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Dominującą częścią wartości niematerialnej każdego 
przedsiębiorstwa jest kapitał intelektualny. Uznaje 
się powszechnie, że ta część wartości jest atutem 
pozwalającym na ciągłe doskonalenie zarządzania, 
oferowania nowych produktów i dalszego wzrostu 
wartości materialnej przedsiębiorstwa. Ponieważ ta-
kie podejście do zarządzania i wprowadzania zmian 
w transporcie zbiorowym, szczególnie regionalnym 
jeszcze nie jest szeroko rozważane, dlatego w arty-
kule podjęto próbę pokazania wpływu kapitału inte-
lektualnego na zarządzanie transportem zbiorowym 
i doskonalenie wartości usługi dla pasażera. 

Wprowadzenie1

W praktyce działalności transportowej występuje pow
szechne przekonanie, że przewoźnik dysponując nowo
czesnymi środkami przewozowymi i zapleczem obsługo
wonaprawczym, posiada potencjał do realizowania usług 
przewozowych o wysokiej wartości dla pasażera. Drugim 
elementem potencjału przewoźnika są atuty w postaci ka
pitału, zysku i płynności finansowej. Majątek rzeczowy i fi
nansowy wyraża wypracowaną w przeszłości wartość mate
rialną przewoźnika dającą podstawy do sprawnego konku
rowania na rynku transportowym i prowadzenia ekspansji 
rozwojowej. 

W przypadku kilkuletniego spadku wartości majątku 
ruchomego i kondycji ekonomicznej przewoźnik może stra
cić zdolność do realizacji zadowalającego poziomu jakości 
usług i w końcowym rezultacie przestać działać na rynku 
przewozowym (brak płynności, brak taboru zdolnego do 
jazdy lub jest, ale niesprawny i nie można go naprawić, bo 
nie ma pieniędzy na części zamienne itp.).

We współczesnej ekonomii, poza wartością materialną 
przedsiębiorstwa, do oceny potencjału zdolnego generować 
produkty o coraz to wyższej wartości dla klienta (wartości 
dodanej) należy brać pod uwagę niematerialną część skła
dową wartości przedsiębiorstwa, a w naszym przypadku 
przewoźnika. Dominującą częścią wartości niematerialnej 

� Prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
wojciech.bakowski@wzieu.pl
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każdego przedsiębiorstwa jest kapitał intelektualny�. 
Uznaje się powszechnie, że ta część wartości jest atutem 
pozwalającym na ciągłe doskonalenie zarządzania, oferowa
nia nowych produktów i dalszego wzrostu wartości mate
rialnej przedsiębiorstwa. Ponieważ takie podejście do zarzą
dzania i wprowadzania zmian w komunikacji zbiorowej 
jeszcze nie jest szeroko rozważane, dlatego w poniższym ar
tykule podejmuję próbę pokazania wpływu kapitału inte
lektualnego na zarządzanie transportem zbiorowym i do
skonalenie wartości usługi dla pasażera. 

Podmiotem rozważań będzie publiczny transport zbioro
wy, którego działania na wydzielonym terytorium podlegają 
„organizatorowi”�. To głównie jego będą dotyczyć rozważa
nia, gdyż nie posiada on majątku rzeczowego do prowadze
nia działalności przewozowej. Działalność organizatora opiera 
się na potencjale niematerialnych wartości, jakim jest kapitał 
intelektualny. Uznaję, że jest to aktualne podejście w kon
tekście nowej ustawy o transporcie zbiorowym. 

Struktura kapitału intelektualnego jako elementu  
wartości niematerialnej organizacji przedsiębiorstwa
Zbiór kategorii zaliczanych do niematerialnej wartości 
przedsiębiorstwa w rozważaniach teoretycznych jest bardzo 
zróżnicowany co do struktury i nazewnictwa. Kategorie ma
terialne zostały ustalone w nauce ekonomii przed ponad �00 
laty w sposób jednoznaczny, jak np.: zysk, koszt stały, kapitał 
własny, obcy, majątek trwały, majątek obrotowy itp. 

W przypadku kategorii niematerialnych takiej jedno
znaczności nie ma, chociaż niektóre pojęcia zostały już 
przyjęte w słownictwie codziennym, jak np.: kapitał ludzki, 
kapitał intelektualny, kapitał społeczny, kultura organiza
cyjna. W praktyce badawczej znana firma Pricewaterhouse
Coopers (PWC) posługuje się w raporcie oceny potencjal
nych możliwości rozwojowych jedenastu polskich miast 
siedmioma rodzajami kapitałów, w tym: kapitału wizerun
ku i kultury, jakości życia i instytucjonalnodemokratycz

� Szerokie omówienie kategorii wartości niematerialnych prezentują J. Low, P. C. 
Kalfut w: Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków �004. 
Autorzy wyodrębniają piętnaście kategorii, jako elementów wartości niematerial
nej przedsiębiorstwa.

� Patrz: Ustawa z �6 grudnia �0�0 o publicznym transporcie zbiorowym.
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nego. W przeszłości nie uznawano tych kategorii za kapi
tał, ponieważ nie należały one do wartości materialnej. 

W naszym przypadku wykorzystamy do oceny niemate
rialnej wartości jedynie kategorie kapitału intelektualnego. 
Wartości niematerialne składają się z wielu elementów, a jed
nym z nich jest zawsze kapitał intelektualny4. Kategoria ta 
jest szeroko wykorzystywana nie tylko w rozważaniach teo
retycznych, ale i w praktyce. Natomiast struktura tego kapi
tału w naukowych opracowaniach jest zróżnicowana. Różnice 
dotyczą klasyfikacji, nazewnictwa, rodzajów, z jakich się skła
da kapitał intelektualny i co zawiera w swojej treści�. Kapitał 
intelektualny obejmuje zasoby i przepływy wiedzy dostępne 
dla przedsiębiorstwa oraz relacje, jakie zachodzą z otocze
niem, głównie z klientami i partnerami. Według wybitnych 
autorytetów zajmujących się kapitałem ludzkim, A. Baron 
i M. Armstronga6, wyróżnia się trzy formy, rodzaje, kapitału 
składające się na kapitał intelektualny:

•	 kapitał ludzki – wiedza, umiejętności, potencjał do 
rozwoju i wprowadzanie innowacji, wykazywane 
przez ludzi pracujących w firmie;

•	 kapitał społeczny – struktury, sieci kontaktów mię
dzyludzkich i procedury pozwalające pracownikom 
zdobywać i rozwijać kapitał intelektualny jako prze
pływy wiedzy nabywanej w wyniku relacji wewnętrz
nych i zewnętrznych;

•	 kapitał organizacyjny – zinstytucjonalizowana wie
dza, będąca własnością organizacji, przechowywana 
w bazach danych, instrukcjach obsługi itd.

 
W każdym rodzaju kapitału intelektualnego występuje 

inny zasób wiedzy, która wyznacza jego wartość. Całość za
tem obejmuje zagadnienia związane z procesami pozyska
nia i tworzenia wiedzy, umiejętnego jej wykorzystania w re
lacjach z klientami i partnerami oraz zjednania, zachowania 
i rozwijania wiedzy w organizacji. 

Zadania kapitału intelektualnego w działalności  
organizatora przewozów 
System zarządzania transportem zbiorowym w regionie ma 
mieć dwuszczeblową strukturę organizacyjną. Na szczeblu 
samorządowym „organizator” będzie pełnił funkcje zarządza
nia, a wykonawcami operacyjnej działalności przewozowej 
będą operatorzy – przewoźnicy. Ten rodzaj rozwiązania orga
nizacyjnoprawnego stanie się powszechny dla układu regio
nalnego (województwo–starostwo–związek komunikacyjny 
gmin lub starostw). W całym układzie samorządowym za
równo organizator, jak i operator(rzy) mogą stanowić wła
sność komunalną albo należeć do inwestorów prywatnych. 

4 Ten rodzaj kapitału i wiele innych czynników ze sfery niematerialnej w odniesieniu 
do regionalnych przewozów pasażerskich omawia T. Dyr w: Czynniki rozwoju rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej �009.

� Klasyfikację niematerialnych źródeł tworzenia wartości przez wielu naukowców 
przedstawia G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa �008, s. 4� i następne.

6 Angela Baron, Michael Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna a Wol
ters Kluwer busines, Kraków �008, s.�8.

Na stronę własnościową zwracam uwagę dlatego, że po
mimo równych obowiązków wynikających z realizowanych 
funkcji zarządzania regionalnym transportem organizator 
będący w strukturze władzy samorządowej ma inne cele 
strategiczne niż organizator będący samodzielną jednostką 
poza strukturą władzy samorządowej.

Zarządzanie transportem zbiorowym w regionie wyma
gać będzie od organizatora znacznego potencjału wiedzy nie 
tylko z dziedziny zarządzania, ale także ekonomiki transpor
tu pasażerskiego i zastosowań informatyki. Z punktu widze
nia ekonomicznego potencjał gospodarczy organizatora wy
znaczają wartości niematerialne. Poza wyposażeniem biuro
wym i dostępem do systemu informatycznego zdolność or
ganizatora do sprawnego działania (racjonalnego planowania 
przewozów i skutecznego realizowania planu) zależeć będzie 
od potencjału kapitału intelektualnego.

Władze samorządowe stają przed poważnym wyzwa
niem, jakim jest „powołanie komórki – zarządu” składają
cej się z zespołu ludzkiego, który powinien dysponować 
odpowiednim poziomem – potencjałem (nie wielkością, 
gdyż nie ma jednoznacznych miar) kapitału intelektualne
go. Przed organizatorem staną do wykonania następujące 
zadania:

•	 zidentyfikowanie istniejącego stanu pasażerskich  
przewozów zbiorowych w regionie;

•	 ustalenie zasad koordynacji z ościennymi organizatora
mi przewozów i organizatorami wyższego szczebla;

•	 zaprojektowanie systemu przewozów w wymiarze 
ilościowym i finansowym pozwalającym zaoferować 
pasażerowi produkty o wysokiej wartości;

•	 ustalenie zadań przewozowych na poszczególne linie 
– produkty i standardów, jakie muszą spełniać i wy
konać operatorzy;

•	 wyłonienie operatorów drogą przetargów;
•	 realizowanie procesów pomocniczych, jak np.: mody

fikowanie taryf, cenników, sprzedaż biletów; 
•	 sprawiedliwe rozliczanie poniesionych nakładów finan

sowych ze współpracującymi samorządami; 
•	 zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla 

pasażera;
•	 monitorowanie – kontrolowanie funkcjonowania prze

wozów zgodnie ze standardami, korekty, sankcje dla 
nierzetelnych operatorów;

•	 wprowadzanie zmian w zadaniach przewozowych 
i stosownie do zaistniałych okolicznościach;

•	 strategiczne doskonalenie przewozów na najbliższe 
lata.

Zaprezentowany zbiór poszczególnych zadań nie ko
niecznie musi być realizowany przez pracowników organi
zatora, wiele procesów cząstkowych może zostać wykony
wanych na zasadzie outsourcingu (np.: prowadzenie działań 
kontrolnych, sprzedaż biletów, obsługa biletomatów, bada
nie opinii pasażerów o systemie przewozów, jakości funk
cjonowania systemu), jednak odpowiedzialność za ich ja
kość wykonania ponosi organizator przewozów. Poza zada
niami władze samorządowe powinny ustalić wielkość środków 



TransporT miejski i regionalny 04 2011

�

finansowych, jakie są w stanie wydać na wewnętrzną dzia
łalność organizatora. Należy zawsze pamiętać, że zespoły 
pracownicze powołuje się do wykonania zadań, a nie na od
wrót. Ta zasada nie jest przestrzegana w praktyce działal
ności komunikacji miejskiej. 

rola kapitału ludzkiego w strukturze systemu regionalnego 
transportu zbiorowego
Fundamentem wartości niematerialnej jest kapitał ludzki, 
ponieważ w nim tkwią istotne cechy, które wyrażają moż
liwości:

•	 odkrywania nowych produktów mogących w sposób 
istotny zaspakajać potrzeby klientów, 

•	 projektowania korzystnych zmian w systemie, 
•	 obniżania kosztów.
 
Zespół ludzi zarządzający publicznym transportem 

w regionie będzie realizował procesy, które wymagają znacz
nej wartości� kapitału ludzkiego tzn. pracowników o odpo
wiednich kompetencjach, umiejętnościach, przedsiębior
czości i potrafiących wprowadzać innowacyjność. Członko
wie zespołu powinni posiadać tzw. wiedzę ukrytą w zakresie 
metod, jakimi się należy posługiwać w procesie planistycz
nym i operatywnego działania regionalnego systemu trans
portu zbiorowego

W kapitale ludzkim tkwi wiedza i umiejętności jej wy
korzystania. Wiedza przyczynia się do wytwarzania warto
ści dodanej tylko wtedy, gdy członkowie organizacji użyją 
jej na jeden z pięciu poniżej podanych sposobów (rys.�).

Metody, jakimi będzie dysponował zespół ludzki, oraz 
umiejętność ich wykorzystania do realizowania powyżej wy
mienionych zadań wchodzą w zakres wiedzy ukrytej i do
stępnej8, stanowiąc trzon wartości kapitału ludzkiego. Poten
cjał intelektualny, jakim powinien dysponować zespół ludzki 
w zakresie spraw transportowych, obejmuje trzy obszary 
wiedzy:

•	 metod i sposobów ustalenia produktów, jakich ocze
kują potencjalni pasażerowie (badanie popytu); 

� Kapitał ludzki podlega pomiarom jednak metodyka jest jeszcze niedoskonała, co 
przejawia się różnorodnością metod i algorytmów prezentowanych przez różnych 
autorów 

8 Pierwszymi naukowcami, którzy wyróżnili i omówili istotę wiedzy ukrytej i do
stępnej byli I. Noaka i H. Takeuchi, w: Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 
�000, s. �9 i następne.

•	 metod i sposobów projektowania sieci transportowej 
i rozkładów jazdy z uwzględnieniem ograniczeń fi
nansowych (podaż); 

•	 metod doskonalenia rozwiązań systemowych obejmu
jących zmiany i innowacje (od dystrybucji biletów po
przez sieci i rozkłady jazdy aż do infrastruktury, syste
mów informatycznych, rozwiązań ekonomicznych).

Zgodnie z zasadami naukowego podejścia organizator 
powinien dysponować wiedzą w zakresie jakości produk
tów (linii komunikacyjnych), jakie znajdą popyt na lokal
nym rynku transportowym. Kryterium ustalenia wartości 
produktów jest cena taryfowa i spełnienie cech jakości. 
W tym przypadku sieć komunikacyjna musi być tak zbu
dowana z wielu linii – produktów, aby spełniała wymogi 
dostępu do usługi transportowej oraz dostępności i bezpie
czeństwa dla ludzi w geograficznym obszarze działania 
transportu zbiorowego. Ustalania wielkości popytu na ofe
rowane produktylinie komunikacyjne i asortyment tych 
produktów (linie o różnych priorytetach i kosztach podró
ży) wymaga znajomości metod marketingowych. Występuje 
potrzeba ustalenia struktury podróżnych według wieku, 
dochodowości, celów podróży, zawodu, a nawet wykształ
cenia i zainteresowania korzystaniem z transportu zbioro
wego. Istotnym problemem badań marketingowych jest 
dobre rozeznanie co do akceptacji przez podróżnych cen za 
usługi przewozowe (cen biletów i taryfy). 

Innym elementem kapitału ludzkiego jest znajomość 
metod projektowania i planowania całego systemu komu
nikacji. Potrzebne są do tego nie tylko niezbędne informa
cje o stanie infrastruktury, historycznego układu sieci, ale 
także planowanie rozkładu jazdy. Całość powiązań w sieci 
komunikacyjnej powinna tworzyć warunki do podnoszenia 
wartości usługi transportu zbiorowego tak dalece, aby pa
sażerowie w całym swoim zbiorze uznali, że podróż samo
chodem osobowym ma mniejszą wartość. Dlatego posługi
wanie się algorytmami i technikami informatycznymi 
w projektowaniu sieci komunikacyjnej, planowaniu rozkła
du jazdy wymaga wiedzy i umiejętności. Podobny zakres 
wiedzy i umiejętności jest niezbędny do ustalenia popytu, 
wielkości przychodów, kosztów, rozliczeń finansowych 
i wprowadzania korekt do bieżącej działalności. 

Na stosowne obliczenia nakłada się kryterium racjonalne
go działania w postaci kosztów i nakładów finansowych. 
Chodzi tu głównie o to, aby nie powstawał w niektórych ele
mentach sieci komunikacyjnej nadmiar podaży, a w innych 
niedobór w stosunku do popytu. Nadmiar oferowanych pro
duktów jest bardzo dobry dla pasażera, ale kosztowny dla 
organizatora, z kolei niedobór oferty obniża jakość działalno
ści i zniechęca potencjalnych pasażerów do podróżowania 
transportem zbiorowym. Cały zakres niezbędnej wiedzy, jaką 
powinien dysponować zespół pracowników „organizatora”, 
składa się na potencjał kapitału ludzkiego.

Integralną częścią wiedzy organizatora jest metodyka 
wprowadzania zmian innowacyjnych do systemu przewo
zów pasażerskich. Innowacja ma za zadanie dostarczanie 
wartości dodanej do oferty przewozów.

Rys. 1. Pięć czynników, od których zależy skuteczne korzystanie z kapitału niematerialnego
Źródło: M. Warner, M, Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 93
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rola kapitału społecznego w strukturze systemu  
regionalnych przewozów pasażerskich 
Kapitał społeczny można określić jako wiedzę, która jest 
gromadzona i rozwijana za pomocą relacji między pra
cownikami, partnerami, klientami i dostawcami9. Jego 
potencjał zawiera się w znajomości źródeł informacji po
zwalających mu zdobyć tzw. wiedzę zewnętrzną. Chodzi 
generalnie o identyfikowanie źródeł, z których pobierać 
się będzie potrzebne informacje do projektowania, plano
wania i modyfikowania systemu przewozów zbiorowych 
w regionie. Organizator regionalny powinien mieć zbudo
waną sieć powiązań informacyjnych pomiędzy wszystkimi 
elementami z otoczenia transportu. Najistotniejszą wię
zią jest związek z pasażeremklientem. Więzi te pozwalają 
na prowadzenie dialogu z pasażerami (np.: przez Internet, 
skype’a, telefon, korespondencję, zbiorowe spotkania oka
zjonalne). 

Pasażer ocenia: jakość usług, swoje koszty podróży (cenę 
przejazdu i koszty czasu), dostęp do sieci komunikacyjnej 
oraz dostępność osiągania celu podróży (oczekiwanie na 
przejazd + przejazd + dojście). Pasażer ocenia także do
stęp do biletu oraz do informacji. Posiadanie takich infor
macji jest zasobem wiedzy, który dynamicznie podlega 
zmianie. 

Więzi informacyjne z klientami pozwalają na podjęcie 
działań nazywanych „zarządzanie relacjami z klientem” 
(CRM), ja posłużę się nazwą zarządzanie relacjami z pasa
żerem. Zarządzanie relacjami z pasażerem sprowadza się 
ostatecznie do bardzo dobrego zrozumienia potrzeb pasa
żera, dzięki czemu organizatorzy mogą te potrzeby w jak 
najlepszy sposób zaspokajać, zyskując sobie wdzięczność 
i lojalność pasażerów. W tym przypadku należy przepro
wadzić podział pasażerów według ustalonych kryteriów 
(np.: wieku, częstotliwości korzystania z przejazdów itp.) 
w odniesieniu do produktów, z których korzystają tzn. 
jednej lub kilku linii. Zarządzanie relacjami z pasażerem 
polega także na rozbudzeniu pośród pasażerów i poten
cjalnych pasażerów przekonania o „wyższości transportu 
zbiorowego i wykorzystania roweru” nad wykorzystaniem 
samochodu osobowego w obrębie aglomeracji miejskiej.

Do bliskiego otoczenia należy także grono operatorów, 
partnerów (np.: sprzedających bilety, firm consultingowych 
itp.) oraz instytucji realizujących procesy pomocnicze, czyli 
parkowanie, sprzedaż biletów, informowanie podróżnych 
itp. Im większy obszar geograficzny ma podlegać organizo
waniu przewozów, tym większa różnorodność co do rozwią
zań obejmujących sferę poza przewozową. Praktyka wyka
zała, jak istotny wpływ na wspomaganie racjonalnych 
zmian w oferowaniu wartości dodanej dla pasażera wywie
rają elementy należące do najbliższego otoczenia systemu 
przewozów pasażerskich. Przykładem są opłaty za parko
wanie, rozmieszczenie parkingów czy system informacji dla 
pasażera.

9 A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters 
Kluwerbusines, Kraków �008 s. ��.

rola kapitału organizacyjnego w strukturze  
systemu regionalnych przewozów pasażerskich 
W skład kapitału organizacyjnego wchodzi kultura orga
nizacyjna, strategia i realizowane procesy oraz struktura 
danej organizacji. Podstawowym zadaniem, jakie realizo
wane jest przez ten rodzaj kapitału, to zarządzanie wiedzą 
wewnątrz organizatora, a następnie rozwijanie poziomu 
kultury organizacyjnej. 

W zarządzaniu wiedzą pierwszą funkcją, jaką należy 
spełniać, jest pozyskanie wiedzy w zakresie nowych me
tod i rozwiązań systemowych, jakie w najbliższej przy
szłości powinny znaleźć się w użyciu. Znakomitym przy
kładem są rozwiązania zawarte w tzw. transporcie inteli
gentnym. To nie tylko same rozwiązania techniczne, jak 
pojazdy hybrydowe i elektryczne (niedaleka przyszłość 
około �0 lat). W systemach tych czekają nas rozwiązania 
z technik informatycznych, jak np.: liczenie podróżnych 
przez pojazd, podpowiadanie o potrzebie zmiany rozkładu 
jazdy czy o półautomatycznym regulowaniu ruchu. 
Znajomość metod, jak i rozwiązań technologicznych, ja
kie należy w najbliższej przyszłości wprowadzić, jest nie
odzowna, aby unowocześniać działanie systemu w przy
szłości. Należy mieć opracowaną strategię wprowadzania 
innowacyjnych zmian. 

Kapitał organizacyjny zajmuje się elementami wiedzy 
sformalizowanej, która jest własnością organizatora. Są to 
wszelkiego rodzaju instrukcje, zbiory informacji historycz
nej o pasażerach, dostawcach, operatorach, zrealizowanych 
w przeszłości zadaniach, produktach, przychodach, dopła
tach i wielu elementach z otoczenia systemu przewozów 
zbiorowych.

Wiedza na poziomie organizatora identyfikująca istnie
jący stan transportu zbiorowego powinna obejmować zbio
rybazy dotyczące: 

•	 potencjału przewozowego: przewoźników i ich loka
lizacji, taboru, jaki używają do przewozów zbioro
wych, ukształtowanej struktury produktów (linie i przy
stanki) oraz kwot dopłat, jaką otrzymują z budżetu 
samorządu; 

•	 infrastruktury transportu i podaży: sieci drogowej 
i kolejowej, łącznie z przystankami i dworcami, oraz 
sieci osadniczej w odniesieniu do sieci osadniczej po
trzebna jest znajomość gęstości zaludnienia oraz 
struktury wieku ludności i ewentualnie dodatkowych 
informacji o ruchliwości mieszkańców i specyficznych 
punktach docelowych przejazdu, charakteryzujących 
się dużą liczbą podróżnych, jak np.: uniwersytet, kli
nika, targowisko, miejsca rekreacyjne itp.;

•	 wielkości przewożonych pasażerów w układzie prze
strzennym, potoków podróżnych w ciągu dnia robo
czego, tygodnia, miesiąca oraz całego roku, potoków 
wychodzących poza obszar danego rejonu;

•	 zbioru ustalonych taryf przewozowych przez poszcze
gólnych przewoźników, stosowanych dopłat jednost
kowych za przewozy regularne oraz pełnych kwot 
dopłat, jakie z budżetu (budżetów) samorządu wy
płacono poszczególnym przewoźnikom. 
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Kapitał organizacyjny to wiedza „osadzona lub też zin
stytucjonalizowana, którą można zatrzymać za pomocą 
technologii informatycznej w łatwo dostępnych i dających 
się powiększać bazach danych�0. 

refleksja z obserwacji praktyki działania  
transportu zbiorowego
Rozważania przeprowadzone powyżej pozwalają na ustalenie 
przyczyn wpływających na sytuację ekonomiczną przewoźni
ka oraz jego zdolność do konkurowania i rozwoju w nadcho
dzącej przyszłości. Przykładem praktycznym jest wskazanie, 
co spowodowało w dłuższym horyzoncie czasu wyeliminowa
nie z rynku wszystkich państwowych przedsiębiorstw branży 
PKS. W bieżącym roku przedsiębiorstwa branży PKS staną 
się własnością komunalną lub właścicieli prywatnych na ca
łościach bądź częściach kapitału. Powodem tak istotnej re
strukturyzacji całej branży (w latach 90. wszystkie przedsię
biorstwa pasażerskie w liczbie około ��0 należały do skarbu 
państwa) była ciągle pogorszająca się sytuacja ekonomiczna 
(strata lub rentowność na poziomie inflacji), starzenie się 
majątku – taboru, ograniczone umiejętności konkurowania. 
Przyczynami, które doprowadziły do konieczności zmiany 
własności, a niekiedy upadku ekonomicznego, stały się zało
żenia strategiczne działania całej branży. 

Branża przyjęła strategię opartą na zdobytym doświad
czeniu praktycznym menedżerów naczelnych oraz ich orga
nizację samorządu ekonomicznego (Izbę Gospodarczą). Stra
tegia działania opierała się na następujących założeniach: 

•	 przedsiębiorstwa PKS jako jedyne mogą zapewnić 
dowóz ludzi do pracy i dzieci do szkól oraz zaspokoić 
lokalne potrzeby przewozowe dla ludności; 

•	 przedsiębiorstwa PKS posiadają jako jedyne doświad
czony potencjał ludzki (kadrę kierowniczą, wykwalifi
kowanych kierowców i mechaników) i znaczący mają
tek (zajezdnie, dworce, tabor, sieć komunikacji), który 
nie dopuści do powstawania „białych plam transporto
wych” na mapie geograficznej kraju; 

•	 władze państwowe powinny wspierać wszelkimi spo
sobami działalność i rozwój tych przewoźników, co 
zaowocuje sprawniejszym rozwojem całego kraju.

 
Kierujący tymi przedsiębiorstwami nie docenili zmian, 

jakie przynosiła konkurencja ze strony prywatnych przewoź
ników. Oparli się na wiedzy z minionego okresu, tzn. powta
rzaniu działań z przeszłości. Znany ekonomista Friedrich von 
Halek ujął doświadczenie zdobyte w przeszłości następująco: 
„Nigdy człowiek nie zabłądzi tak bardzo, jak brnąc dalej 
ścieżką, która kiedyś doprowadziła go do sukcesu”��.

Na tradycyjnie zakumulowanym kapitale intelektualnym 
opracowano strategię, która nie uwzględniła potrzeby wpro
wadzenia nowych umiejętności, jak np.: zarządzanie poprzez 
jakość (TQM), zarządzanie personelem, prowadzenie własnych 

�0 A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters 
Kluwerbusines, Kraków �008, s. ��.

�� Cytat podany w książce: H. Simon, F.F. Bilstein, F. Luby, Zwyciężanie na trudnym 
rynku, MT Biznes, Warszawa, �009 s. ��.

badań marketingowych, zarządzanie zasobami ludzkimi 
(ZZL), szkolenia kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, 
wprowadzania procesów pomocniczych (nie tworzących war
tości dla klienta) do otoczenia ani nowych rozwiązań z telema
tyki (IT) – sterowanie flotą, logistyki w zaopatrzeniu, proceso
wego podejścia do sterowania przewozami, komunikowania 
się z pasażerami (CRM) itp. Natomiast prawie we wszystkich 
przedsiębiorstwach podjęto nową działalność pozaprzewozo
wą: sprzedaż części zamiennych i wyposażenia do samocho
dów towarowych i autobusów oraz paliwa, napraw bieżących 
i remontów pojazdów i tachografów, mycia pojazdów, prowa
dzenia biur podróży, usług hotelarskich. Ten rodzaj działalno
ści był następnym błędem strategicznym, ponieważ firmy wy
specjalizowane w tego rodzaju działalności sprzedawały klien
tom usługi wyższej wartości niż przedsiębiorstwa PKS.

Trzecim błędem strategicznym była ciągła obniżka war
tości samych firm poprzez odnowę taboru metodą remon
tów i „odbudowy” we własnym zakresie. Takie podejście 
powodowało nadmiar zatrudnienia, niską jakość tego typu 
prac i dużą kosztochłonność. Autobusy po remoncie były 
przestarzałe, zawodne i nieekologiczne, a remonty i tzw. 
odbudowa nie przyczyniały się do większej wartości przed
siębiorstwa. Nie starano się odkryć nowych szans, jak np. 
brak stosowania tzw. fuzji kilku przedsiębiorstw w jedno o du
żym potencjale ekonomicznym i zasięgu działania. 

Innym przykładem praktycznym są różnice, jakie wystę
pują w rozwiązaniach systemowych komunikacji zbiorowej 
pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi. Istnieją w kraju 
aglomeracje, gdzie wprowadza się: strefy bez samochodu, bi
lety zintegrowane, dynamiczną informację dla pasażera, par
kingi „parkuj i jedź”, wydzielone pasy dla autobusów czy 
organizuje przetargi na wybrane linie komunikacyjne, aby 
angażować inwestorów prywatnych. Stosuje się różne tech
nologie i rozwiązania sprzedaży biletów, rozwija sieć komuni
kacyjną (wydłuża, zwiększa częstotliwość kursowania pojaz
dów), monitoruje wnętrza pojazdów, wprowadza karty 
mieszkańców itp. Ale możemy znaleźć i takie miasta, gdzie 
powyżej wymienione rozwiązania znajdują się w sferze dys
kusyjnej i planistycznej, a ich wdrożenie planuje się na wiele 
nadchodzących lat. Widać wyraźnie, że w jednych miastach 
zarządy transportu posiadają znaczny potencjał kapitału in
telektualnego, a w innych wiedza i umiejętności są dorob
kiem doświadczeń z minionego okresu.

Podane przykłady wskazują, że poziom kapitału inte
lektualnego w jego elementach składowych jest podstawo
wym źródłem jakości zarządzania w każdej działalności go
spodarczej.

Przesłanki zapotrzebowania na pracowników z wiedzą 
o zarządzaniu transportem zbiorowym w regionie.
Przepisy prawne nakładające obowiązek zarządzania transpor
tem zbiorowym w regionie stają się przyczyną do powołania 
„organizatora”. Z kolei „organizator” stanie przed konieczno
ścią zatrudnienia kompetentnych pracowników w zakresie za
rządzania transportem, logistyki, telematyki, marketingu. 

Dalszy ciąg na s. 32
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W Europie Zachodniej następuje silny powrót do 
klasycznych kanonów planowania przestrzennego, 
tym samym przywracany jest prymat urbanistyki nad 
drogownictwem. Jednym z elementów powrotu do 
korzeni planowania miast jest strefowe uspokajanie 
ruchu za pomocą rozwiązań takich jak strefy „tempo 
30”, strefy zamieszkania, ulice rowerowe oraz „sha-
red space”. Doświadczenia krajów niemieckojęzycz-
nych pokazują, że ograniczanie prędkości odbywa 
się z korzyścią dla wszystkich: mieszkańców, użyt-
kowników dróg oraz dla handlu zlokalizowanego 
przy takich ulicach. Artykuł prezentuje praktyczne 
doświadczenia Austrii, Niemiec i Szwajcarii w tym 
zakresie, omawia filozofię planowania oraz rozwią-
zania prawne.

Wprowadzenie1

Strefy uspokojonego ruchu są elementem zmiany filozofii 
planowania sieci transportowych. Dawne paradygmaty 
planowania transportu, w których szczególną rolę pełnił 
płynny, niczym nie skrępowany ruch, są poddawane od lat 
osiemdziesiątych XX w. silnej krytyce. Składają się na nią 
przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa użytkowników 
dróg, w szczególności niezmotoryzowanych, oraz dążenie 
do poprawy jakości życia mieszkańców. W wielu krajach 
Europy Zachodniej rozwijane są różne inicjatywy na rzecz 
zmniejszania liczby wypadków i kolizji, przy równocze
snym organizowaniu ruchu samochodowego w taki sposób, 
by był akceptowalny przez mieszkańców, co w języku nie
mieckim określa się pojęciem „stadtverträglicher Verkehr” 
oznaczającym „poziom ruchu kołowego akceptowalny dla 
życia miasta”. 

Rezultatem wspomnianych inicjatyw są najlepsze prak
tyki oraz zmiany w przepisach prawa. Zarządcy dróg w kra
jach Europy Zachodniej mają więc do dyspozycji coraz szer
szy wachlarz rozwiązań prawnych takich jak: strefy ograni

� Dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Spo
łecznoEkonomicznej, obecnie stypendysta Fundacji Alexandra Humbolta 
w Instytucie Transportu i Mobilności Politechniki w Kaiserslautern (Niemcy), mi
chal.beim@imovekl.de

Michał Beim1

doŚWIAdCZENIA KrAJóW NIEMIECKoJęZyCZNyCH  
W ZAKrESIE STrEfoWEGo uSPoKAJANIA ruCHu

czonej prędkości (m.in. „tempo �0”), strefy zamieszkania, 
ulice rowerowe oraz przestrzeń współdzielona. Umiejętne 
wykorzystanie nowych możliwości prawnych prowadzi do 
nowych sposobów kształtowania przestrzeni ulicznej wyso
kiej jakości.

Już przy realizacji strefowego ograniczenia ruchu do �0 
km/h do głównych korzyści, poza znaczącą poprawą bez
pieczeństwa, należy zaliczyć ograniczanie hałasu i emisji 
zanieczyszczeń powietrza. W związku z ograniczeniem 
prędkości z �0 km/h do �0 km/h redukcja emisji hałasu 
zmniejsza się o blisko połowę (od � do � dB), w zależności 
od sytuacji drogowej [�0]. Równie zachęcające wyniki do
tyczą redukcji emisji najważniejszych zanieczyszczeń po
wietrza. W Berlinie ograniczenie prędkości na Schild
hornstraße przełożyło się na spadek emisji dwutlenku azotu 
o ��%, pyłu zawieszonego PM�0 o �0%, sadzy o �9% 
[��]. Natomiast badania przeprowadzone przez Bawarski 
Urząd Ochrony Środowiska (Bayerisches Landesamt für 
Umwelt) wykonane dla ulic, na których zredukowano 
prędkość poruszania się z �0 km/h do �0 km/h (przy pozo
stawieniu dotychczasowych zasad pierwszeństwa) pokazują 
spadek emisji tlenku węgla o �6%, tlenków azotu o 9%, 
a pyłu zawieszonego o ��% [��].

W przypadku podjęcia działań związanych z przebudo
wą przestrzeni ulicznej wprowadzenie stref uspokojonego 
ruchu skutkuje poprawą estetyki. Należy nadmienić, że 
wdrażanie stref uspokojonego ruchu często uważane jest za 
zadanie wykraczające tylko poza inżynierię ruchu i trakto
wane jako jeden z elementów programów odnowy miast.

filozofia uspokajania ruchu
Głównym pytaniem odnośnie uspokajania ruchu jest kwe
stia wyboru obszarów miasta, gdzie wolno lub gdzie nale
ży stosować te rozwiązania? Początkowa praktyka w kra
jach niemieckojęzycznych sprowadzała się, podobnie jak 
w Polsce, do uspokajania ruchu na obszarach zabudowy 
mieszkaniowej, w szczególności jednorodzinnej.

Pierwsze doświadczenia ze strefami ruchu były bardzo 
pozytywne, dlatego zrodziło się pytanie, czy nie warto ta
kiego rozwiązania zastosować szerzej, również w innych ob
szarach miasta? Stopniowo więc strefy były rozszerzane na 
obszary ścisłego śródmieścia, dziewiętnastowiecznej zabu
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dowy itd. Pierwsze kontrowersje pojawiły się w momencie, 
gdy należało zadecydować, czy uspokajać ruch na między
dzielnicowych ulicach, przy których znajdują się budynki 
mieszkalne i z których korzysta masowo transport publicz
ny. Również i w tym zakresie wypracowano skuteczne mo
dele wraz z rozwiązaniami technicznymi (fot. �). W Szwaj
carii sprawa nawet została skierowana do federalnego sądu 
administracyjnego, który w �0�0 roku zezwolił na stoso
wanie ograniczeń prędkości na drogach głównych [4]. 
Pierwszym miastem europejskim, w którym wdrożono 
ograniczenie prędkości do �0 km/h na wszystkich ulicach 
poza głównymi (gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości 
do �0 km/h), było liczące ponad ��0 tys. mieszkańców au
striackie miasto Graz. W �994 roku objęło drogi zlokalizo
wane we wszystkich obszarach zabudowanych, co stanowi 
blisko ¾ sieci ulicznej [9]. W ostatnich latach, w wielu 
miastach niemieckich, np. w Berlinie i Monachium zaczęto 
stawiać pytanie, czy ograniczenie prędkości do �0 km/h nie 
powinno obejmować całego miasta, a zezwalenie na wyższą 
prędkość mogło dotyczyć tylko niektórych ulic.

stref była uzależniona od zastosowania fizycznych ograni
czeń prędkości, np. szykan. Wraz ze zniesieniem tej zasady, 
wprowadzono zasadę, że na obszarach zabudowanych nale
ży liczyć się z faktem, że zjeżdżając z ulicy głównej, można 
wjechać do strefy „tempo �0” (§ �9 Abs. �a StVO [�4]). 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w praktyce sama geome
tria skrzyżowania ma zazwyczaj akcentować granice strefy 
„tempo �0” za pomocą podniesionego szerokiego progu 
spowalniającego na przedłużeniu chodnika – przepis obo
wiązujący do �00� stał się dobrą praktyką.

W Szwajcarii [�] z kolei w strefach „tempo �0” z zasady 
nie wyznacza się przejść dla pieszych. Rozwiązanie to impli
kuje więc możliwość przechodzenia przez jezdnię w dowol
nym miejscu, co poprawia komfort korzystania z przestrze
ni ulicznej przez pieszych. Podobnie jak w Niemczech, obo
wiązuje – jeśli znaki nie sygnalizują inaczej – zasada prawej 
strony. Jedynie Austriacy nie definiują w przepisach doty
czących stref ograniczonej prędkości generalnej zasady 
pierwszeństwa z prawej strony.

W praktyce, przede wszystkim w Niemczech, strefy 
ograniczonej prędkości są rozwijane w obszarach o bardzo 
dużym natężeniu ruchu pieszego, gdzie ruch pojazdów na
potyka jeszcze większe ograniczenia – do �0 km/h lub na
wet do �0 km/h. Dotyczą one zazwyczaj małych fragmen
tów miasta, w pobliżu stref ruchu pieszego, dworców kole
jowych czy punktów przesiadkowych (fot. �). 

Szwajcaria – będąca liderem zmian prawnych odnośnie 
strefowego uspokajania ruchu – przed wprowadzeniem do 
swojego prawodawstwa stref „tempo �0” posiadała strefy 
„tempo 40”, które były pierwowzorem stref „tempo �0”. 
Dziś, ani w Szwajcarii, Austrii ani w Niemczech, ogranicze
nia do 40 km/h nie stosuje się.

Fot. 1. Uspokojenie ruchu w obrębie przystanku tramwajowego w Heidelbergu (fot. Michał Beim)

Nie tylko strefy „tempo 30”
Najbardziej popularne są strefy ograniczonej prędkości do 
�0 km/h, zwane „tempo �0”. Pierwszą z nich, w ramach eks
perymentu, zrealizowano w Buxtehude w listopadzie �98� 
roku. Idea bardzo szybko rozprzestrzeniła się w Niemczech 
i w obrębie krajów niemieckojęzycznych. W �989 roku 
Szwajcaria wprowadziła strefy „tempo �0” do swojego syste
mu prawnego. Następnie uczyniła to Austria. Obecnie stre
fy ograniczonej prędkości obejmują znaczące obszary miast. 
W Berlinie w połowie �0�0 roku było to �8% sieci ulicznej, 
w Wiedniu – ��%, w Zurychu – ��%. 

Niemieckie przepisy w strefach „tempo �0” ustalają 
jako generalną zasadę pierwszeństwo dla nadjeżdżających 
z prawej strony. Wyjątkiem są zastane, oznakowane skrzy
żowania, w szczególności z sygnalizacją świetlną, gdzie nie 
trzeba wprowadzać zasady prawej strony. W strefach „tem
po �0” został zniesiony obowiązek korzystania z dróg rowe
rowych lub dróg pieszorowerowych, niezależnie od istnie
jącego oznakowania. Do �00� roku możliwość tworzenia 

Fot. 2. Strefa uspokojonego ruchu „tempo 10” w Pirmasens (Niemcy) jest zlokalizowana 
w pobliżu strefy ruchu pieszego i ważnego punktu przesiadkowego transportu publicznego 
(fot. Michał Beim) 

odmienne znaczenie stref zamieszkania
Idea stref zamieszkania pochodzi z Holandii. Była rozwi
jana nieco wcześniej niż obszarowe ograniczenie prędkości 
w Niemczech. Cechowała się też nieco inną filozofią – nie tyl
ko poprawy bezpieczeństwa, ale oddania przestrzeni ludziom. 
W prawodawstwie holenderskim strefy zamieszkania zostały 
zapisane w �988 roku, szybko rozpowszechniając się po kraju 
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oraz państwach Europy Zachodniej. Pierwszym krajem nie
mieckojęzycznym, który zastosował to rozwiązanie w swym 
systemie prawnym, była Szwajcaria, wprowadzając je jeszcze 
przed Holandią. Należy nadmienić, że obecna definicja stref 
zamieszkania pod nazwą „Begegnungszone” była poprzedzo
na w szwajcarskim prawie przez strefy zamieszkania nazywane 
„Wohnstrasse”. 

W obecnych szwajcarskich strefach zamieszkania („Bege
gnungszone”) panują bardzo podobne do polskich reguły: 
ograniczenie prędkości do �0 km/h, parkowanie tylko i wy
łącznie w miejscach do tego wyznaczonych (nie dotyczy to 
jedynie rowerzystów, wobec których mają zastosowanie 
przepisy ogólne). Zakazuje się jednak wyznaczania przejść 
dla pieszych w strefach zamieszkania.

Nazwa „Wohnstraßen” funkcjonuje natomiast w przy
padku stref zamieszkania w Austrii (§ �6b StVO [��]). 
Prawo Austrii przejęło niemieckie rozwiązania. Wyjątkiem 
jest zakaz wjazdu do strefy pojazdom, poza rowerami, służb 
komunalnych itp. Jazda samochodem dozwolona jest tylko 
w przypadku dojazdu do posesji. Stanowi to zasadniczą róż
nicę w stosunku do Niemiec i do Szwajcarii, wyłączając 
strefy zamieszkania z jakiegokolwiek tranzytowego ruchu 
samochodów. 

Niemieckie prawodawstwo z kolei w strefach zamieszkania 
(„Spielstraße”) różni się od polskich przepisów przede wszyst
kim ograniczeniem prędkości do „tempa pieszego”, za które 
uważa się prędkość � km/h (fot. �). Osobliwością niemieckich 
stref zamieszkania jest dopuszczenie krótkiego parkowania 
poza wyznaczonymi miejscami w celu załadunku i wyładunku 
pasażerów lub towarów. To rozwiązanie nie znajduje odzwier
ciedlenia w przepisach austriackich i szwajcarskich.

Swoistą ciekawostką jest eksperyment z �008 roku prze
prowadzony w dzielnicy NordendQuartier we Frankfurcie 
nad Menem, podczas którego wykonano pierwszą strefę za
mieszkania na wzór szwajcarski, nazywając ją również 
„Begegnungszone”, a nie „Spielstraße” [�]. Działanie to prze
prowadzono w ramach projektu badawczowdrożeniowego 
na rzecz modelowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa 
i budowy miast (niem. das Modellprojekt des Experimentellen 
Wohnungsund StädtebausExWoSt).

ulice rowerowe
Typowo niemiecką specyfiką są ulice rowerowe. Nie mają 
one odzwierciedlenia w prawodawstwie szwajcarskim ani 
austriackim. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do 
prawa w �99� roku. Jeśli oznakowanie nie wskazuje in
aczej, z takich ulic mogą korzystać tylko rowerzyści. Na 
ulicach rowerowych obowiązuje ograniczenie prędkości 
do �0 km/h. W przypadku dopuszczenia ruchu pojazdów 
mechanicznych kierowcy nie mogą utrudniać poruszania 
się rowerem, a gdy to konieczne, muszą zwalniać do ta
kiej prędkości, z jaką poruszają się rowerzyści, nawet jeśli 
jest to zdecydowanie poniżej �0 km/h. Rowerzyści mogą 
jeździć obok siebie.

Należy podkreślić, że w niektórych miastach niemiec
kich, np. w Kilonii, to rozwiązanie, przy jednoczesnym do
puszczeniu ruchu samochodów i motocykli, cieszy się dużą 
popularnością (fot. 4), jest uważane za nisko kosztową al
ternatywę budowy dróg rowerowych, a przy okazji dająca 
większe poczucie bezpieczeństwa rowerzystom niż strefy 
„tempo �0”.

Fot. 3. W aranżacji przestrzeni ulicy w strefie zamieszkania (wyposażenie do koszykówki i do 
akrobacji na deskorolkach zlokalizowane na jezdni) w Pirmasens podkreśla się to, że jest to 
„ulica do zabawy” (niem. „Spielstraße”; fot. Michał Beim)

Fot. 4. Ulica rowerowa w Kilonii (fot. Michał Beim)

„Shared space” – więcej niż inżynieria ruchu, czyli filozofia 
planowania ulic
Zupełnie nietypowym rozwiązaniem jest projekt „sha
red space”. Są to obszary, na których nie występują żad
ne znaki drogowe, a przestrzeń nie musi być rozdzielana 
krawężnikami; różne funkcje poszczególnych części strefy 
sugerowane są jedynie za pomocą dyskretnych elemen
tów projektowania, np. różnych kolorów lub rodzajów 
nawierzchni. Podstawową zasadą „shared space” jest fakt, 
iż opiera się ona na innej filozofii zarządzania przestrze
nią, a nie na zbiorze konkretnych przepisów [�], [�], [8] 
i [��]. To mieszkańcy, przy doradczym głosie specjalistów 
i innych użytkowników dróg, podejmują decyzje o wy
glądzie przestrzeni ulicznej, kierując się jedynie zasadą, że 
ruch w przestrzeni współdzielonej odbywa się bezkolizyjne 
dzięki wzajemnemu kontaktowi wzrokowemu użytkow
ników przestrzeni publicznej, na której, na całej szeroko
ści, to ruch pieszy ma priorytet nad pojazdami. W debacie 
nad tworzeniem „shared space” głos każdej ze stron jest 
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równoważny. Proces podejmowania decyzji wymaga wie
le czasu i trwa tak długo, aż nie zostanie wypracowany 
konsensus. Rozstrzygnięcia odnośnie aranżacji przestrzeni 
ulicznej mogą być różne, tak więc nie ma uniwersalnego 
wyglądu „shared space”. Wachlarz rozwiązań jest bardzo 
różny, np. kompletna przebudowa z usunięciem wszyst
kich elementów małej architektury, tylko i wyłącznie usu
nięcie znaków, wspólna posadzka urbanistyczna dyskret
nie dzielona zielenią itd.

„Shared space” nie są zdefiniowane w przepisach prawa 
i wdrażane na zasadzie eksperymentów. Realizacja tych 
projektów następuje w Niemczech (najsłynniejszym mia
stem jest dolnosaksońskie Bohmte, gdzie przestrzeń współ
dzielona obejmuje spory fragment miasta) i w Austrii (m.in. 
Gleinstätten, gdzie zastosowano „shared space” na drodze 
federalnej B�4).

Stosowanie przestrzeni współdzielonej wzbudza pewne 
kontrowersje. Przede wszystkim nie da się zastosować jej 
w sytuacji, gdy akceptacja społeczna rozwiązań na rzecz 
uspokajania ruchu jest niska, a także wtedy, gdy niska jest 
kultura jazdy. Wówczas „współdzielenie” przestrzeni ulicz
nej rozumiane jest jako dominacja samochodu na całym 
obszarze, co zupełnie wypacza ideę. Praktyka jednak poka
zuje, że w mniejszym stopniu istotne jest trafne zdiagnozo
wanie problemu niskiej kultury użytkowników dróg. 
Wyzwaniem dużo ważniejszym okazuje się zidentyfikowa
nie działań mogących prowadzić do szerszego stosowania 
systemów uspokajania ruchu. Filozofia tworzenia przestrze
ni współdzielonej, której elementem są konsultacje społecz
ne prowadzące do wypracowania konsensusu, sprzyja wła
śnie identyfikacji możliwych działań i kreowaniu właści
wych postaw wśród użytkowników dróg.

Dużo ważniejszym problemem „shared space” jest – na
wet w krajach o bardzo wysokiej kulturze jazdy – zasada 
wzajemnego kontaktu wzrokowego pomiędzy różnymi 
użytkownikami dróg. Problem zarówno dotyczy osób nie
widomych czy osób niedowidzących, dla których dodatko
wym kłopotem jest jeszcze jednolita posadzka, ale również 
dla dzieci, które do końca nie mają wykształconego poczu
cia prędkości i odległości. W przypadku osób niewidomych 
lub niedowidzących pewnym rozwiązaniem jest instalacja 
nawierzchni z prowadnicami w postaci rowków. 

Szczególnym przypadkiem „shared space” są ulice 
zwane „naked street” („nagie ulice”). Ich realizacja zazwy
czaj nie wiąże się z przebudową przestrzeni ulicznej, 
zwłaszcza posadzki urbanistycznej, a jedynie wynika 
z usunięcia znaków drogowych z ulicy. W takim przypad
ku problemem są nierówności nawierzchni pomiędzy ob
szarem generalnie przeznaczonym dla pojazdów a obsza
rem dla ruchu pieszego. Utrudnia to swobodne przemiesz
czanie się osobom na wózkach na całym obszarze ulicy. 
W efekcie korzyści, jakie stwarza wprowadzenie „prze
strzeni współdzielonej”, czerpią tylko osoby sprawne ru
chowo. Niepełnosprawni natomiast muszą udawać się do 
miejsc, gdzie dawniej istniały przejścia dla pieszych, gdyż 
tam są obniżone krawężniki powstałe w dawnych latach 
podczas wytyczania przejść.

Nocne uspokajanie ruchu
Omawiając kwestie uspokajania ruchu samochodowego 
w miastach Austrii, Niemiec i Szwajcarii nie można zapo
mnieć o bardzo istotnej kwestii ograniczania prędkości po
ruszania się samochodów w godzinach nocnych, zazwyczaj 
definiowanych jako czas pomiędzy godziną ��:00 a 6:00. 
Ograniczenia prędkości wdrażane są zarówno na ulicach 
miejskich, gdzie za dnia obowiązuje prędkość do �0 km/h, 
jak i na drogach tranzytowych z wyższymi prędkościami. 
W pierwszym przypadku prawie zawsze stosuje się ogra
niczenia prędkości do �0 km/h, w drugim – w zależności 
od ustaleń akustyków, przy czym zdarzają się drastyczne 
ograniczenia, jak we Fryburgu Bryzgowijskim na drodze 
federalnej nr ��, gdzie od �0�0 roku obowiązuje ograni
czenie do �0 km/h.

Nocne ograniczenia wprowadzano szczególnie inten
sywnie w ostatnich kilku latach. Przykładowo we Fryburgu 
Bryzgowijskim obowiązują od �0�0, w Bremie od końca 
�009, a w Berlinie od �00� roku. Są one – za wyjątkiem 
Szwajcarii – następstwem wprowadzania do przepisów kra
jowych dyrektywy �00�/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia �� czerwca �00� odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dla obsza
rów zurbanizowanych [6], w zależności od ich typu i poło
żenia, wynoszą w porze nocnej od �0 dB do �� dB, przy 
czym dla obszarów specjalnej ochrony przed hałasem (np. 
w pobliżu szpitali) ustalone są niższe wartości.

Należy podkreślić, że jest to tendencja przeciwstawna 
do postanowień ustawy z dnia �0 czerwca �99� roku, 
Prawo o ruchu drogowym, gdzie w godzinach nocnych na 
obszarach zurbanizowanych dozwolona prędkość ograni
czana jest nie do �0 km/h, lecz do 60 km/h.

Egzekucja prawa
Istnienie stref uspokojonego ruchu jest również wynikiem 
pewnego konsensusu społecznego. Bazuje on na zrozumie
niu i szacunku wobec ograniczeń prędkości. Najczęstszymi 
powodami przekraczania limitów prędkości są z jednej 
strony podświadoma tendencja kierowców do szybszej jaz
dy (znużenie wolną jazdą), z drugiej – świadome lekcewa
żenie przepisów. Nie mniej istotny, przynajmniej na samym 
początku obowiązywania przepisów, jest brak rzetelnej 
wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym wśród kierow
ców. W tym celu konieczna jest działalność informacyjna. 
Można prowadzić ją w mediach, za pośrednictwem ulotek 
itp. Osobliwym, ale wydającym się bardzo skutecznym roz
wiązaniem jest ustawianie na wjazdach do strefy uspokojo
nego ruchu stosownych „bram”, na których opublikowana 
jest prostym językiem informacja o przepisach dotyczących 
każdej z potencjalnych grup użytkowników (fot. �).

Najbardziej uniwersalnym sposobem zapobiegania 
przekraczaniu przepisów jest odpowiednia geometria dro
gi, która uniemożliwia rozwinięcie wyższych prędkości. 
W tym celu stosuje się różne utrudnienia. W praktyce 
przeszkody, które tylko i wyłącznie służą ograniczaniu 
prędkości i nie wnoszą żadnej wartości dodanej w prze
strzeń uliczną, spotykają się z pewną niechęcią. Należy 
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więc poszukiwać takich rozwiązań, aby uzyskać i ograni
czenie prędkości i akceptację społeczną związaną z popra
wą jakości przestrzeni ulicy. Rozwiązanie geometrii jezdni, 
tzw. posadzki urbanistycznej i „umeblowania” ulicy, ma kluczo
we znaczenie dla oddziaływania na psychikę kierowcy, który 
podświadomie robi się ostrożniejszy, jeśli nie otwiera się przed 
nim daleka i szeroka perspektywa jezdni, a liczne elementy „ma
łej architektury” nadają jej inną skalę. „Design” ulicy może 
spowodować, że każdy kierowca będzie się czuł tolerowanym in
truzem w przestrzeni społecznej miasta. Istnieje wielka gama 
rozwiązań do wyboru w zależności od pożądanych efektów i cha
rakteru miejsca. [�6]. 

Do najczęstszych przykładów takiego podejścia należą 
m.in. nasadzenia zieleni (zazwyczaj drzew) zlokalizowane 
naprzemiennie na jezdni, przez co kierowcy są zmuszeni 
lawirować pomiędzy przeszkodami. W wersji niskonakła
dowej lub w przypadku, gdy zieleń przyuliczna jest posa
dzona poza jezdnią (np. w szerokości chodnika), stosuje 
się zazwyczaj naprzemienne parkowanie z jednoczesnym 
przewężeniem drogi na odcinkach, gdzie zlokalizowano 
miejsca parkingowe. Przewężenie często jest tak zaprojek
towane, że uniemożliwia wymijanie się wzajemne pojaz
dów (fot. 6)

Wdrażanie stref uspokojonego ruchu w krajach nie
mieckojęzycznych często następuje szybciej niż możliwo
ści przebudowy przestrzeni ulicznej lub choćby wprowa
dzenia nowej organizacji ruchu. W efekcie konieczne staje 
się stosowanie restrykcji w postaci fotoradarów. Ze wzglę
du na swoją skuteczność bardzo popularne są radary w sa
mochodach cywilnych, które pozostawiane na dzień bez 
obsługi, notują przewinienia kierowców. Zazwyczaj foto
radary są montowane w tylnej szybie, jednak rozpoczęto 
prace nad innym sposobem ich umieszczania, np. w bocz
nych drzwiach, jak stosuje to przykładowo policja w Zu
rychu.

Transport publiczny, ruch rowerowy i pieszy w strefach 
uspokojonego ruchu
Zagadnieniem, które wywołuje najwięcej kontrowersji 
w debacie o strefach uspokojonego ruchu, to kwestia pro
wadzenia ruchu transportu publicznego. Jest ona szczegól
nie istotna w sytuacji, gdy – jak dzieje się to coraz częściej 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii – transport publiczny 
prowadzi się środkiem osiedli, tak aby mieszkańcy mieli 
jak najbliżej do przystanków. Przebieg środkiem osiedla 
oznacza zazwyczaj przebieg w strefie uspokojonego ruchu. 
Podobny problem występuje w sytuacji, gdy następuje 
obszarowe uspokojenie ruchu w centrum miasta. Należy 
zaznaczyć, że dotychczas nie został wypracowany wspólny 
model odnośnie tego, jak transport publiczny powinien po
ruszać się na tych obszarach. Z jednej strony wyłącza się 
transport publiczny z ograniczeń prędkości, jak na wielu 
ulicach w Kaiserslautern (fot. �), z drugiej – rozciąga się 
ograniczenia prędkości na autobusy i tramwaje, czego do
konały władze Bazylei, wprowadzając w �0�0 roku strefę 
„tempo �0” na obszarze centrum.

Niemieckie przepisy czynią drogi rowerowe zlokalizo
wane w strefach zamieszkania i w strefach uspokojonego 
ruchu „tempo �0” nieobowiązkowymi. Rowerzyści nie mu
szą z nich korzystać. Polityka ta znajduje potwierdzenie w prak
tyce – w strefach uspokojonego ruchu nie ma potrzeby re
alizacji dróg rowerowych. Jedynym wyjątkiem jest stwo
rzenie kontrapasów – pasów rowerowych do jazdy pod prąd 
w ulicach jednokierunkowych. W tym zakresie spotyka się 
generalnie trzy rozwiązania:

•	 wyznaczenie kontrapasu za pomocą oznakowania po
ziomego i pionowego na całej długości ulicy jedno
kierunkowej,

•	 dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd za pomocą 
oznakowania pionowego przy jednoczesnym wyma
lowaniu krótkich dróg rowerowych przy skrzyżowa
niach tej ulicy (fot. 8),

•	 dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd tylko za 
pomocą oznakowania pionowego.

Należy podkreślić, że coraz częściej w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii dopuszcza się ruch rowerowy tylko 
i wyłącznie za pomocą oznakowania pionowego. W tym 
zakresie widać wyraźną ewolucję, wynikającą ze wzrostu 
popularności jazdy rowerem pod prąd oraz ze wzrostu 

Fot. 5. .
Znak informujący o przepisach 
drogowych obowiązujących w strefie 
zamieszkania zlokalizowany na 
wjeździe do niej. Pełni on nie tylko 
rolę edukacyjną, ale stanowi również 
„bramę wjazdową” na obszar 
uspokojonego ruchu. Weißenburg .
im Elsass (fot. Michał Beim)

Fot. 6. Ulica w strefie „tempo 30” z drzewami rosnącymi na jezdni, które wymuszają ograni-
czenie prędkości. Trewir (fot. Michał Beim)
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świadomości kierowców. Drugie rozwiązanie – malowanie 
tylko i wyłącznie krótkiej drogi rowerowej (na długość �–
�0 m) ma zastosowanie w sytuacjach, gdy przed skrzyżo
waniami tworzą się zatory samochodowe. Kierowcy ocze
kujący na skręt w lewo nie podjeżdżają wówczas do kra
wężnika i nie blokują wjazdu rowerzystów jadących pod 
prąd.

W krajach niemieckojęzycznych w strefach uspokojone
go ruchu z zasady nie wyznacza się przejść dla pieszych. 
Główną korzyścią dla pieszych jest właśnie to, że mogą oni 
przekraczać jezdnię na całej długości. W sytuacjach, w któ
rych natężenie ruchu czy organizacja parkowania obniżają 
bezpieczeństwo pieszych, wyznacza się jedynie ułatwienia 
w postaci miejsc, gdzie nie wolno parkować tak, aby piesi 
i kierowcy wzajemnie się widzieli. Praktyka w różnych mia
stach wygląda inaczej. Przykładowo Berlin (fot. 9) stosuje 
powierzchnie wyłączone, w środku których jest pole z na
malowaną sylwetką pieszego, sugerujące, że w tym miejscu 
najlepiej przekraczać ulicę, a kierowcom, że szczególnie 
w tym miejscu mogą spodziewać się pieszych. Lipsk stosuje 
rozwiązanie polegające na malowaniu sylwetek pieszego na 
jezdni w pobliżu uczęszczanych instytucji (np. szkół) lub 
najbardziej popularnych ciągów pieszych. W większości 
miast nie podejmuje się jednak działań o podobnym cha
rakterze.

Wskazówki płynące dla zmian w polskim prawie
Polskie przepisy dotyczące ruchu drogowego, jak i kwestii 
związanych z budową i oznakowaniem dróg, wymagają 
licznych zmian w celu dopasowania ich do standardów obo
wiązujących w krajach Europy Zachodniej. Najważniejsze 
kwestie w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym i roz
porządzeń do niej dotyczą:

•	 wprowadzenia pojęcia przestrzeni współdzielonej („sha
red space”);

•	 wprowadzenia pojęcia ulicy rowerowej;
•	 obniżenia maksymalnej prędkości pojazdów na ob

szarze zurbanizowanym do �0 km/h również w go
dzinach nocnych, tj. między ��:00 a �:00; 

•	 wprowadzenia tabliczek umożliwiających wskazywa
nie czasu obowiązywania ograniczeń prędkości;

•	 zmian w sposobie kształcenia i egzaminowania na pra
wo jazdy, z położeniem nacisku na interakcję z niezmo
toryzowanymi użytkownikami przestrzeni ulicznej.

Wraz z wprowadzeniem zmian w przepisach dla kie
rowców niezbędne jest stworzenie odpowiednich przepisów  
w ustawie Prawo budowlane i przynależnych jej rozporzą
dzeniach. Sugerowane są następujące działania:

•	 rozszerzenie wachlarza środków uspokajania ruchu 
o możliwości budowy fizycznych przewężeń (np. za 
pomocą nasadzeń drzew, donic, specjalnych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu), zwężania pasów ruchu po
przez stosowny układ miejsc parkingowych wyzna
czanych na jezdni itp.; obecne przepisy o skrajni 
umożliwiają właściwie stosowanie tylko progów spo
walniających;

•	 liberalizację przepisów o sposobach oddzielania jezd
ni od pozostałych części drogi na terenach uspokojo
nego ruchu;

•	 określenie standardów rozwiązań dla osób niewido
mych tak, aby na terenie całego kraju były jednolite 
i czytelne dla wszystkich niepełnosprawnych.

Fot. 7. Autobus przejeżdża przez strefę zamieszkania w Kaiserslautern. Nad znakiem o wjeź-
dzie do strefy została wywieszona tabliczka informująca, że autobus może jechać szybciej, 
niż wynosi maksymalna prędkość (7 km/h; fot. Michał Beim)

Fot. 8. Krótka droga rowerowa przy skrzyżowaniu ulicy jednokierunkowej z dopuszczonym 
ruchem rowerowym pod prąd (Monachium) ma zapobiegać blokowaniu rowerzystów przez 
pojazdy skręcające w lewo (fot. Michał Beim)

Fot. 9. Miejsce poprawiające bezpieczeństwo pieszych przechodzących ulicę w Berlinie (fot. 
Michał Beim)
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Przy tworzeniu zmian w przepisach prawnych bardzo 
istotnym jest nie tylko odwołanie do przepisów prawnych 
obowiązujących w innych krajach, ale również do przykła
dów znanych z praktyki. Wprowadzanie zmian w przepisach 
powinno być poprzedzone odpowiednią akcją informacyjną 
i wyjaśniającą, opartą na doświadczeniach z realizacji takich 
pilotażowych rozwiązań w polskich miastach, w których ist
nieje wola polityczna na rzecz uspokajania ruchu.

Należy również zasygnalizować, że problemem w Polsce 
są nie tylko nieadekwatne do potrzeb przepisy prawa o ruchu 
drogowym oraz przepisy wynikające z prawa budowlanego, 
ale również praktyka kształtowania przestrzeni ulicznej na 
obszarach miejskich. Koncentruje się ona na wypełnieniu li
tery prawa, pomijając zazwyczaj istotę miejskiej przestrzeni 
publicznej. Wysokiej jakości design ma natomiast niebagatel
ne oddziaływanie na użytkowników dróg [�].

Podsumowanie
Polska powinna czerpać z bardzo bogatych doświad
czeń w zakresie strefowego uspokajania ruchu w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii. Strefy stosowane są tam powszech
nie w obszarach miejskich, a ich dobór zawsze wynika 
z celów, które mają osiągnąć. Bardzo często różne formy 
uspokajania ruchu przenikają się, w zależności od natęże
nia i rodzaju ruchu, tak aby zapewnić niezmotoryzowanym 
użytkownikom komfort przemieszczania, jednocześnie 
umożliwiając dojazd samochodem do posesji (fot. �0). 

Wprawdzie w Polsce strefy „tempo �0” czy strefy za
mieszkania cieszą się rosnącą popularnością, to jednak ich 
skuteczność jest dużo niższa niż w krajach niemieckojęzycz
nych. Po części wynika to z faktu, że ich istnienie nie jest 
wiązane z odpowiednimi działaniami wyjaśniającymi i pro
mocyjnymi, po części winę ponosi niższa niż w krajach nie
mieckojęzycznych kultura jazdy połączona wraz z brakiem 
społecznego przekonania co do słuszności ograniczania 
prędkości, jak i zazwyczaj gorszy design ulic. Gorszy wygląd 
i niższa jakość rozwiązań stosowanych strefach wynika 
z jednej strony z niedopasowania przepisów prawa, a z dru

giej – z częstego niedostatku wyczucia estetyki wśród pol
skich projektantów przestrzeni publicznej i zleceniodawców 
(głównie samorządów). Wciąż obowiązującym wzorcem es
tetyki jest betonowa kostka brukowa, która nie tylko nie 
jest ładna, ale przede wszystkim nie oddziałuje na podświa
domość kierowców, wpływając na ograniczanie prędkości 
jazdy. 
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Fot. 10. Przy tworzeniu stref przyjaznych pieszym i rowerzystom korzysta się, w zależności od 
potrzeby, z różnych sposobów uspokajania ruchu – w śródmieściu Esslingen w Niemczech 
sąsiadują obok siebie strefa ruchu pieszego, strefa „tempo 20” oraz strefa zamieszkania 
(fot. Michał Beim)
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Artykuł przedstawia weryfikację statystyczną kilku 
hipotez odnośnie wpływu określonych zmiennych 
na poziom ruchu drogowego w konurbacji górno-
śląsko-zagłębiowskiej. Dla każdej badanej zmiennej 
sformułowano hipotezę, że jest ona skorelowana 
dodatnio z poziomem natężenia ruchu drogowe-
go. Założenia będące przedmiotem hipotez zwery-
fikowano za pomocą funkcji korelacji. Obliczenia 
przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych 
na odcinku układu drogowego, charakterystyczne-
go z punktu widzenia całej konurbacji. Odcinek ten 
wybrano jako referencyjny. W artykule wykorzysta-
no dane empiryczne zebrane w latach�2007–20�02.

Wprowadzenie
Podstawowym parametrem określającym ruch drogowy jest 
poziom jego natężenia. Natężenie ruchu określane jest licz
bą pojazdów przejeżdżających wyznaczony przekrój drogi 
w jednostce czasu (interwale pomiarowym). Niezależnie od 
wartości natężenia ruchu określane mogą być pozostałe cha
rakterystyki ruchu drogowego: czas tracony, przepustowość 
skrzyżowań, długości kolejek etc. Wartości tych parametrów 
wpływają na efektywność układu drogowego. W artykule 
podjęto próbę oceny wpływu wartości wybranych zmiennych 
losowych na poziom natężenia ruchu. W tym celu zweryfi
kowano kilka hipotez odnośnie wpływu zmiennych społecz
noekonomicznych oraz wskaźnika motoryzacji na wartości 
poziomu natężenia ruchu. Następnie za pomocą funkcji ko
relacji dwóch zmiennych zbadano związek pomiędzy postu
lowanymi zmiennymi losowymi a natężeniem ruchu [�,�].

Wiedza, której zmienne są skorelowane dodatnio z war
tościami natężenia ruchu, pozwala na prowadzenie racjo
nalnej polityki w zakresie zarządzania ruchem drogowym 
[8]. Informacje te są szczególnie pomocne dla prowadzenia 
polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Zmienne lo
sowe wpływające na wartość natężenia ruchu można wska
zać intuicyjnie, są to np.: wskaźnik motoryzacji, wskaźnik 
ruchliwości mieszkańców, ceny paliw, ceny pojazdów, ceny 
biletów w komunikacji zbiorowej etc�. Prowadzenie sku
tecznych działań w zakresie zarządzania ruchem drogowym 

� Mgr inż., Politechnika Śląska, Wydział transportu, ireneusz.celiński@polsl.pl
� Dane uzyskane dzięki uprzejmości MZUiM Katowice
� Nie wszystkie zmienne poddano analizie korelacji

Ireneusz Celiński1

dETErMINANTy ruCHu droGoWEGo

ułatwia znajomość charakteru i mocy związków wymienio
nych zmiennych z poziomem natężenia ruchu. 

W artykule zweryfikowano hipotezy odnośnie zmiennych 
losowych w systemie transportowym i jego otoczeniu ze
wnętrznym wpływających na poziom natężenia ruchu. Zmien
ne te zostały krótko scharakteryzowane. Następnie przepro
wadzono analizę korelacji poszczególnych zmiennych z warto
ściami poziomu natężenia ruchu w wybranym przekroju ana
lizowanego układu drogowego w latach �00�–�0�0.

odcinek referencyjny
W teorii potoków ruchu drogowego występuje pojęcie 
wąskiego gardła. Jest to odcinek drogi bądź skrzyżowanie 
drogowe, lub też węzeł ruchu, w którym notowane są naj
większe straty czasu. Z reguły jest to element układu dro
gowego, w którym na małej przestrzeni lub w małym prze
kroju koncentrują się potoki ruchu z przyległego obszaru, 
zwykle znacznie większego terytorialnie. Układ drogowy 
jest tak efektywny, jak wydajny jest najsłabszy lub krytycz
ny jego element tzw. wąskie gardło. Ilustruje to poniższe 
równanie, które opisuje straty czasu doznawane przez ity 
potok ruchu w sieci transportowej [��]:

�)

gdzie:
– czas tracony przez ity potok ruchu 

w jtym skrzyżowaniu, 
 n – liczba potoków ruchu, 
li – liczba skrzyżowań pokonywanych 

przez ity potoku ruchu,
qi – intensywność itego potoku [��]. 

Równanie to określa, że sumaryczne straty czasu dozna
wane w układzie drogowym zależą od notowanych na 
wszystkich skrzyżowaniach i węzłach, które ten potok prze
kracza. Stąd wynika wniosek, że optymalna intensywność 
itego potoku ruchu w układzie drogowym będzie nie więk
sza niż najmniejsza optymalna intensywność w jednym 
z pokonywanych skrzyżowań [��]: 

�)
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Można postawić wniosek, że wszelkie procedury badaw
cze, optymalizacyjne dotyczące inżynierii ruchu drogowe
go, powinny skupiać się na wzmiankowanych wyżej odcin
kach, skrzyżowaniach lub węzłach krytycznych.

W artykule przedmiotem analizy jest wpływ wybra
nych zmiennych na wartość poziomu natężenia ruchu 
w konurbacji górnośląskozagłębiowskiej4. Jest to zadanie 
żmudne obliczeniowo, wymagające akwizycji dużej liczby 
różnorodnych danych. Korzystając z równań (�) i (�), za
gadnienie to zostanie uproszczone. Zgodnie z zasadami 
sztuki, badania ruchu np. w celu wykonania modelu ru
chu, złożonych analiz technicznoekonomicznych należy 
prowadzić zgodnie z metodyką badań KBR. Są one czaso
chłonne i kosztowne, co jest uzasadnione ich specyfiką. 
KBR wykonywane były w odniesieniu do elementów 
przedmiotowej konurbacji pod koniec lat 90. [�,9,�0,��]. 
Dla całej konurbacji badań takich nie wykonywano z wie
lu przyczyn głównie finansowych – w obliczu funkcjono
wania większości samorządów lokalnych na granicy defi
cytu budżetowego lub poza nią. 

 W artykule wprowadzono pojęcie odcinka referencyj
nego stanowiącego wąskie gardło w konurbacji górnoślą
skozagłębiowskiej. W tym znaczeniu jest to element ukła
du drogowego konurbacji, w którym skupiają się cechy 
przyległej sieci transportowej (swoista soczewka układu 
transportowego). Równania (�) i (�) wskazują, że charakte
rystyki ruchu w itym węźle są agregatami charakterystyk 
w węzłach i�, i�…in. Oznacza to, że można szacować 
z pewnym przybliżeniem związki tych charakterystyk na 
odcinku referencyjnym i ekstrapolować te zależności na 
przyległe elementy układu drogowego. 

W konurbacji będącej przedmiotem analizy występuje 
kilkanaście takich odcinków, które generują i absorbują po
toki ruchu w skali globalnej. Odcinki te stanowią naturalne 
wąskie gardła tego układu drogowego. Ruch w przedmio
towej konurbacji zorientowany jest w układzie równoleżni
kowym: wschód–zachód (taki jest też przebieg dwóch naj
ważniejszych dróg w regionie: autostrady A4 i DTŚ). Drogi 
w układzie północ–południe często nakładają się na drogi 
w układzie równoleżnikowym (w tym na odcinku referen
cyjnym). Powoduje to, że są one naturalnym miejscem po
wstawania wąskich gardeł w odniesieniu do całego układu 
drogowego konurbacji. To miejsca, gdzie kongestia ruchu 
może lub osiąga największe rozmiary. 

Jako odcinek referencyjny wybrano fragment DTŚ 
(Drogowej Trasy Średnicowej) [��] zlokalizowany na od
cinku tunelu pod rondem katowickim im. gen. J. Ziętka. 
Dotychczasowa praktyka pokazała, że w pewnych sytu
acjach, np. w przypadku awarii, odcinek ten staje się wą
skim gardłem tego elementu układu drogowego [�4,��,�6]. 
W takich sytuacjach np. wypadku drogowego w tunelu 
(w przeszłości notowano kilka tego typu poważnych zda
rzeń) kolejki generowane przez ten element układu drogo
wego przekraczają granice miasta i wpływają istotnie na 

4 Obecnie trwają prace nad konsolidacją samorządów lokalnych w jeden organizm: 
Metropolię Silesia, w artykule obszar ten nazywany jest dalej krótko – konurbacja.

wszystkie drogi w układzie równoleżnikowym i południko
wym konurbacji (propagacja zakłóceń ruchu następuje do 
granic Chorzowa i Sosnowca). Z uwagi na zamknięcie tego 
odcinka i powstający zator – na pozostałych drogach ko
nurbacji – w tym także poza granicami administracyjnymi 
Katowic – wzrasta kongestia ruchu [�]. Bazując na powyż
szych obserwacjach należy stwierdzić, że wzmiankowany 
odcinek może być traktowany jako odcinek referencyjny 
dla całej konurbacji w przedmiocie dociekań (rysunek �). 
Na rysunku pierwszym przedstawiono wybrany odcinek 
referencyjny, jak również pokazano, które potoki ruchu po
jawiają się w jego przekroju na tle całej konurbacji.

Rys. 1. Odcinek referencyjny na tle układu drogowego konurbacji [6]

W skali doby natężenia ruchu pojazdów na odcinku re
ferencyjnym pokazanym na rysunku � przekraczają �0 ty
sięcy pojazdów (licząc wg średniej dobowej), wg wahań 
maksymalnych do 90 tysięcy pojazdów. Liczby pojazdów 
osobowych w tym przekroju odpowiadają liczbie pojazdów 
zarejestrowanych w dużym polskim mieście na prawach 
powiatu. Mówiąc obrazowo, jest to odcinek w takim mie
ście, przez który przejeżdża każdy pojazd zarejestrowany 
w obszarze ewidencyjnym przynajmniej raz na dobę. 
Mówiąc jeszcze dosadniej, to odcinek, który odpowiada sy
tuacji skupiania całego ruchu w obszarze średniego miasta.

dane pomiarowe
W pracy wykorzystano dane pomiarowe natężenia ruchu 
na odcinku referencyjnym w latach �00�–�0�0. Dane 
te były rejestrowane w sposób automatyczny z pomocą 
detektorów ruchu. Rejestracja odbywała się w dwóch re
lacjach. Pierwsza jest relacją południową określoną kie
runkiem Katowice–Sosnowiec, zwana jest również tzw. 
„nawą południową”. Druga jest relacją północną określo
ną kierunkiem Sosnowiec–Katowice, zwana jest również 
„nawą północną”. Dane, uzyskano dzięki uprzejmości 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, reje
strowane są w cyklu dobowym z interwałem godzinnym. 
Analizowano je pod kątem umożliwiającym skorelowanie 
ze zmiennymi postulowanymi w hipotezach. Przyjęto, że 
czynniki, które mogą wpływać na poziom natężenia ru
chu na odcinku referencyjnym, to: wskaźnik motoryzacji, 
wskaźnik ruchliwości mieszkańców, średni dochód net
to mieszkańców, cena benzyny i innych paliw płynnych. 
Dane odnośnie wskaźnika motoryzacji, wskaźnika ruchli
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wości, dochodu mieszkańców, ceny benzyny i innych pa
liw płynnych pozyskiwano z różnych źródeł, z reguły pu
blicznych – ogólnodostępnych. W przypadku paliw płyn
nych ceny nabycia litra paliwa skorelowano z wartościami 
natężenia ruchu w cyklu dobowym. W cyklu dobowym 
są bowiem uśredniane ceny paliw płynnych i gazowych. 
Ten sposób analizy zakłada, że zakup benzyny powiąza
ny jest bezpośrednio z jej konsumpcją lub następuje ona 
w ciągu kilku najbliższych dni. Zauważyć należy, że ceny 
paliw płynnych w okresie konsumpcji zakupionego dobra 
nie ulegają z reguły istotnym statystycznie zmianom dla 
indywidualnego odbiorcy. Zmiany te są natomiast istotne 
dla dostawcy lub odbiorcy masowego. Wynika to z sy
tuacji makroekonomicznej. Dalsze analizy zagadnienia 
korelacji tych zmiennych można poszerzyć o poszukiwa
nie wartości przesunięcia w czasie pomiędzy datą zakupu 
paliwa a okresem jego konsumpcji. Taka procedura będzie 
niewątpliwie dokładniejsza – tym niemniej przekracza 
ramy tego artykułu.W pozostałych przypadkach badanie 
korelacji określono w cyklu rocznym lub innym. W celu 
porównania badanych zmiennych z wartościami natężenia 
ruchu na odcinku referencyjnym skorzystano z ogólnodo
stępnych źródeł [�6,��]. Okresem, w którym porówna
no dane, dzień po dniu, były lata �00�–�0�0 (dokładnie 
okres pomiędzy: ��–0�–�00�÷��–0�–�0�0). Dane ilu
strujące zmienność natężeń ruchu na odcinku referencyj
nym pokazano na rysunku �. Dane dotyczące zmienności 
cen paliw płynnych przedstawiono na rysunku �.

Weryfikacja hipotez
Sprawdzony został wpływ na poziom natężenia ruchu war
tości następujących zmiennych:

•	 cena � litra benzyny Pb9�,
•	 cena � litra ON,
•	 cena � litra LPG,
•	 wpływ średniej ceny � litra paliw płynnych,
•	 wpływ wskaźnika motoryzacji w województwie ślą

skim [poj./�000 mieszkańców],
•	 wpływ dochodu mieszkańców w województwie ślą

skim [tys. zł brutto],
•	 wpływ wskaźnika ruchliwości w konurbacji [dane: 

E&Y, Karoń �009 i inni] [podróży/dobę].

Zmienne te można badać jako agregaty (np. agregować 
zmienne cen paliw płynnych, co zresztą zrobiono w kolejnych 
krokach) – tym niemniej dla celów wstępnej analizy badano je 
niezależnie w celu wykrycia jakichkolwiek anomalii.

W przeprowadzonym badaniu został określony współ
czynnik korelacji dla każdej wymienionej wyżej zmiennej 
z poziomem natężenia ruchu. Wskaźnik korelacji określa 
stopień współzależności dwóch zmiennych. Zastosowany 
zostanie współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Współ
czynnik ten określa poziom zależności liniowej między dwo
ma zmiennymi losowymi zgodnie z: 

=                                                       (�)

gdzie:
 – współczynnik korelacji liniowej <–1,1>,

 xi – zmienna losowa pierwsza (natężenie),
 yi – zmienna losowa druga (analizowana zmienna za

leżna).

W pracy badano korelacje dobowych natężeń ruchu po
jazdów z cenami paliw płynnych oraz w okresie rocznym dla 
pozostałych zmiennych. W analizach uwzględniono suma
ryczne natężenie ruchu pojazdów na obu nawach. W przy
padku skorelowania bezpośrednio danych dobowych natężeń 
ruchu pomiędzy określonymi zmiennymi, współczynniki ko
relacji będą znikome, nieistotne (tabela �). Słaba korelacja 
tych zmiennych w takim układzie wynika z charakteru natę
żenia ruchu, którego rozkład skorelowany jest z dniem tygo
dnia. Na wahania tygodniowe, miesięczne, roczne natężenia 
ruchu nakładają się fluktuacje ruchu w dni świąteczne – któ
re należy wyeliminować z obszaru analizy. Dobowe wahania 
cen paliw nie przekraczają z reguły 0,�0�% w analizowanym 
okresie w stosunku dziennym, natomiast wahania natężenia 
ruchu dzień po dniu dochodzą do ��,���%. Różnica śred
nich dobowych wahań cen paliw płynnych do średnich dobo
wych wahań natężeń ruchu na odcinku referencyjnym powo
duje otrzymywanie znikomych wartości współczynnika ko
relacji tych zmiennych.

Pozwala to zatem na przyjęcie analizy prezentowanej w ar
tykule w tej formie – bez poszukiwania przesunięcia w czasie 
pomiędzy korelowanymi zmiennymi. Przesunięcia związane

Rys. 2. Odcinek referencyjny – dobowe natężenia ruchu w okresie analizy [16]

Rys. 3. Ceny paliw płynnych w okresie analizy [17]
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go z różnicą czasu pomiędzy datą zakupu paliwa a okresem 
jego konsumpcji. Krótkookresowe wahania cen paliw zawie
rają się w granicach błędu statystycznego. W związku z tym 
określono dla każdej zmiennej (ceny paliwa i natężeń ruchu) 
funkcje trendu w okresie analizy. Następnie skorelowano po
między sobą dane określone w interwałach miesięcznych 
w celu sprawdzenia, czy zmiany cen w okresie �00�–�0�0 
wpływały na natężenie ruchu. Wyeliminowano w ten sposób 
wahania: dobowe, tygodniowe i miesięczne. 

Na rysunkach 4 i � przedstawiono dane odnośnie wahań 
natężenia na odcinku referencyjnym i zmian cen paliwa 
w analizowanym okresie, w rozbiciu na poszczególne miesią
ce. Agregacja umożliwia wyeliminowanie wpływu wahań 
dobowych, tygodniowych i miesięcznych na przedmiotowe 
oceny. Jest to istotne zwłaszcza w odniesieniu do natężeń ru
chu, których średnie dobowe wahania wynoszą ok. ��%, na
tomiast maksymalne zaobserwowane w okresie analizy wy
niosło aż ���,9�% . Są to sporadyczne błędy wynikłe ze spe
cyfiki systemów detekcji ruchu. Więcej o przyczynach takich 
błędów można przeczytać w publikacji [4]. 

Korelację cen paliw płynnych w układzie miesięcznym 
w stosunku do wielkości miesięcznych natężeń ruchu na 
odcinku referencyjnym przedstawia tabela �.

Korelacja zmiennych w latach 2007–2010 (24h)

Korelacja/f. trendu ON Pb95 LPG KT1 KT2 KT

Średnia y = –2E–06x + 3,478 – – –

rxy 0,064257775 –0,01759998 –0,059937134 0,006292914 * *

Funkcja trendu y = 4E–05x + 2,424 y = 2E–05x + 3,448 y = –6E–05x + 4,563 y = 7,85x – 28349 y = 10,64x – 39088 y = 18,49x – 67438 

KT1 – nawa południowa
KT2 – nawa północna
KT – nawy łącznie
* – przy małej wartości współczynnika korelacji dla KT1, pozostałe obliczenia pominięto

Tabela 1

Rys. 4. Odcinek referencyjny – miesięczne natężenia ruchu pojazdów [16]

Rys. 5. Ceny paliw płynnych w okresie analizy[17]

Korelacja zmiennych w latach 2007–2010  
(dane w rozbiciu na miesiące okresu analizy)

korelacja ON Pb95 LPG KT1 KT2 KT

rxy 0,155305 -0,01539 -0,08134 - - 0,044719

Tabela 2

Z tabeli � wynika, że eliminacja wahań dobowych i mie
sięcznych nie pozwala obserwować związków między zmien
nymi poddanymi analizie. W związku z tym należało wyeli
minować kolejne wahania ruchu związane z okresem pomia
ru. Zostało to pokazane poniżej. Dodatkowo należy wyjaśnić, 
że obserwowana na rysunkach 4 i � korelacja wzrostu natę
żenia ruchu i cen paliw wynika również z innych czynników 
aniżeli analizowane w pracy. Wynika ona z „uczenia się ukła
du drogowego” przez jego użytkowników. Jest to zjawisko 
podobne do procesu uczenia się sieci neuronowej. Analizowa
ny odcinek został oddany do użytku stosunkowo niedawno. 
Wraz z upływem czasu jego eksploatacji stopniowo nasyca 
się ruchem, gdyż jest postrzegany przez użytkowników drogi 
jako atrakcyjniejszy niż inne połączenia drogowe. Zagadnienie 
to przekracza ramy niniejszego artykułu.

Korelacja natężenia ruchu z ceną � litra benzyny  
typu Pb95
W celu określenia wpływu ceny � litra benzyny Pb9� na war
tość natężenia ruchu w okresie analizy skorelowano te dwie 
zmienne. Pomija się tu analizy zmiennych z uwzględnieniem 
struktury rodzajowej ruchu. Analizowany odcinek nie przej
muje ruchu tranzytowego – w tym pojazdów ciężarowych. 
Rolę odcinka tranzytowego pełni droga równoległa do przyję
tego odcinka referencyjnego. Z tego powodu pominięto anali
zy korelacji poszczególnych zmiennych uwzględniające wpływ 
struktury rodzajowej ruchu. Jest to z pewnością zagadnienie 
do rozwiązania w kolejnych opracowaniach na ten temat. 
Zależność tych dwóch zmiennych obserwowano w okresie od 
�00� do �0�0 roku. Współczynnik korelacji określony za po
mocą równania (�) wynosi w tym przypadku

r
xy

 (Pb9�)= –0.0��
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Wynika z powyższego, że wartość ceny jednego litra ben
zyny bezołowiowej nie ma wpływu na wielkość natężenia 
ruchu na odcinku referencyjnym dla konurbacji. Wynika 
z tego, że ten parametr nie powinien być uwzględniany przy 
rozpatrywaniu wariantów polityki zrównoważonego rozwoju 
transportu. Prawdopodobnie dopiero istotnie większe ceny 
tego składnika spowodują jego wpływ na wolumen ruchu 
generowany w konurbacji. 

Korelacja natężenia ruchu z ceną � litra  
oleju napędowego ON
Podobnie jak w poprzednim podrozdziale w celu określenia 
wpływu ceny � litra oleju napędowego ON na wartość natę
żenia ruchu w okresie analizy, skorelowano te dwie zmienne. 
Z uwagi na brak możliwości określenia struktury pojazdów 
w zakresie ich trakcji, tj. liczby pojazdów na określonym od
cinku referencyjnym korzystających z paliwa ON, jest to ana
liza wyłącznie poglądowa. Wymaga ona badań kordonowych, 
co może być przedmiotem dalszych pogłębionych analiz. 
Zależność tych dwóch zmiennych obserwowano w okresie od 
�00� do �0�0 roku. Współczynnik korelacji określony za po
mocą równania (�) wynosi w tym przypadku

 r
xy

 (ON)= 0,��� 
 
Oznacza to, że wartość ceny jednego litra oleju napędo

wego nie ma istotnego wpływu na wielkość natężenia ru
chu na odcinku referencyjnym dla konurbacji. Zmienna ta 
posiada �0krotnie silniejszy wpływ na wolumen ruchu ge
nerowany na odcinku referencyjnym, przy czym również 
on nie powinien być uwzględniany przy rozpatrywaniu wa
riantów polityki zrównoważonego rozwoju transportu. 
Wpływ ten jest minimalny. Prawdopodobnie dopiero istot
nie większe ceny tego składnika spowodują jego wpływ na 
wolumen ruchu generowany w konurbacji.

Korelacja natężenia ruchu z ceną � litra gazu LPG
W celu określenia wpływu ceny � litra gazu LPG na war
tość natężenia ruchu w okresie analizy skorelowano te dwie 
zmienne. Zależność ich obserwowano w okresie od �00� do 
�0�0 roku. Współczynnik korelacji określony za pomocą 
równania (�) wynosi w tym przypadku

 r
xy

 (LPG)= –0.08

Również i ten czynnik nie wykazuje jakiegokolwiek 
wpływu na wolumen ruchu na odcinku referencyjnym.

Podobnie jak w przypadku analiz korelacji dla paliwa 
ON tak również w przypadku LPG analizowane dane nie 
zawierały informacji na temat struktury trakcji pojazdów 
w analizowanym odcinku referencyjnym. Stanowić to po
winno asumpt do dalszych pogłębionych analiz.

Korelacja natężenia ruchu ze średnią ceną � litra 
paliwa płynnego
W celu określenia wpływu średniej ceny � litra paliwa 
płynnego na wartość natężenia ruchu w okresie analizy 

skorelowano te dwie zmienne. Ich zależność obserwowano 
w okresie od �00� do �0�0 roku. Współczynnik korelacji 
określony za pomocą równania (�) wynosi w tym przy
padku

r
xy

 (lg)= 0.04�

Średnie ceny paliw płynnych nie mają większego zna
czenia na kształtowanie poziomu natężenia ruchu na od
cinku referencyjnym, a co za tym idzie w całej konurbacji. 
Z powyższych zestawień wynika dalsze obciążenie bada
nych zmiennych specyficznymi wahaniami (wahania sezo
nowe). 

Dyskusja na temat wpływu cen paliw płynnych 
na wolumen natężenia ruchu
Przedstawione powyżej wyniki przeczą intuicyjnemu ro
zumieniu zjawiska wpływu cen paliw płynnych na wskaź
niki ruchliwości społeczeństwa. Mogłoby to wręcz ozna
czać, że poziom cen paliw płynnych nie ogranicza w żaden 
sposób poziomu ruchu. W związku z tym podjęto dalsze 
badania związków przyczynowoskutkowych w tym za
kresie. Zależność zmiennych cen paliw płynnych od po
ziomu natężenia ruchu obserwowano w interwałach mie
sięcznych w okresie od marca �00� do maja �0�0. Mimo 
wyeliminowania wahań ruchu dziennych, tygodniowych 
i miesięcznych w badanej próbie nadal występują wahania 
sezonowe. W próbie występują miesiące nie miarodajne 
dla ruchu takie jak, lipiec, sierpień i grudzień. W związku 
z tym próbę podzielono na kolejne lata analizy, następ
nie wyodrębniono z niej zbiory zawierające wymienione 
miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec oraz oddziel
nie: wrzesień, październik i listopad. Problematyczne jest 
ujęcie czerwca, września (zanik motywacji dom–nauka–
dom), tym niemniej miesiące te zostawiono w celu zacho
wania wielkości pojedynczej próbki. Próbki poddane dal
szej analizie korelacji przedstawiono na rysunku 6.

Wyniki korelacji próbek docelowych przedstawiono 
w tabeli �.

Rys. 6. Próbki wyodrębnione do badań korelacji cen paliw płynnych z poziomem natęże-
nia ruchu
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W tabeli � zaznaczono współczynniki korelacji uważa
ne powszechnie za silne (szare pola). W przypadku tych 
badań, jako takie potraktowano te o wartości większej niż 
0,6�. Jak pokazano w tabeli �, na �8 próbek analizowa
nych pod kątem wpływu cen paliw płynnych na wartość 
poziomu natężenia ruchu aż �� (>60% związków) wyka
zało silną zależność poziomu natężenia ruchu na odcinku 
referencyjnym z postulowanymi czynnikami wpływu 
(zmiennymi). Tabela � wskazuje, że przeważają dodatnie 
wartości współczynnika korelacji, co świadczy o tym, że 
wraz ze wzrostem ceny paliw wzrastało także natężenie ru
chu. Artykuł ten nie jest próbą postawienia tezy o ko-
relacji dodatniej lub ujemnej analizowanych czynni-
ków. Jest to próba poczynienia pewnych wstępnych usta
leń w przedmiocie analizy. Analiz, które powinny być na
stępnie poszerzone o zmiany w kolejnych latach oraz o inne 
układy drogowe. Jest to uzasadnione, tym bardziej że ana
lizowany odcinek referencyjny, jako oddany stosunkowo 
niedawno do eksploatacji, powinien podlegać dalszym 
ocenom. 

Co więcej, znane są okresy, w którym ta korelacja wy
stępuje. Z danych jednoznacznie wynika, że wpływ na po
ziom natężenia ruchu mają ceny paliw płynnych w zależno
ści od pory roku, a także rodzaju paliwa. Przestrzeń możli
wych kierunków działań w aspekcie kształtowania poziomu 
natężenia ruchu poprzez wpływ na ceny paliw płynnych 
pokazano na rysunku �. Jest to ujęcie wyłącznie teoretycz
ne – abstrahuje ono od prawnej możliwości kształtowania 
cen paliw w skali lokalnej.

Rysunek � jest wyłącznie prezentacją poglądową. 
Natomiast na podstawie metodologii zaproponowanej w ar
tykule można opisać szczegółowo, jak ceny paliw płynnych 
wpływają na wolumen natężenia ruchu w zależności od 
pory roku i rodzaju paliwa ciekłego wykorzystanego w po
jazdach. Można opracować dokładne modele takich oddzia
ływań przy uwzględnieniu struktury pojazdów w zależności 
od rodzaju stosowanego paliwa. Trudno to oczywiście prze
prowadzić na podstawie badań empirycznych, można wy
korzystać standardowe struktury rodzajowe w tym zakresie 
na podstawie np. CEPiK.

Korelacja poziomu natężenia ruchu ze wskaźnikiem  
motoryzacji w województwie śląskim
W celu określenia wpływu wskaźnika motoryzacji w wo
jewództwie śląskim na wartość natężenia ruchu w okresie 
analizy skorelowano te dwie zmienne. Ich zależność ob
serwowano w okresie od �00� do �0�0 roku. Z uwagi 
na charakter danych uwzględniono trzy punkty pomia
rowe każdej zmiennej w okresie analizy. Liczba pojaz
dów ogółem w kolejnych latach okresu analizy zareje
strowana w województwie śląskim wynosiła odpowied
nio:� 9�� 9��, � 0�� 8�� i � ��� �6�. Liczba miesz
kańców wynosiła w tym okresie odpowiednio w kolejnych 
latach: 4 669 ���, 46�4��� i 4 64� 66�. Zastosowano 
dane statystyczne odnośnie terenu całego województwa. 
Teren konurbacji pod względem liczby mieszkańców to 
ponad 60% ludności województwa. W związku z tym 
można go traktować jako reprezentatywny. 

Wskaźnik motoryzacji (samochody osobowe i inne po
jazdy) wyniósł: 4�0,�4 (�00�), 44�,�0 (�008), �0�,09 
(�009) [pojazdów/�000 mieszkańców]. Dla roku �0�0 eks
trapolowano jego wartość zgodnie z zaobserwowaną funk
cją trendu na poziomie �4�,88 [pojazdów/�000 mieszkań
ców]. Wielkości wskaźnika motoryzacji w odniesieniu do 
wahań natężenia ruchu na odcinku referencyjnym w okre
sie analizy dla województwa śląskiego przedstawiono na 
rysunku 8.

Korelacja zmiennych w latach 2007–2010 (próba selektywna)

Okres czasu/ 
cena 1 litra paliwa ON Pb95 LPG Średnia

I półrocze 2007 0,83286 0,961431 0,682661 0,982159

II półrocze 2007 0,313964 0,458437 0,262353 0,336428

I półrocze 2008 0,829696 0,77617 -0,92109 0,794102

II półrocze 2008 0,324275 0,440966 0,710557 0,405318

I półrocze 2009 0,521384 0,745311 -0,83712 0,659941

II półrocze 2009 -0,60033 -0,93492 0,145761 -0,62216

I półrocze 2010 -1 -0,89714 0,885327 -0,95082

Średnia –ABS(x) 0,631787 0,744911 0,634981 0,678704

Tabela 3

Rys. 7. Przestrzeń wzajemnych korelacji cen paliw płynnych i poziomu natężenia ruchu na 
odcinku referencyjnym

Rys. 8. Wskaźnik motoryzacji a wielkość natężenia ruchu 
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Istnieje więc silna korelacja pomiędzy wielkością wskaź
nika motoryzacji w województwie śląskim a generowanym 
w związku z tym poziomem natężenia ruchu na odcinku 
referencyjnym. Co więcej, wartość tego wskaźnika na od
cinku referencyjnym potwierdza fakt, że może to być odci
nek reprezentatywny dla całej sieci konurbacji.

Korelacja natężenia ruchu z dochodami mieszkańców 
województwa śląskiego
W celu określenia wpływu średnich dochodów mieszkańców 
w województwie śląskim na wartość natężenia ruchu w okre
sie analizy skorelowano te dwie zmienne. Pod uwagę wzięto 
przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie śląskim 
w okresie analizy. W kolejnych latach jest to: �064, ���9, 
��84 i ��86 zł. Zależność tych dwóch zmiennych obserwo
wano w okresie od �00� do �0�0 roku. Wielkości wskaźnika 
przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do wahań natę
żenia ruchu na odcinku referencyjnym w okresie analizy dla 
województwa śląskiego przedstawiono na rysunku 9.

tych dwóch zmiennych obserwowano w okresie od �00� 
do �0�0 roku. Wskaźnik ruchliwości w konurbacji przy
jęto na podstawie danych zawartych w pracy [�,6,�,��]. 
W opracowaniu E&Y podany jest wskaźnik ruchliwości dla 
GOP wynoszący �,64 w �00�, z podkreśleniem jego nie
wielkiej wartości na tle kraju. Praca [6] określa ten wskaź
nik na poziomie �,84 dla �� największych miast konur
bacji. Przyjmując liniowy trend wzrostu tego wskaźnika, 
określono jego wartości na kolejne lata okresu analizy jako: 
�,64;�,84;�,04;�,�4. Wykresy wzrostu wskaźnika ruchli
wości na tle wahań natężenia ruchu w okresie analizy poka
zano na rysunku �0.

Współczynnik korelacji określony za pomocą równania 
(�) wynosi w tym przypadku 

r
xy

 (PKB)= 0,86

Jak z tego wynika znacznie silniej z poziomem natężenia 
ruchu skorelowane są dochody mieszkańców konurbacji niż 
fakt posiadania indywidualnego środka komunikacji. Fakt 
ten wymusza z kolei poszukiwanie związku pomiędzy śred
nią ruchliwością mieszkańców a poziomem natężenia ru
chu. Zostanie to zaprezentowane w następnym akapicie.

Korelacja natężenia ruchu ze wskaźnikami ruchliwości 
mieszkańców konurbacji
W celu określenia wpływu wskaźnika ruchliwości mieszkań
ców w województwie śląskim na wartość natężenia ruchu 
w okresie analizy skorelowano te dwie zmienne. Zależność 

Rys. 9. Wskaźnik wynagrodzenia a wielkość natężenia ruchu 
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Z powyższego wynika, że wskaźnik ruchliwości wpływa 

na poziom natężenia ruchu równie silnie jak wskaźnik uzy
skiwanych dochodów. Wskaźnik ten jest stosunkowo słabo 
określony w warunkach województwa śląskiego. Jak wcze
śniej pisano jest on stosunkowo niski w skali kraju.W aglo
meracji poznańskiej wynosi on �,� podróży w ciągu doby 
na jednego mieszkańca obszaru. W krajach Unii Europejskiej 
wskaźniki te przekraczają znacznie wielkość trzech podróży 
statystycznego mieszkańca na dobę. Wartości tego wskaź
nika powinny być monitorowane szczególnie uważnie 
z uwagi na dynamikę zmian w tym zakresie i poziom wpły
wu na wartość natężenia ruchu.

Wnioski i uwagi końcowe
Reasumując zebrane wyniki można wymienić kolejno 
zmienne, dla których stwierdzono wpływ na poziom na
tężenia ruchu na odcinku referencyjnym. Czynniki wy
mienione w kolejności od najmocniej skorelowanych z na
tężeniem ruchu do najsłabiej to (w nawiasie podano war
tość r

xy
): wskaźnik ruchliwości mieszkańców konurbacji 

(0,8�), wskaźnik dochodów (0,86), wskaźnik motoryzacji 
(0,�8), cena benzyny Pb9� (0,�449��), średnia cena pa
liw płynnych (0,6�8�04), cena gazu LPG (0,6�498�), cena 

Rys. 10. Wskaźnik ruchliwości a wielkość natężenia ruchu
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oleju napędowego (0,6���8�). Wymienione powyżej dane 
należy zaktualizować w kolejnych latach w celu nadania im 
odpowiednich rang. Ponadto należy uważnie obserwować 
tendencje w rozwoju tych wskaźników w kolejnych latach, 
z uwagi na zaobserwowaną korelację zarówno ujemną, jak 
i dodatnią. W chwili obecnej nie można postawić jedno
znacznej tezy w przedmiotowym zagadnieniu w odniesie
niu do cen paliw płynnych. Temat ten wymaga dalszych 
badań.

Wiedza na temat przedstawionych w artykule proce
sów umożliwi efektywne zarządzanie ruchem drogowym 
w konurbacji w najbliższych latach. Szczegółowo omó
wiono kwestie wpływu cen paliw płynnych na poziom 
natężenia ruchu. Polityka fiskalna państwa powinna 
zmierzać do realizacji możliwości kształtowania podat
ków na paliwo, lokalnie w ograniczonym zakresie. Jest 
to uzasadnione strukturą podatku, który w chwili obec
nej stanowi 6�% ceny paliwa. Można w ramach tych 
wielkości znaleźć parytety umożliwiające w ten sposób 
oddziaływania na ruch, drogowy. Nie jest to jednak dro
ga wskazana, autor zwraca jedynie uwagę na możliwy do 
wykorzystania instrument oddziaływania fiskalnego. 
W pierwszym rzędzie należy wykorzystywać instrumen
ty zarówno zarządzania, jak i sterowania ruchem drogo
wym. W dalszej kolejności zarządzania infrastrukturą 
drogową i w ostateczności trzeba wkraczać z instrumen
tami oddziaływania fiskalnego.

Kształtowanie podatku na paliwa płynne jest wysoce 
problematyczne, choć możliwe do zrealizowania, zwłasz
cza w obliczu bezgotówkowych rozliczeń elektronicz
nych. Podobnie kształtowanie dochodów mieszkańców 
danego regionu leży poza gestią organów zarządzających 
ruchem drogowym. Tym niemniej należy pamiętać o ta
kich kanałach oddziaływania na ruch drogowy, zwłasz
cza w perspektywie rozwoju polityki zrównoważonego 
transportu.

Wskaźnik motoryzacji wydaje się być całkowicie poza 
zasięgiem racjonalnego oddziaływania organów zarządzają
cych ruchem. W polskich warunkach nie należy korelować 
tego wskaźnika z poziomem dochodów, jak to dzieje się 
często w innych krajach. Wskaźnik ten w Polsce w ostat
nich �0 latach podwoił się: z ponad �00 w �989 do ponad 
400 pojazdów na �000 mieszkańców w �009 roku. Nadal 
utrzymuje się w tym zakresie tendencja wzrostowa. Przy 
czym fakt zakupu indywidualnego środka komunikacji nie 
jest korelowany z dochodami mieszkańców, co skutkuje 
wzrostem średniego wieku pojazdów mechanicznych użyt
kowanych na polskich drogach.

Jedynym realnym w tym kontekście kanałem realizo
wania polityki transportowej i zarządzania układem dro
gowym jest więc odpowiednie profilowanie ruchliwości 
mieszkańców. Oznacza to działania zmierzające do popra
wy i poszerzenia oferty przewozowej w transporcie pu
blicznym.

Działaniami wspomagającymi – być może nawet pod
stawowymi – mogą być działania nakierowane na rozwój i roz
budowę systemów obszarowego sterowania ruchem. Ruch 

drogowy jako samoregulujący się proces stochastyczny po
winien być przedmiotem nieustannych badań. Badania te 
powinny przebiegać w tradycyjny sposób, ale też trzeba 
proponować innowacyjne podejścia to tego zagadnienia, 
tak jak zaprezentowano to w tym artykule. 

W artykule przedstawiono analizę wpływu zaledwie kil
ku zmiennych na poziom natężenia ruchu. „Koszyk” anali
zowanych zmiennych powinien zostać w przyszłości uzu
pełniony o inne istotne elementy. W artykule nie analizo
wano np. dostępności komunikacji zbiorowej w obszarze 
konurbacji. Przedmiotowe zagadnienie może stać się pod
stawą opracowania modelu matematycznego, którego 
zwieńczeniem powinno być powstanie narzędzia kompute
rowego wspomagającego procesy decyzyjne.
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W artykule przedstawiono analizę przestrzenną 
sieci autobusowej w województwie mazowieckim. 
Opracowana wektorowa baza linii autobusowych 
i przystanków, zawierająca informacje o częstotli-
wości kursów w powiązaniu z innymi danymi prze-
strzennymi, m.in. rozmieszczenia ludności, pozwo-
liła również na obliczenia dostępności przestrzennej 
mieszkańców do usług transportu publicznego.

Wprowadzenie123

Rozwój współczesnych systemów transportu publicznego 
zmaga się z dwoma podstawowymi wyzwaniami: większej 
efektywności przewozowej oraz maksymalnego dostosowa
nia do potrzeb pasażerów. Pogodzenie tych dwóch, często 
sprzecznych celów, na ogół nie jest możliwe w warunkach 
w pełni wolnorynkowych, gdyż transport nie jest opłacal
ny na obszarach słabo zaludnionych. Polityka regionalna 
i lokalna w tym zakresie stoi zatem przed nie lada wyzwa
niem, w jaki sposób organizować systemy transportowe lub 
sprzyjać podmiotom prowadzącym działalność w tym za
kresie, aby zapewnić dobrą obsługę mieszkańców i poprawę 
dostępności przestrzennej. Regulowany rynek przewozów 
ułatwia zapewnienie usług transportowych na liniach niedo
chodowych [�,4], łączących obszary o mniejszej atrakcyjno
ści z punktu widzenia przewoźników: słabiej zaludnionych 
bądź zamieszkałych przez ludność uboższą. Deregulacja 
rynku prowadzi z kolei do polepszenia organizacji transpor
tu, poprawy jego jakości i elastyczniejszego dopasowania do 
potrzeb ludności [�]. Stąd też rozwiązania stosowane w kra
jach rozwiniętych gospodarczo preferują mieszany model 
częściowej regulacji w transporcie publicznym.

W Polsce od �990 roku stopniowo wprowadzana jest 
deregulacja, której najistotniejszym przejawem jest komu
nalizacja bądź prywatyzacja rynku transportowego, dotych
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czas niemal całkowicie kontrolowanego przez państwo. 
Drugim istotnym zjawiskiem obserwowanym w sektorze 
osobowych przewozów samochodowych jest systematyczny 
wzrost liczby (nowych) przewoźników niezależnych [�]. 
Zasadne wydaje się zatem prowadzenie analiz, dokonują
cych oceny funkcjonowania systemów transportowych 
z punktu widzenia zmian w obsłudze pasażerskiej. Analizy 
takie niestety nie są zbyt liczne, gdyż zbieranie informacji 
o przewozach jest bardzo utrudnione, a ze względów ryn
kowokonkurencyjnych podmioty, zarówno państwowe, 
jak i prywatne, nie udostępniają danych o wielkości prze
wozów na poszczególnych trasach. Jedyne dane, mogące 
być bezpośrednio wykorzystane w badaniach, to przebieg 
linii, liczba kursów, a pośrednio wskaźniki dostępności ko
munikacyjnej i przestrzennej, pokazujące stopień wyposa
żenia w usługi transportowe.

Prezentowany artykuł bazuje na opracowaniu zrealizo
wanym wiosną �008 roku w Instytucie Geografii i Przes
trzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ecorys 
Polska�. Końcowym odbiorcą były władze samorządowe 
województwa mazowieckiego. W opracowaniu zawarto 
kartograficzną analizę dostępności do sieci transportu auto
busowego w granicach województwa mazowieckiego. Nie 
zajmowano się natomiast dostępnością czasową, czyli np. 
trwaniem przejazdu pomiędzy miejscowościami. Pominięta 
była również komunikacja miejska, gdyż główne cele pro
jektu były nakierowane na ocenę usług transportowych w ob
szarach wiejskich. Analiza kartograficzna obejmowała mię
dzy innymi takie zagadnienia, jak: przebieg tras autobuso
wych, rozmieszczenie przystanków, liczba i zasięg działal
ności przewoźników, natężenie kursów, dostępność ludności 
wiejskiej (dojścia pieszego) do przystanków. Badania pre
zentują stan na koniec �00� roku.

Głównym celem artykułu jest upowszechnienie wyni
ków analiz i prezentacja kartograficznych analiz przestrzen
nych, które mogą być przydatnymi dla oceny działalności 
transportu publicznego.

4 Opracowanie było wykonane przez zespół Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN w składzie: Przemysław Śleszyński (kierownik pro
jektu), Marcin Stępniak, Magdalena Górczyńska, Marcin Mazur oraz Wojciech 
Pomianowski.

Przemysław Śleszyński1

Marcin Stępniak2

Magdalena Górczyńska3

SIEć AuToBuSoWA W WoJEWódZTWIE MAZoWIECKIM
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dane źródłowe
Podstawową bazą informacyjną były rozkłady jazdy poszcze
gólnych przewoźników. Zawierały one informacje o przebie
gu tras oraz o rozmieszczeniu przystanków. Baza wyjściowa 
obejmowała ponad �0 tysięcy rekordów zawierających in
formacje o poszczególnych przystankach, kursach, przewoź
nikach itd. Podstawowym problemem technicznym było 
dopasowanie wszystkich linii autobusowych i ważniejszych 
przystanków w ten sposób, aby uzyskać spójną, pokrywającą 
się bazę. Często zdarzało się bowiem, że ten sam przystanek 
był opisywany przez różnych przewoźników w odmienny 
sposób. Inną poważną trudnością techniczną było ustalenie 
rzeczywistego przebiegu linii autobusowej w terenie. Ponadto 
w analizach wykorzystano własne podkłady kartograficz
ne przygotowane przez Pracownię Kartografii i Systemów 
Informacji Geograficznej IGiPZ PAN.

Żmudne prace techniczne pozwoliły na opracowanie 
wektorowej bazy sieci autobusowej województwa mazowiec
kiego w skali �:�00 000, obejmującej ��� przewoźników, 
��60 linii o łącznej długości ���,4 tysięcy km, 4,� tysięcy 
ważniejszych przystanków oraz �� tysięcy kursów. Ta szcze
gółowa baza pozwala w efektywny sposób dokonywać analiz 
odnośnie prawidłowości rozwoju sieci autobusowej, dostęp
ności przestrzennej, konkurencyjności przewozowej itd.

Przebieg linii autobusowych
Województwo mazowieckie pokryte jest nierównomiernie tra
sami autobusowymi. W oczywisty sposób przebieg i natężenie 
tych tras nawiązuje do hierarchii sieci osadniczej. Większa gę
stość występuje zatem na obszarze metropolitalnym Warszawy 
oraz w strefach podmiejskich mniejszych ośrodków regional
nych – Radomia, Siedlec i Płocka. Rozpiętość wartości wskaź
nika długości tras na jednostkę powierzchni jest kilkudziesię
ciokrotne (rys. �). W strefie dojazdów pracowniczych do stolicy 
wynosi powyżej �� km/km�, w strefach wokół wspomnianych 
miast regionalnych – ��–�� km/km�, a na obszarach peryfe
ryjnych oraz na najsłabiej zaludnionych obszarach rozmiesz
czonych wyspowo na obszarze całego województwa – poniżej 
6 km/km�. W zasięgu oddziaływania Warszawy zwraca uwagę 
gwiaździsty układ przestrzenny głównych obszarów objętych 
kursowaniem transportu autobusowego. Duża liczba linii ko
munikacyjnych przebiega wzdłuż głównych tras wylotowych 
do Gdańska, Ostrołęki, Białegostoku, Siedlec, Garwolina 
i Radomia. Znacznie słabiej zaznacza się trasa wylotowa w kie
runku Sochaczewa, na co może mieć wpływ funkcjonowanie 
wzdłuż tej drogi linii kolejowej Warszawa–Sochaczew–Łowicz. 
Jest to odzwierciedleniem generalnego zjawiska ukazanego 
na omawianej mapie: dużej roli kolei na rynku przewozów 
osobowych. Obszary obsługiwane przez Warszawską Kolej 
Dojazdową oraz Koleje Mazowieckie i Szybką Kolej Miejską, 
zwłaszcza na kierunku pruszkowskim i wołomińskim (linia 
do Małkini), posiadają bardzo niskie wskaźniki gęstości sieci 
autobusowej. Fakt ten pokazuje wyjątkowość sytuacji w wo
jewództwie mazowieckim, gdyż jak zauważyli Z. Taylor i A. 
Ciechański [6] w wielu regionach kraju przewoźnicy są nasta
wieni na konkurencję bardziej z koleją niż z innymi przewoź
nikami autobusowymi.

rozmieszczenie i dostępność ludności wiejskiej 
do przystanków
Baza rozkładów jazdy branych pod uwagę przewoźni
ków obejmowała ponad 60 tysięcy możliwych zatrzymań 
na przystankach w obrębie województwa mazowieckiego 
(przystanków „wielokrotnych”). Przy tym większość z nich 
powtarzała się ze względu na pokrywanie się części tras. 
Po weryfikacji i generalizacji baz danych otrzymano bazę 
4�4� unikalnych ważniejszych przystanków autobuso
wych. Uwzględniając fakt, że jeden przystanek obsługuje 
często więcej niż � linię, daje to liczbę �� tysięcy przystan
ków „wielokrotnych”, a zatem stopień redukcji przystan
ków wyniósł około �:�.

Analiza liczby ludności (w podziale na ludność miejską, 
wiejską i ogółem) zamieszkującej w strefach dojścia piesze
go do przystanków autobusowych pokazuje, że przestrzen
ny rozkład przystanków w województwie mazowieckim, 
choć nie idealny, dość dobrze odpowiada potrzebom miesz
kańców. Blisko 90% ludności wiejskiej zamieszkuje w odle
głości nie większej niż � kilometry (co odpowiada około 
�0–�0 minutom marszu) od miejsca zatrzymywania się au
tobusów lokalnych�, co daje pośredni obraz dostępności 
przestrzennej w postaci możliwości włączenia się do syste
mu transportowego. Jedynie znikomy odsetek osób nie ma 
w promieniu � kilometrów żadnego przystanku komunika
cji publicznej, co w praktyce oznacza ich wykluczenie 
z transportu zbiorowego.

� Trzeba pamiętać, że w analizie nie uwzględniono podmiejskich linii autobusowych 
obsługiwanych przez miejskie zakłady autobusowe. W związku z tym pokazane 
w tabeli � wartości wskaźnika dostępności do przystanków, szczególnie w przy
padku ludności miejskiej (a w konsekwencji i ludności ogółem), są znacznie zani
żone w stosunku do wartości rzeczywistych.

Rys. 1. Gęstość sieci autobusowej w województwie mazowieckim według gmin w 2007 roku
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Natężenie kursów
Jednym z najważniejszych mierników siły i kierunków po
wiązań funkcjonalnych jest analiza potoków ruchu pomię
dzy poszczególnymi węzłami sieci osadniczej lub regionami. 
Zakłada się, że im większa siła tych powiązań, tym więcej 
spodziewać się można wzajemnych kontaktów, przepływów 
towarowych, pasażerskich, kapitałowych, informacyjnych 
itd. W ten sposób uzyskuje się syntetyczny miernik, poka
zujący powiązania pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci 
osadniczej w przestrzeni geograficznej. Ponadto w skali lo
kalnej przestrzenny rozkład potoków ruchu w komunikacji 
zbiorowej odzwierciedla zasięg oddziaływania poszczegól
nych ośrodków sieci osadniczej, a w szczególności – zasięgi 
codziennych dojazdów (do miejsc pracy i edukacji).

Mapa natężenia ruchu autobusowego (rys. �) pokazuje oba 
opisane powyżej zjawiska. Trzeba przy tym pamiętać, że pełnię 
powiązań ujawniłby dopiero obraz obejmujący również sieć 
połączeń kolejowych. Wyraźnie widoczne jest ciążenie w stro
nę Warszawy z kierunku wschodniego (Mińsk Mazowiecki – 
Siedlce), południowego (linia Grójec–Białobrzegi–Radom), 
zachodniego wzdłuż biegu Wisły (Nowy Dwór Mazowiecki 
i dalej aż do Płocka) oraz północnowschodniego (Wyszków– 
Ostrów Mazowiecki). Najsłabiej wyglądają powiązania z War
szawą północnej części województwa – intensywne oddziały
wanie sięga jedynie do Pułtuska.

Analizowana mapa pokazuje w sposób wyraźny zasięgi 
oddziaływania lokalnych rynków pracy i edukacji. Obok 
Warszawy w województwie mazowieckim najbardziej zna
czącym rynkiem, zarówno pod względem zasięgu, jak i siły 
oddziaływania, jest Radom. Pozostałe ważniejsze ośrodki to 
Ostrołęka, Płock i Siedlce, co odpowiada poprzedniemu 
podziałowi administracyjnemu Polski (z lat �9��–�998), 
przy czym wyraźnie zaznacza się marginalizacja byłego 
miasta wojewódzkiego – Ciechanowa. 

Jednocześnie prezentowany obraz pokazuje, że faktycz
na dostępność ludności z wykorzystaniem transportu auto
busowego jest w wielu regionach województwa mazowiec
kiego wyraźnie gorsza, niż wynikało to z danych prezento
wanych na rys. �. O ile odległość pomiędzy miejscem za

mieszkania a najbliższym przystankiem autobusowym jest 
stosunkowo niewielka, to niestety częstotliwość kursowa
nia autobusów zdecydowanie obniża wygodę podróży. W wie
lu obszarach województwa notuje się poniżej �00 kursów 
tygodniowo, co oznacza zaledwie kilka, kilkanaście kursów 
dziennie – często rzadziej niż co dwie godziny, nawet w go
dzinach szczytu. Wpływa to negatywnie na możliwość wy
korzystania komunikacji autobusowej w codziennej mobil
ności ludności (dojazdy do pracy lub szkoły).

Liczba mieszkańców w odległości od przystanku autobusowego w woje-
wództwie mazowieckim (bez uwzględnienia komunikacji miejskiej).

Odległość

Kategoria administracyjna mieszkańców

miejska wiejska razem

[tys] [%] [tys] [%] [tys] [%]

<1 km 767,5 23,0 1 252,8 68,3 2 020,3 39,1

1–2 km 854,3 25,6 377,6 20,6 1 231,9 23,8

2–3 km 420,7 12,6 152,1 8,3 572,9 11,1

3–4 km 262,2 7,9 40,3 2,2 302,5 5,9

4–5 km 373,7 11,2 8,7 0,5 382,4 7,4

5–6 km 363,9 10,9 2,6 0,1 366,5 7,1

6–7 km 183,8 5,5 – – 183,8 3,6

> 7 km 111,2 3,3 – – 111,2 2,2

Razem 3 337,4 100,0 1 834,2 100,0 5 171,6 100,0

Tabela 1

Rys. 2. Natężenie ruchu autobusowego w województwie mazowieckim w 2007 roku

działalność przewoźników
W �00� roku w województwie mazowieckim działało 
��� przewoźników autobusowych. W większości były to 
małe przedsiębiorstwa, obsługujące jedną lub dwie linie. 
Struktura przewoźników pod względem liczby linii auto
busowych była następująca: � linia – �4� przedsiębiorstwa, 
�–� linie – �06, 4–� linii – ��, 6–�0 linii – ��, ��–�0 linii 
– �, ��–�0 linii – ��, �� i więcej linii – ��. 

Mapę liczby przewoźników działających w poszczegól
nych gminach przedstawiono na rys. �. Do największej 
konkurencji dochodzi w otoczeniu Warszawy i pozostałych 
ważnych ośrodków miejskich województwa, a także wzdłuż 
niektórych głównych linii komunikacyjnych: na południe, 
wzdłuż linii Wisły po obu stronach rzeki (DK�9 i DW80�), 
wzdłuż DK/S8 na północny wschód, DK6� na północ i DK� 
na północny wschód od Warszawy. Jednocześnie okazuje 
się, że istnieją bardzo duże połacie województwa, gdzie 
działa tylko jeden lub dwóch przewoźników. To spostrzeże
nie odbiega od wyników badań przeprowadzonych dla ca
łego kraju, które pokazują, że na rynku osobowego trans
portu samochodowego, szczególnie na poziomie lokalnym, 
konkuruje wielu przewoźników [6]. Niniejsza mapa po
winna być zatem ważną przesłanką do oceny stopnia kon
kurencyjności w poszczególnych regionach województwa.
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Nieco inaczej rozkłada się intensywność aktywności róż
nych przewoźników autobusowych w województwie mazo
wieckim według gmin w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców 
(rys. 4). W tym przypadku obszary intensywnej konkurencji 
są widoczne w zdecydowanie mniejszym stopniu i obejmują 
przede wszystkim północną oraz, w mniejszym stopniu, połu
dniowozachodnią i wschodnią część województwa. Ponadto, 
porównanie prezentowanych map (rys. � i 4) pokazuje, że na
sycenie podmiotami nie zawsze nawiązuje do rozkładu ludno
ści, co można zaobserwować w skali całego kraju [�].

Podsumowanie
Główne wnioski merytoryczne można scharakteryzować 
w następujący sposób:

•	 obszar województwa mazowieckiego charakteryzuje 
bardzo duże zróżnicowanie poziomu obsługi trans
portem autobusowym; zróżnicowania dotyczą zarów
no struktury przewoźników, jak też natężenia i liczby 
kursów;

•	 zdecentralizowaną strukturę przewozową obserwuje 
się w zasadzie jedynie na obszarze metropolitalnym 
Warszawy – pozostałe rejony województwa są zwykle 
zmonopolizowane przez jednego przewoźnika (są to 
przede wszystkim dawne PKSy, przekształcone lub 
w trakcie transformacji w spółki akcyjne);

•	 stopień potencjalnej, jak i rzeczywistej dostępności na 
obszarach wiejskich jest ogólnie dosyć zadowalający. 
Wyraża się to stosunkowo niskim wskaźnikiem liczby 
mieszkańców, których czas dojścia pieszego do naj
bliższego przystanku przewyższa �0 minut. Jedno
cześnie w wielu regionach stopień dostępności trans
portem autobusowym jest wyraźnie obniżony ze 
względu na niewystarczającą liczbę kursów;

•	 rozkład poszczególnych wskaźników wskazuje na 
komplementarność przewozów autobusowych wzglę
dem kolejowych, zwłaszcza na tzw. linii grodziskiej;

•	 natężenie liczby kursów wskazuje na popyt ze wzglę
du na dojazdy do pracy. Na tej podstawie istnieją 
przesłanki, aby wyznaczać obszar oddziaływania szcze
gólnie w przypadku największych miast.

 
Dzięki analizie powstała szczegółowa, wyczerpująca 

baza zawierająca informacje na temat przebiegu i cech sieci 
autobusowej województwa mazowieckiego. Może być ona 
wykorzystana do różnych celów aplikacyjnych, w tym oce
ny dostępności przestrzennej w różnych aspektach. W tym 
miejscu warto zastanowić się, czy jest możliwe wykorzysta
nie doświadczeń z tego projektu do opracowania większego 
studium na temat dostępności do transportu publicznego 
w całym kraju. Wydaje się, że:
�. Opracowanie podobnej bazy połączeń autobusowych 

i przystanków dla całego kraju jest wykonalne, choć 
bardzo czasochłonne. Posiadanie takiej bazy daje jed
nak olbrzymie możliwości analiz rzeczywistego dostę
pu mieszkańców do usług transportowych. Jest to 
o tyle istotne, że zagadnienia dostępności są coraz 
mocniej akcentowane w polityce spójności przestrzen
nej i można się spodziewać coraz większego nacisku na 
te zagadnienia.

�. Ze względu na dużą liczbę przewoźników, jak i samą 
specyfikę komunikacji autobusowej w jej charakterze 
występują poważne zmiany nawet w ciągu krótkiego 
okresu. Wydaje się, że aby móc monitorować stan rze
czy, konieczne byłoby powtarzanie opracowywania bazy 
w cyklu co najmniej dwuletnim lub rocznym. Z tego 
powodu rozwiązanie to nie jest już tak atrakcyjne ze 
względu na konieczność permanentnej, kosztochłonnej 
aktualizacji.

Rys. 3. Liczba przewoźników autobusowych w województwie mazowieckim w 2007 roku

Rys. 4. Natężenie przewoźników autobusowych w województwie mazowieckim na tysiąc 
mieszkańców według gmin w 2007 roku
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�. Z powyższych względów wskazane jest zaproponowanie 
innych rozwiązań, które mogłyby być przydatne z punk
tu widzenia oceny dostępności przestrzennej. Jako po
mocne mogłoby być poszerzenie statystyki publicznej 
o część związaną z transportem autobusowym różnego 
typu. Dane te, zbierane w dezagregacji gminnej, powin
ny obejmować m.in. łączną długość linii autobusowych 
oraz liczbę przystanków.
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95 lat kol. Eugeniusza rzymowskiego
W dniu 9 lutego 2011 r. ukończył 95 lat Kolega Eugeniusz Rzymowski 
– inicjator utworzenia lubelskiego Oddziału SITK i jego członek od 1946 
roku oraz założyciel Koła Seniorów, któremu szefował przez 21 lat!

Całe, czynne życie zawodowe przepracował w Zarządzie Drogowym 
DOKP w Lublinie. W 1984 r. Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK nadał Kol. 
Eugeniuszowi godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia.

Urodziny Kol. E. Rzymowskiego były okazją do odwiedzenia Jubilata 
przez Prezesa Oddziału lubelskiego Władysława Rawskiego i Wicepre-
zesa Koła Seniorów Jerzego Szymanowskiego. Była to również okazja do 
wręczenia Dyplomu przyznanego przez Zarząd Oddziału tytułu „Senior 
SITK”, listu gratulacyjnego i kwiatów. Złożono też Koledze najlepsze ży-
czenia zdrowia i długich lat życia od Zarządu Krajowego, jak również 
Zarządu Oddziału.

W miłej atmosferze, przy kawie i herbacie opowieściom i wspomnie-
niom nie było końca. Wzruszony Jubilat żywo interesował się działalno-
ścią i nowościami w Stowarzyszeniu. Szczególnie ucieszył się z rozpo-
częcia budowy obwodnicy Lublina.

Ciepły i serdeczny sposób bycia i uśmiech Jubilata z pewnością po-
mogły Mu zachować pogodę ducha. Na pewno też pozwolą Mu na od-
bywanie równie miłych spotkań koleżeńskich przy następnych i następ-
nych… urodzinach.

Opracował: Władysław Rawski

Z działalności SITK

 V Międzynarodowa Konferencja 

ZINTEGROWANy SySTEM .
TRANSPORTU MIEJSKIEGO

.
Konferencja odbędzie się w dniach 12–13 maja 2011 roku  

we Wrocławiu w hotelu Novotel

organizatorzy konferencji:
Oddział SITK we Wrocławiu,

Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego .
w Politechnice Wrocławskiej,

MPK Wrocław

Cel konferencji:
Wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, .

prawnych i organizacyjnych dotycących integracji .
i rozwoju środków miejskiego transportu zbiorowego

.
Szczegóły organizacyjne i zgłoszenia udziału w konferencji

Zarząd Oddziału SITK we Wrocławiu, .
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

tel. 71 343 18 74; e-mail: sitk-wroclaw@not.pl
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Kształtowanie decyzji komunikacyjnych mieszkań-
ców miast powinno być realizowane w wydzielonych 
segmentach użytkowników. Takie podejście pozwa-
la na większą trafność doboru metod i środków 
oddziaływania. W artykule zaprezentowano wyniki 
badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzo-
ne w grudniu 20�0 roku oraz w styczniu 20�� roku 
wśród studentów studiów stacjonarnych Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu (liczba prawidłowo wypełnionych an-
kiet wyniosła �070 – zwrot ok. 97%). Badano sposo-
by pokonywania przestrzeni miejskiej: komunikacją 
zbiorową, rowerem (wraz z łączeniem jej z innymi 
środkami komunikacji – bike and ride) oraz w sys-
temie carpooling. W pogłębionej analizie struktury 
odpowiedzi zbadano piętnaście czynników wpływa-
jących na motywacje decyzji o sposobie podróżowa-
nia. Do oceny wykorzystano nieparametryczną me-
todę drzew klasyfikacyjnych

Istota zachowań komunikacyjnych12

Pod pojęciem zachowań komunikacyjnych rozumiemy ca
łokształt (zespół) poglądów, opinii, przekonań, związanych 
z zamiarem pokonania przestrzeni, które w swojej struk
turze – i niekiedy pod wpływem chwili – przekształcają 
się w decyzję co do sposobu podróży (pokonywania prze
strzeni) oraz wynikowo – w proces realizacji przemieszcze
nia. Owe poglądy i opinie, jak też przekonania, stanowią 
pewien strukturalizowany zasób, służący podejmowaniu 
decyzji komunikacyjnych – różniących się w przypadku 
poszczególnych typów przemieszczeń, przy czym te decy
zje są podejmowane na podstawie podobnych algorytmów 
decyzyjnych w przypadku konkretnej grupy podroży.

� Prof. dr hab. inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, szoltysek@ue.kato
wice.pl

� Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, trzpiot@ue.katowice.pl

Analiza przesłanek podejmowania decyzji komunikacyj
nych w ramach poszczególnych grup przemieszczeń wska
zuje zazwyczaj na pewne preferencje, znane w literaturze 
przedmiotu pod nazwą waloryzacji usług przewozowych. 
Badania wskazują na takie zestawy czynników jak: bezpie
czeństwo, czas przemieszczania, cena, bezpośredniość połą
czeń i inne, które stanowiąc zestaw uniwersalnych cech 
ocennych, zmieniają swoją pozycję w hierarchii decyzyjnej 
w zależności od tego, jaki jest charakter podróży, co do któ
rej podejmowana jest decyzja.

Podjęta decyzja przekształca się w konkretnie realizowa
ną podróż, przy czym sam etap realizacji może w istocie od
biegać od podjętej wcześniej decyzji na skutek różnych, nie
kiedy nieprzewidzianych okoliczności. Niemniej jednak samo 
podejmowanie decyzji następuje zawsze, a niekiedy jest to 
decyzja „grupowa”, czyli dotycząca całej wiązki podróży bądź 
podróży wykonywanych w sposób cykliczny, systematyczny 
czy też rutynowy. Do tej grupy przemieszczeń należy zaliczyć 
podróże do pracy, szkoły czy innych miejsc stanowiących sil
ne i regularne atraktory ruchu, zwane również źródłami ru
chu. Decyzje komunikacyjne zespołowe, podejmowane 
w grupie społecznej, również uwzględniają opisane mechani
zmy, z tym że są wypadkową poglądów grupy, jednak bliską 
tym, jakie wyznaje jej nieformalny przywódca.

Raz podjęta decyzja może zostać zmieniona również pod 
wpływem wielu czynników. Do nich należy zmiana świado
mości i poglądów wywołana własnymi doświadczeniami, 
przekonaniami i argumentami płynącymi z zewnątrz (z oto
czenia) oraz uwarunkowana spełnianiem tych wymogów 
waloryzacyjnych, które podejmującej decyzje osobie wyda
ją się być istotne w danym typie przemieszczeń. Taka zmia
na struktury poglądów, opinii i przekonań może być doko
nywana w sposób świadomy bądź nieświadomy, przy czym 
ten ostatni może wynikać z wnętrza decydenta bądź z od
działywania otoczenia. Świadoma zmiana struktury, wyra
żająca się zmienioną hierarchią czynników waloryzacyjnych, 
dokonywana kosztem wygody, bezpieczeństwa czy też do
bra ogółu, może być kształtowana zgodnie z wolą i intere
sem różnych osób lub grup społecznych, reprezentujących 

Jacek Szołtysek1

Grażyna Trzpiot2

PrEfErENCJE KoMuNIKACyJNE STudENTóW  
JAKo PrZESłANKI KSZTAToWANIA  
ProGrAMóW MoBIlNoŚCIoWyCH
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rozmaite interesy własne. O ile zmiana struktury przeko
nań, opinii i poglądów zwiększa zadowolenie (usatysfakcjo
nowanie) osoby podróżującej i może skutkować chętną od
mianą dotychczasowego sposobu pokonywania przestrzeni, 
to zmiana zachowań komunikacyjnych związana z pogor
szeniem odczuwanej satysfakcji jest niezwykle trudna i dla 
podejmującego decyzje komunikacyjne i dla osoby bądź 
podmiotu kształtującego owe zachowania. Taki stan rzeczy 
jest wyzwaniem dla każdego, kto zamierza kształtować za
chowania komunikacyjne w mieście.

Istota zachowań komunikacyjnych polega na możliwo
ści ich plastycznego kształtowania, a zatem wpływania na 
hierarchię struktury decyzyjnej osoby planującej podróż.

Pożądany sposób pokonywania przestrzeni miejskiej
Miasto to wspólnie zamieszkiwana przez ludzi przestrzeń, 
należąca do tychże ludzi i wiążąca ich ze sobą szeregiem 
obietnic i wzajemnych zobowiązań. Ludzie zamieszkujący 
w mieście mają prawo do samorozwoju i samospełnienia 
w każdym z możliwych planów, jednocześnie mają obowią
zek solidarnego, nieodpłatnego świadczenia różnych usług 
na rzecz miasta, rzecz jasna w ustalonych okolicznościach. 
Zatem miasto wiąże ludzi ze sobą pewnym niepisanym kon
traktem, oferując im szereg korzyści oraz narażając na uciąż
liwości, których bilans – dopóki jest korzystny – powoduje 
generalne zadowolenie z poziomu życia w mieście i utrzy
muje tychże ludzi jako główny zasób miasta. W przypadku 
pogorszenia się owego bilansu mieszkańcy mogą podejmo
wać decyzje o wyprowadzeniu się z miasta, co w przypad
ku ujemnego bilansu demograficznego wiąże się ze stanem 
dezurbanizacji (demograficznej), świadczącej (według wie
lu wyrażanych poglądów) o tendencji upadkowej miasta. 
Jeżeli założyć, że miasto stawia jako cel swój rozwój, musi 
zaspokajać rozmaite potrzeby swoich mieszkańców (czy sze
rzej – użytkowników), by przeciwdziałać ich gremialnemu 
odpływowi do innych miast (z którymi, nota bene, miasto 
zazwyczaj pozostaje w stanie konkurencji). 

Rozwojowi miast towarzyszą zarówno sprzyjające oko
liczności – i te należy inicjować i podtrzymywać – jak rów
nież przeszkody, bariery w rozwoju. Te bariery są rozpozna
ne przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki i praktyki 
– socjologów, psychologów społecznych, urbanistów i ar
chitektów, specjalistów od zarządzania przestrzennego 
i transportu oraz wielu innych. Wśród tych zidentyfikowa
nych barier część ma ścisły związek z przemieszczaniem się 
w mieście. Skutek nagromadzenia dużej liczby przemiesz
czających się w stosunkowo krótkim czasie na niewielkiej 
przestrzeni miasta, przeznaczonej do pokonywania prze
strzeni (infrastruktura liniowa i punktowa transportu), jak 
też pretendowaniu do jej zajęcia przez pojazdy wożące ła
dunki, powoduje zatłoczenie komunikacyjne, czyli konge
stię. To zjawisko, zwane popularnie „korkami”, wywołuje 
szereg negatywnych zdarzeń (skutków) zarówno w wymia
rze miasta, jak też poszczególnych grup jego użytkowni
ków. W zasadzie nie ma takiego podmiotu lub osoby, dla 
której zatłoczenie komunikacyjne w dłuższej perspektywie 
jest korzystne.

Opisane okoliczności są główną przesłanką kształtowania 
pożądanego sposobu pokonywania przestrzeni miejskiej. 
Chodzi o to, by unikać nagromadzenia dużej liczby osób pre
tendujących do korzystania w tym samym czasie z infra
struktury transportowej miasta w warunkach, gdy jej zdol
ność przepustowa zbliża się do wyczerpania. To proste i lo
giczne zalecenie jest niestety niezwykle trudne do realizacji. 
Jeżeli liczba chętnych w danej jednostce czasu do zajęcia np. 
pasa ruchu jest zbyt duża, a zdolność przepustowa zbyt mała, 
to przemieszczanie się jest niezwykle uciążliwe – utrudnione 
bądź uniemożliwione. Ta konstatacja w zderzeniu z niezby
walnym prawem każdego użytkownika miasta do korzysta
nia ze swobody przemieszczeń (realizowania swojej mobilno
ści) skutkuje niezadowoleniem, mogącym w określonej per
spektywie mieć niekorzystny wpływ na miasto (groźba 
wspomnianej już dezurbanizacji demograficznej). Dwie wol
ności – dostęp do infrastruktury transportu i do nieskrępo
wanej mobilności stają w takim wypadku w wewnętrznym 
konflikcie, którego rozwiązanie musi prowadzić do świado
mego i dobrowolnego samoograniczenia – rezygnacji z któ
rejś z nich (bądź z obu w pewnej proporcji). Musi to prowa
dzić do niezadowolenia, chyba że znajdziemy jakieś uzasad
nienie, które będzie na tyle przekonujące, by owo ogranicze
nie było uznane przez decydenta (użytkownika miasta podej
mującego decyzję komunikacyjną) za usprawiedliwione i nie 
wywołujące negatywnych odczuć.

Zatem pożądany sposób przemieszczeń w przestrzeni 
miasta to taki, w którym zatłoczenie komunikacyjne będzie 
mniejsze, a potrzeby mobilności użytkowników miast będą 
zaspokojone. Sposobów osiągania tak zakreślonego celu 
może być wiele, nie wszystkie zostały jeszcze wymyślone, 
lecz właściwie wszystkie wymagają od użytkowników sa
moograniczania i wyrzeczeń. Zazwyczaj chodzi o zmniej
szenie komfortu podróży bądź elastyczności połączeń, czasu 
podróży i innych czynników waloryzacji usługi transporto
wej. Każde wyrzeczenie wiąże się zazwyczaj z niezadowole
niem, skutkującym w przyszłości obniżoną percepcją jako
ści życia w mieście. Stąd ważnym elementem kształtowania 
polityki rozwoju miasta nie jest program zmniejszania kon
gestii (który zazwyczaj jest kosztowny i daje raczej znikome 
skutki), lecz kształtowanie zachowań komunikacyjnych 
użytkowników miasta�.

Badanie poglądów i opinii studentów umożliwiające 
zwiększenie skuteczności kształtowanie zachowań  
komunikacyjnych – metodologia
Kształtowanie decyzji komunikacyjnych użytkowników 
(w tym w znacznej grupie mieszkańców) miast powinno 
być realizowane w wydzielonych segmentach. Takie po
dejście pozwala na większą trafność doboru metod i środ
ków oddziaływania. Podstawą do tworzenia takich progra

� Lub – co zapewne byłoby najbardziej korzystne – obu kierunków działań wspólnie 
/ równolegle. W tym miejscu warto zasygnalizować, że – jak wynika z licznych 
doniesień różnych autorów – zarówno drogie, wysoko zaawansowane rozwiązania 
technologiczne, jak i rezygnacja z jakichkolwiek sposobów regulowania przemiesz
czeń na rzecz stosowania zasad ruchu drogowego, dają podobnie nisko oceniane 
rezultaty w zakresie obniżania kongestii w obszarach miejskich.
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mów jest właściwe wydzielenie segmentów użytkowników 
i zbadanie ich poglądów oraz zidentyfikowanie przekonań. 
Przykładem takiego postępowania jest prezentowane ba
danie ankietowe, jakie zostało przeprowadzone w grud
niu �0�0 roku oraz w styczniu �0�� roku. Arkusz ankie
ty sformułowano w ten sposób, by pozwolił na określenie 
preferencji w zakresie sposobów pokonywania przestrzeni 
miejskiej w z góry zaproponowanych konwencjach: komu
nikacji zbiorowej, podróży rowerowej (wraz z łączeniem jej 
z innymi środkami komunikacji – bike and ride) oraz w sys
temie carpooling. Badaniem objęto całą populację studen
tów studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (liczba 
prawidłowo wypełnionych ankiet wyniosła �0�0 – zwrot 
ok. 9�%). Badaniu poddano sposób podróżowania na tra
sie: miejsce zamieszkania–uczelnia–miejsce zamieszkania 
(grupa podróży obligatoryjnych o wysokim stopniu czę
stotliwości) i okoliczności (czynniki) mogące wpłynąć na 
zmianę tego sposobu na inny – alternatywny, bardziej po
żądany z punktu widzenia wymogów (interesów) miasta. 
Opracowanie wyników struktury udzielonych odpowiedzi4 
pozwoliło na wskazanie podstawowych czynników wpływa
jących znacząco na zmianę dotychczas wykorzystywanego 
środka transportu (samochodu osobowego) na komunika
cję miejską�. Czynnikami mającymi znaczenie przy decyzji 
o podróżowaniu komunikacją zbiorową okazały się zachęty: 
niskie koszty biletów komunikacji miejskiej oraz większa dostęp
ność komunikacji miejskiej i jeden demotywator dotychczaso
wego sposobu podróżowania: drastyczny wzrost cen paliwa. 
Okazało się również, że czynniki takie jak wysokie opłaty 
parkingowe czy brak miejsc parkingowych oraz zakaz wjazdu 
w okolice centrum (gdzie ulokowana jest uczelnia) nie są zna
czącą przeszkodą w korzystaniu z samochodu. Pogłębiona 
analiza tej konstatacji wykazała, że młodzież nie zwraca 
uwagi na formalne zakazy, uważając, że nie maja one sensu, 
zaś prawdopodobieństwo wyegzekwowania kary jest znikome.

W pogłębionej analizie struktury odpowiedzi zbadano 
kolejnych piętnaście czynników wpływających na moty
wacje decyzji o sposobie podróżowania. Wyodrębniono 
znaczenie takich czynników jak: wspólna podróż pozwala 
zmniejszyć korki (czynnik o znaczeniu społecznym), wspólna 
podróż pozwala zmniejszyć wydatki na paliwo oraz wspólna 
podróż mogłaby dać korzyść w postaci darmowych parkingów na 
terenie miasta (czynniki ekonomiczne). W motywacjach 
korzystania z komunikacji miejskiej ważnym okazał się 
dostęp do darmowego Internetu bezprzewodowego oraz możliwość 
oglądania filmów (czynniki społeczne, kulturowe). Duże 
znaczenie w opinii badanych miała lepsza integracja komu
nikacji miejskiej ze sobą oraz z komunikacją podmiejską (czyn
nik organizacyjny). 

4 Szołtysek J., Jeziorski P., Trzpiot G., Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji 
o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich, Logistyka. Współczesne 
wyzwania cz. �, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 
�0��.

� Nazywaną tu zamiennie komunikacją zbiorową lub publiczną, mając świadomość 
pewnych różnic znaczeniowych tych pojęć.

Przeprowadzona analiza struktury była punktem wyj
ścia do klasyfikacji udzielonych odpowiedzi. Zagadnienie 
klasyfikacyjne mamy wtedy, gdy naszym celem jest pre
dykcja wartości skategoryzowanej zmiennej zależnej (okre
ślenie przynależności przypadku do klasy, grupy, kategorii 
itp.), na podstawie jednej lub większej liczby zmiennych 
predykcyjnych, które mogą być ciągłe lub skategoryzowa
ne. Wykorzystano nieparametryczną metodę drzew klasyfi
kacyjnych. Metodę tą spopularyzowali Breiman, Friedman, 
Olsen i Stone6, wydając w �984 roku książkę oraz opraco
wując program CART (Classification and Regression Trees). 
Drzewo jest graficzną prezentacją podziału wielowymiaro
wego zbioru zmiennych na rozłączne fragmenty. Procedura 
podziału ma charakter rekurencyjny. W każdym kolejnym 
kroku wyjściowy fragment zbioru jest rozdzielany w opty
malny sposób na dwie lub więcej części za pomocą jednej 
zmiennej z analizowanego zbioru zmiennych. Zmienna 
oraz miejsce podziału są tak wybierane, aby zoptymalizo
wać jednorodność uzyskanego podziału ze względu na wy
braną cechę – zmienną zależną. 

Metody drzew klasyfikacyjnych są nieparametryczne 
i nieliniowe. Wyniki wykorzystujące metody drzew klasyfi
kacyjnych i regresyjnych dają się ująć w postaci kilku wa
runków logicznych typu jeżelito (z węzłów drzewa). Nie 
ma na wstępie żadnego założenia co do natury związku po
między predykatorami a zmienną zależną – czy jest on li
niowy, czy też związek ten modeluje konkretna funkcja 
wiążąca. Odpowiedni rozmiar drzewa w analizie za pomocą 
drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych jest istotnym proble
mem, gdyż zbyt duże drzewo może być trudne do zinter
pretowania. Są pewne ogólne zasady mówiące o tym, jakie 
powinno być drzewo właściwej wielkości. Powinno ono być 
wystarczająco złożone, by odzwierciedlać znane fakty, a jed
nocześnie jak najprostsze. Powinno wykorzystywać infor
macje, które dają przyrost trafności predykcyjnej, a zanie
dbywać te, które takiego przyrostu nie dają. Powinno, o ile 
to możliwe, dawać lepsze zrozumienie opisywanego zjawi
ska�. 

Pierwszym kierunkiem badań było spojrzenie na motywa
cje towarzyszące decyzji o wyborze metody carpooling jako 
sposobu podróżowania (zmienna zależna). Rozważono możli
wość udostępniania miejsc w samochodach w zależności od: 
wydatków miesięcznych na paliwo oraz innych czynników 
wyboru (koszt dojazdu, czas dojazdu, bezpieczeństwo), budu
jąc drzewo typu C&RT (rysunek �). Wśród badanej grupy 
o poziomie wydatków na paliwo powyżej progu �80 zł mie
sięcznie nie było zainteresowanych decyzją o wyborze metody 
carpooling. Interpretacja tego wyniku jest niełatwa i z przepro
wadzonych wywiadów można zaryzykować hipotezę, w myśl 
której wyższe dochody zniechęcają do dokonywania wysiłku 
organizacyjnego w zakresie znajdywania pojazdów dla wspól

6 Breiman L., Friedman J., Olsen R., Stone C., Classification and Regression Trees, 
Wadsworth, Belmont, CA, �984.

� Trzpiot G., GanczarekGamrot A., Decision trees for a virtual supply chain; Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, �009, 6�, Ekonometria 
��, s. 9�–�04.
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nej podróży, lub – co bardziej prawdopodobne – szukania 
współpodróżujących. W grupie osób o poziomie wydatków 
miesięcznych niższych, od tego progu następuje podział na 
kolejne klasy na poziomie 4�,� zł wydatków miesięcznych na 
paliwo. Wśród osób o najniższych wydatkach miesięcznych 
(również bez wydatków, łącznie 6�6 osób) czynnikami rów
noważnymi w podejmowaniu decyzji były koszty dojazdu 
(��8 osób) oraz czas dojazdu i bezpieczeństwo (��� osoby). 
Szczególnie koszty (czynnik ekonomiczny) oraz czas podróży 
(czynnik organizacyjny) wybijają się w rozmowach na czoło
we miejsca wśród osób pretendujących do skorzystania z wol
nych miejsc w samochodach. Wydaje się, że uczestniczenie 
jako pasażer w carpoolingu jest bardzo atrakcyjną formą po
dróżowania dla osób o mniejszych dochodach rozporządzal
nych i tak skazanych na podróżowanie drugą kategorią transportu 
(jak to ankietowani wskazywali w wywiadach i rozmowach 
pogłębiających). Kolejny poziom drzewa uzupełnia opis po
przez dodanie informacji o ważności czynnika czas dojazdu 
(�08 na ��� osoby). Wśród osób o wydatkach miesięcznych 
z przedziału środkowego, co do poziomu wydatków, ważne 
były czynniki czas dojazdu i bezpieczeństwo (�0� na �6�), 
mniejsze znaczenie miały kosztu dojazdu.

daje się zwłaszcza do analizy dużych zbiorów danych. 
Ponieważ algorytm CHAID często daje efektywne tabele 
wielodzielcze, gdy klasyfikacji podlega zmienna zależna o wie
lu klas, a zmienne niezależne też są jakościowe o wielu kla
sach, algorytm ten jest popularny w kontekście badań seg
mentacji rynku.

W badaniu jako predykatory przyjęto następujące zmien
ne: korzystanie z komunikacji miejskiej, niskie koszty biletów, wzrost 
cen paliw, dostępność komunikacji miejskiej (rysunek �). Czyn
nikiem mającym największe znaczenie okazała się dostępność 
komunikacji miejskiej (680 badanych osób), następnie wzrost cen 
paliw (��9 osób). Wśród osób, które nie wskazały czynnika 
dostępność komunikacji miejskiej, ważnym był czynnik okre
ślający częstość korzystania z komunikacji miejskiej (�00 
osób). Analiza tych wyników nie wskazuje na jakieś szczegól
ne odstępstwa od intuicyjnie określanych zachęt bądź środ
ków przymusu ekonomicznego. Wśród tych ostatnich należy 
wskazać uwagę na zachętę, jaką mogą być atrakcyjne ceny 
biletów oraz przeszkodę w innym sposobie pokonywania 
przestrzeni, dla którego należy zaopatrywać się w drogie pali
wo. Ankietowani oraz biorący udział w wywiadach pogłębio
nych nie podnosili kwestii wygody podróżowania, punktual
ności czy częstotliwości. Dostępność komunikacji była rozu
miana jako łatwość dotarcia do przystanku i odległość, jaka 
dzieli przystanek od miejsca początku i końca podróży.

Drugim kierunkiem badań była analiza motywacji przy 
decyzji o wyborze metody Bike&Ride jako sposobu podróżo
wania (zmienna zależna). Bike&Ride to możliwość podróżo
wania rowerem, który następnie można zabrać ze sobą do 
środków komunikacji miejskiej. Decyzję uzależniono od: 
długości pokonywanej drogi (w km) oraz zainteresowania al
ternatywnymi środkami komunikacji. Zbudowano drzewo 
typu C&RT (rysunek �). Wśród badanej grupy o długości 
drogi powyżej �0,� km nie było zainteresowanych decyzją 
o wyborze metody Bike&Ride (�6� osób). Nie jest to zaska
kujący wniosek, gdy spojrzymy na pokonywanie całej drogi 
rowerem, lecz zastanawia fakt, że nie jest to popularny spo
sób podróżowania w systemie łączonym: rower + inny śro
dek komunikacji zbiorowej. Większość głosów w wywiadach 

Rys. 1. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania carpooling

Średni poziom dochodów, stwarzający studentom więcej 
możliwości realnego wyboru sposobu podróżowania, prze
suwa ich uwagę w podejmowanych decyzjach na warunki 
organizacyjne (czas podróżowania) oraz kwestie bezpie
czeństwa, silniej akcentowane w wywiadach pogłębionych. 
Decyzję o wyborze metody carpooling jako sposobu podró
żowania (zmienna zależna) odniesiono następnie do możli
wości korzystania z komunikacji miejskiej. Zbudowano 
drzewo typu CHAID. Akronim CHAID oznacza Chisqu
ared Automatic Interaction Detector. Jest to jedna z pierwszych 
metod drzew klasyfikacyjnych zaproponowana przez 
Kass’a8 (�980). CHAID buduje drzewa, w których z wę
złów mogą wychodzić więcej niż dwie gałęzie. Metoda na

8 Kass G.V., An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data, 
Applied Statistics, �980, �9, s. ��9–���.

Rys. 2. Drzewo CHIAD dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania carpooling



��

TransporT miejski i regionalny 04 2011

pogłębionych wyrażała niedowierzanie w zakresie realności 
takiego sposobu przemieszczeń w Wałbrzychu i okolicach. 
Zwracano również uwagę na ukształtowanie terenu (gór
skie), które sprzyja raczej jazdom wyczynowym czy sporto
wemu traktowaniu jazd rowerem. W grupie osób, które po
konują drogi o krótszej długości, następuje podział na grupy 
w zależności od zainteresowania alternatywnymi środkami 
komunikacji. Analizując drzewo, można stwierdzić, że decy
zje o tym sposobie podróżowania podejmą osoby znające 
taką możliwość podróżowania i podróżujące na krótkich dy
stansach. Kolejne podziały na klasy odpowiadały odległo
ściom (w km), jakie dzieli miejsca zamieszkania badanych 
osób od siedziby uczelni.

Decyzję o wyborze metody carpooling jako sposobu po
dróżowania (zmienna zależna) odniesiono następne do 
możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. W bada
niu jako predykatory przyjęto następujące zmienne: korzy
stanie z komunikacji miejskiej, niskie koszty biletów, wzrost cen 
paliw, dostępność komunikacji miejskiej (rysunek 4). Czynnikiem 
mającym największe znaczenie okazały się niskie koszty bile
tów (�40 badanych osób), a następnie długość podróży (w km, 
��� osoby) i wzrost cen paliw (��� osoby). 

Ostatnim elementem badań była analiza motywacji przy 
decyzji o wyborze roweru jako sposobu podróżowania (zmien
na zależna). Decyzję uzależniono od: długości pokonywanej dro
gi (w km) oraz innych czynników wyboru (koszt dojazdu, czas 
dojazdu, bezpieczeństwo), budując drzewo typu C&RT (rysunek 
�). Okazało się, że przyjęte do analizy zmienne nie motywują 
do podjęcia decyzji o podróżowaniu rowerem.

Decyzję o wyborze roweru jako sposobu podróżowania 
(zmienna zależna) odniesiono zatem do innych czynników 
takich jak: dostępność ścieżek rowerowych, miejsc przechowywania 
rowerów (parkowania i napraw), ponoszone wydatki na transport 
oraz oszczędność pieniędzy (w związku z podróżowaniem „gra
tis” na rowerze) i zbudowano drzewo typu CHAID (rysunek 
6). Z badania wynika, że decyzja o wyborze tego środka 
transportu uzależniona jest od istnienia ścieżek rowerowych (��� 
osób) oraz od istnienia miejsc rowerowych (�9� osoby). Pozostałe 
czynniki nie mają wpływu na podjęcie decyzji o zmianie 
środka transportu na rower wśród badanej grupy osób. 

Rys. 3. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania Bike&Ride Rys. 4. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania 
Bike&Ride

Rys. 5. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze roweru jako metody 
podróżowania 

Rys. 6. Drzewo CHIAD dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze roweru jako metody podró-
żowania
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Te wyniki diametralnie odbiegają od wyników badań zacho
wań komunikacyjnych studentów w dojazdach na uczelnie 
(co prawda na mniejszych populacjach), prowadzonych przez 
J. Szołtyska dla warunków Chorzowa i Katowic, systema
tycznie od 4 lat. W tych badaniach dla warunków Śląska 
dostępność infrastruktury liniowej i punktowej rowerowej 
nie ma takiego znaczenia, za to pojawiają się argumenty „za” 
– oszczędność (pieniędzy i często czasu), pozytywny wpływ 
na zdrowie i wygląd (element ćwiczeń fizycznych) oraz „prze
ciw” – często niekorzystne warunki pogodowe, niskie bez
pieczeństwo na drodze (złe reakcje ze strony kierujących po
jazdami samochodowymi) oraz niechęć uczelni do wpuszcza
nia rowerzystów z rowerami na swój teren.

Praktyczne wnioski płynące z badań poglądów i opinii  
studentów dla tworzenia programu kształtowania zachowań 
komunikacyjnych
Kształtowanie zachowań komunikacyjnych bazuje na wy
korzystaniu rozmaitych programów popularyzujących po
żądane sposoby podróżowania. Powinny one uwzględniać 
wiedzę ich autorów co do nawyków, poglądów i przekonań 
adresatów programów. Często tę wiedzę opiera się na nie
reprezentatywnych badaniach, wyciąga wnioski pochopnie 
lub na podstawie pobieżnych analiz ankiet czy wniosków 
pozyskanych z wywiadów. Zaprezentowane wycinkowe 
wyniki ankiety, przeprowadzone z wykorzystaniem zapre
zentowanych narzędzi, pozwalają na wnioskowanie często 
o charakterze wstępnym, wymagającym dodatkowej inter
pretacji. 

Dlatego mając wątpliwości interpretacyjne, sięgnięto 
po narzędzie wywiadu pogłębionego, ukierunkowanego na 
wyjaśnianie kwestii niedopowiedzianych lub mających kil

ka równorzędnych opcji interpretacyjnych. Szczególnie 
przydatne okazały się wywiady grupowe. Wywiady grupo
we w tym wypadku miały charakter drugorzędny w sto
sunku do badań ilościowych i powinny wyjaśniać wątpli
wości interpretacyjne, generować nowe pytania, które mo
głyby być użyte w rozwijaniu nowych strategii ilościowych 
lub do uzupełnienia i komentowania ilościowych wniosków 
z przeprowadzonych badań. 

Z punktu widzenia zaleceń, jakie można by sformuło
wać w zakresie badań preferencji komunikacyjnych, należy 
wskazać konieczność łączenia badań ilościowych i jakościo
wych w celu stworzenia całościowej poszerzonej opinii po
zwalającej na bardziej trafny dobór programów kształtowa
nia zachowań komunikacyjnych. O ile badania ankietowe 
są dobrze rozpoznane, proponowane przez nas narzędzia 
ich analizy wydają się ułatwiać wnioskowanie. 

Grupy fokusowe, dobrane na podstawie drzew decyzyj
nych, pozwoliły odkryć naturę i efekty trwającego dyskur
su grupowego w badanym zakresie w taki sposób, który 
jest niedostępny w indywidualnym wywiadzie albo obser
wacji. Indywidualne wywiady odrzucają krytyczną dyna
mikę interakcyjną, która konstytuuje większość społecznej 
praktyki i zbiorowego tworzenia znaczeń. 

W przeciwieństwie do obserwacji, grupy fokusowe 
mogą być wykorzystywane strategicznie do podtrzymywa
nia dynamiki interakcyjnej, a zatem dają dostęp do nowego 
typu informacji9. Poszerzone wnioski stanowią przesłankę 
do budowania przekazu kształtującego przyszłe zachowa
nia komunikacyjne młodzieży.

9 por. Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, tom �, PWN Warszawa 
�009, s. �6�–���.

W obecnym czasie brak jest pracowników posiadających wie
dzę z wymienionych dziedzin. Profesjonaliści już są zatrudnie
ni w aglomeracjach miejskich i metropolitarnych, a dla wypeł
nienia nowych miejsc pracy należy uruchomić kształcenie na 
wyższych uczelniach i prowadzić permanentne szkolenia o naj
nowszych rozwiązaniach systemowych w transporcie regional
nym. W naszym kraju czeka nas „rewolucja technologiczna”, 
jaką niesie transport inteligentny. Nowe techniczne i technolo
giczne rozwiązania w transporcie pasażerskim wymagać będą 
nowej wiedzy o szeroko pojmowanym zarządzaniu transpor
tem regionalnym. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, a te 
mogą być rozwiązywane tylko przez ludzi pracujących w or
ganizacjach transportowych o znaczącym poziomie kapitału 
intelektualnego.

Uczelnie wyższe powinny być przygotowane do zaspo
kajania pojawiającego się popytu. Pytanie, czy uczelnie są 
przygotowane na dostarczanie swoim studentom nowego 
zasobu wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania i wpro
wadzania rozwiązań w publicznym transporcie regional
nym na poziomie europejskim („emitowania” kapitału ludz
kiego)? Czy kadra nauczająca jest dobrze przygotowana 

metodycznie do przekazywania nowej wiedzy i posiada do
świadczenie w prowadzeniu badań z tego zakresu? Czy 
uczelnie wyższe są odpowiednio wyposażone w systemy te
leinformatyczne i oprogramowanie?

Odpowiedź pozostawiam pracującym na Uczelniach 
przedstawicielom nauki zajmującym się transportem zbio
rowym. 
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W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zwią-
zane z bezpieczeństwem pojazdów miejskiego trans-
portu zbiorowego. Opisano kluczowe elementy bez-
pieczeństwa związane z układem podwozia i nadwo-
zia autobusu. W pracy przedstawiono też wybrane 
dane statystyczne odnoszące się do zdarzeń z udzia-
łem pojazdów komunikacji zbiorowej. Wskazano 
najczęstsze przyczyny tych zdarzeń oraz określono 
ich wagę w ogólnej liczbie zdarzeń na drogach w la-
tach 2005–2009. Wynikiem pracy jest analiza poczu-
cia bezpieczeństwa bezpośrednich użytkowników 
komunikacji autobusowej w mieście. Wyniki badań 
są rezultatem wdrażania zadań przez Komunikację 
Miejską w Szczecinku, w ramach projektu CiViTAS 
Renaissance. 

Wprowadzenie1234��7�

Współczesny transport zbiorowy nabiera coraz bardziej 
znaczenia strategicznego dla miast i jego mieszkańców. 
Władze miast wobec coraz większej liczby pojazdów 
na drogach wprowadzają coraz częściej ograniczenia 
i wyłączenia dróg z ruchu. Odbywa się to szczególnie 
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BAdANIA BEZPIECZEńSTWA MIEJSKIEGo TrANSPorTu 
ZBIoroWEGo W rAMACH ProJEKTu CIVITAS rENAISSANCE

Piotr Piątkowski1, Tomasz Heese2, 
Magdalena Kaczorkiewicz3, Adam Boguski4, 
Paweł Zdoliński5, Ewa Kasperska6, 
Norbert Chamier-Gliszczyński7, Maria Pelc8

w okolicach centrów miast oraz ich części zabytkowo
turystycznych. Taki sposób oddziaływania na infrastruk
turę transportu miejskiego prowadzi do samoczynnego 
procesu zamiany samochodu na środek komunikacji pu
blicznej przez mieszkańców oraz osoby wizytujące mia
sto. Ze względu na taką tendencję należy zwrócić uwagę 
na zagadnienia związane z bezpieczeństwem transportu 
zbiorowego w miastach. Bezpieczeństwo ruchu pojaz
dów komunikacji zbiorowej w mieście należy rozpatry
wać z uwzględnieniem:

• warunków pogodowych,
• zachowania pasażerów,
• sposobu prowadzenia pojazdu i zachowania kierowcy,
• stanu technicznego pojazdu,
• stanu technicznego drogi i jej oznakowania,
• natężenia ruchu.

Bezpieczeństwo miejskiego transportu zbiorowego 
odgrywa ważną rolę w rozwoju miasta oraz zachowaniu 
jego mieszkańców. Ocena ryzyka podróżowania środka
mi transportu zbiorowego wpływa pośrednio na zacho
wanie jego użytkowników i bezpośrednio na zmniejsze
nie zatłoczenia ulic oraz emisji zanieczyszczeń spowodo
wanych ruchem wielu pojazdów. Wzrost zaufania do 
przewoźników publicznych wpływa dodatnio na wizeru
nek miasta. Pozwala to także władzom miasta planować 
oraz budować właściwą infrastrukturę umożliwiającą 
płynne przemieszczanie się towarów i osób w obrębie 
miasta, co czyni bardziej efektywnym jego rozwój go
spodarczy.

Wypadki z udziałem pojazdów transportu zbiorowego 
zdarzają się z tych samych przyczyn co zdarzenia z udzia
łem pozostałych pojazdów. W każdym z przypadków zda
rzeń musi nastąpić korelacja elementów stwarzających za
grożenie wypadkowe. Można ją graficznie przedstawić, 
jako tzw. trójkąt bezpieczeństwa (rys. �).

Zagrożenie wypadkowe Z
w
 można zapisać w postaci 

ogólnej jako funkcję wielu zmiennych (�). Zmiennymi 
tymi są:
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• oddziaływanie człowieka,
• oddziaływanie pojazdu,
• oddziaływanie drogi,
• oddziaływanie ruchu drogowego,
• zaistniałe czynniki incydentalne.

  (�)
gdzie:

C – człowiek,
P – pojazd,
D – droga,
R – ruch drogowy,
I – tzw. czynnik incydentalny.

Ruch miejski szczególnie oddziaływuje na wartość za
grożenia wypadkowego z uwagi na swoją intensywność. 
Zazwyczaj jednak ruch pojazdów transportu zbiorowego 
w mieście nie wpływa znacząco na zagrożenie wypadkowe 
innych uczestników ruchu.

Struktura pojazdu
Pojazd samochodowy przeznaczony do transportu ludzi 
w obrębie miasta posiada typowe cechy związane z jego 
przeznaczeniem. Cechy funkcjonalne pojazdu, takie jak np.: 
wygoda wsiadania i wysiadania, automatyka sterowania 
otwieraniem drzwi, zespół komunikacji pasażer–kierowca, 
systemy telematyczne, nakierowane są przede wszystkim 
na wygodę podróżowania użytkowników, możliwie niską 
emisyjność, zwrotność oraz bezawaryjność. Drogowe pojaz
dy transportu zbiorowego w ogólnej postaci stanowią po
chodną pojazdu ciężarowego. Odróżniają je jednak, oprócz 
przeznaczenia, wspomniane cechy funkcjonalne. 

Konstrukcja nadwozia pojazdu w ogromnej większości 
oparta jest na podłożu ramy (fot. �) lub stanowi ona kon
strukcję samonośną szkieletową (fot. �). 

Układ przeniesienia napędu jest bardzo podobny do 
układów stosowanych w pojazdach ciężarowych, z tą jed
nak różnicą, że w przypadku autobusów miejskich o liczbie 
pasażerów powyżej czternastu silnik nie znajduje się z przo
du, ale w jego części centralnej pod podłogą lub w części 
tylnej pojazdu.

Nadwozia autobusów na ogół dzieli się na:
• nadwozia zakryte z silnikiem wysuniętym ku przodo

wi (fot. �a),
• nadwozia otwarte z odkrywanym dachem i tylną ścianą 

lub tylko z dachem rozsuwanym (autokar – fot. �b),
• nadwozia zakryte typu wagonowego, stosowane prze

ważnie we współczesnych autobusach (fot. �c i �d).

Nadwozie typu wagonowego charakteryzuje się tym, że 
silnik wbudowany jest wewnątrz nadwozia (obok siedzenia 
kierowcy) lub pod podłogą nadwozia. Cechą charaktery
styczną nadwozi autobusów miejskich jest rozwiązanie me
chanizmów drzwi pojazdu. Zazwyczaj drzwi są składane do 
wewnątrz i przeważnie otwierane – automatycznie przez 
siłowniki powietrzne, hydrauliczne lub elektromagnetycz
ne. Uruchamiane włącznikami zainstalowanymi w pobliżu 

Rys. 1. Trójkąt bezpieczeństwa: człowiek–pojazd–otoczenie

Z f C P D R Iw = ( , , , , )

Fot. 2. 
Samonośna struktura nadwozia 
niskopodłogowych autobusów 
Solbus segmentu midi[10]; .
1 – elementy ściany bocznej, .
2 – kolumna kierownicza, .
3 – grupa podłogowa 

Fot. 1. Podwozie autobusu miejskiego Volvo B7R [11]; 1 – silnik, 2 – oś napędowa, 3 – oś 
prowadząca, 4 – rama, 5 – kolumna kierownicza

Fot. 3 Przykłady nadwozi autobusów miejskich; a) zakryte, b) odkryte, c) wagonowe przegu-
bowe, d) wagonowe
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miejsca pracy kierowców (w szoferkach) lub konduktorów. 
Autobusy, podobnie jak współczesne samochody osobowe, 
wyposażone są w urządzenia wentylacyjne, ogrzewcze i kli
matyzacyjne.

Bezpieczeństwo bierne
System bezpieczeństwa biernego pojazdu samochodowego 
oparty jest na właściwościach struktury nośnej pojazdu oraz 
jego wyposażeniu. W przypadku autobusów elementy bez
pieczeństwa biernego związanego z wyposażeniem pojazdu 
to m.in.:

• bezpieczeństwo nadwozia pojazdu,
• pasy bezpieczeństwa,
• poduszki powietrzne,
• wyposażenie wnętrzna przestrzeni pasażerskiej w ele

menty wykonane z bezpiecznych absorbujących ener
gię i miękkich materiałów.

Elementami różniącymi autobusów od samochodów 
osobowych pod względem dbałości o bezpieczeństwo po
dróżnych jest właśnie wyposażenie. Trudno zamontować 
w pojeździe przewożącym ludzi, bardzo często w pozycji 
stojącej, pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. 
Bezpieczeństwo bierne autobusu miejskiego w odniesieniu 
do pasażerów oparte jest na konstrukcji nadwozia.

Nadwozia pod względem swojej wytrzymałości badane 
są podczas testów:

• FMVSS No.��0 – test bezpieczeństwa autobusów 
szkolnych podczas przewracania się (koziołkowania),

• ECE R – 66 – znormalizowany test odnoszący się do 
wielkości odkształcenia struktury nadwozia w sto
sunku do działającej siły (rys. �).

Poprawne wyniki testów umożliwiają producentom 
uzyskanie stosownych certyfikatów oraz produkcję i sprze
daż autobusów na rynkach światowych.

Ze względu na dwojaką formę budowy nadwozia mają 
one różne funkcje. W przypadku nadwozia opartego na ra
mie, nadwozie odpowiedzialne jest za zmniejszenie ryzyka 
obrażeń pasażerów w wypadku w odniesieniu do działają
cych sił innych niż bezpośrednio kolizyjne.

Siły te mogą wynikać z kierunku ruchu nadwozia 
w trakcie kolizji i powstawać na skutek:

• przemieszczania się pasażerów i uderzania o elementy 
wyposażenia autobusu oraz współpasażerów,

• „koziołkowania” autobusu,
• zmiany położenia nadwozia po wypadku, np. na boku 

lub dachu.

Rama pojazdu, prócz obciążeń wynikających z jej prze
znaczenia, ma za zadanie rozproszyć energię zderzenia po
przez swoje odkształcenie. Niestety taki sposób rozwiązania 
rozpraszania energii ma pewne ograniczenia związane z jed
nej strony z określoną nośnością ramy, a z drugiej – z mak
symalnym opóźnieniem tolerowanym przez organizm ludz
ki. Dzięki zawansowaniu technologicznemu oraz inżynierii 
materiałowej współcześnie możemy produkować wysoko

wytrzymałe struktury samonośne nadwozi autobusowych 
z bardzo dobrą zdolnością do rozpraszania energii w po
szczególnych elementach stanowiących szkielet nadwozia 
[4].

Czynnikiem stanowiącym formę bezpieczeństwa bier
nego jest także odpowiednie zaprojektowanie siedzeń i ele
mentów wyposażenia autobusu tak, aby w trakcie wypad
ku pasażerowie nie odnieśli obrażeń wynikających z kon
taktu z tymi elementami. Właściwości tych elementów 
zdefiniowane są przez regulaminy ECE R80 oraz ECE  
R�4/�6. Elementy wyposażania powinny być tak zapro
jektowane, aby mogły choć w części złagodzić skutki kon
taktu pasażera poprzez rozproszenie energii kontaktu. 
Rozpraszanie to odbywa się najczęściej poprzez odkształce
nie się tych elementów (rys. �).

Oprócz wypadków drogowych, bardzo ważnym ele
mentem bezpieczeństwa autobusu jest jego poziom zabez

Rys. 2. Schemat stanowiska do badania odkształceń nadwozia autobusu według testu okre-
ślonym regulaminem ECE R–66[7]; CG – środek ciężkości, CG’ – położenia środka ciężkość 
przy 90° przechyleniu, CG” – położenie środka ciężkości autobusu po teście, VLCP – piono-
wa płaszczyzna symetrii podłużnej pojazdu, B – odległość płaszczyzny symetrii podłużnej 
pojazdu od osi obrotu, h0 – początkowa wysokość do środka ciężkości pojazdu, h1 – maksy-
malna wysokość do środka ciężkości podczas 90° wychylenia, t – odległość środka ciężkości 
od podłużnej pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu

Fot. 4. Przykład badań nadwozia autobusu wykonanych wg testu ECE R–66[4]; a – przed 
testem, b – po teście z widocznym odkształceniem części pasażerskiej nadwozia autobusu

Rys. 3. 
Schemat ułożenia się ciała 
podczas wypadku oraz podstawo-
wych elementów bezpieczeństwa 
biernego foteli autobusów [1]
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pieczenia przeciwpożarowego. Najczęstszą przyczyną poża
ru autobusu, według pracy Rafała Gradowskiego i Tomasza 
Lasoty, w ekspertyzie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Szoslanda z Instytutu Pojazdów, Konstrukcji 
i Eksploatacji Maszyn Politechniki Łódzkiej, są:

• przewody paliwowe łączące filtr paliwa z pompą wtry
skową wykonane z gumy, która z biegiem czasu pęka, 
co prowadzi do rozszczelnienia układu paliwowego,

• zwarcia w instalacji elektrycznej na skutek przetarcia 
warstwy izolacyjnej przewodów,

• zwiększone tarcie pompy paliwa spowodowane pali
wem złej jakości lub zbyt niskim jego poziomem w baku 
pojazdu,

• zapchanie turbosprężarki sadzą ze spalin,
• rozszczelnienie układu dodatkowego ogrzewania po

jazdu,
• wysoka temperatura układu hamulcowego (np. przez 

zablokowanie się któregoś z rozpieraków).

Elementy bezpieczeństwa czynnego
Elementy bezpieczeństwa czynnego autobusów miejskich 
związane są przede wszystkim z ich ergonomicznością, wi
docznością i wyposażeniem w układy mechatroniczne zwią
zane z trakcją pojazdu oraz telematyką. Zawieszenie kół 
jezdnych odgrywa nieco mniejszą rolę ze względu na to, 
że autobusy miejskie nie osiągają zbyt dużych prędkości, 
natomiast wymaga się od nich możliwie najlepszego tłu
mienia drgań wynikających z nierówności drogi oraz prze
chyłów podczas pokonywania zakrętów.

Do elementów wyposażenia elektronicznego wspoma
gających pracę kierowcy autobusu należy zaliczyć[�, �, 6]:

• układ ABS,
• układ ESP,
• układ BAS,
• układ ASR,
• ogranicznik prędkości współpracujący z układem na

pędowym pojazdu oraz układem hamulcowym, 
w tym hamulcami ciągłego działania (zwalniaczami),

• układ NBS – układ automatycznego hamulca awa
ryjnego.

Układy te działają podobnie jak te stosowane w samo
chodach ciężarowych. Układy telepatyczne pozwalają na 
ciągły nadzór ruchu pojazdu poprzez informację o pojawia
jących się utrudnieniach na drodze oraz umożliwiają kie
rowcy lub operatorowi nadzór nad częścią pasażerską auto
busu (fot. �).

Za pomocą pulpitu kontrolnosterowniczego kierowca 
pojazdu może komunikować się z systemem nadzoru ruchu 
lub bezpośrednio wezwać pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Standardowe systemy bezpieczeństwa czynnego znane 
już z samochodów osobowych w nowych pojazdach są bar
dzo często wyposażone w dodatkowe elementy służące 
podniesieniu ich cech użytkowych oraz zwiększających bez
pieczeństwo ruchu takiego pojazdu. Przykładem takiego 
rozwiązania jest układ aktywnego tempomatu (ACC – 
Active Cruise Control) wyposażonego dodatkowo w czuj
nik radarowy (rys. 4). Czujnik ten umieszczony jest ponad 
linią przedniego zderzaka. Na podstawie analizy jego sy
gnału, informacji o bieżącym kierunku (czujnik położenia 
koła kierownicy) oraz prędkości jazdy sterownik układu do
konuje oceny możliwości najechania na pojazd na kierunku 
jazdy, jeżeli odległość między tymi pojazdami jest mniejsza 
niż ��0 m. 

W przypadku oceny możliwości zaistnienia takiego za
grożenia sterownik tempomatu przekazuje polecenie do 
sterownika silnika zmniejszenia mocy i prędkości, a jeżeli to 
nie wystarcza, zostają uruchomione hamulce pojazdu.

Hamulce jednak nie są uruchamiane z pełną skuteczno
ścią i w przypadkach awaryjnych kierowca pojazdu jest in
formowany przez układ za pomocą odpowiednich sygnali
zatorów świetlnodźwiękowych i musi sam ingerować 
w układ hamulcowy, aby odpowiednio szybko zmniejszyć 
prędkość pojazdu.

Ta dodatkowa opcja umożliwia realizację zadań systemu 
z zachowaniem bezpiecznej odległości od pojazdu poprze
dzającego. Dzięki temu zmniejszono ryzyko najechania na 
tył pojazdu poprzedzającego, podczas gdy włączona jest 
funkcja tempomatu.

Innym przykładem nowych technologii z zakresu bez
pieczeństwa jest zintegrowanie układu ACC z układem 
asystenta hamowania BAS. W wyniku ich połączenia po
wstał system aktywnego asystenta hamowania, oznaczony 
jako ABA (Active Brake Assist). Taka modyfikacja pozwala 
efektywniej kontrolować odległość między pojazdami  
i w sytuacjach awaryjnych w sposób bezpieczny zmniejszyć 
prędkość pojazdu nawet, gdy wymagane jest awaryjne ha
mowanie.

Fot. 5. .
Monitoring wizyjny prze-
strzeni pasażerskiej w kabi-
nie kierowcy autobusu [8]; .
1 – pulpit kontrolno-sterow-
niczy, 2 – monitor systemu 
nadzoru Rys. 4. Schemat blokowy systemu aktywnego tempomatu firmy Denso [9]
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Kolejnym przykładem układu elektronicznego wpływa
jącego na poziom bezpieczeństwa czynnego jest system 
utrzymania pasa ruchu (LGS/SPA – Lane Guard System/
SPur Assistant). Jest on szczególnie przydatny w warun
kach ograniczonej widoczności (mgła) oraz w czasie długiej 
i monotonnej jazdy autostradowej (fot. 6).

choć ich liczba i wymiar skutków nie jest znaczący. Zdarzenia 
te mają charakter incydencjalny i w większości wynikają 
z dużego natężenia ruchu innych pojazdów.

Na rysunku � zestawiono tendencje w występowaniu 
wypadków oraz ich skutków w latach �999–�009, oraz 
wskaźnik wzrostu liczby pojazdów zarejestrowanych na te
renie Polski. Z analizy tych można stwierdzić, że:

• liczba pojazdów w latach �999–�009 wzrosła o nie
mal �0% w odniesieniu do początku rozpatrywanego 
okresu,

• zaobserwowano spadek liczby wypadków oraz ran
nych o około �0% w odniesieniu do roku �999,

• spadła liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach komu
nikacyjnych o �6%. Najmniej zabitych odnotowano 
w �006 roku, kiedy to na drogach zginęło ponad 
��% mniej osób niż w �999 r. 

Zazwyczaj układ aktywowany jest automatycznie po 
osiągnięciu przez pojazd prędkości 60 km/h. Natomiast 
przy prędkości poniżej �� km/h uruchamiany jest tylko 
alarm najechania na wewnętrzną stronę jezdni. W przy
padku, gdy na jezdni nie ma wyznaczonych pasów ruchu, 
układ pozostaje w stanie uśpienia. Gdy asystent pasa ruchu 
wykryje niezamierzoną tendencje do zmiany pasa, sygnali
zuje to kierowcy przez drganie odpowiedniej strony jego 
fotela. Sygnały dźwiękowe z reguły nie są stosowane ze 
względu na spokój podróży pasażerów.

Wymienione przykłady nowoczesnych systemów bez
pieczeństwa czynnego stosowane są jednak w większości 
autobusów rejsowych, międzymiastowych i turystycznych. 
W przypadku typowych autobusów miejskich wiele z tych 
systemów ma ograniczone zastosowanie ze względu na nie
wielkie wartości osiąganych przez autobusy prędkości oraz 
duże zatłoczenia ulic.

Wypadki z udziałem pojazdów transportu zbiorowego
Pojazdy transportu zbiorowego pod względem wypadko
wości należą do pojazdów dość szczególnych. Mimo róż
nych opinii w większości mają zalety, które trudno przypi
sać jest innym uczestnikom ruchu drogowego w miastach. 
Wśród nich można wymienić np.:

• dobrą widoczność w strumieniu pojazdów,
• bezpieczne prędkości,
• przewidywalny tor ruchu pojazdów,
• oznakowanie i wydzielenie pasów ruchu przeznaczo

nych tylko dla tych pojazdów.

Mimo tych bezspornych zalet dochodzi do nieprzyjem
nych zdarzeń z udziałem pojazdów transportu zbiorowego, 

Fot. 6. Obraz monitoringu pasa ruchu przez system LGS/SPA [1]; 1 – punkty kontrolne dla 
pasów ruchu, 2 – punkty kontrolne linii końcowej jezdni

Rys. 5. Zestawienie tendencji liczby wypadków oraz ich skutków w odniesieniu do liczby .
zarejestrowanych pojazdów w Polsce w latach 1999–2009[2]

Na konferencji Gambit �0�0 przedstawiono raport, w któ
rym ujęto liczbę wypadków z udziałem autobusów. Na pod
stawie wyników danych statystycznych opracowanych 
przez S. Ropelowskiego i M. Wasiaka z Instytutu Transportu 
Samochodowego sporządzono zestawienie tendencji zmia
ny liczby wypadków spowodowanych przez kierowców au
tobusów przedstawione na rysunkach � i 6.

Z przedstawionych zestawień wynika, że:
• odnotowano spadek liczby wypadków oraz liczby 

rannych w tych wypadkach o około �0% w odniesie
niu do roku �00�,

• zarejestrowano znaczny, bo niemal �0% spadek licz
by ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pojaz
dów komunikacji publicznej,

• udział liczby w rannych w wypadkach spowodowa
nych przez kierujących autobusami w ogólnej liczbie 
wypadków w latach �00�–�009 wyniósł około �%,

• udział liczby zabitych i liczby wypadków w ogólnej 
liczbie wypadków w latach �00�–�009 wyniósł poni
żej �%,

• występuje tendencja spadkowa w liczbie wypadków 
spowodowanych przez pojazdy komunikacji publicz
nej oraz w zakresie ich skutków.
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Przyczyny zdarzeń z udziałem autobusów komunikacji miejskiej
Analiza najczęstszych przyczyn wypadków i zdarzeń dro
gowych z udziałem pojazdów transportu zbiorowego zosta
nie przedstawiona na przykładzie danych opublikowanych 
przez KM w Olsztynie [��]. Według tych danych w �009 
roku na terenie miasta doszło do �00 zdarzeń z udziałem 
pojazdów komunikacji miejskiej, z czego � to wypadki. 
W ich wyniku nikt nie zginął, natomiast � osób zostało 
rannych. Pozostałe zdarzenia to kolizje, w których nikt nie 
odniósł obrażeń.

Na rysunku � przedstawiono rozkład przyczyn zdarzeń 
z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej. Wynika z nie
go, że sprawcami zdarzeń najczęściej byli kierowcy innych 
pojazdów, natomiast kierowcy autobusów powodują śred
nio co trzecie zdarzenie. Najmniejszy wpływ na zaistnienie 
zdarzeń mają piesi i pasażerowie (około �%), co wynika 
z faktu, że autobusy są odpowiednio wcześnie dostrzegane, 
nie osiągają zbyt dużych prędkości oraz ich ruch na jezdni 
jest bardziej przewidywalny.

Tygodniowy rozkład zdarzeń z udziałem autobusów jest 
bardzo podobny do ogólnego rozkładu, gdzie najczęściej 
dochodzi do nich w piątek między ��.00 a �6.00. Taki ob
raz zdarzeń wiąże się przede wszystkim ze zmianą natężenia 
ruchu innych pojazdów i wzrostem mobilności pozostałych 
uczestników ruchu.

Badania bezpieczeństwa miejskiego transportu zbiorowego 
w projektcie CiViTAS renaissance
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych 
realizowanych podczas wdrażania zadań w ramach euro
pejskiej inicjatywy CiViTAS. Inicjatywa ta stanowi odsło
nę działań wspólnotowych związanych z badaniami nad 
wdrażaniem i aplikacją nowych, bardziej wydajnych oraz 
przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych w mia
stach. Jednym z głównych celów tych działań jest zwięk
szenie efektywnej mobilności mieszkańców miast oraz osób 
je odwiedzających. Osiągnąć to można przede wszystkim 
przez dostosowanie rozwiązań transportowych miasta do 
wymagań, jakie stawiane są przez współczesny i przyszły 
etap cywilizacyjny. Zrównoważony transport miejski powi
nien zapewniać m.in.:

• zmniejszenie natężenia ruchu,
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno od

czuwanego, jak i rzeczywistego przez zmniejszenie 
liczby wypadków i kolizji,

• zmianę zachowań transportowych mieszkańców 
i osób wizytujących przez dostosowanie form i do
stępności transportu publicznego,

• zminimalizowanie intensywności oddziaływania trans
portu na środowisko,

• zwiększenie efektywności przemieszczania się osób 
i ładunków na terenie miasta,

• wprowadzanie nowych niekonwencjonalnych rozwią
zań transportowych na rzecz podniesienia wydajno
ści, jak i ekologiczności transportu miejskiego.

Projekt CiViTAS Renaissance realizowany jest między 
innymi przez miasto Szczecinek. Jest to miasto liczące pra
wie 40 tysięcy mieszkańców, położone na Pojezierzu Dra
wskim, na południowowschodnim skraju województwa 
zachodniopomorskiego. Główną atrakcją turystyczną Szcze
cinka jest jego lokalizacja pomiędzy dwoma jeziorami 
Trzesieckim i Wielimiem. Miasto jest postrzegane jako 
ważny ośrodek przemysłowy, turystyczny i kulturalny Poje
zierza Drawskiego. Liczne szkoły średnie przyciągają do 
niego wiele młodzieży z okolicznych miasteczek i wsi, a do
brze wyposażona baza sportowa stwarza możliwości orga

Rys. 6. Zestawienie udziałów wypadków i ich skutków spowodowanych przez kierujących 
autobusami w ogólnej liczbie wypadków w latach 2005–2009 [3]

Rys. 5. Zestawienie tendencji zmian w liczbie i skutkach wypadków spowodowanych przez 
kierujących autobusami w latach 2005–2009 [3] 

Rys. 7. Zestawienie udziału rodzaju sprawców zdarzeń z udziałem autobusów[12]
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nizacji imprez sportowych i sportoworekreacyjnych o randze 
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej. Ponadto 
przez miasto prowadzi droga krajowa nr �� stanowiąca jed
ną z głównych tras łączących centrum i południe Polski z wy
brzeżem. W związku z tak ważnym znaczeniem Szczecinka 
w regionie, jest on silnie obciążony pod względem komuni
kacyjnym. 

W ramach projektu CiViTAS Renaissance wdrażanych 
jest dziesięć zadań projektowych. Wśród nich znajduje się 
zadanie odnoszące się do transportu publicznego. 

Głównym usługodawcą w zakresie miejskiego transpor
tu zbiorowego jest firma Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 
W ramach projektu CiViTAS Renaissance zakład transpor
towy realizuje samodzielnie dwa zadania: dostosowanie 
przystanków dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
wdrożenie floty minibusów zasilanych LPG. 

Dla określenia poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców miasta oraz osób je odwiedzających przepro
wadzono ankietę. Badaniu ankietowemu poddano 4�� 
osób, z których ponad 80% to mieszkańcy miasta (��% 
mężczyzn oraz 6�% kobiet) i przeprowadzono je na ulicach 
Szczecinka w centrum i bezpośredniej okolicy głównych 
ciągów komunikacyjnych. Badania przeprowadzono w okre
sie letniowakacyjnym, tj. na przełomie czerwca i lipca 
�009 roku. 

Z ogółu zagadnień poruszanych w badaniu na potrzeby 
niniejszego artykułu wybrano wyniki związane z poczuciem 
bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego. Do 
prezentacji wyników badania ankietowego wybrano trzy 
pytania na temat chęci zmiany zachowania komunikacyj
nego i wyboru transportu wodnego jako środka komunika
cji. Wyniki wybranych badań przedstawiono na rysunkach 
8, 9 i �0.

Rysunek 8 przedstawia wyniki opinii na temat wpływu 
modernizacji przystanków i ich doposażenia w system dy
namicznej informacji pasażerskiej dla poczucia bezpieczeń
stwa użytkowników komunikacji publicznej. Na podstawie 
rozkładu odpowiedzi stwierdzono że:

• nowa infrastruktura oraz technologie telematyczne 
wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa użyt
kowników, o czym świadczy niemal 8�% responden
tów,

• nowa infrastruktura oraz technologie telematyczne 
w transporcie są pozytywnie postrzegane, o czym 
świadczy zdecydowane poparcie niemal ��% respon
dentów,

• mniej niż ��% respondentów uważa, że nowe tech
nologie nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, 
a mniej niż �% twierdzi tak zdecydowanie.

Jak wynika z rys. 9 aż 8�,9% respondentów pozytyw
nie ocenia istniejące rozwiązania sterowania i nadzoru ru
chu, upatrując w nich pozytywne oddziaływanie na do
stępność i wygodę środków transportu zbiorowego

Jak wynika z rys. �0 aż 8�% respondentów jest pozy
tywnie nastawiona do nowych, niekonwencjonalnych po
jazdów. Można na tej podstawie stwierdzić, że wdrażanie 

nowych rozwiązań nie wpływa negatywnie na nastawienie 
potencjalnych użytkowników. Otwiera się tym sposobem 
droga do wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań trans
portowych, co pośrednio wpłynie na zmianę zachowań 
transportowych mieszkańców miast. Dzięki temu w nieda
lekiej przyszłości można spodziewać się wprowadzenia w peł
ni zrównoważonego i inteligentnego systemu transporto
wego w Szczecinku, co pozwoli na efektywne przemieszcza
nie się osób i towarów zarówno na terenie miasta, jak i pod
czas przejazdów tranzytowych.

Rys. 9. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie, czy istniejące rozwiązania sterowa-
nia i nadzoru ruchu pozytywnie wpływają na dostępność i wygodę korzystania ze środków 
transportu na terenie miasta [5]

Rys. 10. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie, czy ekologiczne pojazdy transportu 
zbiorowego wpłyną na zmniejszenie emisji hałasu w porze nocnej [5]

Rys. 8. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie, czy modernizacja przystanków auto-
busowych i wprowadzenie systemu dynamicznej informacji o połączeniach wpłynie na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów[5]
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Wnioski
Podsumowując, można stwierdzić, że:

• publiczny transport autobusowy nie generuje dodat
kowych zdarzeń z udziałem tych pojazdów, a zdarze
nia z jego udziałem są rezultatem zachowania innych 
użytkowników dróg,

• autobus postrzegany jest jako bezpieczny i wygodny 
środek transportu,

• nowe technologie w transporcie są odbierane pozy
tywnie przez społeczności mimo konieczności ich do
stosowania się oraz zmian w ich zachowaniach trans
portowych.

Pojazd transportu zbiorowego okaże się bezpieczny, gdy:
• konstrukcja pojazdu będzie spełniała stosowane wy

magania,
• zostanie zapewniona płynność ruchu takiego pojazdu, 
• stan techniczny pojazdu będzie kontrolowany w spo

sób ciągły z uwzględnieniem prognozowania eksplo
atacyjnego,

• kierowcy autobusów będą posiadali odpowiednie 
kwalifikacje oraz będą przechodzili okresowe szkole
nia specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa i techni
ki jazdy,

• pasażerowie pojazdów będą wykazywali odpowiednią 
postawę, nie zakłócając warunków pracy kierowcy.

Ankieta przeprowadzona w małym mieście wskazuje na 
to, że społeczność jest w stanie zaaprobować zmiany w roz
wiązaniach transportowych nawet kosztem zmniejszenia 
swojej niezależności, jaką daje prywatny samochód. To wy
maga od organizatora transportu przeprowadzenia kampanii 
propagującej nowe formy transportu oraz jego infrastruktu
ry. Kampanie te, oprócz przekazu informacji o zamierzeniach, 
powinny także w sposób jednoznaczny uzasadniać wprowa
dzenie zmian, ponieważ w znaczący sposób przyczyniają się 
do przychylności ze strony lokalnego społeczeństwa.
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