autobusów MPK 
Lublin, co powodowało odpływ pasażerów. 

Od 7 listopada 1993 roku rozpoczęto przydzielanie roz-
kładów jazdy na konkretne linie, cel ten realizowany był na 
mocy zarządzenia prezydenta miasta, który powołał spe-
cjalną Komisję ds. przydziału relacji i rozkładów jazdy pry-
watnym przewoźnikom. Prywatny przewoźnik, by otrzy-
mać rozkład jazdy, musiał złożyć podanie wraz z kserokopią 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także za-
świadczenie ze stacji diagnostycznej o przystosowaniu po-
jazdu do komunikacji miejskiej. Pomimo iż prywatni prze-
woźnicy posiadali rozkłady jazdy, które wywieszane były na 
przystankach, właściwie ich nie przestrzegali. Wyjeżdżali 
tylko na linie rentowne w godzinach, gdy występowały naj-
większe potoki pasażerów, tj. w dzień powszedni w godzi-
nach od 6:00 do 18:00, nie obsługiwali godzin wczesnopo-
rannych, wieczornych oraz sobót i niedziel. 

Do roku 2000 niemożliwe było umieszczenie prywat-
nych przewoźników w stałej informacji pasażerskiej, z uwa-
gi na częste zmiany linii, rozkładu lub rezygnację z usług. 
W 2002 roku władze miasta postanowiły „wpisać” prze-
woźników prywatnych do poszczególnych rozkładów linii 
komunikacyjnych tzn. zostały połączone w częstotliwości 
z kursami MPK, co w powiązaniu z uregulowaniem liczby 
przewoźników prywatnych i rozkładów jazdy, które obsłu-
giwali, przyniosło korzyść w postaci wspólnej z MPK infor-
macji przystankowej. Rysunek  2  przedstawia rozkład jaz-
dy, jaki widniał na przystankach do 2002 roku:  tabliczka 
przystankowa komunikacji prywatnej przy danych godzi-
nach były również podane literki oznaczające konkretnego 
przewoźnika prywatnego wykonującego kurs. Obok roz-
kładu jazdy z rysunku 2 wisiał również rozkład Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.Od 2002 roku w wia-
tach przystankowych nie było już podwójnych tabliczek 
przystankowych, tylko jedna dla danej linii (rys. 3). 

Dodatkowo przewoźnicy prywatni zostali zobowiązani 
do kursowania w pełnym zakresie godzin funkcjonowania 
komunikacji tj. od godziny 5:00 do 23:00, a także do ob-
sługi linii w soboty, niedziele i dni świąteczne. Prywatni 
przewoźnicy otrzymali na wyłączność do obsługi 4 linie  

Rys. 1.  
Trasa pierwszej linii obsługi-
wanej przez prywatnego 
przewoźnika

Rys. 3. Przykładowy rozkład jazdy wspólny dla MPK Lublin oraz prywatnych 
przewoźników z 2008 r.

Rys. 2. Przykładowy rozkład jazdy komunikacji prywatnej w 2000 r.
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komunikacji miejskiej: 21, 22, 47 oraz 56, lecz ze względu 
na małą rentowność oraz zły stan taboru, przewoźnicy sys-
tematycznie rezygnowali z ich obsługi. Ponadto ze względu 
na niewłaściwą jakość świadczonych usług i liczne protesty 
studentów linia 56 (tzw. linia studencka, która kursowała 
pod akademiki na ul. Dobrzańskiego) została odebrana 
przewoźnikom prywatnym. Był to duży krok radnych, któ-
ry narzucił pewne zasady i normy funkcjonowania komuni-
kacji – zlikwidowano „wyścigi” pomiędzy przewoźnikami 
prywatnymi a komunalnym, natomiast pasażer otrzymał 
jednolitą i spójną informację dotyczącą kursowania danej 
linii. System taryfowy w Lublinie był wyjątkowy na skalę 
kraju, ze względu na brak pewności, czy przyjedzie prze-
woźnik prywatny, któremu należy zapłacić złotówkę, a może 
na przystanek podjedzie przewoźnik komunalny i należy 
zakupić bilet MPK. Ceny jednorazowych biletów normal-
nych w strefie miejskiej zostały przedstawione w tabeli 1. 
Przewoźnicy prywatni celowo opóźniali swoje kursy, by po-
zyskać kilku dodatkowych pasażerów. 

Taki stan utrzymywał się do 2010 roku, kiedy został 
rozstrzygnięty pierwszy przetarg ogłoszony przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie, w wyniku którego funk-
cjonowanie, w ramach lubelskiej komunikacji miejskiej, 
rozpoczął pierwszy prywatny przewoźnik firma IREX 
z Sosnowca. W 2003 roku siedmiu prywatnych przewoźni-
ków zrzeszyło się w Autobusowe Konsorcjum Lubelskie. 
Zbiegło się to w czasie z planami utworzenia Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie. W latach 1992–2006 
zmieniała się znacząco liczba przewoźników na lubelskim 
rynku, co przedstawia tabela 2.

Przetargi i umowy z prywatnymi przewoźnikami
W 2009 roku został ogłoszony pierwszy przetarg nieogra-
niczony o udzielenie zamówienia na świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W przetar-
gu szczegółowo określono liczbę wozokilometrów, rodzaj 
taboru i liczbę danych pojazdów oraz rodzaje linii komu-
nikacyjnych, liczbę rozkładów tych linii z wyszczególnie-
niem na dzień powszedni, soboty, niedziele oraz dzień po-
wszedni letni, soboty letnie i niedziele letnie, na których 
będą wykonywane przewozy. Określono to w następujący 
sposób: „Regularny przewóz osób w gminnych przewozach 
pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających 
na obszarze Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi 
Gmina Lublin zawarła stosowne porozumienie w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego”. 

Określono także planowaną roczną liczbę wozokilometrów 
oraz typ taboru, np. „Planowana roczna liczbę wozokilome-
trów – do 1 200 000. Typ taboru – autobusy klasy mega 
(18 m)”. Dodatkowo dla firm biorących udział w przetargu 
jest określony warunek, który muszą spełnić, m.in. wykazanie 
zdolności świadczenia usługi mieszczącej się w zakresie prze-
wozu osób wykonywanego regularnie w ramach publicznego 
transportu zbiorowego w liczbie minimalnej wynoszącej przy-
kładowo 1 000 000 wozokilometrów. Wyżej wymieniona 
usługa może być świadczona w ramach pojedynczej usługi lub 
w postaci kilku usług, których czas trwania określony jest na 

Zestawienie cen jednorazowych biletów normalnych  
w komunikacji miejskiej

Rok Rodzaj biletu Cena

1992 Jednorazowy bilet normalny 2000 zł (obecne 0,20 zł)

1995 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

0,50 zł
0,70 zł
1,00 zł

1996 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

0,60 zł
0,80 zł
1,00 zł

1997 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

0,80 zł
1,00 zł
1,20 zł

1998 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

1,00 zł
1,20 zł
1,40 zł

1999 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

1,40 zł
1,60 zł
1,80 zł

2001 Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 10 minut
do 20 minut
do 60 minut

1,70 zł
1,90 zł
2,10 zł

2003 Jednorazowy bilet normalny 2,00 zł

2007 Jednorazowy bilet normalny 1,80 zł

2008 Jednorazowy bilet normalny 2,20 zł

2009 Jednorazowy bilet normalny 2,00 zł

2010 Jednorazowy bilet normalny 2,40 zł

2011 Jednorazowy bilet normalny 2,80 zł

2015 Jednorazowy bilet normalny 3,20 zł

Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 30 minut 2,80 zł

2016 Jednorazowy bilet normalny 4,00 zł

Jednorazowy czasowy bilet normalny:
do 30 minut 3,20 zł

Tabela 1

Zestawienie liczby prywatnych przewoźników oraz liczby rozkładów 
jazdy, które obsługiwali w latach 1992–2006

Lata Liczba przewoźników Liczba obsługiwanych rozkładów

1992 22 25

1993 44 58

1994 33–39 38–55

1995 33–47 53–58

1996 24–28 45–56

1997 27 56

1998 27 55

1999 27 62–70

2000 29 72–67

2001 29–26 67–64

2002 26 64/47

2003 25 45

2004 24 45

2005 24 45

2006 24 45

Tabela 2
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okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert w wyżej wymienionym przetargu. W przypadku, gdy 
okres działalności jest krótszy, czas trwania usługi jest równy 
długości danego okresu działalności. Głównym kryterium, ze 
względu na który były oceniane przetargi, była cena z uwagi 
na fakt zmiany ustawodawstwa i wprowadzenia dodatkowego 
kryterium oprócz ceny, najczęściej brany jest pod uwagę wiek 
taboru. Każdy przetarg zawiera indywidualne kryteria, przy-
kładowe kryteria z jednego z przetargów, wg których były oce-
niane oferty, podane są poniżej. 

Kryteria, którymi Zarząd Transportu Miejskiego w Lub-
linie kierował się, dokonując wyboru oferty z jednego z prze-
targów:
1. ZTM w Lublinie wybiera ofertę spośród tych, które 

spełniają wymagania zawarte w przetargu poprzez usta-
lone kryteria, jakimi są cena oraz średni wiek taboru. 
Przy określeniu łącznej oceny kryteriów stosuje się na-
stępujący udział procentowy: cena (90%) oraz średni 
wiek pojazdów (10%). 

2. Skala ocen w przypadku kryteriów określana jest w na-
stępujący sposób: 
a. Cena [Xc] (maksymalnie 100 pkt)
 Ocenie podlega cena oferty brutto. Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę, otrzymuje najwyższą 
liczbę punktów (100 pkt). Pozostałych wykonawców 
ocenia się w oparciu o następujący wzór:

b. Średni wiek pojazdów [Xśw
] (maksymalnie 100 pkt.)

Ocenie podlega średni wiek taboru (podany w peł-
nych latach na podstawie roku produkcji w dowo-
dzie rejestracyjnym). Średni wiek wszystkich pojaz-
dów wchodzących w skład taboru oblicza się przy 
pomocy następującego wzoru:

W niniejszym kryterium wykonawca otrzymuje mak-
symalnie 100 pkt, które to przydzielane są w następu-
jący sposób wg średniego wieku wszystkich pojazdów, 
które zostały zgłoszone do wykonywania usługi:
•	 Poniżej 11 lat do 9 lat – 0 pkt.
•	 Poniżej 9 lat do 7 lat – 30 pkt.
•	 Poniżej 7 lat do 5 lat – 50 pkt.
•	 Poniżej 5 lat do 3 lat – 80 pkt.
•	 Mniejszy niż 3 lata – 100 pkt.

c. Wyznaczenie całkowitej liczby punktów.
 ZTM w Lublinie przyznaje punkty dla danych kryte-

riów, które są pomnożone przez wagę danego kryte-
rium wg wzoru:

X
c
, X

św
 – ilość punktów przyznanych dla poszczegól-

nych ofert, za każde kolejne kryterium.

3. Za najkorzystniejszą przyjmuje się ofertę, która uzyska-
ła łącznie najwyższą liczbę punktów. Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie udziela zamówienia wykonawcy, 
który zwycięży w przetargu. 

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisywana jest umowa, 
w której ściśle określone są ogólne warunki jej obowiązywa-
nia. Na mocy umowy wykonawca świadczy usługi regular-
nego przewozu osób, które realizowane są w ramach lokalnie 
funkcjonującego transportu zbiorowego. Wyżej wymienione 
usługi polegają na realizacji przewozów pasażerów na liniach 
funkcjonujących w ramach komunikacji miejskiej, przebie-
gających na obszarze Gminy Lublin oraz gmin z nią sąsiadu-
jących, z którymi podmiot zawiera porozumienia określane 
mianem usług. Przedmiot umowy stanowią usługi, które 
wykonawca jest zobowiązany świadczyć za pomocą określo-
nej liczby autobusów posiadających wymagane parametry 
techniczne oraz oznakowanie. Szczegółowe wytyczne doty-
czące warunków techniczno-eksploatacyjnych zawarte są 
w stosownym załączniku do umowy. W ramach opisywanej 
umowy zawarty jest także załącznik nr 2 szczegółowo okre-
ślający parametry linii komunikacyjnych (rys. 5 i 6). 

W załączniku znajdują się informacje dotyczące wy-
maganej klasy taboru, liczby kursów realizowanych w dni 
powszednie, soboty oraz w dni świąteczne, przy jednocze-
snym uwzględnieniu konieczności zmniejszenia wielkości 
świadczonych usług w okresie letnim. Załącznik nr 2 
określa także harmonogram dla wybranego rodzaju tabo-
ru w ramach, którego realizowany jest przedmiot umowy 
ujęty w ramach planu określanego do realizacji w po-
szczególnych miesiącach. Umowa zawiera informacje do-
tyczące realizacji usług w liczbie określającej liczbę wozo-
kilometrów w odniesieniu do poszczególnych autobusów, 
przy czym stosuje się zastrzeżenie zawarte w oddzielnym 
paragrafie, które z uwagi na potrzebę optymalnego za-
spokojenia potrzeb przewozowych, zastrzega sobie prawo 
do zmiany liczby wozokilometrów w poszczególnych 
miesiącach określonych w ramach harmonogramu reali-
zacji umowy. Zazwyczaj ZTM w Lublinie zastrzega sobie 
prawo możliwości pojedynczej wymiany wszystkich roz-
kładów raz na kwartał. Umowa jest zawarta  na ściśle 
określony okres, który może zawierać się w różnych cza-
sach trwania realizacji, w zależności od rodzaju taboru. 
W przypadku wystąpienia przesłanek wymagających 
zmiany terminu rozpoczęcia usługi umowa dopuszcza, 
aby zamawiający miał możliwość zmiany jej warunków 
w tym zakresie. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 
zawarł umowy z prywatnymi przewoźnikami przestawio-
ne w tabeli 3.  

Podsumowanie
Transport zbiorowy w Lublinie ulegał znaczącym zmia-
nom w zakresie  realizacji regularnych przewozów osób 
przez prywatnych przewoźników. Najważniejszy był rok 
2002, kiedy prywatni przewoźnicy zostali włączeni do po-
szczególnych rozkładów jazdy, a jednocześnie w gablotach 
przystankowych zaczęto umieszczać informacje zawierające  
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rozkłady jazdy. W praktycznym ujęciu od roku 2002 pa-
sażerowie na przystanku nie musieli już sprawdzać godzin 
kursowania na dwóch oddzielnych rozkładach jazdy tylko na 
jednym, ujednoliconym i uwzględniającym informację, któ-
ry kurs wykonuje przewoźnik komunalny, a który komuni-
kacja prywatną. Powstanie Zarządu Transportu Miejskiego 
w Lublinie w 2009 roku miało na celu ujednolicenie taryfy 
biletowej oraz integrację oferty przewozowej, co udało się 
osiągnąć już w 2010 roku po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu 
pierwszych przetargów. Rok później zakończył kursowa-
nie ostatni przewoźnik prywatny obsługujący komunikację 
prywatną. Od czasu, gdy w 2010 roku ujednolicono taryfę 
biletową, pasażerowie nie spotykali się już z komplikacjami 
związanymi z koniecznością wyboru pomiędzy zakupem bi-
letu lub zapłaceniem gotówką. Pierwsze przetargi były ogła-
szane dokładnie na te same brygady, które były wcześniej 
obsługiwane przez lokalnych prywatnych przewoźników, 
stąd Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie nadal ogłasza 
przetargi na konkretną liczbę wozokilometrów oraz liczbę 
obsługiwanych rozkładów, a nie na całe linie.
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Zestawienie rozstrzygniętych przetargów na świadczenie usług regularnego przewozu osób w Lublinie
Zestawienie przetargów na świadczenie usług regularnego przewozu osób zawartych od początku powstania ZTM Lublin

Data rozpoczęcia przetargu Długość trwania umowy Nazwa prywatnego przewoźnika Całkowita liczba wzkm Obsługiwane numery linii Liczba rozkładów Rodzaj taboru

01.05.2010 4 lata IREX 1 872 000 5, 13, 22, 44, 45 8 MAXI

01.07.2010 4 lata AKL 2 657 000 6, 18, 39, 47 12 MAXI

01.10.2010 4 lata METEOR 2 440 000 17, 26, 57 10 MEGA

01.11.2010 4 lata AKL 1 768 520 21, 74 6 MINI

01.11.2010 4 lata AKL 2 800 000 9, 10, 31, 34 13 MAXI

01.05.2014 2 lata i  
1 miesiąc

PKS Zielona Góra 1 080 392
1 047 242

2, 19, 20, 22, 32
10, 17, 18, 27

8
10

MAXI 
MEGA

01.09.2014 5 miesięcy METEOR 212 700 6, 13, 29, 34, 78, 79 10 MAXI

01.10.2014 4 miesiące METEOR 184 964 9, 10, 17 10 MEGA

01.02.2015 3 miesiące METEOR 105 833 6, 8, 23, 37, 79 7 MAXI

01.02.2015 3 miesiące METEOR 91 275 10, 17 7 MEGA

01.05.2015 2 miesiące METEOR 64 710
81 917

3, 6, 23, 37, 79
10, 17, 18

7
10

MAXI
MEGA

01.07.2015 8 lat IREX - 1 8 477 410 10, 17, 18, 26, 31, 57 16 MEGA

Rys. 4. Przykładowy załącznik nr 2 do umowy. Parametry linii komunikacyjnych dla taboru 
klasy maxi

Rys. 5.  Przykładowy harmonogram realizacji umowy taborem klasy maxi, dalsza część za-
łącznika nr 2 do umowy

Tabela 3
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano stan dostępności trans-
portem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej 
na koniec perspektywy UE 2007–2013. Badanie przeprowadzono 
na koniec 2013 roku. W pracy przedstawione zostaną inwestycje in-
frastrukturalne z perspektywy UE 2007–2013. Analizowany okres 
przedstawia dostępność transportem zbiorowym po wprowadzeniu 
kluczowych inwestycji z zakończonej prspektywy finasowej. Inwestycje 
infrastrukturalne, na których oparta jest analiza dostępności transpor-
tem miejskim, przedstawione zostały w dwu ekspertyzach dla miast 
Polski Wschodniej. Przewodnim celem opracowania jest sprawdzenie, 
czy środki z perspektywy UE na lata 2007–2013, które przeznaczone 
zostały na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zostały do-
brze wydatkowane. Dodatkowym celem jest porównanie dostępności 
komunikacyjnej w miastach. Analiza dostępności transportu zbiorowe-
go w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochro-
ny, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się 
w izochronach w 2013 roku.
Słowa kluczowe: fundusze UE, poprawa dostępności transportem 
miejskim, inwestycje infrastrukturalne

Porównanie dostępności komunikacyjnej 
transportem zbiorowym w ośrodkach 
wojewódzkich Polski Wschodniej  
na koniec perspektywy Ue 2007–20131,2

władz miasta i ludzi poruszających się po mieście jest fakt, 
że przyczynia się do zmniejszenia kongestii. Oczywiście 
taka sytuacja ma miejsce, jeżeli przewoźnik oferuje szybką 
i dobrą usługę, a miejscowa lub przyjezdna ludność z tej 
usługi korzysta [2]. 

W okresie PRL transport zbiorowy nie funkcjonował 
dobrze, ale ludzie w miastach nie mieli innej alternatywy. 
Sytuacja w dojazdach i poruszaniu się po miastach zaczęła 
się zmieniać na początku lat 90. XX wieku przez bardzo 
szybko rosnącą liczbę aut sprowadzanych z zagranicy. 
W tym okresie liczba aut z rynku wtórnego, które ceno-
wo były w zasięgu coraz większej liczby osób, oraz brak 
inwestycji w transporcie zbiorowym spowodowało, iż 
łączna liczba osób poruszających się komunikacją zbioro-
wą z dekady na dekadę była coraz mniejsza. Funkcjo-
nowanie transportu zbiorowego w tym okresie było 
utrudnione przez często psujący się tabor autobusowy, 
tramwajowy, trolejbusowy. A równocześnie liczba aut na 
drogach rosła, co spowodowało tworzenie się kongestii 
(korek) [2]. Zwiększony ruch na ulicach negatywnie odbi-
jał się na funkcjonowaniu transportu zbiorowego, który 
zaczął jeździć coraz wolniej i bardzo rzadko zgodnie z roz-
kładem jazdy. Należy przy tym wspomnieć, że był to 
głównie problem transportu zbiorowego autobusowego 
i trolejbusowego. Na świecie nie ma miasta, w którym 
przewozy transportu zbiorowego opierałyby się jedynie na 
sieci szynowej, a ogólna tendencja odejścia ludności od 
komunikacji zbiorowej była widoczna w wiekszości pol-
skich miast. Pierwsze działania zmierzające w kierunku 
poprawy dostępności komunikacji zbiorowej wiązały się 
z wprowadzeniem w miejscach, gdzie było to możliwe, 
wydzielonych pasów dla autobusów [3]. Przewoźnicy ofe-
rujący przejazdy komuni kacjną zbiorową stawiają na po-
prawę funkcjonowania i efektywności transportu zbioro-
wego. Poprawa funkcjonowania i efektywności transportu 
to jedno, a równie ważna jest jakość usługi, czyli pojazd, 
jakim się jedzie, dlatego obecnie ważna dla zarządów ob-
sługujących komunikację zbiorową w mieście jest wymia-
na taboru na nowszy, bardziej ekologiczny i mniej psujący 
się. Jednak wymiana całego taboru transportu zbiorowe-
go jest procesem długotrwałym i bardzo kosztownym, na 
który większości zarządców nie stać. W ostatnich latach 
pozyskanie środków na wymianę taboru transportu zbioro-
wego możliwe jest z funduszy strukturalnych UE. W pier w-
szym okresie finasowania 2004–2006 w celu poprawy 

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu jest kilkanaście opracowań, 
w których autorzy pokazują dostępność transportu zbio-
rowego wybranego miasta. Analiza dostępności transpor-
tem zbiorowym w miastach zawsze wiaże się z konieczno-
ścią użycia rozkładu jazdy, aktualnego lub z przeszłości. 
[1]. Zatem głównym polem badawczym ludzi zajmują-
cych się komunikacją zbiorową jest miasto. W nielicznych 
przypadkach pole badawcze jest rozszerzone o tzw. strefę 
podmiejską, czyli obszary znajdujące się poza granicami 
ośrodka centralnego. Czasem analizie poddawane są całe 
zespoły miast, np. konurbacja Górnośląska lub Trójmiasto. 
W przypadku zespołów miejskich trudne jest określenie 
ceny usługi transportowej, pownieważ brak jednolitej ta-
ryfy biletowej utrudnia integrację transportu zbiorowego 
oraz wykonanie szczegółowych analiz ekonomicznych (pro-
blemy pojawiają się, gdy czas przejazdu zaczynamy zamie-
niać na wartości). Komunikacja zbiorowa w miastach ma 
wiele zalet, a główną i najważzniejszą z punktu widzenia 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: S. Goli-
szek 75%, M. Połom 25%.

2 Artykuł został napisany na bazie projektu pt.: „Multimodalna dostępność trans-
portem publicznym na poziomie gminnym w Polsce”. Projekt został sfinansowany 
ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nu-
mer DEC-2012/05/E/HS4/01798.
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funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach 
w Polsce zrobiono niewiele, co spowodowane było krót-
kim okresem finansowym, który trwał trzy lata. W kolej-
nej perspektywie finansowej 2007–2013, środki pozyska-
ne przez miasta na transport zbiorowy przyczyniły się do 
próby rozbudowy lub powstania nowego środka transpor-
tu oraz zaczęto wymieniać stary tabor. Z funduszy pozy-
skanych na poprawę funkcjonowania transportu zbioro-
wego tworzono w miastach  system informujący o utrud-
nieniach na drodze (ITS) [4, 5]. Równie ważne w miastach 
dla poprawy fukcjonowania transportu zbiorowego, ale 
i nie tylko, jest budowa lub modernizacja dróg oraz budo-
wa nowych, w tym obwodnic w wybranych miastach 
Polski [6, 7].

Rys. 1. Układy komunikacyjne ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: KPKM Białystok (Komunalne 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne) oraz KZK Białystok (Komunalny Zakład Komunikacyjny), Zarządu Transportu 
Miejskiego w Kielcach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, Zarządu Dróg 
Zieleni i Transportu w Olsztynie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie.

Metodyka
Obszar badawczy opracowania mieści się w granicach admi-
nistracyjnych ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej; 
mimo iż komunikacja zbiorowa wyjeżdża poza miasto, niż-
sza częstotliwość kursowania spowodowała, że te obszary 
nie zostały ujęte w analizie. Do przedstawienia dostępno-
ści transportem miejskim w 2013 roku w miastach posłu-
żono się rozkładami jazdy: Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej (KPKM Białystok) i Komunalnego 
Zakładu Komunikacyjnego (KZK Białystok), Komunalnego 
Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku (KZK Białystok), 
Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM w Kielcach), 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie 
(MPK w Lublinie), Zarządu Dróg Zieleni i Transportu  
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w Olsz tynie, (ZDZiT w Olsztynie) oraz  Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie (MPK w Rzeszo-
wie). Wszystkie rozkłady jazdy zarządców znajdują się na ich 
stronach internetowych. 

Układy transportowe w analizowanych ośrodkach są 
różne, co zdeterminowane jest rozkładem zabudowy, loka-
lizacją centrum komunikacyjnego, możliwościami tech-
nicznymi i ekonomicznymi funkcjonowania transportu 
zbiorowego (rys. 1). Każdy z wyżej wymienionych układów 
transportowych powstał w jednym głównym celu: obsługi 
jak największej liczby pasażerów, co zostanie częściowo zba-
dane [8, 9].

Mapy dostępności komunikacyjnej dla 2013 roku po-
wstały w wyniku interpolacji od 600 do 800 punktów po-
miarowych w zależności od wielkości miasta. Lokalizacja 
punktów pomiarowych w przestrzeni rozłożona jest w mia-
rę równomiernie po całym mieście. Natomiast w miej-
scach, gdzie występuje gęstsza sieć transportowa, roz-
mieszczenie punktów pomiarowych w przestrzeni jest in-
tensywniejsze. W każdym z punktów pomiarowych 
zapisana została wartość czasu przejazdu z/do PKP/PKS z/
do pozostałych miejsc w mieście dla 2013 roku. W bada-
niu uwzględniono przesiadki między środkami komunika-
cji zbiorowej. Czas oczekiwania na kolejny środek trans-
portu uzależniony został od częstotliwości kursowania ta-
boru i wynosił od 5 do 10 min. Krócej na kolejny środek 
transportu zbiorowego czekali mieszkańcy miasta podró-
żujący po trasach, gdzie częstotliwość kursowania taboru 
komunikacji zbiorowej wynosiła więcej niż 30 na dobę 
(czas oczekiwania wynosił 5 min). W miejscach przesiadki, 
gdzie częstotliwość przejazdu transportu zbiorowego była 
niższa niż 30 kursów na dobę, do czasu oczekiwania doli-
czone zostało 10 min [9, 10, 11].

Wielkość izochron w poszczególnych przedziałach prze-
liczono w programie ArcGIS, dzięki użyciu narzędzia 
Calculatearea. Liczba osób zamieszkująca poszczególne ob-
szary spisowe GUS została przycięta (narzędziem Clip) izo-
chronami i przeliczono dla nich liczbę osób w analizowa-
nych ośrodkach (2011) [12]. W większości analizowanych 
miast rozkład dużych skupisk ludności zlokalizowany jest 
w pobliżu centrum. Zdecydowanie największe odchylenia 
gęsto zamieszkałych części miasta od centrum można zaob-
serwować w Lublinie i  Olsztynie (rys. 2).

Problemy w poruszaniu się po analizowanych miastach
Najbardziej zakorkowane ulice w Kielcach to Żelazna oraz 
Czarnowska, zlokalizowane nieopodal dworców PKP i PKS. 
Najwolniej w obrębie tych dróg jedzie się ulicą Żelazną, 
tam średnie prędkości uzyskiwane przez kierowców wy-
noszą 18 km/h (http://korkowo.pl). W godzinach szczy-
tu porannego i popołudniowego utrudniony przejazd jest 
również ulicą Seminaryjską oraz w północnej części miasta 
– ulicami Jesionową i Świętokrzyską (aż do nowego od-
cinka drogi ekspresowej). W dzielnicach: Szady, Czarnów, 
Podkarczówka korkują się ulice Jagiellońska i 1 Maja. 

W Białymstoku w odległości od 0 do 2 km od centrum 
średnie prędkości poruszania transportem indywidual-

nym wynoszą 36 km/h, jest to dobry wynik porównując 
z większością podobnej wielkości miast w Polsce (http://
korkowo.pl/raport/ranking-najwolniejszych-miast-wpol-
sce). Najszybciej w Białymstoku poruszają się kierowcy 
przejeżdżający przez dzielnice północne jadący ulicą 
Generała Stanisława Maczka. Najwolniej w szczycie po-
rannym w Biały mstoku jeździ się ulicami: Tysiąclecia 
Państwa Polskiego (trudności od wjazdu do miasta), oraz 
na Sienkiewicza, Piłsudskiego na Legionowej. Ogólnie 
korki w Białym stoku występują na ulicach: Piastowskiej, 
Branic kiego, Zwierzynieckiej, Konstytucji 3 maja oraz na 
Jana Pawła II przy wyjeździe z miasta i wlocie na drogę 
ekspresową nr 8.

W Lublinie największe utrudnienia w szczycie popołu-
dniowym czekają na kierowców jadących ulicami: 
Nadbystrzycką, Narutowicza, 3 Maja, Eisnera, na skrzyżo-
wanie Smorawińskiego ze Spółdzielczości Pracy, Gen. 
Bolesława Ducha,  Kunickiego,  Nowy Świat oraz Lubel-
skiego Lipca 80. W zachodniej części miasta utrudnienia 
czekają kierowców na ulicach Kraśnickiej, Nałęczowskiej 
i Głębokiej. Niestety oddanie do użytku zachodniej ob-
wodnicy Lublina, które przeciągnęło się w czasie, nie po-

Rys. 2. Gęstość zaludnienia w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej.
Źródło: opracowanie własne w programie ArcGIS na podstawie danych GUS
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prawi przejezdności w tej części miasta. Niskie prędkości 
w szczycie porannym odnotowuje się na wlocie do miasta 
od strony gminy Głusk (wlot od południa), gdzie zakorko-
wana jest na całej długości ulica Kunickiego oraz w okolicy 
dworca PKP w rejonie ulicy Młyńskiej oraz leżących nie-
opodal ulic Wolskiej, Młyńskiej, Turystycznej i Mełgiew-
skiej, a od zachodu na Alei Kraśnickiej. 

Największe utrudnienia dla kierowców w Olsztynie cze-
kają w rejonie ulic: Kętrzyńskiego, Kościuszki, Limanow-
skiego i Partyzantów, tj. w rejonie Dworca  Głównego PKP. 
W zachodniej części miasta zatłoczone są ulice: Bałtycka, 
Mochnackiego, 1 Maja, Wyszyńskiego, Pstrowskiego, a tak-
że Sikorskiego. Generalnie po centrum Olsztyna jeździ się 
bardzo wolno (www.korkowo.pl).  Na ulicy Partyzantów w go-
dzinach szczytu osiągane prędkości wynoszą 26 km/h, a na 
ul. Kościuszki 24 km/h. Najwolniej w Olsztynie jeździ się 
ulicą 21 Listopada, z prędkością wynoszącą ok. 20 km/h.

W Rzeszowie największe utrudnienia w ruchu samocho-
dowym można zaobserwować w północnej części miasta, na 
alei Wyzwolenia. W godzinach porannych najbardziej za-
korkowaną ulicą jest na całej długości Marszałkowska, aleja 
Cieplińskiego, ulice Lisa-Kuli, Batalionów Chłopskich, 
Dąbrowskiego, Rejtana i Witosa oraz w okolicy Wiaduktu 
Śląskiego. Natomiast najniższe prędkości na drogach do-
jazdowych do centrum w godzinach szczytu uzyskują kie-
rowcy jadący ulicami Targową (23 km/h) oraz Lisa-Kuli 
(26 km/h). Prędkości uzyskiwane na moście Zamkowym 
oraz na alei Piłsudskiego sięgają 33 km/h . Natomiast z ba-
dań przeprowadzonych na kordonach miasta w 2009 roku 
wynika, że najwyższe natężenie ruchu jest na moście 
Karpackim (ponad 35 tys. pojazdów na dobę) i Lwowskim 
(prawie 28 tys. pojazdów na dobę) [13].

Inwestycje drogowe 2007–2013
Inwestycje drogowe w Białymstoku wykonywane w ra-
mach perspektywy finansowej 2007–2013 były realizowa-
ne dwutorowo. Środki z PORPW wsparły utworzenie we-
wnętrznej północnej, równoleżnikowej obwodnicy miasta, 
co poprawi komunikacje całego miasta. Natomiast ze 
środków RPO modernizowany był układ drogowy starego 
miasta oraz modernizowana droga wojewódzka 678 w kie-
runku Łap. 

W inwestycjach infrastrukturalnych w okresie progra-
mowym 2007–2013 w Olsztynie skupiano się na przedsię-
wzięciach nowych. Modernizowane w tym czasie były 
głównie drogi powiatowe, które obsługiwały ruch z obsza-
rów przygranicznych Olsztyna do centrum. W tym okresie 
modernizacji poddano drogę wojewódzką 527 wyprowa-
dzającą ruch w stronę Łukty [12]. 

W Kielcach z perspektywy finansowej na lata 2007–
2013 zrealizowano kilka istotnych inwestycji drogowych. 
Do najważniejszych inwestycji z tego okresu należy budo-
wa dużego węzła drogowego oraz modernizacja tras wylo-
towych dwóch dróg wojewódzkich (762 i 786). 

W Lublinie w okresie 2007–2013 realizowane były in-
westycje w części powiązane z ogólną dostępnością miasta 
w szerszym układzie przestrzennym polegającym na budowie 

Inwestycje drogowe perspektywy finansowej 2007–2013 na terenie 
Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej
Lp. Inwestycja Program Koszt [zł]
K.1 Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, 

Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach
RPO 54 727 042.05

K.2 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej 
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)

RPO 44 268 811.07

K.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od 
granicy województwa do Kielc – etap I: droga nr 786 na 
odcinku Łopuszno–Kielce

RPO 111 998 920.67

K.4 Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komu-
nikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja wraz 
z budową mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) 
oraz rozbudowa skrzyżowań i przyległych ulic

RPO 14 055 471.13

K.5 Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komuni-
kacyjne miasta Kielce: rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. 
Szczecińskiej do ul. Prostej), rozbudowa ul. Wikaryjskiej 
(od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej)”

RPO 31 885 095.37

  Razem   256 935 340.29
L.1 Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z od-

wodnieniem i oświetleniem w Lublinie
RPO 48 751 473.49

L.2 Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz 
z mostem na rzece Czerniejówce

RPO 53 093 905.03

L.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin–Port 
Lotniczy Świdnik

RPO 68 849 470.09

L.4 Budowa ul. Klonowej w Świdnik wraz z oświetleniem 
oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

RPO 44 317 295.74

L.5 Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu 
Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 
Lublin–Łęczna

RPO 8 498 281.52

L.6 Drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – prze-
dłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego 
„Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19

PORPW 139 830 000

  Razem   363 340 425.87
O.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 

powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu dro-
gi powiatowej nr1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej 
na odcinku od Sanatorium do mostu przez rzekę Wadąg 
w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie

RPO 5 674 588.31

O.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn–
Nowy Dwór na odcinku al. Piłsudskiego w Olsztynie–od 
km0+822 do km1+620,przez miejscowość Ostrzeszewo, 
do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP–do km2+076

RPO 6 358 168.64

O.3 Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku 
od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do 
wiaduktu nad koleją

RPO 24 799 557.45

O.4 Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od 
skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

RPO 23 525 900.85

  Razem   60 358 215.25
Rz.1 Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (wę-

zeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. 
Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II

RPO 5 005 753.67

Rz.2 Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową 
S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu 
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I

RPO 31 501 876.52

Rz.3 Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez moderni-
zację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg–Rzeszów

RPO 7 009 263.80

Rz.4 Przebudowa dróg powiatowych stanowiących południo-
wą drogę awaryjną dla drogi krajowej E 4

RPO 8 323 819.27

  Razem   51 840 713.26
B.1 Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku RPO 12 142 136.21
B.2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku 

Białystok–Kleosin
RPO 47 521 338.28

B.3 Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na 
odcinku od ul. Akademickiej do ul. Wesołej

RPO 8 941 766.86

B.4 Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap RPO 61 283 718.82
B.5 Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku PO RPW 98 810 000
B.6 Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku PO RPW 93 760 000
B.7 Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku PO RPW 50 460 000
B.8 Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku PO RPW 143 040 000
B.9 Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku PO RPW 164 790 000
  Razem   680 748 960.17
  Razem wszystkie miasta RPO+PO 

RPW
1 413 223 

654.84

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRR
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z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) obwodnicy ekspresowej miasta. Ważna inwestycją 
realizowaną poza obszarem miejskim była przebudowa 
drogi wojewódzkiej 747 w kierunku nowego mostu na 
Wiśle w Kamieniu, a w mieście przebudowa drogi woje-
wódzkiej 822 do nowo powstającego portu lotniczego 
w Świdniku. Ważną inwestycją była budowa przedłużenia 
ulicy Jana Pawła II do alei Kraśnickich, przedłużenie ulicy 
Krańcowej do ulicy Kunickiego wraz z mostem na rzece 
Czerniejówce. 

W  Rzeszowie w kończącej się perspektywie finansowej 
2007–2013 drogowe inwestycje infrastrukturalne polegały 
na budowie dojazdów do powstającej autostrady A4 i frag-
mentów drogi ekspresowej S19. W tym czasie poddano 
modernizacji drogi powiatowe na trasie Tarnobrzeg–
Rzeszów oraz drogi stanowiące południową drogę awaryjną 
dla drogi krajowej DK4. [13]. 

Realizowane inwestycje usprawniające transport miejski 
(2004–2006/2007–2013)
W Białymstoku są kontynuowane idee z perspektywy 
2004–2006 łączenia projektów w transporcie zbioro-
wym i indywidualnym, w projektach pt. „Poprawa jako-
ści funkcjonowania systemu transportu publicznego mia-
sta Białegostoku – Etap II” (156,7 mln zł) oraz „Poprawa 
jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 
miasta Białegostoku – Etap III” (195,7 mln zł). W pierw-
szym projekcie (Etap II) modernizuje się w Białymstoku 
ulicę Produkcyjną na odcinku od ulicy Swobodnej do 
Gen. Maczka oraz przebudowywane są ulice: Antoniuk 
Fabryczny, Antoniukowska i Knyszyńska, obwodni-
cy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do 
Mickiewicza. W drugim projekcie (Etap III) przebudowuje 
się  Aleję Piłsudskiego na odcinku od Placu Lussy do Placu 
Dmowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulicy Sienkiewicza 
z aleją Piłsudskiego. 

Ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej finansuje się w ramach wcześniej opisanych pro-
jektów wraz z przebudową i rozbudową ciągu ulic: J.H. 
Dąbrowskiego, al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, na któ-
rych wydzielone zostaną buspasy. W lokalizacji obecnych 
przystanków Piłsudskiego / Plac Inwalidów i Sienkiewicza / 
Rzeka Biała powstaną centra przesiadkowe, a pod skrzyżo-
waniem ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego wybudowane zosta-
nie przejście podziemnie.  Pierwsze buspasy w Białymstoku 
pojawiły się już na ulicach Mazowieckiej i Wiejskiej. W pla-
nach przewidziana jest lokalizacja kolejnych buspasów na 
przedłużeniu Piastowskiej oraz na przebiciu Sitarskiej do 
Świętokrzyskiej. 

Wdrażanie ITS w Białymstoku
Białystok jest liderem wprowadzania Inteligentnych 
Systemów Transportowych. W maju 2012 r. otrzymał 
wyróżnienie w konkursie „Lider ITS 2012”, w kategorii 
,,najlepsze wdrożenie” za budowę zintegrowanego systemu 
biletu elektronicznego, systemu zliczania pasażerów i sys-
temu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczy-

wistym (http://przeglad-its.pl/2012/07/03/nowe-oblicze-
transportu-publicznego-w-bialymstoku/). 

Od 2004 w Białymstoku rozpoczęto działania mające 
na celu wprowadzenie priorytetów dla transportu publicz-
nego w ruchu drogowym, min. sygnalizację świetlną re-
agującą na obecność autobusu, wydzielone buspasy, a na-
wet wyłączenie wybranych ulic czy części ciągów komuni-
kacyjnych. Celem przewodnim władz miasta stało się 
zbudowanie systemu, który automatycznie będzie stale 
dostarczał informacji na temat funkcjonowania komunika-
cji miejskiej. Szczegółowe dane otrzymywane w czasie rze-
czywistym pozwalają na poprawę bieżących oraz wskazanie 
codziennych potrzeb. System dynamicznej informacji pasa-
żerskiej oraz infrastruktura do wprowadzenia Białostockiej 
Karty Miejskiej należały do zadań wykonanych w ramach 
projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu trans-
portu publicznego miasta Białegostoku – Etap II”.

Natomiast w ramach projektu: „Poprawa jakości funk-
cjonowania systemu transportu publicznego miasta 
Białegostoku – Etap III” zakłada się w Białymstoku wpro-
wadzenie Systemu Zarządzania Ruchem. System będzie 
monitorował ruch na skrzyżowaniach i w razie konieczności 
umożliwiał szybsze przejazdy autobusom komunikacji 
miejskiej. Obecnie również możliwe jest śledzenie autobu-
sów, poprzez zamontowany w nich moduł GPS, dzięki cze-
mu możliwe jest udzielenie priorytetowego przejazdu auto-
busowi. 

W Kielcach ze środków Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej zrealizowany został projekt 
„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim 
Obszarze Metropolitalnym”, opiewający na łączną kwotę 
303,4 mln zł. W ramach projektu wykonane zostały zada-
nia związane bezpośrednio z infrastrukturą drogową, m.in. 
budową ważnego węzła drogowego w centrum miasta. 
Nowy węzeł drogowy znajdujący się u zbiegu ulic: Żelazna, 
1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową ronda im. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, oraz budowę ulic usprawniają-
cych obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta, 
przedłużenie ulicy Markowskiego oraz budowę pętli auto-
busowej i dwóch zatok autobusowych, ma poprawić komu-
nikację zbiorową w tym obszarze. Wybrane pętle autobu-
sowe zostały wyposażone w dworce (otwarte w listopadzie 
2010 roku przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i przy 
ulicy Massalskiego).

Na obszarze miasta Kielce pierwszy buspas wyznaczono 
w 2010 roku na ulicy Sandomierskiej, na odcinku od skrzy-
żowania ze Źródłową do skrzyżowania ze Szczecińską. 
Później na wprowadzenie buspasów zadecydowano się na 
ulicy Warszawskiej i alei IX Wieków Kielc, ulicach 
Grunwaldzkiej, Tarnowskiej oraz Okrzei. Kielce są jednym 
z nielicznych miast w Polsce, gdzie przewidywany jest cią-
gły wzrost długości dróg z buspasami. Władze miasta bu-
spasy planują wzdłuż ulicy Źródłowej i alei Solidarności 
pomiędzy ulicą Bohaterów Warszawy aż do Domaszowskiej.

W perspektywie finansowej 2007–2013 w Lublinie po-
stawiono na projekty kontynuujące prace związane z roz-
szerzeniem tras trolejbusowych o łącznej długości trakcji 
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Rys. 3. Inwestycje infrastrukturalne z perspektyw finasowych UE 2004–2013  
i 2014–2020 w Białymstoku.
Źródło: opracowanie własne: Komornicki T., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnie-
nie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze 
INFRASTRUKTURA DROGOWA.
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wynoszącej ponad 34 km. W latach 2007–2013 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego i Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej zrealizowano w Lublinie trzy projekty [15]: 
„Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budo-
wą systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (13,5 
mln zł; w ramach RPO); „Modernizacja podstacji zasilają-
cych trakcję oraz wymiana taboru trolejbusowego” (61 mln 
zł; w ramach RPO); zdecydowanie największy z projektów 
„Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego 
w Lublinie” (520,6 mln zł; w ramach PO RPW).

W ramach projektu wybudowano trakcję na trasach 
dwukierunkowych w ciągach ulic – Grygowa, Abramowicka, 
Drogi Męczenników Majdanka, Doświadczalna, Unii 
Lubelskiej, Podzamcze, Unicka, Diamentowa, Zembo-
rzycka, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Lwowska, Andersa, 
Mełgiewska, Krochmalna, Filaretów, Zana, Bohaterów 
Monte Cassino, Młyńska, Nadbystrzycka oraz na trasach 
jednokierunkowych w ciągach ulic: Wileńska i Głęboka. 
W ramach projektu realizowana jest budowa nowej zajezd-
ni trolejbusowej na ulicy Grygowej/Pancerniaków (przysto-
sowana do obsługi 100 trolejbusów oraz 25 pojazdów tech-
nicznych).

Lublin, jako jedno z nielicznym większych miast 
w Polsce, nie posiada buspasów (jedynie 200 m na ulicy 
Lubartowskiej). Również w okresie programowym 2007–
2013 buspasy nie zostały wpisane jako kluczowe inwestycje 
(z wyjątkiem relatywnie krótkiego odcinka alei Jana Pawła 
II – 0,72 km i alei Armii Krajowej – 0,42 km). W 2013 
roku Forum Rozwoju Lublina (FRL) przedstawiło propozy-
cje pięciu miejsc, w których w pierwszej kolejności powinny 
powstać buspasy. Skrzyżowania dróg, na których miałyby 
zostać wprowadzone buspasy to: ulica Filaretów z Głęboką, 
al. Piłsudskiego (buspas na lewoskręcie w Narutowicza), 
Aleje Racławickie (na całej długości), aleja Solidarności/
Tysiąclecia (buspas od ulicy Dolnej 3 Maja do placu 
Zamkowego oraz połączenie zatok na alei Tysiąclecia w kie-
runku centrum; rysunek 7) [14].

Budowa linii tramwajowej w Olsztynie finansowana jest 
ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, z projektu „Modernizacja i rozwój zintegro-
wanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” 
(opiewającego na kwotę 363,9 mln zł). Projekt zakłada bu-
dowę 11 km fragmentu linii tramwajowej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. Linia tramwajowa w Olsztynie jest 
drugą po Elblągu tego typu inwestycją komunikacyjną 
w miastach Polski Wschodniej, która ma połączyć najwięk-
sze osiedle mieszkaniowe w Olsztynie z PKP i PKS,  ma się 
rozdzielać do centrum oraz w kierunku miasteczka akade-
mickiego w Kortowie [11].

W ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowa-
nego….” planowana jest, bądź w części zrealizowana, bu-
dowa zatok przystankowych lub śluz na skrzyżowaniach. 
Planowana jest również modernizacja wybranych ciągów 
ulicznych. Jednym z ważniejszych zadań, jakie zostaną wy-
konane w ramach projektu jest wydzielenie pasów ruchu 

przeznaczonych tylko dla komunikacji zbiorowej, tzw. bus-
pasów. Łączna długość planowanego wydzielenia pasów ru-
chu da transportu publicznego wynosi 7 km i obejmuje  
2 korytarze: A: wschód – zachód (Aleja Niepodległości – 
Pstrowskiego); B: północ – południe (Aleja Warszawska  
– Śliwy – Szrajbera; rys. 4).

Projekt „Rozwój systemu transportu publicznego 
w Rzeszowie” wyceniany jest na 370 mln zł. I realizowany 
ma być w latach 2015–2019. Projekt jest kontynuacją dzia-
łań podjętych z obecnej perspektywy finansowej 2007–2013 
dofinansowanych z PO RPW oraz POIiŚ. W ramach projek-
tu wykonana ma być przebudowa ronda Dmow skiego, która 
ma na celu usprawnienie ruchu w miejscu, gdzie krzyżując 
się główne węzły. Poprawić przejezdność przez miasto ma 
wdrożenie systemu informującego o utrudnieniach na drodze 
(ITS). W ramach projektu planuje się rozbudowę Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publi-
cznym w Rzeszowie w zakresie: Systemu Obszarowego 
Sterowania Ruchem Drogowym (w tym monitorowanie bu-
spasów i aktywne bus pasy); Systemu Zarządzania Trans-
portem Publicznym (w tym informacji pasażerskiej); Systemu 
Elektronicznego Poboru Opłat za korzystania z środków ko-
munikacji miejskiej (integracja różnych form transportu); 
Systemu Obsługi Strefy Parkingowej, którego celem będzie 
obsługa, strefy płatnego parkowania oraz parkingów Park & 
Go i Park & Ride [11].

W projekcie zwrócono uwagę na potrzebę budowy 
obiektów infrastrukturalnych w postaci parkingów Park& 
Ride oraz wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę 
przystan kową (Dworca przy ulicy Towarnickiego). 

Wskaźniki dostępności komunikacyjnej transportem  
zbiorowym w miastach w 2013
Dostępność transportem zbiorowym w analizowanych mia-
stach w 2013 roku przedstawiona została w sposób jedno-
wymiarowy, tzn. ze wszystkich miejsc do dworca PKP/PKS. 
Izochrona 10 min przemieszczania transportem zbiorowym 
do dworców PKP/PKS we wszytkich analizowanych ośrod-
kach przedstawia obszar położony w niedalekiej odległości 
od dworca oraz kierunkach promienistych wzdłuż głównych 
ciągów komunikacji zbiorowej. 

W Białymstoku izochrona między 10 a 15 min przedsta-
wia miejsca, skąd szybciej do PKS/PKP dostaniemy się za 
pomocą transportu zbiorowego, niż pokonując ten dystans 
pieszo. W Białymstoku układ dostępności transportu zbioro-
wego układa się promienisto-koncentrycznie w niemalże 
wszystkich kierunkach, biegnąc wzdłuż arterii komunikacji 
zbiorowej. Miejsca o dobrej dostępności zlokalizowane są na 
zachód, północny zachód oraz południe do dworców PKP/
PKS w Białymstoku. Gorzej dostępne są natomiast miejsca 
położone wzdłuż linii kolejowych. Promienisto-koncen-
tryczny układ sieci komunikacji zbiorowej (podobnie jak 
ulic) sprawia, że przejazd trwa do 35 min, obszar zamieszki-
wany jest przez 95,3% białostoczan [18].

Powierzchnia izochrony w Rzeszowie między 10 a 15 min 
w znaczący sposób wydłuża się we wszystkich kierunkach 
tworząc pięcioramienną gwiazdę. Promienisto-koncentryczny 
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Rys. 4. Lokalizacja wybranych inwestycji w transporcie publicznym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2004–2013 i 2014–2020
Źródło: inwestycje zrealizowane planowane przez władze ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej na lata 2004–2013 i 2014–2020
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układ sieci komunikacji zbiorowej (podobnie jak ulic) spra-
wia, iż od 15 do 35 min powierzchnia miasta jest w miarę 
równo pokryta izoliniami czasu (izochronami). Miejsca poło-
żone w odległości czasowej od 35 do 45 min charakteryzują 
się brakiem transportu zbiorowego, długim czasem przejaz-
du wynikającym z odległości, jednej lub dwu przesiadek. 
Należy zaznaczyć, że 97% mieszkańców Rzeszowa mieszka 
w odległości czasowej od PKP nie większej niż 35 min prze-
jazdu komunikacją miejską [16]. 

W Kielcach podobnie jak w Rzeszowie izochrona między 
10 a 15 min w znaczący sposób wydłuża się promienisto-
-koncentrycznie w niemalże wszystkich kierunkach, biegnąc 
wzdłuż arterii komunikacji zbiorowej. W przedziale od 15 do 
20 min czasu przejazdu zaczynają uwidaczniać się miejsca 
o dobrej i o gorszej dostępności. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
w odległości czasowej do 30 min transportem zbiorowym od 
dworców PKP/PKS Kielce zamieszukuje 95,6% mieszkań-
ców miasta. W przedziale od 30 do 35 min widoczne są 

Rys. 5. Dostępność komunikacyjna transportem miejskim w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej w 2013 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok 
(Komunalny Zakład Komunikacyjny), Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Rzeszowie
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miejsca leżące w bezpośredniej bliskości przystanków ZTM 
Kielce, lecz znajdującę się daleko od centrum [19]. 

Powierzchnia izochrony między 10 a 15 min w Lublinie 
w znaczący sposób wydłuża się w dwu kierunkach, na za-
chód oraz północnywschód. Promienisto-koncentryczny 
układ sieci komunikacji zbiorowej sprawia, iż od 15 do 
30 min powierzchnia miasta jest w miarę równo pokryta 
izoliniami czasu (izochronami). Obszary o gorszej dostęp-
ności czasowej do 30 min przejazdu transportem zbioro-
wym zlokalizowane są w dolinie rzeki Bystrzycy oraz w po-
bliżu terenów przemysłowych na wschodzie i południu 
miasta. Obszary położone w odległości czasowej od 30 do 
40 min charakteryzują się spójnym układem dostępności 
transportu zbiorowego pokrywającym się z rozkładem sieci 
drogowej w mieście [17]. 

Powierzchnia izochrony w Olsztynie między 10 a 15 min 
w znaczący sposób wydłuża się na wschód i południe (gdzie 
jeżdzą bezpośrednie autobusy), znacznie mniej wydłuża się 
w kierunku północnym (bariera linii kolejowej) oraz na za-
chód. Izochrona od 15 do 35 min dobrze przedstawia głów-
ne potoki ruchu zarówno w transporcie miejskim, jak i sa-
mochodowym. Wartym podkreślenia jest fakt, iż 90% 
mieszkanców Olsztyna mieszka w odległości czasowej od 
PKP nie większej niż 40 min jazdy komunikacją miejską 
(rys. 5) [15].

Policzone wartości liczby osób oraz powierzchni izo-
chrony posłużyły do porównania dostępności transportem 
zbiorowym. Dane zostały odpowiednio przygotowane, tak 
by obrazowały  udział procentowy poszczególnych staty-
styk, jak wielkość izochron [[powierzchnia izochrony/po-
wierzchni miasta]*100] oraz liczbę osób ją zamieszkującą 
[[liczba osób zamieszkująca izochronę/liczba osób w mie-
ście]*100]. 

W pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną dane 
o udziale procentowym powierzchni izochrony w przedzia-
łach dla 2013 roku. W tym miejscu należy wspomnieć, że 
powierzchnia pięciu miast zdecydowanie różni się od siebie. 

Z analizowanych miast największą powierzchnię ma: 
Lublin 147,5 km2, następnie są: Rzeszów 116,32 km2; 
Kielce 109,45 km2; Białystok 102,12 km2 i  Olsztyn 88,33 
km2. W pierwszym przedziale izochrony poniżej  10 min 
przejazdu największy udział procentowy w stosunku do 
wielkości miasta jest w Białymstoku. W przedziale od 10 
do 15 min największy udział procentowy ma Olsztyn. 
W kolejnych przedziałach 15–20, 20–25, 30–35, 35–40 
po raz kolejny największy udział ma Białystok. W prze-
dziale 40–45 i 45–50 największy udział ma Lublin, a na-
stępnie Rzeszów, Olsztyn, dwa razy Lublin i ponownie 
Olsztyn [14, 15, 16, 17, 18, 19] (rys. 6).   

W drugiej kolejności przeanalizowane zostaną dane 
 o udzia le procentowym liczby ludności w przedziałach dla 
2013 roku. Liczba ludności w wymienionych miastach zna-
cząco różni się od siebie. Wśród analizowanych miast najwię-
cej ludzi mieszka w: Lublinie 335,1 tys., następnie w: 
Białystoku 295,4 tys.; Kielcach 198,5 tys.; Rzeszowie 
186,7 tys. i Olsztynie 173,8 tys.; największy udział procen-
towy w stosunku do ludności całego miasta w pierwszym 
przedziale do 10 min przejazdu transportem zbiorowym jest 
w Kielcach. W kolejnym przedziale od 10 do 15 min naj-
większy udział procentowy jest w Olsztynie. W kolejnych 
dwóch przedziałach 15–20 i 20–25 najwyższy udział jest 
w Rzeszowie. Natomiast od 25 min czasu podróży do ok 60 
min najwyższe wartości są w Lublinie (rys. 7). 

Rozkład gęstości zaludnienia, w zestawieniu z czasem 
dojazdu do dworca PKS/PKP świadczy o możliwości prze-
mieszczania się, korzystając z międzymiastowego transpor-
tu zbiorowego. W 2013 roku w najlepszy rozkład gęstości 
zaludnienia jest w Białymstoku i Kielcach, gdzie najwyższe 
wartości w pierwszym przedziale stopniowo maleją w kolej-
nych (rys. 8). Podobna sytuacja jest w Rzeszowie, lecz to 
drugi przedział od 10 do 15 min jest najgęściej zamieszkały. 
Natomiast największe różnice między poszczególnymi 
przedziałami z odchyleniami zauważalne są w Lublinie 
i Olsztynie. W przypadku Olsztyna w przedziale do 10 min 

Rys. 6. Udział procentowy powierzchni  izochron w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: KPKM 
Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej), KPK 
Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK 
Białystok (Komunalny Zakład Komunikacyjny), Zarządu Transportu 
Miejskiego w Kielcach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Lublinie, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie
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Rys. 7. Ludność w izochronach w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: 
KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne) oraz KZK Białystok (Komunalny Zakład 
Komunikacyjny), Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, 
Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie

wartość jest najwyższa, by w kolejnym drastycznie zmaleć 
i ponownie zauważalnie wzrosnąć. W Lublinie natomiast, 
wartość bazowa do 10 min jest najniższa, następnie dra-
stycznie wzrasta, zauważalnie maleje, by ponownie wzro-
snąć. Taki rozkład zaludnienia spowodowany jest dużymi 
skupiskami ludności, które zlokalizowane są w dużej odle-
głości przestrzennej do dworców PKS/PKP, co powoduje, iż 
dojazd tych mieszkańców jest utrudniony. 

Podsumowanie
W perspektywie finansowej 2007–2013 wielkość środ-
ków przeznaczonych na modernizacje i poprawy funkcjo-
nowania komunikacji zbiorowej w miastach była znacząca 
[11, 20]. W niektórych miastach postawiono na rozwój 
nowego środka transportu (fot. 1), w innych na kontynu-
ację rozwoju istniejącego. W Białymstoku już z perspek-
tywy 2004–2006, na komunikację zbiorową pozyskiwano 
i wydatkowano środki na ulepszenie transportu zbiorowego 
w Białymstoku. W perspektywie 2007–2013 dzięki moż-
liwości pozyskania większej ilości środków, miasto zaczęło 
wspierać i realizować coraz śmielsze projekty, które na trwałe  

Rys. 8. Gęstość zaludnienia w izochronach w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: 
KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne) oraz KZK Białystok (Komunalny Zakład 
Komunikacyjny), Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, 
Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie

Fot. 1.   Przykładowe fotografie środków transportu zbiorowego z ośrodków wojewódzkich Polski 
Wschodniej.
Źródło: http://it-test.dziennikwschodni.pl/media/news/2014/2014-11/20141104-lublin-141109916_c0227.
jpeg; https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/image/image_gallery?uuid=375caf3b-d2f7-44e3-a2bb-a8ce06c 
953e6&groupId=10157&t=1454403709791; http://hej.rzeszow.pl/files/c/cytacik/2_16509_0.jpg; http://bi-
.gazeta.pl/im/57/a7/ba/z12232535Q,Autobusy-komunikacji-miejskiej.jpg; http://autobusczerwony.blox.pl/re-
source/olsztramlinia32.jpg.
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wpisały się w codzienność funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej w Białymstoku [18]. W stolicy województwa 
warmińsko-mazurskiego ze środków perspektywy finan-
sowej w latach 2007–2013 budowana była w mieście linia 
tramwajowa, która miała poprawić dostępność mieszkańców 
całego Olsztyna oraz skrócić czas przejazdu między centrum, 
dworcem intermodalnym a największym osiedlem mieszka-
niowym. Jedynym minusem tak dużej inwestycji było prze-
znaczenie na nią większości środków finasowych, co może 
skutkować wolniej postępującą wymianą taboru w mieście 
[15]. Władze Rzeszowa cały czas inwestują w wymianę tabo-
ru i wprowadzanie proekologicznych autobusów, co jest mile 
widziane przy pozykaniu środków z UE [16]. W Kielcach 
w perspektywie lat 2007–2013 wspierano rozbudowę bu-
spasów, wymianę taboru [19]. Najlepszym rozwiązaniem 
w analizowanej perspektywnie finansowej może poszczycić 
się Lublin, który realizuje przedsięwzięcie z perspektywy lat 
2007–2013, czyli rozbudowę trakcji trolejbusowej na terenie 
całego miasta. Od początku finansowania z UE w Lublinie 
wspierano wymianę taboru autobusowego i trolejbusowego, 
co widoczne jest na ulicach miasta [14,17]. 

Wyniki porówania jednoznacznie wskazują, że najlepsza 
dostępność transportem zbiorowym do centrum komunik-
cyjnego jest w Białymstoku. Na kolejnych miejscach są 
Kielce, Rzeszów i Olsztyn. Niestety przy dużych nakładach 
na sieć trolejbusową Lublin znalazł się na końcu zestawie-
nia, co z pewnością spodowodowane jest lokalizacją dworca 
PKS. Ważne jest, że w Lublinie nadal funkcjonują trolejbu-
sy i ich wpływ na kształtowanie dostępności transportem 
zbiorowym w mieście jest tematem wartym analizy.
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Streszczenie. Celem artykułu jest ocena dostępności transportowej 
z jednostek straży pożarnych działających na terenie województwa łódz-
kiego do obiektów społecznych, zlokalizowanych na terenach zagrożo-
nych powodziami, w 21 gminach województwa łódzkiego o dużym i bar-
dzo dużym wskaźniku ryzyka powodziowego. Do badań wykorzystano 
zarówno Bazę Danych Obiektów Topograficznych, na podstawie której 
zidentyfikowano obiekty społeczne w granicach terenów zagrożonych 
powodziami oraz jednostki straży pożarnych (w badanych gminach), 
jak i dane pochodzące z zasobu OpenStreetMap (OSM). Stwierdzono, 
że do prawie połowy badanych obiektów zapewniony jest czas dojazdu 
do 15 minut z jednostek straży pożarnych, natomiast do 51%, pomimo 
włączenia do analiz również jednostek OSP, czas ten przekracza 15 mi-
nut. Dotyczy to w szczególności gmin położonych w południowej części 
województwa łódzkiego tj. Gidle, Radomsko. Dlatego też w przypadku 
wystąpienia powodzi w tym rejonie,  powinno się włączyć do działań 
również inne służby w tym m.in. policję.
Słowa kluczowe: obiekty społeczne, tereny zagrożone powodziami, 
straże pożarne, dostępność transportowa, OpenStreetMap

Dostępność transportowa od straży  
pożarnych do obiektów społecznych  
zlokalizowanych na terenach zagrożonych 
powodziami w województwie łódzkim  
z wykorzystaniem analiz sieciowych1

Działalność jednostek straży pożarnej  
w trakcie wystąpienia powodzi
Ochrona przeciwpowodziowa należy do obowiązków pu-
blicznych, które muszą być realizowane zarówno przez jed-
nostki administracji rządowej, jak i samorządowej, zgodnie 
z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [1]. Chodzi 
przede wszystkim o normy prawne, procedury formalne 
i środki tworzenia warunków ochrony obywateli przed zja-
wiskami, stwarzającymi niebezpieczeństwo zarówno dla 
zdrowia i życia, jak i majątku [2]. 

Ze względu na to, iż powódź, to sytuacja kryzysowa, ma 
ona swoje odniesienie w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym [3]. Zgodnie z tą ustawą za sy-
tuację kryzysową rozumie się „stan narastającej destabiliza-
cji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorsze-
nie funkcjonowania społeczeństwa i państwa, charaktery-
zujące się eskalacją zagrożenia, a w konsekwencji często 
utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia przez 
poszczególne służby, inspekcje lub straże”.

Zarządzanie powodziowe wpisuje się w zarządzanie kry-
zysowe, które oznacza zespół uporządkowanych, plano-
wych działań i przedsięwzięć, których celem jest zapobiega-

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. 

nie sytuacjom kryzysowym, odpowiednie nimi kierowanie 
poprzez kształtowanie ich przebiegu i kontrolę, a w konse-
kwencji ograniczenie strat oraz odtworzenie zasobów lub 
przywrócenie im pierwotnego charakteru. System zarzą-
dzania kryzysowego dotyczy sytuacji wystąpienia zagrożeń 
wymagających podjęcia szczególnych działań ze strony ad-
ministracji publicznej. Może być ono stosowane w przypad-
ku wydarzeń naturalnych, w tym również powodzi, zgod-
nie z zapisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej [4,5]. 

Ustawa o stanie klęski żywiołowej na pierwszym miejscu 
wśród służb i urzędów, które zobowiązuje się do zapobiegania 
ich skutkom, wymienia Państwową Straż Pożarną i inne jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej oraz centra powiadamiania 
ratunkowego. Państwowa Straż Pożarna (PSP) i pozostałe 
służby, straże, urzędy, policja podlegają kierownictwu wójta/
burmistrza/prezydenta, starosty lub wojewody, ministra właś-
ciwego do spraw administracji publicznej lub innego w zależ-
ności od obszaru, jakim stan klęski został objęty [6].

Na obszarze województwa organem właściwym w spra-
wach zarządzania kryzysowego jest wojewoda, który dys-
ponuje organem pomocniczym – wojewódzkim zespołem 
zarządzania kryzysowego, w skład którego mogą wchodzić 
specjaliści z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
(WINB). Realizuje on obowiązki związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa na swoim obszarze przy pomocy podle-
głych służb, inspekcji i straży [7].

Straż pożarna jest służbą wiodącą, jeśli chodzi o prowa-
dzenie działań powodziowych. „Trzon działań ratowniczych 
stanowią jednostki włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Do głównych zadań jednostek 
PSP oraz OSP należy przede wszystkim:

•	 ewakuacja ludzi z zagrożonych terenów, budynków 
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej itp.;

•	 ewakuacja inwentarza i dobytku materialnego;
•	 dostarczanie powodzianom wody, żywności, lekarstw 

oraz innych środków pierwszej pomocy;
•	 usypywanie, umacnianie i uszczelnianie wałów prze-

ciwpowodziowych;
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•	 udrażnianie rzek, przepustów, mostów poprzez usu-
wanie wszelkich zalegających materiałów ogranicza-
jących ich przepustowość;

•	 wypompowywanie wody z zalanych budynków 
mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicz-
nej i terenów zalanych;

•	 wszelkie inne czynności, których wykonanie uspraw-
nia lub przyspiesza cały cykl działań ratowniczych 
(przyjmowanie i przekazywanie informacji o zdarze-
niach, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowa-
dzonych działań, oświetlenie terenu akcji ratunkowej, 
zasilanie budynków, urządzeń w energię elek tryczną 
i in.). W akcji powodziowej straż pożarna wykorzy-
stuje wszelki dostępny sprzęt znajdujący się na wypo-
sażeniu jednostek, który jest użyteczny podczas dzia-
łań ratowniczych [7, s.20].  

 
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej  na miejsce zda-

rzenia ma bezpośredni wpływ na ratowanie zdrowia i życia 
ludzi, a także skuteczność prowadzonych działań ratowni-
czych [8]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. [9] 
wszystkie podmioty zlokalizowane z mieście, gminie czy 
powiecie, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego (KSRG) realizują podstawowe czynności ra-
townicze w obszarze swojego działania określone czasem 
dojazdu: do 8 i do 15 minut. W sytuacji, gdy jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej nie są w stanie dotrzeć w czasie 
do 15 minut, dojazd pierwszych sił i środków na miejsce 
zdarzenie (w tym przypadku do obiektów o znaczeniu spo-
łecznym), powinien być zapewniony przez jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) włączone do KSRG 
[10,11].

charakterystyka obszaru badań i metodologia
Dostępność to jedno z podstawowych pojęć z zakresu 
nauk społecznych, w szczególności w geografii społeczno-
-ekonomicznej, gospodarce przestrzennej i ekonomii [12]. 
„Dostępność komunikacyjna, to łatwość osiągnięcia okre-
ślonej lokalizacji z innej/innych lokalizacji”. Dostępność 
musi zawsze być dookreślona poprzez wskazanie miejsc, 
między którymi jest liczona, użytkownika oraz środek 
transportu [13, s.3]. W pracy dokonano analizy czasu 
dojazdu od jednostek straży pożarnych (w granicach wo-
jewództwa łódzkiego, wpisanych do KSRG) do obiektów 
społecznych, zlokalizowanych na terenach zagrożonych 
powodziami w  gminach województwa łódzkiego. Gminy 
wytypowano na podstawie wskaźnika ryzyka powodzio-
wego zaproponowanego w Planie operacyjnym ochrony przed 
powodzią dla województwa łódzkiego [7]. Do dalszych badań 
wzięto 21 gmin o dużym i bardzo dużym poziomie ryzyka 
powodziowego, które są położone w granicach wojewódz-
twa łódzkiego, w zlewniach trzech głównych rzek: 

•	 Warty – Gidle (gmina wiejska nad Wartą, Mękwą), 
Radomsko (gmina wiejska nad Wartą i Radomką), 
Ładzice (gmina wiejska nad Wartą), Działoszyn (gmi-
na miejsko-wiejska nad Wartą), Burzenin (gmina 

wiejska nad Wartą), Zapolice (gmina wiejska nad 
Wartą i Widawką), Sieradz (gmina wiejska nad War-
tą, Myją, Żegliną), Sieradz (miasto nad Wartą i Myją), 
Warta (gmina miejsko-wiejska nad Wartą), Pęczniew 
(gmina wiejska nad Wartą), Poddębice (gmina miej-
sko-wiejska nad Wartą, Nerem), Uniejów (gmina 
miejsko-wiejska nad Wartą);

•	 Pilicy – Żytno (gmina wiejska nad Pilicą), Rozprza 
(gmina wiejska nad Luciążą), Sulejów (gmina miejsko-
-wiejska nad Luciążą i Pilicą), Czarnocin (gmina wiejska 
nad Wolbórką), Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska 
nad Pilicą, Wolbórką, Czarną, Piasecznicą), Tomaszów 
Mazowiecki (miasto nad Pilicą, Wolbórką, Czarną, Pia-
secznicą), Inowłódz (gmina wiejska nad Pilicą);

•	 Bzury – Kutno (miasto nad Ochnią), Łowicz (miasto 
nad Bzurą) (rys. 1).

Rys. 1. Tereny zagrożone powodziami w badanych gminach województwa łódzkiego o dużym 
i bardzo dużym poziomie ryzyka powodziowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu operacyjnego…(2013), danych RZGW w Poznaniu i 
Warszawie oraz BPPWŁ [14].

Za teren zagrożony powodzią, przyjęto teren szczegól-
nego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobień-
stwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% [1]. 
Tereny te zostały wyznaczone przez dyrektorów Regional-
nych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dorzecze 
Odry) i Warszawie (dorzecze Wisły). 

Do obiektów społecznych, gdzie na stałe lub czasowo 
może przebywać duża liczba osób, zaklasyfikowano nastę-
pujące budynki:

•	 mieszkaniowe (zarówno jedno-, jak i wielorodzinne),
•	 szpitale,
•	 szkoły,
•	 przedszkola,
•	 hotele,
•	 sanatoria.
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Do dalszych analiz wzięto tylko te obiekty, które w znacz-
nej części mieściły się w granicach terenów zalewowych.

Za miarę dostępności przyjęto czas dojazdu samochodem 
strażackim do ww. budynków. Wynikiem analiz było przed-
stawienie liczby budynków (oraz zajmowanej przez nie po-
wierzchni), zlokalizowanych w izochronach 0–8 minut; 8–15 
minut oraz >15 minut od jednostek straży pożarnych. 
W pierwszej kolejności analizie poddano dostępność od ko-
mend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, 
a następnie od jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
wpisanych do KSRG, co ma istotne znaczenie dla ratowania 
ludności z zagrożonych miejsc. W województwie łódzkim 
zinwentaryzowano 34 jednostki powiatowych/miejskich PSP 
oraz 171 OSP wpisanych do KSRG i jednocześnie wytypo-
wanych do współpracy z systemem państwowego ratownic-
twa medycznego (rys. 2).

obiekty społeczne na terenach zagrożonych powodziami
W gminach województwa łódzkiego o dużym i bardzo 
dużym wskaźniku ryzyka powodziowego tereny zagrożo-
ne powodziami zajmują powierzchnię 26 358 ha, z czego 
0,05% stanowią obiekty, gdzie na stałe lub czasowo może 
przebywać duża liczba osób. Budynki te zinwentaryzowano 
łącznie w 19 badanych gminach, wyjątek stanowi Warta 
oraz Zapolice (rys. 3). 

Największą powierzchnię obiektów społecznych ziden-
tyfikowano w gminach: Gidle, Tomaszów Mazowiecki 
(miasto) oraz Łowicz (tab. 2). Na terenach zagrożonych po-
wodziami w badanych gminach dominuje zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, łącznie 1046 budynków. Zabudowa 
wielorodzinna zlokalizowana jest w Łowiczu (osiedle Marii 

Rys. 2. Rozmieszczenie jednostek straży pożarnych wpisanych do KSRG w województwie 
łódzkim
Źródło: opracowanie własne, 2015.

Do badań wykorzystano zarówno Bazę Danych Obiektów 
Topograficznych, na podstawie której zidentyfikowano 
obiekty społeczne w granicach terenów zagrożonych powo-
dziami oraz jednostki straży pożarnych (w badanych gmi-
nach), jak i dane pochodzące z zasobu OpenStreetMap 
(OSM). Projekt OSM został zainicjowany przez Steve’a 
Coasta, który chciał stworzyć wolną i otwartą mapę świata, 
z możliwością jej edycji  [15].  Drogi zostały wprowadzone 
do bazy jako liniowe. Dla obliczeń czasu przejazdu od jedno-
stek straży pożarnych przyjęto średnie prędkości przejazdo-
we w zależności od kategorii drogi (tab. 1).

Obszar badań ograniczono do zasięgu województwa 
łódzkiego, jednak do prawidłowego wyznaczenia czasu 
przejazdu, stworzono bufor od granic województwa o odle-
głości 6 km i dla tego obszaru wyeksportowano drogi. 
Następnie za pomocą narzędzia do analiz sieciowych doko-
nano w programie GIS obliczeń. 

Klasyfikacja dróg w OpenStreetMap  
wraz ze średnimi prędkościami przejazdowymi

Lp. Klasyfikacja drogi w OSM Prędkość (km/h)

1. Motorway – autostrada 140

2. Trunk – droga ekspresowa 120

3. Primary – droga krajowa (w Polsce) 90

4. Secondary – droga wojewódzka (w Polsce) 90

5. Tertiary – droga powiatowa (w Polsce) 50

6. Unclassified – droga gminna (w Polsce) 50

7. Residential – droga osiedlowa 20

8. Living street – droga w strefie zamieszkania 20

9. Track – droga gruntowa 20

10. Pedestrian – droga utwardzona tylko dla pieszych –

11. Cycleway – droga utwardzona tylko dla rowerów –

12. Service – droga na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa

–

13. Footway – chodnik –

14. Path – ścieżka –

Tabela  1 

Źródło: opracowano na podstawie [15]

Rys. 3. Rozmieszczenie obiektów o znaczeniu społecznym zlokalizowanych na terenach  
zagrożonych powodziami w badanych gminach województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne, 2015.
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Konopnickiej). Do omawianej grupy zaliczono również 
szkoły (gmina oraz miasto Tomaszów Mazowiecki, Radom-
sko), hotele (Uniejów, Rozprza, miasto Sieradz, Inowłódz), 
Instytut Zdrowia (Uniejów), [16]. 

Charakterystyka obiektów o znaczeniu społecznym zlokalizowanych  
na terenach zalewowych w badanych gminach województwa łódzkiego

Zl
ew

ni
a

Gminy
Liczba 

obiektów
(szt.) 

Rodzaj obiektów o znaczeniu społecznym Powierzchnia 
(ha)

W
ar

ty

Gidle 390 Budynki mieszkalne jednorodzinne 3,67

Radomsko 137 135 budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych; 1 szkoła podstawowa 
w Szczepocicach Rządowych im. A. 
Mickiewicza; 1 gimnazjum w Szczepocicach 
Rządowych

1,26

Ładzice 6 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,05

Działoszyn 58 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,54

Burzenin 8 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,05

Zapolice – – –

Sieradz 
(gmina 
wiejska)

31 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,32

Sieradz 
miasto

28 Budynki mieszkalne jednorodzinne (27); 1 
hotel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

0,37

Warta – – –

Pęczniew 56 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,4

Poddębice 113 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1,2

Uniejów 10 6 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; 1 kompleks leczniczo-rehabilitacyjny 
(Instytut Zdrowia); 3 hotele (Hotel Zamek 
Uniejowski, Kasztel Rycerski, Dom Pracy 
Twórczej)

0,6

Pi
lic

y

Żytno 23 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,2

Rozprza 10 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
1 hotel

0,16

Sulejów 20 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,18

Czarnocin 3 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,03

Tomaszów 
Mazowiecki 
(gmina 
wiejska)

56 55 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; 1 szkoła

0,5

Tomaszów 
Mazowiecki 
(miasto)

190 188 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; 2 szkoły (w tym jedna częściowo na 
obszarze gminy wiejskiej)

1,7

Inowłódz 26 24 budynki mieszkalne jednorodzinne, 
2 obiekty noclegowe (spalskie pokoje 
gościnne)

0,26

Bz
ur

y Kutno 115 Budynki mieszkalne jednorodzinne 0,94

Łowicz 143 139 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; 4 bloki

1,32

Suma 1423 4 bloki; 1046 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych; 4 szkoły; 7 obiektów 
noclegowych; 1 Instytut Zdrowia

13,75

Tabela  2

Tabela  3

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT.

Wyniki analiz
W pierwszym etapie analizie poddano liczbę budynków 
oraz ich powierzchnię w izochronach 0–8 min oraz 8–15 
min od komend powiatowych/miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej. Stwierdzono, że do 475 (4,23 ha) budyn-
ków o znaczeniu społecznym możliwe jest dotarcie służb 
ratowniczych w czasie do 8 minut, natomiast do 184  (1,79 
ha) w czasie 8–15 minut. Łącznie do zaledwie 45% bu-
dynków możliwy jest dojazd z powiatowych/miejskich jed-

nostek PSP w czasie do 15 minut (rys. 4). Ma to bardzo 
istotne znaczenie, gdyż tylko wówczas „istnieje możliwość 
podjęcia skutecznych działań, a co ważniejsze możliwość 
skutecznego udzielenia pomocy osobom poszkodowanym” 
([8] s. 230). W grupie 19 gmin, w granicach których na 
obszarach zalewowych znajdują się obiekty społeczne, do 9 
nie ma możliwości zapewnienia dojazdu z jednostek powia-
towych/miejskich. Jedynie w 3 gminach miejskich: Łowicz, 
Kutno, Sieradz oraz jednej gminie wiejskiej: Sieradz do 
wszystkich analizowanych budynków zapewniony jest do-
jazd z miejskich/powiatowych komend PSP do 15 minut 
(tab. 3). 

Czas dojazdu z jednostek PSP oraz OSP do obiektów o znaczeniu 
społecznym zlokalizowanych na terenach zalewowych w badanych 

gminach województwa łódzkiego
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Gidle – – – – 390

Radomsko – 11 – – 126

Ładzice – – – – 6

Działoszyn – – – – 58

Burzenin – – – 2 6

Zapolice – – – – –

Sieradz (gmina wiejska) 4 27 – – –

Sieradz miasto 24 4 – – –

Warta – – – – –

Pęczniew – – – 6 50

Poddębice 7 83 – 18 5

Uniejów – 3 1 1 5

Pi
lic

y

Żytno – – – – 23

Rozprza – – – 2 8

Sulejów – – – – 20

Czarnocin – – – 3 –

Tomaszów Mazowiecki 
(gmina wiejska) – 27 1 – 28

Tomaszów Mazowiecki 
(miasto) 183 5 – – 2

Inowłódz – 23 – 3 –

Bz
ur

y Kutno 114 1 –

Łowicz 143 – –

Suma 475 184 2 35 727

Źródło: opracowanie własne, 2015.

W pozostałych przypadkach w trakcie wystąpienia po-
wodzi należy zapewnić dojazd pierwszych sił i środków, do 
obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zalewo-
wych poprzez włączone do krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

W wyniku włączenia do analiz jednostek OSP stwierdzo-
no, że zaledwie do 2 obiektów o znaczeniu społecznym, zloka-
lizowanych na terenach zalewowych wybranych gmin, możli-
wy jest dojazd w czasie 0–8 minut, do kolejnych 35 w czasie 
8–15 minut. W przypadku 727 analizowanych budynków 
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czas dojazdu pierwszych sił i środków w przypadku wystąpie-
nia powodzi przekracza 15minut (rys. 5). Dotyczy to w szcze-
gólności gmin Gidle oraz Radomsko, zlokalizowanych w połu-
dniowej części województwa łódzkiego (tab. 3). 

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że do 
51% obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach 
zalewowych w wybranych gminach czas dojazdu z jedno-
stek PSP oraz OSP przekracza 15 minut. Najdłuższy czas 
dojazdu dotyczy gmin położonych w południowej części 
województwa łódzkiego. Dlatego też w przypadku wystą-
pienia powodzi w tym rejonie  powinno się włączyć do dzia-
łań również inne służby w tym m.in. policję.

Literatura
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. 2012 

poz. 145 z późn. zm.).
2. Bac M., Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem  powodzio-

wym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej  w Tarnowie”, 2011, nr 19.

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późn. zm.).

4. Bac M., Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście pol-
skiego ustawodawstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2009, nr 2.

5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558).

6. Suchorab P., Akty prawne regulujące problemy klęsk żywiołowych 
[w:] D. Riegert (red.), Doraźne metody ochrony stosowane podczas 
powodzi ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodzio-
wych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoża-
rowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB, Józefów 2012.

7. Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkie-
go, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Woje-
wódzki, Łódź 2013.

8. Drzymała T., Krawczyńska S., Galaj J., Badanie wpływu róż-
nych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśni-
czych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji, „Logistyka”, 
2014, nr 4.

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych za-
sad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. z 2012 r., Nr 46, poz. 239).

10. Krawczyńska S.,  Drzymała T., Galaj J., Badanie wpływu róż-
nych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań 
ratowniczo-gaśniczych, „Logistyka”, 2014, nr 5.

11. Gawroński W., Tyrańska-Wizner K., Wykorzystanie geoinfor-
macji przez Państwową Straż Pożarną, Roczniki Geomatyki, 
2014, t. XII, z.2 (64).

12. Wiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast 
w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź, 2015.

13. Guzik R.,  Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 
2011–2020. Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Depar ta-
mentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszał kowskiego 
Województwa Małopolskiego w ramach projektu systemowe-
go „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju”, 2011.
http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/
Files.mvc/300/Dostepnosc_komunikacyjna_2011–2020_
ver2x.pdf – data dostępu 28.12.2015 r.

14. Borowska-Stefańska M.,  Zagospodarowanie terenów zagrożo-
nych powodziami w gminach województwa łódzkiego, „Przegląd 
Geograficzny”, 2015, z. 87, t. 3.

15. Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych 
OPENSTREETMAP oraz wolnego oprogramowania do badań 
dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oecono mica”, 
2013, nr 14.

16. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych 
powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
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Źródło: opracowanie własne, 2015.


