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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Olgierd Wyszomirski 
Trolleybus transport functioning in the Trolley Project partnership cities
Abstract: The Trolley Project dedicated to the promotion of trolleybus 
as an ecological and economically effective mode of transport in Central 
Europe’s regions and cities was realized between years 2010–2013 wi-
thin the framework of the European Commission project “INTERREG 
Central Europe” with the dominant contribution of the European 
Regional Development Fund. The partnership cities of the Trolley 
Project in which trolleybuses are being operated are Brno, Eberswalde, 
Gdynia, Parma, Salzburg and Szeged. The functioning of trolleybus 
transport in the cities has been analyzed by the Transportation Market 
Department of Gdańsk University which takes part in the Trolley 
Project. The article presents the results of the analysis concerning the 
stages of development of trolleybus transport, its management and its 
condition in the year 2011. It also focuses on the organization of its 
carriage and on the future plans. During the development of trolley-
bus transport periods of expansion and regression have occurred in the 
Trolley Project partnership cities. The present condition of trolleybus 
transport in the cities is diverse as far as both the length of lines and 
the number of exploited vehicles are concerned. Transport unions or 
transport authorities administrate its functioning at the level of public 
governments. The dominant solution is the exploitation of trolleybuses 
together with other modes of public transport in one organizational 
structure. In most of the cities trolleybuses run seven days a week per 
the whole year. All the partnership cities plan to maintain and develop 
of trolleybus transport, especially of the vehicles. Equipping trolleybu-
ses with a supplementary drive which provides them with the essential 
traffic elasticity is nowadays a noticeable tendency. The battery drive 
can be considered as a solution for the future.
Key words: passenger transport, trolleybus transport, organization 
and management, innovations 

Elzbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Value of services for passengers in the light of research in regional transport
Abstract: Functioning of regional transport is an integral part of 
transport system in Polish voivodeships. The provision of services by 
companies operating in this market requires to meet the transport 
needs of potential customers which is also connected with the need 
of constant improvement of its quality. Transport companies opera-
ting in Western Europe largely meet the demands of customers in 
terms of quality of services. In Poland, some activities are also per-
formed, and their role is, inter alia, improving the comfort of trave-
ling in public transport, development of transport offer, enhancing 
transportation security, and more. These factors are included in the 
research presented in the article.
Research on passenger preferences are the basis for creation of public 
passenger transport services in the region. Shaping the offer of trans-
port companies providing their services under public service obliga-
tion is not exempt from the necessity to continuous improvements. 
This paper presents the results of studies that relate to regional pas-
senger transport in the light of the development of its services. It also 
presents the characteristics of the basic concepts related to the value 
of services and applications on the basis of surveys that have been 
conducted in the province of the Zachodniopomorskie voivodeship 
(West Pomerania voivodeship) in 2012 among residents of the region.
Key words: regional transport, passenger transport, value of servi-
ces for customer

Lidia Żakowska 
Perception of the transport space as determinants of the safety in the sustainable 
road transport concept in Europe
Abstract: Achievement of sustainable transport system in Europe 
is connected with necessity of implementation of innovative solu-
tions supporting mobility and with positive impact on the econo-
mical growth and employment in Europe. In terms of sustainable 
road transport aspects of safety are to be harmonized with needs of 
environment and economy. This article includes short presentation of 
the idea of sustainable transport and trends appearing in sustainable 
road transport. Perception of the space conditions, especially the road 
transport space, which plays leading role because of the traffic safe-
ty have been reviewed. Perception of the space of road transport is 
a complex correlation of physical and social factors, specific individu-
als and groups – is interactive and dynamic. Theoretical models of the 
perception of the environment process have been presented as well as 
assessment methods of the perception of the roads safety. Theoretical 
analyses and review on popular research methods confirms significant 
role of innovative methods of visualization of the transport space ena-
bling analyses of the safety perception of proposed solutions in the 
process of implementation of the sustainable road transport. 
Key words: sustainable transport, safety, environment, perception

Maciej Florczak
GIS as an tool in analysis of spatial accessibility of the public transport system 
Abstract: The paper shows the possible usage of Geographic 
Information Systems (GIS) in transport analysis. The research focuses 
on spatial accessibility of public transport. Last years have brought 
a huge improvement in the accessibility of GIS programs (both com-
mercial and open source). The spatial data has also became broadly 
used. This article presents the most popular standards of PT accessibi-
lity measurement that could be find in the literature. The three GIS-
based methods of PT service area calculation have been also detailed 
described . The next part presents the results of analysis made for 
Warszawa Bemowo district. Then the findings for the three methods 
were compared. Differences between them occurred to be very visible 
and can bring different vision of PT accessibility. The conclusion is 
also that future researches should consider the precision of each me-
thod. The chosen method should be based on the scale of researches.  
Key words: spatial accessibility of transport, GIS, network analysis

Beata Zagożdżon 
Effects of the UE transport policy in terms of external costs
Abstract: One of the main purposes of a sustainable transport po-
licy, pursued for many years by the EU, is to reduce the negative 
impact of transport on the environment. Achievement of this goal 
is supported by the increase of the competitiveness of environmen-
tally friendly modes of transport and the creation of the fair com-
petition between modes of transport by a fair charge of generated 
cost. Therefore, one of the fundamental principles of transport poli-
cy is the principle: “the polluter pays’’. The European Commission 
wants to change the structure of transport, by higher involvement 
of the environmental friendly transportation, and these actions are 
supposed to reduce the level of external costs. This article aims to 
analyze the effects of the EU’s sustainable transport policy for the 
external costs of transport. The analysis includes changes in the size 
and structure of external costs in the EU, according to the modes of 
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transport and traffic types, and by cost category. The study was con-
ducted in correlation with the most important factors determining 
the level of external costs, which include: the volume of freight and 
passengers, including the transport of individual means of trans-
port. The study period is covering the years 1995 to 2008.
The analyzes allowed to draw the conclusion that the EU’s transport 
policy has brought tangible results in improving the existence of its 
inhabitants. Compared to 2000, the total external costs of transport 
decreased by 23%, and the decline occurred in all modes of trans-
port. Growing cargo and passengers transportation in 2000-2008 
corresponded the declining level of external costs. It is undoubted 
success of the EU and determination to implement its transport po-
licy. The problem, which still exists, is the change of the transport 
structure between the individual collective forms of public commu-
nication. It is still a present challenge for the EU transport policy.
Key words: sustainable transport policy, external costs of transport, 
public transport 

Andrzej Rogowski
Sensitivity analysis of power model of road accidents in Poland
Abstract:  Road accidents are a major social and economic problem, 
therefore various activities are undertaken in order to reduce both 
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their number and consequences. The Smeed’s model has been one of 
the first. It is a power model with two explanatory variables: popu-
lation and the number of vehicles. In Polish conditions the Smeed’s 
classic model is useless. However, the exponential models with pa-
rameters estimated by the least squares method describe reasonably 
well the number of fatalities and road accidents injuries, as well as 
the number of road accidents itself. Nevertheless, their usefulness 
for forecasting purposes is conditioned on the changes the values 
of the parameters at the time and on the sensitivity to changes of 
explanatory variables values and model parameters. This paper 
presents the results of the sensitivity analysis for the power models 
which parameters were estimated on the base of actual data from 
the years 2000-2011. Models low sensitivity to changes of expla-
natory variables values have been found, which can be regarded as 
an advantage in case of forecasting; by minimizing errors connected 
with forecasting the values of explanatory variables. At the same 
time, it was detected that models were very sensitive to changes of 
parameters values – the exponents. Models with a fixed value of the 
parameter to one of the explanatory variables and a function of the 
time for the second variable have been proposed  as well as proposed 
forms of these functions.
Key words: power model, road safety, forecasting
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prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, 
Katedra Rynku Transportowego,  
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e-mail: o.wyszomirski@wp.pl, 
Zarząd Komunikacji Miejskiej  
w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10,  
81244 Gdynia, tel.: 58 623 33 12,  
e-mail:  
o.wyszomirski@zkmgdynia.pl 

FuNKcjoNoWANiE TRANSPoRTu  
TRoLEjBuSoWEgo W MiASTAch  
PARTNERSKich PRojEKTu TRoLLEy1

Streszczenie. W latach 2010–2013, w ramach programu Komisji 
Europejskiej „INTERREG Europa Centralna” z dominującym wkładem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był projekt 
Trolley, poświęcony promocji trolejbusu jako ekologicznego i efektyw-
nego ekonomicznie środka transportu w miastach i regionach Europy 
Centralnej. Miastami partnerskimi projektu Trolley, w których eksplo-
atuje się trolejbusy, zostały: Brno, Eberswalde, Gdynia, Parma, Salzburg 
i Szeged. W Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, 
uczestniczącej w projekcie, zbadano m.in. funkcjonowanie transportu 
trolejbusowego w tych miastach. W artykule przedstawiono wyniki ba-
dań w zakresie etapów rozwoju transportu trolejbusowego, jego stanu 
w 2011 r., zarządzania tym transportem, organizacji przewozów oraz 
planów na przyszłość. W rozwoju transportu trolejbusowego w miastach 
partnerskich projektu Trolley występowały okresy ekspansji i regresu. 
Obecny stan tego transportu jest w nich zróżnicowany, zarówno w za-
kresie długości tras, jak i liczby eksploatowanego taboru. Zarządzaniem 
jego funkcjonowaniem na szczeblu władz publicznych zajmują się związki 
transportowe lub zarządy transportu. Dominującym rozwiązaniem jest 
eksploatacja trolejbusów w jednej strukturze organizacyjnej z innymi 
środkami transportu. W większości miast trolejbusy kursują przez cały 
rok, przez siedem dni w tygodniu. Wszystkie miasta partnerskie planują 
utrzymanie i rozwój transportu trolejbusowego, zwłaszcza w zakresie ta-
boru. Zauważalna jest tendencja, do wyposażania trolejbusów w napęd po-
mocniczy, zapewniający tym pojazdom niezbędną elastyczność ruchową. 
Za rozwiązanie przyszłościowe można uznać dodatkowy napęd bateryjny. 
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport trolejbusowy, organiza-
cja i zarządzanie, innowacje

Wprowadzenie
Trolejbus jako środek transportu miejskiego funkcjonuje 
od przedostatniej dekady XIX wieku. Szczytowy okres roz-
woju transportu trolejbusowego przypadł w okresie bezpo-
średnio po II wojnie światowej. Następnie miał miejsce re-
gres tego transportu, który zakończył się wraz z kryzysem 
paliwowym z lat 70. XX wieku. Transport trolejbusowy nie 
osiągnął już później poziomu ze szczytowego okresu swo-
jego rozwoju. W wielu miastach odgrywa jednak ważną 
rolę w obsłudze transportowej. Dla miast tych istotne zna-
czenie ma rozwój transportu trolejbusowego w skali kraju, 
kontynentu i świata. Decyduje on bowiem o innowacjach 
oraz skali produkcji taboru i urządzeń do zasilania ener-
getycznego trolejbusów, determinując tym samym ceny 
i koszty, a co za tym idzie efektywność ekonomiczną oraz 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 

jakość usług transportu trolejbusowego. W związku z tym 
konieczna jest promocja transportu trolejbusowego służąca 
jego dalszemu rozwojowi w miastach eksploatujących tro-
lejbusy oraz podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trolej-
busów do miast, które nie posiadają tego środka transpor-
tu. Celowi temu wyszedł naprzeciw projekt Trolley, mający 
za zadanie promocję trolejbusu jako ekologicznego i efek-
tywnego ekonomicznie środka transportu w miastach i re-
gionach Europy Centralnej. 

Trolley to projekt realizowany w latach 2010–2013 w ra-
mach programu Komisji Europejskiej „INTERREG Europa 
Centralna” z dominującym wkładem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu zostali:

•	 Salzburg AG (koordynator projektu),
•	 Barnim Bus GmbH (Eberswalde),
•	 TEP Sp. A (Parma),
•	 LVB Lipsk,
•	 SZKT Szeged,
•	 Miasto Brno,
•	 Miasto Gdynia,
•	 Trolley Motion,
•	 Uniwersytet Gdański.

W rezultacie miastami partnerskimi projektu Trolley, 
w których eksploatuje się trolejbusy są: Salzburg (148 tys. 
mieszkańców), Eberswalde (41 tys. mieszkańców), Parma 
(176 tys. mieszkańców), Szeged (170 tys. mieszkańców), 
Brno (405 tys. mieszkańców) i Gdynia (249 tys. mieszkań-
ców). Zarządzaniem projektem zajęło się przedsiębiorstwo 
Rupprecht Consult z Kolonii.

Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach 
partnerskich projektu Trolley zostało poddane badaniom 
przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańs-
kiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz ankie-
ty opracowany w Katedrze i skierowany do przedsiębiorstw 
eksploatujących trolejbusy. 

Rozwój transportu trolejbusowego  
w miastach partnerskich projektu Trolley
W czterech miastach uczestniczących w projekcie Trolley 
i posiadających obecnie trolejbusy, transport trolejbusowy 
został uruchomiony w latach 40. XX wieku, w jednym 
w latach 50. XX wieku i w jednym w latach 70. XX wieku 
(tabela 1).
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W Salzburgu trolejbusy zastąpiły tramwaje2. Pierwszy 
etap rozwoju transportu trolejbusowego w tym mieście przy-
pada na lata 1940–1949. Pod koniec tego okresu eksploato-
wano 4 linie trolejbusowe na trasach o długości 16,8 kilome-
tra, posiadając 26 jednoczłonowych trolejbusów. Następny 
etap rozwoju transportu trolejbusowego w tym mieście za-
myka 1978 rok, kiedy to eksploatowano już 6 linii trolejbu-
sowych o długości 29,9 kilometra i 54 trolejbusy. Na etapie 
tym, w 1961 roku wprowadzono do eksploatacji pierwsze 
trolejbusy przegubowe. Kolejny etap rozwoju transportu 
trolejbusowego w Salzburgu zakończył się w 1988 roku. 
Eksploatowano wówczas 73 pojazdy na 9 liniach, których tra-
sy mierzyły 44,5 kilometra. Czwarty etap trwał do 2007 roku, 
kiedy to eksploatowano 8 linii trolejbusowych, a więc o jedną 
mniej, ale na trasach wydłużonych do 62,1 kilometra. W in-
wentarzu było 81 trolejbusów. W 2011 roku eksploatowano 
znowu 9 linii trolejbusowych na trasach o długości 64 kilome-
tra, posiadając w inwentarzu 94 trolejbusy przegubowe Gräf 
& Stift, Van Hool i Solarias Trollino 18 (nie licząc pojazdów 
zabytkowych), w tym 70 niskopodłogowych (74%) i 30 wy-
posażonych w spalinowy napęd pomocniczy (32%). W 2012 
roku uruchomiono dwie nowe linie trolejbusowe, zwiększając 
ich liczbę do 11. Powstanie drugiej z nich wiązało się z przedłu-
żeniem sieci trolejbusowej o 600 metrów. Ponadto wprowa-
dzono do eksploatacji 10 nowych trolejbusów Solaris Trollino 
MetroStyle, stylizowanych na nowoczesne tramwaje (fot. 1).

2 G. Mackinger, Der Obus in Salzburg, Verlag Kennig, Nordhorn 2005, s. 21.

Daty uruchomienia transportu trolejbusowego  
w miastach partnerskich projektu Trolley

Miasto Rok Dzień i miesiąc

Salzburg 1940 01.10

Eberswalde 1940 03.11

Gdynia 1943 18.09

Brno 1949 30.07

Parma 1953 25.10

Szeged 1979 29.04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstw eksploatujących 
trolejbusy w poszczególnych miastach

Tabela 1 W Eberswalde trolejbusy, podobnie jak w Salzburgu, 
zastąpiły zlikwidowane tramwaje. Początkowo korzystały 
one z istniejącej tramwajowej sieci trakcyjnej, odbierając 
prąd za pomocą tylko jednego pałąka. W długości tras 
i liczbie linii w kolejnych dekadach nie następowały żadne 
zmiany. Przez cały czas na trasach o długości 15,8 kilome-
tra eksploatowano 2 linie trolejbusowe. W 2010 roku roz-
poczęto proces całkowitej wymiany taboru na Solarisy 
Trollino 18 ze spalinowym napędem pomocniczym. 

W Gdyni transport trolejbusowy uruchomiono w 1943 
roku, wprowadzając do eksploatacji jedną linię trolejbuso-
wą i 10 nowych pojazdów. W 1957 roku kończącym po-
czątkowy etap rozwoju transportu trolejbusowego w tym 
mieście, funkcjonowało 5 linii trolejbusowych na trasach 
o długości 30,5 kilometra, obsługiwanych przez 32 trolej-
busy. Pod koniec kolejnego etapu obejmującego lata 1958–
1970, który można nazwać okresem ekspansji transportu 
trolejbusowego, eksploatowano już 97 trolejbusów, które 
obsługiwały 10 linii na trasach o długości 33,5 kilometra. 
Następny etap rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni 
to okres regresu, obejmujący lata 1971–1979. Liczbę linii 
zmniejszono do 3, długość tras do 23 kilometrów, a liczbę 
trolejbusów do 43. Po tym okresie, w latach 1981–1997, 
miał miejsce etap rewitalizacji. Długość tras wzrosła do 
35,9 kilometra, osiągając największy do tego czasu wymiar. 
Liczba linii zwiększyła się do 8, a liczba trolejbusów – do 
79. W 1998 roku rozpoczął się nowy etap w rozwoju gdyń-
skiego transportu trolejbusowego, a mianowicie funkcjono-
wania w nowej, oddzielonej od transportu autobusowego 
strukturze organizacyjnej. Etap ten objął lata 1998–2004. 
Przy prawie niezmienionej długości tras i liczbie trolejbu-
sów, liczba linii wzrosła do 11. Ostatni etap w dotychczaso-
wym rozwoju gdyńskiego transportu trolejbusowego za-
pewnił ekspansję przestrzenną transportu trolejbusowego 
w ramach dwóch projektów realizowanych z dominującym 
udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej. 
W 2011 roku w Gdyni eksploatowano 12 linii trolejbuso-
wych na trasach o długości 44 kilometrów, posiadając 85 
pojazdów, w tym 76 niskopodłogowych (89%), wszystkie 
jednoczłonowe. 32 pojazdy (38%) wyposażone były w na-
pęd pomocniczy w postaci baterii akumulatorowych. Do 
końca 2012 roku wymieniono cały tabor trolejbusowy na 
niskopodłogowy, wyłącznie jednoczłonowy, zwiększając 
liczbę pojazdów z napędem pomocniczym do 37. Począwszy 
od 2001 roku, wprowadzono do eksploatacji 50 fabrycznie 
nowych Solarisów Trollino 12 oraz 30 przebudowanych na 
trolejbusy używanych autobusów marki Mercedes O405 
i Citaro O530.

 W Brnie transport trolejbusowy zainaugurowało w 1949 
roku 15 trolejbusów, które eksploatowano do połowy lat 
60. W 1953–1960 dołączyło do nich kolejnych 27 pojaz-
dów. Trolejbusy przegubowe (dwuczłonowe) zaczęto wpro-
wadzać do eksploatacji od 1990 roku, a niskopodłogowe od 
1999. Rozwój sieci trolejbusowej w Brnie spowodował, że 
jest ona jedną z największych sieci w Czechach. W 2011 
roku na trasach o długości 54 kilometry funkcjonowało 13 
linii trolejbusowych o łącznej długości 108 kilometrów. 

Fot. 1. Nowoczesny trolejbus Solaris Trollino 18 MetroStyle w Salzburgu, październik 2012, 
fot. O. Wyszomirski 
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W inwentarzu przedsiębiorstwa eksploatującego trolejbusy 
znajdowało się 147 pojazdów, w przeważającej większości 
niskopodłogowych, z których żaden nie posiadał napędu 
pomocniczego.

W Parmie trolejbusy rozpoczęły funkcjonowanie na 
trzech liniach, zastępując, podobnie jak w Salzburgu 
i Eberswalde, zlikwidowane tramwaje. Na początku 
eksploatowano 16 trolejbusów na 3 liniach obsługujących 
trasy o długości 13,3 kilometra. W latach 1959–1964 
liczbę trolejbusów zwiększono do 20. W 1968 roku, przy 
niezmienionej liczbie linii i trolejbusów w inwentarzu, 
wydłużono trasę jednej linii trolejbusowej, zwiększając 
tym samym długość tras do 14,1 kilometra. Z kolei czte-
ry lata później, w 1972 roku, rozpoczął się etap regresu 
transportu trolejbusowego w Parmie, przejawiający się 
zastąpieniem trolejbusów autobusami na jednej z trzech 
funkcjonujących linii. Długość tras trolejbusowych nie 
zmieniła się, a w inwentarzu przedsiębiorstwa eksploatu-
jącego trolejbusy pozostało 20 pojazdów. W 1981 roku, 
od wymiany starego taboru trolejbusowego na nowy, roz-
począł się etap ponownej ekspansji transportu trolejbuso-
wego. W 1987 roku przedłużono jedną z dwóch funkcjo-
nujących linii, nie zwiększając długości tras trolejbuso-
wych. Dwa lata później jedną z linii autobusowych za-
mieniono na trolejbusową. W rezultacie w 1989 roku 20 
trolejbusów eksploatowano na trzech liniach, funkcjonu-
jących na trasach o długości 14,1 kilometra. Pod koniec 
następnej dekady XX wieku kolejną linię autobusową 
zamieniono na trolejbusową, wydłużając długość tras do 
18,6 kilometra i zwiększając liczbę taboru do 34 pojaz-
dów, dzięki wprowadzeniu do eksploatacji 14 pierwszych 
w tym mieście trolejbusów niskopodłogowych, posiadają-
cych spalinowy napęd pomocniczy. W 2011 roku 
w Parmie na trasach o długości 18,6 kilometra funkcjo-
nowały 4 linie trolejbusowe obsługiwane przez 29 pojaz-
dów Menarini Moncar 201 i 201/2 oraz Autodromo 
BusOtto, w tym 14 niskopodłogowych (48%). Wszystkie 
pojazdy były jednoczłonowe. 

W Szegedzie pierwsza linia trolejbusowa zastąpiła linię 
tramwajową zlikwidowaną dekadę wcześniej. W początko-
wym etapie rozwoju transportu trolejbusowego w tym 
miesicie, który objął lata 1979–1985, sieć trolejbusowa 
rozrastała się, zastępując linie autobusowe3. W 1985 roku 
eksploatowano już 6 linii trolejbusowych na trasach o dłu-
gości 28,2 kilometra. W inwentarzu było 51 trolejbusów, 
w tym 4 przegubowe. Następny etap rozwoju transportu 
trolejbusowego w Szegedzie, który trwał do 1996 roku, 
charakteryzował się regresem. Liczba linii zmniejszyła się 
o połowę, a długość tras trolejbusowych o ponad 1/3. Pod 
koniec tego etapu eksploatowano już tylko 40 trolejbusów. 
Kolejny etap doprowadził w 2004 roku do wzrostu liczby 
linii do 4 i długości tras do 22,4 kilometra. Liczba trolejbu-
sów utrzymała się na niezmienionym poziomie. Przełomowe 

3 A.Z. Nemeth: The trolleybus system of Szeged, [w:] Determinants of Functioning of 
Trolleybus Transport in Selected Cities of the European Union, edited by M. Bartłoniejczyk 
and M.Połom, Bernardinium, Pelplin 2011, s.52. 

znaczenie dla rozwoju transportu trolejbusowego w Szege-
dzie miał ostatni etap, który można nazwać okresem mo-
dernizacji i innowacji. W jego rezultacie w 2011 roku, na 
trasach o długości 30,4 kilometra 5 linii było obsługiwa-
nych przez 44 trolejbusy, w połowie przegubowe i w jednej 
trzeciej niskopodłogowe. Żaden trolejbus nie miał napędu 
pomocniczego. W ciągu kolejnego roku liczba trolejbusów 
w Szegedzie wzrosła do 53, w tym 29 przegubowych (55%) 
i 37 niskopodłogowych (70%). W eksploatacji były pojaz-
dy Skoda 15 Tr, Skoda 21 Tr oraz Mercedes Citaro O530, 
uzyskane w wyniku konwersji z używanych autobusów. 
Pojawiły się też pierwsze trolejbusy Skoda 22 Tr i Auto Rad 
Controlle.

Podstawowe dane eksploatacyjne transportu trolejbuso-
wego w miastach partnerskich projektu Trolley w 2011 
roku przedstawiono w tabeli 2. Z danych tych wynika, że:

•	 najdłuższą sieć trolejbusową miał Salzburg, a najkrót-
szą – Eberswalde;

•	 największą liczbę linii trolejbusowych eksploatowano 
w Brnie, a najmniejszą w Eberswalde;

•	 najwięcej trolejbusów w inwentarzu znajdowało się 
w Brnie, a najmniej w Eberswalde;

•	 najmłodszy tabor eksploatowano w Eberswalde, a naj-
starszy w Parmie;

•	 wszystkie trolejbusy były przegubowe w Salzburgu 
i Eberswalde, natomiast – jednoczłonowe w Gdyni 
i w Parmie;

•	 wszystkie pojazdy były niskopodłogowe w Eberswal-
de, natomiast najmniejszy udział w strukturze taboru 
pojazdy takie miały w Szegedzie;

•	 większość pojazdów miało napęd pomocniczy w Eber-
swalde, natomiast żaden pojazd nie miał napędu po-
mocniczego w Brnie i Szegedzie;

•	 najwięcej pracy eksploatacyjnej trolejbusy wykonały 
w Brnie, najmniej w Parmie; 

•	 najwięcej pasażerów trolejbusy przewiozły w Brnie, 
najmniej w Eberswalde. 

Podstawowe dane eksploatacyjne transportu trolejbusowego  
w miastach  partnerskich projektu Trolley w 2011 r.

Lp. Parametr
Miasto

Salzburg Eberswalde Gdynia Brno Parma Szeged

1. Długość tras [km] 64 15,8 44 54 18,6 30,4

2. Długość linii [km] 191,6 25,6 152 108 27,5 bd

3. Liczba linii 9 2 12 13 4 5

4. Liczba pojazdów w inwentarzu 94 13 85 147 29 44

5. Przeciętny wiek pojazdu [lata] 8 2 9 15 21 17

6. Liczba pojazdów przegubowych 94 13 0 25 0 23

7. Liczba pojazdów niskopodło-
gowych 70 13 76 64 14 14

8. Liczba pojazdów z napędem 
pomocniczym 30 9 32 0 14 0

9. Liczba wozokm. w roku  [mln] 5,271 0,760 4,964 6,2 0,599 1,862

10. Liczba pasażerów w roku [mln] 40,0 3,5 22,7 42,7 7,1 12,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstw eksploatujących 
trolejbusy w poszczególnych miastach

Tabela 2
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Zarządzanie transportem trolejbusowym  
w miastach partnerskich projektu Trolley 
W miastach uczestniczących w projekcie Trolley przyjęto 
zróżnicowane rozwiązania w zakresie zarządzania transpor-
tem trolejbusowym.

W Salzburgu trolejbusy stanowią element systemu 
transportu publicznego integrowanego przez związek 
transportowy pn. Salzburger Verkehrsverbund GmbH. 
Związek ten funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, która w 100% stanowi własność landu 
Salzburg, obejmującego obszar 7156 km2 i zamieszkałego 
przez około 530 tysięcy ludzi.

Do podstawowych zadań Salzburger Verkehrsverbund 
GmbH należy: 

•	 planowanie rozwoju lokalnych i regionalnych linii 
i sieci transportu publicznego,

•	 koordynowanie obsługi transportowej pasażerów 
przez lokalny i regionalny transport publiczny,

•	 kontrolowanie jakości usług lokalnego i regionalnego 
transportu publicznego,

•	 udostępnienie informacji o funkcjonowaniu lokalne-
go i regionalnego transportu publicznego,

•	 zapewnianie możliwości zakupu zintegrowanych bi-
letów obejmujących transport lokalny i transport re-
gionalny.

Eksploatacją trolejbusów w Salzburgu w ramach zinte-
growanego systemu transportowego zajmuje się przedsię-
biorstwo Salzburger Lokalbahnen, należące do wielobran-
żowego koncernu Salzburg AG. Do zakresu jego działalno-
ści należą nie tylko miejskie przewozy pasażerskie, ale także 
regionalne przewozy pasażerskie transportem kolejowym 
i żeglugą śródlądową, turystyczne przewozy kolejką górską 
oraz przewozy ładunków. Ponadto koncern ten produkuje 
energię elektryczną i cieplną, zaopatruje mieszkańców mia-
sta w wodę, odprowadza z ich gospodarstw ścieki oraz 
świadczy usługi telekomunikacyjne. Przedsiębiorstwo Salz-
burger Lokalbahnen jest spółką akcyjną, stanowiącą włas-
ność publiczną. Trolejbusy w jego ramach występują pod 
marką ObusSLB.

Autobusy w Salzburgu są eksploatowane przez odrębne 
w stosunku do trolejbusów przedsiębiorstwo, stanowiące 
własność prywatną. W eksploatacji znajdują się zarówno 
autobusy zasilane olejem napędowym, jak i sprężonym ga-
zem ziemnym CNG. Dzięki funkcjonowaniu związku 
transportowego oferta przewozowa trolejbusów i autobu-
sów oraz kolei jest zintegrowana.

W Eberswalde trolejbusy stanowią element systemu trans-
portu publicznego Berlina i Brandenburgii integrowanego 
przez związek transportowy pn. Verkehrsverbund Berlin–
Brandenburg (VBB). Związek ten jest spółką zrzeszającą prze-
woźników transportu publicznego z Berlina i Brandenburgii 
oraz 18 miast z Brandenburgii, w tym Eberswalde, które ma 
w spółce 1,85% udziałów.

Verkehrsverbund Berlin–Brandenburg został utworzo-
ny w 1996 roku. Obejmuje obszar 30 367 km2 zamieszkały 
przez 6 milionów osób. Od 1999 roku obowiązuje wspólna 

taryfa na obszarze działalności związku. Zarząd związku 
transportowego wyznacza minimalny zakres obsługi trans-
portowej oraz standardy jej jakości.

Przewoźnicy zrzeszeni w związku obsługują regionalne 
linie kolejowe, S Bahn w Berlinie, metro w Berlinie, linie 
tramwajowe w Berlinie i w Brandenburgii, linie autobusowe 
w Berlinie i w Brandenburgii, linie trolejbusowe w Eberswal-
de oraz linie promowe w Berlinie i Brandenburgii.

W Eberswalde eksploatacją trolejbusów zajmuje się 
przedsiębiorstwo Barnim Bus GmbH w formie organiza-
cyjno-prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
stanowiącej własność publiczną. Spółka ta w swojej struk-
turze eksploatuje zarówno autobusy, jak i trolejbusy, wystę-
pując pod marką handlową Barnimer Busgesellschaft.

W Gdyni trolejbusy stanowią element systemu trans-
portu publicznego organizowanego przez Zarząd Komu-
nikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) oraz integrowanego przez 
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 
(MZKZG). ZKM jest jednostką budżetową gminy Gdynia, 
która organizuje usługi lokalnego transportu publicznego 
na obszarze 7 gmin (Gdyni, Rumi, Sopotu, Żukowa, Kosa-
kowa, Szemudu i Wejherowa Gminy). Do podstawowych 
zadań tej jednostki należą:

•	 planowanie linii transportu lokalnego;
•	 zatrudnianie operatorów do obsługi poszczególnych 

linii;
•	 prowadzenie sprzedaży i gromadzenie przychodów 

z biletów na usługi transportu lokalnego;
•	 utrzymywanie przystanków transportu lokalnego;
•	 udostępnianie pasażerom informacji o funkcjonowa-

niu transportu lokalnego;
•	 zapewnianie przez system nadzoru, regulacji i kon-

troli ruchu pojazdów odpowiedniej jakości usług 
transportu lokalnego.

MZKZG jest związkiem transportowym 14 gmin sta-
nowiących razem Metropolię Zatoki Gdańskiej, której naj-
większymi miastami są Gdańsk i Gdynia. Związek ten ma 
osobowość prawną. Jego podstawowymi zadaniami są:

•	 zapewnianie zintegrowanego funkcjonowania trans-
portu miejskiego obejmującego autobusy, tramwaje, 
trolejbusy, kolej miejską (SKM) oraz w ograniczonym 
zakresie kolej regionalną (PR) i tramwaje wodne na 
obszarze całej metropolii;

•	 sprzedaż i gromadzenie przychodów z biletów metro-
politalnych obowiązujących we wszystkich środkach 
transportu integrowanych przez związek z wyjątkiem 
tramwajów wodnych;

•	 udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transpor-
tu miejskiego w metropolii;

•	 promowanie usług transportu miejskiego funkcjonu-
jącego w metropolii.

Eksploatacją trolejbusów w Gdyni zajmuje się Przedsię-
biorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. (PKT). 
Przedsiębiorstwo to funkcjonuje od 1998 roku, kiedy zo-
stało wyodrębnione ze struktur przedsiębiorstwa autobuso-
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wo-trolejbusowego. Stanowi w 100% własność gminy 
Gdy nia. W 2011 roku było jednym z siedmiu operatorów 
zatrudnianych przez ZKM. Pozostali operatorzy eksploato-
wali wyłącznie autobusy. Dwaj z nich stanowili w 100% 
własność gminy Gdynia, pozostali – własność prywatną. 

W Brnie trolejbusy stanowią element systemu transpor-
tu publicznego zintegrowanego w skali województwa połu-
dniowomorawskiego. Regionalnym organizatorem trans-
portu na tym obszarze jest KORDIS JMK (Integrovaný 
dopravní system Jihomoravského kraje). Eksploatacją tro-
lejbusów w Brnie zajmuje się przedsiębiorstwo Dopravní 
Podnik Města Brna (Przedsiębiorstwo Transportowe Miasta 
Brna), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej stanowiącej 
własność publiczną. Sieć linii tego przedsiębiorstwa obej-
muje linie tramwajowe, trolejbusowe, autobusowe i pro-
mowe na Jeziorze Brneńskim. Trolejbusy nie mają więc wy-
odrębnionej struktury organizacyjnej, tak jak w Gdyni czy 
częściowo w Salzburgu. 

W Parmie trolejbusy funkcjonują jako element syste-
mu transportu publicznego organizowanego w skali miasta 
i gminy Parma w regionie Emilia–Romania przez Società 
per la mobilità e il trasporto pubblico (SMTP). Główne za-
dania tego podmiotu, zlokalizowanego w Parmie, koncen-
trują się na planowaniu rozwoju infrastruktury transpor-
tu miejskiego, a także pozyskiwaniu środków finanso-
wych na inwestycje. Ponadto podmiot ten planuje i pro-
muje usługi transportu publicznego w Parmie oraz inte-
gruje je z transportem indywidualnym. W ramach zarzą-
dzania transportem publicznym zamawia usługi i kontro-
luje świadczenie usług. 

Eksploatacją trolejbusów w Parmie zajmuje się przedsię-
biorstwo transportu publicznego w Parmie Transportii pu-
blici Parma (TEP) w formie organizacyjno-prawnej spółki 
akcyjnej stanowiącej własność publiczną. Poza trolejbusami 
przedsiębiorstwo to posiada także 345 autobusów, w tym 
90 zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Trolejbusy 
są więc eksploatowane w ramach jednej struktury organi-
zacyjnej z autobusami, stanowiąc w 2011 roku niespełna 
8,5% taboru przedsiębiorstwa. 

W Szegedzie trolejbusy funkcjonują jako element syste-
mu transportu publicznego integrowanego przez zarząd 
transportu publicznego, którego głównym zadaniem jest 
gromadzenie przychodów ze sprzedaży biletów. Usługi 
przewozowe w zakresie transportu lokalnego w Szegedzie 
wykonują dwa przedsiębiorstwa, a mianowicie:

•	 Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT), eksploatujące 
tramwaje i trolejbusy;

•	 Tisza Volán (TV), eksploatujące autobusy. 

Przedsiębiorstwo SZKT stanowi własność municypalną, 
a przedsiębiorstwo TV – własność państwową. 

Organizacja przewozów transportem trolejbusowym  
w miastach partnerskich projektu Trolley
Podstawowe dane dotyczące organizacji przewozów trans-
portem trolejbusowym w miastach partnerskich projektu 
Trolley w 2011 roku przedstawiono w tabeli 3. 

Z tabeli wynika, że:
•	 we wszystkich miastach z wyjątkiem Parmy trolejbu-

sy były eksploatowane przez cały rok;
•	 tylko w Eberswalde i Brnie wszystkie linie trolejbuso-

we były eksploatowane całotygodniowo;
•	 w poszczególnych miastach w ruchu znajdowało się 

od 11 do 120 trolejbusów;
•	 mniej niż połowę wozokilometrów realizowano w so-

botę i niedzielę w stosunku do dnia roboczego tylko 
w Eberswalde i w Brnie, natomiast w Parmie w sobo-
tę wykonywano tyle samo wozokilometrów co w dniu 
roboczym, a w niedziele i święta w ogóle nie eksplo-
atowano trolejbusów;

•	 w dniu roboczym trolejbusy kursowały w poszczegól-
nych miastach z prędkością eksploatacyjną 14 do 16 
km/h, natomiast w sobotę i niedzielę – 13 do 18 
km/h.

Organizacja przewozów transportem trolejbusowym  
w miastach partnerskich projektu Trolley w 2011 r.

Lp. Parametr
Miasto

Salzbug Eberswale Gdynia Brno Parma Szeged

1. Okres eksploatacji cały rok cały rok cały rok cały rok 10 mies. cały rok

2. Liczba linii ogółem 9 2 12 13 4 5

3.
Liczba linii eksploato-
wanych siedem dni 
w tygodniu

8 2 8 13 0 4

4. Maksymalna liczba  
pojazdów w ruchu 86 11 72 120 21 30

5.
Maksymalna liczba 
pojazdów przegubowych 
w ruchu

86 11 0 20 0 20

6. Liczba wozokm.  
w dniu roboczym [tys.] 16350 2523 13601 21500 3699 5664

7. Liczba wozokm.  
w sobotę [tys] 14123 1055 11244 9100 3699 3888

8. Liczba wozokm.  
w niedzielę [tys.] 9557 1018 8353 9300 0 3888

9. Prędkość eksploatacyjna 
w dniu roboczym (km/h) 16,32 16,04 15,39 13,76 15,05 15,8

10. Prędkość eksploatacyjna 
w sobotę (km/h) 17,59 17,52 15,47 13,23 15,05 16,0

11. Prędkość eksploatacyjna 
w niedzielę (km/h) 18,38 17,52 15,57 13,23 – 16,0

12.  Wydzielone pasy ruchu tak nie nie tak tak tak

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstw eksploatujących trolejbusy w poszcze-
gólnych miastach 

Perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego  
w miastach partnerskich projektu Trolley
Żadne z miast partnerskich projektu Trolley nie zamierza 
likwidować transportu trolejbusowego, wręcz przeciwnie  
– mają one konkretne plany inwestowania w tabor i w in-
frastrukturę. 

W Salzburgu istnieją plany objęcia siecią nowych obsza-
rów, w tym niemieckiej miejscowości Freilassing. W ciągu 
najbliższych 5 lat (2013–2017) zostanie wprowadzonych 
do eksploatacji 26 nowych przegubowych trolejbusów typu 
MetroStyle z możliwością rozszerzenia zamówienia o 14 
dodatkowych pojazdów, w tym 9 dwuprzegubowych o więk-
szej pojemności i tym samym zdolności przewozowej. 



9

TransporT miejski i regionalny 05 2013

Wprowadzenie do eksploatacji nowych trolejbusów po-
zwoli na wyeliminowanie z inwentarza ObusSLB ostatnich 
pojazdów wysokopodłogowych do 2017 roku.

W Eberswalde w latach 2010–2012 wymieniono cały 
tabor trolejbusowy na nowy. Są to pojazdy przegubowe, 
niskopodłogowe z pomocniczym napędem spalinowym 
i superkondensatorami do magazynowania rekuperowa-
nej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę okres żywot-
ności trolejbusów, obecnie posiadane przez Barnim Bus 
GmbH pojazdy mogą być eksploatowane jeszcze nawet 
ponad 20 lat. 

W ramach dostawy nowych trolejbusów marki Solaris 
do Eberswalde w 2012 roku rozpoczęto eksploatację 
pierwszego w Europie pojazdu wyposażonego w baterię 
litowo-jonową, która zastąpiła silnik Diesla stanowiący 
napęd pomocniczy w poprzednio dostarczanych jednost-
kach. Poza napędem z sieci i baterii litowo-jonowej pojazd 
ten może także na krótkich dystansach korzystać z trze-
ciego elektrycznego napędu w postaci superkondensato-
rów magazynujących energię elektryczną. W jeździe te-
stowej bateria litowo-jonowa pozwoliła na pokonanie od-
ległości 18 kilometrów bez zasilania z sieci, chociaż w prak-
tyce zakłada się możliwość korzystania z niej na krótszych 
odległościach. Załadowanie baterii wymaga zasilania 
z sieci trakcyjnej przez okres 20 minut. Wprowadzenie 
innowacji do opisywanego trolejbusu miało miejsce w ra-
mach projektu Trolley4.

W Gdyni planuje się zakup kolejnych nowych pojazdów 
i konwersję używanych autobusów na trolejbusy z dodat-
kowym bateryjnym napędem. W 2013 roku miasto przy-
stąpiło do realizacji kolejnego projektu rozwoju transportu 
miejskiego współfinansowanego przez Unię Europejską 
pod nazwą „Civitas Dyn@mo”. W ramach tego projektu 
dwa trolejbusy zostaną wyposażone w nowe baterie zapew-
niające wyższą efektywność energetyczną, i tym samym 
zasięg, od obecnie stosowanych. Wstępnie zakłada się, że 
będą to baterie litowo-jonowe, ale w przypadku uznania 
innych za efektywniejsze będzie możliwość ich zastosowa-
nia. Trolejbusy z nowymi bateriami mają być eksploatowa-
ne na linii trolejbusowej, której trasa częściowo będzie po-
zbawiona sieci trakcyjnej. Na tym odcinku trasy trolejbusy 
będą korzystać z napędu bateryjnego. 

Planuje się także objęcie obsługą trolejbusową nowego 
osiedla, bez inwestowania w sieć trakcyjną na jego terenie. 
Trolejbusy wyposażone w odpowiednio efektywne energe-
tycznie baterie w każdym kursie będą przemieszczać się po 
osiedlu, wykorzystując napęd bateryjny. Jedynie na pętli 
trolejbusowej na terenie osiedla ma być wybudowany odci-
nek sieci trakcyjnej w celu zapewnienia możliwości dołado-
wania baterii podczas postoju pojazdów. W jednym wa-
riancie projektu planuje się montaż sieci trolejbusowej na 
drodze dojazdowej do osiedla od głównej drogi wyposażo-
nej w sieć trolejbusową, w drugim zakłada się, że trolejbusy 
zjeżdżając z głównej drogi będą od razu wykorzystywać 

4 Europe’s first Trolley–Battery–Hybrid–Bus operating in Eberswalde, www.trol-
ley-project.eu, 14.02.2013.

napęd bateryjny. Do obsługi linii trolejbusowej prowadzą-
cej do nowego osiedla mają zostać zakupione nowe trolej-
busy z drugim napędem bateryjnym o odpowiedniej efek-
tywności energetycznej.

 Ponadto w Gdyni zakłada się kontynuowanie procesu 
konwersji używanych autobusów na trolejbusy i wyposaża-
nie ich w coraz efektywniejsze baterie, tak aby stanowiły 
one drugi napęd, a nie tylko napęd pomocniczy.

Ostatnio w Gdyni powstał pomysł wykorzystania tro-
lejbusów z drugim napędem bateryjnym do zapewnienia 
połączenia parkingów samochodowych leżących poza strefą 
centralną miasta z jego centrum. Trolejbusy na nowej linii 
w centrum korzystałyby z istniejącej sieci, a poza centrum, 
w rejonie parkingów, z napędu bateryjnego. Linia ta, jako 
bezpłatna, miałaby funkcjonować z wysoką częstotliwością, 
aby zachęcić użytkowników samochodów osobowych do 
korzystania z transportu zbiorowego

W Parmie od 2012 roku, podobnie jak w Salzburgu, 
wprowadza się do eksploatacji nowe niskopodłogowe tro-
lejbusy przegubowe VanHool ExquiCity o nowoczesnym 
kształcie nadwozia stylizowanym na tramwaj (fot. 2). 
Łącznie zakupiono ich 9. Inwestycja ta stanowi początek 
rewitalizacji transportu trolejbusowego w tym mieście.

W Szegedzie także trwa proces wymiany taboru. W 2012 
roku do eksploatacji wprowadzono 6 używanych trolejbu-
sów Škoda 15 Tr i jeden używany trolejbus Škoda 21 Tr. 
Innowacją w Szegedzie jest wprowadzenie do eksploatacji 
pierwszego trolejbusu z pomocniczym napędem bateryj-
nym. Do 2014 roku planuje się zakup 13 nowych trolej-
busów.

Podsumowanie
1. W rozwoju transportu trolejbusowego w miastach part-

nerskich projektu Trolley występowały okresy ekspansji 
i regresu. Tylko w Salzburgu przez cały czas miała miej-
sce ekspansja. W rezultacie Salzburg jest jedynym mia-
stem, w którym trolejbusy mają dominujący udział 
w przewozach transportu miejskiego.

Fot. 2. Nowoczesny trolejbus VanHool ExquiCity w Parmie podczas uroczystego wprowadzenia 
do eksploatacji w maju 2012, fot. O. Wyszomirski
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2. Organizacją transportu trolejbusowego w miastach 
partnerskich projektu Trolley na szczeblu władz pu-
blicznych zajmują się związki transportowe bądź za-
rządy transportu miejskiego, lub regionalnego. Zakres 
działalności organizatorskiej tych podmiotów jest 
zróżnicowany. W minimalnym zakresie obejmuje on 
działalność planistyczną, koordynacyjną i kontrolną, 
a w maksymalnym poza tymi zadaniami, sprzedaż bi-
letów, opracowywanie rozkładów jazdy i utrzymywa-
nie przystanków.

3. W miastach partnerskich projektu Trolley tylko w jed-
nym przypadku trolejbusy eksploatowane są jako jedy-
ny środek transportu w strukturze przedsiębiorstwa 
przewozowego. W pozostałych są one eksploatowane 
wspólnie z innymi środkami transportu, w tym w poło-
wie przypadków razem z autobusami.

4. W większości miast partnerskich projektu Trolley:
•	 eksploatowane są trolejbusy przegubowe oraz trolej-

busy z napędem pomocniczym, głównie spalinowym;
•	 w strukturze taboru trolejbusowego dominują pojaz-

dy niskopodłogowe;
•	 trolejbusy funkcjonują przez cały rok we wszystkie 

dni tygodnia.
5. W poszczególnych miastach partnerskich projektu 

Trolley:

•	 trolejbusy eksploatowane są na trasach o długości od 
16 do 64 kilometrów, obsługują od 2 do 13 linii 
i kursują z prędkością eksploatacyjną od 13 do 18 
km/h;

•	 w ruchu jednocześnie znajduje się od 11 do 120 tro-
lejbusów.

6. We wszystkich miastach projektu Trolley przewiduje się 
rozwój transportu trolejbusowego, zwłaszcza w zakresie 
taboru. W niektórych miastach można zaobserwować 
tendencję do wprowadzania pojazdów stylizowanych na 
nowoczesne tramwaje, w innych – z bateryjnym napę-
dem pomocniczym, który będzie przekształcany w do-
datkowy, wykorzystany do regularnej obsługi odcinków 
tras bez sieci trolejbusowej.

 
Literatura
1. Mackinger G., Der Obus in Salzburg, Verlag Kennig, Nordhorn 

2005.
2.  Nemeth A.Z., The trolleybus system of Szeged, [w:] Determinants 

of Functioning of Trolleybus Transport in Selected Cities of the 
European Union, edited by M. Bartłoniejczyk and M.Połom, 
Bernardinium, Pelplin 2011. 

3. Europe’s first Trolley-Battery-Hybrid-Bus operating in Eberswalde, 
www.trolley-project.eu, 14.02.2013.

Fot. 3. Nowoczesny trolejbus Solaris Trollino 18 z superkondensatorami w Eberswalde, maj 
2011, fot. M.Wołek

Fot. 5.  Trolejbus skonwertowany z autobusu Mercedes Citaro O530 w Szeged maj 2011, fot. 
A. Nemeth

Fot. 4. Nowoczesny trolejbus Solaris Trollino 12 z bateryjnym napędem pomocniczym w Gdyni, 
w październiku 2012, fot. J. Wensierski

Fot.6.  Trolejbus Škoda 21Tr w Brnie, maj 2011, fot. DPMB Brno
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WARTość uSługi dLA PASAŻERA  
W śWiETLE BAdAń uŻyTKoWNiKóW  
TRANSPoRTu REgioNALNEgo1

Streszczenie. Funkcjonowanie transportu regionalnego jest nieodłącz-
nym elementem systemu transportowego poszczególnych województw. 
Świadczenie usług przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku wyma-
ga zaspokojenia potrzeb przewozowych potencjalnych klientów, co wią-
że się również z koniecznością ciągłego podnoszenia jakości tych usług. 
Przedsiębiorstwa przewozowe funkcjonujące w Europie Zachodniej w du-
żym stopniu spełniają wymagania klientów w odniesieniu do jakości usług. 
W Polsce prowadzone są działania, których zadaniem jest między innymi 
podnoszenie komfortu podróży środkami komunikacji publicznej, rozwi-
janie oferty przewozowej, zwiększanie bezpieczeństwa przewozów i inne. 
Czynniki te uwzględnione są w przedstawionych w artykule badaniach. 
Poznawanie potrzeb obecnych i przyszłych pasażerów w transporcie pu-
blicznym umożliwia dopasowanie oferty przewozowej, przy zachowaniu 
odpowiedniej proporcji nakładów finansowych potrzebnych do realizacji 
tego typu działań. 

Badania w zakresie preferencji pasażerów są podstawą w tworzeniu 
wartości usług publicznych przewozów pasażerskich na terenie regionu 
i nie tylko. Kształtowanie oferty przedsiębiorstw świadczących usługi prze-
wozowe o charakterze użyteczności publicznej nie zwalniają z obowiązku 
jej ciągłego ulepszania. W artykule przedstawione są  wyniki badań, któ-
re dotyczą regionalnych przewozów pasażerskich w świetle kształtowania 
wartości usług. Uwzględniono podstawowe postulaty przewozowe oraz 
dodatkowe czynniki, które mają wpływ na podejmowanie decyzji w zakre-
sie wyboru środka transportu.  Przedstawiona została także charakterysty-
ka podstawowych pojęć związanych z wartością usługi oraz wnioski z ba-
dań ankietowych, które zostały przeprowadzone na terenie województwa 
zachodniopomorskiego w roku 2012 wśród mieszkańców całego regionu.
Słowa kluczowe: transport regionalny, transport pasażerski, wartość 
usługi dla klienta

Wprowadzenie
Dominacja samochodów osobowych w codziennych podró-
żach mieszkańców regionu stała się problemem nie tylko 
władz samorządowych, ale również samych mieszkańców, 
którzy coraz częściej odczuwają negatywne skutki wywoła-
ne wzrostem natężenia ruchu drogowego. Pogłębiające się 
zjawisko coraz szerszego wykorzystywania motoryzacji in-
dywidualnej do zaspokojenia codziennych potrzeb prowa-
dzi do wzrostu kosztów zewnętrznych transportu, w tym 
kongestii, hałasu, zanieczyszczenia środowiska oraz wypad-
kowości. Przeciwstawienie się tej niekorzystnej tendencji 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013.  Wkład autorów w publikację: E. Załoga 
50%, Z. Kłos-Adamkiewicz 50%.

wymaga przede wszystkim usprawnienia funkcjonowania 
pasażerskiego transportu zbiorowego oraz odpowiednie-
go kształtowania wartości usług przez niego oferowanych. 
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pre-
ferencji pasażerów, które mają znaczenie w przypadku 
kształtowania wartości usługi dla pasażerów transportu re-
gionalnego. Wymogi jakościowe, które są częścią wartości, 
stanowią podstawę do tworzenia usług na wysokim pozio-
mie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ceny za 
te usługi.

Wartość usługi dla pasażera
Zagadnienie wartości usługi dla pasażera w publicznym 
transporcie zbiorowym było dotychczasowo rzadko podej-
mowane w literaturze przedmiotu. Aby zrozumieć znacze-
nie wartości usługi dla pasażera, należy przede wszystkim 
wyjść od samej definicji wartości i wartości dla klienta.

Termin wartość pojawia się w opracowaniach ekono-
micznych dość często. Brakuje jednak jednoznacznej defini-
cji tego pojęcia. V. Zeithalm przez wartość rozumie: „[…] 
dokonaną przez konsumenta ogólną ocenę użyteczności 
produktu opartą na sposobie postrzegania tego, co jest 
otrzymane, w stosunku do tego, co jest dane”2. Definicja ta 
podkreśla subiektywną ocenę wartości i różne jej postrzega-
nie w zależności od sytuacji. Subiektywne postrzeganie 
wartości podkreśla też K. Monroe, który stwierdza: 
„Postrzegana przez nabywców wartość jest stosunkiem 
między jakością lub korzyściami postrzeganymi przez nich 
w produkcie, a ceną, którą muszą za nią zapłacić”3. Podobnie 
rozumie to zagadnienie wielu autorów zwracając uwagę na 
współczynnik jakościowo-cenowy jako przedmiot analizy 
w procesie decyzyjnym użytkowników transportu. Jeszcze 
szerzej do zagadnienia podchodzi S. Smyczek4, który za-
uważa, że budując strategię opartą na wartości dla pasaże-
ra, należy zwrócić też uwagę na relacje między stronami 
dokonującymi transakcji. 

2 V. Zeithaml, Consumer perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and 
Synthesis of Evidence,„Journal of Marketing” 1988, vol. 52, No 3, s.14.

3 Zob. m.in. E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, s. 97 i dalsze.

4 S. Smyczek, Transport publiczny jako źródło wartości dla pasażera, „Komunikacja 
Publiczna” 2012, nr 4.
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z podstawowych narzędzi służących poznaniu elementów 
składowych subiektywnie postrzeganej wartości są mię-
dzy innymi badania preferencji użytkowników transportu. 
Przykładem takich działań są badania preferencji pasaże-
rów transportu regionalnego, które zostały przeprowadzo-
ne w ramach projektu badawczego MNiSW pt. „Model 
funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego 
w Polsce”10.

Do realizacji badań wykorzystano kwestionariusz ankie-
ty. Objęto nim 594 osoby z województwa zachodniopo-
morskiego. Badania przeprowadzono wśród pasażerów 
przebywających na dworcach kolejowych i autobusowych 
oraz na przystankach busów, a także podczas przejazdu po-
ciągami i autobusami na obszarze wskazanego wojewódz-
twa. Część ankiet wypełnili mieszkańcy Szczecina, wskazu-
jąc własne preferencje dla podróży regionalnych. Badaniami 
objęto pasażerów przemieszczających się na trasach dociera-
jących między innymi do Stargardu Szczecińskiego, Myśli-
borza, Białogardu, Koszalina, Szczecinka, Piły, Trzebia towa, 
Chojny, Gryfic, Świnoujścia. W badanej próbie znajduje się 
35% pasażerów PKP, 25% – pasażerów PKS, 24% pasaże-
rów mikrobusów oraz 16% mieszkańców Szczecina. 

Wśród 594 ankietowanych zdecydowanie przeważali 
uczniowie lub studenci, którzy stanowili 59% ogółu bada-
nych, na drugim miejscu znajdowali się pracujący w czasie 
regularnym – 21%, na kolejnym – pracujący w czasie nie-
regularnym – 8% oraz emeryci lub renciści – również 8%. 
Najniższy udział w badaniach mają niepracujący (bezrobot-
ni) – 4%. Na pytanie o status społeczny nie odpowiedziało 
2% badanych (rys. 2).

Formularz ankiety składał się z trzech głównych części 
zawierających ogółem 9 pytań (nie uwzględniając metrycz-
ki). Pytania zadawane ankietowanym były dość ogólne 
i dotyczyły w pierwszej części:

•	 poziomu regularności odbywania podróży,
•	 wyboru transportu zbiorowego jako środka transportu,
•	 celu podróży transportem zbiorowym,

10 Projekt (nr N N112368440) zrealizował zespół Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem Elżbiety Załogi.

Wartość postrzegana przez usługobiorcę to stosunek 
pomiędzy całkowitą wartością dla klienta a całkowitym 
kosztem, który ponosi5. Wzrost wartości postrzeganej 
przez klienta może odbywać się na dwa sposoby6:

•	 poprzez wzrost korzyści, których klient doświadcza,
•	 poprzez zmniejszenie kosztów, które ponosi.

Korzyści dotyczą przede wszystkim samej usługi, perso-
nelu czy też wizerunku firmy świadczącej usługi. W ocenie 
klienta wynikają przede wszystkim z kombinacji cech fi-
zycznych produktu lub też w przypadku usługi – jej cech 
jakościowych oraz cech usług towarzyszących. Korzyści te 
wynikają z potrzeb egzystencjalnych, społecznych i psycho-
logicznych, które chce zaspokoić klient, kupując i korzysta-
jąc z usługi. Koszty natomiast są sumą wszystkich kosztów 
(pieniężnych i niepieniężnych) związanych z realizacją usłu-
gi, zwanymi w literaturze kosztami uogólnionymi – genera-
lizedcosts7 – najczęściej uwzględniającymi cenę i czas8. 
Użytkownik transportu rozpatruje wartość w zależności od 
rodzaju potrzeby, którą chce zaspokoić, oraz dyspozycji cza-
su. Rozważa konkretną relację przewozową, cechy jakości 
usługi, w tym m.in. dostęp do przystanku (odległość, czas 
dojścia, częstotliwość połączeń), dostęp do pojazdu (łatwość 
wejścia, łatwość zajęcia miejsca itp.) oraz bezpieczeństwo 
w środkach transportu i w punkcie komunikacyjnym. 
Punktem odniesienia dla tak rozważanej wartości usługi 
transportu zbiorowego jest posiadana alternatywa – najczę-
ściej własny środek transportu9. 

Tworzenie wartości dla klienta to proces kształtowania 
usługi transportowej w celu zaspokojenia zdefiniowanych 
i nieujawnionych jeszcze potrzeb nabywców poprzez do-
starczanie im zadowolenia w sposób bardziej skuteczny 
i efektywny, niż mogłaby to zrobić konkurencja – szeroko 
pojmowana: inni przewoźnicy lub własny pojazd samocho-
dowy (rys. 1). 

charakterystyka przeprowadzonych badań
Poznanie wartość usługi dla pasażera w przypadku publicz-
nego transportu zbiorowego i możliwości uzyskania wiedzy 
na ten temat w znaczący sposób wpływają na jakość usług 
oferowanych przez przedsiębiorstwa przewozowe. Jednym 

5 Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, red. B. Dobiegała-Korona, 
T. Doligalski. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Warszawa 2011, s. 197.

6 K. Monroe, Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw – Hill, New York 1990, s. 46.
7 Model kosztu uogólnionego uwzględnia wszystkie koszty, jakie musi ponieść użyt-

kownik, aby pokonać drogę ze źródła do celu podróży. Obejmują one, w zależności 
od wybranego środka transportu, zarówno koszty eksploatacyjne jak i koszty czasu 
podróży z uwzględnieniem stopnia uciążliwości poszczególnych etapów podróży, wy-
rażone bądź w formie finansowej, bądź czasowej, lub w innej formie wartości ekwi-
walentnych. Porównanie wartości kosztu uogólnionego (wyrażanego zwykle w mi-
nutach) podróży samochodem osobowym oraz środkiem komunikacji zbiorowej 
wskaże na preferencje w wyborze środka transportu. Podział zadań przewozowych. 
Zastosowanie wnioskowania rozmytego. http://edroga.pl/nauka/badania/4453-pod-
zial-zadan-przewozowych-ii-zastosowanie-wnioskowania-rozmytego, 21.02.2013.

8 Zob. m.in. T. Dyr., Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich, Wydaw-
nictwo Politechnika Radomska, Radom 2009, s. 173.

9 Ibidem, s. 223.

Rys. 1. Wymiary wartości dla klienta
Źródło: B. Dodds, Managing customer value. Essentials of Product Quality, Customer Service and Price 
Decisions, University Press of America, 2003, s. 5
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•	 celu podróży samochodem osobowym,
•	 środka transportu najczęściej wybieranego,
•	 możliwości wyboru pomiędzy środkami przewozo-

wymi,
•	 czasu przejazdu przy wybranych środkach przewozo-

wych.

Druga część ankiety była skierowana do osób korzysta-
jących z komunikacji zbiorowej i dotyczyła postulatów 
transportowych, które decydują o wyborze danego środka 
transportu zbiorowego. Zaliczono do nich:

•	 bliskość przystanku,
•	 szybkość przejazdu,
•	 dostępność w czasie,
•	 łatwość przesiadki,
•	 dostęp do informacji o rozkładzie jazdy,
•	 łatwość zakupu biletu,
•	 taniość,
•	 bezpieczeństwo,
•	 komfort podróży,
•	 przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

W trzeciej części zawarto pytania dotyczące elementów, 
które wymagają poprawy w ramach dostępnej oferty prze-
wozów pasażerskich. Ankietowany zostali poproszeni 
o przypisanie odpowiedniej wagi: w pierwszej kolejności 
(1), w drugiej kolejności (2), w trzeciej kolejności (3) dla 
następujących elementów:

•	 ustalenie dodatkowych połączeń,
•	 wyznaczenie nowych przystanków na istniejących 

połączeniach,
•	 zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów,
•	 przystosowanie rozkładów jazdy do potrzeb miesz-

kańców,
•	 polepszenie informacji o rozkładzie jazdy i cenach bi-

letów,
•	 ułatwienie zakupu biletów,
•	 przystosowanie przystanków do obsługi osób niepeł-

nosprawnych,
•	 polepszenie bezpieczeństwa i wygody jazdy,
•	 wprowadzenie lub rozszerzenie oferty usług zindywi-

dualizowanych (na zamówienie indywidualne lub 
zbiorowe, np. regularne dowozy do szkół, do pracy).

Ze względu na charakter artykułu uwaga zostanie sku-
piona przede wszystkim na aspektach związanych z postu-
latami transportowymi oraz elementach dotyczących wy-
maganych przez pasażerów zmian w ofercie przewozowej. 
Dodatkowo przedstawione zostaną także preferencje w za-
kresie wyboru środka transportu – przede wszystkim w od-
niesieniu do wykorzystania samochodów osobowych. 

Wybór środka transportu
Analizując wyniki badań, należy uwzględnić charakter 
badanej populacji, w tym przypadku stanowią ją w więk-
szości użytkownicy transportu zbiorowego. Na podstawie 
badania uzyskano informacje, iż najwięcej respondentów 
ogółem (31%) jeździ autobusami. Drugie miejsce w prze-
wozach regionalnych zajmuje kolej. Pociągami jeździ 27% 
ogółu badanych. Trzecim środkiem transportu zaspokajają-
cym potrzeby przewozowe ludności jest samochód osobo-
wy. Podróżuje nim co piąty badany ogółem. Znaczna część 
(15%) ludności korzysta z usług przewoźników operujących 
mikrobusami. Inne środki transportu (przede wszystkim 
komunikacja miejska) służą znacznie mniejszej grupie lud-
ności (rys. 3).

Rys. 2. Struktura badanych według statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim 
w  2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego 
w Polsce”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012

Z autobusów najczęściej korzystają emeryci i renciści 
(46%) i tylko około 20% pracujących w czasie regularnym, 
a także – niepracujących. Przewozy kolejowe są wykorzy-
stywane przez 40% osób pracujących w czasie regularnym. 
W mniejszym stopniu z usług kolei korzystają pracujący 
w czasie nieregularnym (14%) oraz emeryci i renciści 
(15%). Samochodem osobowym jeździ co trzeci bezrobot-
ny (prawdopodobnie przewożony jako członek rodziny), co 
czwarty mieszkaniec siedziby gminy, korzystając również 
z przejazdów z rodziną. Mikrobusy są wybierane do prze-
jazdów doraźnych przez pracujących w czasie nieregular-
nym (26%), emerytów i rencistów (20%). Mniej popularne 
są wśród uczniów i studentów (12%) (rys. 4).

Preferencje w wyborze środka transportu
Samochód osobowy, zdaniem większości badanych (65%), 
jest najlepszym środkiem transportu w przypadku podróży 
przekraczających 3 godziny. Dla tej długości podróży kon-
kurencję stanowią dla siebie pociągi (45%) oraz inne środki 
transportu (47%), np. samoloty. Autobusy w tym przypadku 
wybiera tylko 9% ankietowanych, a 2% mikrobusy (rys. 5). 

Rys. 3. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez pasażerów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim 
w  2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego 
w Polsce”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012
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Przyczyny decydujące  
o wyborze określonych środków transportu 
W przypadku przewozów autobusowych ich największym atu-
tem jest dostępność przestrzenna (bliskość przystanków – 22% 
wskazań). W odniesieniu do innych gałęzi transportu ważnymi 
postulatami są: przystosowanie do przewozu osób niepełno-
sprawnych (23%) i komfort podróżowania (17%); mikrobusy 
wybierane są głównie z powodu szybkości przejazdu (18%), 
a pociągi – niskiej ceny, bezpieczeństwa, dostępności informacji 
oraz komfortu podróży (14–12% wskazań) (rys. 6).

Pociąg
Pasażerowie doceniają stosunkowo niski koszt przejazdu 
tym środkiem transportu i łatwość zakupu biletów (po 
14% wskazań), bezpieczeństwo i łatwość uzyskania in-
formacji o rozkładzie jazdy (po 13% wskazań), a także 

komfort podróży (12%) oraz łatwość przesiadek (11%). 
Największą wadę transportu kolejowego stanowią od-
ległe, w stosunku do potrzeb, przystanki. Ich bliskość 
wskazano tylko w 4% odpowiedzi ogółem, natomiast 
tylko 2% spośród emerytów i rencistów. Zadowolenie 
z dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów wy-
rażono tylko w 8% opinii. Niezadowalające są też przy-
stosowania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Tę cechę, jako przyczynę wyboru pociągu do przejazdów, 
wskazano w 6% odpowiedzi. 

Autobus
Największą zaletą przejazdów autobusami jest bliskość 
przystanku. Wskazało ją 22% oceniających podróżowa-
nie tym środkiem transportu. Wśród mieszkańców miast 
nie będących siedzibą powiatu wskazania sięgają 28%. 
Autobusy są bardziej, niż pociągi, dostępne w czasie (11% 
wskazań), lecz więcej pasażerów ma trudności z zakupem 
biletów. Podróżowanie autobusem jest oceniane znacznie 
niżej niż pociągiem ze względu na takie cechy jak: bez-
pieczeństwo, komfort podróży (po 7% wskazań ogółem) 
i tania cena (8%), a także – łatwość przesiadek (9% wska-
zań). Na tym samym poziomie oceniana jest szybkość jaz-
dy (9%) oraz przystosowania do przewozu osób niepełno-
sprawnych (6%).

Mikrobus
Szybkość przejazdu jest cechą dominującą w wyborze mi-
krobusów do przejazdów. Wskazano ją w 18% odpowiedzi 
oceniających ich ofertę przewozową. Inne atuty mikrobu-
sów to korzystna dla pasażerów dostępność w czasie (14% 
wskazań) oraz w przestrzeni (bliskość przystanków 13%). 
Główne wady w przypadku tej formy transportu wynikają 
z niedostatecznego bezpieczeństwa i trudności z informa-
cjami o rozkładzie jazdy (nie są one wskazane tylko w 6% 
odpowiedzi).

Inny środek transportu
Wyboru innych środków transportu publicznego dokonu-
ją osoby potrzebujące ich dostosowania do przewozu osób 
niepełnosprawnych (23% wskazań), wygody podróżowania 
(17%) i szczególnie uczulone na bezpieczeństwo (12%). 
Ważna jest dla nich także dostępność w czasie i szybkość 
przejazdu (po 10% wskazań). Inne środki to zapewne tak-
sówki lub pojazdy specjalistyczne, a w dalszych podróżach 
– samoloty. 

Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej
Do scharakteryzowania preferencji ulepszeń oferty przewo-
zów pasażerskich przyjęto 12 cech określających jakość tej 
oferty i zastosowano trzy stopnie kolejności realizacji ulep-
szeń, w tym 44% dotyczyło ulepszeń do realizacji w pierw-
szej kolejności, 30% – w drugiej i 26% – w trzeciej (rys. 7). 

Do najważniejszych ulepszeń, które należy przeprowa-
dzić, można zaliczyć:

•	 zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów i polep-
szenie bezpieczeństwa oraz wygody (po 12% wskazań); 

Rys. 4. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez poszczególne grupy społeczne
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim w 
2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012

Rys. 5. Preferencje wyboru środka transportu w zależności od czasu podróżowania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim w 
2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012

Rys. 6. Przyczyny wpływające na wybór środków transportu do przemieszczeń 
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim w 
2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012



15

TransporT miejski i regionalny 05 2013

•	 wprowadzenie dodatkowych połączeń i przystosowa-
nie przystanków dla osób niepełnosprawnych (po 11% 
wskazań). Należy zwrócić uwagę, iż dodatkowe połą-
czenia najbardziej potrzebne są na obszarach wiejskich;

•	 przystosowanie rozkładu jazdy autobusów do potrzeb 
pasażerów – (10% wskazań);

•	 polepszenie informacji o rozkładzie jazdy i cenach bi-
letów, przystosowanie rozkładu jazdy pociągów do 
potrzeb pasażerów oraz polepszenie oferty przewo-
zów zindywidualizowanych – (po 8% wskazań);

•	 ułatwienie zakupu biletów – (7% wskazań);

Wśród postulatów koniecznych do realizacji w drugiej 
kolejności respondenci wskazali między innymi:

•	 wyznaczenie nowych przystanków na istniejących li-
niach komunikacyjnych oraz korzystne dla pasażerów 
zmiany w rozkładach jazdy mikrobusów (po 11% 
wskazań);

•	 ustalenie dodatkowych połączeń komunikacyjnych, 
większą dostępność zakupu biletów oraz poprawę 
rozkładu jazdy pociągów (po 9% wskazań);

Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań utwierdzają w przekonaniu, 
iż wymagany jest ciągły monitoring potrzeb pasażerów, jak 
również badanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych 
na regionalnym rynku przewozów pasażerskich. Wartość 
usługi dla pasażera wynika z jakości oferty lub też korzyści 
wynikającej ze stosunku oferty usługowej do ceny, jaką 
pasażer musi za nią zapłacić. Wysoka wartość usługi decy-
duje o zainteresowaniu pasażerskim transportem zbio-
rowym, jednakże jej spadek często wpływa na zwiększenie 
zainteresowania samochodem osobowym. Kształto wanie 
wartości usługi dla pasażera (przez przedsię biorstwa 
przewozowe lub organizatora transportu zbioro wego) 
umożliwia, przy wykorzystaniu odpowiednich środ ków, 
zachęcenie i pozyskanie nowych pasażerów. Sukces na 
rynku polega przede wszystkim na zwiększeniu liczby 
pasażerów przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania 

samochodów osobowych w codziennych podróżach, 
a tym samym minimalizacji kosztów zewnętrznych trans-
portu. Wartość oferowanej usługi przewozowej jest także 
związana z efektywnością procesu gospodarowania 
w przedsiębiorstwie przewozowym. Należy dążyć do 
optymalnej sytuacji, w której wartość usług oferowanych 
pasażerom jest zgodna z ich preferencjami. W sytuacji gdy 
oczekiwania są wyższe, pasażerowie odczuwają tym samym 
niższą jakość usług przy zbyt wysokiej cenie, z drugiej stro-
ny nie należy też narażać się na koszty związane ze zbyt 
wysoką jakością usług w przypadku określonych niższych 
oczekiwań pasażerów. Pasażerowie kierują się subiektywną 
oceną usługi, co wymaga jej poznania między innymi po-
przez badania ankietowe. W przypadku usługi transpor-
towej podstawowym celem jest chęć przemieszczania się, 
tak więc cechy usług, zarówno transportu zbiorowego jak 
też indywidualnego, decydują o wyborze konkretnej formy 
przemieszczania. Konieczność regularnego badania potrzeb 
pasażerów ułatwia kreację usług na odpowiednim poziomie 
przy zachowaniu racjonalnej ceny, akceptowanej przez pa-
sażerów. Należy jednak pamiętać, że z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa przewozowego istnieje pewna granica 
kształtowania wartości usług (w tym jej podstawowego ele-
mentu, czyli jakości), poza którą dalsze inwestowanie jest 
nieopłacalne. Należy ograniczać podnoszenie atrakcyjności 
usługi przewozowej w momencie uzyskania zadowalające-
go poziomu satysfakcji pasażerów. Kształtowanie wartości, 
rozumiane także poprzez podnoszenie jakości usług, uza-
leżnione jest od wiedzy i woli przedstawicieli samorządu 
terytorialnego oraz administracji odpowiedzialnej za orga-
nizację transportu zbiorowego czy też umiejętności prze-
woźników we wdrażaniu systemu zarządzania jakością. 

Literatura
1. Dodds B., Managing customer value. Essentials of Product Quality, 

Customer Service and Price Decisions, University Press of America, 
2003.

2. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażer-
skich, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2009.

3. Miasta jutra. Wyzwania, wizje, rozwiązania. Komisja 
Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 
Luksemburg 2011.

4. Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego 
w Polsce, grant MNiSW nr N N112368440, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012 (maszynopis).

5. Monroe K., Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, 
New York 1990.

6. Smyczek S., Transport publiczny jako źródło wartości dla pasażera, 
„Komunikacja Publiczna” 2012, nr 4.

7.  Schönfelder S., Axhausen K.W.: Urban Rhythms and Travel 
Behaviour. Spatial and Temporal Phenomena of Daily Travel. 
Ashgate Publishing Limited, Surrey, England 2010.

8. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach 
klientów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.

9. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, red. 
B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.

10. Zeithaml V., Consumer perceptions of Price, Quality, and Value: 
A Means-End Model and Synthesis of Evidence, „Journal of 
Marketing” 1988, Vol. 52, No 3.

Rys.7. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych w województwie zachodniopomorskim w 
2012 r. dla potrzeb grantu pt.: „Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012



TransporT miejski i regionalny 05 2013

16

LidiA ŻAKoWSKA 
dr hab. inż., Politechnika Krakowska,  
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,  
+48 12 628 29 91,  
lzakowsk@pk.edu.pl 

PERcEPcjA PRZESTRZENi TRANSPoRTu 
jAKo dETERMiNANTy BEZPiEcZEńSTWA  
W KoNcEPcji ZRóWNoWAŻoNEgo  
TRANSPoRTu dRogoWEgo W EuRoPiE1

Streszczenie. Osiągnięcie zrównoważonego systemu transportu w Euro-
pie wiąże się z koniecznością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, 
które wspomogą mobilność i będą miały pozytywny wpływ na wzrost go-
spodarczy i zatrudnienie w Europie. W odniesieniu do zrównoważonego 
transportu drogowego aspekty bezpieczeństwa mają być zharmonizowane 
z wymogami środowiska i ekonomii. Praca obejmuje krótkie przedstawie-
nie istoty koncepcji zrównoważonego transportu i trendów występujących 
w zrównoważonym rozwoju transportu drogowego. Zinwentaryzowane 
zostały uwarunkowania postrzegania przestrzeni, w szczególności prze-
strzeni transportu drogowego, które odgrywa decydującą rolę z uwagi 
na bezpieczeństwo ruchu. Percepcja przestrzeni transportu drogowego 
jest kompleksową współzależnością fizycznych i socjalnych czynników, 
poszczególnych indywidualności i grup społecznych, jest interaktywna 
i dynamiczna. Zaprezentowano modele teoretyczne procesu percepcji 
środowiska i metody pomiaru percepcji w bezpieczeństwie dróg. Analizy 
teoretyczne i przegląd stosowanych metod badawczych potwierdzają kolo-
salną rolę innowacyjnych metod wizualizacji przestrzeni transportu, umoż-
liwiających analizę percepcji bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań 
w procesie wdrażania zrównoważonego transportu drogowego.
Słowa kluczowe: zrównoważony transport, bezpieczeństwo, środowisko, 
percepcja

Wprowadzenie
Transport ma zasadnicze znaczenie dla europejskiej gospo-
darki, co podkreślane jest w raporcie Komisji Europejskiej 
[1], a także w streszczeniu wypowiedzi wiceprzewodni-
czącego KE, Komisarza ds. Transportu Siima Kallasa [2]. 
Kallas przestrzega, że jeśli nie będziemy więcej inwesto-
wać w badania i innowacje, może mieć to poważne kon-
sekwencje dla ogólnej konkurencyjności gospodarki UE. 
Inicjatywa wdrażania koncepcji zrównoważonego trans-
portu, którą realizujemy, ma pomóc w osiągnięciu naszych 
celów w zakresie mobilności i mieć pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Komisja Europejska prowadzi wielokierunkowe inten-
sywne prace w zakresie mobilności i transportu, zmierzają-
ce do przyspieszenia rozwoju i wprowadzania na rynek no-
wych technologii w branży transportowej. Nowy etap roz-
poczętych obecnie inicjatyw [1] ma na celu koordynację 
badań naukowych i innowacji w transporcie. 

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej transport 
w Europie (drogowy, lotniczy, kolejowy i wodny) powinien 
być bezpieczny, ekologiczny, wydajny, cichy i inteligentny. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 

Zmierzamy zatem do stworzenia zrównoważonego trans-
portu, w którym aspekty bezpieczeństwa mają być zhar-
monizowane z wymogami środowiska i ekonomii.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Definicję rozwoju zrównoważonego można sformułować 
następująco [3]: bieżący rozwój społeczny nie może ogra-
niczać możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Pod tym 
pojęciem kryją się różne szczegółowe problemy jak: zaso-
bów ludzkich, bezpieczeństwa, żywności, gatunków i eko-
systemów, energetyki, przemysłu, gospodarki międzynaro-
dowej, w tym problemy środowiskowe oraz transportowe 
(komunikacyjne).

Koncepcja zrównoważonego rozwoju powoli staje się 
coraz powszechniejsza w całej Europie, również w polskim 
społeczeństwie. Jej narodziny związane są z działającą w la-
tach 80. komisją ONZ kierowaną przez dr Gro Harlem 
Brutland (1983–1987 World Commission on Environment 
and Development). Zapis o kierowaniu się zasadą zrówno-
ważonego rozwoju funkcjonuje w Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej już od roku 1997, jednak dopiero wej-
ście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że poważnie za-
częto w Polsce traktować problemy ekorozwoju i wynikają-
ce stąd obowiązki. 

Zrównoważony rozwój był i jest reakcją na industrialną 
epokę obejmującą XX wiek, gdy na skutek, z dzisiejszego 
punktu widzenia, rabunkowej eksploatacji surowców, „brud-
nego” przemysłu, nierówności rozwoju i innych niekontrolo-
wanych zagrożeń otoczenia następowały trudne do odwróce-
nia zmiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Trendy w zrównoważonym rozwoju transportu drogowego  
– bezpieczeństwo, środowisko, ekologia
Uświadomienie zarówno projektantom, jak też decyden-
tom i zleceniodawcom złożonego charakteru zależności 
pomiędzy człowiekiem i kształtowanym przez niego śro-
dowiskiem jest zasadniczym punktem zwrotu w kierunku 
tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska infra-
struktury transportu drogowego. Wiedza o elastyczności 
niezbędnej w procesie projektowania infrastruktury dróg 
jest szczególnie ważna dla pełnego, efektywnego rozwa-
żenia wymogów mobilności i bezpieczeństwa, a także 
ochrony środowiska i zasobów dziedzictwa kulturowego. 
Znalezienie rozwiązań projektowych wynikających z pełnej 
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analizy często sprzecznych ze sobą celów jest prawdziwym 
wyzwaniem dla środowiska projektantów infrastruktu-
ry transportu drogowego. Podjęcie tak trudnych wyzwań 
związane jest z wyobraźnią przestrzenną i nowoczesnym 
twórczym myśleniem przy rozważaniu wartości krajobra-
zowych, historycznych, estetycznych i kulturowych, razem 
z potrzebami bezpieczeństwa i inżynierii ruchu systemu 
transportu drogowego.

Estetyczne, krajobrazowe, historyczne i kulturowe wa-
lory środowiska są bardzo ważne dla lokalnych społeczno-
ści, stanowią o przynależności społeczeństw i są źródłem ich 
prawdziwej dumy i godności. Nie wprowadzając nowych 
wytycznych czy kryteriów projektowania zrównoważonego 
transportu i infrastruktury dróg, przebiegających w boga-
tych środowiskowo obszarach, wrażliwość twórców i ela-
styczność w projektowaniu może i powinna doprowadzić 
do harmonijnych rozwiązań, bez pominięcia wymogów 
bezpieczeństwa ruchu. 

W ostatnich dekadach XX wieku zmieniło się podejście 
do ekologii środowiska i otoczenia dróg. Z coraz większą 
uwagą, a zarazem zainteresowaniem traktowane są proble-
my środowiska transportu nie tylko przez naukowców, lecz 
także przez projektantów i reprezentantów władz. Wszyscy 
oni zgadzają się, iż dbałość o środowisko przyczynia się do 
poprawy jakości życia. Zrównoważony rozwój staje się waż-
ną uniwersalną wartością i nie jest już traktowana jako luk-
sus. W odniesieniu do dróg coraz częściej przyjmuje się, że 
poprawnie ukształtowane środowisko może mieć pozytyw-
ny wpływ na zachowania kierowców, wspomagając tym sa-
mym bezpieczeństwo ruchu. Estetyka i ekologia w otocze-
niu drogi nie może wprowadzać ograniczenia bezpieczeń-
stwa ruchu, powinna natomiast wnosić jego poprawę.

Poszukując zależności pomiędzy zrównoważonym roz-
wojem transportu a bezpieczeństwem na podstawie inter-
dyscyplinarnych studiów, rozważane są problemy projekto-
wania infrastruktury transportu drogowego, a także zagad-
nienia ekologii środowiska, sztuki i estetyki, wizualizacji 
i percepcji, kształtowania przestrzeni, psychologii środowi-
ska i transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Tak prowadzone interdyscyplinarne studia pozwalają wie-
rzyć, że niezwykle dziś istotna tematyka bezpieczeństwa 
ruchu wzbogaci się o wiedzę i doświadczenia z wszystkich 
rozważanych dziedzin, a pozycja profesjonalistów badają-
cych aspekty procesu wprowadzania koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju w środowisko projektowanych dróg wkrót-
ce wzrośnie. Badania nad zrównoważonym rozwojem 
transportu należą do fascynującego i bardzo obiecującego 
tematu, mającego szansę w istotny sposób poprawić bez-
pieczeństwo w transporcie drogowym.

Postrzeganie zrównoważonej przestrzeni  
transportu drogowego
Przyjęcie przez projektantów założenia, że otoczenie dro-
gi ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu, wiąże 
się z przestrzeganiem kryteriów i zaleceń projektowych, 
uwzględniających współzależności środowiska i drogi. Zale-
cenia te jednak nie gwarantują, a czasem nawet nie suge-

rują, że użytkownicy dróg będą się zachowywali zgodnie 
z oczekiwaniami projektantów. 

Projekt zrównoważonej przestrzeni transportu drogo-
wego i jej otoczenia opiera się zwykle na indywidualnej 
wiedzy, wrażliwości i preferencjach projektantów, a nieko-
niecznie na charakterystykach użytkowników. Czasem 
wręcz zdarza się, że utworzone otoczenie drogi stoi 
w sprzeczności z oczekiwaniami użytkowników. Nie ulega 
wątpliwości, że dziedzina transportu i projektowania dróg 
może czerpać doświadczenia z psychologii środowiska, któ-
rej tradycyjnym celem jest badanie zależności  ś rodowi sko 
– zachowan ia. Zagadnienia postrzegania2 środowiska 
transportu drogowego i reakcji użytkowników obejmują 
procesy rozpoznania obiektów, umiejscowienia ich w prze-
strzeni trójwymiarowej, dokonania oceny odległości i pręd-
kości poruszania się w odniesieniu do innych obiektów, i wie-
le innych względnych ocen dotyczących hierarchizacji po-
szczególnych elementów.

Wiedza dotycząca percepcji i wizualizacji przestrzeni 
jest zazwyczaj nieznana w kręgach projektantów dróg czy 
otoczenia transportu. Wielu praktykujących dziś projek-
tantów nie ma wrodzonych zdolności ani nie rozwinęło 
swych umiejętności widzenia przestrzennego. Poszukiwania 
miarodajnych charakterystyk bezpiecznego środowiska 
transportu drogowego były prowadzone w ostatnich dzie-
sięcioleciach w nielicznych placówkach naukowo-badaw-
czych inżynierii i transportu. Przykładem mogą tu być pro-
wadzone przez autorkę międzynarodowe studia na bazie 
symulatora jazdy w Leeds, zmierzające do określenia relacji 
pomiędzy postrzeganą informacją a bezpiecznymi zacho-
waniami w ruchu, a równocześnie dotyczące percepcji bez-
pieczeństwa z uwzględnieniem wymogów zrównoważone-
go rozwoju3. 

Zagadnienia postrzegania i ocen krajobrazu rozważał 
Wojciechowski [4], jako prekursor podejścia nauk o Ziemi, 
czyli badań geograficznych w tym zakresie. Ze względu na 
brak spójnej i uniwersalnej teorii umożliwiającej przewidy-
wanie reakcji psychologicznej człowieka na wszystkie bodź-
ce zewnętrzne metodyka badań oceny krajobrazu wykorzy-
stuje koncepcje i techniki wypróbowane przez autorów 
uznających fenomenologiczne podejście do tych proble-
mów. Autor [4] charakteryzuje percepcję środowiska jako 
nową dyscyplinę naukową, której reprezentanci opierają się 
na poglądach psychologów behawiorystów prowadzących 
badania, zestawienia i porównywania indywidualnych re-
akcji ludzkich na różne typy zespołów bodźców pochodzą-
cych ze środowiska. Reakcje uzależnia się od procesów neu-
rofizjologicznych, cech osobniczych i wreszcie od środowi-
ska materialnego i kulturowego. Przy bardzo szerokim ro-

2 „Postrzeganie” jest pojęciem psychologicznym, w odróżnieniu od „spostrzegania”, 
określającego fizyczny proces obserwacji i zauważania otoczenia (wg Słownika języ-
ka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995).

3 Żakowska L., Carsten O., Jamson H., Driver’s perception of self explaining road infra-
structure and architecture – simulation study, Traffic and Transportation Psychology, 
Theory and Application, G. Underwood Edt., Elsevier Ltd, s.397–405; Shinar D., 
Żakowska L., Devar R.E., Summala H., Traffic sign symbol comprehension: a cross–cul-
tural study “Ergonomics”, 2003, 46(15), s.1549–1565.
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zumieniu kultury społeczeństwa, jako zespołu sposobów 
pojmowania otoczenia i zachowania się grup ludzkich, 
określenie warunków kulturowych musi zawierać proble-
my dotyczące technologii, sztuki, języka, systemów spo-
łecznych, religijnych, politycznych. Wojciechowski nie zaj-
muje się wprawdzie problematyką środowiska drogi, jed-
nak jego rozważania dotyczące percepcji środowiska krajo-
brazowego jako przestrzeni społecznej mogą być użyteczne 
i znaleźć zastosowanie w badaniach dotyczących bezpie-
czeństwa zrównoważonego systemu transportu drogowego 
czy w badaniach percepcji środowiska drogi. Społeczność 
kierowców danego regionu, tak jak inne grupy społeczne, 
charakteryzuje się odmiennymi uwarunkowaniami percep-
cyjnymi, zależnymi od wielu czynników różnego typu. 
Przestrzeń społeczna użytkowników transportu (kierowców, 
rowerzystów, pieszych) danego obszaru może być odniesiona 
do sieci użytkowanych przez nich dróg i przyległego otoczenia. 

W trakcie procesu poznawania i wartościowania śro-
dowiska, którego składową jest proces oceny zagrożenia, 
mamy do czynienia z procesem przetwarzania informacji. 
Ten proces jest niestacjonarny i stochastyczny. Niesta-
cjonarny, gdyż przetwarzanie informacji jest uzależnione 
od procesów psychofizjologicznych jednostek ludzkich, 
które podlegają nieustannemu rozwojowi i zmienności. 
Cechy grupy społecznej również podlegają zmianom. Aby 
proces przetwarzania spostrzeganych przez kierowców in-
formacji uznać za zbliżony do stacjonarnego, należy za-
tem rozpatrywać niezbyt długi okres oraz grupy społecz-
ne o względnie stabilnych, jednorodnych cechach. Proces 
jest stochastyczny ze względu na występowanie indywi-
dualnych cech obserwatorów, niezależnych od uwarunko-
wań wspólnych dla grupy społecznej, takiej jak np. kie-
rowcy lub użytkownicy transportu zbiorowego danego 
obszaru. Istnieje też wspólna dla wszystkich, lub prawie 
wszystkich członków społeczności, składowa procesu per-
cepcji, dająca zgodne opinie dotyczące postrzeganego śro-
dowiska. Te zbliżone dla członków każdej społeczności 
sposoby przetwarzania informacji, uzyskiwanych drogą 
odbioru bodźców zmysłowych, uwarunkowane są przede 
wszystkim funkcjonowaniem narządów zmysłu i mózgu, 
ale także zbliżonym dla wszystkich doświadczeniem, sko-
jarzeniami i odruchami nabytymi. W odniesieniu do grup 
użytkowników transportu drogowego (np. kierowców) 
wspólną składową warunkują głównie doznania wzroko-
we, doświadczenie oraz skojarzenia powstające w wyniku 
użytkowania tych samych warunków środowiska dróg 
i okoliczności percepcji. 

Do wspólnych warunków związanych z doświadcze-
niem zaliczyć można:

•	 wspólne doświadczenia osobiste, powstające w zbli-
żonych warunkach materialnych, społecznych i kul-
turowych kształtowania się osobowości;

•	 podobny typ kształtowania odczuć estetycznych 
przez wspólny system szkolnictwa i wychowania;

•	 oddziaływanie tego samego systemu środków maso-
wej informacji, kształtującego preferencje estetyczne;

•	 wspólne doświadczenia regionalne, stanowiące syntezę 

doświadczeń wynikających z osobistego kontaktu z naj-
bliższym i najczęściej obserwowanym otoczeniem 
i w podobny sposób poznawaną bliższą i dalszą okolicą.

Wspólny system wartości tworzony we wspólnocie reli-
gijnej, bądź sądy powstałe w wyniku presji ekonomicznej 
itp., wydają się odgrywać mniejszą rolę w procesie percepcji 
środowiska dróg danego regionu czy kraju.

Osobną grupę badań, nie mniej interesującą, stanowią 
międzykulturowe badania spostrzegania otoczenia, których 
celem jest ustalenie różnic wynikających z doświadczenia 
opartego na życiu w określonych warunkach. 

Świadome postrzeganie otoczenia, poziomu jego zagro-
żenia lub bezpieczeństwa, jest rozwinięciem zdolności umy-
słowych do klasyfikowania danych, co ułatwia szybkie roz-
poznawanie, szczególnie cenne w sytuacjach zagrożenia. 
Związany z postrzeganymi wrażeniami proces klasyfikacji 
otoczenia zasługuje na uwagę w odniesieniu do infrastruk-
tury dróg, ze względu na szczególne wymogi stawiane in-
formacji zawartej w spostrzeganym przez użytkowników 
środowisku transportu drogowego, np. przez kierowcę w cza-
sie prowadzenia pojazdu.

Powyższe rozważania wskazują na to, że problem per-
cepcji środowiska drogi wraz z uwarunkowaniami tej per-
cepcji jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Wiedza do-
tycząca percepcji środowiska wynikająca z badań przyrod-
niczych, socjologicznych i psychologicznych może być uży-
teczna w procesie tworzenia bezpiecznych rozwiązań dro-
gowych i całego systemu transportu drogowego.

Percepcja środowiska drogi
Percepcja środowiska drogi jako przestrzeni transportu 
jest kompleksową współzależnością fizycznych i socjal-
nych czynników, poszczególnych indywidualności i grup 
społecznych, jest interaktywna i dynamiczna. Zagadnienia 
percepcji obrazu drogi, czyli postrzegania środowiska dro-
gi i reakcji kierowców, obejmują procesy rozpoznawania 
obiektów, umiejscowienia ich w przestrzeni i dokonania 
wielu względnych ocen dotyczących hierarchizacji poszcze-
gólnych elementów. Badania percepcji przestrzeni trans-
portu drogowego zmierzają do ustalenia zależności pomię-
dzy środowiskiem i sposobem, w jaki jest ono postrzegane 
przez użytkowników oraz pomiędzy postrzeganiem środo-
wiska drogi i zachowaniem w nim.

Metody pomiaru percepcji wśród kierowców dotyczące 
środowiska dróg nie są zazwyczaj kojarzone z inżynierią ru-
chu. Aby rozpoznać implikacje procesu percepcji środowi-
ska drogowego, należy posiadać metody pomiaru doświad-
czeń użytkowników, wywołanych tym środowiskiem. 
Tymczasem brak jest spójnej teorii percepcji wyjaśniającej 
doświadczenia kierowców spowodowane ruchomym, dyna-
micznym obrazem drogi. 

W celu opisania ewentualnych zależności pomiędzy śro-
dowiskiem drogi a indywidualnym zachowaniem kierowcy, 
dokonano przeglądu zarówno modeli teoretycznych, opisują-
cych relacje z neuropsychologicznej perspektywy, a także ist-
niejących metod pomiaru indywidualnych ocen środowiska. 
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Metody pomiarów istniejące w psychologii środowiska mogą 
informować o preferencjach i percepcji użytkowników dróg, 
a zatem mogą stanowić metody badawcze inżynierii ruchu.

Modele teoretyczne procesu percepcji środowiska
Studia rozwoju zdolności percepcyjnych wykazały, iż mamy 
zdolność postrzegania i oceniania cech obserwowanych zja-
wisk i elementów4. Istnieje sugestia, wynikająca z badań 
nad teorią przetrwania5, że zdolność postrzegania przy-
jemnych i nieprzyjemnych wrażeń pozwala reagować na 
niemiłe elementy w otoczeniu, co ma znaczący wpływ na 
przetrwanie. W efekcie przeglądu badań psychologicznych 
w zakresie percepcji środowiska stwierdzono, że umysł 
ludzki ma wrodzoną skłonność do faworyzowania pewnych 
wzorców niezależnie od roli, jaką one odgrywają w codzien-
nym doświadczeniu. To pozwala twierdzić o możliwości 
obiektywizacji zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa.

Według modelu współzależności c z łowiek  – ś rodowi -
sko  bezpośrednim efektem oddziaływania otoczenia na czło-
wieka jest jego zwiększona pobudliwość. Z punktu widzenia 
psychologii pobudliwość jest autonomiczną aktywnością orga-
nizmu, mierzoną wzmożonym biciem serca, ciśnieniem krwi, 
wydzielaniem adrenaliny itp. Neuropsy cho logiczna teoria 
określa stan pobudzenia jako wzmożoną aktywność mózgu, 
powstającą w ośrodkach mózgu6. Psychologowie rozważają 
stan pobudzenia jako zmienną interweniującą w indywidualne 
zachowania, dzięki czemu każde środowisko może być podda-
ne ocenie7. Pobudliwość jest ciągłym procesem mózgu, wrażli-
wym zarówno na przyjemne i nieprzyjemne czynniki otocze-
nia. Efektem wzmożonego pobudzenia jest podejmowane 
działanie. W celu uzyskania dużej sprawności działania, wystę-
pującej w stanie optymalnego pobudzenia, nadmiar czynni-
ków otoczenia powinien być równoważony zmniejszonym sta-
nem pobudzenia. Stymulacja środowiska, jak hałas, nagroma-
dzenie informacji itp., może zatem wywoływać zarówno po-
prawę, jak też pogorszenie sprawności działania, zależnie od 
wyjściowego stanu pobudzenia indywidualnego odbiorcy. 
Osiągnięcie maksymalnej sprawności działania nie nastąpi 
w przypadku zbyt wysokiego, ale też zbyt niskiego stopnia 
pobudzenia. Co więcej, długotrwałe występowanie ekstremal-
nych stanów pobudzenia prowadzi do powstawania nieko-
rzystnych zmian psychicznych i chorobowych.

Inna teoria przydatna w studiach zachowań użytkowników 
transportu głosi, iż stan emocji nie jest stacjonarny, lecz jest 
procesem zależnym od indywidualnych zdolności i wrażliwo-
ści, uwarunkowanym czynnikami środowiska socjalnego i fi-
zycznego otoczenia8.

4 Latto R., The Brain of the Holder, [w:] The Artful Eye. Oxford University Press, 
1995.

5 Bell P., Green Th., Fisher J.D., Baum A., Theories of Environment – Behavior 
Relationship, [w:] Environmental Psychology, (IV wyd.) Harcourt Brace College 
Publishers, Philadelphia 1996.

6 Hebb D.O., Textbook of psychology. Saunders, Philadelphia 1972.
7 Russel J.A., Snodgrass J. Emotion and the environment, [w:] Stockols D., Altman I. 

(Eds.), Handbook of Environmental Psychology, Vol.I.Wiley – Interscience, New York 
1987.

8 Küller R., Environmental assessment from a neuropsychological perspective, 1991, s. 111–117.

Metody pomiaru percepcji w psychologii środowiska
Już w 1955 roku przedstawiona została teoria konstruk-
torów osobowych (Personal Construct Theory), która stała 
się punktem wyjścia wielu badań nad percepcją otocze-
nia. Według twórcy tej teorii, Kelly’ego, sposób, w jaki 
człowiek przewiduje wydarzenia, kanalizuje jego psy-
chologiczne procesy, przy czym każdy człowiek rozwi-
ja dla siebie teoretyczne struktury, za pomocą których 
stara się interpretować i zrozumieć przeżyte wydarze-
nia w celu lepszej interpretacji wydarzeń w przyszłości. 
Zaproponowana technika zbiorczego rusztu (Repertory 
Grid) pozwala na konstruowanie ankietowanym dowol-
nych opisów podczas oceny badanego otoczenia i stoso-
wana jest powszechnie przez psychologów jako klasycz-
na metoda badawcza w psychologii środowiska. W sie-
demdziesiątych latach metoda ta rozwinięta została dla 
potrzeb badań w psychologii transportu w europejskich 
instytutach badawczych. 

Poszukując rozwiązania problemu efektywnego opisu 
i mierzenia środowiska ruchu drogowego postrzeganego 
z punktu widzenia użytkownika, podjęto próbę zastosowa-
nia metody SDE (Semantic Model for Describing Perceived 
Environment). Utworzony przez Küllera model SDE jest 
metodą systematycznego pomiaru indywidualnej percepcji 
kierowcy dotyczącej całego fizycznego otoczenia. 
Podstawowym założeniem stojącym u podstaw metody jest 
zdolność człowieka do opisania wszystkich wrażeń wywoła-
nych przez otaczające środowisko fizyczne za pomocą ogra-
niczonej liczby słów, reprezentujących osiem istotnych 
cech. Wyróżnione cechy to: przyjemność, kompleksowość, 
jedność, przejrzystość, moc (potencjalna siła, możliwości), 
status społeczny, wrażliwość i oryginalność. Metoda SDE 
polega na opisaniu środowiska za pomocą sześćdziesięciu 
czterech przymiotników, charakteryzujących osiem opisa-
nych poniżej cech, nadając każdemu z przymiotników wagę 
w skali siedmiopunktowej:

•	 przyjemność, stopień doświadczanego uczucia przy-
jemności w obcowaniu ze środowiskiem, przy czym 
pozytywne wartości wyrażają przymiotniki: dobry, 
idylliczny, stymulujący, miły i bezpieczny, negatywne 
brutalny, odrażający, nużący;

•	 kompleksowość, poziom żywotności lub komplekso-
wości środowiska, określany przymiotnikami: żywy, 
żywotny, senny, ujarzmiony, złożony;

•	 jedność, określająca w jakim stopniu poszczególne 
elementy środowiska pasują do siebie i współpracują 
ze sobą, wyrażane przymiotnikami: funkcjonalny, ca-
łościowy, zwięzły, stylowo jednorodny;

•	 przejrzystość, związana z przestrzennością i jasnością 
środowiska, określana za pomocą przymiotników: 
przestrzenny, otwarty, zamknięty, ograniczony;

•	 moc, potencjalna siła doświadczanego środowiska, 
oznaczająca osobowość, oryginalność, wyrażana przez 
przymiotniki: władczy, silny, delikatny, słaby;

•	 status społeczny, ukazujący ekonomiczną i socjalną 
wartość środowiska, określany przymiotnikami: dro-
gi, hojny, dobrze utrzymany, prosty;
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•	 wrażliwość, powiązana z aspektem czasu i przywiąza-
niem do przeszłości, wyrażana przymiotnikami: po-
nadczasowy, wiekowy, nowoczesny, nowy;

•	 oryginalność, interpretowana jako miara niezwykło-
ści i niestandardowości środowiska, opisywana przy-
miotnikami: ciekawy, wyjątkowy, zaskakujący, zwy-
czajny.

Metody pomiaru percepcji w odniesieniu  
do bezpieczeństwa ruchu na drogach 
Pomiędzy wieloma czynnikami wpływającymi na bezpie-
czeństwo transportu drogowego modele behawioralne wy-
różniają jeden jako najistotniejszy, który zakłada, że bez-
pośredni wpływ na bezpieczne zachowania kierowców ma 
orientacja wizualna, a więc wrażenia wzrokowe. Im bar-
dziej kierowcy są świadomi istniejącej sytuacji, im wyraź-
niej postrzegają środowisko drogi, tym większą mają szan-
sę na podjęcie właściwej decyzji. Im pełniejsze rozpozna-
nie sytuacji drogowej, tym większe prawdopodobieństwo 
bezpiecznego zachowania9. Istniejące indywidualne ogra-
niczenia zdolności percepcyjnych powodują, iż tylko część 
informacji zawartej w kompleksowym obrazie drogi, obser-
wowanym przez kierowców w czasie jazdy, jest postrzegana 
i interpretowana. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu 
istotne jest zatem, aby uwaga kierowców była skierowana 
na najistotniejsze elementy i zdarzenia występujące w śro-
dowisku drogi, a nie rozpraszała się przez nieistotne dla 
bezpieczeństwa jazdy szczegóły.

Jedną z metod badania percepcji wzrokowej kierowców 
w czasie jazdy jest pomiar ruchu gałek ocznych prowadzo-
ny za pomocą aparatu do pomiarów okulograficznych, 
wskazujący centrum uwagi wzrokowej badanego. Technikę 
rejestrowania ruchu, gałek ocznych kierowcy jako metodę 
badań percepcji informacji pochodzących z obrazu drogi sto-
sowało wielu badaczy, głównie w USA, w Japonii i w wielu 
krajach Europy Zachodniej już od wczesnych lat siedemdzie-
siątych. Opis metodologii badań prezentuje autorka w pra-
cy [17]. Powstała w Szwajcarii teoria wizualnego skanowa-
nia sugeruje, w przeciwieństwie do wcześniejszych teorii 
w tym zakresie, że proces kierowania samochodem składa 
się z kilku różnych zadań cząstkowych, które mogą kore-
spondować z wyróżnionymi w modelu Küllera cechami 
percepcyjnymi środowiska drogi. 

Wnioskiem z prowadzonych w Wielkiej Brytanii badań 
nieprawidłowości procesu projektowania infrastruktury 
transportu drogowego10, wywołujących zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu jest stwierdzenie, iż projektanci muszą roz-
winąć w sobie umiejętność odczytywan ia  przestrzeni 
transportu z punktu widzenia użytkownika, a nie polegać 
tylko na przepisach technicznych. Proces szkolenia i eduka-
cji projektantów opiera się na wiedzy technicznej, na meto-
dach mierzalnych, ilościowych. Problemy natury jakościo-

9 Cohen A. S., Visuelle Orientierung im Strassenverkehl. Eine empirische Unter–suchung zur 
Theorie des visuellen Abstandes, 1998.

10 Badania podsumował i opublikował S. Lawson w artykule pt. Highway design: in-
volve the public. World Highways, Vol. 8, Issue No 2, March 1999, s. 26.

wej pojawiające się w trakcie projektowania są zazwyczaj 
zbyt trudne lub wręcz nie podejmowane przez projektan-
tów, jako nie dające się rozwiązać metodami ilościowymi. 
Jednym z przykładów jest problem poprawnej percepcji 
przestrzeni i wynikającego z niej zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników ruchu.

Zrozumienie przestrzeni ułatwia znajomość praw opisu-
jących zależności mogące występować pomiędzy jej ele-
mentami, praw stojących u podstaw wizualizacji przestrze-
ni, nowej dziedziny nauki bazującej na klasycznej wiedzy 
z geometrii, z grafiki komputerowej oraz percepcji wzroko-
wej. Sprawne operowanie inżyniera w trójwymiarowej 
przestrzeni nie jest jednak możliwe przy braku zdolności 
widzenia przestrzennego, określanego jako wyobraźnia 
przestrzenna11. 

Wizualizacja przestrzeni dla środowiska drogi  
i transportu drogowego 
Tradycyjny system zapisu przestrzeni drogi w procesie pro-
jektowania charakteryzuje się prostotą i łatwością wyko-
nania, co wcale nie jest równoznaczne z jego czytelnością. 
Doświadczony projektant odczytuje bez problemów war-
tości poszczególnych elementów geometrycznych i para-
metrów projektowych, zapisanych w formie graficznej czy 
jako bezwzględne miary zapisane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami w tym zakresie. Bardzo trudno jednak by-
łoby nawet wytrawnemu projektantowi odtworzyć w wy-
obraźni przestrzenny obraz projektowanej infrastruktury 
na podstawie zapisu projektu, składającego się tradycyjnie 
z planu, niwelety i przekrojów poprzecznych drogi. Dzięki 
nowemu narzędziu projektowemu, którym stał się kompu-
ter oraz jego graficznym możliwościom (tworzenia obrazów 
perspektywicznych, symulujących rzeczywiste obrazy pro-
jektowanego dzieła), mamy nie tylko możliwość prezen-
tacji, ale również podstawę do dokonywania ocen i analiz 
wzrokowych dzieła. Graficzne obrazy są natychmiastową 
reprezentacją twórczego zamysłu inżyniera, mogą być ła-
two modyfikowane, przetwarzane, porównywane z wie-
loma wariantami równocześnie, dowolnie naświetlane czy 
przemalowywane, a wszystko bez ponoszenia realnych 
kosztów i w niezmiernie krótkim czasie. 

Obrazy perspektywiczne stosuje się w transporcie i w 
inżynierii drogowej, głównie podczas prezentacji, poglądo-
wego przedstawienia przyszłego obiektu w celach marke-
tingowych, aby zaznajomić z nimi władze i decydentów lub 
publiczność. Fenomenalną rolę mogą odgrywać obrazy per-
spektywiczne projektowanej przestrzeni transportu drogo-
wego tworzone pod kątem oceny poprawności percepcyjnej 
projektu [16]. Rzut środkowy w zasadzie jest jedyną meto-
dą zapisu, pozwalającą w obecnym stanie wiedzy technicz-
nej na analizę wizualną końcowego efektu projektowania 
inwestycji przed ukończeniem fazy jej projektowania. Skoro 

11 Problematyka ta omówiona jest obszerniej w opracowaniu autorki pt. Wyobraźnia 
przestrzenna jako kryterium oceny przydatności do zawodu inżyniera, Międzyuczelniane 
Zeszyty Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych, AGH 
w Krakowie, nr.18, s. 59–68, 1984.
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jednak obraz ma na bazie wrażeń wzrokowych dać podsta-
wę do oceny drogi, należy nadać mu charakter ruchu towa-
rzyszącego postrzeganiu drogi w czasie jazdy. Ruch, dynami-
ka, ciągła zmienność obserwowanego podczas jazdy obrazu drogi to 
unikatowy, w odróżnieniu od innych konstrukcji inżynierskich, 
charakter konstrukcji liniowych, czyli dróg. Droga nabiera kolej-
nego wymiaru w zmysłach użytkownika (np. kierowcy lub pasaże-
ra) w czasie obserwacji jej z poruszającego się z dużą prędkością 
pojazdu. 

Modelowanie przestrzeni transportu drogowego w ruchu, 
wizualizacja 4D
Modelowanie obiektów przestrzennych w ruchu stanowi-
ło temat rozważań wielu badaczy. Odmienność charakteru 
przestrzeni transportu drogowego od innych statycznych 
konstrukcji inżynierskich sprawiła, że rozwijane nowe me-
tody zapisu przestrzeni w architekturze nie mogły być bez-
pośrednio stosowane jako poprawne w transporcie. 

Zaawansowana grafika komputerowa stawia olbrzymie 
wymagania pamięci niezbędnej do przetwarzania rucho-
mych obrazów graficznych. Powstawały jednak, i nadal po-
wstają, ze względu na rosnące potrzeby wykonywania ana-
liz oddziaływania przyszłej inwestycji na środowisko, ale też 
na zachowania użytkowników i na ich bezpieczeństwo, co-
raz doskonalsze modele symulujące poruszanie się w wirtu-
alnej przestrzeni, jak przejazd projektowaną drogą jako 
kierowca samochodu lub rowerzysta. 

Śledzenie projektowanej przestrzeni transportu drogo-
wego z punktu widzenia kierującego pojazdem otwiera 
możliwość dokonywania analiz i ocen porównawczych 
wariantów zagospodarowania otoczenia drogi, kształto-
wania zieleni przydrożnej czy poczucia zagrożenia w pro-
jektowanym środowisku. Wirtualna przestrzeń może być 
prezentowana różnym grupom użytkowników tej prze-
strzeni w celu porównania ich zachowań i reakcji w roz-
ważanych opcjach projektowych. Eksperci ochrony środo-
wiska uzyskaliby możliwość prowadzenia analiz wizual-
nych w sposób ciągły, a nie tylko na etapach ukończonych 
faz projektowania, pozwalający bez dodatkowych kosz-
tów sygnalizować problemy krajobrazowe, kulturowe czy 
ekologiczne.

Analiza subiektywnego bezpieczeństwa jazdy mogłaby 
się stać rutynową oceną, wpisaną w system projektowania 
na każdym jego etapie. Takie podejście umożliwia wdrażanie 
zrównoważonego rozwoju transportu drogowego, faworyzu-
jącego interesy wszystkich grup użytkowników i dbałość 
o bezpieczeństwo kształtowanego środowiska.

Podsumowanie
Skoro:
1. posiadanie zdolności wizualizacji oznacza umiejętność 

przetwarzania i odtwarzania obiektów w przestrzeni 
w efekcie ich poprawnej percepcji,

2. percepcja obejmuje współzależności pomiędzy otocze-
niem i sposobem w jaki jest ono postrzegane oraz po-
między postrzeganiem otoczenia i zachowaniem się 
w nim,

3. zaprojektowanie środowiska transportu zgodnego z per-
cepcyjnymi uwarunkowaniami użytkowników wymaga 
zaadaptowania i wprowadzenia do procesu projektowa-
nia wiedzy dotyczącej wizualizacji i percepcji,

zatem środowisko współpracy kreujące idee dla rozwoju 
wizualizacji i wdrożeń wizualizacji do praktyki tworzenia 
zrównoważonego transportu tworzą eksperci wizualizacji 
[18], profesjonaliści transportu i reprezentanci badań na-
ukowych zainteresowani wizualizacją, pracując wspólnie 
nad wprowadzaniem innowacji w wizualizacji dla wszyst-
kich gałęzi transportu. 
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giS jAKo NARZędZiE BAdANiA  
doSTęPNości PRZESTRZENNEj  
TRANSPoRTu ZBioRoWEgo1

Streszczenie. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych możliwości 
badania dostępności transportu zbiorowego. Spośród wielu jej aspektów 
skupiono się na badaniu dostępności przestrzennej przy wykorzystaniu 
zaawansowanych narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). 
Dynamiczny rozwój tych technologii w ostatnich latach sprawia, że 
podmioty odpowiedzialne za transport publiczny mogą łatwiej i szybciej 
pozyskiwać  i przetwarzać informacje niezbędne w procesie zarządzania 
sieciami transportowymi. Co ważne, z roku na rok dostęp do danych 
przestrzennych staje się łatwiejszy, a wybór oprogramowania (w tym dar-
mowego) coraz większy. Dodatkowo realizacja postanowień unijnej dy-
rektywy INSPIRE sprawi, że w przyszłości dane przestrzenne powinny 
stać się dobrem dostępnym dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane w literaturze standar-
dy dostępności przestrzennej przystanków komunikacyjnych oraz trzy 
najczęściej stosowane metody wyznaczania stref dojścia do nich. Dzięki 
zastosowaniu GIS wyniki badań na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy połączono z danymi demograficznymi. Rezultaty analiz nie 
ograniczają się zatem do prezentacji kartograficznej, ale przede wszyst-
kim umożliwiają precyzyjne określenie liczby budynków i mieszkańców 
znajdujących się w poszczególnych strefach dostępności. Celem artyku-
łu było także porównanie dokładności i rozbieżności wyników pomiędzy 
każdą zastosowaną metodą. Okazały się one być na tyle znaczące, że mają 
bezpośredni wpływ na oceny dostępności transportu. 
Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna transportu, GIS, analizy 
sieciowe

dostępność transportu
Jednym z podstawowych czynników decydujących o po-
tencjalnej atrakcyjności transportu zbiorowego jest jego 
dostępność. Można ją rozpatrywać na różnych płaszczy-
znach. Przykładowo dostępność techniczna uwarunkowana 
jest parametrami infrastruktury transportu, a dostępność 
ekonomiczna np.: ofertą handlową (ceny biletów, ofero-
wane zniżki). Jednak najbardziej podstawowym aspektem 
wydaje się być dostępność przestrzenna sieci komunikacyj-
nej. W najprostszym jej rozumieniu chodzi o fizyczną odle-
głość, którą musi pokonać pasażer między źródłem podró-
ży (najczęściej jest to miejsce zamieszkania) a przystankiem 
komunikacyjnym oraz między ostatnim przystankiem a ce-
lem podróży (miejsce pracy, nauki, rozrywki). Przestrzeń 
ta najczęściej pokonywana jest pieszo, w przypadku dobrze 
rozbudowanego systemu komunikacyjnego, lub przy uży-
ciu roweru i samochodu w przypadku obszarów pozbawio-
nych dobrej dostępności do sieci transportu zbiorowego. 

1 © Transport MiejskiiRegionalny, 2013. 

W łańcuchu podróży czas niezbędny na pokonanie prze-
strzeni poza układem transportowym wydaje się mieć za-
tem kluczowe znaczenie, a zagadnienie to znane jest pod 
pojęciem problemu „ostatniego kilometra”. Czas, który 
pasażer przeznacza na dojście do i odejście z przystanków, 
może bowiem znacząco oddziaływać na całkowity czas po-
dróży wykonywanej przy użyciu środków transportu zbio-
rowego, a wysiłek, który się z tym wiąże, może wpływać 
na decyzję, czy w ogóle warto skorzystać z komunikacji 
publicznej. 

W przypadku miejskich systemów transportu zbioro-
wego dochodzi do ścierania się potrzeb użytkowników oraz 
organizatorów sieci. Z jednej strony pasażer chciałby, aby 
przystanek komunikacyjny był zlokalizowany jak najbliżej 
jego miejsca zamieszkania, tak żeby odległość i czas po-
trzebny na pokonanie drogi do niego były możliwie naj-
mniejsze. Organizator zaś musi dążyć do zoptymalizowania 
całkowitego czasu przejazdu danej linii komunikacyjnej na 
całej trasie. Zwiększanie liczby przystanków z jednej strony 
spełnia oczekiwania pasażerów, a z drugiej obniża parame-
try eksploatacyjne (np.: prędkość handlowa) linii transpor-
towej, co w rezultacie i tak wpływa na jakość oferty kiero-
wanej do pasażerów. 

Przegląd literatury nie daje jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, jak daleko (a w konsekwencji jak długo) pasa-
żerowie są w stanie dochodzić do przystanków komunikacji 
zbiorowej z miejsca zamieszkania, tak aby wybór komuni-
kacji publicznej wciąż był atrakcyjny. Zagadnienie to sta-
nowi zatem trudność dla planistów nie tylko podczas pro-
jektowania nowych układów komunikacyjnych, ale też 
w czasie prób oceny już tych funkcjonujących. Należy 
przyjąć, że tzw. optymalna strefa dojścia zawsze będzie wy-
padkową różnych, często lokalnych uwarunkowań. 
Zasadniczo najczęściej pojawiające się w różnych opracowa-
niach wartości to 300 i 400 metrów w przypadku przystan-
ków komunikacji autobusowej oraz 800 metrów w przy-
padku komunikacji tramwajowej lub metra. Jest to jednak 
podział bardzo uproszczony. Wielu autorów [1, 2] zauważa 
bowiem, że pasażer jest w stanie poświęcić więcej czasu na 
dojście do „szybkiego środka transportu”, takiego jak me-
tro czy kolej regionalna, niż do tego „wolniejszego” (np. 
autobus). Dlatego też o ile tzw. szybki tramwaj może za-
chęcić potencjalnych pasażerów do pokonania większej od-
ległości, o tyle atrakcyjność linii tramwaju bez wydzielone-
go torowiska będzie kształtować się na poziomie trakcji 
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autobusowej. Z drugiej zaś strony systemy szybkich auto-
busów (BRT, „metrobusy”) mogą oddziaływać na taki sam 
obszar, jak linie metra, przy zapewnieniu odpowiednio wy-
sokiej częstotliwości oraz niezawodności kursowania i przy-
ciągną pasażerów nawet z odleglejszych terenów. 

Inni autorzy [3] zwracają także uwagę na fakt, że opty-
malna dostępność przystanków komunikacyjnych może 
być uzależniona od strefy funkcjonalnej miasta bądź cech 
jego zagospodarowania przestrzennego np.:

•	 dla centrum – 300 m, 
•	 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 400 

do 500 m, 
•	 dla zabudowy jednorodzinnej – 600 do 1000 m.

Widać zatem, że powiązanie pożądanych stref dojścia 
z właściwościami (jakościowymi i ilościowymi) układu 
transportowego często ma niewiele wspólnego z kształto-
waniem dostępności w oparciu o strukturę urbanistyczną 
jednostki osadniczej. Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy [4] 
przewiduje, że odległość dojścia pieszego do przystanków 
komunikacji zbiorowej nie powinna przekraczać:

•	 300 m dla Strefy I (śródmiejskiej),
•	 400 m dla Strefy II (miejskiej),
•	 500 m dla Strefy III (przedmieść w granicach miasta).

Trudno zatem określić, jaka powinna być pożądana stre-
fa dojścia do stacji metra w centrum Warszawy, a jaka na 
Bemowie. Powstaje pytanie o czynnik, który powinien ją 
kształtować: rodzaj trakcji, typ zabudowy czy funkcja ob-
szaru. Przykładowo Transport for London [5] zakłada zaś, 
że maksymalna, akceptowalna odległość dojścia do przy-
stanku autobusowego wynosi do 640 metrów, a w przypad-
ku stacji metra do 960 metrów. Warto podkreślić, że atrak-
cyjność przystanku nie spada wprost proporcjonalnie do 
zwiększającej się od niego odległości, choć w praktyce nie-
mal niemożliwe jest przyjęcie jednakowego i uniwersalnego 
współczynnika spadku atrakcyjności dla wszystkich trakcji, 
systemów komunikacyjnych czy miast. Na koniec można 
również dodać, że pokonanie najczęściej wskazywanych 
300–400 m będzie łatwiejsze w lecie niż w zimie, uciążliwe 
dla osoby starszej, ale już nie dla nastolatka, a w końcu 
będzie bezpieczniejsze w dzień niż w nocy. Ostatecznie nie 
można także zakładać, że ktoś kto mieszka 395 metrów od 
przystanku z chęcią będzie do niego dochodził, a osoba, 
która mieszka 50 metrów dalej zrezygnuje z korzystania 
z transportu zbiorowego w ogóle [6]. Co ciekawe, gorący 
i wilgotny klimat Malezji warunkuje kształtowanie opty-
malnej dostępności przystanków transportu zbiorowego na 
poziomie nie przekraczającym 500 metrów [7]. 

Rola systemów giS
Systemy Informacji Przestrzennej (GIS – Geographic 
Information Systems) wydają się być najodpowiedniejszym 
narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji o dostęp-
ności układów transportu zbiorowego. GIS bowiem to nie 
„mapa w komputerze”, a przede wszystkim baza danych, 

w której każdy jej element posiada określone położenie 
w przestrzeni geograficznej (baza danych przestrzennych). 
Możliwości GIS nie ograniczają się zatem do kartograficz-
nej prezentacji danych, ale obejmują przede wszystkim 
możliwości przeprowadzania analiz przestrzennych w śro-
dowisku danych rastrowych, jak i wektorowych. W tym 
opracowaniu posłużono się danymi z różnych źródeł, które 
po odpowiednim przetworzeniu i przystosowaniu stanowią 
podstawę do przeprowadzenia analiz dostępności przystan-
ków komunikacji zbiorowej na terenie dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy. Baza danych składa się z następujących 
warstw tematycznych:

•	 sieci ruchu pieszego;
•	 zbioru wszystkich budynków mieszkalnych wraz 

z atrybutem określającym liczbę mieszkańców w każ-
dym z nich;

•	 lokalizacji wszystkich przystanków komunikacji 
zbiorowej na terenie Bemowa.

Metody badania dostępności transportu przy użyciu giS
Jedną z najbardziej podstawowych analiz przeprowadza-
nych w narzędziach GIS jest funkcja wyznaczania bufo-
ru (ang. buffer). Ogranicza się ona do wykreślenia okręgu 
o wskazanym promieniu wokół obiektów (punktów, linii, 
obiektów poligonowych) wybranych przez użytkownika. 
Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod określania 
obszarów oddziaływania przystanków komunikacji miej-
skiej. Tak wyznaczone okręgi służą często także do szaco-
wania liczby ludności zamieszkującej w określonej w anali-
zie strefie wokół przystanku. Do jej przeprowadzenia często 
nie jest potrzebne oprogramowanie GIS. Podobny wynik tj. 
mapę buforów (okręgów) wokół przystanków można osiąg-
nąć przy zastosowaniu programów typowo graficznych, 
choć praktyka pokazuje, że to właśnie GIS ułatwia zarzą-
dzanie nawet tak prostym zbiorem danych. Analiza bufo-
rowa posiada jedną zasadniczą, ale i nieuniknioną z powodu 
jej prostoty wadę. Nie uwzględnia ona sieci drogowej, po 
której faktycznie może poruszać się pieszy dochodzący do 
przystanku. W sytuacji ekstremalnej może okazać się, że 
jakiś rejon, przykładowo położony 30 metrów w linii pro-
stej od przystanku, nie ma fizycznego połączenia z nim. 
Przykładem niech będą tak popularne osiedla zamknię-
te, które w znacznym stopniu ograniczają dostępność ich 
mieszkańców do świata zewnętrznego (w tym systemu 
transportowego) kosztem wątpliwego zwiększenia poczu-
cia bezpieczeństwa. Inny przykład to przeszkody naturalne 
lub sztuczne, które nie są uwzględnianie w analizie buforo-
wej. Mogą to być rzeki, jeziora czy linie kolejowe, których 
przekroczenie jest możliwe tylko w nielicznych miejscach 
(mosty, tunele), a czasem na znacznym odcinku nie jest to 
możliwe w ogóle. Zakładając nawet, że takich przeszkód 
nie ma, to i tak wytyczenie wokół jakiegoś punktu okręgu 
o promieniu 300 metrów nie wskaże równoważnej strefy 
dojścia wzdłuż ciągów pieszych. Im mniej rozbudowana 
i mniej regularna sieć drogowa, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że punkt położony 300 metrów w linii prostej 
od przystanku znajduje się w rzeczywistości 400 metrów, 
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a może i dalej, licząc przejście po sieci drogowej. Nawet 
w przypadku gęstej (idealnej) sieci ulic opartej na siatce 
kwadratów (siatka „manhattańska” typowa dla miast ame-
rykańskich) rzeczywista strefa dojścia przybiera obrys kwa-
dratu, a nie okręgu. Należy zatem uznać założenie, że bufor 
o promieniu 300 metrów równa się 300 metrów strefy doj-
ścia jest daleko idącym uproszczeniem (rysunek 1). 

między dwoma miejscami. Analizy sieciowe oparte są na 
matematycznej teorii grafów i algorytmie Dijkstry, który 
wyznacza najkrótszą odległość między wskazanymi punk-
tami. Odległość ta rozumiana jest jednak jako koszt po-
konania danego elementu sieci. Każdy z nich posiada 
określony opór, którego wartość jest sumowana podczas 
poruszania się wzdłuż wyznaczonej drogi. Jako że GIS 
opiera się na danych o znanym położeniu przestrzennym, 
to najczęściej modelowanym w nim zjawisku o charakte-
rze sieciowym jest sieć drogowa. Wykorzystując możliwo-
ści analiz sieciowych, można zatem każdemu elementowi 
sieci przypisać wartość oporu, którym w przypadku dróg 
jest najczęściej odległość lub czas jego pokonania. Dlatego 
analiza może wskazać nie tylko tę najkrótszą drogę mię-
dzy dwoma punktami, ale też najszybszą czy najtańszą. 
Wykorzystanie analiz sieciowych w badaniu dostępności 
transportu zbiorowego wydaje się zatem rzeczą naturalną. 

Możliwość „odtworzenia” ciągów, po których poruszają 
się piesi, w formie bazy danych przestrzennych umożliwia 
przeprowadzanie bardzo dokładnych pomiarów dostępno-
ści. Bazując na materiałach kartograficznych (np. mapy to-
pograficzne, ortofotomapy) czy pomiarach GPS (w terenie), 
można stworzyć model w bardzo dużym stopniu uwzględ-
niający nawet najmniejsze, choć często istotne, elementy 
świata rzeczywistego. Przykładowo model skrzyżowania 
może uwzględniać położenie peronu przystankowego na 
środku jezdni, jego połączenie z przejściem dla pieszych 
i w konsekwencji z resztą sieci ruchu pieszego.  

Jedną z kilku typów analiz sieciowych jest analiza ob-
szaru obsługi (ang. service area). Wyznacza ona zasięg od-
działywania danego punktu, np. w strefie 400 m, w kar-
tograficznej formie linii pokrywających odcinki sieci za-
pewniające dotarcie z/do punktu lub w formie, najczęściej 
nieregularnego, poligonu (wieloboku) wygenerowanego 
na ich podstawie (rysunek 2). W przeciwieństwie do ana-
liz buforowych otrzymujemy bardzo zbliżony do rzeczy-
wistego obraz dostępności danego punktu np. przystanku 
(rysunek 3).

Rys. 1.  
Strefa dojścia do przystanku 
w „idealnej”  
sieci drogowej  
Źródło: opracowanie własne

Metoda wyznaczania buforów jest także często spotyka-
na przy przeprowadzaniu analiz potencjału czy też dostęp-
ności korytarzy transportowych (np. linii komunikacyj-
nych, linii kolejowych). W odróżnieniu od badania dostęp-
ności przystanków komunikacyjnych w tym przypadku 
strefa oddziaływania linii wyznaczana jest na całym jej 
przebiegu. Analizy takie mogą być pomocne przy warian-
towaniu przebiegu linii i wyborze tego z największym po-
tencjałem np. demograficznym. Jednak jest to jedynie pod-
stawa do dalszych badań, gdyż o ostatecznej dostępności 
linii komunikacyjnych decyduje przede wszystkim lokali-
zacja przystanków. 

Wobec przedstawionej wcześniej niedoskonałości meto-
dy buforowej podejmowane są próby jej modyfikowania. 
Na podstawie doświadczeń niemieckich wyznaczono [8] 
współczynnik wydłużenia drogi (WWD) dla Poznania. Jest 
on ilorazem faktycznej odległości pomiędzy dwoma punk-
tami (np. przystankiem a miejscem zamieszkania) i odle-
głości między nimi w linii prostej. Dla różnych typów zabu-
dowy, które charakteryzują się odmiennymi cechami ukła-
du drogowego, wynosi on od 1,18 do 1,29. Średnia przyję-
ta do analiz na poziomie całego miasta ukształtowała się na 
poziomie 1,26. Oznacza to, że w celu wyznaczenia strefy 
dojścia pieszego od przystanku, wynoszącej przykładowo 
400 metrów, należy wyznaczyć okrąg (bufor) o promieniu 
317 metrów. Takie założenie może jednak zniekształcać 
wyniki, w przypadku gdy jakiś budynek faktycznie znajdu-
je się w odległości ok. 400 metrów od przystanku, a dojście 
do niego jest możliwe niemal w linii prostej (wzdłuż drogi). 

Jednym z bardziej zaawansowanych narzędzi wykorzy-
stywanych w oprogramowaniu GIS jest możliwość prze-
prowadzenia analiz sieciowych. Sieć jest zbiorem połączo-
nych ze sobą elementów tj. krawędzi (linii) i węzłów 
(punktów), które reprezentują możliwe drogi podróży 

Rys. 2. Strefa dojścia do przystanku wyznaczona przy użyciu analizy sieciowej  
Źródło: opracowanie własne
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Analizy sieciowe umożliwiają również badanie zmiany 
dostępności przestrzennej w przypadku dodania elementu 
do sieci takiego jak nowy odcinek drogi lub wręcz przeciw-
nie – w przypadku zamknięcia jakiegoś jej fragmentu. 
Zaletą zastosowania GIS jest fakt, że bariery uniemożliwia-
jące pokonanie jakiegoś odcinka sieci można tworzyć bez 
ingerencji w jej dotychczasową geometrię. Pozwala to za-
tem na błyskawiczną symulację zmiany dostępności np. 
przystanku w takich przypadkach jak awarie (rysunek 4). 
Co ważne analizy sieciowe umożliwiają zbadanie także 
wpływu, jaki na dostępność przestrzenną mają nieformalne 
ścieżki, po których poruszają się piesi np.: nielegalne przej-
ścia przez tory kolejowe czy nawet dziura w ogrodzeniu. 

budynków wyniosła ok. 348 metrów, przy odchyleniu stan-
dardowym na poziomie 188 metrów. Oczywiście dokład-
niejsze prześledzenie wyników ukazuje, że wiele budynków 
położonych jest w znacznie dalszych odległościach od naj-
bliższego przystanku – nawet powyżej 1 kilometra.

Kolejne analizy miały na celu wyznaczenie liczby budyn-
ków, a w rezultacie liczby osób zamieszkujących w poszczegól-
nych strefach dojścia do przystanku przy zastosowaniu trzech 
różnych metod przedstawionych wcześniej. Przyjęto, że do-
stępność będzie określana dla strefy 300 i 400 metrów. 
Pierwsza wartość nawiązuje do najczęściej przywoływanej 
w analizach polskich jak i europejskich. Strefa 400 metrów 
oparta jest na SUiKZP m.st. Warszawy, które dla znacznej 
części Bemowa przewiduje właśnie taką strefę dostępności 
przystanków. Należy podkreślić, że w analizie wzięto pod uwa-
gę każdy przystanek, bez rozróżnienia czy jest to przystanek 
autobusowy, czy tramwajowy, a budynek reprezentowany jest 
przez centroid obrysu jego murów. Wyniki analizy przy zasto-
sowaniu prostych buforów ukazują bardzo optymistyczny stan 
rzeczy. Aż 87% budynków wielorodzinnych znajduje się 
w strefie do 300 metrów do najbliższego przystanku, a w przy-
padku strefy do 400 metrów jest to już około 97%. Dostęp do 
przystanków w przypadku zabudowy jednorodzinnej jest wy-
raźnie ograniczony i wynosi odpowiednio 63% i 83%. 

Przekładając analizy na dane demograficzne, okazuje 
się, że 85% mieszkańców dzielnicy mieszka w strefie do 
300 metrów do najbliższego przystanku, a 12% w strefie 
od 300 do 400 metrów. Oznacza to, że aż 97% mieszkań-
ców Bemowa musi pokonać najwyżej 400 metrów, aby do-
stać się do przystanku komunikacji zbiorowej (rysunek 7). 

Rys. 3. Porównanie stref dojścia wyznaczonych różnymi metodami  
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Zastosowanie analizy sieciowej w badaniu zmiany dostępności przestrzennej  
Źródło: opracowanie własne

Wyniki analiz 
Celem pierwszej przeprowadzonej analizy [9] było wyzna-
czenie odległości między każdym budynkiem mieszkalnym 
a jednym najbliższym przystankiem komunikacji zbioro-
wej. W tym celu oprogramowanie GIS (ArcGis 10) wyzna-
cza macierz źródło–cel (ang. OD Matrix, rys.5.), która do-
datkowo posiada uproszczoną reprezentację kartograficzną. 
W przypadku Bemowa średnia odległość dla wszystkich 

Rys. 4. Zastosowanie analizy sieciowej w badaniu zmiany dostępności przestrzennej  
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Procent budynków znajdujących się w poszczególnych strefach dojścia – metoda buforowa 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Procent mieszkańców znajdujących się w poszczególnych strefach dojścia – metoda 
buforowa Źródło: opracowanie własne
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Urealnienie analizy buforowej może odbyć się m.in. przy 
zastosowaniu współczynnika wydłużenia drogi (WWD). 
W tej analizie przyjęto jego wartość na poziomie 1,26 (podob-
nie jak [8] dla Poznania), który odpowiednio zmniejsza zasięgi 
buforów 300 i 400 metrów. Uzyskane w ten sposób wyniki 
prezentują się odmiennie w stosunku do poprzedniej metody 
(rysunek 8). We wszystkich przypadkach dostępność spada 
i wynosi odpowiednio 74% i 88% dla budynków wielorodzin-
nych oraz 51% i 67% dla budynków jednorodzinnych.

Konsekwencją jest również zmiana wyników dla danych 
demograficznych (rysunek 9), gdzie 71% mieszkańców 
znajduje się w strefie do 300 m, 16% w strefie od 300 do 
400 metrów, a w końcu 87% w strefie do 400 metrów. 
Okazuje się zatem, ze różnice w wynikach w porównaniu do 
metody prostego buforu sięgają nawet kilkunastu punktów 
procentowych i w przypadku strefy do 300 metrów są wyż-
sze o blisko 20%, porównując metodę buforową do metody 
buforowej z WWD. Zakładając nawet, że zastosowanie 
WWD wykluczy z analizy budynki, z których dojście do 
przystanku jest możliwe niemal w linii prostej, to i tak me-
toda powinna ta ukazać obraz dostępności bardziej zbliżony 
do rzeczywistości niż w przypadku prostego buforu. 

Zastosowanie analizy sieciowej, przy możliwie wiernym 
i szczegółowym odtworzeniu sieci ruchu pieszego, dopro-
wadziło do uzyskania uszczegółowionych wartości. I tak 
dostępność dla budynków spada do 40% i 59% dla budyn-
ków jednorodzinnych oraz do 60% i 81% w przypadku 
budynków wielorodzinnych. Zestawienie wyników dla obu 
rodzajów zabudowy i każdej z trzech metod badania do-
stępności (rysunki 10 i 11) uwidacznia bardzo duże różnice, 
które przykładowo dla strefy do 400 metrów i budynków 
jednorodzinnych wynoszą aż 24 punkty procentowe 
w przypadku porównania analizy sieciowej i buforowej. 

Jeśli chodzi o liczbę ludności, to zgodnie z wynikami 
analizy sieciowej strefa do 300 metrów obejmuje 57% 
mieszkańców Bemowa, strefa 300–400 metrów to 21%, 
a łącznie w strefie do 400 metrów znajduje się 78% miesz-
kańców . Porównanie danych demograficznych dla wszyst-
kich metod przedstawia rysunek 12. 

Wyraźnie widać zatem, że różnice pomiędzy wynikami dla 
najprostszej z metod tj. buforowej a wynikami dla analizy sie-
ciowej są znaczne. Największe rozbieżności występują w przy-
padku strefy do 300 metrów i wynoszą aż 28 punktów pro-
centowych. Oznacza to, że jeśli przyjmiemy jako podstawę 
analizę sieciową, to przeszacowanie wyników (dla danych de-
mograficznych) w metodzie buforowej wynosi blisko 50% (ta-
bela 1). W przypadku zastosowania WWD różnice są wyraź-
nie mniejsze, ale jednak wciąż znaczne. Mimo wszystko zakła-
dając, że wyniki analizy sieciowej są najbliższe stanowi faktycz-
nemu, to i tak blisko 80% mieszkańców Bemowa znajduje się 
w optymalnej, przewidzianej w SUiKZP, strefie dojścia. 

Ze względu na dość rozbudowaną sieć tramwajową na 
terenie dzielnicy (ok. 11 km ulic z trakcją tramwajową) zba-
dano również dostępność przystanków tramwajowych (rysu-
nek 13). Podstawowa strefa badania wyniosła 400 metrów, 
tj. zgodnie z SUiKZP. Dodatkowo postanowiono zbadać do-
stępność w strefie do 500 metrów. Należy uznać, że ze wzglę-

Rys. 8. Procent budynków znajdujących się w poszczególnych strefach dojścia – metoda 
buforowa z WWD 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Procent mieszkańców znajdujących się w poszczególnych strefach dojścia– metoda 
buforowa z WWD 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Porównanie procentu mieszkańców znajdujących się w poszczególnych strefach 
dojścia przy zastosowaniu trzech metod  
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Porównanie procentu budynków znajdujących się w poszczególnych strefach 
dojścia przy zastosowaniu trzech metod – budynki jednorodzinne  
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 11. Porównanie procentu budynków znajdujących się w poszczególnych strefach 
dojścia przy zastosowaniu trzech metod – budynki wielorodzinne  
Źródło: opracowanie własne
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du na fakt, iż większość linii tramwajowych w Warszawie 
posiada wydzielone torowiska, pasażerowie będą w stanie 
dojść do linii tramwajowej z dalszych rejonów. Niezależność 
od kongestii ruchu powinna być jednym z czynników takiej 
decyzji. Z drugiej jednak strony wydaje się, że przytaczana 
w innych opracowaniach strefa nawet do 800 metrów w pol-
skich warunkach jest zbyt optymistyczna, zwłaszcza w kon-
tekście wciąż zbyt małych priorytetów dla ruchu tramwajo-
wego. Podobnie jak w przypadku badania dla każdego naj-
bliższego przystanku, również wyniki ludnościowe dla sieci 
tramwajowej różnią się znacznie w zależności od przyjętej 
metody badania. O ile analiza buforowa prezentuje dostęp-
ność na poziomie 58% mieszkańców dla strefy 400 metrów 
i 70% dla strefy 500 metrów, o tyle analiza sieciowa weryfi-
kuje je do odpowiednio tylko 36% i 48%. 

kańców każdego budynku. Natomiast w przypadku terenów 
o zabudowie mieszanej „siła demograficzna” jednego budynku 
może być zróżnicowana w zależności od tego, czy jest to dom 
jednorodzinny, czy np. dziesięciopiętrowy blok mieszkalny. 
Wskazano także, że zastosowanie analiz sieciowych pozwala 
uzyskać dane w największym stopniu odpowiadające stano-
wi faktycznemu. Jednakże dokładność wyników zależy od 
danych wejściowych użytych w analizie, a także od ustawień 
samej analizy (uwarunkowanych oprogramowaniem). Mimo 
zwiększonej szczegółowości przy zastosowaniu analizy siecio-
wej trzeba pamiętać, że GIS umożliwia budowę modelu, który 
z założenia jest w różnym stopniu uproszczonym obrazem ota-
czającej nas przestrzeni. Zastosowanie jednej z trzech wskaza-
nych metod każdorazowo powinno być uzależnione od skali 
i przeznaczenia danego opracowania. O ile można uznać, że 
w skali regionu metoda buforów wydaje się być optymalną, 
zwłaszcza gdy efektem analizy jest wyłącznie prezentacja kar-
tograficzna, o tyle w przypadku mniejszych jednostek, takich 
jak miasta czy dzielnice, może okazać się niewystarczająca, a jej 
wyniki mogą być mylące. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że analizy buforowe wymagają znacznie mniejszej liczby 
danych i pracy w porównaniu do analiz sieciowych. Wybór 
pomiędzy potrzebą szybkiego uzyskania wyników a ich do-
kładnością wydaje się zatem kluczowy. 

Należy podkreślić, że wiedza o dostępności przestrzen-
nej transportu zbiorowego powinna być w posiadaniu 
wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jego organiza-
cję i zarządzanie. Co ważne, przeprowadzanie badań do-
stępności powinno odbywać się zarówno na etapie plano-
wania układów transportowych, ich eksploatacji czy w koń-
cu ich modernizacji. Zaprezentowane w tym artykule za-
stosowania GIS nie wyczerpują całego potencjału tego 
oprogramowania, do których zaliczyć można także m.in. 
możliwość budowy modeli multimodalnych sieci transpor-
towych. 
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Procentowe różnice wyników dostępności transportu  
w porównaniu do analizy sieciowej

analiza sieciowa strefa do 300 m strefa do 400 m

analiza buforowa z WWD 26 12
różnica w %

analiza buforowa 50 24

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Porównanie procentu mieszkańców znajdujących się w poszczególnych strefach 
dojścia do przystanków tramwajowych przy zastosowaniu trzech metod  
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Zastosowanie narzędzi GIS przedstawione w tym opracowa-
niu pozwoliło na porównanie trzech najczęściej stosowanych 
metod badania dostępności przystanków transportu zbioro-
wego. Wyniki analiz jasno wskazują, że w przypadku Bemowa 
prosta w przeprowadzeniu metoda buforowa nie może zapew-
nić wyników w pełni odzwierciedlających poziom dostępności 
przestrzennej transportu. Przedstawione rozbieżności między 
wynikami są bardzo wyraźne i okazuje się, że powszechne 
stosowanie metody buforowej może znacząco zniekształcać 
obraz dostępności przestrzennej transportu w polskich mia-
stach. Należy jednak podkreślić, że wykazane różnice są cha-
rakterystyczne wyłącznie dla badanego obszaru i nie można 
ich bezkrytycznie przełożyć na badania dla innych terenów. 
Każdorazowo bowiem wpływ na osiągane rezultaty ma kon-
kretna siatka ulic i specyficzna przestrzenna dystrybucja bu-
dynków. Przykładowo znacznie mniejsze różnice pojawiłyby 
się w analizach dla terenów z zabudową wyłącznie jednoro-
dzinną, gdzie można przyjąć średnią, jednakową liczbę miesz-
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Wprowadzenie1

Jednym z zasadniczych celów polityki zrównoważonego 
rozwoju transportu, realizowanej przez UE od kilkunastu 
lat, jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu 
na środowisko naturalne. Osiągnięciu tego celu sprzyja 
zwiększenie konkurencyjności przyjaznych dla środowi-
ska gałęzi transportu oraz tworzenie uczciwych warun-
ków konkurencji między rodzajami transportu poprzez 
uczciwe obciążanie ich generowanymi kosztami. Dlatego 
też jedną z podstawowych zasad polityki transportowej 
jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Komisja Europejska 
dąży do zmiany struktury przewozów, poprzez większe 
zaangażowanie środków transportu „przyjaznych” śro-
dowisku, a działania te mają ograniczyć poziom kosztów 
zewnętrznych.

Celem artykułu jest analiza efektów realizowanej przez 
UE polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odnie-
sieniu do kosztów zewnętrznych transportu. Analizą objęto 
zmiany wielkości i struktury kosztów zewnętrznych w UE, 
według gałęzi transportu i rodzajów przewozów oraz we-
dług kategorii kosztów. Badania przeprowadzono w korela-

1 © Transport MiejskiiRegionalny, 2013.
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EFEKTy PoLiTyKi TRANSPoRToWEj uE  
W odNiESiENiu do KoSZTóW  
ZEWNęTRZNych1

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza efektów realizowanej przez 
UE polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odniesieniu do 
kosztów zewnętrznych transportu. Analizą objęto zmiany wielkości 
i struktury kosztów zewnętrznych w UE, według gałęzi transportu i ro-
dzajów przewozów oraz według kategorii kosztów.  Badania przeprowa-
dzono w korelacji z najważniejszymi czynnikami determinującymi po-
ziom kosztów zewnętrznych, do których zaliczono: wielkość przewozów 
ładunków i pasażerów, w tym przewozy osób indywidualnymi środkami 
transportu. Okres badań obejmował lata 1995–2008.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie konkluzji, 
iż polityka transportowa UE przyniosła wymierne efekty w zakresie 
poprawy egzystencji jej mieszkańców. W porównaniu do 2000 roku 
łączne koszty zewnętrzne transportu zmniejszyły się o 23%, a spadek 
wystąpił we wszystkich gałęziach transportu. Rosnącym przewozom ła-
dunków i pasażerów w latach 2000–2008 odpowiadał zmniejszający 
się poziom kosztów zewnętrznych. Jest to niewątpliwy sukces działań 
i determinacji UE w realizacji przyjętej polityki transportowej. Problem 
pozostaje nadal zmiana struktury przewozów pomiędzy motoryzacją in-
dywidualną a zbiorowymi, publicznymi formami komunikacji. Jest to 
ciągle aktualne wyzwanie dla polityki transportowej UE.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój transportu, koszty zewnętrzne 
transportu, transport publiczny

cji z najważniejszymi czynnikami determinującymi poziom 
kosztów zewnętrznych, do których zaliczono: wielkość 
przewozów ładunków i pasażerów, w tym przewozy osób 
indywidualnymi środkami transportu. Okres badań obej-
mował lata 1995–2008.

Miejsce i znaczenie kosztów zewnętrznych  
w polityce transportowej UE
Zagadnienie kosztów zewnętrznych od wielu lat jest ob-
szarem szczególnego zainteresowania UE. Kwestii kosztów 
poświęcona była Zielona Księga z 1995 roku zatytułowa-
na „W kierunku uczciwego i efektywnego ustalania cen 
w transporcie” (COM(95)691). Komisja zalecała w niej, aby 
dla potrzeb sektora transportu utworzyć system uczciwego 
i efektywnego ustalania cen, w którym zostaną uwzględ-
nione te koszty. System ten miał na celu zmniejszenie za-
kłócenia konkurencji w ramach poszczególnych rodzajów 
transportu. W Białej Księdze z 2001 roku – „Europejska 
polityka transportowa do 2010 roku: Czas na decyzję” 
(COM(2001) 370) – Komisja określiła cel polegający na 
ustabilizowaniu udziału przyjaznych dla środowiska rodza-
jów transportu w ogólnym transporcie na poziomie odno-
towanym w 1998 roku. Zalecała w związku z tym podej-
mowanie środków zmierzających do ożywienia transportu 
kolejowego, wsparcia transportu morskiego i śródlądowego 
oraz wzajemnego powiązania wszystkich rodzajów trans-
portu. W lipcu 2008 roku Komisja przedstawiła pakiet 
środków na rzecz „ekologizacji sektora transportowego”. 
Składał się on z komunikatów i strategii internalizacji kosz-
tów zewnętrznych wszystkich rodzajów środków transpor-
tu. Pakiet ten mógł być traktowany jako pierwszy, istotny 
etap debaty dotyczącej problemu kosztów zewnętrznych. 
W kolejnej Białej Księdze, opublikowanej dnia 28 marca 
2011 roku, w sprawie przyszłości sektora transportu do 
2050 roku pod tytułem „Plan utworzenia jednolitego euro-
pejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia kon-
kurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” 
(COM(2011) 144) przedstawiono sytuację sektora trans-
portu znajdującego się w fazie przejściowej pomiędzy sta-
rymi a nowymi wyzwaniami oraz nakreślono środki mające 
służyć przezwyciężeniu tych trudności. Komisja określiła 
cel w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
o co najmniej 60% w 2050 roku w stosunku do poziomu 
z 1990 roku, bez hamowania rozwoju sektora transportu 
i ograniczania mobilności. Ustaliła także cel przejściowy 
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w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% 
w 2030 roku w stosunku do poziomu z 2008 roku. 

Polityka UE ma na celu optymalizację efektywności sys-
temu i organizacji transportu oraz bezpieczeństwa, a także 
zmniejszenie zużycia energii oraz niekorzystnego wpływu 
transportu na środowisko naturalne. Główne cele cząstko-
we obejmują zwiększenie konkurencyjności przyjaznych 
dla środowiska rodzajów transportu, utworzenie zintegro-
wanych łańcuchów transportowych wykorzystywanych 
przez dwa lub więcej rodzajów transportu (transport kom-
binowany i intermodalność), a także tworzenie uczciwych 
warunków konkurencji pomiędzy rodzajami transportu 
poprzez uczciwe obciążanie ich powodowanymi przez nie 
kosztami.

Koszty zewnętrzne są kosztami lub częścią kosztów, za 
które nie płacą podmioty je tworzące, lecz ci, którzy nie 
mają nic wspólnego z ich powstawaniem, a nawet ponoszą 
ich negatywne skutki2. W uproszczeniu można uznać, że 
koszty zewnętrzne są kosztami ponoszonymi przede wszyst-
kim przez otoczenie, a nie przez ich wytwórcę czy użytkow-
nika. W działalności transportowej np. zanieczyszczenie 
powietrza powoduje pogorszenie zdrowia społeczeństwa, 
uszkodzenia budynków i budowli. Są to koszty ponoszone 
przez całe społeczeństwo, a nie tylko przez przedsiębior-
stwa transportowe, które je generują. Koszty zewnętrzne 
transportu są kosztami realnymi, które obciążają zarówno 
budżet państwa, jak i budżety domowe, a ponadto są prze-
noszone na następne pokolenia. 

Negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne 
obejmuje: zanieczyszczenie powietrza (CO, NOx, HC, pyły, 
ołów), emisję hałasu, zajmowanie obszarów pod infrastruk-
turę transportową, wypadki, zjawisko kongestii i związane 
z nim straty czasu, zanieczyszczenie wody i gleby, zużycie 
energii oraz innych surowców naturalnych, usunięcie sta-
łych zanieczyszczeń związanych z infrastrukturą i taborem 
oraz ryzyko związane z przewozem materiałów niebez-
piecznych i odpadów. Spośród wymienionych kategorii 
kosztów największe znaczenie mają koszty wynikające z:

•	 wypadków, 
•	 kongestii,
•	 zmian klimatycznych,
•	 zanieczyszczenia powietrza, 
•	 hałasu.

To właśnie te kategorie kosztów zazwyczaj podlegają 
szacunkom, mającym na celu wyrażenie ich w wartościach 
pieniężnych.

Problem szacowania wartości kosztów zewnętrznych 
transportu od wielu lat znajduje się w obszarze szczególne-
go zainteresowania Komisji Europejskiej, realizującej jedną 
z głównych zasad polityki transportowej – ,,zanieczyszcza-
jący płaci’’. Komisja oraz UIC systematycznie zlecają przy-
gotowanie opracowań, których celem jest oszacowanie 
kosztów zewnętrznych. Konsultanci Instytutu INFRAS 

2 B. Pawłowska, Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s.16.

(Zürich) i Uniwersytetu Karlsruhe IWW zbadali koszty ze-
wnętrzne w 17 krajach Europy Zachodniej dla 1995 roku, 
z prognozowaniem ich wzrostu do 2010 roku. Studium to 
zostało zaktualizowane w 2000 roku oraz w latach 2003–
20043. Ostatnie, aktualne badania zostały przeprowadzone 
w 2011 roku przez ekspertów CE Delft, INFRAS oraz 
Fraunhofer ISI. Przedmiotem badań było oszacowanie 
kosztów zewnętrznych transportu w 2008 roku dla 27 kra-
jów UE (z wyłączeniem Malty i Cypru, ale uwzględniono 
Norwegię i Szwajcarię)4.

Prowadzone badania kwantyfikacji i wyrażanie kosztów 
zewnętrznych transportu w wartościach pieniężnych nada-
ły im realny i wymierny charakter, a przede wszystkim 
umożliwiły ich porównanie z wielkościami ekonomiczny-
mi, odnoszącymi się do gospodarki. I tak koszty zewnętrz-
ne transportu (bez kosztów zatłoczenia – kongestii) w 2000 
roku w 17 krajach Europy Zachodniej wyniosły 650 miliar-
dów euro, co stanowiło 7,3% PKB dla tych krajów5. 
Natomiast w 2008 roku ich ogólna wartość dla 27 krajów 
UE ukształtowała się na poziomie około 500 miliar-
dów Euro, czyli 4% PKB. Transport pasażerski wygenero-
wał 77% kosztów, a 23% przypada na transport towarów. 
Największą wartość miały koszty kongestii w transporcie 
drogowym, które wynosiły od 146 do 243 miliardów euro 
i stanowiły od 1 do 2% PKB (w zależności od przyjętego 
scenariusza – wysokiego lub niskiego)6. Na podkreślenie 
zasługuje spadek ogólnej wartości kosztów zewnętrznych, 
będący efektem polityki transportowej UE i konsekwent-
nej jej realizacji w praktyce gospodarczej.

Koszty zewnętrzne według gałęzi transportu
Koszty zewnętrzne wykazują duże zróżnicowanie w zależ-
ności od gałęzi transportu. Opierając się na wspomnianych 
wcześniej badaniach, przedstawiono w tabeli 1 udział po-
szczególnych gałęzi transportu w kosztach zewnętrznych 
w krajach UE w latach 1995, 2000 oraz 2008.

3 External Costs of Transport in Europe. Update Study. IWW/INFRAS, Zürich/
Karlsruhe, Oktober 2004.

4 External Costs of Transport in Europe. Update Study for 2008. Report. Delft, 
November 2011; Author(s): CE Delft: Huib van Essen, Arno Schroten, Matthijs 
Otten; INFRAS: Daniel Sutter, Christoph Schreyer, Remo Zandonella, Markus 
Maibach; Fraunhofer ISI; Claus Doll

5 External Costs of Transport in Europe…..2004, op.cit. 
6 External Costs of Transport in Europe….. 2008, op.cit.

Udział gałęzi transportu w całkowitych kosztach zewnętrznych w UE 
(bez kosztów kongestii)

Gałąź transportu 1995 [%] 2000 [%] 2008 [%]

Transport samochodowy 92 83,7 73

Transport kolejowy 2 1,9 7

Transport lotniczy 5,5 14,0 17

Transport wodny – 0,4 3

Źródło: Opracowanie własne na podst.: External Costs of Transport Accident Environmental and Congestion Costs in 
Western Europe, Project for UIC, IWW/INFRAS–3/2000, Zurich–Karslruhe, March 2000
External Costs of Transport in Europe. Update Study. IWW/INFRAS, Zürich/Karlsruhe, Oktober 2004; External Costs of Transport 
in Europe. Update Study for 2008. Report. Delft, November 2011; Author(s): CE Delft: Huib van Essen, Arno Schroten, Matthijs 
Otten; INFRAS: Daniel Sutter, Christoph Schreyer, Remo Zandonella, Markus Maibach; Fraunhofer ISI; Claus Doll

Tabela 1



TransporT miejski i regionalny 05 2013

30

Najmniej szkodliwy dla szeroko rozumianego środowi-
ska naturalnego i społecznego jest transport wodny. 
Natomiast największe szkody wyrządza transport drogowy, 
następnie lotniczy i kolejowy. Pozytywnym zjawiskiem jest 
tendencja spadkowa udziału transportu samochodowego, 
co jest korzystnym efektem realizowanej przez UE polityki 
zrównoważonego rozwoju.

Analizując negatywny wpływ transportu drogowego, 
lotniczego i kolei na środowisko naturalne, jako głów-
nych sprawców kosztów, warto przytoczyć szacunki 
kosztów zewnętrznych odniesione do rodzaju przewo-
zów – towarowych i pasażerskich. Dane te zostały zesta-
wione w tabeli 2.

zmiany klimatyczne, hałas, up- and downstream7, zmiany krajo-
brazu oraz negatywne efekty miejskie. W tabeli 3 zaprezento-
wano wyniki badań kosztów według rodzajów w UE.

Koszty wypadków, zanieczyszczenia powietrza oraz ne-
gatywne skutki zmian klimatycznych są tymi kategoriami, 
które od lat dominują w strukturze kosztów zewnętrznych 
transportu. Jednak zmianom uległy relacje pomiędzy nimi. 
W 2008 roku, w porównaniu z 2000, zwiększył się udział 
kosztów wypadków – z 24 do 44%, a zmniejszył udział 
zanieczyszczenia powietrza – z 27 do 10%. Udział kosztów 
zmian klimatycznych pozostaje na niezmienionym pozio-
mie – 30% w 2000 roku i 29% w 2008 roku. 

Na podkreślenie zasługuje spadek wartości kosztów ze-
wnętrznych w większości kategorii, poza wypadkami oraz 
skutkami określanymi jako up- and downstream. Koszty wyni-
kające z niekorzystnych zmian krajobrazu zmniejszyły się 
prawie czterokrotnie, zanieczyszczenia powietrza – trzykrot-
nie, koszty hałasu – dwa i pół raza, a zmian klimatycznych 
o jedną czwartą. Natomiast wzrosły o 44% koszty wypad-
ków, co jest zjawiskiem szczególnie negatywnym, gdyż jest 
ono związane z utratą życia ludzkiego lub kalectwem.

Interesującą płaszczyzną analizy struktury kosztów we-
dług kategorii jest również ich powiązanie z poszczególny-
mi środkami transportu. Na rysunku 1 przedstawiono 
koszty zewnętrzne w 27 krajach UE w 2008 roku, w po-
dziale na środki transportu oraz kategorie kosztów.

Koszty wypadków i zmian klimatycznych są tymi ka-
tegoriami, które dominują we wszystkich analizowanych 
środkach i gałęziach transportu. Koszty wypadków gene-
rują przede wszystkim samochody osobowe i motocykle. 
Natomiast zmiany klimatyczne powoduje głównie moto-
ryzacja indywidualna oraz transport lotniczy. Za zanie-
czyszczenie powietrza odpowiedzialny był w 2000 roku 

7 up- and downstream – ta kategoria kosztów obejmuje: koszty zanieczyszczenie powie-
trza oraz zmiany klimatyczne powstałe przy produkcji paliw i energii elektrycznej 
oraz przy produkcji, utrzymaniu i usuwaniu pojazdów; także budowa, utrzymanie 
infrastruktury transportowej (głównie lądowej) generuje koszty zewnętrzne. 

Koszty zewnętrzne transportu według rodzajów przewozów w UE  
(bez kosztów kongestii) [mln Euro/rok]

Wyszczególnienie 1995 2000 2008

Transport samochodowy ogółem
– pasażerski
– towarowy

411 427
282 922
128 505

544 359
321 245
223 114

476 000
362 000
114 000

Transport kolejowy ogółem
– pasażerski
– towarowy

7 182
4 333
2 849

12 315
7 828
4 487

10 000
6 000
4 000

Transport lotniczy ogółem
– pasażerski
– towarowy

32 000
29 000

3 000

 90 914
84 664
6 250

27 000
27 000

b.d.

Tabela 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego roz-
woju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa – Szczecin 2002, s.149; External 
Costs of Transport in Europe. Update Study. IWW/INFRAS, Zürich/Karlsruhe, Oktober 2004; External Costs of Transport in 
Europe. Update Study for 2008. Report. Delft, November 2011; Author(s): CE Delft: Huib van Essen, Arno Schroten, Matthijs 
Otten; INFRAS: Daniel Sutter, Christoph Schreyer, Remo Zandonella, Markus Maibach; Fraunhofer ISI; Claus Doll

Powyższe dane potwierdzają zaobserwowaną wcześniej 
tendencję spadku kosztów zewnętrznych. Koszty wszyst-
kich analizowanych gałęzi transportu zmniejszyły się 
w ostatnim badanym roku w porównaniu do 2000 – od 
70% w pasażerskim transporcie lotniczym do 12% w trans-
porcie samochodowym. Z powyższych danych wynika rów-
nież, iż dwie trzecie kosztów zewnętrznych jest konsekwen-
cją przewozów pasażerskich, a jedna trzecia – przewozów 
towarowych. Natomiast analizując relacje kosztów ze-
wnętrznych zachodzące pomiędzy transportem kolejowym 
i drogowym, to w latach 2000–2008 kształtowały się one 
jak 1:50, oczywiście na korzyść kolei. 

Spadek kosztów zewnętrznych z całą pewnością jest zja-
wiskiem oczekiwanym i korzystnym. Jest to niewątpliwy 
sukces polityki transportowej UE, który był możliwy dzięki 
trzem zasadniczym grupom działań:

•	 opracowaniu standardów emisji zanieczyszczeń 
i norm technicznych pojazdów, 

•	 instrumentów ekonomicznych (podatki ekologiczne 
i opłaty),

•	 działań w zakresie poprawy infrastruktury transpor-
towej.

Koszty zewnętrzne według kategorii
Kolejną płaszczyzną analizy kosztów zewnętrznych jest ich 
kwantyfikacja według kategorii. Przedmiotem badań są nastę-
pujące rodzaje kosztów: wypadki, zanieczyszczenie powietrza, 

Koszty zewnętrzne transportu według kategorii kosztów w UE  
(bez kosztów kongestii) [w mln Euro/rok]

Kategorie kosztów 2000 2008

Razem Transport 
pasażerski

Transport 
towarowy

Razem Transport 
pasażerski

Transport 
towarowy

wypadki 156 439 137 246 19 194 225 342 186 989 38 353

zanieczyszczenie 
powietrza

174 617 61 670 112 946 53 389 33 196 20 193

hałas 45 644 25 790 19 854 18 184 12 077 6 107

zmiany klimatyczne1 195 714 146 059 49 655 148 170 113 587 34 583

up- and downstream1 47 376 23 792 23 404 49 216 36 480 12 736

zmiany krajobrazu 20 014 12 518 7 496 5 265 3 603 1 662

negatywne efekty 
miejskie

10 472 6 538 3 934 7 450 5 391 2 059

1 – scenariusz wysoki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: External Costs of Transport in Europe. Update Study. IWW/INFRAS, Zürich/
Karlsruhe, Oktober 2004; External Costs of Transport in Europe. Update Study for 2008. Report. Delft, November 2011; 
Author(s): CE Delft: Huib van Essen, Arno Schroten, Matthijs Otten; INFRAS: Daniel Sutter, Christoph Schreyer, Remo 
Zandonella, Markus Maibach; Fraunhofer ISI; Claus Doll.

Tabela 3
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zwłaszcza transport towarowy, ale już w 2008 – transport 
pasażerski. Z pewnością jest to zasługa polityki UE 
względem eksploatowanych środków przewozowych 
w transporcie ładunków, w tym rygorystycznych norm 
odnośnie emisji spalin.

czynniki determinujące  
poziom kosztów zewnętrznych transportu
Koszty zewnętrzne transportu to negatywna konsekwen-
cja działalności przewozowej w zakresie osób i ładunków. 
Wielkość wykonanej pracy przewozowej jest podstawo-
wą determinantą kosztów zewnętrznych. Dane dotyczące 
pracy przewozowej w przewozach pasażerów i towarów 
w latach 1995–20108 zostały zaprezentowane na rysun-
kach 2 i 3.

Zarówno przewozy pasażerów, jak i ładunków cechował 
trend wzrostowy, który utrzymywał się do 2008 roku. Został 
on zahamowany przez światowy kryzys gospodarczy. Jednak 
spadek przewozów był bardziej zauważalny w transporcie ła-
dunków aniżeli w przewozach osób. W transporcie towarów 
ogólny spadek w 2010 w stosunku do 2008 roku wyniósł 7%, 
a w poszczególnych gałęziach kształtował się następująco: ko-
lej – 12%, transport drogowy – 7%, żegluga morska – 6%, 
w transporcie lotniczym nie wystąpiło istotne załamanie. 
Natomiast na rynku przewozów pasażerskich ogólna wielkość 
pracy przewozowej zmniejszyła się tylko o 1% w porównywa-
nych latach. Przewozy komunikacją autobusową, kolejową, 
transportem lotniczym zmalały od 6 do 2%. Ale już przewozy 
samochodami osobowymi cały czas zachowują tendencję 
wzrostową.

Największy udział w przewozach pasażerskich ma ko-
munikacja indywidualna, realizowana samochodem osobo-
wym. Jej udział, począwszy od 1995 roku, oscyluje na po-
ziomie około 80%. Z komunikacji autobusowej korzysta 
10% pasażerów, kolejowej – 7%, z metra i tramwajów 

8 Eurostat i Komisja Europejska do dnia złożenia publikacji, tj.11.04.2013, nie opu-
blikowały pełnych danych dotyczących transportu za 2011 r.

1–2%, a jednośladami porusza się około 2% podróżują-
cych. Można uznać, iż jest to stale utrzymująca się struktu-
ra przewozów (rys. 4).

Podział zadań przewozowych w wybranych krajach UE 
w 2010 roku cechuje większe zróżnicowanie, jednak zasad-
nicza tendencja jest oczywiście zachowana (rys. 5). 

Analizując wielkość przewozów w kontekście ich 
wpływu na poziom kosztów zewnętrznych, należy wska-
zać, iż dwie trzecie kosztów zewnętrznych generuje trans-
port pasażerski, w tym głównie samochody osobowe. 
Rozwój motoryzacji indywidualnej cały czas postępuje, 
o czym świadczy rosnący poziom wskaźnika motoryzacji 
w UE. Trend jest szczególnie nasilony w ,,nowych’’ kra-
jach UE. Nato miast dla ,,starych’’ charakterystyczny jest 
wysoki poziom nasycenia samochodami osobowymi – 
w 2010 roku co drugi mieszkaniec posiadał samochód 
(rys. 6). 

Rys. 1. Koszty zewnętrzne transportu w 2008 roku w UE (bez kosztów kongestii; dla wysokie-
go scenariusza kosztów zmian klimatycznych) [w mld euro/rok]
Źródło: External Costs of Transport in Europe. Update Study for 2008. Report. Delft, November 2011; 
Author(s): CE Delft: Huib van Essen, Arno Schroten, Matthijs Otten; INFRAS: Daniel Sutter, Christoph 
Schreyer, Remo Zandonella, Markus Maibach; Fraunhofer ISI; Claus Doll Rys. 2. Przewozy pasażerów w UE w latach 1995–2010 [w mld. paskm]

Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)

Rys. 3. Przewozy ładunków w UE w latach 1995–2010 [w mld. tkm]
Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)
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gowe. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby ofiar śmiertel-
nych wypadków ta kategoria kosztów zewnętrznych nadal ma 
największy udział w ich ogólnej wartości. 

Przytoczone wyniki badań oraz ich analiza pozwoliły na 
sformułowanie konkluzji, iż europejska polityka zrównowa-
żonego rozwoju transportu znacząco przyczyniła się do po-
prawy warunków egzystencji mieszkańców. Problemem po-
zostaje nadal zmiana struktury przewozów pomiędzy moto-
ryzacją indywidualną a zbiorowymi, publicznymi formami 
komunikacji. Jest to ciągle aktualne wyzwanie dla polityki 
transportowej UE.
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Rys. 6. Wskaźnik motoryzacji w UE (liczba samochodów osobowych/1 tys. mieszkańców)
Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)

Rys. 7. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE
Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)

Negatywną konsekwencją dynamicznego rozwoju mo-
toryzacji indywidualnej są wypadki drogowe. Stanowią one 
najważniejszą kategorię kosztów zewnętrznych. Można jed-
nak zaobserwować spadek liczby ofiar śmiertelnych wypad-
ków, tak w „starych jak i w nowych” krajach UE, który 
w latach 1990–2010 wyniósł około 60%.

Podsumowanie
Realizowana przez ostatnie kilkanaście lat polityka zrówno-
ważonego rozwoju transportu przyniosła wymierne efekty 
w postaci redukcji kosztów zewnętrznych. W porównaniu do 
2000 roku koszty zewnętrzne zmniejszyły się o 23%, a spadek 
wystąpił we wszystkich gałęziach transportu. Analizując za-
leżności występujące pomiędzy kosztami zewnętrznymi trans-
portu a wielkością przewozów ładunków i pasażerów, należy 
podkreślić, iż prowadzone badania pokazują spadek poziomu 
kosztów zewnętrznych w 2008 roku, czyli wówczas, kiedy 
wielkość przewozów była największa. Rosnącym przewozom 
w latach 2000–2008 odpowiadał zmniejszający się poziom 
kosztów zewnętrznych. Jest to niewątpliwy sukces działań 
i determinacji UE w realizacji przyjętej polityki transportowej.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że dwie trze-
cie kosztów zewnętrznych jest konsekwencją przewozów pasa-
żerskich, a jedna trzecia – towarowych. Koszty zewnętrzne 
w transporcie osób są generowane przede wszystkim przez 
samochody osobowe, a przewozy tymi środkami, przy ogól-
nych tendencjach spadkowych, cały czas rosną. Negatywnym 
efektem rozwoju motoryzacji indywidualnej są wypadki dro-

Rys. 4. Struktura przewozów pasażerów w UE-27 w latach 1995–2010 [w %]
Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)

Rys. 5. Struktura przewozów pasażerów w wybranych krajach UE w 2010 r. [w %]
Źródło: EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012, www.ec.europa.eu (pobrano 11.04.2013)
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ANALiZA WRAŻLiWości ModELu  
PoTęgoWEgo LicZBy  
ZdARZEń dRogoWych W PoLScE1

Streszczenie. Wypadki drogowe stanowią istotny problem społeczny 
i ekonomiczny, stąd różnorodne działania zmierzające zarówno do zmniej-
szenia ich liczby, jak i ich skutków. Jednym z pierwszych modeli szacu-
jących liczbę ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym był model Smeeda 
będący modelem potęgowym o zmiennych objaśniających – liczbie po-
jazdów i liczbie ludności. Choć klasyczny model Smeeda, przynajmniej 
w warunkach polskich, jest nieprzydatny, to z parametrami estymowa-
nymi metodą najmniejszych kwadratów jako model wykorzystujący kla-
syczne podejście do prognozy wypadków na podstawie zmiennych opisu-
jących wystawienie na ryzyko, dość dobrze opisuje liczbę ofiar śmiertel-
nych i rannych w wypadkach drogowych, jak i liczbę wypadków drogo-
wych. Jednak jego przydatność do celów prognostycznych warunkowana 
jest zmiennością w czasie parametrów modelu i wrażliwością modelu na 
zamiany wartości zmiennych objaśniających i parametrów modelu. W ar-
tykule przedstawiono wyniki analizy wrażliwości modeli potęgowych dla 
których parametry estymowano na podstawie danych rzeczywistych z lat 
2000–2011. Stwierdzono małą wrażliwość modeli na zmiany wartości 
zmiennych objaśniających (uwzględniając zakres danych właściwy dla 
warunków polskich), co można uznać za zaletę w przypadku prognozo-
wania – minimalizacja błędów związanych z prognozowaniem wartości 
zmiennych objaśniających. Jednocześnie stwierdzono bardzo dużą wraż-
liwość modeli na zmiany wartości parametrów – wykładników potęg, co 
powoduje duże trudności w doborze danych rzeczywistych do szacowania 
parametrów modeli. Zaproponowano modele z ustaloną wartością para-
metru jednej ze zmiennych objaśniających i parametrem w funkcji czasu 
dla drugiej zmiennej, podając postacie tych funkcji.
Słowa kluczowe: model potęgowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
prognozowanie

Wprowadzenie
Wypadki drogowe stanowią istotny problem społeczny 
i ekonomiczny, stąd różnorodne działania zmierzające zarów-
no do zmniejszenia ich liczby, jak i ich skutków. Jedną z me-
tod, przynajmniej dla oceny skuteczności podejmowanych 
działań, jest prognozowanie liczby wypadków drogowych 
i liczby ich ofiar. Do pierwszych ogólnie znanych modeli sza-
cujących liczbę ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym należy 
model Smeeda uzależniający liczbę F ofiar śmiertelnych ru-
chu drogowego w danym roku na danym obszarze od liczby 
ludności i liczby zarejestrowanych pojazdów. Model Smeeda 
jest modelem potęgowym o dwu zmiennych objaśniających 
(V – liczba pojazdów, P – liczba ludności) postaci:

(1)

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013.

przy czym parametry są równe: a = 0,0003, b = 1/3, c = 
2/3 (                            ).

Model ten2 wzbudzał i nadal wzbudza szereg kontro-
wersji, choćby z tego powodu, że parametry modelu są 
stałe, niezależne od obszaru geograficznego. Tym niemniej 
nadal jest on, wraz z modyfikacjami – polegającymi głów-
nie na estymacji parametrów modelu w odniesieniu do 
wyróżnionego obszaru3 analizowany i sprawdzana jest jego 
przydatność w różnych krajach. Należy tutaj wymienić pra-
ce: Adamsa [1], który analizował klasyczny model Smeeda 
i jego modyfikacje dla 20 krajów z całego świata, Korena [2] 
(m.in. model Smeeda dla 139 krajów dla roku 2007), 
Akgüngöra [3] dla miast w Turcji, Valli [4] i Chakra-
borty’ego [5] dla obszaru Indii – ten ostatni rozpatrywał 
również modele liczby wypadków i liczby rannych. Dość sze-
roką dyskusję na temat samego modelu, kontrowersji z nim 
związanych, jego modyfikacji oraz literaturę znajdzie czytel-
nik w pracy [6]. Bardziej rozbudowane modele liczby zda-
rzeń drogowych znaleźć można w pracach [7] i [8].

W warunkach polskich, przynajmniej dla okresu do 
roku 1998, klasyczny model Smeeda jest nieprzydatny. 
Z jego równania wynika bowiem, że wraz ze wzrostem licz-
by pojazdów, jak i liczby ludności, liczba ofiar śmiertelnych 
rośnie, np. w roku 2011 wg równania Smeeda liczba ofiar 
śmiertelnych w Polsce wyniosłaby 9899 [9]. Tymczasem, 
przynajmniej od 1997 roku, obserwujemy wyraźną tenden-
cję spadku zarówno liczby ofiar śmiertelnych, jak i liczby 
wypadków i rannych przy bardzo szybkim wzroście liczby 
pojazdów i jednocześnie w miarę stabilnym poziomie liczby 
ludności. Powstaje pytanie, czy dla innych wartości para-
metrów model potęgowy (1) będzie dawał dostatecznie do-
kładne wyniki i czy model potęgowy może być stosowany 
również dla prognozowania liczby rannych w wypadkach, 
liczby wypadków i liczby kolizji jako model wykorzystujący 
klasyczne podejście do prognozy na podstawie zmiennych 
opisujących wystawienie na ryzyko. Założono, tak jak 
w klasycznym modelu Smeeda, że nie będą uwzględniane 
inne czynniki mające wpływ (potencjalnie) na wypadko-
genność i ofiarochłonność ruchu drogowego – rozpatrywa-
na będzie jedynie liczba pojazdów silnikowych i liczba lud-
ności. Interesuje nas bardzo prosty model o możliwie małej 

2 Równanie  nazywać będziemy dalej klasycznym równaniem 
Smeeda.

3 Model (1), dla którego dokonuje się estymacji parametrów, nazywany bywa w li-
teraturze modelem (modyfikacją) Andreassena.
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liczbie zmiennych objaśniających, łatwych do pozyskania 
i prognozowania4. W tym celu dokonano estymacji para-
metrów modelu na podstawie szeregów czasowych różnej 
długości, analizowano również modele dla poszczególnych 
województw. Szczegółowe analizy przedstawiono w [9]. 

Analizując modele dla liczby wypadków i liczby rannych 
w wypadkach drogowych, zwrócono uwagę na dużą zbież-
ność parametrów modeli dla tych samych szeregów czaso-
wych – przy jednak istotnych różnicach w liczbie wypadków 
i liczbie rannych oraz dużym zróżnicowaniu wartości para-
metrów modeli (dla wszystkich badanych wielkości) dla po-
szczególnych województw. Różnic należało się spodziewać, 
gdyż uwzględniano tylko dwie wielkości, nie analizując in-
nych czynników, np. mobilności, zróżnicowania infrastruk-
tury drogowej, uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 
Tylko częściowo (poprzez zmianę długości szeregu czasowe-
go) uwzględniono wpływ czasu na wartości parametrów mo-
deli. Odpowiedź na pytanie, czy istnieje w miarę prosta za-
leżność funkcyjna wartości parametrów modeli od czasu, 
może być istotna dla zwiększenia użyteczności modeli potę-
gowych dla prognozowania wskaźników bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Dla prawidłowej odpowiedzi na to pytanie 
niezbędne jest ustalenie wrażliwości modeli potęgowych na 
zamiany wartości parametrów modeli – choćby do oceny do-
kładności szacowania parametrów (zbyt mała dokładność 
skutkuje nieprzydatnością oszacowań) – i zmiany wartości 
zmiennych objaśniających modeli (dla uzyskania wartości 
modeli dla okresów przyszłych musimy dokonać prognoz 
wartości zmiennych objaśniających). Zwróćmy uwagę, że 
mówiąc o „dużej zbieżności parametrów modeli”, oceniali-
śmy zgodność parametrów „z punktu widzenia dnia codzien-
nego”, gdzie różnica 0,001 dla liczb z przedziału (-1,2) jest 
różnicą zwykle nieistotną. W obszarze nauki taka ocena jest 
niewłaściwa. W przypadku modeli potęgowych, dla bardzo 
dużych wartości zmiennych (a liczba pojazdów i liczba lud-
ności liczone są w dziesiątkach milionów), różnica w oszaco-
waniu parametrów modelu rzędu 0,001 może być bardzo 
istotna dla wartości zmiennych objaśnianych, a „istotność” 
zależy od celów badań (i przyjętych kryteriów). Oceny istot-
ności można dokonać, analizując różnicę w wartościach 
zmiennych objaśnianych. 

Badania i analiza wyników
W analizie wykorzystano modele potęgowe typu (1) dla 
liczby ofiar śmiertelnych, rannych i liczby wypadków 
w Polsce, szacując parametry modeli metodą największej 
wiarygodności w oparciu o dane rzeczywiste z lat 2000–
20115. Dane dla lat 2000–2012 pozyskano z [10]. 

4 W  [9] rozpatrywano również modele potęgowy i liniowy z jedną zmienną obja-
śniającą – liczbą pojazdów silnikowych – uzyskując bardzo podobne wyniki jak dla 
modeli z dwiema zmiennymi objaśniającymi.

5 Dla tych lat autor miał dostęp do wszystkich danych, w tym dla poszczególnych 
województw. Wstępne dane o liczbie wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych 
w roku 2012 pochodzą ze strony KG Policji. We wcześniejszych badaniach [9] 
wykazano, że modele potęgowe z liczbą pojazdów silnikowych i/lub liczbą lud-
ności jako zmiennymi objaśniającymi są nieprzydatne do prognozowania liczby 
kolizji w ruchu drogowym, stąd nie analizowano takiego modelu.

Uzyskano następujące modele6:

(2)

(3)

(4)

gdzie:
V – liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych 

w Polsce na koniec danego roku,
P – liczba ludności Polski na koniec danego roku,

LŚ – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogo-
wych w danym roku w Polsce,

 Lr – liczba rannych w wypadkach drogowych w da-
nym roku w Polsce,

 Lw  – liczba wypadków drogowych w danym roku 
w Polsce.

Obliczone dla modeli wartości współczynnika R2 wyno-
szą odpowiednio: 0,704, 0,786, 0,791.

Analizowano zmianę wartości zmiennych objaśnianych 
przy zmianach wartości parametrów wg następującego 
schematu:
a)  dla wybranych wartości parametru b i c (oddzielnie), 

przy ustalonych pozostałych parametrach i rzeczywi-
stych wartościach zmiennych objaśniających dla lat 
2000–2011 i wartościach prognozowanych dla roku 
2012; skok zmian wartości parametru przyjęto 0,001, 
obszar zmienności przyjęto tak, by estymowana wartość 
parametru modeli była środkiem (w przybliżeniu) ob-
szaru zmienności;

b)  dla wybranych kombinacji wartości parametrów b i c, 
przy ustalonym parametrze a i wartościach zmiennych 
objaśniających jak w pkt. a; skok zmian wartości para-
metru przyjęto: ±0,001; ±0,002; ±0,003 w stosunku 
do wartości estymowanych parametrów modeli;

c)  zmiany wartości zmiennych prognozowanych dla wy-
branych kombinacji wartości zmiennych objaśniających 
V i P (łącznie); skok zmian wartości (V,P) przyjęto: 
(±100000; ±5000), (±200000; ±10000), (±300000; 
±15000).

Nie analizowano wpływu zmian wartości parametru a, 
gdyż jego wpływ jest oczywisty – zmiana o x% współczyn-
nika a powoduje zmianę wartości zmiennej objaśnianej 
o x%. W przypadku modeli (2), (3), (4) (i wszystkich roz-
patrywanych w dalszej części) zmiany wartości zmiennych 
objaśnianych mogłyby być istotne dopiero przy zmianach 
wartości parametru a rzędu 10-3., a estymowane wartości 
parametru różnią się od 1 o mniej niż 10-6, stąd przyjęto 
a = 1.

W dalszej części analizowano wartości parametrów mo-
deli w funkcji czasu.

6 Zwróćmy uwagę, że uzyskane oszacowania parametrów modeli zdecydowanie róż-
nią się od wartości parametrów występujących w klasycznym równaniu Smeeda.

3 
 

Analizując modele dla liczby wypadków i liczby rannych w wypadkach drogowych 
zwrócono uwagę na dużą zbieżność parametrów modeli dla tych samych szeregów czasowych 
– przy jednak istotnych różnicach w liczbie wypadków i liczbie rannych oraz dużym zróżni
cowaniu wartości parametrów modeli (dla wszystkich badanych wielkości) dla poszczegól
nych województw. Różnic należało się spodziewać, gdyż uwzględniano tylko dwie wielkości 
nie analizując innych czynników, np. mobilności, zróżnicowania infrastruktury drogowej, 
uwarunkowań społecznogospodarczych. Tylko częściowo (poprzez zmianę długości szeregu 
czasowego) uwzględniono wpływ czasu na wartości parametrów modeli. Odpowiedź na pyta
nie, czy istnieje w miarę prosta zależność funkcyjna wartości parametrów modeli od czasu 
może być istotna dla zwiększenia użyteczności modeli potęgowych dla prognozowania 
wskaźników bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla prawidłowej odpowiedzi na to pytanie 
niezbędne jest ustalenie wrażliwość modeli potęgowych na zamiany wartości parametrów 
modeli – choćby do oceny dokładności szacowania parametrów (zbyt mała dokładność skut
kuje nieprzydatnością oszacowań) – i zmiany wartości zmiennych objaśniających modeli (dla 
uzyskania wartości modeli dla okresów przyszłych musimy dokonać prognoz wartości 
zmiennych objaśniających). Zwróćmy uwagę, że mówiąc o „dużej zbieżności parametrów 
modeli” ocenialiśmy zgodność parametrów „z punktu widzenia dnia codziennego”, gdzie róż
nica 0,001 dla liczb z przedziału (1,2) jest różnicą zwykle nieistotną. W obszarze nauki taka 
ocena jest niewłaściwa. W przypadku modeli potęgowych, dla bardzo dużych wartości 
zmiennych (a liczba pojazdów i liczba ludności liczone są w dziesiątkach milionów), różnica 
w oszacowaniu parametrów modelu rzędu 0,001 może być bardzo istotna dla wartości zmien
nych objaśnianych, a „istotność” zależy od celów badań (i przyjętych kryteriów). Ocenę istot
ności można dokonać analizując różnicę w wartościach zmiennych objaśnianych.  

 
2. Badania i analiza wyników 

W analizie wykorzystano modele potęgowe typu (1) dla liczby ofiar śmiertelnych, 
rannych i liczby wypadków w Polsce szacując parametry modeli metodą największej wiaro
godności w oparciu o dane rzeczywiste z lat 200020114. Dane dla lat 20002012 pozyskano 
z [10]. Uzyskano następujące modele5: 

ś  1,0000  ,  , (2)
   1,0000  ,  , (3)
   1,0000  ,  , (4)
gdzie 
V – liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych w Polsce na koniec danego roku, 
P – liczba ludności Polski na koniec danego roku, ś – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w danym roku w Polsce,  – liczba rannych w wypadkach drogowych w danym roku w Polsce,  – liczba wypadków drogowych w danym roku w Polsce. 

                                                 
4 Dla tych lat autor miał dostęp do wszystkich danych, w tym dla poszczególnych województw. Wstępne dane 
o liczbie wypadków, ofiar rannych i śmiertelnych w roku 2012 pochodzą ze strony KG Policji. We wcześniej
szych badaniach [9] wykazano, że modele potęgowe z liczbą pojazdów silnikowych i/lub liczbą ludności jako 
zmiennymi objaśniającymi są nieprzydatne do prognozowania liczby kolizji w ruchu drogowym, stąd nie anali
zowano takiego modelu. 
5 Zwróćmy uwagę, że uzyskane oszacowania parametrów modeli zdecydowanie różnią się od wartości parame
trów występujących w klasycznym równaniu Smeed’a. 
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Liczba ofiar śmiertelnych 
Zmiany wartości zmiennej objaśnianej – liczby ofiar śmier-
telnych – w sposób oczywisty zależą od wartości zmiennych 
objaśniających. Wartości rozpatrywanego modelu w funkcji 
czasu (liczonego w latach) dla danych rzeczywistych tworzą 
ciąg ściśle malejący dla każdej z rozpatrywanych wartości 
parametru c. Wyniki obliczeń zawiera rysunek 1. Jeśli roz-
patrywać wartości modelu jako wartości funkcji dwuwy-
miarowej Lś(r,c), gdzie r – rok, c – parametr modelu, to 
funkcja ta jest ściśle malejąca po współrzędnej r i ściśle ro-
snąca po współrzędnej c, np. dla r = 2000 przyrost wartości 
Lś (wraz ze wzrostem c od 1,119 do 1,37 co 0,001; przyrost 
„prawie” liniowy) wynosi od 94 do 126 (średnia 109), dla 
c = 1,119 spadek wartości Lś (wraz ze wzrostem r) wynosi 
od 94 do 64 (średnia 78), dla c = 1,137 odpowiednio od 
126 do 86 (średnia 105)7. Analogicznie zachowuje się mo-

7 Należy pamiętać, że zmiany liczby ludności w poszczególnych latach w okresie 
2000–2011 nie były monotoniczne w przeciwieństwie do zmiany liczby pojazdów.

Wrażliwość modeli potęgowych L liczby ofiar śmiertelnych, rannych i wypadków na zmiany wartości parametrów b i c 

Rok
b +0,001 +0,001 -0,001 -0,001 +0,002 +0,002 -0,002 -0,002 +0,003 +0,003 -0,003 -0,003
c +0,001 -0,001 +0,001 -0,001 +0,002 -0,002 +0,002 -0,002 +0,003 -0,003 +0,003 -0,003

liczba zabitych: a =1,0000, b = -0,6657, c = 1,1278
2000 6207 6421 6201 6213 6000 6643 6195 6219 5800 6872 6188 6226 5606
2001 6030 6239 6025 6036 5829 6454 6019 6042 5634 6677 6013 6048 5446
2002 5817 6019 5812 5822 5623 6227 5807 5828 5435 6442 5802 5833 5253
2003 5721 5919 5716 5726 5530 6124 5711 5731 5345 6336 5706 5736 5166
2004 5534 5726 5529 5539 5349 5924 5525 5543 5169 6130 5520 5548 4996
2005 5506 5697 5502 5511 5322 5895 5497 5515 5143 6099 5493 5520 4971
2006 5251 5433 5247 5255 5074 5622 5243 5258 4904 5817 5239 5262 4739
2007 4988 5162 4985 4991 4820 5341 4981 4995 4658 5528 4978 4998 4501
2008 4696 4860 4693 4699 4538 5030 4691 4702 4384 5206 4688 4704 4236
2009 4602 4763 4600 4605 4447 4930 4597 4607 4297 5102 4595 4610 4151
2010 4514 4673 4512 4517 4362 4836 4510 4519 4214 5006 4508 4521 4072
2011 4371 4525 4369 4373 4223 4683 4367 4375 4080 4847 4365 4377 3942
2012 4226 4375 4225 4228 4083 4528 4223 4230 3944 4688 4221 4232 3811

liczba rannych: a =1,0000, b = -0,5864, c = 1,1925
2000 70818 73261 70747 70889 68456 75789 70677 70959 66173 78404 70606 71030 63966
2001 69034 71419 68968 69100 66729 73887 68903 69166 64501 76439 68837 69232 62347
2002 66873 69187 66813 66933 64637 71581 66753 66994 62475 74058 66693 67054 60385
2003 65890 68171 65832 65948 63685 70532 65774 66005 61553 72974 65717 66063 59493
2004 63982 66201 63929 64035 61838 68496 63876 64088 59765 70871 63823 64141 57762
2005 63692 65901 63640 63744 61557 68187 63588 63796 59493 70551 63535 63849 57499
2006 61070 63193 61025 61116 59019 65389 60979 61162 57037 67662 60933 61208 55121
2007 58368 60401 58329 58407 56403 62505 58290 58447 54505 64683 58251 58486 52670
2008 55355 57288 55323 55387 53487 59289 55291 55419 51682 61360 55259 55452 49937
2009 54388 56290 54358 54418 52551 58258 54328 54448 50776 60295 54299 54478 49060
2010 53574 55450 53547 53602 51761 57392 53519 53629 50010 59402 53491 53657 48318
2011 52076 53903 52052 52101 50312 55793 52028 52125 48607 57750 52004 52149 46960
2012 50553 52329 50532 50574 48838 54167 50512 50595 47181 56069 50491 50616 45580

liczba wypadków: a =1,0000, b = -0,5812, c = 1,1743
2000 56078 58013 56022 56134 54207 60014 55966 56190 52400 62085 55910 56246 50652
2001 54678 56567 54626 54730 52852 58521 54574 54782 51087 60543 54522 54835 49381
2002 52981 54815 52934 53029 51209 56711 52886 53077 49497 58674 52838 53125 47841
2003 52209 54017 52164 52255 50462 55888 52118 52301 48773 57823 52072 52347 47141
2004 50711 52469 50669 50753 49011 54289 50627 50795 47369 56171 50585 50837 45781
2005 50483 52234 50442 50525 48791 54046 50401 50566 47156 55920 50359 50607 45575
2006 48424 50107 48387 48460 46797 51848 48351 48496 45226 53650 48315 48533 43707
2007 46300 47912 46269 46331 44741 49581 46238 46362 43235 51309 46206 46393 41780
2008 43930 45464 43904 43955 42447 47052 43879 43981 41015 48696 43853 44007 39630
2009 43169 44678 43145 43193 41711 46240 43122 43217 40302 47857 43098 43240 38940
2010 42525 44015 42504 42547 41087 45556 42482 42569 39697 47151 42460 42591 38353
2011 41347 42797 41328 41366 39946 44298 41308 41385 38593 45851 41289 41405 37285
2012 40148 41558 40132 40165 38786 43018 40115 40182 37470 44529 40098 40198 36199

del ze względu na parametr b (rys. 2). Funkcja Lś(r,b) jest 
funkcją ściśle malejąca po współrzędnej r i ściśle rosnąca po 
współrzędnej b, np. dla r = 2000 przyrost wartości Lś (wraz 
ze wzrostem b od -0,675 do -0,656; przyrost „prawie” li-
niowy) wynosi od 88 do 117 (średnia 102), dla b = -0,675 
spadek wartości Lś (wraz ze wzrostem r) wynosi od 88 do 
62 (średnia 75), dla b = -0,656 odpowiednio od 117 do 83 
(średnia 99). 

Można więc uznać, że wrażliwość modelu jest jednako-
wa ze względu na każdy z parametrów b, c, przy czym na-
leży ją uznać za wysoką – zmiana wartości każdego z para-
metrów o 0,01 powoduje zmianę wartości Lś o około 1000. 
Fakt, że wrażliwość modelu jest prawie identyczna dla oby-
dwu parametrów powoduje, że zmiany przeciwstawne pa-
rametrów znoszą zmiany wartości Lś, zmiany zgodne su-

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]
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mują się. Można uznać, że są addytywne (przy zmianach 
nie większych niż 0,01). Poglądowe wyniki obliczeń zawie-
ra tabela 18, ilustrację wyników rys. 1 i 2.

Wrażliwość modelu na zmiany wartości zmiennych obja-
śniających można uznać za bardzo małą (nieistotną) – np. błąd 
szacunku (który należy uznać za duży) liczby pojazdów o 300 
tys. i jednoczesny błąd liczby ludności o 15 tys. (w tym przy-
padku „błąd się sumuje”) skutkuje błędem zmiennej objaśnia-
nej ok. 35, przy wartości zmiennej rzędu 4,2 tys. (tab. 2).

8 Istotne wnioski (również dla innych rozpatrywanych wielkości) można wyciągnąć 
z analizy wykresów przedstawionych na rysunku 3, omówienie którego znajduje 
się w dalszej części artykułu.

Źródło: opracowanie własne

Wrażliwość modeli potęgowych  L = aVbPc liczby ofiar śmiertelnych, rannych i wypadków na zmiany wartości zmiennych objaśniających V i P
Liczba pojazdów [tys.] 25450 25550 25550 25350 25350 25650 25650 25250 25250 25750 25750 25150 25150

Liczba ludności [tys.] 38542 38547 38537 38547 38537 38552 38532 38552 38532 38557 38527 38557 38527

Liczba zabitych 4226 4216 4215 4238 4237 4206 4203 4250 4247 4195 4192 4262 4258

Liczba rannych 50553 50445 50430 50678 50662 50338 50306 50804 50772 50231 50184 50930 50883

Liczba wypadków 40148 40063 40051 40246 40234 39978 39954 40345 40321 39894 39858 40444 40407

Tabela zawiera prognozowane liczby ofiar śmiertelnych, rannych i liczby wypadków w roku 2012 w zależności od przyjętych (prognozowanych) wartości zmiennych objaśniających – liczby ludności i liczby 
pojazdów silnikowych.
Oznaczenia i wartości parametrów modeli jak dla równań (2), (3), (4)

Tabela 2

Lś – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w danym roku w Polsce, V – liczba pojazdów 
silnikowych w danym roku w Polsce, P – liczba ludności w danym roku w Polsce; parametry mo-
delu estymowano metodą najmniejszych kwadratów na podstawie danych z lat 2000–2011, otrzy-
mując równanie: ; równanie trendu liniowego y = -188,78x + 
383843, R2 = 0,799

Rys. 1. Wrażliwość modelu potęgowego                   liczby ofiar śmiertelnych w ruchu 
drogowym w Polsce w latach 2000–2011 na zmiany parametru c 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Lś – liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w danym roku w Polsce, V – liczba pojazdów 
silnikowych w danym roku w Polsce, P – liczba ludności w danym roku w Polsce; parametry mo-
delu estymowano metodą najmniejszych kwadratów na podstawie danych z lat 2000–2011, otrzy-
mując równanie: ; równanie trendu potęgowego y = 2,3⋅10260 ⋅ 
x-77,72, R2 = 0,775

Rys. 2. Wrażliwość modelu potęgowego LŚ = aVbPc  liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogo-
wym w Polsce w latach 2000–2011 na zmiany parametru b 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Analizując rysunki 1 i 2 wydaje się, że można tak dobrać 
zakres parametrów modelu, by rzeczywiste i prognozowane 
wartości Lś (analogicznie sytuacja przedstawia się dla Lr 
i Lw) zawierały się między wartościami zmiennej objaśnianej 
dla skrajnych wartości parametrów. Jednak użyteczność ta-
kiego oszacowania jest znikoma, gdyż różnica między osza-
cowaniem górnym a dolnym wynosi ok. 40% wartości 
zmiennej objaśnianej. 

LŚ = 1,0000*V-0,6657*p1,1278

LŚ = aVbPc

LŚ = 1,0000*V-0,6657*p1,1278
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Liczba rannych i liczba wypadków
Modele potęgowe liczby rannych w wypadkach drogowych 
i liczby wypadków wykorzystują te same dane liczbowe, jed-
nak wartości zmiennych objaśniających są o rząd większe niż 
w przypadku liczby ofiar śmiertelnych. Tymczasem wartości 
parametrów modelu wzrosły o około: parametr b o 11,9% 
i parametr c o 5,7% w przypadku liczby rannych i odpo-
wiednio o 12,7% i 4,1% w przypadku liczby wypadków. 
Natomiast parametry modelu Lw w stosunku do modelu Lr 
zmalały o odpowiednio 0,9% i 1,5%, co skutkowało spad-
kiem wartości zmiennych objaśniających o ok. 20%. Jest to 
kolejne potwierdzenie dużej wrażliwości modelu potęgowe-
go na zmianę parametrów modelu. Przypomnijmy, że para-
metr a praktycznie nie ma wpływu na wartości zmiennych 
objaśnianych (dla wartości przyjmowanych dla tych modeli).

Rozpatrując wartości modeli Lr i Lw, analogicznie jak mo-
delu Lś, jako wartości funkcji dwuwymiarowych czasu r i pa-
rametrów odpowiednio b lub c, obserwujemy taki sam cha-
rakter zmian z uwzględnieniem faktu, że przyrosty są o rząd 
większe niż w przypadku modelu Lś, np.:
a)  dla liczby rannych:

•	 dla parametru b: dla r = 2000 przyrost wartości Lr 
(wraz ze wzrostem b od -0,595 do -0,576 co 0,001; 
przyrost „prawie” liniowy) wynosi od 1020 do 1372 
(średnia 1188), dla r = 2012 od 751 do 1020 (śred-
nia 879); dla b = -0,595 spadek wartości Lr (wraz ze 
wzrostem r do 2012) wynosi od 1020 do 751 (średnia 
883), dla b = -0,576 odpowiednio od 1372 do 1020 
(średnia 1193), 

•	 dla parametru: dla r = 2000 przyrost wartości Lr 
(wraz ze wzrostem c od 1,184 do 1,202 co 0,001; 
przyrost „prawie” liniowy) wynosi od 1075 do 1446 
(średnia 1252), dla r = 2012 od 768 do 1033 (śred-
nia 894); dla c = 1,184 spadek wartości Lr (wraz ze 
wzrostem r do 2012) wynosi od 768 do 1033 (średnia 
917), dla c = 1,202 odpowiednio od 1446 do 1033 
(średnia 1234), 

b)  dla liczby wypadków:
•	 dla parametru b: dla r = 2000 przyrost wartości Lw 

(wraz ze wzrostem b od -0,590 do -0,571 co 0,001; 
przyrost „prawie” liniowy) wynosi od 805 do 1066 
(średnia 930), dla r = 2012 od 594 do 794 (średnia 
690); dla b = -0,590 spadek wartości Lw (wraz ze 
wzrostem r do 2012) wynosi od 805 do 594 (średnia 
698), dla b = -0,571 odpowiednio od 1066 do 794 
(średnia 927), 

•	 dla parametru c: dla r = 2000 przyrost wartości Lw 
(wraz ze wzrostem c od 1,164 do 1,182 co 0,001; 
przyrost „prawie” liniowy) wynosi od 826 do 1111 
(średnia 962), dla r = 2012 od 591 do 796 (średnia 
689); dla c = 1,164 spadek wartości Lw (wraz ze 
wzrostem r do 2012) wynosi od 826 do 591 (średnia 
705), dla c = 1,182 odpowiednio od 1111 do 796 
(średnia 949), 

Tak jak w przypadku modelu Lś można uznać, że wrażli-
wość modeli Lr i Lw jest jednakowa ze względu na każdy z pa-

rametrów b, c, przy czym należy ją uznać za wysoką – zmiana 
wartości każdego z parametrów o 0,01 powoduje zmianę 
wartości o około 10 000 dla Lr i ok. 8 000 dla Lw – i przyjąć, 
że zmiany przeciwstawne parametrów znoszą zmiany warto-
ści modeli, zmiany zgodne sumują się. Można uznać, że są 
addytywne. Poglądowe wyniki obliczeń zawiera tabela 1. 

Wrażliwość modeli na zmiany wartości zmiennych obja-
śniających można uznać za bardzo małą (nieistotną) – błąd 
szacunku liczby pojazdów o 300 tys. i jednoczesny błąd 
liczby ludności o 15 tys. (w tym przypadku „błąd się sumu-
je”) skutkuje błędem ok. 400 dla Lr, przy wartości zmiennej 
objaśnianej rzędu 55,5 tys. i ok. 300 dla Lw, przy wartości 
zmiennej objaśnianej rzędu 40 tys. (tab. 2).

Ponieważ przebieg wykresów wartości rzeczywistych i uzy-
skanych z modeli potęgowych (uwzględniając, że wartości 
są około 10 razy większe) mają taki sam charakter jak dla 
liczby ofiar śmiertelnych (w latach 2000–2006 wahania są 
mniejsze), nie zamieszczano wykresów dla tych wielkości.

Uogólnienie rozważań
Rozważania dotyczące liczby ofiar śmiertelnych, rannych 
i wypadków  można uogólnić, analizując błąd względny. 
Rozważmy model (1) i załóżmy wzrost jednego z parametrów 
b, c o wartość x, np. b, przy niezmienionych wartościach pozo-
stałych parametrów. Jeśli (w %) zmieni się wartość F, mamy:

(5)

Ponieważ założono małe zmiany wartości parametru (x 
bliskie 0), więc Vx jest bliskie 1 (większe od 1 dla x > 0 
i mniejsze od 1 dla x < 0). Analogiczny wynik uzyskamy 
dla parametru c i zmiennej P. Przyrost względny ∆F zależy 
więc (dla ustalonej wartości x) od wartości zmiennej obja-
śniającej, jednak dla małych zmian x, nawet przy dużych 
zmianach wartości V (lub P), różnice w przyrostach są małe 
– rzędu 0,05 pkt. procentowego dla x = 0,001, natomiast 
sam przyrost jest rzędu 1,75%. Przykładowe obliczenia 
przedstawiono na rysunku 3 (krzywe 4, 5, 6 dla zmiennej V 
i 7, 8, 9 dla zmiennej P).

W przypadku jednoczesnej zmiany wartości parame-
trów b o -x i c o x otrzymujemy:

(6)

Przyrost zależy więc od stosunku zmiennych objaśniają-
cych (P/V dla x > 0 i V/P dla x < 0)9. Przykładowe oblicze-
nia przedstawiono na rysunku 3 (krzywe 1, 2, 3). Z obli-
czeń wynika, że dla x = 0,003 zmiana wynosi od ok. 
-0,21% do 0,12% dla stosunku zmiennych objaśniających 
od 0,5 do 1,5.

9 Zmieniając parametry b i c, jednocześnie o x uzyskujemy  i dla 
danych jak na rysunku 3 zmianę rzędu 3,5% dla zmiany x o 0,001 (więc np. dla x 
= 0,003 rzędu 11%).
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ści modeli, zmiany zgodne sumują się. Można uznać, że są addytywne. Poglądowe wyniki 
obliczeń zawiera tabela 1.  

Wrażliwość modeli na zmiany wartości zmiennych objaśniających można uznać za 
bardzo małą (nieistotną) – błąd szacunku liczby pojazdów o 300 tys. i jednoczesny błąd liczby 
ludności o 15 tys. (w tym przypadku „błąd się sumuje”) skutkuje błędem ok. 400 dla Lr, przy 
wartości zmiennej objaśnianej rzędu 55,5 tys. i ok. 300 dla Lw, przy wartości zmiennej obja
śnianej rzędu 40 tys. (tab. 2). 

Ponieważ przebieg wykresów wartości rzeczywistych i uzyskanych z modeli potęgo
wych (uwzględniając, że wartości są około 10 razy większe) mają taki sam charakter jak dla 
liczby ofiar śmiertelnych (w latach 20002006 wahania są mniejsze) nie zamieszczano wykre
sów dla tych wielkości. 

 
*** 

Rozważania w pkt. 2.1 i 2.2 można uogólnić analizując błąd względny. Rozważmy 
model (1) i załóżmy wzrost jednego z parametrów b, c o wartość x, np. b, przy niezmienio
nych wartościach pozostałych parametrów. O ile (w %) zmieni się wartość F. Mamy: 

∆     100    1 100    1 · 100 (5)

Ponieważ założyliśmy małe zmiany wartości parametru (x bliskie 0) więc Vx jest bliskie 1 
(większe od 1 dla x > 0 i mniejsze od 1 dla x < 0). Analogiczny wynik uzyskamy dla parame
tru c i zmiennej P. Przyrost względny ∆ zależy więc (dla ustalonej wartości x) od wartości 
zmiennej objaśniającej, jednak dla małych zmian x, nawet przy dużych zmianach wartości V 
(lub P) różnice w przyrostach są małe – rzędu 0,05 pkt. procentowego dla x = 0,001, nato
miast sam przyrost jest rzędu 1,75%. Przykładowe obliczenia przedstawiono na rysunku 3 
(krzywe 4, 5, 6 dla zmiennej V i 7, 8, 9 dla zmiennej P). 

W przypadku jednoczesnej zmiany wartości parametrów b o x i c o x, otrzymujemy: 

∆     100    1 100    1 · 100 (6)

Przyrost zależy więc od stosunku zmiennych objaśniających (P/V dla x > 0 i V/P dla x < 0)8. 
Przykładowe obliczenia przedstawiono na rysunku 3 (krzywe 1, 2, 3). Z obliczeń wynika, że 
dla x = 0,003 zmiana wynosi od ok. 0,21% do 0,12% dla stosunku zmiennych objaśniających 
od 0,5 do 1,5. 

Istotnym wnioskiem jest, uwzględniając wykazaną wcześniej „addytywność” zmian 
wartości zmiennej objaśnianej ze względu na zmiany parametrów b i c, że parametry b i c 
rozpatrywanych modeli potęgowych należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecin
ku. Zaokrąglenie do 3 miejsc po przecinku może skutkować błędem rzędu 1,7% wartości 
zmiennej objaśnianej9. 
 

Analizując rysunki 12 wydaje się, że można tak dobrać zakres parametrów modelu, 
by rzeczywiste i prognozowane wartości Lś (analogicznie sytuacja przedstawia się dla Lr i Lw) 
zawierały się między wartościami zmiennej objaśnianej dla skrajnych wartości parametrów. 
Jednak użyteczność takiego oszacowania jest znikoma, gdyż różnica między oszacowaniem 
górnym a dolnym wynosi ok. 40% wartości zmiennej objaśnianej.  

                                                 
8 Zmieniając parametry b i c jednocześnie o x uzyskujemy   1 · 100 i dla danych jak na rysunku 3 
zmianę rzędu 3,5% pkt. procentowego dla zmiany x o 0,001 (więc np. dla x = 0,003 rzędu 11%). 
9 Jeżeli z jakiegoś powodu błąd rzędu 1,7% nie jest istotny można podawać z mniejszą dokładnością. 
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Istotnym wnioskiem jest, uwzględniając wykazaną 
wcześniej „addytywność” zmian wartości zmiennej obja-
śnianej ze względu na zmiany parametrów b i c, że parame-
try b i c rozpatrywanych modeli potęgowych należy obli-
czać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Zaokrąglenie 
do 3 miejsc po przecinku może skutkować błędem rzędu 
1,7% wartości zmiennej objaśnianej10.

Czynnik czasu
Najprostszym sposobem uwzględnienia czynnika czasu jest 
wyznaczenie trendu. Wyznaczono trendy liniowy (y = ax + b) 
i potęgowy (y = axb) na podstawie danych rzeczywistych z lat 
2000–2011, uzyskując następujące równania trendu i współ-
czynniki R2 (dla liczby ofiar śmiertelnych linie trendu zazna-
czono na rys. 1 – trend liniowy, rys. 2 – trend potęgowy)11:
•	 dla liczby ofiar śmiertelnych

•	 dla liczby ofiar rannych
 

•	 dla liczby wypadków

10 Jeżeli z jakiegoś powodu błąd rzędu 1,7% nie jest istotny, można podawać z mniej-
szą dokładnością.

11 Wszystkie obliczenia wykonano w Excelu.

Nr =
  Nr*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P/V 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5

V 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050

P 3815 3818 3821 3824 3827 3830 3833 3836 3839 3842 3845 3848 3851 3854 3857 3860 3863 3866 3869 3872 3875

* Nr – kategoria umowna, oznacza kolejną wartość zmiennej (P/V) dla funkcji 1, 2, 3; V⋅104 dla funkcji 
4, 5, 6 (np. Nr = 1 oznacza 20500000); P⋅104 dla funkcji 7, 8, 9 (np. Nr = 1 oznacza 38150000);
1, 2, 3 – zmiana wartości modelu potęgowego ∆F w funkcji P/V (wzór (6)) dla przyrostu x 

odpowiednio: 0,001, 0,002, 0,003;
4, 5, 6 – zmiana wartości modelu potęgowego ∆F w funkcji V (wzór (5)) dla przyrostu x 

odpowiednio: 0,001, 0,002, 0,003;
7, 8, 9 – zmiana wartości modelu potęgowego ∆F w funkcji P (wzór (5)) dla przyrostu x 

odpowiednio: 0,001, 0,002, 0,003;

Rys. 3. Względna zmiana wartości modeli potęgowych (1) w zależności od wartości zmiennej 
objaśniającej i zmiany wartości parametrów 
Źródło: opracowanie własne 

gdzie:
x – czas – rok, dla którego dokonuje się obliczenia, x = 

1998, 1999, ...,
y – liczba odpowiednio ofiar śmiertelnych, rannych 

i wypadków w roku, dla którego dokonuje się ob-
liczenia.

Model trendu liniowego zaskakująco dobrze dopasowa-
ny jest do liczby wypadków (dla lat 1998–2012 tylko 4 
razy różnica między wartością rzeczywistą a wartością mo-
delu przekraczała 5% – jednak mniej niż 9%) i liczby ran-
nych (odpowiednio 5 razy, mniej niż 9,5%). Podobnie sytu-
acja wygląda w przypadku trendu potęgowego, z tym jed-
nak, że dwukrotnie błąd przekroczył 10% (zawyżone dla 
liczby wypadków dla roku 1999 – 11,2% i dla 2010 – 
10,6%, dla liczby rannych odpowiednio: -12,6% dla roku 
2007 i -13,9% dla roku 2008). W przypadku liczby zabi-
tych dopasowanie obu trendów jest znacznie gorsze (pięcio-
krotnie różnica przekraczała 10%) i wydaje się mało przy-
datne. Wynika to m.in. z większej zmienności liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków w funkcji czasu. 

Innym podejściem do uwzględnienia czasu jest estymo-
wanie parametrów modeli z uwzględnieniem szeregów cza-
sowych o różnej długości i dokonywania prognoz kroczą-
cych. Wykorzystano szeregi czasowe długości 4, 6 i 8 i do-
konano estymacji parametrów modeli i prognoz dla lat 
2006 – 201212. Przykładowe wyniki dla liczby rannych w wy-
padkach zawiera tabela 3 (w przypadku liczby ofiar śmier-
telnych zróżnicowanie wartości parametrów jest jeszcze 
większe). Podejście takie okazało się nieprzydatne zarówno 
dla celów prognozowania – w niektórych przypadkach błąd 
przekraczał 25%, jak dla próby uchwycenia zależności pa-
rametrów od czasu13. 

12 Od roku 1998 nastąpiła trwała zmiana tendencji – spadek, stąd racjonalnym jest wy-
korzystanie danych nie starszych niż z 1998 roku. Dla szeregu czasowego długości 8 
dla roku 2006 można po raz pierwszy dokonać estymacji parametrów i prognozy.

13 Przynajmniej autor nie był w stanie takiej przydatnej zależności wychwycić.

Parametry b i c modelu Lr = aVbPc estymowane w oparciu o szeregi 
czasowe długości 4, 6, 8 i prognozy liczby rannych w wypadkach  

drogowych w Polsce w latach 2006–2012

Rok

Da
ne

rz
ec

zy
w

is
te

I II III

b c

pr
og

no
za

b c

pr
og

no
za

b c

pr
og

no
za

2006 59123 -0,7901 1,3855 58997 -0,7247 1,3232 59327 -0,5821 1,1877 60293

2007 63224 -0,6435 1,2456 56559 -0,7053 1,3047 56212 -0,5325 1,1403 57927

2008 62097 -0,0470 0,6771 61467 -0,2946 0,9142 59104 -0,4618 1,0740 57210

2009 56046 0,1414 0,4959 62788 -0,0662 0,6957 61520 -0,2410 0,8636 59983

2010 48952 -0,1743 0,7983 59157 -0,2246 0,8468 58873 -0,2992 0,9186 58303

2011 49501 -1,5070 2,0846 48509 -0,4925 1,1027 53526 -0,4830 1,0936 53627

2012 45792 -2,1005 2,6610 43554 -0,8122 1,4112 49423 -0,6181 1,2232 50629

W tabeli podano wartości parametrów b i c (parametr a = 1) modelu potęgowego liczby rannych w wypadkach 
drogowych w Polsce estymowane w oparciu o szeregi długości 4 – kolumna I, 6 – kolumna II i 8 – kolumna III 
oraz prognozy uzyskane w oparciu o te modele. Parametry modelu dla roku r estymowano na podstawie danych 
rzeczywistych dla odpowiednio 4, 6 i 8 lat poprzedzających
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [10]

Tabela 3
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7, 8, 9 – zmiana wartości modelu potęgowego F w funkcji P (wzór (5)) dla przyrostu x odpowiednio: 0,001, 0,002, 0,003; 

Rys. 3. Względna zmiana wartości modeli potęgowych (1) w zależności od wartości zmiennej 
objaśniającej i zmiany wartości parametrów  

Źródło: opracowanie własne  
 

2.3. Czynnik czasu 
Najprostszym sposobem uwzględnienia czynnika czasu jest wyznaczenie trendu. Wy

znaczono trend liniowy (y = ax + b) i potęgowy (y = axb) na podstawie danych rzeczywistych 
z lat 20002011 uzyskując następujące równania trendu i współczynniki R2 (dla liczby ofiar 
śmiertelnych linie trendu zaznaczono na rys. 1 – trend liniowy, rys. 2 – trend potęgowy)10: 
− dla liczby ofiar śmiertelnych    188,78  383843,   0,799;        2,3 · 10 · ,,    0,775 
                                                 
10 Wszystkie obliczenia wykonano w Excelu. 
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− dla liczby ofiar rannych    1919,68  3911020,   0,880;        2,3 · 10 · ,,    0,858 
− dla liczby wypadków    1497,41  3051532,   0,895;        6,8 · 10 · ,,    0,877 
gdzie 
x – czas – rok dla którego dokonuje się obliczenia, x = 1998, 1999, ..., 
y – liczba odpowiednio ofiar śmiertelnych, rannych i wypadków w roku dla którego dokonuje 

się obliczenia. 
Model trendu liniowego zaskakująco dobrze dopasowany jest do liczby wypadków 

(dla lat 19982012 tylko 4 razy różnica między wartością rzeczywistą a wartością modelu 
przekraczała 5% – jednak mniej niż 9%) i liczby rannych (odpowiednio 5 razy, mniej niż 
9,5%). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku trendu potęgowego, z tym jednak, że dwu
krotnie błąd przekroczył 10% (zawyżone dla liczby wypadków dla roku 1999 – 11,2% i dla 
2010 – 10,6%, dla liczby rannych odpowiednio: 12,6% dla roku 2007 i 13,9% dla roku 
2008). W przypadku liczby zabitych dopasowanie obu trendów jest znacznie gorsze (pięcio
krotnie różnica przekraczała 10%) i wydaje się mało przydatne. Wynika to m.in. z większej 
zmienności liczby ofiar śmiertelnych wypadków w funkcji czasu.  

Innym podejściem do uwzględnienia czasu jest estymowanie parametrów modeli 
z uwzględnieniem szeregów czasowych o różnej długości i dokonywania prognoz kroczą
cych. Wykorzystano szeregi czasowe długości 4, 6 i 8 i dokonano estymacji parametrów mo
deli i prognoz dla lat 2006 – 201211. Przykładowe wyniki dla liczby rannych w wypadkach 
zawiera tabela 3 (w przypadku liczby ofiar śmiertelnych zróżnicowanie wartości parametrów 
jest jeszcze większe). Podejście takie okazało się nieprzydatne zarówno dla celów prognozo
wania – w niektórych przypadkach błąd przekraczał 25%, jak dla próby uchwycenia zależno
ści parametrów od czasu12.  

 
Tab. 3. Parametry b i c modelu   estymowane w oparciu o szeregi czasowe długo

ści 4, 6, 8 i prognozy liczby rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 
20062012 

Rok Dane 
rzeczywiste 

I II III 
  prognoza   prognoza   prognoza 

2006 59123 0,7901 1,3855 58997 0,7247 1,3232 59327 0,5821 1,1877 60293 
2007 63224 0,6435 1,2456 56559 0,7053 1,3047 56212 0,5325 1,1403 57927 
2008 62097 0,0470 0,6771 61467 0,2946 0,9142 59104 0,4618 1,0740 57210 
2009 56046 0,1414 0,4959 62788 0,0662 0,6957 61520 0,2410 0,8636 59983 
2010 48952 0,1743 0,7983 59157 0,2246 0,8468 58873 0,2992 0,9186 58303 
2011 49501 1,5070 2,0846 48509 0,4925 1,1027 53526 0,4830 1,0936 53627 
2012 45792 2,1005 2,6610 43554 0,8122 1,4112 49423 0,6181 1,2232 50629 

W tabeli podano wartości parametrów b i c (parametr a = 1) modelu potęgowego liczby rannych w wypadkach drogowych 
w Polsce estymowane w oparciu o szeregi długości 4 – kolumna I, 6 – kolumna II i 8 – kolumna III oraz prognozy uzyskane 
w oparciu o te modele. Parametry modelu dla roku r estymowano na podstawie danych rzeczywistych dla odpowiednio 4, 6 
i 8 lat poprzedzających 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [10] 

                                                 
11 Od roku 1998 nastąpiła trwała zmiana tendencji – spadek, stąd racjonalnym jest wykorzystanie danych nie 
starszych niż z 1998 roku. Dla szeregu czasowego długości 8 dla roku 2006 można po raz pierwszy dokonać 
estymacji parametrów i prognozy. 
12 Przynajmniej autor nie był w stanie takiej przydatnej zależności wychwycić. 
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zmienności liczby ofiar śmiertelnych wypadków w funkcji czasu.  

Innym podejściem do uwzględnienia czasu jest estymowanie parametrów modeli 
z uwzględnieniem szeregów czasowych o różnej długości i dokonywania prognoz kroczą
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jest jeszcze większe). Podejście takie okazało się nieprzydatne zarówno dla celów prognozo
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Innym sposobem jest ustalenie wartości parametru jed-
nej ze zmiennych objaśniających jako równe jeden i wyzna-
czenie parametru dla drugiej zmiennej w funkcji czasu. 
Otrzymamy wtedy dla każdej badanej zmiennej objaśnia-
nej dwa typy modeli potęgowych:

(7)

(8)

gdzie:
x – rok, dla którego wykonuje się obliczenia 

(x ≥ 1998),
,  – liczba ofiar śmiertelnych (z = ś), rannych 

(z = r) i wypadków (z = w) w roku x,
V(x) – liczba pojazdów motorowych na koniec 

roku x,
P(x) – liczba ludności na koniec roku x,

bz(x), cz(x) – parametry w funkcji czasu.

Dla poszczególnych modeli zaproponowano funkcje b(x) 
i c(x) – ich zestawienie oraz miary dopasowania R2 zawiera 
tabela 4. 

Parametry b i c modeli (7), (8) w funkcji czasu
Model bz(x) R2
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    0,3737  0,0023  1998, 1998    20060,3824  0,0023  2007,   2007  0,859 

    0,3869  0,0023  1998, 1998    20060,3963  0,0023  2007,   2007  0,888 

 () 

ś ś  0,4290  0,0055  1998, 1998    20040,5264  0,0021  2004,   2004  0,910 

 
  0,2920  0,0050  1998, 1998    20050,3190  0,0060  2005,   2005  

   0,2920  0,0050  1998,   1998 

0,922 

 
0,874 

  
  0,3020  0,0050  1998, 1998    20050,3358  0,0052  2005,   2005  

   0,3020  0,0050  1998,   1998 

0,916 

 
0,903 

Oznaczenia jak dla wzorów (7) i (8) 
Źródło: opracowanie własne  
 

Najlepsze efekty uzyskano w przypadku modelowania liczby wypadków i liczby ran
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rzeczywistymi. Zaproponowane funkcje są funkcjami sklejanymi (z funkcji liniowych), jed
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Tabela 4

Najlepsze efekty uzyskano w przypadku modelowania 
liczby wypadków i liczby rannych, przy czym modele (8) 
wykazują lepsze dopasowanie niż modele (7). Modele te łą-
czą w sobie cechy wyznaczonych wcześniej modeli trendu 
(przy zaproponowanych zależnościach funkcyjnych para-
metrów) – trend spadkowy, jak i modeli potęgowych (2), 
(3), (4) – zmienność wynikającą ze zmian wartości zmien-
nych objaśniających, „podążanie” za wartościami rzeczywi-
stymi. Zaproponowane funkcje są funkcjami sklejanymi 
(z funkcji liniowych), jednak w przypadku liczby rannych 
i wypadków dla modeli (8) funkcje liniowe (oznaczone 
w tab. 4 jako ) Cr1

(x), C
w1

(x) również wykazywały bardzo 

dobre dopasowanie do danych empirycznych. Należy jed-
nak pamiętać, że nadal są to bardzo uproszczone modele 
i w wielu przypadkach korzystniejsze (prostsze) będzie wy-
korzystanie modeli trendu lub modeli potęgowego lub li-
niowego z jedną zmienną objaśniającą – liczbą pojazdów 
silnikowych. 

Podsumowanie
Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że modele 
potęgowe Lś, Lr i Lw postaci L = aV bPc są mało wrażli-
we na zmiany wartości zmiennych objaśniających i bardzo 
wrażliwe na zmiany parametrów modelu – wykładników 
potęg oraz długość i zakres szeregu czasowego wykorzy-
stywanego do estymacji parametrów. Spowodowane jest 
to bardzo uproszczoną postacią modelu tylko z dwoma 
zmiennymi objaśniającymi (nie uwzględniającymi np. 
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sowego) jest poważnym problemem znacznie ograniczają-
cym użyteczność tych modeli. Wprowadzenie modyfikacji 
polegającej na ustaleniu jednego z parametrów jako rów-
nego jeden i związaniu drugiego parametru prostą funkcją 
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Innym, proponowanym przez autora sposobem, jest ustalenie wartości parametru jed
nej ze zmiennych objaśniających jako równe jeden i wyznaczenie parametru dla drugiej 
zmiennej w funkcji czasu. Otrzymamy wtedy dla każdej badanej zmiennej objaśnianej dwa 
typy modeli potęgowych: 

       (7)
      (8)
gdzie 
x – rok dla którego wykonuje się obliczenia (x ≥ 1998),  ,  – liczba ofiar śmiertelnych (z = ś), rannych (z = r) i wypadków (z = w) w roku x, 
V(x) – liczba pojazdów motorowych na koniec roku x, 
P(x) – liczba ludności na koniec roku x, 
bz(x), cz(x) – parametry w funkcji czasu. 
 

Dla poszczególnych modeli zaproponowano funkcje b(x) i c(x) – ich zestawienie oraz 
miary dopasowania R2 zawiera tabela 4.  

 
Tab. 4. Parametry b i c modeli (7), (8) w funkcji czasu 
Model () 2

ś ś  0,5195  0,0021  1998, 1998    20040,5264  0,0021  2004,   2004  0,884 

    0,3737  0,0023  1998, 1998    20060,3824  0,0023  2007,   2007  0,859 

    0,3869  0,0023  1998, 1998    20060,3963  0,0023  2007,   2007  0,888 

 () 

ś ś  0,4290  0,0055  1998, 1998    20040,5264  0,0021  2004,   2004  0,910 

 
  0,2920  0,0050  1998, 1998    20050,3190  0,0060  2005,   2005  

   0,2920  0,0050  1998,   1998 

0,922 

 
0,874 

  
  0,3020  0,0050  1998, 1998    20050,3358  0,0052  2005,   2005  

   0,3020  0,0050  1998,   1998 

0,916 

 
0,903 

Oznaczenia jak dla wzorów (7) i (8) 
Źródło: opracowanie własne  
 

Najlepsze efekty uzyskano w przypadku modelowania liczby wypadków i liczby ran
nych, przy czym modele (8) wykazują lepsze dopasowanie niż modele (7). Modele te łączą 
w sobie cechy wyznaczonych wcześniej modeli trendu (przy zaproponowanych zależnościach 
funkcyjnych parametrów) – trend spadkowy, jak i modeli potęgowych (2), (3), (4) – zmien
ność wynikającą ze zmian wartości zmiennych objaśniających, „podążanie” za wartościami 
rzeczywistymi. Zaproponowane funkcje są funkcjami sklejanymi (z funkcji liniowych), jed
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nych, przy czym modele (8) wykazują lepsze dopasowanie niż modele (7). Modele te łączą 
w sobie cechy wyznaczonych wcześniej modeli trendu (przy zaproponowanych zależnościach 
funkcyjnych parametrów) – trend spadkowy, jak i modeli potęgowych (2), (3), (4) – zmien
ność wynikającą ze zmian wartości zmiennych objaśniających, „podążanie” za wartościami 
rzeczywistymi. Zaproponowane funkcje są funkcjami sklejanymi (z funkcji liniowych), jed
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Innym, proponowanym przez autora sposobem, jest ustalenie wartości parametru jed
nej ze zmiennych objaśniających jako równe jeden i wyznaczenie parametru dla drugiej 
zmiennej w funkcji czasu. Otrzymamy wtedy dla każdej badanej zmiennej objaśnianej dwa 
typy modeli potęgowych: 

       (7)
      (8)
gdzie 
x – rok dla którego wykonuje się obliczenia (x ≥ 1998),  ,  – liczba ofiar śmiertelnych (z = ś), rannych (z = r) i wypadków (z = w) w roku x, 
V(x) – liczba pojazdów motorowych na koniec roku x, 
P(x) – liczba ludności na koniec roku x, 
bz(x), cz(x) – parametry w funkcji czasu. 
 

Dla poszczególnych modeli zaproponowano funkcje b(x) i c(x) – ich zestawienie oraz 
miary dopasowania R2 zawiera tabela 4.  

 
Tab. 4. Parametry b i c modeli (7), (8) w funkcji czasu 
Model () 2

ś ś  0,5195  0,0021  1998, 1998    20040,5264  0,0021  2004,   2004  0,884 

    0,3737  0,0023  1998, 1998    20060,3824  0,0023  2007,   2007  0,859 

    0,3869  0,0023  1998, 1998    20060,3963  0,0023  2007,   2007  0,888 

 () 

ś ś  0,4290  0,0055  1998, 1998    20040,5264  0,0021  2004,   2004  0,910 

 
  0,2920  0,0050  1998, 1998    20050,3190  0,0060  2005,   2005  

   0,2920  0,0050  1998,   1998 

0,922 

 
0,874 

  
  0,3020  0,0050  1998, 1998    20050,3358  0,0052  2005,   2005  

   0,3020  0,0050  1998,   1998 

0,916 

 
0,903 

Oznaczenia jak dla wzorów (7) i (8) 
Źródło: opracowanie własne  
 

Najlepsze efekty uzyskano w przypadku modelowania liczby wypadków i liczby ran
nych, przy czym modele (8) wykazują lepsze dopasowanie niż modele (7). Modele te łączą 
w sobie cechy wyznaczonych wcześniej modeli trendu (przy zaproponowanych zależnościach 
funkcyjnych parametrów) – trend spadkowy, jak i modeli potęgowych (2), (3), (4) – zmien
ność wynikającą ze zmian wartości zmiennych objaśniających, „podążanie” za wartościami 
rzeczywistymi. Zaproponowane funkcje są funkcjami sklejanymi (z funkcji liniowych), jed




