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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski 
Management of security and safety in urban transport from the point of 
view of the public transport organizer
Abstract. Safety and security issues in urban transport should be 
treated as a priority. The municipality and in particular the organi-
zer acting on its behalf is responsible for ensuring safety. The con-
cern for safety should be shared by all the entities involved in the 
preparation of the offered services. The urban transport areas of the 
highest real and potential risk of threats should be diagnosed. It is 
necessary to take into account to a large extent the psychological 
conditionings of the passengers’ evaluation of safety. Even an oc-
currence with a relatively low level of risk should be predicted and 
secured.

Safety and security management in urban transport ought 
to be based on the human factor, procedures and technology. 
Treating security and safety as an integral part of the process of 
servicing the passengers is not possible without its adequate ma-
nagement as well as direct servicing of the passengers by skil-
led staff. It is necessary to educate and regularly control if the 
staff is properly prepared to react to the events disturbing normal 
functioning of the urban public transport. The passengers should 
be provided with transport services in accordance to the planned 
standards. Infrastructure plays an important role in this process. 
Its proper functionality and esthetics make passengers feel more 
safe and secure.

The practical realization of such an approach is shown on the 
example of the Gdynia’s Urban Transport Board which is one of the 
organizers of urban public transport in the Gdansk Bay Metropolis.
Key words: safety, security, public transport, organization, staff, 
procedures, technology

Wiesław Dźwigoń 
Criterion of safety of passengers in the evaluation of transport hubs
Abstract. In the opinion of passengers necessity to change is 
connected to longer duration of the journey and difficulties re-
lated to the change of the transport mean. Unfortunately direct 
connection between all important beginnings and destinations is 
not possible. Additionally, the importance of the change grows 
in times of rising mobility and transport intermodality. The aim 
of the article is to focus on safety in the transport hub. The im-
portance of safety in the transport quality assessment has been 
presented as well. Two methods of multi-criteria assessment of 
the transport hubs with the special attention to the parameters 
influencing transport and personal safety have been discussed. 
Criteria of transport safety assessment, ranked in four groups: in 
relation to function, structure, execution-economy and legibility, 
have been widely presented. Parameterization of assessment of 
some criteria’s has been created on the basis of taking inventory 
dozen or so hubs of urban public transport. In addition weight to 
described criteria’s of assessment has been discussed. Evaluation 
of safety made in few transfer hubs allows formulating conclu-
sions related to shaping this element of transport infrastructure. 
Shaping safety, comfort, time or other elements of the journey 
is happening simultaneously. Let’s remember: improving some 
parameters at the same time we are improving or making others 
worse.
Key words: public transport, transport hub, transport safety 

Katarzyna Hebel, Marcin Wołek
Safety of passengers in public transport in the light of results of marketing 
research 
Abstract. Public transport is assessed by passengers and organi-
zers on the daily basis. Differences in appraisal of different elements 
of transport services are determined by specific character of vario-
us cities and their transport systems. Specific element of transport 
service is the safety, that is psychophysical condition of passengers 
during their journeys in urban public transport. It includes all ele-
ments of transport, i.e. both: waiting at the stop and the transit 
itself. 

The analysis of transport safety research carried out in selected 
European and Polish cities have been presented in the article. The 
results of researches conducted using this same methodology have 
been compared. 

Results of researches entitle to state that safety of trolleybus 
transport in the European cities is valued as good or very good by 
2/3 passengers and average opinion on safety of public transport in 
any Polish city has not exceed value: good. 

Average appraisal of satisfaction of level of safety in urban public 
transport depends on experienced conditions while travelling in the 
city. Transport by buses and trolleybuses has the best opinion as far 
as the safety is concerned and the journey by urban train has the 
worst. 

Quality gap referring to the safety of journey by public transport 
in specific cities is noticeable which means that level of passengers 
satisfaction does not coincide with their preferences as far as safety 
of journey is concerned. 
Key words: safety, public transport, marketing research

Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik
Safety Management System of the public transport
Abstract. Requirements, which are nowadays posed in front of the 
operators’ of public transport worldwide , are no longer limited 
only to assure the high quality of services. More and more often 
the leading criterion for transport companies running is transport 
safety. It results not only from a demand to live up to a standard 
performed by the local authorities responsible for transport , but 
also from the growing and more sensitive social awareness which 
after terrorist attacks gives priority to the safety and security. For 
several years, the most secure types of public transport i.e. air and 
railway transport are being run in accordance with the require-
ments introduced through the European directives – based on 
the Safety Management Systems (SMS), constructed and imple-
mented in transport companies. These demands do not comprise 
however, the most frequent services of public transport based on 
the tramway and buses carriages. In the article the possibilities of 
adaptation of the solutions that are already applied in transport 
also in these most popular technical means of transport have been 
presented
Key words: Safety Management System, public transport, process 
approach 
 
Lidia Żakowska 
Subjective safety of senior citizens in public transport
Abstract. This paper presents the problems of safety perception 
of senior citizens in public transport in Poland and in the seven 
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other European countries. The goal of this study was to evaluate 
the actual level of subjective safety and security of seniors using 
public transport means. Presented research results were selected 
from the effects of a large study conducted by the author in the 
framework of the EC project SIZE on “Life quality of senior citi-
zens in relation to mobility conditions”. In the presented quali-
tative and quantitative studies of the SIZE project participated 
seniors and experts from eight European countries. The study was 
based on a heuristic methods, with the use of social science’ mo-
dern techniques, such as Focus Group Interviews and In-depth 
Individual Interviews. The qualitative study results were further 
elaborated as a base of the quantitative study, namely a large 
standard interview conducted in all participated countries on the 
two representative group of subjects, seniors and experts. The 
results received in all countries demonstrated a relative coherence 
of seniors’ and experts’ attitude toward mobility and safety of 
seniors in public transport. Many problems related to subjecti-
ve safety of senior citizens using public transport, in relation to 
their social needs, to costs, to comfort and to the access of public 
transport means were disclosed. The proposed solutions to seniors 
mobility are in most cases connected to the safe and friendly in-
frastructure of public transport.
Key words: safety, public transport, senior citizens, perception

Grzegorz Dyrkacz
Providing passengers’ safety as one the most important activities  
of the MPK S.A. in Cracow
Abstract. Protection of security in public transport is a compli-
cated challenge. Transport safety is related to the road traffic. 
Personal passengers’ as well as drivers and inspectors safety gains 
bigger importance. To this catalogue one should add property sa-
fety: vehicles, stops and other infrastructure elements. This article 
presents activities undertaken by the carrier in this scope. The ba-
sis is to employ competent staff who can manage in complicated 
road conditions occurring in a big city and in case of problems 
with passengers as well. 

The second important area of activities is cooperation with in-
stitutions responsible for the safety in the city. Actions executed to-
gether with the Police and the City Guard (municipal police unit) 
have been presented in the article. Since in Cracow it is the carrier 
which is responsible for maintaining of the public transport stops 
infrastructure, the activities related to this task have been discussed 
in the article as well. Besides, selected statistics concerning victims 
of accidents, structure of inspections and cooperation with other in-
stitutions have been presented in short.
Key words: safety, carrier, training for drivers, inspections 

Łukasz Franek 
Risk analysis in public transport
Abstract. Article presents description of the measure estimating 
risk of accidents which may happen with participation of the public 
transport vehicles, with reference to different elements of infrastruc-
ture. It is proposed to observe dozen or so the most important infra-
structure factors influencing users’ behavior and to estimate proba-
bilities of occurring dangerous cases in relation to them. Municipal 
transport and road boards and operators may be interested in prac-
tical usage of results of this type of analysis since possibility to find 

out specific economical loses is important for them. The measure 
may be used in the decision process of the investment, moderni-
zation and operation stages. Approach to the risk management in 
close relation to the quality management has been taken from inno-
vative methods used in industry.
Key words: public transport, safety, infrastructure, management, 
risk 

Marek Bauer
The treat of pedestrian safety on non-signalised pedestrian crossings at 
the streets with bus lanes 
Abstract. The paper presents a rarely discussed problem of pede-
strian safety at crossings without traffic lights at the one-way streets 
with separated bus lanes. This type crossings are is used relative-
ly seldom, there is no studies about their effectiveness and safety. 
Meanwhile, they operate in Polish cities. 

This article presents a set of factors influencing onto the reduc-
tion of visibility within the pedestrian crossings, which facilitate 
the dangerous events. Irregular and unsafe behaviours of pede-
strians and drivers were defined. Then the specificity of two and 
three-lane streets with separated bus lanes consisting in was de-
scribed. It results from the diversity of public and individual trans-
port vehicles flows have been described. The paper presents an 
original methodology for testing pedestrians’ and vehicle drivers’ 
behaviours with taking into consideration definitions of behavio-
urs and methods of measurements. The measurements results of 
the number and types of conflict situations at the five non-signa-
lized crossings in Krakow Cracow were discussed. It was found 
that the number of unsafe behaviours requires a discussion how to 
improve pedestrians’ safety. But this improvement has to take into 
account that the traffic conditions of buses cannot be deteriorated. 
Finally, the recommendations for the analysed crossings were have 
been presented.
Key words: pedestrian crossing, bus lane, unsafe behaviours

Zbigniew Ulman
Involvement of the Municipal Police in safety improvement in the Cracow 
public transport 
Abstract. The article presents problems with safety in the pu-
blic transport from the point of view of the unit responsible for 
the protection of public order and peace. Characteristics of the 
rights of the municipal polices in the framework of road traffic as 
well as organization of the Cracow Municipal Police has been pre-
sented. First of all the scope of cooperation between the Cracow 
Municipal Police and the Municipal Transportation Company in 
Cracow (MPK S.A) undertaken in order to improvement of public 
order and transport safety in urban road transport has been discus-
sed. The conclusions have been formulated based on the data from 
2010–2011 coming from the internal data basis of the Cracow 
Municipal Police. The year of 2011 – the period of executing the 
Agreement concluded on the 29th December 2010 – has been 
submitted to the verification and more detailed evaluation, inc-
luding analysis of types of public order violations and results of 
undertaken activities. Besides, necessity to shape new: adequate 
and effective measures in the framework of cooperation is under-
lined in the article.
Key words: public transport, Municipal Police, safety
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HuBeRT KOŁODziejSKi
dr, Metropolitalny Związek  
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,  
ul.Sobótki 9, 80 247 Gdańsk,  
tel.: 58 342 25 00,  
e-mail: h.kolodziejski@mzkzg.org

OLgieRD WySzOMiRSKi
prof. dr hab., Uniwersytet  
Gdański, Katedra Rynku  
Transportowego, ul. Armii Kra-
jowej 119/121, 81 824 Sopot, 
tel.: 58 523 11 90, e-mail: 
o.wyszomirski@zkmgdynia.pl

Wprowadzenie1

Kwestia bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbioro-
wym może być rozpatrywana w różnych aspektach i z róż-
nych punktów widzenia. Odpowiedzialność za zachowanie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w tym transpor-
cie spoczywa na gminie. Zapewnienie mieszkańcom obsłu-
gi transportem zbiorowym jest bowiem zadaniem własnym 
gminy, która występuje w roli regulatora rynku transpor-
tu miejskiego. Sposób wypełniania tego zadania precyzują 
przede wszystkim zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym. W ustawie określono 
formę organizacji rynku oraz zadania podmiotów tworzą-
cych jego stronę podażową. Zgodnie z ustawą organizacja 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład autorów w publikację: H. Koło-
dziejski 50%, O. Wyszomirski 50%

zaRząDzaNie BezPieCzeńSTWeM  
W MiejSKiM TRaNSPORCie zBiOROWyM
z PuNKTu WiDzeNia ORgaNizaTORa1

Streszczenie. Kwestie bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbioro-
wym powinny mieć charakter priorytetowy. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa jest zadaniem gminy, a w szczególności działającego w jej imieniu 
organizatora. Troska o bezpieczeństwo powinna jednak być udziałem 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie oferty prze-
wozowej. Należy diagnozować obszary działania transportu miejskiego, 
w których występuje realnie i potencjalnie największe ryzyko zagrożeń. 
W dużym stopniu powinno się uwzględniać psychologiczne uwarun-
kowania oceny bezpieczeństwa przez pasażerów. Nawet przy stosunko-
wo niewielkim ryzyku wystąpienia jakiegoś zdarzenia trzeba być na nie 
przygotowanym.

Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym 
powinno opierać się na: czynniku ludzkim, procedurach i technolo-
gii. Traktowanie bezpieczeństwa jako integralnej części procesu ob-
sługi pasażerów nie jest możliwe bez odpowiedniego zarządzania nim 
i bezpośredniej obsługi pasażerów przez wykwalifikowanych pracow-
ników. Niezbędne jest ustawiczne szkolenie pracowników i okresowe 
kontrolowanie ich przygotowania do prawidłowej reakcji na zdarzenia 
zakłócające normalne funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowe-
go. Pasażerom należy świadczyć usługi przewozowe zgodnie z zapla-
nowanymi standardami, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. Ważne 
znaczenie ma infrastruktura. Jej odpowiednia funkcjonalność i estetyka 
sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa.

Praktyczna realizacja takiego podejścia została przedstawiona na 
przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako jednego z or-
ganizatorów publicznego transportu miejskiego w Metropolii Zatoki 
Gdańskiej. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, transport zbiorowy, organizacja, 
personel, procedury, technologia

transportu miejskiego powinna odbywać się na zasadach 
konkurencji regulowanej, w której kluczową rolę pełni 
organizator, przy czym organizacja przewozów powinna 
być oddzielona od jej realizacji. Ograniczono w ten sposób 
elastyczność działania gmin, które przed wejściem w życie 
ustawy (w marcu 2011 r.) mogły, w nawiązaniu do swojej 
specyfiki i potencjału, dowolnie modelować rynek, będąc 
jego podstawowym regulatorem. W rezultacie te gminy, 
które do momentu wejścia w życie ustawy cedowały zarów-
no organizację, jak i realizację transportu zbiorowego na 
swoje monopolistyczne przedsiębiorstwo, zmuszone zostały 
do oddzielenia funkcji zarządczych od realizacji przewozów. 
Ma to swoje implikacje, jeżeli chodzi o sposób zarządza-
nia bezpieczeństwem miejskiego transportu zbiorowego. 
W ramach obowiązującej trójstopniowej struktury rynku 
transportu miejskiego, która została przedstawiona na ry-
sunku 1, szczególnego znaczenia nabiera kwestia podzia-
łu odpowiedzialności pomiędzy podmioty tworzące ofertę 
przewozową. Podmioty te formułują wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa w umowach przewozowych zawieranych 
pomiędzy organizatorem a operatorem przewozów. Ważne 
znaczenie ma zatem określenie standardów bezpieczeń-
stwa, ich praktyczna aplikacja oraz stosowanie procedur 
zarządzania miejskim transportem zbiorowym zapewniają-
cych i podnoszących poziom bezpieczeństwa.

W sferze realizacji przewozów mogą występować opera-
torzy i przewoźnicy. Pierwsi działają na zlecenie organizato-
ra przewozów. Operatorem publicznego transportu zbioro-
wego może być samorządowy zakład budżetowy oraz 
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z or-
ganizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Oznacza to, że dla posiadania statusu operato-
ra niezbędna jest umowa z organizatorem transportu. 
Natomiast drudzy to przedsiębiorcy działający na zasadach 
komercyjnych i ponoszący ryzyko związane z prowadzoną 
działalnością. Przewóz osób w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego realizowany przez przewoźnika może być 
wykonywany po zgłoszeniu do organizatora zamiaru wyko-
nania takiego przewozu i wydaniu przez tego organizatora 
potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Przewoź nik decyduje 
samodzielnie o najważniejszych parametrach oferowanych 
przez siebie usług – w tym o cenach. Swoboda działania 
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przewoźników nie jest jednak pełna. Obowiązują ich, poza 
Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, inne regulacje 
ustawowe, w tym przede wszystkim Prawo przewozowe 
i Ustawa o transporcie drogowym. Regulacje te odnoszą się 
także do operatorów. 

Istotna jest kwestia kontroli bezpieczeństwa wykonywa-
nych przewozów. W odniesieniu do operatorów funkcję taką 
może pełnić organizator przewozów, który już na etapie pla-
nowania oferty ma możliwość oddziaływania na poziom bez-
pieczeństwa, np. poprzez uwzględnianie wymagań związa-
nych z czasem pracy kierowców przy opracowywaniu rozkła-
dów jazdy. Natomiast w przypadku operatorów oraz prze-
woźników funkcjonujących poza zintegrowanym systemem 
miejskiego transportu zbiorowego, którzy nie podlegają bez-
pośredniej kontroli organizatora, ważną rolę w zakresie kon-
troli przestrzegania zasad bezpieczeństwa pełni Inspekcja 
Trans portu Drogowego. Pracownicy tej jednostki mogą m.in. 
sprawdzać stan techniczny pojazdów, liczbę przewożonych 
pasażerów oraz czas pracy kierowców. 

Organizacja miejskiego transportu zbiorowego
W świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organi-
zatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa 
jednostka samorządu terytorialnego albo minister właści-
wy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie 
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, 
przy czym organizator publicznego transportu zbiorowe-
go jest właściwym organem, o którym mowa w przepisach 
Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Oznacza to, że organi-
zatorem miejskiego transportu zbiorowego może być:

•	 gmina – na linii komunikacyjnej albo sieci komuni-
kacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich lub 
której powierzono zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumienia mię-
dzy gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci ko-
munikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 
na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;

•	 związek międzygminny – na linii komunikacyjnej 
albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 
pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek 
międzygminny.

Ustawa przyznaje wyższą rangę organizatorom, których 
obszar działania (właściwość miejscowa) obejmuje po-

wierzchnię rozciągającą się na obszar więcej niż jednego or-
ganizatora danego szczebla samorządowego, jako rezultat 
zawarcia porozumienia lub powołania związku między-
gminnego. W przypadku nakładania się właściwości orga-
nizatorów publicznego transportu zbiorowego, ze względu 
na obszar działania i ze względu na zasięg przewozów, wła-
ściwym organizatorem jest nie pojedyncza gmina, lecz gmi-
na, której powierzono zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumienia lub związek 
międzygminny. Określone w ustawie zadania organizatora 
wykonuje w przypadku gminy wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta, a w przypadku związku międzygminnego jego 
zarząd. Do zadań organizatora zaliczono: planowanie, orga-
nizowanie i zarządzanie, szczegółowo opisując je w ustawie. 
Kwestie bezpieczeństwa nie zostały jednak w ramach tych 
zadań bezpośrednio ujęte.

Pierwszym zadaniem organizatora jest planowanie, któ-
rego celem powinien być zrównoważony rozwój transportu 
zbiorowego traktowany jako proces uwzględniający oczeki-
wania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostęp-
ności do jego usług, zmierzający do wykorzystywania róż-
nych środków transportu, przyjaznych dla środowiska i wy-
posażonych w nowoczesne rozwiązania techniczne. Plan 
transportowy powinien określać: sieć komunikacyjną, ocenę 
i prognozę potrzeb przewozowych, przewidywane finanso-
wanie usług przewozowych, preferencje dotyczące wyboru 
rodzaju środków transportu, zasady organizacji rynku prze-
wozów, pożądany standard usług przewozowych oraz prze-
widywany sposób organizowania systemu informacji dla pa-
sażera. Przepisy ustawy ustanawiają również hierarchizację 
planów w zależności od zasięgu opracowania (krajowy, woje-
wódzki, gminny), w nawiązaniu do kompetencji poszczegól-
nych organizatorów transportu. Oznacza to konieczność ko-
ordynacji planów niższego szczebla (gminnych) z planami 
szczebla wyższego (wojewódzkim i krajowym).

Obowiązek sporządzania planu ma charakter fakulta-
tywny dla gmin liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców 
i obligatoryjny dla gmin większych oraz gminy, której po-
wierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbio-
rowego na mocy porozumienia między gminami lub związ-
ku międzygminnego, gdy wspólny obszar obsługi komuni-
kacyjnej obejmuje co najmniej 80 tysięcy mieszkańców.

Kolejną funkcją organizatora publicznego transportu 
zbiorowego jest organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego. Organizator, opierając się na wynikach badań 
i analizie potrzeb przewozowych, jest zobligowany do za-
pewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania trans-
portu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych. W tym 
celu powinien on m.in. określić zasady:

•	 wyposażenia, utrzymania i korzystania z przystan-
ków komunikacyjnych, dworców, węzłów przesiad-
kowych, w tym ewentualnych opłat za korzystanie 
z nich;

•	 funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-
-biletowego;

•	 oznakowania środków transportu oraz generowania 
i przekazywania informacji pasażerom;

Rys. 1. Rola podmiotów reprezentujących podaż na rynku usług transportu miejskiego
Źródło: H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Zasady organizacji i możliwości integracji transportu miejskiego 
w warunkach obowiązywania Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Zbiór referatów VI Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów – PublicTrans 
2011”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2011, s. 62.
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•	 odpłatności za przewóz wraz z opłatami towarzyszą-
cymi;

•	 dystrybucji biletów.

Ostatnim zadaniem organizatora opisanym w Ustawie 
o publicznym transporcie zbiorowym jest zarządzanie. Polega 
ono w szczególności na:

•	 negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy 
z operatorem,

•	 ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoź-
nika usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego,

•	 współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu 
poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej,

•	 analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozo-
wych wynikających z wykonywania przewozów na 
podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego,

•	 dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii 
komunikacyjnych,

•	 zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich 
aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych 
na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,

•	 administrowaniu systemem informacji dla pasażera.

Sposób sformułowania kompetencji organizatora w za-
kresie zarządzania świadczy o tym, że wszystkie trzy zada-
nia określone w ustawie, tj. planowanie, organizowanie 
i zarządzanie, muszą być wykonywane przez organizatora 
łącznie. Dlatego warto zwrócić uwagę na konieczność kom-
pleksowego podejścia do kwestii zarządzania publicznym 
transportem zbiorowym2.

Miejski transport zbiorowy w systemie bezpieczeństwa  
ruchu drogowego
Analizę bezpieczeństwa miejskiego transportu zbiorowego 
należy przeprowadzać w nawiązaniu do systemu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Funkcjonowanie transportu 
miejskiego na obszarach silnie zurbanizowanych jest uwa-
runkowane przez rozwiązania w zakresie kompleksowo poj-
mowanego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotna jest 
kwestia organizacji i integracji kształtowania bezpieczeń-
stwa w miejskim ruchu drogowym. Możliwym rozwiąza-
niem jest łączenie w jednej instytucji zarządu dróg i zarządu 
miejskiego transportu zbiorowego, co ułatwia koordynację 
działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Jednym z najważniejszych obszarów, w których zalecana 
jest integracja transportu zbiorowego z indywidualnym 
oraz międzygałęziowa integracja transportu, jest zarządza-
nie ryzykiem. Coraz częściej powstają w dużych aglomera-

2 H. Kołodziejski, O.Wyszomirski: Zasady organizacji i możliwości integracji transpor-
tu miejskiego w warunkach obowiązywania Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
Zbiór referatów VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Zintegrowany transport 
publiczny w obsłudze miast i regionów – PublicTrans 2011”, Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2011, s. 64.

cjach zintegrowane centra zarządzania szeroko rozumia-
nym transportem miejskim. Modelowo powinny one sta-
nowić platformę współdziałania:

•	 policji,
•	 straży pożarnej,
•	 służb medycznych,
•	 straży miejskiej,
•	 centrum zarządzania kryzysowego,
•	 służb sterowania ruchem ulicznym,
•	 zarządu miejskiego transportu zbiorowego.

W struktury takiej jednostki można też włączyć służby 
odpowiedzialne za organizację drogowego i kolejowego 
transportu regionalnego.

Oprócz kształtowania i integracji bezpieczeństwa ruchu 
szczególną uwagę w systemowym ujęciu bezpieczeństwa na 
obszarach silnie zurbanizowanych należy zwrócić na3:

•	 monitoring bezpieczeństwa,
•	 działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa,
•	 rozwój infrastruktury (zwłaszcza w węzłach przesiad-

kowych).

Policyjna baza SEWIK zawiera zbiór informacji o zda-
rzeniach drogowych, umożliwiając ocenę stanu bezpie-
czeństwa na poziomie dowolnie wybranego obszaru, np. 
województwa czy gminy. Stosowana w ramach tej bazy 
systematyka nie pozwala jednak na precyzyjne wydzielenie 
informacji o zdarzeniach z udziałem środków miejskiego 
transportu zbiorowego, ponieważ są one traktowane na 
równi z wszystkimi pozostałymi autobusami oraz mikro-
busami. Bardziej dokładne informacje mogłyby rejestro-
wać zarządy transportu miejskiego. Niestety najczęściej 
nie robią tego. Zbieranie danych o zdarzeniach z udziałem 
pojazdów miejskiego transportu zbiorowego powinno sta-
nowić podstawę do konfiguracji systemów zarządzania ru-
chem oraz podejmowania działań ograniczających na skalę 
tych zdarzeń, których kształtowanie się nie ma charakteru 
wyłącznie losowego. Z punktu widzenia organizatora 
miejskiego transportu zbiorowego statystyka taka mogła-
by pozwolić na wyciąganie wniosków dotyczących jakości 
usług przewozowych świadczonych przez operatorów oraz 
weryfikację rozliczeń finansowych z tymi operatorami za 
niewykonane wozokilometry wynikające z przerw w ruchu 
środków transportu, na skutek ich udziału w zdarzeniach 
drogowych. Analizowanie trendów zdarzeń drogowych, 
jak również dokonywanie w oparciu o bazę SEWIK anali-
zy porównawczej z innymi obszarami, umożliwiłoby wła-
dzom jednostek samorządu terytorialnego ocenę skutecz-
ności działania jednostek miejskich odpowiedzialnych za 
drogi i transport zbiorowy.

Działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu 
drogowego powinny wykorzystywać różnorodne nośniki 
przekazu informacji, takie jak:

3 W. Dźwigoń, Ł. Franek, Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, „Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 4,s. 18.
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•	 środki transportu zbiorowego (wykorzystywane mogą 
być burty pojazdów, jak i kasetony reklamowe, wyświe-
tlacze, monitory umieszczane wewnątrz pojazdów),

•	 wiaty przystankowe (informacje mogą być umieszczane 
w kasetonach rozkładowych i reklamowych – fot. 1.),

•	 strony internetowe,
•	 urządzenia mobilne,
•	 wydawnictwa papierowe (gazety, ulotki).

Przekazywane informacje powinny być skierowane do 
uczestników ruchu drogowego w celu kształtowania pożąda-
nych zachowań. Komunikaty mogą dotyczyć np. prośby o:

•	 ustąpienie pierwszeństwa pojazdom miejskiego trans-
portu zbiorowego przy włączaniu się do ruchu,

•	 niekorzystanie z pasów ruchu przeznaczonych wy-
łącznie dla pojazdów transportu zbiorowego,

•	 nieblokowanie torowisk,
•	 zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie przy-

stanków miejskiego transportu zbiorowego.

Bardzo ważne znaczenie ma również informacja przeka-
zywana pasażerom. Na przystankach i węzłach przesiadko-
wych należy eksponować schematy z przebiegiem linii i lo-
kalizacją przystanków, organizacją ruchu w obrębie węzłów 
przesiadkowych (rys. 2), informacjami o urządzeniach uła-

twiających dostęp do usług transportu zbiorowego (np. 
windach, ruchomych schodach), informacjami o przystoso-
waniu pojazdów do wymagań osób niepełnosprawnych.

Programy edukacyjne powinny być także dedykowane 
pracownikom związanym z zarządzaniem i organizacją ru-
chu transportu miejskiego oraz bezpośrednią obsługą pasa-
żerów. W szczególności kierowcy powinni uczestniczyć 
w szko leniach okresowych ukierunkowanych na bezpiecz-
ne prowadzenie pojazdu oraz podejmowanie właściwych 
działań w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub 
konfliktu4. Istotne są także kwestie należytej obsługi osób 
niepełnosprawnych oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Ważną rolę w szkoleniu kierowców, poza ich pracodaw-
cami, mogą odgrywać stowarzyszenia i instytucje związane 
z publicznym transportem zbiorowym. Na przykład Izba 
Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje co roku 
konkurs na najlepszego kierowcę. Ocenie podlega m.in. 
technika jazdy na różnego rodzaju nawierzchniach, znajo-
mość przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierw-
szej pomocy i rozwiązywania konfliktów z „trudnymi” pa-
sażerami. Wysokie nagrody pieniężne w tym konkursie 
motywują kierowców autobusowych z całej Polski do pod-
noszenia swoich umiejętności i zabiegania o możliwość 
udziału w jego poszczególnych etapach.

Rozwój infrastruktury jest kolejnym czynnikiem warunku-
jącym możliwość zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojaz-
dów miejskiego transportu zbiorowego. Ważne są zarówno 
rozwiązania dotyczące infrastruktury liniowej i punktowej, jak 
i konstrukcji pojazdów. Organizator przewozów powinien 
skoncentrować uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwie 
pasażerów. Z tego punktu widzenia istotne jest m.in.:

•	 separowanie ruchu pojazdów miejskiego transportu 
zbiorowego od ruchu środków transportu indywidual-
nego poprzez wydzielanie pasów ruchu wyłącznie dla 
pojazdów transportu zbiorowego, w szczególności eks-
ploatację tramwajów na wydzielonych torowiskach;

•	 wprowadzanie sygnalizacji świetlnej przyznającej prio-
rytet pojazdom miejskiego transportu zbiorowego, 
w tym ułatwiającej włączanie się do ruchu czy zmianę 
pasa ruchu (fot. 2);

•	 instalowanie urządzeń chroniących pasażerów przed 
zagrożeniami wynikającymi z ruchu ulicznego oraz 
ułatwiających wymianę pasażerów na przystankach 
i w węzłach przystankowych;

•	 tworzenie bezpiecznych węzłów przesiadkowych (z uwz-
ględnieniem systemów: Park and Ride, Bike and Ride, 
Kiss and Ride), których funkcjonalność pozwala na 
ograniczenie strat czasu związanych ze zmianą środka 
transportu, w szczególności skracanie dróg przejścia,

•	 dopuszczanie do eksploatacji pojazdów spełniających 
wymagania ergonomiczne, w tym z punktu widzenia 
osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności 
ruchowej oraz zapewniających zachowanie bezpieczeń-
stwa (systemy przeciwpożarowe, systemy awaryjnego 
otwierania drzwi – fot. 3 itp.);

4 Ibidem, s. 20.

Fot. 1.  
Informacja dla pasażerów eksponowana  
w kasetonie przystankowym  
przy Porcie Lotniczym Gdańsk  
Rębiechowo im. Lecha Wałęsy
Źródło: materiały MZKZG.

Rys. 2. Schemat węzła przesiadkowego Gdynia Chylonia
Źródło: materiały MZKZG. 
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•	 wyposażanie przystanków, węzłów przesiadkowych 
oraz pojazdów w monitoring i systemy łączności po-
zwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa osobistego (fot. 4);

•	 wyróżnianie krawędzi przystanków kolorem i rodza-
jem nawierzchni (fot. 5)5. 

zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa osobistego pasażerów 
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb ludz-
kiej egzystencji. Jej zaspokajanie ma charakter wieloaspek-
towy, musi bowiem uwzględniać takie czynniki jak6:

•	 unikanie zagrożenia życia i cierpienia,
•	 wolność od strachu,
•	 porządek,
•	 prawo,
•	 opiekę i wsparcie,
•	 stabilną strukturę.

Odnosząc powyższe czynniki do bezpieczeństwa w miej-
skim transporcie zbiorowym, należy je powiązać z poszcze-
gólnymi elementami oferty transportu zbiorowego sprzyja-
jącymi powstawaniu sytuacji zagrożenia, niepewności, cha-
osu. Do elementów tych można zaliczyć7:

•	 teren podróży i jego strukturę architektoniczną,
•	 swobodę podróży,
•	 czas podróży,
•	 warunki techniczne przejazdu,
•	 kompetencje obsługi,
•	 przestrzeń społeczną.

Zewnętrzne elementy otoczenia, w którym odbywają 
się przejazdy pasażerów, wpływają w istotny sposób na po-
strzeganie bezpieczeństwa transportu. W wielu przypad-
kach mogą być podstawą do skorzystania lub odstąpienia 
od skorzystania z usług miejskiego transportu zbiorowego. 
Konstrukcja, wygląd i stan estetyczny przystanku i jego 
bezpośredniego otoczenia oraz kompletność informacji dla 
pasażerów oddziałują na percepcję bezpieczeństwa. Brudne, 
zaniedbane i zdewastowane elementy infrastruktury przy-
stankowej obniżają odczuwalny poziom bezpieczeństwa. 
Nie bez znaczenia jest również oświetlenie przystanku 
i możliwość obserwowania, co się na nim dzieje z większej 
odległości. Ważną kwestią jest również intensywność ruchu 
pasażerskiego na danym przystanku, tak samo jak stopień 
napełnienia pasażerami pojazdów transportu zbiorowego. 
Brak ludzi na przystanku sprzyja powstawaniu stanu nie-
pokoju lub nawet strachu. W tym przypadku niezbędne 
jest udzielenie wsparcia za pośrednictwem personelu dyżu-
rującego stale lub okresowo, bądź zdalnie monitorującego 
dany przystanek. Możliwość komunikacji z obsługą mogą 
zapewnić specjalne systemy łączności. 

5 P. Zadrożny, Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym, „Biuletyn 
Komunikacji Miejskiej”, 2011, nr 120, s. 50-51. 

6 J. Michnowski, Potrzeba bezpieczeństwa pasażerów, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, 
2011, nr 120, s. 4.

7 Ibidem, s. 5.

Fot. 2.  
Specjalna sygnalizacja świetlna  
dla pojazdów transportu zbiorowego  
na oddanej do eksploatacji w 2011 r.  
przebudowanej ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
Źródło: materiały MZKZG.

Fot. 3.  
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi 
na zewnątrz pojazdu komunikacji 
miejskiej w sieci ZKM W Gdyni
Źródło: materiały MZKZG.

Fot. 4. Monitoring i system łączności w pojazdach komunikacji miejskiej w sieci ZKM w Gdyni
Źródło: materiały MZKZG.

Fot. 5. Wyróżnianie krawędzi przystanku kolorem i rodzajem nawierzchni na oddanej do eks-
ploatacji w 2011 r. przebudowanej ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
Źródło: materiały MZKZG.
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Poczucie bezpieczeństwa podczas podróży zapewniają roz-
wiązania natury organizacyjnej, przede wszystkim w zakresie 
taryfy i kontroli biletów. Zasady taryfowe określają: granice 
stref, specyfikę wnoszenia opłat, możliwości wykorzystania 
kilku środków transportu w trakcie realizacji podróży, upraw-
nienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, sposoby ich 
dokumentowania, zasady przewozu bagażu, przepisy porząd-
kowe. Ich znajomość i właściwa interpretacja umożliwiają eli-
minację niepokoju związanego z podróżą oraz ograniczają 
obawę przed kontrolą biletów. Z reguły stali pasażerowie, sys-
tematycznie korzystający z miejskiego transportu zbiorowe-
go, mogą się czuć bezpieczni. Natomiast w przypadku osób 
incydentalnie korzystających z transportu zbiorowego, tury-
stów – skomplikowane i rozbudowane rozwiązania taryfowo-
-biletowe sprzyjają powstawaniu sytuacji strachu. Ograni-
czeniu tego stanu zagrożenia sprzyjają: wsparcie personelu, 
dobrze przygotowana i łatwo dostępna informacja, a przede 
wszystkim proste zasady taryfowo-biletowe. W przypadku 
braku takich rozwiązań należy przynajmniej eksponować te 
elementy oferty taryfowo-biletowej, które dedykowane są 
osobom nie znającym specyfiki komunikacyjnej danego mia-
sta – np. uniwersalne bilety przesiadkowe.

Przemiany zachodzące wokół nas przyspieszające tempo 
życia, wymagania związane z terminową realizacją określo-
nych zadań nadają wysoką rangę postulatom ze strony pasa-
żerów dotyczącym czasu podróży. Czas jest podstawowym 
czynnikiem związanym z naszym życiem. Bez określonego 
rytmu w życiu następuje chaos. Dobry rozkład jazdy i jego 
planowa realizacja nie narażają pasażerów na marnowanie 
czasu. W tym kontekście ważna jest właściwa organizacja i za-
rządzanie miejskim transportem zbiorowym w celu ograni-
czania sytuacji nie realizowania kursów zamieszczonych 
w rozkładzie jazdy. Brak perfekcji w tym zakresie prowadzi do 
kompleksowej negatywnej oceny organizatora przez pasażera.

Stopień zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa z punktu 
widzenia warunków technicznym należy analizować w pod-
stawowym i rozszerzonym zakresie. Niewłaściwy stan taboru 
pod względem technicznym wpływa na podstawowe odczu-
cia o charakterze fizjologicznym, determinując komfort fi-
zyczny podróży i ewentualne obawy związane z wystąpie-
niem lub nasileniem się dolegliwości zdrowotnych oraz stra-
chem z nimi związanym. Odczucia te mogą dotyczyć wibra-
cji i hałasu. Na poziomie rozszerzonym oceniane są dodatko-
we elementy konstrukcji lub wyposażenia pojazdu, np. spe-
cjalne miejsca dla wózków, klimatyzacja. Organizator w tym 
zakresie może stawiać określone wymagania co do stanu 
technicznego pojazdów i ich wyposażenia. Powinien również 
kontrolować, czy usługi są świadczone we właściwy sposób.

Z punktu widzenia pasażera kompetentny kierowca 
(motorniczy) to nie tyle osoba posiadająca odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, lecz ktoś, kto wykazuje się re-
alnymi umiejętnościami, a nawet zamiłowaniem i talen-
tem do prowadzenia pojazdów i należytej obsługi pasaże-
rów. Do najważniejszych atrybutów tych pracowników 
w miejskim transporcie zbiorowym można zaliczyć8:

8 Ibidem, s. 7–8.

•	 technikę prowadzenia pojazdu,
•	 kontakt słowny – udzielanie informacji,
•	 prowadzenie sprzedaży biletów,
•	 pomoc w sytuacjach awaryjnych,
•	 obsługę osób o specjalnych potrzebach.

Kierujący pojazdami transportu zbiorowego postrze-
gani są jako opiekunowie reprezentujący organizatora, 
którzy mają zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego konieczne 
jest odpowiednie zarządzanie tą grupą personelu. Należy 
też skracać dystans pomiędzy kierującym pojazdem a pa-
sażerami. Dystans ten tworzą: zamknięte, wyizolowane 
kabiny, przekazywanie informacji pasażerom wyłącznie za 
pomocą urządzeń elektronicznych, odstępowanie od 
sprzedaży biletów przez prowadzących pojazdy. W rezul-
tacie przerywana jest bezpośrednia więź pomiędzy usłu-
godawcą a usługobiorcą, którzy zamiast stawać się sobie 
coraz bliżsi, w nawiązaniu do koncepcji marketingu rela-
cji, stają się anonimowi względem siebie. Kierujący pojaz-
dem zaczyna być traktowany przez pasażerów jak robot 
koordynujący pracę maszyny i urządzeń. W tym kontek-
ście wzrasta zagrożenie, że w sytuacjach awaryjnych, 
w szczególności w nawiązaniu do potrzeb osób wymagają-
cych specjalnej obsługi, kierowca-robot odpowiednio nie 
zareaguje.

Osoby korzystające z przystanków i pojazdów miejskie-
go transportu zbiorowego mają określone potrzeby związa-
ne z zachowaniem odpowiedniego dystansu (odległości) 
w stosunku do innych osób. W transporcie miejskim wbrew 
woli poszczególnych osób dystans ten jest często skracany 
w stosunku do parametrów akceptowalnych przez pasaże-
rów. Na przystanku można odsunąć się na kilka metrów, 
ale w trakcie wsiadania i wysiadania, wewnątrz środka 
transportu o zachowanie takiego dystansu jest zdecydowa-
nie trudniej, a czasami jest to wręcz niemożliwe. To zawę-
żenie przestrzeni społecznej pozostającej do dyspozycji pa-
sażera może budzić jego niepokój, niechęć, lęk. W rezulta-
cie zaburzona zostaje potrzeba bezpieczeństwa, co wyzwala 
złość i agresję. Organizator przewozów powinien monito-
rować jakość oferowanych usług, biorąc pod uwagę napeł-
nienie pojazdów komunikacji miejskiej. Permanentne ofe-
rowanie usług o niskim poziomie bezpieczeństwa w zakre-
sie zachowania odpowiedniej przestrzeni może prowadzić 
do utraty pasażerów transportu zbiorowego na rzecz trans-
portu indywidualnego. Należy także zapewnić monitoring 
pojazdów oraz patrole nieumundurowanych funkcjonariu-
szy policji i straży miejskiej, aby przeciwdziałać i odpowied-
nio reagować na sytuacje niedozwolonych zachowań, któ-
rym w dużym stopniu sprzyja skrócenie dystansu pomiędzy 
pasażerami.

Polityka bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbiorowym
Prawidłowo zorganizowana obsługa pasażerów powinna 
uwzględniać wymagania pasażerów dotyczące zapewnienia 
pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Organizator miej-
skiego transportu zbiorowego, realizując zadania szczegó-
łowo opisane w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, 
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powinien realizować dostosowaną do swojej specyfiki i po-
tencjału politykę bezpieczeństwa. Zgodnie ze stanowiskiem 
Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) za-
rządzanie bezpieczeństwem w transporcie publicznym po-
winno opierać się na9:

•	 czynniku ludzkim,
•	 procedurach,
•	 technologii.

Zaangażowanie personelu w obsługę pasażerów należy 
traktować jako podstawowy element stabilności systemu 
bezpieczeństwa. Pracownicy wykorzystujący w procesie ob-
sługi pojazdy, urządzenia i systemy techniczne przesądzają 
o efektywności całego systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem. Pasażerowie oczekują bezpośredniego kontaktu 
z żywym pracownikiem, a nie z wirtualnymi systemami. 
Jeżeli kontakt ten nie może być bezpośredni, powinien on 
następować chociażby za pośrednictwem urządzeń tech-
nicznych. Ważne jest w związku z tym posiadanie odpo-
wiednio wykwalifikowanych kadr, które na każdym etapie 
tworzenia oferty (przygotowanie środków transportu oraz 
projektowanie rozkładów jazdy, systemu taryfowo-bileto-
wego, infrastruktury liniowej i punktowej, dystrybucji bile-
tów, edukacji, informacji i promocji) i jej realizacji (wykona-
nie rozkładu jazdy pojazdami spełniającymi wymagania 
stawiane przez organizatora, utrzymanie i estetyzacja infra-
struktury liniowej i punktowej, sprzedaż biletów, edukacja, 
informacja i promocja) będą uwzględniać konieczność 
ograniczania ryzyka związanego z wyborem transportu 
zbiorowego jako sposobu realizacji podróży miejskich. 
Pracownicy wszystkich jednostek współtworzących ofertę 
miejskiego transportu zbiorowego muszą mieć predyspozy-
cje do pracy w sferze usług. Osoby te powinny być syste-
matycznie szkolone i zachęcane do samodoskonalenia. 
Niezbędne jest w związku z tym dobranie odpowiednich 
bodźców motywacyjnych i okresowa kontrola stopnia opa-
nowania przez pracowników zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem.

Niezbędne jest, szczególnie w sytuacji oddzielenia or-
ganizacji od realizacji usług przewozowych, wdrożenie od-
powiednich regulacji i procedur gwarantujących zapew-
nienie zaplanowanego poziomu bezpieczeństwa. Kluczową 
rolę odgrywa umowa pomiędzy organizatorem a operato-
rem. Od jej zapisów zależy standard oferowanych usług 
przewozowych – jakość taboru i pracy osób prowadzących 
pojazd oraz możliwość kontroli dotrzymywania warunków 
umowy. Umowy te mogą zawierać wymagane przez orga-
nizatora wskaźniki z zakresu bezpieczeństwa. Niezbędne 
jest także identyfikowanie i hierarchizowanie zagrożeń i na 
tej podstawie określanie priorytetowych kierunków popra-
wy bezpieczeństwa. Wymaga to regularnej i ciągłej wy-
miany wiedzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami od-
powiedzialnymi za bezpieczeństwo. W polityce bezpie-
czeństwa należy również uwzględniać potencjalne zagro-

9 Bezpieczeństwo publicznego transportu w zmieniających się realiach świata, Oficjalne sta-
nowisko UITP, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, 2011, nr 117, s. 37.

żenia, związane np. z atakami terrorystycznymi. Pomimo 
niewielkiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich 
zdarzeń personel powinien być przygotowany do odpo-
wiedniej reakcji. W tym aspekcie niezbędne jest współ-
działanie z innymi podmiotami uczestniczącymi w rozwią-
zywaniu sytuacji kryzysowych10.

Technologie stosowane w miejskim transporcie zbioro-
wym stają się coraz bardziej nowoczesne. Podnoszeniu bez-
pieczeństwa sprzyja eliminowanie podziału na części prze-
strzeni przeznaczonej dla pasażerów. W szczególności doty-
czy to środków transportu szynowego, w których rezygnu-
je się z wagonów, integrując cały przedział pasażerski. Nie 
bez znaczenia są także technologie poprawiające płynność 
ruchu tramwajów i trolejbusów, np. zdalnie sterowane 
zwrotnice. Powszechnie stosowane są w pojazdach rozwią-
zania poprawiające bezpieczeństwo kierowania nimi analo-
giczne do tych, które są stosowane w samochodach osobo-
wych. Istotne znaczenie mają także dodatkowe technologie 
zogniskowane na poprawie warunków pracy kierowcy, co 
sprzyja możliwości bezpiecznego prowadzenia pojazdu i peł-
nej koncentracji przez cały okres świadczenia pracy. Kamery 
umieszczone na zewnątrz pojazdu, ogrzewane szyby, klima-
tyzacja, systemy monitorowania kluczowych parametrów 
pojazdu, wygodne siedzenie – to tylko przykłady rozwiązań 
wspomagających pracę kierowcy, a jednocześnie sprzyjają-
cych zachowaniu lub podnoszeniu poziomu bezpieczeń-
stwa. Ważne są również technologie zogniskowane na usłu-
gobiorcach, takie jak: niska podłoga, pasy umożliwiające 
zabezpieczenie w czasie jazdy osób na wózkach inwalidz-
kich, przyciski awaryjnego i samodzielnego otwierania 
drzwi, monitoring. 

Poszczególne rozwiązania technologiczne służące zarzą-
dzaniu bezpieczeństwem mogą funkcjonować autonomicz-
nie. Największa efektywność z punktu widzenia bezpie-
czeństwa jest jednak osiągana wtedy, gdy przenika się ich 
funkcjonalność.

Proces zarządzania bezpieczeństwem powinien obejmo-
wać trzy fazy11: 

•	 prewencję, której celem jest zapobieganie wystąpie-
niu niebezpiecznych zjawisk w przyszłości;

•	 przygotowanie i reagowanie, czyli łagodzenie skut-
ków zdarzeń, których nie udało się uniknąć pomimo 
realizacji działań prewencyjnych, poprzez praktyczne 
zastosowanie procedur określających sposoby reago-
wania na zagrożenia i wypadki;

•	 usuwanie skutków zdarzeń/wypadków, czyli szybkie 
przywracanie normalnego funkcjonowania miejskie-
go transportu zbiorowego, co zwiększa u pasażerów 
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie 
jest istotne dla organizatora i operatora z ekonomicz-
nego punktu widzenia.

10 M. Magierski, Systemowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo komunikacji miejskiej 
na przykładzie Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, „Biuletyn 
Komunikacji Miejskiej”, 2011, nr 118, s. 65.

11 Ibidem, s. 37.
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Praktyka zarządzania bezpieczeństwem w miejskim  
transporcie zbiorowym na przykładzie  
zarządu Komunikacji Miejskiej w gdyni 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest najstarszym 
funkcjonującym organizatorem miejskiego transportu zbio-
rowego w naszym kraju. Swoje zadania wykonuje od 1 paź-
dziernika 1992 r. Już wtedy nastąpiło oddzielenie organizacji 
od realizacji przewozów oznaczające zmianę modelu zarzą-
dzania. W rezultacie konieczne było zmodyfikowanie zasad 
kształtowania systemu bezpieczeństwa transportu zbiorowe-
go. Organizator część obowiązków w tym zakresie nałożył 
na przedsiębiorstwa przewozowe. W umowach z tymi przed-
siębiorstwami określił podział zadań realizowanych przez 
poszczególne jednostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
usług miejskiego transportu zbiorowego. Wyzwaniem oka-
zało się dopracowanie szczegółów współpracy z przewoźni-
kami komunalnymi i prywatnymi, którzy zaczęli świadczyć 
usługi na otwartym na konkurencję rynku. Ci drudzy nie 
mieli praktycznego doświadczenia z obsługą tego typu prze-
wozów. Dlatego z czasem stopniowo w umowach doprecy-
zowano standardy jakości usług, w tym te dotyczące kwe-
stii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W szczególności 
zwrócono uwagę na wymagania związane z wprowadzanym 
do eksploatacji taborem, zarówno nowym, jak i używanym.

Istotnym etapem w rozwoju polityki bezpieczeństwa 
miejskiego transportu zbiorowego było włączenie w struk-
tury Zarządu Komunikacji Miejskiej w 1994 roku, wyod-
rębnionej z monopolistycznego komunalnego przewoźni-
ka, Centrali Ruchu – jednostki odpowiedzialnej za kontrolę 
i nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego transportu zbio-
rowego (fot. 6). Dzięki temu rozpoczęto intensywną kon-
trolę realizacji postanowień zawartych w umowach przewo-
zowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpie-
czeństwa. Rutynowymi działaniami stały się m.in.:

•	 kompleksowe kontrole sprawności technicznej pojaz-
dów na niezależnych stacjach diagnostycznych;

•	 prowadzenie ewidencji najbardziej awaryjnych pojaz-
dów;

•	 spotkania oraz wywiady grupowe z kierowcami na 
temat organizacji ruchu drogowego w mieście jako 
podstawy do eliminacji zagrożeń we wskazywanych 
miejscach; 

•	 kontrole punktualności, estetyki i stanu techniczno-eks-
ploatacyjnego wszystkich wyjeżdżających danego dnia 
na trasę pojazdów oraz sprawności ich wyposażenia;

•	 kontrole trzeźwości kierowców;
•	 kontrole kompletności informacji wewnętrznej i ze-

wnętrznej dedykowanej pasażerom;
•	 kontrole czystości i estetyki przystanków, w tym od-

śnieżanie;
•	 obsługa kolizji i wypadków związanych z ruchem po-

jazdów transportu zbiorowego oraz uszkodzeń sieci 
trakcyjnej;

•	 udział w komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego 
razem z policją i strażą miejską;

•	 udział w posiedzeniach sztabu antykryzysowego na 
szczeblu Urzędu Miasta.

Skuteczna realizacja powyższych działań pozwoliła 
przede wszystkim na eliminację zachowań pracowników 
przedsiębiorstw przewozowych nie służących zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transportu zbio-
rowego. W rezultacie udało się osiągnąć zadowalającą ja-
kość usług z punktu widzenia pasażerów, czego przejawem 
są dobre oceny wystawiane gdyńskiej komunikacji przez jej 
mieszkańców w prowadzonych cyklicznie reprezentatyw-
nych badaniach zachowań i preferencji komunikacyjnych. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że praca nad poprawą ja-
kości i bezpieczeństwa jest procesem długotrwałym i kosz-
townym. Zmiany, ze względu na dużą skalę działania, na-
stępują ewolucyjnie. Niezbędne jest także partnerskie po-
dejście organizatora i pozostałych podmiotów świadczących 
usługi związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowe-
go. Dzięki dobrej współpracy można bardziej efektywnie 
kształtować pożądany poziom bezpieczeństwa. 

Ważnym działaniem organizatora było objęcie nadzo-
rem policji i straży miejskiej bezpieczeństwa osobistego pa-
sażerów w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego. 
Kilkuosobowe zespoły nieumundurowanych funkcjonariu-
szy policji, na wskazywanych przez organizatora liniach, 
w określonych dniach tygodnia i o określonej porze dnia, 
kontrolują zachowania pasażerów i podejmują reakcję 
w przypadku nieprzestrzegania przepisów porządkowych. 
W początkowym okresie uwagę koncentrowano na liniach 
kursujących późnym wieczorem i w nocy. Systematyczna 
i prowadzona na szeroką skalę współpraca stosunkowo 
szybko przyniosła poprawę bezpieczeństwa i intensywność 
podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy drastycz-
nie spadła.

Podobne rozwiązanie wprowadzono przy kontroli biletów. 
Nieumundurowany policjant towarzyszy kontrolerom w trak-
cie realizowania przez nich zadań, z jednej strony wpływając na 
zachowanie pasażerów, z drugiej samych kontrolerów.

Od początku swojego funkcjonowania Zarząd Komu-
nikacji Miejskiej zwraca uwagę na kształtowanie właści-
wych postaw i zachowań pracowników. Wyodrębnić można 
trzy podstawowe grupy personelu mającego bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo:

Fot. 6. Regulacja ruchu autobusów przez pracownika Centrali Ruchu ZKM w Gdyni w dniu 
otwarcia ostatniego odcinka Trasy Kwiatkowskiego w 2008 r.
Źródło: materiały MZKZG.
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•	 pracownicy zajmujący się planowaniem oferty prze-
wozowej, przygotowywaniem informacji dla pasaże-
rów, edukacją i promocją;

•	 pracownicy odpowiedzialni za kontrolę funkcjonowa-
nia komunikacji, w tym nadzór ruchu i kontrolę czy-
stości przystanków;

•	 pracownicy zajmujący się obsługa pasażerów: sprze-
dawcy i kontrolerzy biletów, osoby udzielające infor-
macji w Biurach Obsługi Klienta.

Szkolenia, systemy motywacyjne i sposób organizacji 
pracy poszczególnych grup personelu dostosowane są do 
specyfiki wykonywanej pracy. W czasie tych szkoleń dużo 
uwagi poświęca się procedurom postępowania, które są 
okresowo modyfikowane w nawiązaniu do zmian zacho-
dzących np. w technologii obsługi klienta.

Standardem są wysokie wymagania stawiane środkom 
transportu i osobom je obsługującym. Kierowcy przed 
przyjęciem do pracy u operatora muszą zaliczyć specjalny 
test kwalifikacyjny w Zarządzie Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni. Prawie wszystkie autobusy i trolejbusy to pojazdy 
niskopodłogowe wyposażone w systemy łączności, monito-
ringu i głosowych zapowiedzi przystanków. Co trzeci trolej-
bus, korzystając z energii z dodatkowych akumulatorów, 
może przejechać kilka kilometrów ze złożonymi pantogra-
fami odłączanymi automatycznie od sieci zasilającej.

Najwolniej podnoszenie poziomu bezpieczeństwa prze-
biega w odniesieniu do infrastruktury liniowej i punktowej. 
Duże nakłady związane z jej modernizacją, długotrwałe 
procedury i często niejasne kwestie własnościowe ograni-
czają efektywność działań w zakresie podnoszenia bezpie-
czeństwa. Jednocześnie najczęściej w pożądanych z punktu 
widzenia funkcjonalnego lokalizacjach nie ma wystarczają-
cej rezerwy terenu, która umożliwiałaby budowę nowych 
lub modernizację istniejących węzłów przesiadkowych we-
dług standardów zapewniających najwyższe z możliwych 
standardy bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym powin-
no mieć charakter priorytetowy. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa jest zadaniem gminy, a w szczególności działającego 
w jej imieniu organizatora. Troska o bezpieczeństwo powin-
na być udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w przygotowanie oferty przewozowej. Dzięki zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transport zbiorowy 
może skutecznie konkurować z transportem indywidualnym 
realizowanym samochodami osobowymi. W tym kontekście 
wydatki związane z zapewnieniem i podnoszeniem poziomu 
bezpieczeństwa powinny być oceniane nie w kategoriach 
kosztów, lecz jako inwestycje. Należy diagnozować obszary 
działania transportu miejskiego, w których występuje realnie 
i potencjalnie największe ryzyko zagrożeń. Analizy w dużym 
stopniu powinny uwzględniać psychologiczne uwarunko-
wania oceny bezpieczeństwa przez pasażerów. Nawet przy 
stosunkowo niewielkim ryzyku wystąpienia jakiegoś zdarze-
nia trzeba być na nie przygotowanym, co ogranicza skutki 

jego wystąpienia i podnosi efektywność akcji ratowniczej. 
Traktowanie bezpieczeństwa jako integralnej części procesu 
obsługi pasażerów nie jest możliwe bez odpowiedniego za-
rządzania nim i bezpośredniej obsługi pasażerów przez wy-
kwalifikowanych pracowników. Niezbędne jest ustawiczne 
szkolenie pracowników i okresowe kontrolowanie ich przy-
gotowania do prawidłowej reakcji na zdarzenia zakłócające 
normalne funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowe-
go. Pasażerom należy świadczyć usługi zgodne z zaplano-
wanymi standardami, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. 
Wysoka sprawność działania i efektywne zarządzanie sta-
nowią domniemaną gwarancję wysokiej jakości oferty prze-
wozowej, w tym także w zakresie bezpieczeństwa. Ważne 
znaczenie ma dbałość o stan infrastruktury. Jej odpowiednia 
funkcjonalność i estetyka sprzyjają wzrostowi zaufania i po-
czucia bezpieczeństwa, podnosząc atrakcyjność oferty prze-
wozowej. Co trzeci trolejbus korzystający z energii z dodat-
kowych akumulatorów może przejechać kilka kilometrów 
ze złożonymi pantografami odłączanymi automatycznie od 
sieci zasilającej (fot. 7).
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Fot.7. Gdyński trolejbus, który dzięki dodatkowym akumulatorom (ze złożonymi pantografami 
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Bezpieczeństwo w transporcie publicznym1

Można wyróżnić trzy podstawowe składniki bezpieczeń-
stwa w transporcie publicznym:

•	 bezpieczeństwo komunikacyjne – związane z zagro-
żeniem pochodzącym od ruchu pojazdów (wypadki, 
kolizje i ich skutki);

•	 bezpieczeństwo osobiste – zagrożenia pochodzą od 
innych osób i są przeważnie zaplanowane (kradzieże, 
pobicia itp.);

•	 bezpieczeństwo mienia – zagrożenia również pocho-
dzą od innych osób, są zaplanowane i nakierowane na 
uszkodzenia infrastruktury lub pojazdu (istotne dla 
przewoźników i zarządców infrastruktury).

Artykuł dotyczy kształtowania bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego na jednym z istotnych elementów infrastruk-
tury, jakimi są węzły przesiadkowe. 

Bezpieczeństwo jest jednym ze składników jakości 
w transporcie publicznym. Ocenę jakości poznajemy w ba-
daniach preferencji pasażerów lub za pomocą ocen wielo-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012.

KRyTeRiuM BezPieCzeńSTWa  
PaSaŻeRóW W OCeNie  
WęzŁóW PRzeSiaDKOWyCH1
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Katedra Systemów  
Komunikacyjnych
ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków, tel. (12) 6282178 
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Streszczenie: W opinii pasażerów konieczność przesiadania się jest zwią-
zana z dłuższym trwaniem podróży oraz utrudnieniami związanymi ze 
zmianą środka transportu. Niestety nie jest możliwe bezpośrednie połącze-
nie wszystkich ważnych źródeł i celów podróży. Dodatkowo rola przesiadki 
zwiększa się w dobie wzrastającej ruchliwości i intermodalności podróży. 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo komunikacyjne 
pasażerów transportu publicznego w specyficznym miejscu, jakim jest wę-
zeł przesiadkowy. Skrótowo przedstawiono miejsce bezpieczeństwa w oce-
nie jakości podróży. Omówiono dwie metody wielokryterialnej całościowej 
oceny węzłów przesiadkowych, w których autorzy umiejscowili parametry 
wpływające na bezpieczeństwo komunikacyjne i osobiste. 

Szeroko zostały omówione kryteria oceny bezpieczeństwa komuni-
kacyjnego, uszeregowane w czterech grupach kryteriów: funkcjonalne, 
strukturalne, realizacyjno-ekonomiczne i czytelności. Parametryzacja 
oceny pewnych kryteriów powstała w oparciu o inwentaryzację kilku-
nastu węzłów miejskiego transportu publicznego. Dodatkowo przed-
stawiono wagi dla omawianych kryteriów oceny. Ocena bezpieczeństwa 
sporządzona na kilku węzłach przesiadkowych pozwala sformułować 
wnioski dotyczące kształtowania tej części infrastruktury transportowej. 
Kształtowanie bezpieczeństwa, komfortu, czasu i innych składników 
podróży odbywa się równocześnie. Pamiętajmy, że poprawiając pewne 
parametry, równocześnie poprawiamy lub pogarszamy inne.
Słowa kluczowe: transport publiczny, węzeł przesiadkowy, bezpieczeń-
stwo komunikacyjne 

kryterialnych. W pracy [1] autor oparł ocenę jakościową na 
pięciu głównych kryteriach jakości funkcjonowania komu-
nikacji miejskiej. Tymi kryteriami są: dostępność, czas po-
dróży, niezawodność, warunki podróży oraz ekologia po-
dróży. W tym ujęciu bezpieczeństwo znajduje się w grupie 
kryteriów „ekologia podróży”. Wyróżniono dwa kryteria 
cząstkowe charakteryzujące bezpośrednio bezpieczeństwo:

•	 bezpieczeństwo osobiste pasażerów – waga 3,40,
•	 zagrożenie pasażerów wypadkami drogowymi – waga 

2,56.

Suma wag wynosi 100%. Ponadto aspekty zwią zane z bez-
pie czeństwem pojawiają się pośrednio w grupie kryteriów 
„warunki podróży”:

•	 warunki i uciążliwość dojścia – m.in. kolizyjność;
•	 warunki oczekiwania na przystanku – m.in. utrud-

nienia na zatłoczonych wysepkach przystankowych;
•	 łatwość i sprawność wsiadania i wysiadania;
•	 wygoda w pojeździe;
•	 warunki ruchu – płynność, wielkość przyspieszeń 

i opóźnień, ostre łuki poziome;
•	 dogodność warunków do przesiadania – m.in. koli-

zyjność z ruchem pojazdów i z ruchem pieszych.

Jak widać, bezpieczeństwo jest zagadnieniem wielo-
aspektowym i wieloparametrowym. Istnieje wiele parame-
trów oddziałujących równocześnie na różne składniki jako-
ści podróży. Artykuł omawia tylko ich oddziaływanie na 
bezpieczeństwo komunikacyjne związane z przesiadaniem 
się pasażerów. Należy pamiętać, że poprawiając bezpieczeń-
stwo komunikacyjne, równocześnie wpływamy na bezpie-
czeństwo osobiste, czas podróży, jej komfort itp., a wpływ 
na te czynniki niekoniecznie jest pozytywny.

Metody oceny węzłów przesiadkowych
W literaturze można spotkać zasady projektowania poszcze-
gólnych elementów węzłów przesiadkowych, lecz generalnie 
istnieje niewiele metod lub wskaźników umożliwiających 
ocenę węzła lub wariantów projektowych określonego wę-
zła. Poniżej przedstawiono skrótowo dwie polskie metody, 
powstałe w ostatnich latach. Dotyczą one całościowej oceny 
węzła, a nie tylko aspektów bezpieczeństwa. 

Pierwsza z nich sprowadza się do zastosowania analizy 
wielokryterialnej, której wynikiem jest jedna ocena, na którą 
składa się siedem podstawowych składników (wyróżniono 
kryterium bezpieczeństwa) [2]:
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•	 KZ – kryterium zwartości węzła: odległość między 
przystankami, pokonywanie różnicy wysokości, odle-
głość do postoju taksówek lub parkingu; 

•	 KS – kryterium sprawności węzła: liczba stanowisk 
na przystanku, szerokość ciągów pieszych, priorytety 
dla transportu publicznego, procent połączeń sko-
munikowanych, oddzielenie przystanków dla wysia-
dających i wsiadających; 

•	 KB – kryterium bezpieczeństwa pasażerów: wskaźni-
ki przestępczości dla obszaru, obecność ochrony i mo-
nitoringu, układ węzła i przystanków; 

•	 KC – kryterium czytelności węzła: zastosowany 
układ węzła, oznakowanie przystanków, liczba zało-
mów trasy przy przejściach między stanowiskami, 
usytuowanie przystanków na kierunkach odjazdu;

•	 KI – kryterium informacyjności węzła: obecność roz-
kładu jazdy, obecność planu sieci i planu węzła, do-
stępność informacji o rodzajach biletów i o nadjeż-
dżających pojazdach;

•	 KK – kryterium komfortu pasażerów na węźle: obec-
ność wiaty, liczba miejsc siedzących, oświetlenie, 
obecność punktów usługowych itp.;

•	 K – współczynnik korygujący ze względu na koniecz-
ność zakupu dodatkowego biletu z racji przesiadki 
lub brak tej konieczności.

Poza podaniem oceny każdego kryterium należy wyzna-
czyć także jego wagę (tablica 1). Autorzy metody ustalili 
wagi w wyniku ankietowania podróżnych. Największą wagę 
otrzymało kryterium zwartości węzła, a bezpieczeństwo zna-
lazło się na drugim miejscu z wagą równą 17,6, gdzie suma 
wag daje 100. Iloczyn oceny i wagi danego kryterium daje 
składnik globalnej oceny węzła. Opisuje to wzór:

W= (µz ∙ KZ + µs ∙ KS + µb ∙ KB + µc ∙ KC + µi ∙ KI + µw ∙ KW ) ∙ K

gdzie: 
•	 W – ocena końcowa;
•	 KZ, KS, KB, KC, KI, KW – poszczególne oceny kolej-

no z kryteriów: zwartości, sprawności, bezpieczeństwa, 
czytelności, informacyjności i kryterium wygody;

•	 µz, µs, µb, µc, µi, µw – wagi do poszczególnych kry-
teriów: zwartości, sprawności, bezpieczeństwa, czy-
telności, informacyjności i kryterium wygody;

•	 K – współczynnik korygujący ze względu na taryfę  
biletową.

Druga metoda powstała w 2010 roku na zlecenie 
Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta War-
szawy i miała za zadanie ocenę nowo projektowanych oraz 
istniejących węzłów przesiadkowych w mieście. Ocena 
węzła odbywa się za pomocą ośmiu poniższych wskaźni-
ków [3]:

•	 W1 – jakość infrastruktury podstawowej,
•	 W2 – integracja przestrzenna (zwartość),
•	 W3 – dostępność dla osób starszych,
•	 W4 – wewnętrzna logika węzła,
•	 W5 – bezpieczeństwo osobiste,
•	 W6 – bezpieczeństwo wynikające z obecności punk-

tów kolizji z ruchem pojazdów (bezpieczeństwo ko-
munikacyjne),

•	 W7 – informacja pasażerska,
•	 W8 – dodatkowe funkcje dostępne w węźle.

Część wskaźników (W3, W5, W6, W7) jest średnią ze 
wskaźników cząstkowych. 

Jednostką miary jest stopień (procent) spełnienia każde-
go wskaźnika, który następnie przelicza się na konkretną 
ocenę (tablica 2).

Wagi poszczególnych kryteriów oceny węzła przesiadkowego [2]
Kryterium Waga

zwartość 18,6

bezpieczeństwo 17,6

informacyjność 16,9

sprawność 16,3

czytelność 15,3

wygoda 15,3

suma 100

Tablica 1

Zestawienie ocen wskaźników
Stopień spełnienia [%] Ocena

>90% Bardzo dobra

>70% Dobra

>50% Zadowalająca

>30% Zła

>0% Bardzo zła

0% Brak oceny

Tablica 2

Szerzej zostaną omówione wskaźniki dotyczące bezpie-
czeństwa W5 i W6. 

Aby wyznaczyć wskaźnik W5 (bezpieczeństwo osobi-
ste), należy obliczyć średnią ważoną z czterech kryteriów:

•	 Kryterium K.5.1 – iloraz peronów i przejść pomiędzy 
peronami objętych monitoringiem do liczby wszyst-
kich peronów;

•	 Kryterium K.5.2 – iloraz peronów i przejść objętych 
inteligentnym monitoringiem do ogółu peronów 
i przejść. Za monitoring inteligentny uznajemy taki, 
który automatycznie wykrywa nietypowe zachowa-
nia i obiekty poprzez analizę obrazu za pomocą spe-
cjalistycznego oprogramowania;

•	 Kryterium K.5.3 – iloraz liczby peronów i przejść po-
między peronami z dostatecznym oświetleniem w sto-
sunku do wszystkich peronów;

•	 Kryterium K.5.4 – kryterium uzależniono od obec-
ności służb umundurowanych (obsługa, ochrona, 
straż).

Wskaźnik W6 (bezpieczeństwo komunikacyjne) wy-
znaczamy jako stosunek bezkolizyjnych i chronionych 
przejść przez jezdnie (zebra, sygnalizacja świetlna) do 
wszystkich przejść międzyperonowych w obrębie węzła. 
Gdy na węźle nie występują przejścia przez jezdnię lub to-
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rowisko tramwajowe, stopień spełnienia kryterium wynosi 
100%. W zależności od sposobu ochrony pieszego, przej-
ścia dla pieszych mają następujące wagi:

•	 0 – przejścia przez jezdnię bądź torowisko tramwajo-
we nieoznakowane,

•	 0,5 – przejścia oznakowane zebrą,
•	 0,75 – wydzielona faza prawoskrętu w sygnalizacji 

świetlnej,
•	 1,0 – przejścia z sygnalizacją świetlną.

Ocena bezpieczeństwa na węźle
Omówiona poniżej ocena bezpieczeństwa na węźle jest me-
todą wielokryterialną. Dotyczy tylko oceny kształtowania 
bezpieczeństwa komunikacyjnego, chociaż pewne omówio-
ne składniki mają wpływ na bezpieczeństwo osobiste (jed-
nak te wpływy nie zostały przedstawione). 

Wyodrębniono cztery główne grupy kryteriów:
•	 funkcjonalne,
•	 strukturalne,
•	 czytelność,
•	 realizacyjno-ekonomiczne.

Pierwsza grupa określa, jak dobrze pod względem 
funkcjonalności zbudowany jest węzeł. Pod tym pojęciem 
rozumiemy w głównej mierze jakość rozwiązań, które są 
bezpośrednio związane z poruszaniem się po węźle. 
Kryteria strukturalne opisują, jaki wpływ na bezpieczeń-
stwo ma szeroko rozumiany projekt węzła i rozmieszcze-
nie jego poszczególnych elementów, m.in.: przystanków, 
ciągów pieszych oraz ich szerokości, jak również prowa-
dzenie ruchu samochodowego (punkty kolizji) i innych 
elementów. Czytelność z kolei mówi o postrzeganiu węzła 
przez pasażera. W tej grupie oceniane są wszelkie zabiegi 
mające na celu dobrą i zrozumiałą informację pasażerską. 
Grupa kryteriów realizacyjno-ekonomicznych określa 
wpływ kosztów poniesionych na etapie budowy oraz po-
noszonych podczas eksploatacji na korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa. 

Każda z wymienionych grup kryteriów posiada szereg 
określających ją kryteriów cząstkowych – od 3 do 7, w su-
mie wyróżniono 20 kryteriów. Dla części kryteriów zapro-
ponowano skalę przyznawanych ocen. Powstała ona na 
podstawie wcześniej zinwentaryzowanych kilkunastu wę-
złów transportu miejskiego. Celem inwentaryzacji było zi-
dentyfikowanie obszarów zmienności pewnych parame-
trów (liczba punktów kolizji, długości przejścia pomiędzy 
peronami itp.).

aspekty bezpieczeństwa komunikacyjnego  
w wielokryterialnej ocenie węzłów przesiadkowych
Kryteria oceny bezpieczeństwa można podzielić w kilka 
grup:

•	 kryteria funkcjonalne,
•	 kryteria struktury, 
•	 kryteria czytelności,
•	 kryteria realizacyjno-ekonomiczne.

Grupa – kryteria funkcjonalne
Występowanie wąskich chodników – bierzemy pod uwagę 
chodniki i ciągi piesze o niewystarczającej szerokości dla 
bezpiecznego korzystania z nich. Takie miejsca powstają 
w miejscu fizycznego zmniejszenia szerokości ciągu piesze-
go, a także poprzez obecność takich elementów jak: słup 
oświetleniowy, znak drogowy, kiosk lub wiata przystan-
kowa. Również grupa osób oczekujących na przystanku 
przy wąskim chodniku może blokować możliwość przejścia 
i zmuszać pieszych do wejścia na jezdnię. Dużą uciążliwość 
sprawia występowanie takich miejsc blisko ruchliwej ulicy, 
z dużymi prędkościami pojazdów. Bardzo niekorzystnie, je-
żeli wąski chodnik to jedyne połączenie pomiędzy przystan-
kami i brakuje alternatywnej, nawet nieco dłuższej drogi. 

Dostępność węzła dla osób niepełnosprawnych – należy ocenić 
wszystkie rozwiązania ułatwiające sprawne wsiadanie, wysia-
danie i poruszanie się po węźle osobom o ograniczonych moż-
liwościach ruchowych (niepełnosprawni, starsi, osoby z wózka-
mi). Pozytywnie na ocenę wpływają pochylnie oraz windy na 
węzłach wielopoziomowych, a także wysokość peronów dosto-
sowana do poziomu schodów w pojazdach. Bierze się również 
pod uwagę sensowność tych rozwiązań, tzn. czy są one dobrze 
zlokalizowane na węźle i czy droga niepełnosprawnego nie ule-
ga znacznemu wydłużeniu. Wysoką ocenę będą otrzymywać 
na ogół nowe lub niedawno przebudowane węzły.

Oświetlenie miejsc kolizyjnych – dobre oświetlenie w obrę-
bie węzła jest bardzo ważne z punktu bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego, gdyż umożliwia o zmierzchu i w nocy 
wczesne dostrzeganie sylwetek pieszych oraz wczesne re-
agowanie na sytuacje niebezpieczne. Oświetlenie ułatwia 
obserwację zamierzeń pieszych, w szczególności chęci przej-
ścia przez jezdnię. Trzeba zidentyfikować miejsca najbar-
dziej kolizyjne (przejścia dla pieszych, miejsca „przebiega-
nia” pieszych, wąskie chodniki), a następnie ocenić jakość 
ich oświetlenia. Oświetlenie ma również duże znaczenie dla 
bezpieczeństwa osobistego. 

Minimalny czas potrzebny na przesiadkę – główny wpływ 
na to kryterium mają dobrze skoordynowane rozkłady jaz-
dy linii, na których odbywa się większość przesiadek. Zła 
koordynacja zniechęca do przesiadek, ponieważ oznacza 
długie czasy oczekiwania lub krótkie czasy na przejścia 
między przystankami, co oznacza wzrost zachowań niebez-
piecznych. Zbyt krótkie czasy przeznaczone na przesiadkę 
wywołują pośpiech podróżnych, przebieganie przez jezdnie, 
poruszanie się na skos lub na skróty. W celu oceny tego 
kryterium należy przeanalizować czasy przyjazdów i odjaz-
dów linii na najbardziej obciążonych kierunkach oraz czasy 
potrzebne na przejście pomiędzy przystankami. 

Średnia szerokość ciągów pieszych – szersze chodniki to 
przede wszystkim wyższy komfort korzystania z infrastruk-
tury. Należy wziąć pod uwagę ich szerokość oraz zajętość. 
Wpływają na nią pasażerowie dochodzący (i odchodzący) 
do węzła, przesiadający się oraz zwykły ruch pieszy. 
Pomiędzy nimi może powstawać wiele konfliktów, a ich 
liczba i natężenie zależy od organizacji ruchu na węźle. 
Szczególnie duże znaczenie ma dostosowanie szerokości 
chodników do natężenia pieszych w czasie szczytów komu-
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nikacyjnych, kiedy to wielu ludzi przemieszcza się w róż-
nych kierunkach, a do tego dochodzą duże natężenia ruchu 
pojazdów. Odpowiednio duża szerokość chodników pozwa-
la na swobodny wybór prędkości poruszania się, można 
bezpiecznie wyprzedzać osoby poruszające się wolniej, 
a także omijać stojące. Najwyżej powinno się ocenić węzły, 
które posiadają ciągi piesze o szerokości odpowiadającej na-
tężeniu ruchu pieszego, a najniżej te, w których szerokość 
ciągów jest niewystarczająca w stosunku do panującego na-
tężenia ruchu pieszego. 

Oddzielenie przystanków dla wsiadających i wysiadających 
– z punktu widzenia podróżnego wskazane jest, aby na wę-
złach z przystankami końcowymi oddzielić punkty przyjaz-
dów od punktów odjazdów pojazdów transportu publicz-
nego. Unikamy wtedy sytuacji, w której potok wysiadają-
cych z pojazdu jest blokowany przez pasażerów oczekują-
cych. Zmniejszamy również skalę zjawiska dobiegania do 
pojazdu, a wtedy powstają sytuacje niebezpieczne. Do oce-
ny należy wyznaczyć iloraz przystanków oddzielonych do 
wszystkich przystanków. 

Obecność małej gastronomii i punktów usługowych – obecność 
takich obiektów wpływa niekorzystnie na poziom bezpie-
czeństwa komunikacyjnego poprzez:

•	 ograniczanie widoczności podróżnym w obserwowa-
niu nadjeżdżających pojazdów,

•	 ograniczanie widoczności kierującym pojazdami,
•	 zawężanie chodników dostępnych dla pieszych (przez 

obiekt usługowy oraz kolejki przed nim).

Wysoko należy ocenić węzły bez małej gastronomii 
i punktów usługowych oraz takie, na których te obiekty 
zostały rozlokowane w sposób przemyślany, nie stwarzając 
problemów przy poruszaniu się pieszych. 

Grupa – kryteria struktury 
Liczba punktów kolizji – liczba punktów kolizji na węźle jest 
najważniejszym kryterium charakteryzującym bezpieczeń-
stwo komunikacyjne. Obrazuje ono, jak często podróżny 
jest narażony na potrącenie przez pojazd (oceny zawarto 
w tablicy 3). Najczęściej, wraz z wielkością węzła, wzrasta 
liczba punktów kolizji, co nie jest równoważne z tym, że 
duże węzły są najniebezpieczniejsze. Należy także zauwa-
żyć, że nie każdy punkt kolizji jest tak samo niebezpieczny. 
Zależy od stopnia ochrony pieszego (zebra, sygnalizacja) 
oraz od rodzaju przecinanych elementów (pasy samocho-
dowe, autobusowe lub torowisko). Należy rozważyć wpro-
wadzenie różnych wag dla różnego typu elementów – przy-
kładowo w [3].

Długość przejść przez drogi kolizyjne – kryterium powiąza-
ne z liczbą punktów kolizyjnych – obrazuje, na jak długiej 
drodze pieszy narażony jest na potrącenie przez autobus, 
tramwaj lub inny pojazd. Szczególnie niebezpieczne są dłu-
gie przejścia przez większą liczbę pasów. Dlatego należy 
wysoko ocenić węzły z krótkimi drogami kolizyjnymi. Przy 
pomiarze długości drogi kolizyjnej obecność wyspy azylu 
o szerokości minimum 2,0 metry powoduje, że powstają 
dwie krótkie drogi przejścia. Ocena jest przyznawana na 
podstawie uśrednionej długości przejść przez drogi kolizyj-
ne dla całego węzła (tablica 4). Długość przejść przez drogi 
kolizyjne można zastąpić liczbą pasów ruchu, które trzeba 
przekroczyć. O zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu decyduje 
również natężenie ruchu pojazdów i ruchu pieszego na dro-
gach kolizyjnych.

Zakres ocen dla kryterium „liczba punktów kolizji”.
Liczba punktów kolizji Ocena

powyżej 15 1

11–14 2

9–10 3

6–8 4

poniżej 5 5

Tablica 3

Różnica pokonywanych wysokości – kryterium dotyczy 
przede wszystkim oceny wielopoziomowości, jako cało-
kształtu zmian w stosunku do rozwiązania jednopoziomo-
wego. Rozwiązania wielopoziomowe to rozwiązania bar-
dziej bezpieczne, cechują się przede wszystkim mniejszą 
liczbą punktów kolizji pieszy–pojazd, większą płynnością 
ruchu pojazdów, a przecinanie potoków ruchu może być 
zastąpione włączaniem się i wyłączaniem z ruchu. Te i wiele 
innych zalet rozwiązania wielopoziomowego wpływają po-
średnio i bezpośrednio na bezpieczeństwo przesiadki.

Lokalizacja przystanków na węźle – lokalizacja przystanków 
i przebieg linii transportu publicznego powinny być ze sobą 
powiązane. Brak przystanków na kierunku odjazdu (general-
nie za skrzyżowaniem) jest podstawową sprawą, która stwa-
rza zagrożenie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Powstaje 
sytuacja, w której pojazdy transportu publicznego odjeżdża-
jące w tym samym kierunku ruszają z różnych przystanków. 
Skutkuje to wzrostem liczby przechodzących przez jezdnie, 
a w konsekwencji zwiększeniem liczby punktów kolizji. 
Równoczesne planowanie marszrut i lokalizacji przystanków 
powinno uwzględniać skomunikowanie linii poprzez dążenie 
do organizowania przesiadki na jednym przystanku (na jed-
nym peronie) dla kierunków najbardziej obciążonych. W tym 
kryterium zwracamy uwagę na łączenie dwóch linii skoordy-
nowanych na jednym przystanku, dążenie do minimalizacji 
kolizji pieszych z pojazdami komunikacji miejskiej w obrębie 
węzłów oraz na to, jaki procent przystanków jest zlokalizo-
wany na kierunek odjazdu.

Średnia odległość pomiędzy przystankami – odległość po-
między przystankami w głównej mierze charakteryzuje 
rozproszenie przystanków na węźle. Przystanki, na których 

 Zakres ocen dla kryterium  
„średnia długość przejścia przez drogi kolizyjne”

Średnia długość przejścia  
przez drogi kolizyjne [m] Ocena

powyżej 8,5 1

7,0–8,5 2

5,5–7,0 3

4,0–5,5 4

poniżej 4,0 5

Tablica 4
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zatrzymują się linie kursujące na najbardziej uczęszczanych 
kierunkach nie powinny być lokalizowane w zbyt dużej od-
ległości od siebie. W tym kryterium oceny są przyznawane 
według przedziałów średnich odległości pomiędzy przy-
stankami w węźle (tablica 5).

Liczba stanowisk na przystanku – przystanki z większą licz-
bą stanowisk (przystanki podwójne) eliminują konieczność 
przechodzenia przez jezdnie (przynajmniej dla niektórych re-
lacji przesiadkowych), co redukuje liczbę punktów kolizji 
pieszy–pojazd i ich skalę. Jednak przystanki podwójne mogą 
być również niedogodne, gdyż wywołują duże ruchy pasaże-
rów wzdłuż przystanku, co na wąskiej wysepce przystanko-
wej może zagrażać bezpieczeństwu. Należy dążyć do reduk-
cji liczby przystanków na węźle, grupowania na jednym pe-
ronie przystankowym wielu linii komunikacyjnych i stano-
wisk odjazdowych – takie rozwiązania są oceniane wysoko.

Zakres ocen dla kryterium „średnia odległość pomiędzy przystankami”
Średnia odległość pomiędzy przystankami [ m ] Ocena

powyżej 125 1

100–125 2

75–100 3

50–75 4

poniżej 50 5

Tablica 5

Obecność schodów – schody mają związek z różnicą poko-
nywanych wysokości, która występuje w rozwiązaniach wie-
lopoziomowych lub jednopoziomowych przy znacznych lo-
kalnych różnicach wysokości. Ogólnie obecność schodów 
negatywnie wpływa na bezpieczeństwo komunikacyjne, 
niesie to głównie zagrożenia wiązane z potknięciem i upad-
kiem z wysokości, co szczególnie nasila się przy braku nale-
żytego utrzymania zimowego, jest również związane ze sto-
sowanymi materiałami. Schody to element ciągów pieszych, 
na którym mamy do czynienia z ograniczoną prędkością 
poruszania się, co przy pośpiechu i ograniczonej przepusto-
wości prowadzi do powstawania niebezpiecznych sytuacji. 
W pewnym stopniu można je zastąpić schodami ruchomy-
mi lub pochylniami. Ocena powinna zależeć od liczby scho-
dów na węźle, ich lokalizacji oraz jakości ich rozwiązania. 
Węzły bez schodów otrzymują maksymalną ocenę.

Grupa – kryteria czytelności
Obecność schematów węzła – schematy węzła jest to element 
ciągle rzadko spotykany w Polsce. Szczególnie ważne jest 
to dla podróżnych, którzy nie znają węzła – przyjezdnych 
oraz mieszkańców rzadko korzystających z transportu pu-
blicznego. W tym kryterium należy wziąć pod uwagę samo 
występowanie takiego schematu oraz jakość jego wyko-
nania. Brak schematu skutkuje wydłużeniem czasu prze-
siadki, trasy przejścia oraz wzrostem liczby niebezpiecz-
nych zachowań (dobieganie, przebieganie, zmiany decyzji). 
Maksymalna ocena przeznaczona jest dla węzłów, które po-
siadają czytelny schemat zlokalizowany w kilku miejscach. 

Obecność rozkładów jazdy i planów sieci – w tym kryterium 
oceniana jest obecność rozkładów jazdy, planów sieci ko-
munikacyjnej oraz urządzeń wyświetlających informację 
o spodziewanym czasie odjazdu pojazdów. Brak tych ele-
mentów prowadzi do dezorientacji podróżnego, do błądze-
nia w poszukiwaniu informacji, a w skrajnych przypadkach 
doprowadzi do pomyłek. Człowiek zdezorientowany, w do-
datku w pośpiechu, zapomina o przestrzeganiu podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. Najwyższa ocena jest przezna-
czona dla przystanków wyposażonych w czytelne rozkłady 
jazdy, plany sieci oraz wyświetlacze o zmiennej treści. Dla 
całego węzła wyznaczamy średnią arytmetyczną ocen 
z wszystkich przystanków na węźle.

 Zakres ocen dla kryterium „średnia liczba stanowisk na przystanku”
Średnia liczba stanowisk na przystanku Ocena

powyżej 1,8 5

1,5–1,8 4

1,3–1,5 3

1,15–1,3 2

1,0-1,15 1

Tablica 6

Grupa – kryteria realizacyjno-ekonomiczne
Odseparowanie węzła od sieci ulic – odsunięcie węzła od sieci 
ulicznej daje większe możliwości wprowadzenia udogod-
nień przy przesiadaniu się:

•	 pozwala zwiększyć zwartość węzła, co ogranicza czas 
potrzebny na przesiadkę;

•	 redukuje liczbę koniecznych przejść przez jezdnie 
i w konsek wencji liczbę punktów kolizji;

•	 odseparowuje powierzchnię dla transportu publicz-
nego od powierzchni dla ruchu samochodowego, co 
ponownie redukuje liczbę punktów kolizji oraz ich 
skalę (niskie natężenia ruchu).

Równocześnie odsunięcie węzła od sieci oznacza dodatko-
we koszty inwestycyjne oraz większe koszty eksploatacyjne 
pojazdów transportu publicznego. Ocena powinna zależeć 
od stopnia odseparowania węzła od ruchu ulicznego.

Wielopoziomowość – przy ocenie wielopoziomowości są 
brane pod uwagę koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 
Oceny tego kryterium można dokonać w przypadku kilku 
wariantów analizowanego węzła bądź przy podobnym po-
to ku pasażerskim na różnych węzłach.

Koszty utrzymania węzła – ogólnie można powiedzieć, że 
węzły bezpieczne to także węzły wymagające wyższych na-
kładów na utrzymanie:

•	 oświetlenie – koszt energii elektrycznej,
•	 urządzenia poprawy bezpieczeństwa – koszty utrzy-

mania tych urządzeń,
•	 wielopoziomowość – koszty utrzymania schodów i wind.

Obecność punktów handlowo-usługowych częściowo 
rekompensuje koszty utrzymania (opłaty za dzierżawę).

Wagi kryteriów
Kryteria zostały zastosowane do oceny bezpieczeństwa na kil-
ku węzłach transportu publicznego położonych w Krakowie 
[4]. Stopień spełnienia każdego kryterium jest oceniany 
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w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą. Kryteria 
nie są równorzędne względem siebie, każde posiada swoją 
wagę, która określa jego ważność w odczuciu respondentów. 
Wagi kryteriów opisujących bezpieczeństwo zostały ustalo-
ne na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród kilkunastu 
ekspertów. Suma wag wynosi 100% i została ona rozdzielona 
najpierw na cztery grupy kryteriów, a później wewnątrz każ-
dej grupy na kryteria cząstkowe (tablica 7 zawiera wagi dla 
wszystkich kryteriów cząstkowych).

Grupy kryteriów otrzymały następujące wagi:
•	 funkcjonalne   32
•	 strukturalne   35
•	 czytelności   15
•	 realizacyjno-ekonomiczne  18

Wyraźnie najważniejsze są kryteria strukturalne i funk-
cjonalne. 

•	 Małe węzły są bezpieczniejsze, ponieważ są bardziej 
zwarte i panuje na nich mniejszy ruch. Duże jedno-
poziomowe węzły przesiadkowe to duża liczba stano-
wisk, duża liczba punktów kolizji oraz większe dłu-
gości dróg kolizyjnych. 

Istnieją czynniki wpływające pozytywnie na bezpieczeń-
stwo, które równocześnie mogą wpływać negatywnie na funk-
cjonalność, koszty budowy lub eksploatacji – przykładowo: 

•	 odseparowanie przystanków dla wsiadających i wy-
siadających poprawia bezpieczeństwo pasażera, lecz 
powoduje rozrastanie się węzła, zmniejsza się jego 
zwartość, wydłużają drogi dojścia;

•	 obecność wiaty przystankowej i punktów handlowo-
-usługowych poprawia wygodę, lecz często zawęża 
przestrzeń dla pieszych. 

Do najważniejszych czynników kształtujących bezpie-
czeństwo na węzłach przesiadkowych zaliczono:

•	 odsunięcie węzła od sieci ulic,
•	 wielopoziomowość,
•	 długość przejść przez drogi kolizyjne,
•	 występowanie wąskich chodników.

Dwa pierwsze z nich należy uznać za kosztowne rozwią-
zania infrastrukturalne. 

Analizując kryteria przedstawione w artykule, można 
stwierdzić, że istnieje wiele czynników, które mają bezpo-
średni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo. Istnieją roz-
wiązania, które podwyższają poziom obsługi pasażera 
w okre ślonym zakresie i równocześnie mogą pogorszyć w in-
nym. Część czynników wpływa w dwojaki sposób na bezpie-
czeństwo. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa komuni-
kacyjnego może skutkować obniżeniem bezpieczeństwa oso-
bistego (wielopoziomowość, estakady i tunele). Również po-
lepszenie bezpieczeństwa może obniżyć poziom obsługi w za-
kresie innych aspektów funkcjonalnych (przykładowo – wy-
dłużenie czasów przejścia). Ustalenie wypadkowej oddziały-
wania pozytywnego i negatywnego jest sprawą trudną. 

Te i inne rozbieżności w ocenie jednego kryterium pod 
różnymi względami sugerują, żeby bezpieczeństwo trakto-
wać jako jeden z kilku czynników oceny węzłów przesiad-
kowych. Ocena bezpieczeństwa powinna wraz z oceną in-
nych czynników tworzyć globalną ocenę węzła.
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Politechnice Krakowskiej, Kraków 2009.

Tablica 7

Wagi kryteriów oceniających bezpieczeństwo [4]
Kryteria Waga

1 FUNKCJONALNE

1.1 Występowanie „wąskich chodników” 6,0

1.2 Dostępność węzła dla osób niepełnosprawnych 5,3

1.3 Oświetlenie miejsc kolizyjnych 5,3

1.4 Minimalny czas potrzebny na przesiadkę 5,0

1.5 Średnia szerokość ciągów pieszych 3,9

1.6 Oddzielenie przystanków dla wsiadających i wysiadających 3,7

1.7 Obecność małej gastronomii i punktów usługowych 2,8

2 STRUKTURALNE

2.1 Długość przejść przez drogi kolizyjne 6,6

2.2 Różnica pokonywanych wysokości 6,1

2.3 Lokalizacja przystanków na węźle 5,8

2.4 Średnia odległość pomiędzy przystankami 5,6

2.5 Liczba punktów kolizji 5,5

2.6 Obecność schodów 5,4

3 CZYTELNOŚCI

3.1 Obecność schematu węzła 5,6

3.2 Obecność rozkładów jazdy i planu sieci 5,2

3.3 Liczba stanowisk na przystanku 4,2

4 REALIZACYJNO-EKONOMICZNE

4.1 Odseparowanie węzła od sieci ulic 6,2

4.2 Wielopoziomowość 6,0

4.3 Koszty utrzymania węzła 5,8

SUMA 100

Podsumowanie
Na podstawie tych analiz można sformułować następujące 
wnioski ogólne:

•	 Wielopoziomowość wpływa pozytywnie na bezpie-
czeństwo komunikacyjne poprzez ograniczenie liczby 
punktów kolizji z pojazdami. Lecz równocześnie spa-
da poziom bezpieczeństwa osobistego – podpory 
i przyczółki wiaduktów i kładek ograniczają widocz-
ność, nie wiadomo, co się za nimi kryje. Podobnie ne-
gatywnie oddziałują rozwiązania tunelowe. 

•	 Przesiadka na węzłach końcowych jest bardziej bez-
pieczna niż na węzłach położonych wewnątrz sieci ko-
munikacyjnej. Głównym powodem jest większy stopień 
odseparowania węzłów końcowych od sieci ulicznej. 
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Wprowadzenie1

Transport miejski oceniany jest przez pasażerów i organi-
zatorów na bieżąco. Różnice w ocenie poszczególnych ele-
mentów składających się na usługę transportową są deter-
minowane specyfiką poszczególnych miast oraz ich syste-
mów transportowych. 

Specyficznym elementem usługi transportowej jest bez-
pieczeństwo. O ile w języku angielskim funkcjonują dwa 
pojęcia safety, czyli bezpieczeństwo operacyjne oraz security, 
czyli bezpieczeństwo osobiste, to niestety w języku polskim 
brak takiego rozróżnienia2. Rodzi to wątpliwości interpre-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład autorów w publikację: K. Hebel 
80%, M. Wołek 20%

2 B. Kucher, G. Schäfer, T. Pohle: Metodyczna ocena bezpieczeństwa. Ocena zagrożenia bez-
pieczeństwa (security-risk-assesment) jako element zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 
Stuttgarter Strassenbanhnen AG. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” , 2011, nr 120, s.19.

BezPieCzeńSTWO PaSaŻeRóW  
W MiejSKiM TRaNSPORCie zBiOROWyM  
W śWieTLe WyNiKóW  
BaDań MaRKeTiNgOWyCH1
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Uniwersytetu Gdańskiego,  
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Streszczenie. Miejski transport zbiorowy oceniany jest przez pasażerów 
i organizatorów na bieżąco. Różnice w ocenie poszczególnych elemen-
tów składających się na usługę transportową są determinowane specyfi-
ką poszczególnych miast oraz ich systemów transportowych. 

Specyficznym elementem usługi transportowej jest bezpieczeństwo, 
czyli stan psychofizyczny odczuwany przez pasażerów podczas realizo-
wania podróży środkami miejskiego transportu zbiorowego. Obejmuje 
to wszystkie elementy podróży, czyli zarówno oczekiwanie na przystan-
ku, jak i sam przejazd.

W artykule przeprowadzono analizę badań bezpieczeństwa podróży, 
jakie zrealizowano w wybranych miastach europejskich oraz polskich. 
Porównano wyniki badań realizowanych zgodnie z tą samą metodologią. 

Wyniki badań upoważniają do twierdzenia, iż w miastach euro-
pejskich bezpieczeństwo podróży trolejbusami jest oceniane przez 2/3 
pasażerów dobrze lub bardzo dobrze, natomiast średnia ocena bezpie-
czeństwa podróży środkami transportu zbiorowego w żadnym polskim 
mieście nie przekroczyła oceny dobrej.

Średnia ocena satysfakcji z poziomu bezpieczeństwa podróży środkami 
miejskiego transportu zbiorowego zależna jest od doświadczanych warunków 
podróży miejskich. Najlepiej oceniana jest pod względem bezpieczeństwa 
podróż autobusami i trolejbusami a najgorzej podróż kolejką miejską. 

Luka jakościowa dotycząca bezpieczeństwa podróży środkami trans-
portu zbiorowego w poszczególnych miastach jest wyraźna, co oznacza, 
że poziom satysfakcji podróżnych nie pokrywa się z ich preferencjami 
w zakresie bezpieczeństwa podróży.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, transport zbiorowy, badania mar-
ketingowe

tacyjne w analizie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
w transporcie zbiorowym. Stąd często w prowadzonych ba-
daniach wyjaśnia się dodatkowo, że pytania dotyczą bez-
pieczeństwa rozumianego jako narażenie na agresję innych 
pasażerów i zagrożenia napadem bądź kradzieżą.

W artykule przyjęto, że bezpieczeństwo w miejskim 
transporcie zbiorowym to stan psychofizyczny odczuwany 
przez pasażerów podczas realizowania podróży środkami 
miejskiego transportu zbiorowego. Obejmuje to wszystkie 
elementy podróży, czyli zarówno oczekiwanie na przystanku, 
jak i sam przejazd.

O ile zasady badania bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zostały szeroko uregulowane w przepisach prawnych, to 
bezpieczeństwo jako pożądany stan psychofizyczny pasaże-
ra podczas podróży środkami transportu zbiorowego jest 
badany w różny sposób, gdyż nie ma regulacji prawnych 
w tym zakresie.

W artykule przeprowadzono analizę badań bezpieczeń-
stwa podróży jakie zrealizowano w wybranych miastach 
europejskich oraz Polski. Porównano wyniki badań realizo-
wanych zgodnie z tą samą metodologią. 

Bezpieczeństwo podróży w świetle wyników badań  
w wybranych miastach europejskich w 2010 r.
W ramach projektu TROLLEY3 podjęto badania porów-
nawcze dotyczące oceny poszczególnych elementów wi-
zerunku komunikacji trolejbusowej oraz przeprowadzono 
badanie opinii pasażerów co do przyszłych działań władz 

3 Projekt TROLLEY ma na celu promocję trolejbusów jako czystego i najbardziej 
ekonomicznego środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. 
W oparciu o swe bogate doświadczenie, dziewięciu partnerów projektu TROLLEY 
z sześciu krajów Europy Centralnej Eberswalde i Lipsk (Niemcy), Salzburg 
(Austria), Gdynia i Uniwersytet Gdański (Polska), Szeged (Węgry), Brno (Czechy) 
oraz Parma (Włochy) wraz z organizacją TROLLEYMOTION poszukuje możli-
wości odblokowania potencjału trolejbusów, by przekształcać system transportowy 
z „napędzanego paliwem” na „elektromobilny”. Partnerstwo to obejmuje 25% 
wszystkich trolejbusów, jak również 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjo-
nujących na obszarze Europy Centralnej. 

 TROLLEY to największy projekt programu Komisji Europejskiej „INTERREG 
Europa Centralna”, z budżetem 4,2 mln EUR, z czego 3,2 mln EUR to wkład 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

 Koordynatorem projektu jest Salzburg AG. Partnerami Projektu są Barnim 
Bus GmbH (Eberswalde), TEP S.p.A (Parma), miasto Brno, miasto Gdynia, 
Uniwersytet Gdański, LVB Lipsk, SZKT Szeged oraz Trolleymotion. Oficjalna 
strona projektu: www.trolley–project.eu
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względem komunikacji trolejbusowej w miastach, które są 
partnerami w projekcie (lub są nimi przedsiębiorstwa tam 
zlokalizowane). Badanie poszczególnych elementów współ-
tworzących wizerunek komunikacji trolejbusowej, w tym 
bezpieczeństwa podróży i stosunku mieszkańców do kon-
kretnego środka transportu miejskiego stanowiło ważny 
element badań w projekcie TROLLEY. Dane zostały zebra-
ne pod koniec roku 2010 i na początku 2011 w formie 
wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z pasażerami 
trolejbusów w miastach, dla których zostały przygotowane 
standaryzowane kwestionariusze w odrębnych wersjach ję-
zykowych. Metoda ta została wybrana ze względu na więk-
szy zakres kontroli nad procesem pozyskiwania danych, 
elastyczność oraz krótki czas realizacji. Pilotażowe badania 
zostały przeprowadzone we wrześniu 2010 w Gdyni celem 
sprawdzenia poprawności instrumentu badawczego.

Ze względu na ograniczenia o charakterze formalno-
-prawnym (ochrona danych osobowych) niemożliwe było 
zastosowanie w tym przypadku doboru losowego. Dobór 
nielosowy jest możliwy w przypadku prowadzenia badań 
wstępnych. Badanie jakościowe ma zazwyczaj charakter 
wprowadzający, zapewniając nieustrukturyzowane i ela-
styczne spojrzenie na badany problem, opierając się na re-
latywnie małych próbach4.

Na rys.1 przedstawiono udział poszczególnych ocen 
bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji trolejbusowej 
dla zagregowanej grupy sześciu miast. 

Najwyższy udział miały oceny dobre (38,2% ogółu 
ocen) oraz bardzo dobre (29,7%), na które łącznie przypa-
dło ponad 2/3 ogółu wskazań.

Interesująco wygląda zestawienie ocen obejmujących 
bezpieczeństwo osobiste pasażerów komunikacji trolejbu-
sowej w zestawieniu z oczekiwanymi przez respondentów 
działaniami władz miast w odniesieniu do komunikacji tro-
lejbusowej. Wyniki zagregowane dla sześciu miast zostały 
zaprezentowane w tabeli 1.

4 M. Mazzocchi, Statistics for Marketing and Customer Research, SAGE, London 2008, 
s. 124.

Wśród respondentów najlepiej oceniających bezpie-
czeństwo w trolejbusach największy udział stanowią po-
dróżni, którzy chcieliby zastępowania istniejących linii au-
tobusowych trolejbusowymi. Wysoki udział pasażerów 
chcących tworzenia nowych linii trolejbusowych (przy bra-
ku działań restrykcyjnych względem komunikacji autobu-
sowej) cechuje respondentów, którzy dobrze lub bardzo 
dobrze ocenili bezpieczeństwo w trolejbusach.

Bezpieczeństwo podróży w świetle wyników badań  
w wybranych polskich miastach w latach 2002–2008
Bezpieczeństwo podróży poddano analizie w ramach ba-
dań preferencji funkcjonowania transportu zbiorowego, 
satysfakcji i luki jakościowej przeprowadzonych w wybra-
nych polskich miastach przez zespół badawczy Zakładu 
Organizacji i Ekonomiki Transportu na Wydziale Inżynierii 
Lądowej w Politechnice Krakowskiej przy udziale Oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
w Krakowie w latach 2002–2008. Badania prowadzone były 
na przystankach miejskiego transportu zbiorowego. Do ba-
dań wykorzystywano kwestionariusz ankietowy. Stosowano 
procedurę doboru losowego warstwowego próby badawczej. 

Charakterystykę badań preferencji pasażerów miejskie-
go transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach, 
w których w latach 2002–2008 przeprowadzono badania, 
przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 1. Struktura ocen dotyczących bezpieczeństwa (1 – najmniej bezpieczny, 5 – najbar-
dziej bezpieczny) w sześciu miastach Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie wyników 
badań projektu TROLLEY (n=1018)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach projektu TROLLEY, Brno, 
Eberswalde, Gdynia, Parma, Salzburg, Szeged w latach 2010–2011

Oczekiwane przez ankietowanych działania władz  
względem komunikacji trolejbusowej a ocena bezpieczeństwa  

w trolejbusach (dane zagregowane, n=1018)

oczekiwane działania władz miasta 
względem komunikacji trolejbusowej 

ocena bezpieczeństwa w wybranej  
grupie respondentów (5 bardzo bezpieczny,  

1 bardzo niebezpieczny)

  5 4 3 2 1

zastępowanie istniejących linii  
autobusowych liniami trolejbusowymi 8,6% 8,3% 4,4% 1,2% 1,0%

zastępowanie istniejących linii  
trolejbusowych liniami autobusowymi 2,0% 4,0% 3,2% 0,8% 1,1%

utrzymanie bieżących proporcji między 
komunikacją autobusową i trolejbusową 9,1% 10,7% 5,5% 0,9% 0,4%

tworzenie nowych linii trolejbusowych 9,3% 11,5% 7,6% 1,9% 1,0%

brak zdania 0,6% 3,7% 2,5% 0,6% 0,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w ramach projektu TROLLEY, Brno, 
Eberswalde, Gdynia, Parma, Salzburg, Szeged w latach 2010–2011

Tabela 1

Charakterystyka badań preferencji pasażerów miejskiego transportu 
zbiorowego w wybranych polskich miastach w latach 2002–2008

Miasto Rok  
badania

Liczba  
mieszkańców miasta

Liczba  
ankietowanych pasażerów

Gniezno 2003 70 217 899

Tarnów 2006 117 560 487

Lublin 2008 355 998 4030

Szczecin 2005 411 900 916

Łódź 2008 747 152 2261

Kraków 2002 754 624 449

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz: Wyniki badań systemów pu-
blicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach. „Zeszyt Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Seria Monografie”, 2010 (korekta 2011), 
nr 19 (zeszyt 155), s. 33 i 305.
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W ramach badań preferencji proszono pasażerów o wska-
  zanie swoich oczekiwań w stosunku do każdej z cech w ska-
li od 1 do 5.

Preferowany poziom bezpieczeństwa podróży zbiorowy-
mi środkami transportu miejskiego we wszystkich analizo-
wanych miastach został określony wysoko przez respon-
dentów (rys. 2). Najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
podróży oczekują mieszkańcy Krakowa (4,7), a najniższego 
mieszkańcy Łodzi (3,9).

ocenę wystawili bezpieczeństwu podróży środkami miejskie-
go transportu zbiorowego mieszkańcy Łodzi (2,8), a najwyż-
szą mieszkańcy Tarnowa (3,8). Na takim samym poziomie 
ocenili doświadczany poziom bezpieczeństwa mieszkańcy 
Gniezna i Lublina (3,5).

W badaniach analizie poddano także wpływ statusu 
społeczno-zawodowego na ocenę satysfakcji z poziomu bez-
pieczeństwa podróży miejskim transportem zbiorowym 
(tabela 4).

Rys. 2. Preferowany poziom bezpieczeństwa podróży w wybranych polskich miastach w la-
tach 2002–2008 (w skali 1–5)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz, op cit, s. 306.

Preferowany poziomu bezpieczeństwa podróży w wybranych  
polskich miastach w latach 2002–2008 z uwzględnieniem  

statusu społeczno-zawodowego respondentów (w skali 1–5)

Miasto
Status społeczno–zawodowy respondentów

Studenci Uczniowie Pracujący Niepracujący Emeryci i renciści

Gniezno 4,44 4,58 4,61 4,60 4,77

Tarnów 4,69 4,65 4,67 4,44 4,54

Lublin 4,40 4,30 4,40 4,30 4,60

Łódź 3,75 3,85 3,85 4,35 4,15

Kraków 4,71 4,61 4,70 4,79 4,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz, op cit, s.308–310.

Tabela 3

Tabela 4

Emeryci w Gnieźnie, Lublinie i Krakowie oczekują bez-
pieczeństwa na najwyższym poziomie, a w Tarnowie na naj-
niższym. Studenci oczekują najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa podróży w Tarnowie i Krakowie, a najniższego 
w Gnieźnie. Najbardziej zbliżone preferencje do ogólnego 
średniego preferowanego poziomu bezpieczeństwa podróży 
zaobserwowano wśród uczniów. Osoby pracujące we wszyst-
kich analizowanych miastach z wyjątkiem Krakowa oczeku-
ją wyższego poziomu bezpieczeństwa podróży w swo ich 
miastach. W Krakowie najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa podróży oczekują osoby niepracujące.

W badaniach satysfakcji wykonano weryfikację oczeki-
wanego poziomu bezpieczeństwa podróży z faktycznie do-
świadczanym (rys. 3).

Średnie oceny satysfakcji z doświadczanego poziomu 
bezpieczeństwa podróży są wyraźnie zróżnicowane. Najniższą 

Rys. 3. Średnia ocena satysfakcji z poziomu bezpieczeństwa podróży w wybranych polskich 
miastach w latach 2002–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz, op cit, s.306.

Średnie oceny satysfakcji z poziomu bezpieczeństwa podróży  
w wybranych polskich miastach w latach 2002–2008  

z uwzględnieniem statusu społeczno-zawodowego respondentów

Miasto
Status społeczno-zawodowy respondentów

Studenci Uczniowie Pracujący Niepracujący Emeryci i renciści

Gniezno 3,18 3,30 3,62 3,54 3,75

Tarnów 3,78 3,81 3,77 3,69 3,78

Lublin 3,40 3,70 3,50 3,30 3,70

Łódź 2,80 2,65 2,75 2,80 2,95

Kraków 2,91 2,75 3,09 3,12 3,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz, op cit, s.308–310.

Nie można jednak wskazać jednoznacznej zależności. 
Wśród grup, które najgorzej oceniły doświadczany poziom 
bezpieczeństwa podróży, są zarówno studenci (Gniezno), 
uczniowie (Łódź, Kraków) i osoby niepracujące (Tarnów, 
Lublin). Natomiast wśród najlepiej oceniających doświadcza-
ny poziom bezpieczeństwa podróży znaleźli się emeryci i ren-
ciści (Gniezno, Łódź, Kraków) i uczniowie (Tarnów, Lublin).

Porównanie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa 
podróży (preferencjami) z faktycznie doświadczanym (sa-
tysfakcją) umożliwia zbadanie luki jakościowej. Luka ja-
kościowa może być dla organizatora i przewoźnika waż-
nym narzędziem wspomagającym ich wysiłki w celu po-
prawy jakości usługi transportowej i dostarczającym pod-
stawowej informacji o zakresie zmian poszczególnych 
cech jakościowych. Jedną z takich cech jest bezpieczeń-
stwo podróży. 

Największe różnice między zadowoleniem a preferen-
cjami dotyczącymi bezpieczeństwa podróży zaobserwowa-
no w Krakowie (1,7), mniejsze w Gnieźnie i Łodzi (1,1), 
a najmniejsze w Tarnowie (0,8) i Lublinie (0,9), co zobrazo-
wano na rys. 4.

Zauważalne są różnice w preferowanym poziomie bez-
pieczeństwa przez różne grupy społeczno-zawodowe. Jed-
nak brak wyraźnej tendencji, by którakolwiek z grup była 
tradycyjnie bardziej wymagająca w swoich preferencjach, 
a inna mniej (tabela 3).
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Bezpieczeństwo podróży w świetle wyników  
badań marketingowych w gdyni w latach 2000–2010

Metodologia badań
Bezpieczeństwo podróży w miejskim transporcie zbioro-
wym było elementem badań „Preferencji i zachowań ko-
munikacyjnych mieszkańców Gdyni” realizowanych przez 
Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego 
i Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Badania te prze-
prowadzone są systematycznie co dwa lata, jednak kwestio-
nariusz wykorzystywany podczas badań podlega modyfika-
cjom, w zależności od aktualnych potrzeb organizatorów 
badań. Badaniami obejmuje się każdorazowo 1% losowo 
dobranych mieszkańców Gdyni. Badania prowadzane są 
w gospodarstwach domowych. 

Średnia ocena bezpieczeństwa podróży
Pytania związane z bezpieczeństwem w miejskim trans-
porcie zbiorowym pojawiały się w badaniach „Preferencji 
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni”. Były 
to pytania o ocenę bezpieczeństwa podróży. Pierwsze takie 
pytania pojawiły się w 2000 r., kolejne w 2004, a następne 
w 2010 (tabela 5).

ale systematycznie maleje (w 2000 r. stanowiła 40%, w 2004 
– 24%, a w 2010 – 20%). Średnia ocena bezpieczeństwa 
podróży trolejbusem we wszystkich badaniach była niższa 
od średniej oceny bezpieczeństwa podróży autobusem, 
a wyższa niż podróży SKM. Różnice w ocenie bezpieczeń-
stwa podróży trolejbusem i autobusem nie były tak znaczne, 
jak w odniesieniu do podróży SKM (w 2000 – 4,5%, w 2004 
– 1,5%, w 2010 – 1%).

Poziom bezpieczeństwa podróży
Pytania o doświadczany w opinii respondentów poziom 
bezpieczeństwa podróży środkami miejskiego transportu 
zbiorowego wprowadzono w badaniach zrealizowanych 
w 2010 r. Bezpieczeństwo podzielono na cztery poziomy, 
które określono następująco:

•	 zawsze bezpiecznie,
•	 przeważnie bezpiecznie,
•	 przeważnie niebezpiecznie,
•	 zawsze niebezpiecznie.

Dopuszczono także możliwość, że respondent nie był 
w stanie ocenić poziomu bezpieczeństwa w środkach miej-
skiego transportu zbiorowego. Uwzględniając istotne róż-
nice w ocenie bezpieczeństwa uzyskane przez różne środki 
przewozowe, oddzielnie pytano respondentów o doświad-
czany poziom bezpieczeństwa w gdyńskich autobusach i tro-
lejbusach oraz w SKM.

Uzyskane wyniki zaprezentowano na rys. 5.

Tabela 5

Rys. 4. Luka jakościowa dotycząca bezpieczeństwa podróży środkami miejskiego transportu 
zbiorowego w wybranych polskich miastach w latach 2002–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Bryniarska, W. Starowicz, op cit, s. 314–318.

Średnia ocena bezpieczeństwa podróży

Rok badań

Rodzaj środka transportu zbiorowego

Autobus Trolejbus SKM

2000* 3,56 3,40 2,33

2004* 3,84 3,78 2,94

2010** 3,92 3,88 3,17

* skala ocen od 2 do 5 
**skala ocen od 1 do 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Katedry Rynku Transportowego 
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2000 r., 2004 r i 2010 r.

W latach 2000 i 2004 stosowano skalę ocen od 2 do 5, 
jako tradycyjną skalę ocen szkolnych, które znane są star-
szym respondentom. Natomiast w 2010 roku zmieniono 
skalę na od 1 do 5. Nawet uwzględniając rozszerzenie do-
puszczalnej skali ocen, wyraźnie dostrzegalna jest wyższa 
średnia ocena uzyskiwana w kolejnych badaniach przez wszyst-
kie środki transportu zbiorowego funkcjonujące w Gdyni. 
Ten fakt należy zdecydowanie ocenić pozytywnie. Najwyżej 
pasażerowie oceniają bezpieczeństwo podróży autobusem, 
najgorzej zaś SKM. Różnica w ocenie bezpieczeństwa po-
dróży tymi środkami transportu zbiorowego jest znacząca 

Rys. 5. Poziom bezpieczeństwa podróży w gdyńskich autobusach i trolejbusach w 2010 r. 
podawany w badaniach ankietowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Katedry Rynku Transportowego 
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2010 r.

Zaledwie 1/5 podróżnych zawsze czuje się bezpiecznie, 
podróżując gdyńskimi autobusami i trolejbusami, ale już ¾ 
uznaje, że czują się przeważnie bezpiecznie. Prawie 2% po-
dróżnych uznaje, że przeważnie czują się niebezpiecznie. 
Osób, które nie były w stanie dokonać oceny doświadcza-
nego poziomu bezpieczeństwa, było 5,5%.

W SKM zawsze bezpiecznie czuje się niecałe 5% po-
dróżnych, czyli zdecydowanie mniej niż w gdyńskich auto-
busach i trolejbusach. Przeważnie bezpiecznie w SKM czu-
je się ponad 40% respondentów, czyli mniej więcej o poło-
wę mniej niż w autobusach i trolejbusach. Także porówna-
nie udziału osób czujących się przeważnie niebezpiecznie 
w SKM oraz w autobusach i trolejbusach wskazuje wyraź-
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nie niekorzystną ocenę SKM. Słuszne zatem było rozdziele-
nie ocen poziomu bezpieczeństwa w stosunku do tych środ-
ków przewozowych.

Czynniki determinujące  
poczucie bezpieczeństwa podróży
W 2002 roku pytano respondentów czy prowadzone w au-
tobusach i trolejbusach kontrole biletów mają wpływ na 
bezpieczeństwo podróży. W zdecydowanej większości (pra-
wie 70% odpowiedzi) respondenci uznali, że kontrole te nie 
miały wpływu na bezpieczeństwo podróży. Jedynie 17% re-
spondentów uznało, że kontrole biletów poprawiają poczu-
cie bezpieczeństwa podróży (rys. 7).

sytuacji) oraz chamstwo pasażerów (10% takich sytuacji). 
Inne stresogenne sytuacje wiązały się z wyglądem pasaże-
rów, ich zaczepną postawą oraz ilością i rodzajem przewożo-
nego bagażu. Warto zaznaczyć, że w przeważającej liczbie 
były to sytuacje, w których uczestniczyły osoby pod wpły-
wem alkoholu (16% sytuacji). Zaledwie trzech responden-
tów uznało, że wystraszyli się zachowaniem kierowcy środ-
ka transportu zbiorowego. 

Analiza wyników uzyskanych w badaniach prowadzo-
nych w 2004 r. pozwoliła doprecyzować pytania o identyfi-
kację sytuacji niebezpiecznych w środkach miejskiego 
transportu zbiorowego o jednoznaczne wskazanie zdarzeń 
zaistniałych w autobusach i trolej busach. Powiązano bo-
wiem niską ocenę bezpieczeństwa uzyskaną przez SKM ze 
wskazaniami sytuacji niebezpiecznych doświadczanych przez 
pasażerów i na tej podstawie zawężono pytanie o iden-
tyfikację sytuacji niebezpiecznych w 2010 r. tylko do auto-
busów i trolejbusów (rys. 8).

Niezmiennie jako najczęściej doświadczane zdarzenia 
niebezpieczne podróżni wskazują spożywanie alkoholu 
przez pasażerów (ponad ¼ zdarzeń niebezpiecznych). Duży 
udział, bo prawie 1/5 zdarzeń niebezpiecznych, to sytuacje 
związane z agresją słowną ze strony innych pasażerów. 
Wśród zdarzeń niebezpiecznych zauważalną pozycję zaj-
mują także zdarzenia dotyczące palenia tytoniu przez pasa-
żerów (ponad 6%) i niszczenie pojazdu przez pasażerów 
(ponad 5%). Kradzieże w pojazdach zaobserwowało już tyl-

Rys. 6. Poziom bezpieczeństwa podróży w SKM w 2010 r. podawany w badaniach ankietowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Katedry Rynku Trans-
portowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2010 r.

Rys. 7. Wpływ kontroli biletów na poczucie bezpieczeństwa podróży w Gdyni w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Badania marketingowe Katedry Rynku 
Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2002 r.

W kolejnej turze badań próbowano zidentyfikować 
niebezpieczne sytuacje, na które narażeni mogą być pasa-
żerowie miejskiego transportu zbiorowego (tabela 6). 
Fakt, że ponad 90% respondentów uznało, iż nie spotkało 
się z sytuacjami, które uznaliby za niebezpieczne, jest po-
zytywny. Wśród pasażerów, którzy doświadczyli sytuacji 
niebezpiecznych w środkach transportu zbiorowego, naj-
więcej było takich osób, które zostały okradzione bądź 
napadnięte.

Dodatkowo pytano respondentów, czy w ostatnim roku 
poczuli się wystraszeni w środ kach komunikacji miejskiej. 
Proszono także o opisanie tych sytuacji. Aż 44% respon-
dentów uznało, że doświadczyli w ostatnim roku sytuacji, 
w których poczuli się wystraszeni. Było to przede wszyst-
kim towarzystwo osób pod wpływem alkoholu (¼ takich 

Sytuacje uznawane za niebezpieczne  
w środkach miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni w 2004 r.

Rodzaj sytuacji % odpowiedzi

Kradzież 4,10

Napaść 3,10

Zagrożenie 0,35

Kradzież i zagrożenie 0,12

Kradzież i napaść 0,12

Napaść i zagrożenie 0,06

Kradzież, napaść i zagrożenie 0,06

Brak sytuacji niebezpiecznych 92,10

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Katedry Rynku Transportowego 
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2004 r.

Rys. 8. Zdarzenia niebezpieczne do których doszło w środkach transportu zbiorowego (auto-
busach i trolejbusach) w Gdyni w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Katedry Rynku Transportowego 
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2010 r.
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ko niecałe 3% pasażerów, którzy doświadczyli sytuacji nie-
bezpiecznej w pojeździe (czyli o ¼ mniej niż w 2004 r.). 
Niestety tylko 1/3 respondentów uznała, że w ostatnim roku 
nie było żadnej niebezpiecznej sytuacji w środkach miej-
skiego transportu zbiorowego.

Jako inne zdarzenia niebezpieczne w ocenie responden-
tów zidentyfikowano:

•	 głośne zachowanie, wulgaryzmy;
•	 głośne rozmowy przez telefon komórkowy;
•	 głośne słuchanie muzyki;
•	 towarzystwo brudnych, brzydko pachnących pasaże-

rów, ludzi bezdomnych;
•	 psy bez kagańców;
•	 zaśmiecanie pojazdów.

Można uznać, że w latach 2004–2010 nie nastąpiły za-
sadnicze zmiany w identyfikacji zdarzeń uznawanych za 
niebezpieczne.

Niemniej jednak to, że w 2004 r. 8% podróżnych do-
świadczyło w środkach miejskiego transportu zbiorowego 
kradzieży, napaści lub poczuło się zagrożonych, a w 2010 r. 
2/3 pasażerów doświadczyło sytuacji uznanych za niebez-
pieczne – skłoniło Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
do poszukiwania sposobów podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa w pojazdach. Nawiązano zatem szerszą współpra-
cę z policją. Wprowadzono kontrole środków transportu 
zbiorowego z policjantami, mające na celu podniesienie po-
czucia bezpieczeństwa pasażerów. Kontrole odbywają się na 
wytypowanych liniach, w określonych godzinach. Policjanci 
zwracają uwagę na zachowanie pasażerów i nakładają kary 
porządkowe na osoby nieprzestrzegające przepisów, np. pi-
jące alkohol.

W 2011 r. funkcjonariusze policji przepracowali na 
rzecz gdyńskiej komunikacji miejskiej 736 godzin (w 2010 
– 952 godziny, w 2009 – 1080 godzin). Wylegitymowano 
651 osób (w 2010 – 642 osoby), przeprowadzono 459 in-
terwencji o charakterze porządkowym (w 2010 – 550 in-
terwencji), pouczono 137 osób (w 2010 – 139 osób) i nało-
żono 43 mandaty karne (w 2010 – 37 mandatów). 
Skontrolowano 67 sztuk bagażu, odnaleziono 6 poszukiwa-
nych osób i ujęto 1 sprawcę przestępstwa5.

Bezpieczeństwo jako kryterium korzystania  
w podróżach miejskich z samochodu osobowego
W badaniach poddano także ocenie respondentów bez-
pieczeństwo jako przyczynę wyboru samochodu osobowe-
go na środek przewozowy wykorzystywany w podróżach 
miejskich. Takie pytanie zadawano osobom deklarującym, 
że zawsze lub przeważnie korzystają w podróżach miej-
skich z samochodu osobowego podczas badań prowadzo-
nych w 2002 r., 2004, 2006, 2008 i 2010 (rys. 9).

5 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r. Komunikacja miejska. Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s. 6 oraz Sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za 2011 r. Komunikacja miejska. Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni, Gdynia 2012, s. 6–7.

Bezpieczeństwo nie było nigdy kryterium decydującym 
w istotnym stopniu o wyborze samochodu osobowego jako 
środka przewozowego w podróżach miejskich. Niecałe 4% 
respondentów skłonnych było wybrać taką przyczynę swoich 
decyzji, a w 2004 r., kiedy to respondenci nie wybierali z po-
danej listy odpowiedzi, a samodzielnie nazywali te przyczyny 
– niecały 1% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi.

Podsumowanie 
Bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym jest 
głównie elementem badań marketingowych najczęściej do-
tyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców miast, badań satysfakcji i luki jakościowej trans-
portu miejskiego. Jest także elementem badań wizerunku 
poszczególnych środków przewozowych wykorzystywa-
nych w transporcie miejskim.

Brak jest jednolitej metodologii badania bezpieczeństwa 
podróży w zbiorowym transporcie miejskim, dlatego mogą 
być porównywane jedynie te wyniki, które były realizowa-
ne zgodnie z tą samą metodologią.

Średnia ocena bezpieczeństwa podróży środkami trans-
portu zbiorowego w żadnym polskim mieście nie przekro-
czyła oceny dobrej. Niezależnie od tego zawsze, lub prze-
ważnie zawsze, bezpiecznie w środkach transportu zbioro-
wego czuje się prawie 95% pasażerów.
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osobowego (% odpowiedzi)
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Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2010 r.
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Definicja i opis działania podejścia procesowego1

Podejście procesowe (ang. Process approach) jest wymienione 
jako jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością w normie ISO 
9000. „Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością 
wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby są zarzą-
dzane jako proces” [7]. Funkcjonowanie każdej organizacji 
kolejowej można przedstawić za pomocą grupy wzajemnie 
ze sobą powiązanych procesów. Procesy te mają za zadanie 
realizowanie celów, jakie stawia sobie dana organizacja przy 
jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania tychże 
procesów i maksymalizacji bezpieczeństwa.

Podejściem procesowym nazywamy systematyczną iden-
tyfikację procesów w  organizacji oraz odpowiednie zarządza-
nie tymi procesami (i ich wzajemnymi  powiązaniami). 

Identyfikacja procesów 
Chcąc zarządzać procesami, musimy je najpierw znać. 
Dlatego pierwszym etapem jest identyfikacja procesów ist-
niejących w organizacji. W tym celu zaleca się postępowa-
nie według poniższego schematu:

•	 określenie polityki bezpieczeństwa i celów,
•	 identyfikacja istniejących procesów, 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012.  Wkład autorów w publikację:  M. Sitarz  
50%, K. Chruzik 50%.
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SySTeM zaRząDzaNia BezPieCzeńSTWeM 
TRaNSPORTu zBiOROWegO1

Streszczenie. Wymagania stawiane obecnie operatorom transportu 
zbiorowego na świecie nie ograniczają się już tylko do zapewnienia wy-
sokiej jakości usług. Coraz częściej wiodącym kryterium funkcjonowania 
firm transportowych staje się bezpieczeństwo przewozu. Wynika to nie 
tylko z wymagań stawianych przez jednostki samorządowe zawiadujące 
transportem, ale również z coraz wyższej świadomości społecznej, któ-
ra po zamachach terrorystycznych stawia bezpieczeństwo na pierwszym 
miejscu. Najbardziej bezpieczne rodzaje transportu zbiorowego (lotniczy 
i kolejowy) od kilku lat funkcjonują – zgodnie z wymaganiami wpro-
wadzonymi poprzez dyrektywy europejskie – w oparciu o zbudowane 
i wdrożone w przedsiębiorstwach przewozowych Systemy Zarządzania 
Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS). Wymagania te nie 
obejmują jednak najliczniejszego transportu zbiorowego opartego na prze-
wozie tramwajowym i autobusowym. W publikacji przedstawiono możli-
wości adaptacji stosowanych już w transporcie rozwiązań do zastosowania 
w tych najbardziej popularnych transportowych środkach technicznych.
Słowa kluczowe: system zarządzania bezpieczeństwem, transport 
zbiorowy, podejście procesowe

•	 określenie powiązania pomiędzy procesami, 
•	 określenie właścicieli procesów,
•	 opracowanie dokumentacji procesu (np. procedur, in-

strukcji).

Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę 
bezpieczeństwa i cele. Należy pamiętać, że poszczególne 
procesy, które zidentyfikujemy, mają za zadanie realizację 
tychże celów. Kiedy już znamy politykę bezpieczeństwa 
i cele możemy przystąpić do identyfikacji poszczególnych 
procesów. Procesy możemy podzielić na kilka grup:

•	 procesy główne, 
•	 procesy wspomagające,
•	 procesy koordynujące,
•	 procesy krytyczne. 

Procesy główne SMS bezpośrednio komunikują się 
z klientem oraz odpowiadają za realizację usługi – proces 
przewozu, zarządzania infrastrukturą, proces utrzymania. 
Procesem głównym, mającym podstawowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa jest u przewoźnika realizującego przewozy 
proces przewozowy. Proces przewozowy to proces prze-
mieszczenia osób i rzeczy (lub towarów), w którego zakres 
wchodzi: planowanie przewozu oraz wykonanie przewozu.

System Zarządzania Bezpieczeństwem swoim zakresem 
obejmuje całość procesu przewozowego. Wszystkie czyn-
ności wchodzące w skład procesu przewozowego, powinny 
zostać szczegółowo opisane w procedurze – „Realizacja pro-
cesu przewozowego”. Do każdej czynności należy przypo-
rządkować komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich 
realizację. 

Procesy wspomagające SMS są wsparciem dla procesów 
głównych w ich właściwym funkcjonowaniu. Przykładowo: 
zarządzanie personelem (kadry, szkolenia, badania itp.) 
oraz utrzymanie pojazdów (przeglądy, utrzymanie itp.), 
współpraca z dostawcami.

Procesy koordynujące SMS mają na celu monitorowanie 
funkcjonowania całej organizacji i podejmowanie odpo-
wiednich działań w celu doskonalenia organizacji. Przykła-
dowo: zarządzanie strategiczne (przegląd polityki i celów, 
przegląd zarządzania, ustalanie zasobów na poziomie zarzą-
dzania) oraz doskonalenie SMS (zarządzanie auditami we-
wnętrznymi, działania korygujące i zapobiegawcze itp.). 
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Procesy krytyczne SMS – procesy mające zasadniczy 
wpływ na bezpieczeństwo realizowanego procesu główne-
go: ocena ryzyka, zarządzanie zmianami. 

Określenie właścicieli procesów 
Dla każdego zidentyfikowanego procesu należy określić 
oso bę (stanowisko, funkcję) odpowiedzialną za jego nad-
zór i doskonalenie. Należy pamiętać, że właściciel procesu  
powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, aby mieć real-
ny wpływ na doskonalenie procesu i wpływ na zasoby, jakie 
są wymagane do prawidłowego funkcjonowania. Właś  ciciel 
procesu (wydział/oddział lub stanowisko odpowiedzialne za 
całokształt opisywanego procesu) jest odpowiedzialny za: 

•	 opracowanie i nadzorowanie dokumentacji w ramach 
swojego procesu, 

•	 określenie niezbędnych zapisów w swoim procesie, 
•	 analizę skuteczności procesu,
•	 podejmowanie działań korygujących i zapobiegaw-

czych,
•	 zapewnienie, iż nadzór nad wyrobami niezgodnymi 

jest realizowany zgodnie z procedurą. 

Opracowanie dokumentacji systemu
Celem dokumentacji w danym procesie jest zapewnie-
nie stabilnej, powtarzalnej i poprawnej realizacji procesu. 
Dokumentacja procesu powinna być opracowana i nadzo-
rowana zgodnie z udokumentowaną procedurą systemową 
„Nadzór nad dokumentami”. Szczegółowość dokumentacji 
należy uzależnić od: 

•	 rozmiaru organizacji i prowadzonych działań, 
•	 skomplikowania procesu, 
•	 znaczenia procesu,
•	 ryzyka jakie niesie za sobą brak lub nieścisłość w do-

kumentacji, 
•	 kompetencji personelu, 
•	 wymagań prawnych, 
•	 norm i standardów. 

Kolejnym elementem są zapisy (zapis to rodzaj doku-
mentu, który jest obiektywnym dowodem potwierdzają-
cym wykonanie danego działania lub osiągnięcia danego 
wyniku). Właściciel procesu powinien zadbać, aby zapisy 
były także określone i odpowiednio nadzorowane zgodnie 
z udokumentowaną procedurą systemową „Nadzo rowanie 
zapisów”.

Udoskonalanie procesów
Ciągłe dążenie do udoskonalenia, unowocześnienia i inno-
wacyjności jest ważną zasadą w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem. Obecnie bardzo modnym i popularnym pojęciem 
jest japońskie „Kaizen”, oznaczające ciągłe samodoskonale-
nie się. „Kaizen” jest to filozofia wywodząca się z japońskiej 
kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie spro-
wadza się tylko do tego, by usługa odpowiadała określo-
nym wymaganiom jakości (w przypadku SMS bezpieczeń-
stwa). W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu 
życia – niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową 

regułą tej filozofii jest nieustanne zaangażowanie oraz chęć 
ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. „Kaizen” 
poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów dzia-
łalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów:

•	 skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy 
jakości,

•	 dostosowywanie techniczne elementów systemu,
•	 tworzenie kryteriów oceny i nagradzania,
•	 redukcja kosztów.

Filozofia „Kaizen” opiera się na dwóch zasadniczych ele-
mentach:

•	 ulepszanie i zmiany na lepsze,
•	 toczący się ciągły proces.

Związane z „Kaizen” są zasady wprowadzone przez 
Deminga. Cykl Deminga (określany też jako cykl PDCA 
z ang. Plan-Do-Check-Act lub koło Deminga) to koncep-
cja z zakresu zarządzania jakością, utworzona przez 
Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę 
statystyka pracującego w Japonii.

Cykl Deminga zawiera chronologicznie uporządkowane 
działania następujące jeden po drugim i powtarzające się 
w cyklu:
1. PLANOWANIE (ang. Plan): Planowanie / projektowa-

nie usługi,
2. WYKONANIE (ang. Do): Wykonanie zaplanowanych 

zadań,
3. SPRAWDZENIE (ang. Check): Faza testowania i kon-

troli funkcji usługi, bezpieczeństwa, jakości i poziomu 
spełnienia oczekiwań. Sprawdzenie zgodności ze specy-
fikacją. Badanie opinii konsumentów,

4. REAGOWANIE (ang. Act): Reakcja, wnioski, działanie.

System zarządzania Bezpieczeństwem transportu zbiorowego
Konieczność wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem dla przewoźników zbiorowych nie może wyni-
kać jedynie z regulacji prawnych czy zaleceń Unii Euro-
pejskiej, ale z coraz większych wymagań społecznych odno-
śnie bezpieczeństwa transportu publicznego.

Budowę dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem należy podzielić na trzy etapy:

•	 opis działań wynikających z mapy procesów (proce-
dury, instrukcje),

•	 dobór metody i przeprowadzenie analizy ryzyka,
•	 przygotowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 

– rys. 1.

Wszelkie elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem powinny być udokumentowane z określeniem od-
powiedzialności w strukturach organizacyjnych przewoźni-
ka szynowego. Dokumentacja ta powinna wskazywać, jak 
kierownictwo nadzoruje realizację systemu na każdym po-
ziomie zarządzania, jaki jest w tym udział pracowników 
i poszczególnych przedstawicieli kierownictwa na wszyst-
kich poziomach oraz w jaki sposób zapewnia się ciągłe do-
skonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
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Podstawowymi elementami Systemu Zarządzania Bez-
pie czeństwem powinny być:

•	 opisy procedur, jakie wdrożono lub należy wdrożyć dla 
zapewnienia bezpiecznego przewozu, utrzymania tabo-
ru i infrastruktury na poziomie zgodnym ze standarda-
mi obowiązującymi w zakresie bieżącego utrzymania 
oraz w okresie całego wieloletniego cyklu użytkowania;

•	 systemy i programy szkolenia pracowników bezpo-
średnio związanych z prowadzeniem ruchu, obsługą 
i utrzymaniem urządzeń biorących udział w prowa-
dzeniu ruchu i pojazdów oraz zapewniające kwalifi-
kacje pracowników na poziomie gwarantującym wła-
ściwe i bezpieczne prowadzenie działalności;

•	 rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, zapew-
niające prawidłowy dostęp do informacji związanych 
z bezpieczeństwem w ramach przedsiębiorstwa oraz 
wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu 
przewozowego, a także sposób dokumentowania in-
formacji oraz tryb sprawowania nadzoru nad ważny-
mi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa;

•	 procedury zgłaszania i dokumentowania wszystkich 
zaistniałych zdarzeń zapewniające zgłaszanie i bada-
nie wszystkich zdarzeń w celu określenia i reali  zacji 
działań zapobiegawczych;

•	 obowiązujące w przedsiębiorstwie postanowienia o czę-
stotliwości i trybie wewnętrznych audytów oraz kon-
troli systemu bezpieczeństwa na różnych poziomach 
zarządzania w zakresie zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem;

•	 szczegółowe opisy procedur i metod dokonywania 
w przedsiębiorstwie oceny ryzyka powstałego w związ-
ku z prowadzeniem działalności;

•	 programy poprawy bezpieczeństwa określające ich 
cele w tym zakresie, ilościowe i jakościowe parametry 
osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa, 
sposób przekazania informacji zawartych w progra-
mie pracownikom przedsiębiorstwa;

•	 opisy procedur, jakie wdrożono lub należy wdrożyć 
w przedsiębiorstwie dla osiągnięcia celów przyjętych 
w programach poprawy bezpieczeństwa zapewniają-
cych zgodność uzyskanych efektów z przepisami kra-
jowymi dotyczącymi bezpieczeństwa;

•	 sposób sprawowania nadzoru nad oceną ryzyka przy 
prowadzeniu działalności na dotychczasowych warun-
kach, jak również w przypadku wprowadzenia zmian 

w dotychczasowej działalności lub gdy zastosowano 
nowy rodzaj taboru czy urządzeń powodujący powsta-
nie nowego ryzyka, które dotychczas nie występowało.

Istotną częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
na poziomie organizacyjnym i operacyjnym powinny być 
procesy i procedury opisujące działania bezpośrednio i po-
średnio wpływające na bezpieczeństwo transportu zbioro-
wego. Na rysunku 2 pokazano przykład mapy procesów 
operatora transportu zbiorowego. Dokumentacja Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem powinna być odpowiednio 
aktualizowana w razie istotnej zmiany technicznej, opera-
cyjnej lub organizacyjnej, nawet jeżeli zmiany nie wpływają 
bezpośrednio na bezpieczeństwo operacyjne. Dokumentacja 
musi zapewniać zdolność identyfikacji procesów Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem.

Przewoźnik powinien posiadać dokument opisujący 
wszystkie procesy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
spójne z rodzajem i zakresem wykonywanych usług. Powi-
nien posiadać również wykaz i krótki opis procesów i zadań 
istotnych dla bezpieczeństwa właściwych dla wykonywa-
nych działań/usług.

Dokumentacja SMS powinna zapewniać wystarczające 
informacje, które można wykorzystać do planowania/zor-
ganizowania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawiono przykładowy wykaz procedur dla 
przewoźnika transportu zbiorowego, które mogą zostać 
wdrożone do ich praktycznego stosowania.
1. Proces przewozu pasażerów
 Procedura specyficzna dla poszczególnych rodzajów 

transportu. W zintegrowanym systemie zarządzania 
transportem zbiorowym tworzona dla każdego rodzaju 
transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie bezpie-
czeństwa, związane z procesem przewozu na etapie: pro-
jektowania, przygotowania, realizacji i zakończenia. Proce-
 dura odwołuje się do regulacji wewnętrznych specyficz-
nych dla danej branży transportowej (np. kodeks drogo-
wy, instrukcje, regulaminy).

2. Utrzymanie taboru
 Procedura specyficzna dla poszczególnych rodzajów trans-

portu. W zintegrowanym systemie zarządzania transpor-
tem zbiorowym tworzona dla każdego rodzaju transportu. 
Opisuje zadania ważne w aspekcie bezpieczeństwa, związa-
ne z utrzymaniem pojazdów. Proce dura odwołuje się do 
regulacji wewnętrznych specyficznych dla danej branży 
transportowej (np. Dokumentacja Systemu Utrzymania, 
Warunki Tech niczne Wytwarzania i Odbioru).

3. Utrzymanie infrastruktury
 Procedura specyficzna dla poszczególnych rodzajów trans-

portu. W zintegrowanym systemie zarządzania transpor-
tem zbiorowym tworzona dla każdego rodzaju transportu. 
Opisuje zadania ważne w aspekcie bezpieczeństwa, związa-
ne z utrzymaniem infrastruktury drogowej (drogi, szyny 
tramwajowe i kolejowe). Procedura odwołuje się do regula-
cji wewnętrznych specyficznych dla danej branży transpor-
towej (np. Dokumentacja Systemu Utrzymania, Warunki 
Tech niczne Wytwarzania i Odbioru).

Rys. 1. System Zarządzania Bezpieczeństwem
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4. Zarządzanie kompetencjami personelu
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 

rodzajów transportu. Powinna brać pod uwagę specyficz-
ne wymagania prawne dotyczące operatorów pojazdów 
w zakresie szkoleń i egzaminów oraz badań lekarskich. 
Opisuje zadania ważne w aspekcie bezpieczeństwa zwią-
zane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

5. Ocena dostawców
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszyst-

kich rodzajów transportu. Powinna brać pod uwagę 
specyficzne wymagania prawne dotyczące zakupu wy-
robów i usług niezbędnych do przeprowadzania procesu 
przewozu i utrzymania infrastruktury drogowej. Opisuje 
zadania ważne w aspekcie bezpieczeństwa, związane z kwa-
lifikacją dostawców. 

6. Dostęp, wymiana i zarządzanie informacją
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszyst-

kich rodzajów transportu. Procedura odwołuje się do 
szczegółowych przepływów informacji zawartych w in-
nych dokumentach. Szczegółowe modele wymiany in-
formacji w zależności od odbiorcy zawarte są w innych 
procedurach dla:
•	 urzędu właściwego dla rodzaju transportu,
•	 Komisji Badania Wypadków właściwej dla rodzaju 

transportu,
•	 zarządcy infrastruktury właściwego dla rodzaju trans-

portu,
•	 innych przewoźników,
•	 dostawcy właściwego dla rodzaju transportu,
•	 pracowników przewoźnika.

7. Nadzór nad dokumentami i zapisami Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem

 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 
rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa, związane z nadzorem nad dokumenta-
mi SMS.

8. Działania korygujące i/lub zapobiegawcze oraz nadzór 
nad niezgodnościami

 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 
rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa, związane z wdrożeniem działań korygu-
jących i zapobiegawczych. Oparta na zasadach wynikają-
cych z ISO 9001

Rys. 2. Mapa procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem transportu zbiorowego

9. Przegląd zarządzania
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 

rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa, związane z cyklicznymi przeglądami za-
rządzania. Oparta na zasadach wynikających z ISO 9001.

10. Ciągłe doskonalenie
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 

rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa związane z doskonaleniem SMS. Oparta 
na zasadach wynikających z ISO 9001

11. Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 

rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa, związane z identyfikacja zagrożeń i ana-
lizą ryzyka procesu przewozu. Możliwe jest stworzenie 
jednej spójnej metody oceny ryzyka dla wszystkich ro-
dzajów transportu zbiorowego.

12. Audyty bezpieczeństwa
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszystkich 

rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne w aspekcie 
bezpieczeństwa, związane z audytami SMS. Oparta na 
zasadach wynikających z ISO 9001.

13. Postępowanie po wystąpieniu zdarzenia
 Odpowiednio skonstruowana może dotyczyć wszyst-

kich rodzajów transportu. Opisuje zadania ważne 
w aspek cie bezpieczeństwa, związane z postępowaniem 
po zdarzeniu łącznie z odwołaniem do prac komisji po-
wypadkowej (zalecenia powypadkowe). Procedura od-
wołuje się do regulacji wewnętrznych specyficznych dla 
danej branży transportowej (np. kodeks drogowy, in-
strukcje, regulaminy).

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano praktyczne rozwiązania w za-
kresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
(SMS) u przewoźników w transporcie zbiorowym. Omó-
wio no także podstawowe elementy SMS oraz działania 
konieczne do jego wdrożenia. Zwrócono uwagę na doku-
mentację SMS oraz jej elementy składowe, jak również za-
proponowano wykaz praktycznych procedur, który moż-
na uwzględnić w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem 
przewoźników publicznych.
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SuBieKTyWNe BezPieCzeńSTWO  
OSóB STaRSzyCH  
W TRaNSPORCie zBiOROWyM1

Streszczenie. W pracy przedstawiono problematykę postrzegania za-
grożeń bezpieczeństwa starszych pasażerów w transporcie zbiorowym 
w Polsce i w siedmiu wybranych krajach UE. Celem opracowania jest 
ukazanie problemów z zakresu subiektywnego bezpieczeństwa oraz 
bezpieczeństwa osobistego osób starszych korzystających z transportu 
zbiorowego. Zaprezentowane wyniki badań uzyskano w efekcie stu-
diów uwarunkowań mobilności osób starszych, prowadzonych przez 
autorkę w ramach międzynarodowego projektu naukowo-badawcze-
go SIZE. W zaprezentowanych badaniach jakościowych i ilościowych 
projektu uczestniczyli seniorzy oraz eksperci z ośmiu krajów Europy. 
Wyniki badań jakości życia osób starszych w zależności od warunków 
mobilności ukazały wiele problemów łączących elementy bezpieczeń-
stwa subiektywnego i obiektywnego transportu, a wypracowane pro-
pozycje rozwiązań mogących poprawić warunki mobilności w więk-
szości dotyczą bezpiecznej i przyjaznej dla użytkowników infrastruk-
tury transportu zbiorowego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, seniorzy, percepcja, transport 
zbiorowy

Wprowadzenie
Dyskusja nad bezpieczeństwem subiektywnym i jego 
wpływem na obiektywne bezpieczeństwo mobilności se-
niorów została zapoczątkowana podczas realizacji inter-
dyscyplinarnego projektu SIZE2 (www.size-project.au), 
którego wyniki przedstawiano w międzynarodowych 
i krajowych publikacjach [1–6]. Wyniki końcowe projek-
tu SIZE ukazały, oprócz zależności dotyczących warun-
ków mobilności, propozycje rozwiązań i barier mobilności 
w Europie, również relacje pomiędzy jakością infrastruk-
tury transportowej a satysfakcją użytkowników. W ba-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 
2 Projekt naukowo–badawczy SIZE pt. „Jakość życia seniorów w zależności od 

warunków mobilności” (tytuł oryginalny projektu „Life quality of senior citizens 
in relation to mobility conditions”, realizowany w ramach kontraktu nr QLK6-
CT-2002-02399 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, zawiera się w ra-
mach specjalnego programu badawczego Jakość życia i zarządzanie jego zasobami. 
Tematyka badawcza projektu SIZE obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia 
sformułowane w priorytetowych dla Unii Europejskiej zakresach poszukiwań 
naukowych: (QoL-2001-6) Starzejące się społeczeństwo Europy i jego ograniczenia, 
(QoL-2001-6.4) Zmaganie się z ograniczeniami starszego wieku oraz (QoL-2001-6.3) 
Aspekty polityki demograficznej i socjalnej względem starzejącej się populacji. Projekt 
SIZE realizowany był równolegle w ośmiu krajach europejskich (kraje projektu 
SIZE to: Austria, Czechy, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Włochy). 
Politechnika Krakowska (autorka pracy jako koordynator i główny wykonaw-
ca) była głównym kontraktorem projektu. W badaniach polskich uczestniczyło 
również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Projekt był finansowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej i Komitet 
Badań Naukowych.

daniach wyróżniono następujące elementy, niezbędne do 
rozważenia przy ocenie jakości życia w odniesieniu do wa-
runków mobilności[2]:

•	 bezpieczeństwo obiektywne i subiektywne,
•	 równość,
•	 komfort,
•	 estetyka,
•	 koszty,
•	 potrzeby społeczne. 

Bezpieczeństwo, jako jeden z sześciu (i zarazem najważ-
niejszy) z czynników uznanych za istotne w kształtowaniu 
infrastruktury transportu, powinno być rozważane w oby-
dwu przedstawionych wymiarach, a więc jako bezpieczeń-
stwo obiektywne i subiektywne. Wraz z pozostałymi ele-
mentami wymienionymi powyżej, bezpieczeństwo subiek-
tywne (subiektywne poczucie braku zagrożenia) starszych 
użytkowników transportu zbiorowego dyskutowane jest 
więc w relacji do kosztów, komfortu użytkowania, do po-
trzeb społecznych oraz w relacji do dostępności rozwiązań 
dla wszystkich użytkowników. 

Metodologia badań i analiz
Rozwój procedur i technik badań społecznych dał w ostat-
nich dziesięcioleciach możliwość prowadzenia badań za po-
mocą narzędzi wysokiej jakości i mocy, umożliwiając uzy-
skanie doskonałego obrazu zagadnienia dla wypracowania 
propozycji rozwiązań. 

Badania jakościowe prowadzono w formie fokusowych 
wywiadów grupowych (FGI) oraz pogłębionych wywiadów 
indywidualnych (IDI) z seniorami oraz z ekspertami, przy 
czym aspekty bezpieczeństwa seniorów w relacji do infra-
struktury transportu zbiorowego analizowane były w wielu 
kontekstach: psychologicznym, społecznym, urbanistycz-
nym, inżynierii ruchu drogowego. Badania pozwoliły usta-
lić obraz obecnych warunków mobilności osób starszych 
oraz wskazać na potrzebę wprowadzenia niezbędnych ulep-
szeń. Wskazano kierunki poprawy bezpieczeństwa senio-
rów, poprzez wprowadzenie ulepszeń organizacji transpor-
tu i ruchu drogowego z uwzględnieniem potrzeb osób star-
szych. Ogólna metodologia wywiadów z seniorami i eks-
pertami była taka sama i dotyczyła jakościowej analizy 
problemów mobilności osób starszych z punktu widzenia 
obydwu grup – seniorów i ekspertów. 

Analizy ilościowe (standardowe badania ankietowe na 
reprezentatywnej grupie seniorów) przeprowadzono na ba-
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zie wyników badań jakościowych, a więc wywiadów grupo-
wych fokusowych oraz indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych. W celu uzyskania reprezentatywnej próby ba-
dawczej w grupie seniorów dokonano selekcji responden-
tów z uwzględnieniem następujących kategorii: miejsce 
zamieszkania (duże miasto, okolica podmiejska, okolica 
wiejska), płeć, wykształcenie, aktywność zawodowa oraz 
ograniczenia sprawności ruchowej (wózek inwalidzki, kule, 
laska, balkonik). 

Charakterystyka uczestników badań
W badaniach jakościowych uczestniczyło 487 seniorów 
z ośmiu krajów partnerskich (w każdym z krajów 25–35 
w wywiadach grupowych i 25–35 w indywidualnych wy-
wiadach pogłębionych) oraz 225 ekspertów (25–35 osób 
w każdym z krajów partnerskich), reprezentujących nastę-
pujące specjalizacje: naukowo–badawcze; ustawodawcze 
i wykonawcze, mające wpływ na wszystkie aspekty mo-
bilności osób starszych; urbanistkę, inżynierię transportu, 
psychologię, socjologię, geriatrię i opiekę społeczną. 

Badania ankietowe ilościowe przeprowadzono na gru-
pie 490 ekspertów (ok. 60 osób w każdym z krajów part-
nerskich), a grupa seniorów uczestniczących w badaniach 
ilościowych, łącznie 3309 osób (ok. 400 seniorów z każde-
go kraju), wybrana została według identycznych dla każ-
dego kraju kryteriów. Podstawowym założeniem doboru 
grupy seniorów była ich reprezentatywność w ogólnej po-
pulacji europejskiej, biorąc pod uwagę trzy przedziały 
wieku (65–74, 75–84 i 85+), płeć i rejon zamieszkania 
w odniesieniu do stopnia zurbanizowania i dostępności 
środków transportu (duże miasto, obszar podmiejski, 
wieś). 

Tabela nr 1 przedstawia charakterystykę uczestniczą-
cych w badaniach osób starszych z Polski i z Czech (łącznie 
nazwane nowymi krajami UE) w porównaniu z seniorami 
z pozostałych sześciu krajów partnerskich (nazwanych sta-
rymi krajami UE). 

Współczynnik samodzielności seniorów przedstawiony 
jest za pomocą średnich ocen niezależności/autonomii 
w trzech podstawowych kategoriach (czynnościach), mia-
nowicie: robienie zakupów; korzystanie ze środków trans-
portu; radzenie sobie z finansami. Współczynnik samo-
dzielności określono w skali od 0 (absolutny brak samo-

dzielności) do 9 (pełna samodzielność), ukazując znacznie 
mniejszą niezależność osób starszych w Polsce w porówna-
niu z seniorami w starych krajach Unii Europejskiej. Drugą 
interesującą charakterystyką seniorów jest miara subiek-
tywnego zadowolenia z życia, przedstawiona w formie 
współczynnika satysfakcji z jakości życia, określonego 
w skali od 0 (brak satysfakcji) do 5 (pełna satysfakcja z ży-
cia). Zestawienie średnich wartości ocen w nowych i w sta-
rych krajach Unii Europejskiej pozwala zauważyć, iż senio-
rzy w Polsce są mniej zadowoleni z jakości swego życia niż 
osoby starsze w Czechach oraz w pozostałych krajach 
Europy. Polscy seniorzy mają najniższe dochody spośród 
wszystkich krajów partnerskich, a także najrzadziej prowa-
dzą samochód (tylko 17,1% ankietowanych Polaków jeździ 
własnym samochodem, podczas gdy w starych krajach UE 
aż 43,6% badanych seniorów). 

Częstości poruszania się środkami transportu publiczne-
go przez seniorów z poszczególnych krajów uczestniczą-
cych w badaniach przedstawiono w tabeli 2.

Porównanie współczynników samodzielności i satysfakcji  
z jakości życia w Polsce, w nowych i w starych krajach UE 

Charakterystyka seniorów
N = 3309

Polska Czechy Nowe kraje UE 
(n = 828)

 Stare kraje UE 
(n = 2481)

N

Współczynnik samodzielności 5,56 6,20 5,88 7,0 (średnia)

Współczynnik satysfakcji 
z jakości życia

2,38 2,65 2,52 3,61 (średnia)

 średnie wysokości dochodów 0,68 1,07 0,88  0,95 (średnia)

mieszkający samotnie 23,7% 28,5% 26,1% 41,4% (%)

korzystający z urządzeń  
pomagających w poruszaniu się 

18,6% 29,7% 24,2% 16,5% (%)

prowadzący samochód 17,1% 34,8% 26,0%  43,6% (%)

zrzeszeni w organizacjach 
seniorów. 22,9% 18,4% 20,6%

 
40,3% (%)

Tabela 1

Zestawienie częstości poruszania się środkami transportu publicznego 
przez seniorów z krajów uczestniczących w badaniach

Seniorzy jako użytkownicy transportu publicznego

kraj nigdy rzadko często bardzo często %

Austria 4,1% 20,4% 26,5% 49,0% 100%

Niemcy 12,3% 55,4% 21,5% 10,8% 100%

Irlandia 14,6% 12,5% 37,5% 35,4% 100%

Włochy 4,5% 34,1% 13,6% 47,7% 100%

Szwecja 22,9% 6,3% 33,3% 37,5% 100%

Polska 16,7% 19,7% 40,9% 22,7% 100%

Czechy 12,4% 20,2% 27,0% 40,4% 100%

Hiszpania 21,1% 44,7% 22,4% 11,8% 100%

Średnia 14,0% 27,8% 27,8% 30,3% 100%

Tabela 2

Zestawienie uzyskanych w różnych krajach wyników 
pozwala stwierdzić, że popularnym wśród seniorów sposo-
bem poruszania się jest korzystanie z transportu publiczne-
go (58% seniorów często lub bardzo często). Polscy senio-
rzy częściej (63,6% często i bardzo często) niż np. niemiec-
cy (32,3%) i hiszpańscy seniorzy (34,2%) korzystają ze 
środków transportu publicznego, ale podobnie do Wło-
chów, Irlandczyków, Austriaków i Czechów.

Wyniki badań fokusowych Fgi projektu Size  
dotyczące bezpieczeństwa subiektywnego  
starszych pasażerów transportu zbiorowego 
Wyniki badań fokusowych FGI, dotyczących szerokiego 
zakresu warunków mobilności seniorów, ukazały dużą 
liczbę nieuporządkowanych czynników i cech opisujących 
uwarunkowania bezpieczeństwa osób starszych. Dalej 
zestawiono najczęściej wyrażane opinie w grupach senio-
rów i ekspertów uczestniczących w pierwszej fazie badań, 
dotyczące tematyki transportu zbiorowego i percepcji 
bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym. Przedstawione 
opinie zostały wybrane z szerokiej gamy zagadnień, doty-
czących innych niż związanych z transportem zbiorowym 
problemów.
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Wybrane odpowiedzi znajdują się pod kolejnymi pyta-
niami stanowiącymi bazę wywiadów fokusowych w nastę-
pujących kwestiach:
1. Co myślisz o obecnych warunkach mobilności osób starszych?
2. Co wspomaga korzystanie z transportu publicznego przez osoby 

starsze? 
3. Co utrudnia osobom starszym korzystanie z transportu pu-

blicznego? 
4. Co należałoby zrobić dla poprawy sytuacji?

Co myślisz o obecnych warunkach mobilności osób starszych?

Seniorzy: 
Charakterystyczne odpowiedzi na kwestię w grupie senio-
rów można podsumować jako ogólne poczucie zagrożenia.

Eksperci: 
Eksperci przedstawili zróżnicowane opinie dotyczące infra-
struktury:

•	 atrakcyjność transportu zbiorowego zależy od jego 
organizacji, 

•	 fatalny stan infrastruktury drogowej tworzy szereg 
barier architektonicznych trudnych do pokonania, 

•	 ograniczone możliwości wyboru środka transportu 
 

oraz charakterystyk osób starszych i ich ograniczeń:
•	 niska zaradność życiowa osób starszych, 
•	 ogólne poczucie zagrożenia i zagubienia wśród osób 

starszych, 
•	 osoby starsze często ulegają wypadkom jako piesi, 
•	 trudności osób starszych ze zmianą nawyków komu-

nikacyjnych, 
•	 trudności w osiąganiu celów korzystając ze środków 

komunikacji, 
•	 wypadkowość osób starszych nie wiąże się z lekcewa-

żeniem przez nich przepisów ruchu drogowego.

Co wspomaga korzystanie z transportu publicznego przez osoby starsze? 

Seniorzy:
•	 korzystanie z transportu publicznego ze względu na ulgi, 

darmowe przejazdy dla osób powyżej 70 roku życia,
•	 niskopodłogowe tramwaje, barierki i uchwyty w po-

jazdach, 
•	 wyznaczone miejsca dla inwalidów w pojazdach,
•	 system mikrobusów dla niepełnosprawnych, zmiana 

starych przystanków na nowe, kryte, oszklone. 

Eksperci:
•	 brak różnic poziomów pomiędzy jezdnią a chodnikiem,
•	 czytelność rozkładów jazdy w autobusach i na przy-

stankach,
•	 monitoring bezpieczeństwa w pojazdach,
•	 samouchylne drzwi w pojazdach,
•	 szkolenie kierowców transportu publicznego w za-

kresie pomocy osobom starszym, 
•	 wiedza na temat dostępnych udogodnień.

Co utrudnia osobom starszym korzystanie z transportu publicznego? 

Seniorzy:
•	 agresja młodzieży wobec osób starszych w środkach 

transportowych, 
•	 brak chodników poza centrami miast, bezpieczne trasy 

(bez samochodów) są dłuższe,
•	 brak lokalnych połączeń transportu publicznego 

w weekendy,
•	 brak opuszczanych wejść do pojazdów,
•	 brak podjazdów, ramp dla wózków inwalidzkich,
•	 długi czas oczekiwania na połączenia komunikacyjne,
•	 likwidowanie nierentownych połączeń transportu 

publicznego,
•	 lęk przed korzystaniem z transportu publicznego,  

lęk przed byciem poturbowanym w tłoku, 
•	 lęk przed wychodzeniem z domu wieczorem, lęk 

przed psami, 
•	 lęk przed zmianą, nowością,
•	 niedostosowanie pojazdów do potrzeb osób porusza-

jących się na wózkach, niskie podwozia w wózkach 
elektrycznych,

•	 niepunktualność transportu publicznego, 
•	 słabe patrolowanie ulic przez służby miejskie, 
•	 stary, niedostosowany tabor komunikacyjny,
•	 trudności z poruszaniem się po mieście, z dojściem do 

przystanku, 
•	 wąskie windy uniemożliwiają wjazd wózkiem, 
•	 wysokie krawężniki, wysokie stopnie w środkach 

przewozowych, 
•	 wzrost cen biletów, 
•	 zajmowanie miejsc siedzących w wagonach przez mło-

dych,
•	 zbyt częste szybkie zmiany świateł na przejściach, 
•	 zbyt szybka, agresywna jazda kierowców samocho-

dów prywatnych przy przystankach, 
•	 zbyt szybkie zamykanie drzwi przez kierowców, 
•	 zdewastowane środki przewozowe, 
•	 zniszczone, nierówne chodniki.

Co należałoby zrobić dla poprawy sytuacji? 

Eksperci:
•	 budować dworce tramwajowe z peronami na pozio-

mie wagonu, 
•	 kierowcy transportu publicznego powinni pomagać 

osobom starszym przy wsiadaniu i wysiadaniu, 
•	 konsultować nowe rozwiązania komunikacyjne z oso-

bami starszymi,
•	 oznaczyć niepełnosprawność fizyczną – opaski na rę-

kawy, naklejki na samochody, światła odblaskowe, 
•	 poprawić czytelność tablic informacyjnych – w pojaz-

dach, na drogach i przystankach, 
•	 rozpowszechniać informacje dotyczące udogodnień 

komunikacyjnych dla osób starszych – przez prze-
woźników oraz osoby i instytucje zaufania społecznego 
– listonoszy, parafie, uniwersytety III wieku,
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•	 upominać kierowców transportu publicznego za nie-
właściwe zachowanie względem osób starszych, 

•	 uwzględnić wiek jako zmienną w projektowaniu,
•	 wprowadzić ulgi dla przewoźników posiadających ta-

bor dostosowany dla potrzeb osób starszych,
•	 wprowadzić mikrobusy do systemu transportu publicz-

nego – nocą wszędzie oraz w dzień w centrach miast,
•	 wprowadzić oznaczone sektory dla osób starszych na 

przystankach,
•	 zatrudnić bezrobotnych do pomocy osobom starszych 

w korzystaniu z transportu publicznego,
•	 zwiększyć liczbę kobiet projektantów jako bardziej 

wyczulonych na problematykę społeczną.

Wyniki badań indywidualnych iDi projektu Size  
dotyczące bezpieczeństwa subiektywnego  
starszych pasażerów transportu zbiorowego 
Wyniki badań indywidualnych IDI dotyczące transportu 
zbiorowego przedstawiono w tabeli 3, w której zestawiono 
odpowiedzi seniorów na temat dwu kwestii: 

•	 rozwiązań mogących poprawić bezpieczeństwo obiek-
tywne i subiektywne (poczucie bezpieczeństwa) se-
niorów korzystających z transportu publicznego,

•	 co wywołuje zagrożenie bezpieczeństwa (obiektywne-
go i subiektywnego) seniorów korzystających z trans-
portu publicznego.

Wyniki standardowych badań ankietowych  
na reprezentatywnej grupie ekspertów i seniorów  
dotyczące transportu zbiorowego
Wyniki standardowych badań ankietowych na reprezenta-
tywnej grupie ekspertów i seniorów dotyczących transportu 
zbiorowego przedstawiono w tabelach 4–9. Kolejne pary ta-
blic prezentują wyniki analiz dotyczących tych samych pro-
blemów, podane z perspektywy ekspertów i z perspektywy 
seniorów. Wyróżniono poprez wytłuszczenie także grupy 
uczestników z wszystkich krajów biorących udział w projek-
cie SIZE, w odniesieniu do grupy uczestników z Polski. 

Wskaźniki mobilności i jakości życia seniorów oceniane 
przez ekspertów przedstawiono w tabeli 4, natomiast w ta-
beli 5 umieszczono oceny seniorów. Na rysunku 1 zapre-
zentowano porównanie ocen seniorów i ekspertów dotyczą-
cych wszystkich analizowanych wskaźników mobilności i ja-
kości życia osób starszych dla pokazania relacji wskaźników 
związanych z transportem zbiorowym w odniesieniu do 
innych grup wskaźników. 

Porównując opinie ekspertów i seniorów dotyczące 
wszystkich wskaźników mobilności osób starszych, widać, 
że eksperci wyżej oceniają znaczenie finansowych wskaźni-
ków, natomiast seniorzy wskazują na większe znaczenie 
wskaźników związanych z infrastrukturą, w tym na bezpie-
czeństwo w miejscach publicznych. Wskaźniki związane 
z transportem zbiorowym uzyskały bardzo wysoką ocenę, 
a pośród nich największą wagę przypisano specjalnym zniż-
kom za przejazdy dla seniorów.

Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo  
obiektywne i subiektywne seniorów.

Jakie rozwiązania mogą poprawić bezpieczeństwo obiektywne i subiektywne  
(poczucie bezpieczeństwa) seniorów korzystających z transportu publicznego?

Opinia seniorów

czekanie na kolejny pojazd, jeśli pierwszy jest zatłoczony 

czytelna informacja

dłuższy sygnał ostrzegający o zamykaniu drzwi

kierowcy transportu publicznego powinni zwracać uwagę na osoby starsze

transport publiczny pomaga szybko pozałatwiać sprawy

niskie progi chodnika

oznakowanie

pojazdy niskopodłogowe, nowoczesny tabor

dobrze zorganizowane przystanki (ławeczki, zadaszenie, wysokość krawężnika)

publiczny transport prywatny

schody z uchwytami, przystosowane, sztywne uchwyty (barierki) w pojazdach

miejsca siedzące w pojazdach transportu publicznego 

wybór odpowiedniej pory poza godzinami szczytu

zniżki na bilety, darmowe przejazdy dla osób powyżej 70

Co wywołuje zagrożenie bezpieczeństwa (obiektywnego i subiektywnego) seniorów 
korzystających z transportu publicznego? 

Opinia seniorów

niedostosowany tabor (brak uchwytów, uchwyty typu „strzemiączka”, które są niewygod-
ne, wysokie stopnie)

ograniczenie korzystania z transportu publicznego

nieczytelne rozkłady jazdy (małe literki) lub ich brak

nierówności podłoża (chodniki itp.)

brud w pojazdach

rzadkie połączenia, zwłaszcza w obszarach podmiejskich

w pojazdach panuje tłok, zaduch, brak miejsc siedzących

wstydzę się, że jestem niedołężna 

nie dostrzegam utrudnień 

za krótki sygnał, że zamykają się drzwi w pojazdach

Tabela 3

Oceny wskaźników mobilności i jakości życia – opinia ekspertów
WSKAŹNIKI MOBILNOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA 

SENIORÓW: Czy osoby starsze... Grupa Liczność N Średnia 

Mogą liczyć na ustąpienie miejsca siedzącego  
w pojazdach transportu zbiorowego?

Eksperci PL
Eksperci SIZE 490

1.58
1.38

Mają możliwość korzystania ze środków transportu 
dostosowanych do potrzeb osób starszych i inwa-
lidów?

Eksperci PL
Eksperci SIZE 488

1.25
1.32

Mogą korzystać ze zniżek i specjalnych ofert ceno-
wych dla osób starszych w całej sieci transportu 
zbiorowego?

Eksperci PL
Eksperci SIZE 483

2.10
2.02

Mogą liczyć na to, że kierowcy w środkach transportu 
zbiorowego będą wspomagać osoby poruszające się 
mniej sprawnie?

Eksperci PL
Eksperci SIZE 489 1.22

1.31

Mogą korzystać z właściwie osłoniętych i wygodnych 
przystanków autobusowych?

Eksperci PL
Eksperci SIZE 485

1.45
1.31

Tabela 4

Tabela 5

Oceny wskaźników mobilności i jakości życia – opinia seniorów
WSKAŹNIKI MOBILNOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA 

SENIORÓW: Czy osoby starsze... Grupa Liczność N Średnia 

Mogą liczyć na ustąpienie miejsca siedzącego w po-
jazdach transportu zbiorowego?

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3190
405

1.11
1.35

Mają możliwość korzystania ze środków transportu 
dostosowanych do potrzeb osób starszych i inwa-
lidów?

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL 3111

398
1.29
0.89

Mogą korzystać ze zniżek i specjalnych ofert ceno-
wych dla osób starszych w całej sieci transportu 
zbiorowego?

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL 3110

401
1.80
1.54

Mogą liczyć na to, że kierowcy w pojazdach transpor-
tu zbiorowego będą wspomagać osoby poruszające 
się mniej sprawnie?

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL 3097

395
1.33
0.91

Mogą korzystać z właściwie osłoniętych i wygodnych 
przystanków autobusowych?

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3185
400

1.35
1.22
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Tabela 6

Rys. 1. Porównanie ocen seniorów i ekspertów dotyczących wskaźników mobilności i jakości 
życia osób starszych. (pytanie dla seniorów: czy uważasz, że osoby starsze w twoim kraju...?; 
pytanie dla ekspertów: Czy pan/pani uważa, że osoby starsze w pana/pani kraju…?)

Ograniczenia i bariery mobilności seniorów związane 
z transportem zbiorowym oceniane przez ekspertów przed-
stawiono w tabeli 6, natomiast w tabeli 7 umieszczono oceny 
seniorów dotyczące tych samych kwestii ograniczenia mobil-
ności seniorów związanych z transportem zbiorowym.

Pilność wprowadzenia proponowanych rozwiązań 
w trans porcie zbiorowym dotyczących seniorów – w oce-
nie ekspertów prezentuje tabela 8, a w ocenie seniorów 
tabela 9.

Eksperci nadają większą wagę istniejącym ogranicze-
niom (tab. 6) w transporcie zbiorowym, jak tłok czy brak 
punktualności i zmiany tras przejazdów, natomiast senio-
rzy wyraźniej zauważają konieczność pilnego wprowadze-
nia proponowanych rozwiązań (tab. 9), takich jak dostęp-
ność do przystanków czy wprowadzenie pojazdów nisko-
podłogowych.

Odrębną analizę, ukazującą identyfikację barier unie-
możliwiających wprowadzenie rozwiązań mogących popra-
wić bezpieczeństwo seniorów korzystających z transportu 
zbiorowego, przeprowadzono tylko na bazie opinii eksper-
tów. Rysunki 2–4 ukazują opinie wszystkich ekspertów 
SIZE w porównaniu z ekspertami z Polski. Porównanie opi-
nii na temat przyczyn nieobniżania opłat za przejazdy uka-
zano na rysunku 2, na temat dostosowania pojazdów do 

Ograniczenia i bariery mobilności w ocenie ekspertów
OGRANICZENIA I BARIERY MOBILNOŚCI:  

Czy poniższe okoliczności i sytuacje  
utrudniają seniorom poruszanie się...

Grupa Liczność N Średnia 

Niekorzystne rozkłady jazdy w transporcie zbiorowym Eksperci PL
Eksperci SIZE 483

1.50
1.57

Brak punktualności transportu zbiorowego Eksperci PL
Eksperci SIZE 483

1.47
1.35

Zmiany trasy przejazdów Eksperci PL
Eksperci SIZE 484

1.80
1.73

Niegrzeczne zachowanie kierowców w pojazdach 
transportu zbiorowego

Eksperci PL
Eksperci SIZE 486

1.72
1.52

Tłok w pojazdach transportu zbiorowego Eksperci PL
Eksperci SIZE 477

2.23
1.76

Ograniczenia i bariery mobilności w ocenie seniorów
OGRANICZENIA I BARIERY MOBILNOŚCI:  

Czy poniższe okoliczności i sytuacje  
utrudniają seniorom poruszanie się...

Grupa Liczność N Średnia 

 Niekorzystne rozkłady jazdy w transporcie zbiorowym Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3069
383

1.05
1.42

Brak punktualności transportu zbiorowego Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3063
383

1.03
1.35

Zmiany trasy przejazdów Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3012
373

1.02
1.40

Niegrzeczne zachowanie kierowców w pojazdach 
transportu zbiorowego

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3072
387

1.05
1.38

Tłok w pojazdach transportu zbiorowego Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3051
377

1.29
1.58

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Pilność wprowadzenia rozwiązań  
poprawiających sytuacje seniorów – według ekspertów

ROZWIĄZANIA: Jak pilne byłoby... Grupa Liczność N Średnia 

Obniżenie opłat za przejazdy (w tym taksówkami) lub 
wprowadzenie darmowych przejazdów w transporcie 
zbiorowym dla osób starszych

Eksperci PL
Eksperci SIZE 481

1.28
1.56

Wprowadzenie większej liczby pojazdów niskopodło-
gowych i z regulowana wysokością pokładu

Eksperci PL
Eksperci SIZE 485

1.70
2.17

Ułatwienie dostępu do przystanków i zwiększenie ich 
komfortu

Eksperci PL
Eksperci SIZE 480

1.64
2.11

Pilność wprowadzenia rozwiązań  
poprawiających sytuację seniorów – według seniorów

ROZWIĄZANIA: Jak pilne byłoby... Grupa Liczność N Średnia 

Obniżenie opłat za przejazdy (w tym taksówkami) lub 
wprowadzenie darmowych przejazdów w transporcie 
zbiorowym dla osób starszych

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL 3230

402
2.07
2.05

Wprowadzenie większej liczby pojazdów niskopodło-
gowych i z regulowaną wysokością pokładu

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3191
398

2.13
2.00

Ułatwienie dostępu do przystanków i zwiększenie ich 
komfortu

Seniorzy SIZE
Seniorzy PL

3170
391

1.87
1.64

potrzeb osób starszych na rysunku 3 oraz ulepszenia dostę-
pu do przystanków na rysunku 4. Wyniki wskazują na to, 
że podstawową barierą wprowadzania usprawnień są za-
równo w Polsce, ale też w innych krajach Europy, ograni-
czenia finansowe.
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Podsumowanie
•	 Wyniki badań krajowych i zagranicznych ujawniły zło-

żoność i wielodyscyplinarność zależności pomiędzy su-
biektywnym i obiektywnym bezpieczeństwem star-
szych użytkowników transportu zbiorowego. 

•	 Wyniki badań europejskich SIZE wykazały znaczną 
zgodność podejścia, zarówno seniorów, jak i eksper-
tów do zagadnienia mobilności i bezpieczeństwa osób 
starszych w transporcie zbiorowym. 

•	 Respondenci z grupy seniorów wskazali więcej szcze-
gółowych aspektów związanych z ich poczuciem bez-
pieczeństwa, natomiast eksperci przedstawili więcej 
systematycznych miar i propozycji wprowadzenia 
technicznych i prawnych rozwiązań, mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa mobilności osób starszych.

•	 W efekcie przeprowadzonych wywiadów grupowych 
oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych z se-
niorami oraz z ekspertami aspekty bezpieczeństwa 
seniorów korzystających z transportu zbiorowego 
analizowane były w wielu kontekstach: psychologicz-
nym, społecznym, urbanistycznym, inżynierii ruchu 
drogowego. Badania pozwoliły ustalić obraz obecnej 
sytuacji warunków subiektywnego bezpieczeństwa 

osób starszych oraz wskazać na potrzebę wprowadze-
nia niezbędnych ulepszeń. Wskazano kierunki po-
prawy bezpieczeństwa seniorów poprzez wprowadze-
nie ulepszeń organizacji transportu i rozwiązań 
praw nych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

•	 Istotnym wskaźnikiem jakości życia w odniesieniu do 
warunków mobilności (obok równości, komfortu, este-
tyki, kosztów i potrzeb społecznych) jest obiektywne 
i subiektywne bezpieczeństwo.  Wyniki badań prowa-
dzonych w ramach projektu SIZE ujawniły niski po-
ziom subie ktywnego bezpieczeństwa w transporcie 
zbiorowym,  potwierdzając, iż warunki mobilności se-
niorów w Euro pie są trudne.

•	 Wyniki badań ukazały, że w grupie ośmiu europej-
skich krajów partnerskich SIZE bezpieczeństwo jest 
najgorzej oceniane w Polsce i Czechach, a najlepiej 
w Szwecji, Austrii i w Niemczech.

•	 Za najpilniejsze spośród wszystkich wypracowanych 
w ramach projektu SIZE rozwiązań seniorzy i eksper-
ci uznali rozwiązania dotyczące infrastruktury oraz 
bezpieczeństwa, szczególnie w Polsce.

•	 Tendencja starzenia się społeczeństwa zmierza w ta-
kim kierunku, że seniorzy będą stanowić najliczniej-
szą grupę społeczną, co należy uwzględnić w procesie 
adaptacji urządzeń oraz szeroko zakrojonych akcji  
i działań w tym zakresie.

•	 Wypracowane w ramach projektu miary i  rozwiąza-
nia infrastrukturalne, mające na celu poprawę wa-
runków bezpieczeństwa starszych pasażerów, są mia-
rami potencjalnie pożądanymi przez wszystkie grupy 
wiekowe pasażerów i wprowadzenie ich może przy-
czynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno su-
biektywnego, jak też obiektywnego wszystkich użyt-
kowników transportu zbiorowego.
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Rys. 2. Identyfikacja barier uniemożliwiających wprowadzenie obniżania opłat za przejazdy 
dla seniorów korzystających z transportu zbiorowego (opinia ekspertów polskich i 490 eks-
pertów z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie SIZE) 

Rys. 3. Identyfikacja barier uniemożliwiających dostosowanie pojazdów do potrzeb osób 
starszych korzystających z transportu zbiorowego (opinia ekspertów polskich i 490 eksper-
tów z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie SIZE) 

Rys. 4. Identyfikacja barier uniemożliwiających poprawę dostępu do przystanków, co mogło-
by poprawić bezpieczeństwo seniorów korzystających z transportu zbiorowego (opinia eks-
pertów polskich i 490 ekspertów z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie SIZE) 
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Wprowadzenie
W dzisiejszych normach i realiach transport publiczny 
stanowi złożony system, a zapewnienie sprawnej realizacji 
przewozów dla mieszkańców dużych miast jest nie lada wy-
zwaniem. Punktualność i częstotliwość odjazdów, szybkość 
i komfort przemieszczania oraz sposób informacji, przy 
jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny za przejazd, to 
główne cele stawiane operatorom transportu zbiorowego. 
Wszystkie te skorelowane elementy określają jakość usług 
przewozowych zaspokajających potrzeby mieszkańców. 
Należy jednak wspomnieć jeszcze o jednym bardzo waż-
nym elemencie, który w rzeczywistości jest wyznacznikiem 
wspomnianej wcześniej jakości – jest nim szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo.

Współczesne definicje określają bezpieczeństwo jako 
stan pewności, spokoju i wskazują, że oznacza ono brak za-
grożenia oraz ochronę przed groźnymi sytuacjami. Ma to 
swoje odniesienie również w ruchu drogowym, gdzie każ-
dego dnia dochodzi do wielu zagrożeń, kolizji,  a nawet 
wypadków – w tym śmiertelnych. Wraz z rozwojem komu-
nikacji wzrasta liczba czynników generujących zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skuteczne przeciw-
działanie tym zagrożeniom wymaga szczegółowego pozna-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 

nia istoty sprawy (natury zjawiska, struktury, przyczyn po-
wstawania, możliwych skutków wystąpienia itp.). To waru-
nek konieczny do projektowania i budowy odpowiednich 
systemów zabezpieczania oraz zwalczania poszczególnych 
rodzajów zagrożeń. 

Bezpieczeństwo pasażerów i pracowników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie stano-
wi jeden z priorytetów jego działalności. Należy wspomnieć 
o tym, że krakowska komunikacja jest pionierem we wpro-
wadzaniu uprzywilejowania tramwajów i autobusów w ru-
chu ulicznym oraz rozwiązań przestrzennych przyjaznych 
dla użytkowników transportu publicznego.

Na rys. 1 przytoczono najsmutniejszą część statystyki 
dotyczącej bezpieczeństwa w transporcie publicznym 
w Krakowie. Od początku 2001 do maja 2012 roku w wy-
padkach z udziałem pojazdów MPK SA w Krakowie zginę-
ło 50 osób. Rocznie odnotowuje się dwa lub trzy takie przy-
padki, ale statystykę psuje znacznie rok 2007, w którym 
zginęło aż 11 osób. Najmłodsza ofiara śmiertelna miała 17 
lat, a najstarsza 91 lat. Strukturę wiekową ofiar obrazuje 
rysunek 1. Najliczniejsze są grupy 21–30 lat oraz powyżej 
80 roku życia. Powinna niepokoić duża liczebność grupy 
ludzi starszych (udział 18%), którzy na pewno nie stanowią 
aż tak wysokiego odsetka mieszkańców miasta. Kierujących 
pojazdami MPK, którzy uczestniczyli w wypadkach, moż-
na scharakteryzować następująco:

•	 35% osoby w wieku 41–50 lat,
•	 40% to kierujący, którzy pracują krócej niż pięć lat, 

a więc o małym stażu pracy.

gRzegORz DyRKaCz
mgr inż., Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie, 
ul. św. Wawrzyńca 13,  
30-060 Kraków, tel. 12 254 13 10 
gdyrkacz@mpk.krakow.pl

zaPeWNieNie BezPieCzeńSTWa  
jaKO jeDNO z WaŻNiejSzyCH DziaŁań  
DeDyKOWaNyCH PaSaŻeROM  
MPK Sa W KRaKOWie1

Streszczenie. Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie publicznym 
to skomplikowane zadanie. Bezpieczeństwo komunikacyjne jest zwią-
zane z ruchem drogowym. Coraz większe znaczenie zyskuje bezpieczeń-
stwo osobiste pasażerów, kierujących pojazdami i kontrolerów. Do tego 
dochodzi bezpieczeństwo mienia: pojazdów, przystanków i pozostałej 
infrastruktury. Artykuł przedstawia działania prowadzone przez prze-
woźnika na tym polu. Podstawą jest utrzymywanie kompetentnej za-
łogi, która poradzi sobie w skomplikowanych warunkach drogowych 
wielkiego miasta oraz w przypadku pojawiających się problemów ze 
strony pasażerów. Drugim znaczącym obszarem działań jest współpraca 
z instytucjami odpowiedzialnymi w mieście za bezpieczeństwo – w ar-
tykule omówiono wspólne akcje przeprowadzane z policją i strażą miej-
ską. Przedstawiono działania przeprowadzane w zakresie infrastruktury 
przystankowej, w Krakowie bowiem przewoźnik jest odpowiedzialny 
za jej funkcjonowanie i utrzymanie. Poza tym skrótowo przedstawiono 
wybrane statystyki dotyczące: ofiar wypadków, struktury przeprowa-
dzanych kontroli i współpracy z innymi instytucjami. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, transport zbiorowy, szkolenie kie-
rowców, kontrole

Rys. 1. Struktura wiekowa ofiar śmiertelnych uczestniczących w wypadkach z udziałem po-
jazdów MPK
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Kompetentna załoga
Spółka otwarta jest na rozwiązania, które zwiększają po-
ziom bezpieczeństwa. Cyklicznie, przy udziale prowadzą-
cych pojazdy oraz inspektorów ruchu, odbywają się spo-
tkania, podczas których omawiane są możliwości poprawy 
funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zagadnienia poru-
szane na nich w szczególności dotyczą:

•	 infrastruktury drogowej i przystankowej;
•	 wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym 

i pionowym skrzyżowań, ulic;
•	 bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, 

zwłaszcza pasażerów korzystających z komunikacji 
miejskiej.

Zgłaszane problemy i interwencje są dokładnie analizo-
wane przez Dział Zarządzania Ruchem, który niezwłocznie 
(w przypadku zasadności wniosku) podejmuje odpowiednie 
działania. Natomiast w przypadku, gdy sprawy wymagają 
interwencji zewnętrznych instytucji, kierownik Działu 
Zarządzania Ruchem MPK SA w Krakowie uczestniczy 
w pra cach Zespołu Szybkiego Reagowania, w którego skład 
wchodzą jeszcze przedstawiciele: policji państwowej, straży 
miejskiej Krakowa, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego oraz ZIKiT-u (zarządca infrastruktury). 
Przedmiotem spotkań jest między innymi omawianie i opra-
cowanie sposobów rozwiązania zgłaszanych przez pracowni-
ków spółki problemów. 

Sukcesem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest 
również kompetentna i dobrze wyszkolona załoga. W za-
kresie bezpieczeństwa sukcesywnie są organizowane szko-
lenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz doskona-
lenie umiejętności w obszarze prowadzenia pojazdów. Co 
roku organizowany jest przy współpracy z policją, strażą 
miejską oraz ratownictwem medycznym konkurs „Bez-
pieczna jazda komunikacją miejską” (fot. 1), skierowany 
do prowadzących pojazdy, mechaników oraz inspektorów 
nadzoru ruchu, składający się z części teoretycznej oraz 
praktycznej. Celem konkursu jest podnoszenie kultury 
jazdy i popularyzowanie przepisów, zasad poruszania się po 
trakcjach oraz bezpiecznego wykonywania powierzonej 
pracy. W ramach tej akcji akcentowane są: ostrożność 
i przestrzeganie przepisów dotyczących pieszych oraz kie-
rowców samochodów osobowych. 

Konkurs jest przykładem wewnętrznej kampanii popra-
wy bezpieczeństwa, jaką cały czas prowadzi spółka wśród 
swoich pracowników. Teoria pozwala na weryfikację wiedzy 
z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym oraz standar-
dów firmy. W części praktycznej realizowane są skompliko-
wane zadania z techniki jazdy na placu manewrowym wraz 
z elementami pierwszej pomocy. W przypadku pracowników 
stacji obsługi pojazdów konkurencje związane są z uspraw-
nianiem pojazdów. Precyzja wykonywania zadań,  czas ich 
realizacji oraz właściwe reagowanie na nieprzewidziane, lecz 
prawdopodobne sytuacje, mają niebagatelne znaczenie nie 
tylko podczas konkursu, ale również w codziennej pracy. 
Miła atmosfera, duch rywalizacji oraz nagrody wpływają na 
atrakcyjność tego typu przedsięwzięć. Impreza ta cieszy się 

dużym zainteresowaniem i jest wydarzeniem wpisanym na 
stałe w kalendarz przedsiębiorstwa. 

Dla prowadzących pojazdy, którzy według statystyk 
szkodowości spółki zajęli czołowe miejsca, przedsiębiorstwo 
organizuje dodatkowe szkolenia. Pomimo niewielkiej licz-
by uczestników szkolenie to jest bardzo ważne również ze 
względów profilaktycznych.

Aby transport miejski mógł sprawnie i bezpiecznie funk-
cjonować, niezbędna jest koordynacja działań przez służby 
nadzoru ruchu. MPK SA w Krakowie zbudowało system 
certyfikacji jakości ISO oparty na procedurach dotyczących 
całej palety potencjalnych zdarzeń. Właściwa procedura jest 
instrukcją rozwiązania konkretnego problemu komunikacyj-
nego. Kierowanie ruchem, organizacja tras objazdowych, 
skuteczna informacja oraz likwidacja skutków zagrożeń 
(fot. 2) stanowi podstawowy zakres czynności nadzoru ru-
chu. Inspektorzy ruchu są osobami uprawnionymi do podej-
mowania decyzji bezpośrednio na miejscu zdarzenia i bardzo 
często zjawiają się tam przed innymi służbami ratunkowymi 
tj. policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym. 
W sytuacjach gdy od szybkości udzielonej pomocy zależy ży-
cie, właściwa reakcja ma kluczowe znaczenie. 

Fot. 1.  
Laureatka konkursu „Bezpieczna 
jazda komunikacją miejską”

Fot. 2. Praca inspektora ruchu po wypadku drogowym
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Kontrole wewnętrzne
Profilaktyka i nadzór nad bezpieczeństwem w ruchu dro-
gowym pojazdów spółki są ważnymi elementami funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. W celu eliminacji zagrożeń 
bezpieczeństwa pasażerów, uczestników ruchu drogowe-
go, jak również samych prowadzących pojazdy, przed-
siębiorstwo obligatoryjnie dokonuje badania trzeźwości 
pracowników (statystyki w tabeli 1). Badania trzeźwości 
prowadzących pojazdy przeprowadza się jako badania pro-
filaktyczne oraz badania na żądanie pracownika, pasażera 
lub w trakcie likwidacji kolizji drogowej. Przedsiębiorstwo 
dysponuje całą gamą nowoczesnych urządzeń, którymi 
przeprowadza pomiar zawartości alkoholu w organizmie 
pracowników. Wszystkie posiadają atesty i są okresowo 
legalizowane zgodnie z przepisami prawa. Pomiary doko-
nywane są przez przeszkolonych i uprawnionych do tego 
pracowników spółki.

Aż 38% kontroli dotyczyło aspektów związanych z bez-
pieczeństwem, w tym można wymienić:

•	 badania trzeźwości,
•	 usterki przystankowe,
•	 badania radarowe,
•	 poprawność działania drzwi,
•	 monitoring,
•	 rozmowy telefoniczne podczas jazdy,
•	 nieprzestrzeganie przepisów ruchu,
•	 graffiti na wagonach,
•	 przebywanie osób postronnych w kabinie kierującego.

Jak widać, mają one wpływ na wszystkie trzy zakresy 
bezpieczeństwa: komunikacyjne, osobiste i mienia.

Współpraca z innymi instytucjami
Najważniejsze instytucje, wspólnie z którymi kreowane jest 
bezpieczeństwo w transporcie publicznym, to: straż miej-
ska, policja i rady dzielnic. 

29 grudnia 2010 roku podpisane zostało porozumienie2 
pomiędzy strażą miejską a przewoźnikiem, regulujące i za-
cieśniające współpracę pomiędzy tymi instytucjami (współ-
praca trwa już od 2007 r.) Niestosowanie się do znaków 
drogowych umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych, przystanki zastawione przez samochody, spożywany 
alkohol w pojazdach komunikacji miejskiej, agresja niektó-
rych pasażerów oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa pasa-
żerów stanowią podstawę do wspólnych działań inspekto-
rów ruchu z funkcjonariuszami straży miejskiej. Efekty 
dotychczasowej współpracy to 648 wspólnych patroli i 5712 
osób ukaranych (rys. 2). 

Wspólnie przeprowadzane akcje znacznie wpływają na 
poprawę i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Typowym 
działaniem jest akcja „Bezpieczny powrót”. Polega ona na 
kontroli tras przejazdów pojazdów komunikacji w godzi-
nach wieczornych oraz nocnych, w trakcie których szcze-
gólną uwagę zwraca się na zachowania mogące stwarzać 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego (w tym na popeł-
niane przestępstwa i wykroczenia), zakłócanie spokoju i po-
rządku publicznego oraz na wybryki chuligańskie. Okre-
sowa współpraca poszerzana jest o współdziałanie z policją 
i żandarmerią wojskową. Dzięki tej operacji możliwe jest 
przeprowadzenie dodatkowych kontroli m.in. ukierunko-
wanej na posiadanie przez pasażerów komunikacji nocnej 

2 Porozumienie o współpracy pomiędzy strażą miejską Miasta Krakowa i Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kraków, 29 grudnia 2010.

Liczba kontroli trzeźwości przeprowadzonych w latach 2008–2011
Zajezdnia Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

PB 12 845 50 839 52 117 48 282

PP 11 258 33 313 42 375 36 422

PW 4 111 52 296 60 576 59 620

PH 10 666 25 391 28 783 29 854

PT 5 976 33 493 36 257 36 009

PR 3 154 10 009 10 946 7 446

Razem 48 010 205 341 231 054 217 633

Tabela 1

Tabela 2

Do zadań inspektorów ruchu należy również kontrola 
prędkości jazdy oraz monitorowanie pracy prowadzących 
pojazdy pod względem popełnionych wykroczeń drogo-
wych. Kontrole radarowe pozwalają na wyegzekwowanie 
ograniczeń prędkości jazdy prowadzących pojazdy. Jest to 
dość skuteczny sposób rozwiązania wielu problemów będą-
cych następstwem zbyt szybkiej jazdy. Praca prowadzącego 
pojazdy ze względu na swą specyfikę wymaga wyjątkowej 
koncentracji i refleksu, co wiąże się z właściwą kondycją 
psychofizyczną. Dlatego dokonywane są również kontrole 
przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiąz-
kowych przerw i odpoczynków prowadzących. W skali 
roku inspektorzy wykonują około 40 tys. kontroli – ich 
strukturę przedstawiono w tabeli 2. Około 20% kontroli 
wykazuje istnienie nieprawidłowości.

Struktura kontroli przeprowadzonych w latach 2010–2011
Lp. Zakres kontroli 2010 2011 suma udział [%]

1 punktualność 15 157 15 201 30 358 32,5

2 badania trzeźwości 10 966 7 446 18 412 19,7

3 usterki przystankowe 2 824 4 441 7 265 7,8

4 umundurowanie 3 892 2 914 6 806 7,3

5 radarowe 3 035 2 623 5 658 6,1

6 posiadanie biletów 2 740 2 618 5 358 5,7

7 otablicowanie 2 648 2 357 5 005 5,4

8 pozostałe 4 645 3 378 8 023 8,6

9 razem 45 907 40 978 86 885 100,0

Rys. 2. Statystyki obrazujące efekty dotychczasowej współpracy ze strażą miejską
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substancji niedozwolonych (narkotyków, środków halucy-
nogennych). 

Kontrole ukierunkowane są na działania doraźne oraz 
profilaktyczne. Patrole zapobiegają przypadkom niszczenia 
mienia, a w szczególności dewastacji pojazdów komunika-
cji miejskiej, automatów Krakowskiej Karty Miejskiej oraz 
wiat przystankowych, zwiększając bezpieczeństwo znajdu-
jących się tam pasażerów.

W marcu 2011 roku inspektorzy nadzoru ruchu ukoń-
czyli szkolenia w zakresie prawa i samoobrony przeprowa-
dzone przez specjalistów straży miejskiej Krakowa. Szkole-
nia obejmowały nie tylko cześć praktyczną w postaci tech-
nik samoobrony i podstaw sztuk walki, ale również cały 
zakres wiedzy teoretycznej z przepisów oraz psychologii 
potencjalnego zdarzenia. Zdobyte umiejętności przydają się 
w codziennej pracy inspektorów ruchu, którzy mają do czy-
nienia z przeróżnymi sytuacjami, szczególnie przy zabez-
pieczaniu imprez bądź pracy w godzinach nocnych. Wyni-
kające korzyści są doceniane zarówno przez władze Spółki, 
jak i samych zainteresowanych (fot. 3).

Dział Zarządzania Ruchem MPK SA w Krakowie włą-
cza się do organizowanych wspólnie z policją akcji mają-
cych na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych,  
jak i kierowców samochodów osobowych. Akcja to apel 
o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego na skrzy-
żowaniach, przez które przejeżdżają tramwaje (fot. 4 i 5). 

Z inicjatywy Działu Zarządzania Ruchem MPK SA 
w Krakowie, przy współpracy policji i straży miejskiej, po-
wstała seria filmów o charakterze ostrzegawczo-pouczają-
cym. Filmy te były emitowane od czerwca 2011 roku w środ-
kach komunikacji miejskiej wyposażonych w monitory. 
Wyświetlana seria filmów zwracała uwagę na niebezpieczne 
zachowania zarówno pieszych, jak również pasażerów oraz 
innych uczestników ruchu drogowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krako-
wie na prośbę przedstawicieli Rad Dzielnic Krakowa udo-
stępnia dane statyczne odnośnie zdarzeń drogowych. Wyniki 
statystyk oraz ich analiza pozwala na określenie i wskazanie 
rozwiązań sytuacji stwarzających zagrożenia, kolizje i wypad-
ki. Są to ważne działania, gdyż pewne rozwiązania są realizo-
wane równolegle. Z uwagi na fakt, że kwestie bezpieczeń-

stwa, szczególnie w ruchu drogowym, są ważne dla obu 
stron, działania te są bardziej przemyślane i skuteczniejsze 
w realizacji.

Infrastruktura przystankowa
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że w Krakowie przewoźnik 
jest odpowiedzialny za utrzymanie przystanków. Wśród 
działań wpływających na bezpieczeństwo w obrębie przy-
stanków należy wymienić:

•	 rozmieszczenie elementów przystanku w sposób bez-
pieczny dla niewidomych,

•	 zróżnicowanie kolorystyki nawierzchni, zwłaszcza 
krawędzi peronu,

•	 oświetlenie (informacje czytelne przez całą dobę),
•	 dbanie o czystość i utrzymanie zimowe,
•	 nadzór inspektorów ruchu i firmy ochroniarskiej.

Przy projektowaniu nowych przystanków oraz przy 
adaptacji i przebudowie starych, bierze się pod uwagę 
rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktu-
ry, jak np.: słupki przystankowe, wiaty czy też kosze na 
śmieci. Jest ważne, aby osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich  mogły bez problemu ominąć te elementy 
i zająć miejsca w pojeździe lub z niego wysiąść. Osoby 

Fot. 5. 
Plakaty „Wybierz bezpieczne 
przejście” zostały umieszczone  
na kilkunastu przystankach  
w centrum  miasta

Fot. 4. Wspólna akcja policji i MPK dotycząca bezpiecznego korzystania z infrastruktury 
tramwajowej

Fot. 3 Wspólna akcja straży miejskiej i MPK dotycząca trudnych przypadków reagowania  
w pojeździe
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słabo widzące i niewidome nie mogą ryzykować wyjścia 
z pojazdu wprost na betonowy śmietnik czy słupek przy-
stankowy. Innym przykładem jest zastosowanie tzw. 
skrajni znajdującej się na brzegu peronu przystankowego 
przy zatoce – tj. zastosowanie płytek o innej barwie i fak-
turze niż reszta nawierzchni. Wyróżnienie krawędzi to 
sugerowanie pasażerowi, gdzie znajdują się granice po-
wierzchni oczekiwania. 

Wiaty przystankowe nie tylko mają estetyczny wygląd, 
ale również chronią przed opadami atmosferycznymi oraz 
pozwalają na bezpieczne obserwowanie nadjeżdżających 
pojazdów. Wszystkie najważniejsze dla pasażerów elemen-
ty informacyjne przystanku są odpowiednio podświetlane 
(fot. 6), co w godzinach nocnych może tworzyć swego ro-
dzaju schronienie i doskonały punkt orientacyjny. Poza tym 
przystanki są objęte stałym monitoringiem zewnętrznych 
firm ochroniarskich, jak również pracowników MPK S.A. 
w Krakowie (przedsiębiorstwo pracuje przez całą dobę). 
Okolice peronów przystankowych posiadają specjalne wy-
grodzenia, są odpowiednio oznakowane i zaprojektowane, 
aby były bezpieczne dla ich użytkowników.

Sprawdzonym sposobem częściowej integracji ruchu 
tramwajowego i autobusowego jest stosowanie wspólnych 
pasów ruchu oraz wspólnych przystanków. Taka organiza-
cja ogranicza ruch pasażerów pomiędzy przystankami 
(przez drogi kolizyjne), co znacznie poprawia bezpieczeń-
stwo. 

Nowoczesny tabor
Od wielu lat trwa wymiana i modernizacja taboru tramwa-
jowo-autobusowego na nowocześniejszy, przedsiębiorstwo 
skupiło się na użytkowaniu niskopodłogowego taboru, któ-
ry jest dużo bezpieczniejszy i wygodniejszy w użyciu. 

Duża przestrzeń i liczba miejsc pozwala na wygodne 
i bezpieczne zajęcie miejsca. Jest to ważne szczególnie przy 
ewentualnych zdarzeniach drogowych, ponieważ przy na-
głym hamowaniu bądź kolizji istnieje zagrożenie wypadku 
wewnątrz pojazdu. Istotne jest zatem, aby wyposażenie 
pojazdów było tak zaprojektowane, by w sytuacjach nie-
bezpiecznych nie potęgowało ich negatywnych skutków 
(tzw. miękkie wnętrza). Zamykające się drzwi przy napo-

tkaniu oporu otwierają się automatycznie (względy bez-
pieczeństwa osoby znajdującej się w sytuacji tzw. przytrza-
śnięcia).

Ważnymi elementami są również: dostępność do auto-
matów biletowych oraz system informacji pasażerów w po-
jazdach (fot. 7). Czytelne komunikaty pozwalają na jasne 
planowanie celu podróży, ograniczając niepotrzebny stres 
i zamieszanie wśród pasażerów, poprawiając porządek, 
szczególnie podczas wymiany podróżujących na przystan-
kach autobusowych. 

Oczywiście podstawową sprawą podwyższającą bezpie-
czeństwo osobiste jest monitoring wizyjny. Celem stosowa-
nia urządzeń monitorujących jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa pasażerów przebywających w pojazdach przedsiębior-
stwa, na dworcach, pętlach tramwajowych/autobusowych, 
jak również na wybranych przystankach. Nowoczesny sys-
tem kamer pozwala na monitorowanie zagrożeń w postaci 
wszelakiego rodzaju kradzieży i dewastacji (zarówno mie-
nia pasażerów, jak również spółki), przejawów agresji oraz 
zagrożeń związanych z używkami (paleniem papierosów, 
spożywaniem alkoholu). Monitoring pozwala na odtworze-
nie żądanych sytuacji. Informacje te są szczególnie przydat-
ne przy ustalaniu sprawców dewastacji, kradzieży, kolizji 
drogowych bądź wypadków. Dlatego zabezpieczony moni-
toring jest często wykorzystywany przez policję. Monitoring 
jest zatem pożądanym narzędziem wpływającym na popra-
wę bezpieczeństwa. 

Podsumowanie
Ze wszystkich gałęzi transportu najbardziej niebez-
piecznym jest transport drogowy. W Krakowie każdego 
dnia dochodzi do co najmniej kilku zdarzeń drogowych 
z udziałem taboru MPK SA w Krakowie. W zdecydowa-
nej większości winnym zdarzeniom są kierujący pojazda-
mi komunikacji indywidualnej lub piesi. Pomimo starań 
różnych organizacji i instytucji o poprawę bezpieczeństwa 
wciąż dochodzi do znacznej liczby kolizji bądź wypad-
ków. Pocieszającym faktem dla spółki są statystyki, które 
przedstawiają zmniejszającą się liczbę zdarzeń drogowych 
z udziałem jej taboru oraz spadek roszczeń w stosunku do 
przedsiębiorstwa. 

Fot. 6. Pierwszy stylizowany słupek przystankowy w pełni oświetlony oraz wiata przystankowa 
wyposażona w elementy oświetleniowe

Fot. 7. Nowoczesna informacja wewnątrz pojazdu obrazująca przebieg linii autobusowej
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aNaLiza RyzyKa  
W TRaNSPORCie zBiOROWyM1

Streszczenie. Artykuł jest opisem propozycji budowy narzędzia do oce-
ny ryzyka wystąpienia zdarzenia z udziałem pojazdów transportu zbio-
rowego, w odniesieniu do różnych elementów infrastruktury. Proponuje 
się poddać obserwacji kilkanaście najważniejszych czynników infrastruk-
turalnych, kształtujących zachowania użytkowników oraz oszacować 
prawdopodobieństwa wystąpienia na nich zdarzeń niebezpiecznych. 
Praktycznym wykorzystaniem wyników tego typu analizy zaintereso-
wane mogą być miejskie zarządy dróg i transportu oraz operatorzy, dla 
których istotna jest możliwość wskazania konkretnych strat ekonomicz-
nych. Narzędzie można będzie wykorzystać w procesie decyzyjnym na 
etapie inwestycji, modernizacji i eksploatacji. Podejście do zarządzania 
bezpieczeństwem w ścisłym powiązaniu z zarządzaniem jakością zostało 
zaczerpnięte z innowacyjnych metod stosowanych w przemyśle.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, bezpieczeństwo, infrastruktura, 
zarządzanie, ryzyko

Wprowadzenie1 
O bezpieczeństwie ruchu drogowego napisano i powiedzia-
no już bardzo wiele, a wiedza, jaką posiadamy, pozwala na 
coraz lepsze zrozumienie jego uwarunkowań i ukierunko-
wanie działań prewencyjnych. 

Jednym z zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie 
jest zarządzanie ryzykiem [1], jako jedno z narzędzi zarzą-
dzania bezpieczeństwem o charakterze prewencyjnym. 
Praktycznym przykładem w zakresie zarządzania ryzykiem 
w transporcie drogowym może być program EuroRap, 
współfinansowany przez UE, w ramach którego dokonano 
identyfikacji zagrożeń na wybranej infrastrukturze drogo-
wej zamiejskiej, przypisując poszczególnym jej odcinkom 
oceny jakościowe poziomu bezpieczeństwa. Warto nad-
mienić, iż obraz polskiej części sieci drogowej wypada fa-
talnie, z dominującą oceną ryzyka „bardzo duże” lub 
„duże” [2]. Nie natrafiono na podobne badania dla obsza-
rów miejskich.

Bezpieczeństwo w drogowym transporcie zbiorowym, 
w szczególności w obszarach zurbanizowanych, powinno 
podlegać odrębnym badaniom uwzględniającym jego spe-
cyfikę, a więc przede wszystkim: 

•	 funkcjonowanie wewnątrz systemu, w którym możli-
we jest dodatkowe zarządzanie kierowcami obejmu-
jące nakazy oraz instrukcje postępowania niezwiąza-
ne z prawem powszechnym; 

•	 wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia katastrof; 
•	 obecność problematyki bezpieczeństwa osobistego.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 

Specyfika ta wskazuje na możliwość osiągnięcia lepszych 
rezultatów w poprawie stanu bezpieczeństwa poprzez za-
rządzanie, w porównaniu z całą gałęzią, w szczególności 
w zakresie zarządzania ryzykiem. Jednym z pomysłów 
może być w tym przypadku próba adaptacji najnowszych 
narzędzi zarządzania jakością wdrażanych w sektorze prze-
mysłu oraz usług, takich jak TQM czy WCM. Wnioski 
płynące z wdrożonych systemów wskazują na silny związek 
pomiędzy maksymalizacją higieny pracy, podnoszeniem 
poziomu przestrzegania przepisów a wzrostem jakości to-
warów i usług oraz bezpieczeństwa. 

Specyfika bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym
Problematyka bezpieczeństwa w drogowym transporcie 
zbiorowym jest zazwyczaj podejmowana w ramach badań 
nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Relatywnie w sto-
sunku do całego transportu drogowego, zdarzeń z udziałem 
autobusów, trolejbusów oraz tramwajów jest mało, a co za 
tym idzie – poszkodowanych osób jest w nich odpowiednio 
mniej. Przykładowo dla Krakowa [3] wskaźnik liczby wy-
padków z udziałem pojazdów transportu zbiorowego przy-
padającej na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 24, natomiast 
wskaźnik gęstości wypadków na 1 kilometr sieci drogowej, 
po której porusza się transport zbiorowy, wynosi 0,34.

Bazując na tych samych wynikach badań, największy 
udział w strukturze wypadków ciężkich (skala AIS powyżej 3) 
w Krakowie przypada na zdarzenia poza pojazdem (rys. 1).

Przyczyny zdarzeń z udziałem pojazdów transportu 
zbiorowego są nieco odmienne od występujących w trans-
porcie drogowym. W tabeli 1, zestawiono kolejno cztery 
najczęściej występujące przyczyny zdarzeń dla transportu 
drogowego i drogowego zbiorowego.

Rys. 1. Wypadki z ciężko rannymi (w tym zgony) w transporcie zbiorowym wg rodzaju zdarzenia
Źródło: Dane MPK S.A Kraków [4]



41

TransporT miejski i regionalny 06 2012

W zdarzeniach z udziałem pojazdów transportu zbioro-
wego znacznie rzadziej występuje problem nadmiernej 
prędkości (zaledwie 1%), który jest bardzo powszechny 
w przypadku zdarzeń z udziałem samochodów (10% zda-
rzeń i 30% wypadków z ofiarami śmiertelnymi). Niektóre 
przyczyny, liczne w transporcie zbiorowym, jak np. „nie-
trzymanie się poręczy/uchwytów” w przypadku pojazdów 
indywidualnych w ogóle nie występują. 

Definiując specyfikę problemów bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego w transporcie zbiorowym, należy wyszczegól-
nić następujące różnice w stosunku do ogólnie pojętego 
transportu drogowego:

•	 obecność pojazdów szynowych;
•	 dedykowana infrastruktura (wydzielone pasy, torowi-

ska, ulice, tunele, estakady, skrzyżowania);
•	 istotnie większe zagrożenie ze strony pojazdów trans-

portu zbiorowego wobec niechronionych uczestni-
ków ruchu;

•	 kierujący pojazdami zawsze wykonują pracę;
•	 pojazdy w środowisku miejskich ulic są zarazem sta-

nowiskiem pracy wewnątrz przedsiębiorstwa;
•	 wykonywanie przewozów wiąże się ze zjawiskiem 

konkurencyjności, a co za tym idzie wieloma czynni-
kami zewnętrznymi mającymi na nie wpływ (punk-
tualność, wydajność, organizacja pracy itp.);

•	 coraz częściej pojawiający się audytor zewnętrzny 
w charakterze zamawiającego przewozy, co również 
wiąże się z zależnością finansową;

•	 odpowiedzialność społeczna operatorów, w szczegól-
ności przy coraz bardziej powszechnej i koniecznej 
promocji zrównoważonej mobilności.

Problematyka ryzyka
Istnieje wiele definicji ryzyka, na przykład według normy 
ISO 18000, jest to „kombinacja częstości lub prawdopodo-
bieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego 
zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem”: 

R = P * K

gdzie:
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
K – konsekwencje zdarzenia

Którykolwiek termin wybrać, tym, co odróżnia pojęcie 
ryzyka od innych zagadnień bezpieczeństwa, jest czynnik be-
hawioralny w postaci „wyboru”. Dotyczy on zarówno użyt-
kowników, każdy z nas codziennie podejmuje wybór środka 
transportu, podejmuje decyzje o dokonaniu podróży i mniej 

lub bardziej świadomie [5] podejmuje ryzyko uczestniczenia 
w wypadku. Wybór dotyczy również poziomu akceptacji ry-
zyka wśród zarządzających bezpieczeństwem, np. wyłącza-
my sygnalizację na skrzyżowaniu, świadomie zwiększając 
ryzyko wystąpienia kolizji i wypadków. 

W transporcie problematyka ryzyka została najlepiej 
rozwinięta w lotnictwie cywilnym, gdzie wypracowane 
procedury i systemy sprawiają, iż jest to najbezpieczniejszy 
środek przemieszczania się. Z pewnością najważniejszą 
przyczyną takiego stanu rzeczy są najwyższe – w odniesie-
niu do innych środków transportu – konsekwencje każdego 
zdarzenia. Redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdarzenia była zatem jedynym wyjściem.

Zarządzanie ryzykiem w ogóle ma swoje korzenie w obiek-
tach lub systemach o sporych konsekwencjach błędów w funk-
cjonowaniu, takich jak na przykład energia atomowa. Co cie-
kawe, w przypadku elektrowni nuklearnych najbardziej rygo-
rystyczne procedury i najlepsze zabezpieczenia przed jakim-
kolwiek zdarzeniem niepożądanym zostały wymuszone przez 
strach społeczeństw. Są one ostrzejsze niż na przykład w prze-
myśle chemicznym, pomimo tego, iż największe katastrofy 
przemysłowe (z największą liczbą ofiar śmiertelnych) dotyczy-
ły właśnie przemysłu chemicznego (wybuch w indyjskiej fa-
bryce w Bhopalu w 1984 r.), a nie nuklearnego.

Obecnie zarządzanie ryzykiem, stanowiące zazwyczaj 
element zintegrowanych systemów zarządzania bezpie-
czeństwem, jest szeroko rozwijane w sektorze przemysłu 
oraz usług, a wynika z podejścia do zarządzania jakością 
poprzez zwiększanie poziomu BHP oraz przestrzegania 
procedur, skutkujące zwiększeniem wydajności oraz opty-
malizacją procesów technicznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnątrz miejskich 
przedsię biorstw przewozowych odbywa się coraz częściej 
w oparciu o nowoczesne systemy zarządzania jakością. 
W najwięk szych polskich miastach menadżerowie zatrud-
nieni u operatorów wdrażają innowacyjne koncepcje zarzą-
dzania oraz certyfikowane systemy kontroli jakości, w tym 
systemy dotyczące bezpieczeństwa (np. ISO 9000, ISO 
14000). System naboru kierujących pojazdami, szkolenia, 
kontrole i motywowanie skutecznie pomagają ograniczać 
liczbę zdarzeń. Przykładem może być instrukcja dla kie-
rowców i motorniczych zawierająca zasady wykonywania 
pracy na stanowisku, w tym zasady ograniczonego zaufania 
oraz przewidywania zagrożeń. Kierujący pojazdami, nawet 
jeżeli nie są w opinii policji winni zdarzenia, a przełożeni 
lub eksperci uznają, iż w danej sytuacji nie do końca zacho-
wali się poprawnie, są kierowani na krótkie szkolenia. 

Istotnym problemem jest środowisko pracy kierowców 
i motorniczych. Z zasady jest ono pełne zagrożeń, złej orga-
nizacji ruchu, nieprawidłowo zaprojektowanej lub eksplo-
atowanej infrastruktury i znacznej liczby współużytkowni-
ków popełniających błędy, a dodatkowo pracodawca wy-
maga punktualności, czystości i przestrzegania wielu in-
nych absorbujących uwagę i czas procedur, w tym bezpie-
czeństwa. Zorganizowanie stanowiska pracy w przedsię-
biorstwie transportowym wymaga dużej wiedzy i doświad-
czenia menadżera.

Najczęstsze przyczyny zdarzeń w transporcie drogowym w Krakowie
Transport drogowy Transport drogowy zbiorowy

1 Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu

2 Niezachowanie bezpiecznego odstępu Niezachowanie bezpiecznego odstępu

3 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nieprawidłowe wymijanie/omijanie

4 Nieprawidłowe cofanie Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

Tabela 1
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Ocena ryzyka w transporcie zbiorowym
Każdego roku w wielu polskich miastach powstają nowe 
inwestycje w infrastrukturze drogowej, prowadzone są rów-
nież liczne modernizacje. Niestety przykłady choćby z ostat-
nich lat pokazują rażące błędy w projektowaniu, skutkujące 
wzrostem zagrożenia dla użytkowników (fot. 1). 

wystarczy samo przechodzenie pieszego na czerwonych 
świetle, ale muszą jeszcze nadjeżdżać pojazdy na torze ko-
lizyjnym.

W rozwiniętych systemach zarządzania bezpieczeń-
stwem jako „zachowanie niebezpieczne” traktuje się każ-
dą czynność mogącą skutkować co najmniej konfliktem, 
bez określania tła, i to podejście autorowi wydaje się bar-
dziej zasadne. Nieco trudniejsze jest oszacowanie liczby 
konfliktów, ponieważ w tym przypadku konieczne są 
długookresowe obserwacje dla otrzymania prawidłowej 
wielkości próby, co najmniej kilkudniowe, a w przypadku 
niektórych elementów infrastruktury oraz niektórych za-
chowań nawet dłuższe. Problemem jest również dobór 
techniki badania konfliktów, z uwagi na obecność pie-
szych, dla których dotąd nie wypracowano optymalnych 
metod (głównym problemem jest zbyt elastyczna trajek-
toria ruchu).

Oszacowanie liczby zdarzeń niepożądanych wiąże się 
ściśle z definicją tego pojęcia, która jest silnie powiązana 
z konsekwencjami. 

Jednym z trudniejszych etapów dowolnej analizy ryzy-
ka jest oszacowanie poziomu ryzyka akceptowalnego, bo-
wiem redukcja ryzyka do zera jest jedynie celem teore-
tycznym, niemożliwym do osiągnięcia. W przypadku 
transportu drogowego wciąż nie wypracowano jedno-
znacznego kryterium, przyjmując każdorazowo pewne za-
łożenia (np. dla tuneli), natomiast w przypadku transpor-
tu zbiorowego możliwe jest zaproponowanie stałego 
czynnika zależnego od czasu traconego w wyniku wystą-
pienia zdarzenia (z ang. minutes lost). Takie kryterium jest 
szeroko stosowane na przykład w Wielkiej Brytanii, 
w bezpośredni sposób określając ilościowo konkretne 
straty, co jest szczególnie przydatne w systemach charak-
teryzujących się niską liczbą wypadków. W takim podej-
ściu nie interesuje nas liczba zdarzeń ekstremalnych (np. 
wypadków), ponieważ przyjmujemy, iż każde zdarzenie 
przynosi straty, które z punktu widzenia zarządzania ja-
kością są niepożądane.

Fot. 1. Przestrzeń przystanku zabudowana w ramach nowej inwestycji wymuszająca wejście 
w skrajnię tramwaju

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostatecz-
na liczba badań, które w jednoznaczny sposób określałyby 
wpływ poszczególnych czynników infrastrukturalnych na 
bezpieczeństwo użytkowników. Brakuje również audytu 
lub podobnej procedury kontrolującej rozwiązania zapro-
ponowane przez projektantów. 

Pomimo relatywnie niższego prawdopodobieństwa wy-
stąpienia wypadku w pojeździe transportu zbiorowego niż 
w transporcie indywidualnym badania norweskie dowodzą, 
iż ogólne przeświadczenie o niskim ryzyku w tej gałęzi jest 
mylne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę proces podróży od 
drzwi do drzwi, to transport zbiorowy, z uwagi na wysoki 
udział dojść pieszych do przystanków jako elementu skła-
dowego podróży, staje się bardziej niebezpieczny niż podróż 
samochodem [6]. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zaproponowa-
no budowę modelu matematycznego szacującego ryzyko 
wystąpienia zdarzenia niepożądanego z udziałem pojazdu 
transportu zbiorowego w odniesieniu do uwarunkowań in-
frastrukturalnych. 

Konieczne jest zatem określenie dwóch składowych ry-
zyka, prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz 
jego konsekwencji. Proces określenia prawdopodobieństwa 
powinien składać się z sześciu kroków (rys. 2).

Oszacowanie liczby zdarzeń niebezpiecznych można 
wykonać za pomocą narzędzi statystycznych, możliwe jest 
osiągnięcie wymaganej próby oraz zminimalizowanie błę-
du. Konieczne jest jedynie dodefiniowanie pojęcia „zda-
rzenie niebezpieczne”. Istnieją rozbieżności w ocenie eks-
pertów, czy samo nieprzepisowe zachowanie można zali-
czyć jako niebezpieczne, czy też musi zachodzić koniecz-
ność wystąpienia przedkonfliktu, a więc przykładowo, nie 

Rys. 2. Składowe procesu określania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia
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Konieczne jest zatem szeregowe lub uśredniające 
przyporządkowanie strat czasowych do poszczególnych 
zdarzeń (możliwe do wykonania za pomocą klasycznych 
narzędzi statystycznych) i przyjęcie konkretnej wartości 
jako granicznej pomiędzy zdarzeniem akceptowalnym i nie-
akceptowalnym. W przypadku transportu zbiorowego 
można postawić tezę, iż graniczna wartość czasu tracone-
go będzie skorelowana z akceptowalnymi opóźnieniami 
pojazdów komunikacji publicznej, otrzymanymi w ra-
mach wyników ocen jakościowych wśród użytkowników 
transportu zbiorowego. Należy pamiętać, iż każde zda-
rzenie na sieci transportu zbiorowego skutkujące znacz-
nym opóźnieniem lub brakiem obsługi jest wysoce niepo-
żądane, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę pro-
mowanie zrównoważonej mobilności. W przypadku 
transportu indywidualnego pojedyncze zdarzenia znacz-
nie rzadziej wpływają na system, poza tym jest on wyraź-
nie elastyczniejszy (np. możliwe jest wybranie drogi ob-
jazdowej).

Pierwsze dwa kroki należy wykonać jednokrotnie, nato-
miast szacowanie liczby zachowań oraz konfliktów należy 
wykonać dla wszystkich lub przynajmniej najważniejszych 
zidentyfikowanych zagrożeń. Obliczenia te będą stanowiły 
elementy cząstkowe modelu prawdopodobieństwa wystą-
pienia zdarzenia niepożądanego (PWZN), przy założeniu 
konsekwencji określonych funkcją czasu traconego i uję-
tych w samym prawdopodobieństwie, stąd:

R = PWZN,

gdzie PWZN będzie zależne od ważonej liczby zachowań 
niebezpiecznych oraz konfliktów w odniesieniu do parame-
trów ekspozycji na ryzyko. 

Ostateczne obliczenie ryzyka będzie można wykonać za 
pomocą wnioskowania rozmytego [7]. Co prawda istnieją 
oceny ilościowe, np. poprzez wskazanie granicznej wartości 
prawdopodobieństwa, jednak w przypadku zaproponowa-
nego modelu możliwość wystąpienia błędów w procesie ob-
liczeniowym jest na tyle wysoka, iż zasadne wydaje się jedy-
nie stworzenie szeregu rozdzielczego z jakościowym wyni-
kiem w postaci:

•	 ryzyko niskie,
•	 ryzyko średnie,
•	 ryzyko wysokie,
•	 ryzyko bardzo wysokie.

Budowa modelu zostanie oparta w pierwszej kolejno-
ści na analizie przystanków transportu zbiorowego oraz 
przejść dla pieszych, gdzie, jak wynika z danych, dochodzi 
do największej liczby wypadków ciężkich, w tym śmier-
telnych. 

Proponuje się poddać obserwacji kilkanaście najważniej-
szych czynników infrastrukturalnych, takich jak:

•	 rodzaj dojścia (przejście dla pieszych, przejście pod-
ziemne, kładka);

•	 zabezpieczenie peronu;

•	 zabezpieczenie dojścia;
•	 szerokość peronu;
•	 powierzchnia peronu;
•	 przeszkody w obrębie przystanku lub przejścia (wiaty, 

słupy, meble miejskie);
•	 sterowanie ruchem na przejściu dla pieszych;
•	 zagospodarowanie otoczenia (wg funkcji – strefa za-

mieszkania, usługi, zakłady przemysłowe);
•	 obecność obiektów udostępniających alkohol (sklepy, 

lokale);
•	 lokalizacja automatów do sprzedaży biletów.

Przykładowo – według badań własnych [8] w przypad-
ku braku zabezpieczenia peronu i równoległego istnienia 
podziemnego przejścia nawet do 60% pieszych dostaje się 
na przystanek w sposób nieprzepisowy, wzrasta również 
liczba konfliktów. W innej sytuacji – umieszczenie automa-
tu biletowego na peronie powoduje, że pasażerowie z róż-
nych peronów zmierzają do tego automatu, zwiększając 
w ten sposób liczbę przejść przez jezdnie i narażenie na nie-
bezpieczeństwo.

W przypadku pozytywnych wyników analizy według 
zaproponowanej metodyki ocenę ryzyka można rozszerzyć 
na inne czynniki nieinfrastrukturalne. 

Podsumowanie
Opisana powyżej propozycja analizy znajduje się w fazie 
próby budowy modelu matematycznego, jednak przegląd 
literatury oraz badania wstępne wskazują na wysokie praw-
dopodobieństwo osiągnięcia założeń. Zaplanowane analizy 
na podstawie długookresowych obserwacji przystanków  
i przejść dla pieszych umożliwią kwantyfikację modelu 
i przejście do fazy obliczeniowej wraz z otrzymaniem re-
zultatów.

Wyniki umożliwią określenie wpływu zastosowanych 
rozwiązań infrastrukturalnych na bezpieczeństwo użyt-
kowników transportu, ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu zbiorowego. Decydenci otrzymają możliwość 
przybliżenia świadomego wskazania ryzyka akceptowal-
nego.
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W celu ułatwienia pieszym bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnie stosowane są oznaczone przejścia, będące 
istotnymi elementami infrastruktury dróg i ulic, umożli-
wiającymi bezpieczne kontynuowanie podróży, w tym po-
prawiającymi dostęp do przystanków komunikacji zbioro-
wej. Przejścia dla pieszych można sklasyfikować następują-
co [1]:

•	 przejścia w poziomie jezdni (jednopoziomowe), bez 
sygnalizacji świetlnej;

•	 przejścia w poziomie jezdni z sygnalizacją świetlną;
•	 przejścia w różnych poziomach (różnopoziomowe) – 

podziemne (tunelowe) lub nad jezdnią (kładki, esta-
kady).

Zastosowanie określonego rodzaju przejścia dla pieszych 
wynika m.in. z charakteru obszaru (np. strefa ruchu uspo-
kojonego), rodzaju przekraczanego ciągu drogowego (licz-
ba jezdni i pasów ruchu, prędkość dopuszczalna), wielkości 
ruchu pieszego i kołowego oraz usytuowania przejścia 
względem okolicznych źródeł i celów podróży, w tym loka-
lizacji przystanków.

W artykule skoncentrowano się na szczególnym przy-
padku przejść jednopoziomowych bez sygnalizacji, przez 
jezdnie wielopasowe, z wydzielonymi pasami autobuso-
wymi.

Czynniki wpływające na zagrożenie wypadkowe  
w obrębie przejść bez sygnalizacji
Przechodzenie przez jezdnię w jednym poziomie niemal 
zawsze wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa – głównie 
pieszych, którzy tworzą grupę niechronionych uczestników 
ruchu. Szczególnie gdy przejście nie jest wyposażone w sy-
gnalizację świetlną. Jest to spowodowane głównie ogra-
niczeniami wzajemnej widoczności pieszych i kierujących 
pojazdami [2]. Wymienić tutaj można: 

•	 złą (często wymuszoną) lokalizację przejść dla pie-
szych (na łukach poziomych, na łukach pionowych 
wypukłych, od strony czoła przystanku);

•	 niewłaściwą organizację ruchu w sąsiedztwie przejść 
oraz brak kontroli jej przestrzegania (dopuszczenie 
wyprzedzania przed przejściami, dopuszczenie parko-
wania zbyt blisko przejść);

•	 niewystarczające oznakowanie lub wyposażenie przejść 
(nieczytelne oznakowanie poziome i pionowe, brak 
wysp azylu, złe oświetlenie);

MARek BAUeR
dr inż., Politechnika Krakowska, 
Instytut Inżynierii Drogowej i 
Kolejowej, tel.: (12) 628-25-33, 
e-mail: mbauer@pk.edu.pl

zagROŻeNie BezPieCzeńSTWa PieSzyCH 
Na PRzejśCiaCH PRzez jezDNie  
z PaSaMi auTOBuSOWyMi  
Bez SygNaLizaCji śWieTLNej1

Streszczenie. W referacie przedstawiono rzadko poruszany problem 
bezpieczeństwa pieszych na przejściach bez sygnalizacji świetlnej przez 
jednokierunkowe jezdnie z pasami autobusowymi. Przejścia tego typu 
są stosunkowo rzadko stosowane, dlatego brakuje badań, które ocenia-
łyby ich efektywność i bezpieczeństwo. Tymczasem funkcjonują one 
w polskich miastach. 

W artykule zaprezentowano zbiór czynników wpływających na 
ograniczenia widoczności w obrębie przejść dla pieszych, a tym samym 
sprzyjających zachodzeniu zdarzeń niebezpiecznych. Zdefiniowano za-
chowania nieprzepisowe i niebezpieczne pieszych oraz kierujących po-
jazdami. Została omówiona specyfika przejść przez jezdnie dwupasowe 
i trzypasowe z pasami autobusowymi, polegająca na różnorodności po-
toków pojazdów komunikacji zbiorowej oraz pozostałych uczestników 
ruchu drogowego. Przedstawiono autorską metodykę badań zacho-
wań pieszych i kierujących pojazdami w obrębie przejść, obejmującą 
definicje konkretnych zachowań oraz metody prowadzenia pomiarów 
ruchu. Zaprezentowano wyniki pomiarów liczby i rodzajów sytuacji 
konfliktowych na styku pieszy–pojazd na pięciu tego typu przejściach 
w Krakowie. Przeprowadzono analizę częstości i przyczyn występo-
wania określonych zachowań. Ustalono, że liczba zachowań sprzyjają-
cych zachodzeniu zdarzeń niebezpiecznych na przejściach jest znacząca 
i wymaga dyskusji nad środkami poprawy bezpieczeństwa. W efekcie 
przeprowadzonych analiz przedstawiono ogólne propozycje rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo pieszych, jednocześnie zmniejszające, 
a w najgorszym przypadku nie powodujące dodatkowych strat czasu 
komunikacji autobusowej, takie jak oddzielenie pasa autobusowego 
od pasów ogólnodostępnych za pomocą wyspy azylu lub zastosowanie 
sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla autobusów. Zaprezentowano 
także rekomendacje dla zastosowania określonych środków poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na badanych przejściach.
Słowa kluczowe: przejścia dla pieszych, pasy autobusowe, zachowania 
niebezpieczne

Wprowadzenie
Przechodzenie przez jezdnię jest czynnością powszech-
ną, powtarzalną, wykonywaną w sposób naturalny przez 
wszystkich ludzi. Stanowi nieodłączny element niemal 
każdej podróży – pieszej oraz odbywanej z wykorzysta-
niem dowolnego środka transportu – na jej początkowym 
lub/i końcowym etapie. W obszarach silnie zurbanizowa-
nych liczba pieszych przechodzących przez jezdnie jest 
znacząca w skali całego systemu transportowego. Znaczna 
jest zatem liczba potencjalnych konfliktów na linii: pieszy 
–pojazd.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 
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•	 stałe przeszkody ograniczające pole widzenia (głów-
nie stała i tymczasowa zabudowa, reklamy), w tym 
także źle rozmieszczone elementy należące do wypo-
sażenia pasa drogowego (słupy, znaki drogowe, zieleń 
przydrożna);

•	 przeszkody związane z postojem pojazdów (pojazdy 
parkujące na jezdni lub chodniku, autobusy zatrzy-
mujące się na przystankach);

•	 ruch pojazdów poruszających się „w cieniu” innych 
pojazdów, do którego dochodzi w przypadku dróg 
i ulic wielopasowych.

Wpływy braku wzajemnej widoczności są dodatkowo 
potęgowane niejednoznacznością przepisów dotyczących 
pierwszeństwa na przejściach oraz beztroską uczestników 
ruchu, zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami. 
I właśnie w zachowaniach pieszych oraz kierujących pojaz-
dami należy się doszukiwać źródeł występowania sytuacji 
niebezpiecznych na przejściach, które w szczególnie nie-
sprzyjających okolicznościach mogą prowadzić do wypad-
ków. Wyróżnić tutaj można:

• zachowania nieprzepisowe – polegające na niestoso-
waniu się pieszych i kierujących do przepisów ruchu 
drogowego, jednak nie powodujące bezpośredniego 
zagrożenia wypadkowego w sytuacji, gdy w obrębie 
przejścia znajduje się tylko pieszy lub tylko pojazdy 
(np. wyprzedzanie na przejściu, w obrębie i sąsiedztwie 
którego nie ma pieszych, przy dobrej widoczności);

• zachowania niebezpieczne – stanowiące przyczynę 
bezpośredniego zagrożenia wypadkowego w sytuacji, 
gdy w obrębie przejścia znajdują się i piesi i pojazdy 
(np. wtargnięcie pieszego na jezdnię bezpośrednio 
przed nadjeżdżającym pojazdem, omijanie pojazdów 
zatrzymujących się przed przejściem w celu ustąpie-
nia pierwszeństwa pieszym).

Nie każde zachowanie nieprzepisowe musi być zacho-
waniem niebezpiecznym, podobnie jak zachowanie niebez-
pieczne może się mieścić w przepisach prawa. Jednak przy-
zwolenie na zachowania nieprzepisowe powoduje relatywi-
zację prawa przez uczestników ruchu drogowego, a tym 
samym sprzyja powstawaniu sytuacji konfliktowych na li-
nii pieszy–pojazd.

Specyfika jednopoziomowych przejść bez sygnalizacji  
przez wielopasowe jezdnie z pasami dla autobusów
Liczba potencjalnych punktów kolizji na linii: pieszy–po-
jazd zwiększa się przy przekraczaniu jezdni jednokierunko-
wych wielopasowych, na których technicznie możliwe jest 
wykonywanie manewrów wyprzedzania (rys.1). 

Choć wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, a tym 
bardziej omijanie pojazdów zatrzymujących się przed 
przejściem jest prawnie zakazane, to jednak jest zjawi-
skiem dość powszechnym. Liczba możliwych konfiguracji 
zachowań kierujących pojazdami rośnie wraz z liczbą pa-
sów oraz skrzyżowań, na których są wykonywane relacje 
skrętne w lewo. Wówczas na pasie lewym – powszechnie 

uznawanym za najszybszy – pojawiają się pojazdy jadące 
wolniej niż na pozostałych pasach, wyrównuje się także 
zróżnicowanie prędkości na wszystkich pasach ruchu. Na 
jezdni z trzema pasami ruchu kierowcy często nie kontro-
lują całej jezdni i niekiedy nie są nawet świadomi wykony-
wanego manewru wyprzedzania w obrębie przejścia dla 
pieszych. Zjawisko to występuje zwłaszcza w warunkach 
miejskich, gdzie już przy dwóch pasach ruchu w jednym 
kierunku prawnie dozwolone jest wyprzedzanie zarówno 
z lewej, jak i prawej strony. Jeżeli dodatkowo w potoku 
pojazdów istotny udział mają autobusy poruszające się po 
pasach ogólnodostępnych (szczególnie, gdy korzystają 
z różnych pasów ruchu), liczba przypadków ograniczeń 
widoczności na przejściu rośnie. 

Sytuacja zmienia się, gdy w przekroju, zamiast jednego 
z pasów ogólnodostępnych pojawia się wydzielony pas au-
tobusowy, z którego poza pojazdami transportu zbiorowe-
go korzystają najczęściej także taksówki, a na wlotach 
skrzyżowań  – dodatkowo wszystkie pojazdy skręcające 
w prawo. Ideą wydzielenia takiego pasa jest stworzenie au-
tobusom (przewożącym znaczne liczby pasażerów) warun-
ków sprawnego, szybkiego przejazdu. Wówczas znacznie 
zmieniają się warunki ruchu w obrębie całej jezdni. W okre-
sach o małym nasileniu ruchu warunki przejazdu na wszyst-
kich pasach są podobne, wręcz można stwierdzić, że pas 
autobusowy – ze względu na zatrzymania autobusów na 
przystankach – jest najwolniejszy. W okresach szczyto-
wych, gdy na pasach ogólnodostępnych z powodu konge-
stii występują znaczne dysproporcje prędkości, jazda po 
pasie autobusowym jest najszybsza (rys.2).

W przypadku nasilonego ruchu na pasach ogólnodo-
stępnych autobus bez przeszkód poruszający się po wydzie-
lonym pasie musi zwolnić przed przejściem. W przeciw-
nym wypadku kierowca nie tylko złamie przepisy ruchu 
drogowego, ale – co ważniejsze – nie będzie miał szansy na 
reakcję w momencie pojawienia się na pasach pieszego, wy-
łaniającego się  spoza pojazdów przepuszczających go na 
pasach sąsiednich (rys. 2A). Już samo pojawianie się szybko 
jadącego prawym pasem pojazdu może być dla pieszego za-
skakujące. Jest to więc potencjalne zagrożenie bezpieczeń-
stwa. Z drugiej zaś strony – prowadzi to do sytuacji, w któ-

Rys. 1. Przykładowe punkty kolizji na jednopoziomowych przejściach bez sygnalizacji przez 
jezdnie jednokierunkowe: A) przez jezdnię z dwoma pasami ruchu, B) przez jezdnię z trzema 
pasami ruchu
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rej autobusy nie mogą korzystać z pełni możliwości ofero-
wanych przez wydzielone dla nich pasy i ponoszą dodatko-
we straty czasu. Skutkiem jest spadek sprawności komuni-
kacji autobusowej oraz zmniejszenie zaufania, jakim darzą 
ją pasażerowie. 

Z pasów autobusowych (w sposób uprawniony lub nie) 
korzystają także inne pojazdy. Jeżeli są to pojazdy wysokie, 
widoczne dla nadchodzącego zza pojazdów człowieka (inne 
pojazdy komunikacji zbiorowej, autokary), problem jest 
podobny jak to opisano powyżej. Jeżeli natomiast pasem 
porusza się pojazd niski (taksówka, inny samochód osobo-
wy), może on być trudno dostrzegalny spoza innych pojaz-
dów, znajduje się bowiem w ich cieniu. Z badań poświęco-
nych wykorzystywaniu pasów autobusowych [4] wynika 
również, że kierowcy korzystający z pasów autobusowych 
w sposób nieuprawniony zazwyczaj poruszają się znacznie 
szybciej, chcąc niejako szybciej opuścić odcinek, na którym 
poruszają się wbrew obowiązującym zasadom organizacji 
ruchu. Utrudnia to pieszym oszacowanie odległości od zbli-
żającego się pojazdu. 

Z podanych powyżej przyczyn nie wydaje się właściwe 
traktowanie przejść dla pieszych przez jezdnie z pasami auto-
busowymi tak samo jak przejść przez klasyczne jezdnie z pa-
sami ogólnodostępnymi. Analiza funkcjonowania przejść 
tego typu wydaje się więc zasadna. 

Badania zachowań pieszych i kierowców w obrębie przejść 
przez jezdnie z pasami autobusowymi na przykładzie  
al. Trzech Wieszczów i ul. Doktora Twardego w Krakowie

Metodyka badań
Celem prowadzonych pomiarów było określenie częstości 
występowania sytuacji niebezpiecznych z udziałem pieszych 
na przejściach przez jezdnie z pasami autobusowymi. Podczas 
pomiarów rejestrowane były zachowania wszystkich pieszych 
dochodzących do przejść z obu stron jezdni oraz zachowa-
nia kierujących pojazdami na poszczególnych pasach ruchu, 
w chwili gdy piesi wchodzą na jezdnię [3]. Uwzględniono 

następujące możliwości zachowań pieszych, oceniane subiek-
tywnie przez przeszkolonych obserwatorów:

• bezpieczne wejście pieszego na jezdnię bez 
oczekiwania na możliwość wejścia – niedługo po 
zgłoszeniu się na przejściu (do około 15 sekund 
oczekiwania);

• bezpieczne wejście pieszego na jezdnię z oczeki-
waniem na możliwość wejścia – zatrzymanie przed 
przejściem i poszukiwanie akceptowalnej luki między 
pojazdami i wejście bez zagrożenia wypadkowego – 
w tej sytuacji rozpatrywane są grupy pieszych;

• wtargnięcie na jezdnię, niedługo po zgłoszeniu lub 
w efekcie zbyt długiego oczekiwania na możliwość 
wejścia – wiąże się z wymuszeniem zachowań kieru-
jących pojazdami (gwałtowne hamowanie, ucieczka 
na sąsiedni pas ruchu);

• szczególnie niebezpieczne wtargnięcie na jezdnię 
– gdy wejście na jezdnię wiąże się z realnym zagroże-
niem życia lub zdrowia pieszego.

Uwzględniono także następujące zachowania kierow-
ców na poszczególnych pasach ruchu w momencie wcho-
dzenia pieszych na jezdnię:

• ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzące-
mu na jezdnię – zahamowanie lub wyraźne zwolnie-
nie w celu ustąpienia pierwszeństwa (oceniane su-
biektywnie);

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzą-
cemu na jezdnię – kontynuowanie jazdy po pasie, 
wymuszające zatrzymanie lub zmniejszenie prędkości 
pieszego;

• wyprzedzanie lub omijanie pojazdów zatrzymu-
jących się na sąsiednich pasach – w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszym;

• szczególnie niebezpieczne wyprzedzanie lub omi-
janie pojazdów zatrzymujących się na sąsiednich 
pasach – w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, 
gdy zachodziło realne, poważne ryzyko potrącenia 
pieszego.

Notowane były także przypadki, kiedy na poszczegól-
nych pasach ruchu w subiektywnie ocenianej odległości od 
przejścia (umożliwiającej bezpieczne przejście pieszego) nie 
było żadnego zbliżającego się pojazdu. Były one określane 
jako „pusty pas ruchu”.

W ocenie zachowań kierujących uwzględniono także 
strukturę pojazdów, biorąc pod uwagę, że autobusy komu-
nikacji miejskiej oraz inne pojazdy komunikacji zbiorowej, 
na odcinkach, na których znajdują się analizowane przejścia 
dla pieszych, poruszają się niemal wyłącznie pasami auto-
busowymi. Dlatego na pasach ogólnodostępnych przyjęto 
uproszczony podział na samochody osobowe, pojazdy wy-
sokie (pojazdy dostawcze, ciężarowe i gdyby się pojawiły, 
także autobusy i mikrobusy) oraz inne pojazdy (w tym ro-
wery). Natomiast na pasie autobusowym struktura ta zo-
stała rozszerzona – przyjęto podział na: autobusy i autokary, 
mikrobusy, taksówki, inne samochody osobowe, inne po-

Rys. 2. Przykładowe punkty kolizji na jednopoziomowych przejściach bez sygnalizacji przez 
jezdnie jednokierunkowe z pasem autobusowym, wykorzystywanym przez A) autobus,  
B) inny pojazd
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jazdy wysokie, oraz pozostałe pojazdy (w tym motocykle 
i rowery). Natomiast nie podlegały rejestracji zachowania 
kierujących w sytuacji, gdy na przejściu nie było pieszych.

Lokalizacja i opis analizowanych przejść dla pieszych 
Pod uwagę wzięto wszystkie pięć przejść dla pieszych przez 
jezdnie z pasami autobusowymi zlokalizowanych w cen-
trum Krakowa. Cztery z nich, ustawione parami znajdują się 
w al. Trzech Wieszczów, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania 
bez sygnalizacji z ul. Śląską (w obrębie węzła przesiadkowego 
Nowy Kleparz) oraz przy Parku Krakowskim (rys. 3). 

Liczba zarejestrowanych zachowań pieszych
Podczas pomiarów prowadzonych w okresie porannym (6:00 
–10:00) oraz okresie popołudniowym (14:00–18:00), w prze-
ciętnym dniu roboczym, na pięciu przejściach zarejestrowano 
łącznie 8207 pieszych przechodzących przez jezdnie z pasami 
autobusowymi, którzy tworzyli 2860 grup (tab.1).

Rys. 3. Analizowane przejścia dla pieszych w al. Trzech Wieszczów oraz w ul. Doktora 
Twardego

W obu przypadkach są to przejścia przez jezdnie jedno-
kierunkowe o trzech pasach ruchu (w tym jeden pas autobu-
sowy po prawej stronie jezdni), rozdzielone szerokimi pasami 
dzielącymi, pracujące całkowicie oddzielnie. Przejścia w są-
siedztwie ulicy Śląskiej (nr 1 i 2) znajdują się na silnie uczęsz-
czanym ciągu pieszym w stronę Nowego Kleparza, w odle-
głości około 100 metrów od jednego z najważniejszych 
skrzyżowań w centrum miasta, z ulicami Długą i Prądnicką. 
Jest to ciąg pieszy o znaczeniu historycznym, silnie zakorze-
niony w świadomości mieszkańców. Przejścia przy Parku 
Krakowskim (nr 3 i 4) mają nieco mniejsze znaczenie, znaj-
dują się w odległości około 250 metrów i 130 metrów od 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – odpowiednio z ulicami 
Królewską i Czarnowiejską. W okresach wzmożonego ruchu 
przejścia znajdują się w strefie oddziaływania wymienionych 
skrzyżowań. W obrębie przejścia nr 3 z pasa autobusowego 
dodatkowo korzystają pojazdy skręcające w prawo, którym 
umożliwiono wjazd na pas jeszcze przed przejściem. Piąte 
przejście jest zlokalizowane na dwupasowej jednokierunko-
wej jezdni ulicy Doktora Twardego, tuż za skrzyżowaniem 
z ulicą Pielęgniarek, pas autobusowy znajduje się po prawej 
stronie przekroju jezdni, jedynie na jezdni prowadzonej w stro-
nę centrum Krakowa.

Liczba pieszych i grup pieszych  
korzystających z analizowanych przejść

Przejście  
dla pieszych Godzina

Liczba pieszych Liczba grup pieszych

od strony 
pasa  

dzielącego

od strony 
pasa BUS

łącznie 
z obu 
stron

od strony 
pasa  

dzielącego

od strony 
pasa 
BUS

łącznie 
z obu 
stron*

1. Śląska  
(przez jezdnię 
w kierunku ul. 
Czarnowiejskiej)

6:00–10:00 424 641 1065 220 292 380

14:00–18:00 1059 876 1935 289 281 346

2. Śląska  
(przez jezdnię 
w kierunku  
Nowego Kleparza)

6:00–10:00 651 446 1097 274 251 391

14:00–18:00 955 1168 2123 311 343 400

3. Park Krakowski  
(przez jezdnię  
w kierunku  
ul. Czarnowiejskiej)

6:00–10:00 129 188 317 105 130 216

14:00–18:00 212 215 427 137 148 261

4. Park Krakowski  
(przez jezdnię  
w kierunku  
Nowego Kleparza)

6:00–10:00 193 136 329 135 107 242

14:00–18:00 200 211 411 139 145 284

5. Doktora 
Twardego (przez 
jezdnię w kie-
runku Nowego 
Kleparza)

6:00–10:00 113 130 243 81 94 176

14:00–18:00 156 104 260 88 76 164

  * uwzględniając, że grupy pieszych pojawiały się w tym samym czasie po obu stronach jezdni

Tabela 1 

Oznacza to, że na najbardziej obciążonych przejściach 
(nr 1 i 2) zgłasza się przeciętnie 8–9 pieszych na minutę 
oraz formuje się średnio 1,5 grupy pieszych na minutę.

Zachowania pieszych
Analizie poddano zachowania całych grup pieszych, któ-
rzy w miarę w tym samym czasie rozpoczynali wchodzenie 
na przejście. Takie podejście lepiej obrazuje liczbę sytuacji 
konfliktowych, niż wzięcie pod uwagę każdego piesze-
go z osobna. Wynika to z podobieństw i naśladownictwa 
zachowań. Zazwyczaj wejście na jezdnię jednego pieszego 
powodowało także wejście pozostałych oczekujących oraz 
zmianę sytuacji ruchowej w obrębie całego przejścia.

Większość zaobserwowanych zachowań była prawidłowa 
(rys. 4), dominowały sytuacje, w których piesi oczekiwali na 
możliwość wejścia na jezdnię, formując grupy lub po prostu 
bezpiecznie wchodzili na jezdnię. Jednak podczas 8 godzin-
nych pomiarów zarejestrowano aż 158 przypadków wtar-
gnięć reprezentantów grup pieszych na jezdnię, co skutko-
wało gwałtownymi reakcjami kierowców. Zaobserwowano 
także aż osiem przypadków, gdy wtargnięcie pieszego było 
szczególnie niebezpieczne i wiązało się z dużym ryzykiem.

W tabeli 2 zamieszczono łączne udziały zachowań nie-
bezpiecznych (wtargnięć i szczególnie niebezpiecznych 
wtargnięć pieszych na jezdnię – udziały te połączono ze 
względu na szczęśliwie niewielką liczbę tych drugich) z po-
działem na kierunki dojścia do przejścia (od strony pasa 
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dzielącego i od strony pasa autobusowego) oraz na pory 
dnia (okres poranny i popołudniowy). Pogrubieniem zazna-
czono statystycznie istotne różnice pomiędzy poszczególny-
mi udziałami zachowań niebezpiecznych.

Okazało się, że na wszystkich pięciu analizowanych 
przejściach udziały zachowań niebezpiecznych pieszych 
nadchodzących od strony pasa dzielącego i od strony pasa 
autobusowego są zbliżone. Potwierdzają to wyniki zastoso-
wanego testu istotności dla dwóch wskaźników struktury; 
na 5% poziomie istotności nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy o równości udziałów niebezpiecznych zachowań 
pieszych nadchodzących z obu stron, zarówno w okresie 
porannym, jak i popołudniowym. Na dwóch przejściach 
(nr 1 i nr 5) wystąpiły jednak istotne różnice pomiędzy 
łącznymi udziałami zachowań niebezpiecznych w okresie 
porannym i popołudniowym. W przypadku przejścia 
Śląska (kierunek: ul. Czarnowiejska) znacznie większy 
udział zaobserwowano w okresie popołudniowym, nato-
miast na przejściu Doktora Twardego – w okresie poran-
nym udział wyniósł aż 12%, podczas gdy w okresie popo-
łudniowym nie zaobserwowano ani jednego niebezpieczne-
go zachowania pieszego wchodzącego na jezdnię. Przyjęto 
więc ogólne uzasadnienie, że udziały zachowań niebez-
piecznych w okresach porannym i popołudniowym mogą 
się istotnie różnić, zależą bowiem od indywidualnych cech 
każdego przejścia, w szcze gólności jego funkcji w układzie 
komunikacyjnym. Na rysunkach 4 (okres poranny) oraz 5 
(okres popołudniowy) przedstawiono strukturę zachowań 
pieszych na analizowanych przejściach.

Generalnie można uznać, że w okresie popołudniowym 
bezwzględna liczba niebezpiecznych zachowań pieszych jest 
większa – co widać szczególnie  w przypadku obu przejść na 
alei Trzech Wieszczów w kierunku ulicy Czarnowiejskiej. 

Tabela 2

Udziały niebezpiecznych zachowań pieszych przy wejściu na przejście

Przejście dla 
pieszych

Okres poranny
(6:00–10:00)

Okres popołudniowy
(14:00–18:00)

Okres 
poranny 
i popołu-
dniowy, 
łącznie 

z obu stron

od strony 
pasa 

dzielącego

od strony 
pasa  
BUS

łącznie 
z obu 
stron

od strony 
pasa  

dzielącego

od strony 
pasa BUS

łącznie 
z obu 
stron*

1. Śląska  
(przez jezdnię 
w kierunku ul. 
Czarnowiejskiej)

0,055 0,051 0,053 0,093 0,100 0,096 0,076

2. Śląska  
(przez jezdnię 
w kierunku 
Nowego 
Kleparza)

0,018 0,012 0,015 0,013 0,012 0,012 0,014

3. Park Krakowski 
(przez jezdnię 
w kierunku ul. 
Czarnowiejskiej)

0,086 0,038 0,060 0,080 0,074 0,077 0,069

4. Park Krakowski 
(przez jezdnię 
w kierunku 
Nowego 
Kleparza)

0,015 0,037 0,025 0,029 0,007 0,018 0,021

5. Doktora 
Twardego (przez 
jezdnię w kie-
runku Nowego 
Kleparza)

0,111 0,128 0,120 0,000 0,000 0,000 0,062

Rys. 4. Struktura zachowań pieszych na analizowanych przejściach przez jednokierunkowe 
jezdnie wielopasowe z pasami autobusowymi w okresie porannym (6:00–10:00)

Rys. 5. Struktura zachowań pieszych na analizowanych przejściach przez jednokierunkowe 
jezdnie wielopasowe z pasami autobusowymi w okresie popołudniowym (14:00–18:00)

Także na tych dwóch przejściach zarejestrowano jedyne przy-
padki zachowań szczególnie niebezpiecznych – aż 7 z 8 mia-
ło miejsce na przejściu Park Krakowski w kierunku ulicy 
Czarnowiejskiej, co zasługuje na szczególną uwagę podczas 
ewentualnych prac nad rozwiązaniami poprawiającymi bez-
pieczeństwo pieszych na analizowanych przejściach.

Zachowania kierujących pojazdami
W przypadku analizy zachowań kierujących pojazdami pod 
uwagę brano konfiguracje zachowań na poszczególnych pa-
sach ruchu (lewym, środkowym i autobusowym) w chwili 
wchodzenia pieszych na jezdnię – osobno od strony pasa 
dzielącego i od strony pasa autobusowego, z uwzględnieniem 
zachowań opisanych w punkcie 4.1. Podczas pomiarów uzy-
skano aż 54 takie konfiguracje, dlatego w referacie skupiono 
się na wynikach ogólnych. Rozważono 4 przypadki ogólne:

•	 zachowanie przepisowe i bezpieczne: na żadnym 
z pasów nie było przypadku nieustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu;

•	 zachowanie nieprzepisowe, ale bezpieczne: nie ustą-
piono pierwszeństwa pieszym choćby tylko na jed-
nym pasie (ale nie doszło do wyprzedzania lub omija-
nia innych pojazdów ustępujących pierwszeństwa);
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•	 zachowanie nieprzepisowe i niebezpieczne: doszło do 
wyprzedzania pojazdów ustępujących pierwszeństwa 
pieszym na sąsiednich pasach ruchu;

•	 zachowanie nieprzepisowe i szczególnie niebezpieczne: 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub wyprze-
dzanie (także omijanie) innego pojazdu ustępującego 
pierwszeństwa było szczególnie niebezpieczne i z wy-
sokim prawdopodobieństwem mogło się zakończyć 
potrąceniem pieszego na przejściu.

Zdecydowana większość zachowań kierowców była bez-
pieczna. Chociaż przypadki zachodzenia zdarzeń niebez-
piecznych mają niewielki udział procentowy, to jednak każ-
dy z nich mógł się wiązać z tragicznymi konsekwencjami. 

Generalnie zaobserwowano 37 przypadków wyprzedza-
nia lub omijania pojazdów ustępujących pierwszeństwa 
pieszym na analizowanych przejściach oraz dodatkowo 18 
przypadków szczególnie niebezpiecznych. Zauważyć moż-
na, że nieco więcej zachowań szczególnie niebezpiecznych 
dotyczyło pieszych wchodzących na jezdnię od strony pasa 
autobusowego. Wyodrębniono aż 10 takich przypadków 
(z czego aż 8 na przejściu Śląską w stronę ul. Czarnowiejskiej) 
przy 8 przypadkach takich zachowań kierujących wobec 
pieszych wchodzących na jezdnię od strony pasa dzielącego. 
Także przypadków wyprzedzania pojazdów ustępujących 
pierwszeństwa było więcej w odniesieniu do pieszych od 
strony pasa dla autobusów. W tabeli 3 zamieszczono łączne 
udziały zachowań niebezpiecznych i szczególnie niebez-
piecznych na poszczególnych przejściach.

Można zauważyć znaczne różnice pomiędzy udziałem 
zachowań niebezpiecznych na przejściach Śląska (kierunek: 
Nowy Kleparz, rano) oraz Park Krakowski (kierunek: ul. 
Czarnowiejska, rano i po południu). W pierwszym wymie-
nionym przypadku są to różnice także statystycznie istotne 
na 5% poziomie istotności. Różnice pomiędzy udziałami 

zachowań niebezpiecznych w okresie porannym i popołu-
dniowym w dużej mierze zależą od różnic wynikających 
z kierunków nadchodzenia pieszych. 

Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono bezwzględne liczby 
zarejestrowanych zachowań kierujących pojazdami.

Udziały niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami  
w obrębie przejść dla pieszych

Przejście dla 
pieszych

Okres poranny
(6:00–10:00)

Okres popołudniowy
(14:00–18:00)

Okres poran-
ny i popo-
łudniowy, 
łącznie  

z obu stron

od strony  
wyspy  

dzielącej

od strony 
pasa BUS

łącznie  
z obu 
stron

od strony  
wyspy  

dzielącej

od strony  
pasa 
BUS

łącznie  
z obu  
stron*

1. Śląska 
(przez jezdnię 
w kierunku ul. 
Czarnowiejskiej)

0,017 0,033 0,026 0,017 0,028 0,022 0,023

2. Śląska 
(przez jezdnię 
w kierunku 
Nowego Kleparza)

0,038 0,091 0,061 0,000 0,004 0,002 0,023

3. Park Krakowski 
(przez jezdnię 
w kierunku ul. 
Czarnowiejskiej)

0,167 0,111 0,130 0,157 0,089 0,125 0,127

4. Park Krakowski 
(przez jezdnię 
w kierunku 
Nowego Kleparza)

0,029 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,007

5. Doktora 
Twardego 
(przez jezdnię 
w kierunku 
Nowego Kleparza)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rys. 6. Struktura zachowań kierujących pojazdami w stosunku do pieszych wchodzących  
na jezdnię od strony wyspy dzielącej

Rys. 7. Struktura zachowań kierujących pojazdami w stosunku do pieszych wchodzących  
na jezdnię od strony pasa autobusowego

Proponowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo
Uzyskane wyniki dotyczą konkretnych przejść dla pie-
szych przez jezdnie z wydzielonymi pasami autobusowymi 
i wyciąganie zbyt daleko idących wniosków dla ogółu tego 
typu rozwiązań byłoby pochopne. Należy wykonać więcej 
podobnych badań, na większej liczbie przejść. Jednak wy-
konane analizy zachowań pieszych oraz kierujących pojaz-
dami dają podstawę do sformułowania propozycji poprawy 
bezpieczeństwa na tego typu przejściach. 

Ponieważ na jedynym badanym przejściu przez jezdnię 
dwu pasową nie zanotowano żadnych zachowań szczególnie 
niebezpiecznych, propozycje dotyczą tylko jezdni trzypaso-
wych. 

Możliwości rozwiązań dla przejść przez jednokierunkowe 
jezdnie trzypasowe z pasami autobusowymi
Istnieje grupa możliwych rozwiązań o charakterze ogólnym, 
zwiększających poziom bezpieczeństwa na przejściach dla 

Tabela 3
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pieszych bez sygnalizacji świetlnej, w mniejszym lub więk-
szym stopniu uwzględniających obecność pasa autobusowe-
go w przekroju ulicy. Zastosowanie klasycznych przejść nie 
sprzyja ani zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, ani po-
prawie jakości funkcjonowania komunikacji autobusowej. 
Należy więc zastosować bardziej efektywne rozwiązania. 
Spośród możliwych rozwiązań wymienić można:

•	 usytuowanie przejścia dla pieszych w innym poziomie 
(przejście podziemne lub nadziemne);

•	 uniemożliwienie pojazdom skręcającym w prawo 
z pasa autobusowego na najbliższym skrzyżowaniu 
wjazdu na ten pas jeszcze przed przejściem (rys. 7A);

•	 fizyczne oddzielenie pasa autobusowego od pozosta-
łych pasów za pomocą wyspy azylu (rys. 7B);

•	 wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, która powinna 
zapewniać priorytet pojazdom komunikacji miejskiej.

zaburzonego przebiegu pasa autobusowego podkreśli nad-
rzędne znaczenie komunikacji autobusowej i umożliwi auto-
busom przejazd z wysoką prędkością.. 

Natomiast w przypadku przejść w obrębie Nowego 
Kleparza, z których korzysta najwięcej pieszych, możliwości 
wygięcia pasów ogólnodostępnych są bardziej ograniczone, 
ze względu na utrzymanie relacji na wprost i w lewo z ulicy 
Śląskiej. Być może więc bardziej zasadne byłoby wprowadze-
nie sygnalizacji świetlnej, w pełni skoordynowanej z sygnali-
zacją na sąsiednim skrzyżowaniu z ulicami Długą i Prądnicką, 
umożliwiającą przyznawanie priorytetów autobusom – tak 
aby w stosunku do stanu obecnego straty czasu autobusów 
nie wzrosły. Należy przy tym uwzględnić postoje autobusów 
na przystanku „Nowy Kleparz”, pomiędzy skrzyżowaniem 
z ulicą Prądnicką a ulicą Śląską. 

Wybór któregoś z zaproponowanych rozwiązań powi-
nien być poprzedzony szczegółową analizą.

Podsumowanie
Na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przez 
jednokierunkowe jezdnie z pasami autobusowymi docho-
dzi do wielu zachowań niebezpiecznych, wywoływanych 
zarówno przez pieszych, jak też kierujących pojazdami. 
O ile zachowania pieszych są podobne, niezależnie od tego 
czy wchodzą oni na jezdnię od strony pasa autobusowego 
czy od strony pasa dzielącego, to w przypadku zachowań 
kierujących pojazdami, więcej zagrożeń dotyczy pieszych 
wchodzących od strony pasa dla autobusów.

Częste zachowania niebezpieczne z jednej strony zwięk-
szają prawdopodobieństwo ciężkich wypadków z udziałem 
pieszych, z drugiej zaś wpływają negatywnie na funkcjono-
wanie pasów autobusowych. W sytuacjach wzmożonego ru-
chu w przekroju kierowcy autobusów są zmuszeni do zwal-
niania lub hamowania w sąsiedztwie przejść, powodując stra-
ty czasu autobusów (a co za tym idzie pasażerów) na odcin-
kach, na których przejazd autobusu powinien być niezakłó-
cony i odbywać się z możliwie dużą prędkością. Tymczasem 
autobusy albo nie są w stanie w pełni efektywnie korzystać 
z pasów ruchu, które przecież dla nich zostały wydzielone, 
albo stanowią realne zagrożenie dla pieszych. Istnieje więc 
potrzeba poważnej dyskusji, czy przejścia bez sygnalizacji 
świetlnej, przez jednokierunkowe jezdnie z pasami autobuso-
wymi powinny być stosowane, oraz jakimi metodami można 
poprawić bezpieczeństwo pieszych, nie powodując utrudnień 
dla komunikacji autobusowej. 
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Rozwiązania rekomendowane na przejściach  
przez al. Trzech Wieszczów
Komunikacja autobusowa w alei Trzech Wieszczów peł-
ni rolę najbardziej efektywnego środka przewozowego. 
Propo zycje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pie-
szych muszą więc w najwyższym stopniu uwzględniać po-
trzeby autobusów, oferując możliwości szybkiego, w miarę 
bez zatrzymań przemieszczania się. Proponowane rozwią-
zania muszą się też charakteryzować wysokim poziomem 
realności tech nicznej i ekonomicznej. 

Dla przejścia przy Parku Krakowskim przez jezdnię pro-
wadzącą ruch w kierunku ul. Czarnowiejskiej zarekomendo-
wać można skrócenie odcinka, z którego mogą korzystać 
pojazdy skręcające w prawo, tak aby zaczynał się on dopiero 
za przedmiotowym przejściem dla pieszych. Jeszcze lepszy 
efekt w tym miejscu (także na przejściu w drugim kierunku) 
można uzyskać, stosując wyspę oddzielającą pas autobusowy 
od pozostałych pasów ruchu poprzez wygięcie pasów ogólno-
dostępnych kosztem części pasa dzielącego. Utrzymanie nie-

Rys. 7. Propozycje poprawy bezpieczeństwa: A) uniemożliwienie pojazdom skręcającym w prawo z pasa 
autobusowego na najbliższym skrzyżowaniu wjazdu na ten pas jeszcze przed przejściem; B) utworzenie 
wyspy azylu pomiędzy pasem autobusowym a pasami ogólnymi poprzez odgięcie pasów ogólnych
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Wprowadzenie
Straż miejska Krakowa jest umundurowaną formacją po-
wołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gmi-
ny, wykonującą zadania w tym zakresie, wynikające z ustaw 
i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień prze-
widzianych w art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych.

Ważną grupą uprawnień funkcjonariuszy straży miej-
skich w kontekście współpracy z inspektorami MPK są 
uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego 
wobec:
1) kierującego pojazdem:

•	 niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 
określonego odpowiednim znakiem drogowym,

•	 naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przy-
padku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy uży-
ciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
•	 zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
•	 ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, 

pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub 
pędzeniu zwierząt,

•	 ruchu pieszych.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 
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Streszczenie. Artykuł jest spojrzeniem na problemy bezpieczeństwa 
w transporcie zbiorowym z pozycji jednostki zajmującej się ochroną 
spokoju i porządku publicznego. Przedstawiono w nim charakterysty-
kę uprawnień straży gminnych/miejskich w zakresie ruchu drogowe-
go oraz organizację krakowskiej straży miejskiej. Przede wszystkim 
omówiono zakres współpracy straży miejskiej Krakowa z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA w Krakowie mającej na celu 
poprawę porządku i bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejskim 
transporcie drogowym funkcjonującym na terenie miasta. Wnioski 
sformułowano, opierając się na danych z lat 2010–2011, pochodzących 
z wewnętrznych baz danych straży miejskiej Krakowa. Weryfikacji 
i bardziej szczegółowym ocenom poddano rok 2011, tj. okres reali-
zacji porozumienia zawartego  29 grudnia 2010 roku pomiędzy jed-
nostkami, dokonując analizy ze względu na rodzaj naruszeń porząd-
ku publicznego oraz efektów przeprowadzonych działań. Ponadto 
referat podnosi temat konieczności kształtowania nowych rozwiązań 
współpracy poprzez określenie odpowiednich i efektywnych systemów 
współdziałania.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, straż miejska, bezpieczeństwo

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego 
w zakresie, o którym była już mowa, strażnicy gminni 
(miejscy) są upoważnieni do:
•	 zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;
•	 sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kie-

rowaniem pojazdem i jego używaniem;
•	 używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypad-

ku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe, 
w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować 
się w ruchu;

•	 legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wią-
żących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub 
używania pojazdu;

•	 wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą 

ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposo-

bu jego zachowania;
•	 sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 

78 ust. 2 (zgłoszenie zmiany właściciela pojazdu);
•	 żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskaza-

nia komu powierzył pojazd do kierowania lub używania 
w oznaczonym czasie.

Priorytetowe zadania straży miejskiej Krakowa
Straż miejska Krakowa rozpoczęła swoją działalność 2 
kwietnia 1991 roku na podstawie Zarządzenia Nr 9/91 
Prezydenta Miasta Krakowa z 25 marca 1991 roku o utwo-
rzeniu straży miejskiej w Krakowie. Za priorytetowe uznaje 
się działania w zakresie:

•	 poprawy porządku i spokoju publicznego,
•	 naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
•	 naruszenia przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku,
•	 naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogo-

wym.
 

Poprawa porządku publicznego
Poprawa stanu porządku publicznego oraz poczucia bez-
pieczeństwa społeczności lokalnej jest realizowana poprzez 
przeprowadzenie działań zapobiegających popełnianiu naj-
bardziej uciążliwych wykroczeń oraz przestępstw. 

Działania w zakresie porządku publicznego obejmują 
kontrole prewencyjne miejsc, gdzie może dochodzić do wy-
kroczeń, zdecydowane działania w przypadkach zakłócenia 
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spokoju i porządku publicznego, spoczynku nocnego oraz 
innych wybryków, a także podejmowanie interwencji wo-
bec hałaśliwych, agresywnych grup młodzieży. Należy pa-
miętać, iż w tym roku Kraków będzie gościł drużyny pił-
karskie biorące udział w finałowym turnieju EURO 2012, 
co wymaga wzmożenia działań w miesiącu czerwcu ze 
względu na przewidywaną obecność kibiców tych drużyn 
w Krakowie. Zwiększenie działań ma na celu reagowanie 
w szczególności na hałaśliwe grupy kibiców zakłócające 
spokój i porządek publiczny jak również na inne zachowa-
nia wykraczające poza normy prawne.

Zero tolerancji dla alkoholu
Wykroczenia związane z łamaniem przepisów Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na-
leżą do jednych z najbardziej uciążliwych. Osoby nietrzeźwe 
na ulicach miasta, niezależnie od swojego zachowania wzbu-
dzają w przechodniach niesmak, a często strach. Strażnicy 
miejscy interweniują w przypadkach spożywania alkoholu 
w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się 
w okolicznościach zagrażających jej życiu, zdrowiu lub sta-
nowi takie zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy dopro-
wadzają ją do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień. 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest skuteczne i pełne jedynie 
wtedy, gdy kontrolą objęte są również placówki prowadzą-
ce obrót napojami alkoholowymi. Zgodnie z wewnętrznymi 
zarządzeniami zintensyfikowano również działania ukierun-
kowane na ujawnianie sprzedaży napojów alkoholowych oso-
bom nietrzeźwym, osobom poniżej 18 roku życia oraz pro-
wadzenie sprzedaży napojów alkoholowych pod zastaw, na 
kredyt lub wbrew warunkom zezwolenia.

Czystość i porządek
W ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych 
strażnicy straży miejskiej Krakowa podejmują interwencje 
związane z nieprzestrzeganiem zapisów Ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz zapisów Uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy zwracają szcze-
gólną uwagę na właściwą gospodarkę odpadami i nieczy-
stościami poprzez kontrolę posiadanych przez właścicieli 
i zarządców nieruchomości umów i rachunków na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych. Strażnicy egzekwują od 
nich także utrzymanie czystości i porządku na chodnikach 
oraz na terenach samych nieruchomości.

Funkcjonujące w ramach wyspecjalizowanego referatu 
patrole ekologiczne kontrolują miejsca, w których docho-
dzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Prowa-
dzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i pod-
miotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i po-
rządku na terenie miasta Krakowa.

Wykroczenia drogowe
W ramach posiadanych uprawnień strażnicy straży miej-
skiej Krakowa podejmują interwencje wobec uczestników 

ruchu drogowego, którzy dopuścili się wykroczeń w zakre-
sie nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju 
pojazdów, ruchu rowerów, ruchu pieszych oraz wobec kie-
rujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu 
ruchu w obu kierunkach. 

W ramach prowadzonych działań związanych z kon-
trolą ruchu drogowego strażnicy miejscy kontrolują miej-
sca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych. Podejmowane działania mają na celu elimino-
wanie przypadków nieuprawnionego zajmowania tych 
miejsc. 

Oprócz działań typowo restrykcyjnych straż miejska 
Krakowa podejmuje również działania prewencyjne mające 
na celu informowanie kierowców o obowiązujących przepi-
sach ruchu drogowego.

Współpraca straży miejskiej Krakowa  
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sa
Straż miejska Krakowa podpisała i realizuje porozumienia 
z wieloma instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców.

Od pięciu lat prowadzi unikatową w skali kraju współ-
pracę z Miejskim Przedsię biorstwem Komunikacyjnym SA 
w Krakowie. Współ praca rozpoczęła się w 2007 roku od 
akcji Bezpieczny Powrót, w której inspektorzy MPK SA 
i patrol straży miejskiej dbali o to, aby pasażerowie mogli 
bezpiecznie podróżować krakowskimi tramwajami i auto-
busami. Od tego czasu współpraca ta została zdecydowanie 
poszerzona i objęła także wspólne patrole inspektorów 
i strażników na ulicach, gdzie najczęściej dochodzi do przy-
padków łamania przepisów przez parkujących pojazdy. 

29 grudnia 2010 roku podpisane zostało porozumienie2 
pomiędzy jednostkami mające na celu jeszcze ściślejszą 
współpracę na rzecz poprawy porządku publicznego.

Zapobieganie przypadkom niszczenia mienia, dewasta-
cji pojazdów komunikacji miejskiej, automatów Krakow-
skiej Karty Miejskiej oraz wiat przystankowych, w których 
chuligani rozbijają szyby, malują graffiti, kradną gabloty 
z rozkładami jazdy, kosze na śmieci, a nawet ławki – to za-
dania podejmowane i realizowane przez strażników miej-
skich w myśl podpisanego porozumienia.

Porozumienie określa następujące zasady współpracy:
I. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni ka cyj-

nego SA w ramach pełnionych obowiązków zobowiązu-
ją się do powiadamiania służby dyżurnej straży miejskiej 
Krakowa oraz właściwego reagowania w ramach posia-
danych kompetencji w przypadku stwierdzenia naru-
szeń porządku publicznego, w szczególności:
•	 utrudniania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej,
•	 parkowania pojazdów na przystankach komunikacji 

miejskiej,
•	 spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
•	 naklejania plakatów, ogłoszeń, afiszy w miejscach do 

tego nie przeznaczonych lub bez zgody zarządcy,

2 Porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa i Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Kraków, 29 grudnia 2010.
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•	 niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, 
•	 natarczywego żebrania w miejscach publicznych,
•	 zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności,
•	 zakłócania spokoju i porządku w miejscach publicz-

nych,
•	 przebywania osób bezdomnych, szczególnie w okre-

sie zimowym, w sytuacjach rodzących zagrożenie dla 
ich życia i zdrowia;

II. W ramach realizacji porozumienia przewiduje się wspól-
ne patrole (funkcjonariusz straży miejskiej Krakowa 
oraz wytypowany pracownik Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie) kierowane 
w miejsca wcześniej uzgodnione przez koordynatorów 
porozumienia;

III.Straż miejska Krakowa zobowiązuje się do przeprowa-
dzenia instruktażu z zakresu prawa wykroczeń oraz 
taktyki i techniki interwencji dla wytypowanych pra-
cowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni kacyj-
nego SA w Krakowie;

IV. Dodatkowo Strony zobowiązały się do wzajemnego 
wspierania działań i inicjatyw w zakresie poprawy po-
rządku publicznego na terenie miasta Krakowa.

Ważniejsze działania i akcje realizacji porozumienia

Działania „Wystarczy 1 metr”
W 2011 roku do straży miejskiej zgłoszono 341 przypad-
ków tamowania i utrudniania ruchu pojazdów komunikacji 
zbiorowej. 

Były to głównie przypadki pozostawienia pojazdów 
zbyt blisko torowiska, uniemożliwiając poruszanie się tram-
wajom, blokowane były często zatoki przystankowe, co na-
rażało pasażerów na utrudnienia przy wsiadaniu i wysiada-
niu z pojazdów. Największe problemy pojawiały się w cią-
gach komunikacyjnych na ulicach: Rakowickiej, Długiej, 
Kalwaryjskiej oraz Karmelickiej.

Stąd hasło: „Wystarczy 1 metr” ponieważ jest to taka 
odległość pojazdu od torowiska, która pozwala motorni-
czemu bezpiecznie przejechać obok zaparkowanego sa-
mochodu. Celem działań było zmniejszenie liczby przy-
padków zablokowania torowisk przez nieprawidłowo po-
zostawiony samochód. Okresowo w ramach wspólnych 
patroli kierowcom przekazywane były okolicznościowe 
ulotki.

Strażnicy miejscy i inspektorzy MPK SA dyscyplinowa-
li w minionych dwunastu miesiącach kierowców, którzy, 
łamiąc przepisy, parkowali w miejscach niedozwolonych, 
zbyt blisko torowisk, w miejscach obowiązywania znaków 
zakazu czy na przystankach. W ubiegłym roku w wyniku 
podjętych wspólnie działań ujawniono 1767 wykroczeń. 
Mandatami karnymi ukarano 1064 osoby, pouczono 665 
sprawców wykroczeń, sporządzono 38 notatek celem skie-
rowania wniosków o ukaranie do sądu.

Działania „Bezpieczny powrót”
Działania pod nazwą ,,Bezpieczny powrót”, ukierunko-
wane są między innymi na wykrywanie i przeciwdziałanie 

przypadkom zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
niszczenia mienia, używania słów nieprzyzwoitych oraz 
spożywania napojów alkoholowych na przystankach. 

Na podstawie posiadanych informacji oraz wspólnych 
obserwacji wytypowane zostały linie komunikacyjne, na 
których najczęściej dochodzi do przypadków łamania prze-
pisów prawa. Umundurowani strażnicy miejscy mają moż-
liwość skutecznego podejmowania interwencji wobec 
sprawców czynów zabronionych dzięki współpracy i bezpo-
średniej łączności z inspektorem MPK SA, który wykonu-
jąc swoje obowiązki w ubraniu cywilnym, ma możliwość 
nieskrępowanej obserwacji i wezwania na miejsce zdarzenia 
patrolu straży miejskiej.

W 2011 roku przeprowadzono 41 służb patrolowych, 
w wyniku których ujawniono 224 wykroczenia. Mandatami 
karnymi ukarano 112 osób, sporządzono 5 notatek celem 
skierowania wniosków o ukaranie do sądu, pouczono 107 
sprawców wykroczeń.

Szkolenia pracowników MPK
W I kwartale 2011 roku straż miejska przeprowadzi-
ła instruktaż z zakresu prawa wykroczeń oraz takty-
ki i techniki interwencji dla wytypowanych pracowni-
ków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA 
w Krakowie. Szkoleniu poddano 20 wytypowanych in-
spektorów. Pierwszym etapem szkolenia z przepisów pra-
wa było wyjaśnienie: pojęcia obrony koniecznej, co to jest 
ujęcie obywatelskie, jak bezpiecznie dokonywać kontroli 
osobistej, kim jest funkcjonariusz publiczny, jakie ma pra-
wa, obowiązki oraz w jakim zakresie jest chroniony pra-
wem. Drugim etapem szkolenia była nauka wybranych 
technik interwencji, czyli jak skutecznie bronić się przed 
napastnikiem. Przedstawione były metody obezwładnia-
nia za pomocą dźwigni, rzutów, obaleń, a także sposo-
by odpierania ataków w postaci zadawanych ciosów oraz 
kopnięć. Pokazano, jak umiejętnie wykorzystać do obrony 
przedmioty codziennego użytku, takie jak klucze, teczka 
lub parasol. Inspektorzy MPK SA uczyli się również, jak 
ma wyglądać współpraca i asekuracja podczas wspólnego 
patrolu lub w czasie podejmowania interwencji celem za-
pewnienia bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych 
działań przez strażników.

Jak podkreślali sami inspektorzy, nabyte umiejętności 
przydadzą się w codziennej pracy. Wszyscy podkreślali 
przede wszystkim to, że dzięki szkoleniu zdobyli wiedzę 
o tym, jak powinni się zachować w różnych niebezpiecz-
nych sytuacjach, których, jak zgodnie przyznali, w ich pra-
cy nie brakuje. 

Warsztaty szkoleniowe w zakresie ratownictwa me-
dyczno-drogowego
Straż miejska Krakowa przy współudziale Grupy Ratow-
nictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego SA zorganizowała we wrze-
śniu 2011 roku warsztaty szkoleniowe w zakresie ratow-
nictwa medyczno-drogowego. Tematem warsztatów była 
„Organizacja pomocy na miejscu wypadku masowego”. 
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Ćwiczenia zostały przeprowadzone w całości na tere-
nie Zajezdni Autobusowej MPK SA w Krakowie przy 
ul. Walerego Sławka 10. Jako pozorantów wykorzystano 
uczniów krakowskich gimnazjów. Punktem wyjścia do 
ćwiczeń był wypadek drogowy, w którym uczestniczą dwa 
autobusy i pojazd osobowy. W wypadku poszkodowanych 
zostało około 60 osób. Celem warsztatów było ćwiczenie 
aspektów taktycznych organizacji pomocy na miejscu wy-
padku masowego oraz doskonalenie technik udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowa-
nym w takim zdarzeniu:

•	 zorganizowanie pomocy na miejscu wypadku maso-
wego,

•	 właściwa koordynacja pracy zespołów i poszczegól-
nych ratowników,

•	 właściwa selekcja poszkodowanych,
•	 udzielenie poszkodowanym pomocy.

Działania prewencyjne dla poprawy porządku  
publicznego przy wykorzystaniu przestrzeni reklamowej 
i Bus TV w pojazdach komunikacji miejskiej
Dzięki współpracy MPK SA z policją i strażą miejską w po-
jazdach komunikacji miejskiej w BUS TV były emitowane 
spoty o charakterze ostrzegawczo-prewencyjnym. Można 
było zobaczyć materiały dotyczące skutecznych działań 
strażników miejskich, którzy współpracując z inspekto-
rami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA 
w Krakowie, informują pasażerów oraz pieszych o niepra-
widłowych zachowaniach. Filmy ostrzegały przed różnymi 
zachowaniami mogącymi wystąpić podczas podróżowania 
komunikacją miejską, także o takich, które kończą się czę-
sto sankcjami (np. w postaci mandatu karnego), nałożony-
mi przez funkcjonariusza straży miejskiej. Spoty emitowa-
ne były w okresie wakacji w miesiącach, w których szcze-
gólnie licznie nasze miasto odwiedzane jest przez turystów. 
Po pierwszym okresie wyświetlania materiału do naszej 
jednostki oraz do kierownictwa MPK SA, docierały infor-
macje o bardzo dobrym i przychylnym przyjęciu przekazu 
przez pasażerów poruszających się po Krakowie komunika-
cją zbiorową. 

W ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych 
z zakresu bezpieczeństwa w środkach komunikacji, a także 
mając na celu podwyższenie świadomości obywateli, wyko-
rzystano przestrzeń reklamową w autobusach i tramwajach 
dla umieszczenia plakatów akcji informacyjnych straży 
miejskiej pod nazwą „Straż miejska i święty spokój” czy 
„Nie zostawiaj pieniędzy na ulicy”.

Charakterystyka liczbowa efektów porozumienia
W tabeli 1 przedstawiono liczbę wspólnych patroli funk-
cjonariuszy straży miejskiej z pracownikami MPK SA w la-
tach 2010–2011 wraz z podjętymi działaniami. 

W tabeli 2 porównano kategorie wykroczeń ujawnio-
nych w wyniku wspólnych działań.

Liczba przeprowadzonych wspólnych patroli funkcjonariuszy  
straży miejskiej z pracownikami MPK SA w latach 2010–2011

Rok
Podjęte działania

Liczba patroli Sprawy do sądu Mandaty karne Pouczenia Razem

2010 197 58 1364 559 1981

2011 241 49 1274 830 2153

Tabela 1

Tabela 2

Podsumowanie
Współpraca straży miejskiej Krakowa z Miejskim Przedsię-
biorstwem Komunikacyjnym SA w Krakowie trwa już pięć 
lat. Od samego początku współpraca była ukierunkowana 
na reagowanie i zapobieganie przypadkom niszczenia mie-
nia, a w szczególności dewastacji pojazdów komunikacji 
miejskiej oraz wiat przystankowych, i działania te są kon-
tynuowane.

Wspólne służby strażników miejskich i inspektorów eli-
minują agresywne zachowania oraz spożywanie alkoholu 
w pojazdach komunikacji miejskiej. Patrole zwracają szcze-
gólną uwagę na przystanki komunikacji zbiorowej, pod ką-
tem bezprawnego naklejania ogłoszeń, palenia tytoniu, a tak-
że przebywania osób nietrzeźwych czy bezdomnych pod 
zadaszeniami.

W dalszym ciągu prowadzone są działania pod nazwą 
„Bezpieczny powrót” mające na celu dbanie o bezpieczeń-
stwo pasażerów powracających w późne, weekendowe wie-
czory do miejsc zamieszkania. 

Strażnicy miejscy w obecności inspektorów MPK dyscy-
plinują kierowców, którzy parkują w miejscach niedozwo-
lonych, szczególnie zbyt blisko torowisk – „Wystarczy 1 
metr” – w maju tego roku główny nacisk zostanie położony 
na ruch tramwajowy na ul. Długiej. 

Realizacja zapisów porozumienia pomiędzy Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA i strażą miejską 
Krakowa jest przykładem, jak właściwie działać na rzecz 
mieszkańców Krakowa. Współpraca jest ciągle poszerzana 
o nowe elementy, których realizacja jeżeli nie natychmiast, 
to w niedalekiej przyszłości winna przełożyć się na jeszcze 
większe bezpieczeństwo korzystania z miejskiego transpor-
tu zbiorowego.

Porównanie kategorii ujawnionych wykroczeń w latach 2010–2011

Kategoria
Podjęte działania

Rok Sprawy 
do sądu

Mandaty 
karne Pouczenia Razem

Wykroczenia przeciwko 
porządkowi w ruchu 
drogowym

2010 46 1128 425 1599

2011 38 1064 665 1767

Spożywanie alkoholu 2010 2 77 32 111

2011 6 58 21 85

Palenie papierosów 2010 0 46 25 71

2011 0 40 37 77
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1. Organizator studiów – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu
2. Czas trwania studiów – dwa semestry 01.10.2012 – 30.06.2013 r.
3. Liczba godzin – 180, w tym 120 godzin wykładów i 60 godzin laboratoriów w dwóch grupach.
4. Planowana liczba uczestników: 25 osób. Docelowa grupa uczestników to pracownicy miejskich i regio nal

nych  przedsiębiorstw transportowych oraz zarządów transportu w miastach z całej Polski.
5. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio–niedzielne, 16 zjazdów (I semestr – 8 zjazdów, 120 godzin, II semestr  

– 8 zjazdów, 120 godzin). Na ostatnim zjeździe egzamin końcowy i obrona prac dyplomowych.
6. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, 
Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

7. Termin rozpoczęcia studiów: koniec września lub październik 2012 rok.
8. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszonych ankiet. Termin zgłoszeń: 25.06.2012 r.
9. Opłata za udział w studiów wynosi ok. 4300,00 PLN płatne w dwóch ratach (I rata w wysokości 2150,00 PLN  

do 30.06.2012 r., II rata w wysokości 2150,00 PLN do 15.01.2013 r.). 
10. Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną. 
11. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów.

Cel studiów:

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim 
transportem zbiorowym, jego organizacji oraz nowoczesnych technologii. 

Cele szczegółowe to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia: 
– struktura zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
– uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miejskim transportem zbiorowym,
– struktury ponadregionalne organizacji transportu zbiorowego (porozumienia, związki międzygminne),
– dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym (Internet, planery podróży),
– taryfy w miejskim transporcie zbiorowym,
– jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym (norma jakości, wskaźniki jakości, jakość w umowach przewo

zowych),
– projekty europejskie wspomagające transport zbiorowy (Civitas, Via Regia, Catalist, Aeneas),
– dostępność środków UE na wspomaganie rozwoju miejskiego transportu zbiorowego,
– badania w transporcie zbiorowym (kompleksowe badania potoków pasażerskich, badania wyrywkowe i sprawdzające, 

technologia badań),
– logistyka miejska.

Wymagania dla kandydatów:

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe o kierunku transport lub pokrewnym, a także dla 
absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy co najmniej trzy lata pracują w firmach lub urzędach zajmujących 
się transportem publicznym.

Kierownictwo i administracja studiów

Kierownik studiów: dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK (12 628 30 94, wstar@pk.edu.pl)
Obsługa administracyjna: mgr inż. Danuta Schwertner (12 628 30 93, dschwer@pk.edu.pl)

Informacje dodatkowe

Politechnika Krakowska, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu
Tel. 12 628 30 93, email: wstar@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl

MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY – ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE

Studia podyplomowe 
nt.
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Książkę autorstwa prof. PR dr hab. Tadeusza Dyra i dr 
Pawła Kozubka wydał Instytut Naukowo-Wydawniczy 
„SPATIUM”. Jej celem jest prezentacja podstaw teore-
tycznych i rozwiązań praktycznych ewaluacji projektów 
inwestycyjnych w sektorze transportu, na realizację 
których beneficjenci ubiegają się o wsparcie z fundu-
szy Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowany 
został układ książki. Materiał w niej 
zawarty podzielony został na osiem 
rozdziałów.

W pierwszej części książki, zgod-
nie z metodyką naukową, autorzy 
przedstawili rozważania teoretycz-
ne, niezbędne dla realizacji zasadni-
czego celu dotyczące infrastruktury 
transportu (rozdział 1), inwestycji 
infrastrukturalnych (rozdział 2), ich 
finansowania z funduszy Unii Eu-
ropejskiej (rozdział 3) oraz systemu 
instytucjonalnego wdrażania pro-
gramów operacyjnych (rozdział 4). 
Pozwoliły one na identyfikację pod-
staw teoretycznych oraz wymogów 
i wytycznych odnoszących się do oceny transportowych 
inwestycji infrastrukturalnych. Ich rozwinięcie znalazło 
się w rozdziale poświęconym pomiarowi efektywno-
ści (rozdział 5). Ta część publikacji zawiera także szcze-
gółową prezentację zasad prognozowania strumieni 
pieniężnych dla potrzeb oceny finansowej (rozdział 6) 
i ekonomicznej (rozdział 7), będącej przedmiotem ostat-
niego rozdziału. Przedstawiono w nim zasady obliczania 
wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej, 
ustalania poziomu dofinansowania z funduszy Unii Euro-
pejskiej oraz weryfikacji trwałości finansowej. W rozdziale 
tym omówiono także metody i zasady oceny ryzyka pro-
jektów inwestycyjnych w sektorze transportu. 

Autorzy książki potrafili powiązać teoretyczne rozwa-
żani dotyczące zagadnień infrastrukturalnych w trans-
porcie z problemami oceny ich efektywności oraz spo-
sobów finansowania. W dotychczasowej literaturze 

przedmiotu brak jest pozycji prezentujących metodykę 
podejścia o takim zakresie narzędziowym. Rozważania 
poza opisem werbalnym opierają się na konkretnych 
wielkościach liczbowych zebranych z bardzo wielu źró-
deł informacyjnych. Szczególnie cenną wartością me-
todyczną są prezentowane formuły matematyczne do 
obliczania istotnych kategorii ekonomicznych, takich jak 

np. efektywność inwestycji, wielkość 
potrzebnych nakładów, kosztów 
utrzymania i eksploatacji inwestycji, 
ryzyka inwestycyjnego czy korzyści, 
jakie niesie nowa inwestycja dla oto-
czenia. Podkreślić należy bogate wy-
korzystanie źródeł bibliograficznych, 
z jakich korzystali autorzy zarówno 
w prezentowaniu kategorii ekono-
micznych, jakimi się posługują, oraz 
formuł matematycznych. Wykazana 
jest dobra znajomość warsztatu na-
ukowego, co świadczy o dużej wie-
dzy autorów, jak również rzetelności 
i wartości naukowej treści zawartej 
w książce.

Książka Ocena transportowych inwestycji infrastruktu-

ralnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej 
łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi proble-
mami sporządzania analizy i oceny finansowej i ekono-
micznej inwestycji infrastrukturalnych. Stanowić może 
ona zatem źródło wiedzy dla ekspertów zajmujących 
się opracowywaniem studiów wykonalności i oceną 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym dla pracowników 
jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych 
za wdrażanie programów operacyjnych. Odbiorcami 
mogą być także pracownicy naukowi i studenci kie-
runków ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka 
i transport oraz inne osoby zainteresowane zagadnie-
niami oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze 
transportu.

Opracował:  

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski

Nowe książki

OCENA TRANSPORTOWYCH INWESTYCJI INFRASTRuKTuRALNYCH  
WSPółFINANSOWANYCH Z FuNDuSZY uNII EuROPEJSKIEJ


