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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Olgierd Wyszomirski
Twenty years of functioning of Urban Public Transport Authority (ZKM) 
in Gdynia 
Abstract: Urban Public Transport Authority in Gdynia (ZKM) is 
an administrative unit of Gdynia’s municipality which organizes 
services of public transport in Gdynia and six neighboring muni-
cipalities. Three stages can be distinguished during the period of 
twenty years of its functioning. At the first stage the competition 
in operation was introduced. Besides the municipal operator other 
state and private operators were introduced to the transport se-
rvice. Transportation offer was designed on the basis of complex 
marketing research of consumer demand, preferences and trans-
port behavior of the inhabitants. The quality of transport service 
has been significantly raised. At the second stage the economic 
efficiency of transport service was increased. Buses and trolley-
buses were separated with regard to economic and legal conditio-
nings, the participation of private operators was augmented and 
the municipal bus operators were made to tender for a contract. 
The highest ratio of expenses incomes from services during the 
history of the Urban Public Transport Authority in Gdynia was 
accomplished with 73%. The third stage characterizes with the 
realization of innovative projects, most of all in trolleybus trans-
port. The endowing of the vehicles, the distribution of tickets and 
the promotion of services were also covered with innovations. The 
water tram to the Hel Peninsula has been launched. At this stage, 
because of the economic, legal, political and social conditions the 
participation of the municipal operators in tenders has been can-
celled as they were contracted with public transport services. The 
twentieth anniversary of the Urban Public Transport Authority in 
Gdynia constitutes a premise to conduct a SWOT analysis of the 
entity in order to identify its successes and failures and to deter-
mine the future plans refrerring to the expansion of the electronic 
ticket system, the introduction of electronic control of the vehicle 
motion as well as the integration of the public transport in the 
area of the entire Gdańsk Bay. 
Key words: urban public transport, urban public transport autho-
rity, organization and management 

Zofia Bryniarska
Exploitation of bus-lanes in Krakow
Abstract: Transport needs of population living in cities and large 
urban areas are getting more and more essential. The develop-
ment of individual motorization and the increase of passenger and 
good transport traffic resulted with growing crowd and congestion 
on roads and streets. There are also other negative effects of road 
transport like climate changes, release of dangerous particles that 
affect human health and environment and much lower level of 
safety. 

There are many organizational solutions to improve public trans-
port performance and provide high quality services. One of them are 
separated bus–lanes dedicated only for means of public transport, 
taxis and emergency cars. Those lanes allow speeding up buses and 
reducing the passengers’ time spent inside them. 

The results of survey run on the thoroughfare between the 29 
Listopada Avenue and the Konopnicka Street have been given in 
the article. The survey rely on counting vehicles of urban, regional, 
long–distance and tourist public transport services, taxis, emergen-

cy cars and others that are not allowed to move on the separated 
bus-lane. The cars driving on regular lanes have also been counted. 
The results contain of the vehicles’ structure on the separated bus-
-lane, the number of vehicles not allowed to move on the separated 
bus-lane and the participation of vehicles on the separated bus-la-
ne compared with the total number of cars driving that direction. 
There is also included the comparison of number of passengers tra-
veling by buses on the bus-lane and in cars on the regular lanes of 
that street.
Key words: passenger transport, collective public transport, sepa-
rated bus-lanes 

Urszula Kwaśniak, Michał Janicki, Czesław Kolanek 
CO and NOx emission from vehicles’ engines, in the light of the euro norms
Abstract: The dynamic expansion of road transport is clearly no-
ticeable by natural environment and by human being (with its po-
sitive and negative aspects). Pollution emission with its negative 
impact on the environment results from fuel combustion in motor 
engine. Taking into consideration the sustainable statement in sco-
pe of road transport, it is necessary to prepare the Environmental 
Impact Assessment (considering state of environmental backgro-
und) during the stages of planning and taking decison.

This thesis describes CO and NOx emission from road vehic-
le estimated by current valid emission indicators and noting down 
traffic quantitative-qualitative composition for the selected section 
of roads in Wrocław. Results of calculation were presented in terms 
of class of vehicles and compared to each other.

The least difference in emission, considering different groups of 
vehicles, is observable for passenger cars and small buses (passen-
ger vans). The biggest discrepancy – in regard to results achieved 
by aforementioned emission estimation – was noticed for lorries 
(trucks, heavy duty vehicles). It is important to pay attention to the 
fact that emission indicators show averaged results for all groups 
of vehicles moving around a country. At the same time European 
emission standards are based on more strict estimation methods 
that take into account number of cars from a specific group moving 
within an analyzed section of the road and their highest allowed 
emission level (approved limits of their emission). 
Key words: pollution emission, IC engine, emission factor, European 
emission standard .

Krystian Pietrzak 
Analysis of possibilities to launch the Metropolitan Railway of Szczecin
Abstract: In the paper conditions and possibilities of launch the 
Metropolitan Railway of Szczecin as a factor of the proper develop-
ment of the future metropolitan area of Szczecin have been presen-
ted. The basic aim of the article is to point out the Szczecin railway 
network as a platform of implementing modern solutions of the me-
tropolitan and urban railway concept. 

The issue seems to be very attractive due to the dynamic changes 
taking place in the agglomerations and metropolitan areas and the 
escalating effect of transport congestion. Rail transport in Poland 
has been still almost exclusively identified with the long–distan-
ce or regional services. Currently, rail transport has been used to 
operating within the settlement system only by a few Polish cities. 
Quantitative status of the railway infrastructure in Szczecin creates 
the opportunities of using this mode of transport to the traffic wi-
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thin the city, ensuring quick connection between all the districts of 
the city.

In the article the author presents the solution of creating 
a quasi urban railway on the basis of slightly modified services 
of the Przewozy Regionalne Co. offering in the West Pomeranian 
region.
The article is a result of the author’s participation in the research by 
Czesława Christowa in the Maritime University of Szczecin, under 
a development project on “Research on and modeling of mode–inte-
grated transport system in the West Pomeranian region with a focus 
on the Central European Transport Corridor North – South CETC 
Route 65” financed by the National Research and Development 
Centre.
Key words: metropolis, Szczecin Metropolitan Railway, urban rail-
way, public urban transport, passenger transport

Waldemar Parkitny 
Evaluation of selected qualitative factors of different types of services in rail-
way passenger transport
Abstract: Increasing competition in passenger railway carriages, 
including different types of transport, contributes with growing im-
portance of the qualitative factors of realized services in the fight 
for customers. Selected results of surveys relating quality in railway 
passenger transports were presented in the article. The opinion of 
respondents – passengers of selected routes – travelling by trains 
of: the PKP Intercity S.A. – type Intercity Express (EIC) and Twoje 
Linie Kolejowe (TLK), as well as trains of the Przewozy Regionalne 
sp. z o.o. type interREGIO (IR) have been analysed. Surveys have 
been conducted on the following sections: Kraków Główny – 
Warszawa Centralna, Kraków Główny – Częstochowa and Tarnów 
– Nowy Sącz. 

Following qualitative factors: comfort / conditions of the journey, 
punctuality, time of the travel, frequency of courses, price for the 
ticket, quality of seats, cleanness of passenger compartments, level 
of noise, temperature in the train, personal safety in train, personal 
culture of the staff.
Key words: quality, railway carriages, railway transport, passenger 
transport

Marta Zdanowicz-Dejnak
Drivers’ behaviour on bus lanes
Abstract: Identification and analysis of dangerous behaviour on bus 
lanes were the main purpose of the research, results of which were 
analyzed and described in the article. 

The problem is very important since the number of bus lanes in 
Poland is growing and their effectiveness will be higher if car drivers 
do not use them illegally.

Observation was carried out on the Juliusz Słowacki Avenue, on 
the road section between Pawia Street and Kamienna Street, where 
twelve bus lines are operating. Driving on the bus lanes should be 
fast and exclusively reserved for public transport but unfortunately 
it is not respected.

The traffic intensity was measured on the separate lanes of in-
dicated section. During the measuring following data were taken 
under consideration: types and number of vehicles, number and 
variety of incidents related to drivers’ behaviours as well as traffic 
safety on the chosen section.

The analysis shows that the bus lane transmitted 18% of the 
traffic of the whole analysed section during the morning rush hour 
and 20% during the afternoon rush hour. However, more important 
is to observe that 60% of all vehicles on the bus lane in the morning 
rush hour and 50% in the afternoon rush hour are unauthorized 
vehicles (motor cars).

It was observed that unauthorized vehicles were driving along 
the entire bus line or were entering into the bus line crossing the 
solid line. Passenger cars are a sizable group of vehicles that drive 
along a bus lane through a crossroad what is prohibited as well.

Behaviour of motor car drivers’ which is against the rules has 
influence on the public transport and very often causes dangerous 
situations on the road so that one should make every effort to elimi-
nate wrong behaviour.

Automatic control of bus lanes is the easiest way to prevent their 
unauthorised use. Awareness of being “watched” effectively reduces 
breaking the rules. Public transport will be faster and prompt, what 
certainly would increase its popularity, if the bus lanes are used only 
by authorized vehicles.
Key words: bus lanes, public transport, improvements for buses
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Wprowadzenie1

1 października 1992 roku rozpoczął funkcjonowanie Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako drugi w Polsce, nieza-
leżny od przewoźników, organizator zbiorowego transpor-
tu miejskiego, wyodrębniony ze struktur Urzędu Miasta. 
Obecnie, po likwidacji Zakładu Obsługi Komunikacji 
Miejskiej w Białymstoku, ZKM w Gdyni jest najdłużej 
funkcjonującym wyspecjalizowanym organizatorem zbio-
rowego transportu miejskiego w Polsce. U podstaw po-
wołania ZKM w Gdyni leżały, z jednej strony trudności 
w zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej miasta, 
z drugiej przeświadczenie władz miasta o potrzebie urynko-
wienia działalności komunikacji miejskiej, zgodnie z kon-
cepcją przygotowaną przez zespół ekspertów.

1 © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012. 

OlgIeRD WySZOMIRSKI
prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, 
Katedra Rynku Transportowego, ul. 
Armii Krajowej 119/121, 81-824 
Sopot, tel.: 58 523 11 90, e-mail: 
o.wyszomirski@wp.pl, Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 
ul. Zakręt do Oksywia 10, 81244 
Gdynia, tel.: 58 623 33 12, e-mail: 
o.wyszomirski@zkmgdynia.pl

DWaDZieśCia laT fUNKCJoNoWaNia 
ZaRZąDU KoMUNiKaCJi MieJSKieJ W GDyNi1

Streszczenie. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką 
gminy Gdynia, odpowiedzialną za organizację usług miejskiego trans-
portu zbiorowego w tym mieście i sześciu sąsiednich gminach. W histo-
rii dwudziestu lat ZKM  można wyodrębnić trzy etapy. W pierwszym 
etapie wprowadzono konkurencję w przewozach. W obsłudze komu-
nikacyjnej pojawili się, poza przewoźnikiem gminnym, przewoźnicy 
państwowi i prywatni. Ofertę przewozową zaczęto projektować na 
podstawie kompleksowych badań marketingowych popytu, preferen-
cji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Odczuwalnie popra-
wił się standard usług przewozowych. W drugim etapie przystąpiono 
do zwiększania efektywności ekonomicznej obsługi komunikacyjnej. 
Oddzielono pod względem organizacyjno-prawnym trolejbusy od au-
tobusów, zwiększono udział przewoźników prywatnych oraz zmuszo-
no autobusowych przewoźników gminnych do udziału w przetargach. 
Osiągnięto  najwyższy w historii ZKM wskaźnik pokrycia kosztów 
przychodami z usług na poziomie 73%. W trzecim etapie zrealizowa-
no innowacyjne projekty, przede wszystkim w transporcie trolejbuso-
wym. Innowacjami objęto także wyposażenie pojazdów, dystrybucję 
biletów i promocję usług. Uruchomiono tramwaje wodne na półwysep 
Helski. Na etapie tym, pod wpływem uwarunkowań formalno-praw-
nych i społeczno-politycznych, zrezygnowano z uczestnictwa przewoź-
ników gminnych w przetargach, powierzając im świadczenie usług. 
Dwudziestolecie ZKM  stanowi przesłankę do przeprowadzenia analizy 
SWOT tej jednostki, identyfikacji jej sukcesów i porażek oraz określe-
nia planów na przyszłość. Plany te dotyczą m.in. rozszerzenia systemu 
biletu elektronicznego, wprowadzenia elektronicznego sterowania ru-
chem pojazdów oraz integracji  transportu zbiorowego na obszarze całej 
Metropolii Zatoki Gdańskiej.
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, zarząd komunikacji miej-
skiej,  organizacja i zarządzanie

W funkcjonowaniu ZKM w Gdyni można wyodrębnić 
trzy etapy różniące się zakresem działań i uwarunkowania-
mi prowadzenia działalności organizatorskiej.

Uwarunkowania i przesłanki powołania ZKM w Gdyni
W momencie wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990  roku 
o samorządzie terytorialnym zbiorowe przewozy miejskie 
w Gdyni realizowało państwowe przedsiębiorstwo komu-
nikacji miejskiej w postaci Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Gdyni, powstałe na majątku, zlikwido-
wanego w 1989 roku, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Komu nikacyjnego. Przedsiębiorstwo to obsługiwało poza 
Gdynią cztery inne miasta: Sopot, Rumię, Redę i Wejherowo.

Likwidacja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komuni ka-
cyjnego, organizującego i wykonującego zbiorowe przewozy 
miejskie na obszarze całego ówczesnego województwa gdań-
skiego w charakterze monopolisty, było rozwiązaniem właści-
wym z punktu widzenia ekonomicznego. Doprowadziła jednak 
do dezintegracji zbiorowego transportu miejskiego w aglome-
racji gdańskiej, która uległa pogłębieniu po przekazaniu gmi-
nom odpowiedzialności za lokalny transport zbiorowy2.

Nie powiodła się próba integracji zbiorowego transportu 
miejskiego, podjęta w 1991 roku w ramach koncepcji jej 
urynkowienia. Istotą tej koncepcji, przedstawionej wojewo-
dzie gdańskiemu oraz prezydentom Gdańska i Gdyni przez 
ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego, był projekt powoła-
nia dla całej aglomeracji gdańskiej jednego zarządu komuni-
kacji miejskiej, który zająłby się organizowaniem obsługi 
komunikacyjnej wszystkich gmin położonych na jej obszarze 
przez niezależnych i konkurujących przewoźników.

Istotnymi zaletami tej koncepcji były:
•	 wprowadzenie mechanizmu rynkowego do zbiorowe-

go transportu miejskiego,
•	 integracja zbiorowego transportu miejskiego w spo-

sób zapewniający jego odbiór przez pasażerów jako 
jednolitego systemu,

•	 otwartość na integrację z szybką koleją miejską.

Pomimo generalnej akceptacji założeń nie doszło jednak 
do jej realizacji na skutek partykularyzmu gmin i zdecydo-
wanego braku akceptacji ze strony funkcjonujących przed-
siębiorstw komunikacji miejskiej w Gdańsku i Gdyni3

.

2 O. Wyszomirski, Diagnoza stanu transportu miejskiego w aglomeracji gdańskiej, 
„Transport Miejski”, 1996, nr 11, s. 3.

3  Ibidem.



5

TransporT miejski i regionalny 08 2012

Tymczasem jakość usług komunikacyjnych systema-
tycznie się obniżała. Obserwacje funkcjonowania zbiorowe-
go transportu miejskiego w Gdyni, realizowane przez ze-
spół składający się z pracowników oraz studentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej na zlecenie 
Urzędu Miasta w Gdyni, wykazały w styczniu 1992 roku 
następujące nieprawidłowości4:

•	 kursy niewykonane: 4,31%,
•	 kursy przyspieszone powyżej 3 minut: 6,40%,
•	 kursy spóźnione powyżej 3 minut: 7,30%,
•	 kursy zrealizowane z zapełnieniem powyżej nominal-

nej pojemności pojazdów: 4,23%,
•	 kursy zrealizowane nieodpowiednim rodzajem tabo-

ru: 5,87%.

Nie widząc możliwości urynkowienia zbiorowego trans-
portu miejskiego w całej aglomeracji gdańskiej, eksperci 
z Uniwer sytetu Gdańskiego zaproponowali władzom Gdyni 
wdrożenie tej koncepcji na obszarze obsługiwanym przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdyni prze-
kształcone, po przyjęciu statusu zakładu budżetowego, 
w Miejski Zakład Komunikacyjny w Gdyni. Obszar ten został 
zmniejszony o Redę i Wejherowo po wyodrębnieniu z MPK 
w Gdyni, w momencie jego przekształcania w zakład budżeto-
wy, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejhe rowie.

Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego wyszli z założenia, 
że przewoźnik miejski w Gdyni wykorzystuje sytuację, w któ-
rej Urząd Miejski w Gdyni nie dysponuje odpowiednimi 
organami będącymi w stanie5:

•	 oddziaływać na przewoźnika w celu dostosowania ilo-
ści i jakości świadczonych usług do występujących 
potrzeb przewozowych,

•	 kontrolować realizację usług przewozowych,
•	 dyscyplinować gospodarkę finansową przewoźnika 

przy danej organizacji ruchu,
•	 wprowadzić konkurencję w realizacji dotowanej dzia-

łalności przewozowej.

Mając na uwadze przedstawione przesłanki, zapropono-
wali władzom Gdyni powołanie Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni jako wyspecjalizowanego organizatora 
jej usług, wyodrębnionego ze struktur urzędu miasta, nie-
zależnego od przewoźników. Za główne zadanie tego orga-
nizatora uznano przygotowywanie oferty przewozowej.

Początki funkcjonowania  
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
W dniu 26 sierpnia 1992 roku Rada Miasta Gdyni pod-
jęła uchwałę o powołaniu zakładu budżetowego pod na-
zwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Podmiotowi 
temu powierzono zadanie organizowania usług komuni-

4 O. Wyszomirski, K. Grzelec, Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni, 
„Transport Miejski”, 1992, nr 10, s. 17.

5 K. Szałucki, O. Wyszomirski, Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w aglomeracji 
gdańskiej, cz. II. Koncepcja zmian w organizacji zarządzania komunikacją miejską 
w aglomeracji gdańskiej, „Transport Miejski”, 1991, nr 8, s. 181.

kacji miejskiej w Gdyni. ZKM rozpoczął funkcjonowanie 
1 października 1992 roku, zatrudniając 14 osób, z których 
większość pracowała do tego czasu w MZK. Jego zadania 
do końca roku koncentrowały się na:

•	 projektowaniu rozwoju zbiorowego transportu miej-
skiego,

•	 opracowywaniu rozkładów jazdy i informacji dla pa-
sażerów (jej wywieszaniem na przystankach dalej zaj-
mował się MZK),

•	 obserwacji ilości i jakości świadczonych usług.

Z dniem 1 stycznia 1993 roku ZKM przejął kolejne za-
dania, a mianowicie:

•	 sprzedaż biletów,
•	 kontrolę biletów,
•	 obsługę przystanków,
•	 częściowo nadzór i regulację ruchu.

Kolejnych kilkadziesiąt osób pracujących dotychczas 
w MZK zostało zatrudnionych przez ZKM. Liczba pracow-
ników wzrosła do ponad 80.

Dla ZKM ważne znaczenie miało przejęcie sprzedaży bi-
letów. Pozwoliło to na gromadzenie wszystkich przychodów 
związanych z funkcjonowaniem zbiorowego transportu miej-
skiego i na zatrudnienie MZK i innych przewoźników.

W rozwoju ZKM można wyodrębnić trzy etapy, a mia-
nowicie:

•	 wprowadzenia konkurencji w przewozach i zapew-
nienia odczuwalnej poprawy standardu usług (lata 
1992–1997);

•	 proefektywnościowego kształtowania obsługi komu-
nikacyjnej (lata 1998–2004);

•	 realizacji innowacyjnych projektów i powierzenia 
świadczenia usług operatorom komunalnym (lata 
2005–2012).

etap wprowadzenia konkurencji w przewozach  
i zapewnienia odczuwalnej poprawy standardu usług
Na początku 1993 ZKM udało się podpisać umowy 
z czterema gminami ościennymi na organizowanie na 
ich obszarach usług zbiorowego transportu miejskiego. 
Gminami tymi były: Rumia, Sopot, Żukowo i Kosakowo. 
W umowach zostały sprecyzowane odmienne od poprzed-
nio obowiązujących zasady organizacji obsługi komunika-
cyjnej, a mianowicie:

•	 podpisywanie przez ZKM z przewoźnikami umów na 
świadczenie usług komunikacyjnych osobno na każ-
dą linię, z uwzględnieniem systemu kar za nieprawi-
dłową obsługę;

•	 ustalanie dopłaty budżetowej do usług zbiorowego 
transportu miejskiego jako różnicy między wysoko-
ścią przychodów ze sprzedaży biletów na poszcze-
gólnych liniach komunikacyjnych a kosztami ich 
eksploatacji wynikającymi ze stawek kontrakto-
wych płaconych poszczególnym przewoźnikom, po-
większonymi o koszty działalności organizatorskiej 
ZKM;
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•	 przeprowadzanie badań przychodowości linii komu-
nikacyjnych jako podstawy do określania poziomu 
dotacji przy danych kosztach ich funkcjonowania.

Gmina Rumia dodatkowo zobowiązała ZKM do wyboru 
przewoźników do obsługi linii w drodze konkursów i do za-
pewnienia takiego udziału poszczególnych przewoźników 
w obsłudze miasta, by żaden z nich nie uzyskał monopolu.

W rezultacie do obsługi komunikacyjnej Rumi ZKM 
zatrudnił 5 przewoźników: dwóch prywatnych, komunal-
nego (MZK w Gdyni) oraz dwóch państwowych (PKS 
w Wejherowie i PKS w Gdańsku). Innowacją było wprowa-
dzenie na jedną z linii midibusu jako pojazdu lepiej dosto-
sowanego do zmienionych parametrów tej linii6.

Częściowe przejęcie nadzoru i regulacji ruchu przez 
ZKM z początkiem 1993 roku wiązało się z obsługą komu-
nikacyjną Rumi. MZK zgodził się przekazać do ZKM dys-
pozytornię zlokalizowaną w tym mieście wraz z pracowni-
kami. W oparciu o tę dyspozytornię ZKM zaczął budować 
system kontroli usług świadczonych przez przewoźników 
na całym obszarze funkcjonowania.

Przejęcie w całości nadzoru i regulacji ruchu przez ZKM 
odbyło się z dniem 1 czerwca 1994 roku. Nastąpiło to po 
przełamaniu trwającego niemal przez dwa lata oporu MZK, 
w szczególności związków zawodowych tego podmiotu. 
Był to kolejny kluczowy moment w restrukturyzacji miej-
skiego transportu zbiorowego w Gdyni, bowiem posiada-
nie przez ZKM tzw. centrali ruchu wraz z całym wyposaże-
niem pozwoliło na rozpoczęcie skutecznej kontroli ilości 
i jakości świadczonych usług przez przewoźników.

W związku z przejęciem centrali ruchu wzrosło zatrud-
nienie w ZKM do prawie 120 osób. W grupie nowych pra-
cowników znaleźli się dyspozytorzy kierujący ruchem auto-
busów i trolejbusów w ramach całodobowego centrum dys-
pozycji ruchem oraz kontrolerzy ruchu, inspektorzy ruchu 
i obserwatorzy ruchu. Kontrolerom ruchu powierzono za-
danie obsługi 7 stacjonarnych punktów kontroli ruchu. 
Inspektorów i obserwatorów ruchu wysłano odpowiednio 
samochodami oraz środkami transportu zbiorowego na tra-
sy. Za zadanie obserwatorów uznano przede wszystkim 
przeprowadzanie obserwacji świadczenia usług w uzgod-
nionych z przewoźnikami punktach obserwacji z udziałem 
przedstawicieli tych ostatnich.

Przejęciu centrali ruchu przez ZKM towarzyszyła likwi-
dacja Miejskiego Zakładu Komunikacji – zakładu budżeto-
wego gminy Gdynia. Na podstawie jego majątku utworzo-
no trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącz-
nym udziałem kapitału gminy. Dwie spółki zajęły się dzia-
łalnością przewozową: jedna mniejsza eksploatująca wy-
łącznie autobusy (65 pojazdów), druga większa posiadająca 
zarówno autobusy (130 pojazdów), jak i trolejbusy (75 po-
jazdów). Trzeciej spółce powierzono naprawy główne auto-
busów i trolejbusów oraz montaż fabrycznie nowych trolej-
busów. Nieoddzielenie pod względem organizacyjno-praw-

6 K. Szałucki, O. Wyszomirski, Badania komunikacji miejskiej w Rumi jako podstawa jej 
restrukturyzacji, „Transport Miejski”, 1993, nr 12, s. 3 i 4.

nym autobusów od trolejbusów na tym etapie było rezulta-
tem rozbieżnych stanowisk zainteresowanych stron.

Urynkowienie miejskiego transportu zbiorowego 
w Gdyni zapewniło szereg korzyści wynikających bezpo-
średnio z oddzielenia działalności organizatorskiej od prze-
wozowej oraz wprowadzenia konkurencji w tej ostatniej. 
Do korzyści tych można zaliczyć7:

•	 rozszerzenie zakresu badań rynku,
•	 poprawę stopnia dostosowania oferty przewozowej 

do potrzeb przewozowych,
•	 wzrost stopnia realizacji rozkładu jazdy do 99,7–

99,9%,
•	 wzrost stopnia realizacji postulatów przewozowych,
•	 wzrost stopnia odpłatności usług dzięki relatywnemu 

obniżeniu kosztów obsługi komunikacyjnej pod wpły-
wem wprowadzenia konkurencji oraz zwiększeniu 
przychodów z usług na skutek restrukturyzacji taryfy,

•	 zachowanie tempa wzrostu udziału transportu indy-
widualnego w przewozach miejskich.

Na omawianym etapie rozwoju ZKM ważne znaczenie 
dla odczuwalnej poprawy standardu usług miało też:

•	 wprowadzenie do eksploatacji z początkiem 1996 
roku pierwszych fabrycznie nowych niskopodłogo-
wych autobusów Jelcz – Mercedes O405 zakupio-
nych przez gminę dla obu spółek komunalnych,

•	 zainstalowanie nowoczesnych wiat przystankowych 
typu Team Tejbrandt w zamian za możliwość wyko-
rzystania ich do prowadzenia działalności reklamowej,

•	 zastosowanie do budowy rozkładów jazdy koordyna-
cyjnej tabeli następstw czasowych, pozwalającej na 
zaplanowanie rytmicznych odjazdów pojazdów linii 
substytucyjnych.

Za działanie ZKM w kierunku poprawy standardu 
usług można też uznać rozszerzenie z dniem 1 kwietnia 
1994 roku zakresu świadczonych usług o przewozy osób 
niepełnosprawnych minibusami marki Volkswagen, prze-
kazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. ZKM w Gdyni utworzył Biuro Obsłu-
gi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, które zajęło 
się przyjmowaniem zleceń i realizacją przewozów za po-
średnictwem Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji 
Samo chodowej w Gdyni, któremu powierzono eksploatację 
minibusów8.

W 1996 roku ZKM we współpracy z Katedrą Rynku 
Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadził 
pierwsze reprezentatywne badania marketingowe preferen-
cji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni. 
Badaniami, metodą wywiadu indywidualnego, objęto pra-
wie 2 tysięcy osób w wieku od 16 do 75 lat, stanowiących 

7 O. Wyszomirski, Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Polsce. Założenia, zakres, 
efekty, „Transport Miejski”, 1996, nr 10, s.12 i 13.

8 K. Borzyszkowski, K. Grzelec, Komunikacja minibusowa dla osób niepełnosprawnych 
w Gdyni – doświadczenia dwóch lat funkcjonowania, „Transport Miejski”, 1996, nr 10, 
s. 26 i 27. 
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1% populacji. Najważniejszym postulatem przewozowym 
na tym etapie rozwoju gdyńskiego miejskiego transportu 
zbiorowego okazała się punktualność. 76% mieszkańców 
opowiedziało się za utrzymywaniem połączeń bezpośred-
nich o niskiej częstotliwości poniżej 15 minut, zamiast po-
łączeń z przesiadkami o wysokiej częstotliwości. Natomiast 
64% mieszkańców oczekiwało w przejazdach miejskich co 
najmniej miejsca siedzącego9.

etap proefektywnościowego kształtowania  
obsługi komunikacyjnej
Kolejny etap funkcjonowania ZKM rozpoczął się, zgodnie 
z koncepcją restrukturyzacji gdyńskiego miejskiego trans-
portu zbiorowego z 1992 roku, wydzieleniem ze spółki au-
tobusowo-trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Tro-
lej busowej spółki z o.o.

Celem organizacyjno-prawnego wydzielenia trolejbu-
sów było:

•	 zapewnienie samodzielności finansowej eksploatacji 
trolejbusów na podstawie odrębnego rachunku kosz-
tów własnych i przychodów z usług,

•	 stworzenie właściwych warunków dla rozwoju ko-
munikacji trolejbusowej w sytuacji z jednej strony 
możliwości jej ekspansji przestrzennej oraz z drugiej 
strony konieczności całkowitej wymiany taboru na 
nisko podłogowy.

Po powstaniu PKT Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 1998 
roku w gdyńskim miejskim transporcie zbiorowym, obej-
mującym obszar 5 gmin, ukształtował się następujący po-
dział zadań przewozowych, ustalony na podstawie liczby 
wykonywanych wozokilometrów10:

•	 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (po wydzie-
leniu trolejbusów) – 38,8%,

•	 Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej – 22,3%,
•	 Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej – 22,2%,
•	 Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samocho-

dowej (w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie) – 14,5%,
•	 przewoźnicy prywatni – 2,2%.

Ważne znaczenie dla rozwoju gdyńskiego miejskiego 
transportu zbiorowego na tym etapie miało uchwalenie przez 
Radę Miasta Gdyni w dniu 25 lutego 1998 roku polityki 
transportowej miasta Gdyni, przygotowanej w ZKM. Jako 
ogólny cel polityki transportowej przyjęto zrównoważony 
rozwój systemu transportowego miasta, stwarzający warunki 
dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania ludzi i ładun-
ków. Jako cel strategiczny tej polityki uznano przekształce-
nie systemu transportowego Gdyni w sprawny element wę-
zła transportowego regionu gdańskiego, zapewniający 
miesz kańcom miasta warunki życia na poziomie europej-

9 O. Wyszomirski, K. Grzelec, K. Hebel, Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni 
według badań marketingowych z 1996 r., „Transport Miejski”, 1997, nr 6 s.18–21.

10 K. Szałucki, O. Wyszomirski, Powstanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej 
jako kolejny etap restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miejskiej, „Transport Miejski”, 
1998, nr 3, s. 22.

skim. Dążąc do osiągnięcia tych celów, określono szereg za-
dań i działań warunkujących ich realizację. Uznano za ko-
nieczne zrozumienie i zaakceptowanie celów i zadań polityki 
transportowej przez mieszkańców11.

Przetargi organizowane przez ZKM pozwoliły na wzrost 
udziału przewoźników pozakomunalnych w przewozach. 
Udział ten, mierzony liczbą wozokilometrów, wzrósł pod 
koniec omawianego etapu do 20%. Wobec prywatyzacji 
trzech przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie segment prze-
woźników pozakomunalnych stał się w całości domeną 
prze woźników prywatnych. Wśród tych przewoźników 
role liderów przypadły przedsiębiorstwu Przewozy Auto-
busowe „Gryf ” z Kartuz oraz sprywatyzowanej Pomors kiej 
Komunikacji Samochodowej w Wejherowie.

Władze Gdyni we współpracy z ZKM w 1999 roku 
podjęły temat prywatyzacji swoich spółek komunikacyj-
nych, zlecając firmie Doradca przygotowanie opinii na te-
mat możliwości i zasadności prywatyzacji tych podmiotów. 
W świetle uzyskanych opinii prywatyzacja spółek przewo-
zowych PKA, PKM i PKT uznana została za niezasadną ze 
względu na zdecydowanie wyższą ich wartość księgową od 
rynkowej. W rezultacie podjęto decyzję o zachowaniu spół-
ek przewozowych jako stanowiących własność gminy i wy-
budowaniu nowych zajezdni dla PKM i PKT. Pierwsza 
z tych firm przeprowadziła się do nowej siedziby na zachod-
nich obrzeżach Gdyni już z końcem 2000 roku. Procesowi 
prywatyzacji pracowniczej poddano jedynie spółkę zaple-
czową, która pozostała w swojej dotychczasowej siedzibie, 
od tego czasu dzierżawionej od miasta. Niestety spółka ta 
z biegiem czasu, nie zapewniając sobie odpowiedniej pozy-
cji rynkowej, została zlikwidowana. Główną przyczyną nie-
powodzenia była decyzja jej głównego klienta, PKT 
w Gdyni, wykonywania we własnym zakresie prac dotych-
czas zlecanych tej spółce.

Z roku na rok wzrastał wskaźnik odpłatności usług, 
osiągając w roku 2000 najwyższy w historii ZKM poziom 
73%. Zadecydował o tym z jednej strony relatywnie niski 
poziom ceny płaconej przeciętnie za 1 wozokilometr oraz 
z drugiej strony relatywnie wysoki przychód z 1 wozokilo-
metra. Niska cena wozokilometra była następstwem silnej 
konkurencji na rynku usług gdyńskiego miejskiego trans-
portu zbiorowego, w której brali udział także autobusowi 
przewoźnicy komunalni oraz korzyści skali związanych ze 
wzrostem pracy eksploatacyjnej, m.in. dzięki ekspansji 
przestrzennej ZKM. Z kolei wysoki przychód wiązał się z:

•	 konstrukcją obowiązującego systemu taryfowego,
•	 ofertą przewozową ZKM,
•	 promocją taryfy i oferty przewozowej.

Rozpoczynając swoją działalność, ZKM przejął system 
taryfy jednolitej i strefowej w zakresie biletów jednorazo-

11 J. Bogusławski, K. Grzelec, O. Wyszomirski, Polityka transportowa Gdyni, 
„Transport Miejski”, 1998, nr 4 s.2–4 i O. Wyszomirski, The model of regulated 
urban transport system as an example of combined operations of individual and public trans-
port, „Public Transport International”, 1998, nr 6, s. 44.
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wych, obowiązującej odpowiednio w przejazdach wewnątrz 
i międzygminnych, likwidując jednocześnie system taryfy 
odcinkowej wykorzystywany w odniesieniu do biletów 
okresowych. W jego miejsce ZKM wprowadził analogiczne 
rozwiązanie jak w przypadku biletów jednorazowych. 
Zaczęły obowiązywać relatywnie tanie bilety miesięczne, 
ważne minimum w granicach jednej gminy lub w obrębie 
całej sieci komunikacyjnej. Ważne znaczenie miało uchwa-
lenie korzystnej relacji ceny najtańszego biletu miesięczne-
go ważnego od poniedziałku do piątku w stosunku do ceny 
biletu jednorazowego na poziomie trzydziestokrotności, 
z tendencją do obniżania tej relacji.

Dążeniu do wysokich przychodów podporządkowano 
dystrybucję i kontrolę biletów. Wychodząc z założenia o ko-
nieczności zastosowania dystrybucji intensywnej, zwiększo-
no dostępność biletów jednorazowych w pojazdach, wypo-
sażając kierowców w karnety, oraz zapewniono możliwość 
zakupu biletów okresowych we wszystkich urzędach pocz-
towych. W 2002 roku, dokładnie w dniu 10-lecia funkcjo-
nowania ZKM, otwarto pierwsze Biuro Obsługi Klienta 
w centrum miasta, oferując w nim wszystkie rodzaje bile-
tów sprzedawane detalicznie i hurtowo oraz szeroki wa-
chlarz informacji drukowanej i ustnej, w tym telefonicznej 
za pośrednictwem infolinii.

W kontroli biletów, wykonywanej we własnym zakresie 
w strukturach ZKM, zwrócono szczególną uwagę na dobór 
kadr. Motywując kontrolerów do efektywnej pracy, z jednej 
strony zastosowano wysoką premię regulaminową w posta-
ci 30% zapłaconej opłaty dodatkowej kredytowej i 50% 
opłaty gotówkowej oraz z drugiej strony wysoką premię 
uznaniową na poziomie 50% płacy zasadniczej. Zadaniem 
tej drugiej premii jest zapewnienie odpowiedniej kultury 
obsługi pasażerów oraz ograniczenie absencji w pracy do 
niezbędnego minimum. 

Ważne znaczenie dla poziomu przychodów z biletów 
miało też wprowadzenie segmentu linii pospiesznych i spe-
cjalnych o wyższych opłatach, przy czym w odniesieniu do 
linii specjalnych uchwalono nieobowiązywanie biletów okre-
sowych oraz ograniczony zakres uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych. Linie specjalne w przeciwieństwie do pospiesz-
nych od samego początku stanowią jednak margines w struk-
turze połączeń ZKM, obejmując relacje do portu lotniczego 
i bazy promowej oraz o charakterze turystycznym.

Oferta przewozowa ZKM w zakresie układu linii i obo-
wiązujących na nich rozkładów jazdy została podporządko-
wana w możliwie maksymalnym stopniu zadowoleniu pa-
sażerów. Opierając się na wynikach cyklicznie przeprowa-
dzanych badań marketingowych, obejmujących wielkość 
popytu, preferencje i zachowania komunikacyjne oraz oce-
nę jakości usług, uruchomiono nowe linie oraz wydłużono 
trasy niektórych istniejących. 

Częstotliwość kursowania pojazdów w poszczególnych 
relacjach dostosowywana była na bieżąco do popytu, tak 
aby nie przekroczyć dopuszczalnych standardów wygody, 
przyjmując maksymalne zapełnienie w autobusach i trolej-
busach jednoczłonowych i przegubowych na poziomie od-
powiednio 70 i 100 pasażerów.

Przez cały czas duży nacisk kładziono na egzekwowanie 
od przewoźników wysokiego standardu usług, uzgodnione-
go w umowach przewozowych. Przełomowe znaczenie dla 
wzrostu jakości usług miało wprowadzenie w 2000 roku 
techniki tajemniczego klienta do jej kontroli. Podstawą 
kontroli stał się kwestionariusz obserwacji, do których zo-
bowiązano pracowników administracji i sprzedaży. Z wyni-
kami kontroli powiązano bezpośrednio premie zarządów 
spółek przewozowych stanowiących własność gminy 
Gdynia.

Atrakcyjność systemu taryfowego oraz oferty przewo-
zowej skutecznie wspierano za pomocą promocji. 
Wychodząc ze strategii zrównoważonego rozwoju, zdecy-
dowano się objąć nią przede wszystkim osoby zmotoryzo-
wane, które jeszcze korzystały z usług ZKM, jak i te, któ-
re przestały być już pasażerami. Podstawą promocji były 
z jednej strony wyniki reprezentatywnych badań marke-
tingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych oraz 
z drugiej strony informacje ze specjalnie jej dedykowa-
nych badań, przeprowadzanych metodą wywiadu grupo-
wego. Wśród instrumentów promocji szczególną uwagę 
skoncentrowano na public relations, w tym roli rzecznika 
prasowego.

Podstawą szerokiej działalności marketingowej stała się 
strategia marketingowa, która przyjęła formę dokumentu, 
udostępnionego na stronie internetowej, stanowiącej zna-
komite narzędzie interaktywnej komunikacji marketingo-
wej, m.in. za pośrednictwem forum internautów. W strate-
gii marketingowej określono:

•	 misję ZKM,
•	 rynek docelowy,
•	 sposób działania na rynku,
•	 kompozycję instrumentów marketingowych12.

Pod koniec omawianego etapu rozwoju ZKM opraco-
wano w tej jednostce, w przededniu akcesji do Unii Euro-
pejskiej, pionierski dokument pt. „Zintegrowany Plan 
Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni w latach 2004 
– 2013”. W dokumencie tym:

•	 opisano sytuację społeczno-gospodarczą Gdyni,
•	 scharakteryzowano podsystem transportu publicznego,
•	 określono wpływ transportu na środowisko,
•	 zidentyfikowano podstawowe determinanty rozwoju 

transportu publicznego,
•	 dokonano analizy SWOT transportu publicznego,
•	 przeprowadzono delimitację obszaru realizacji planu,
•	 ustalono cele rozwoju transportu publicznego,
•	 wyznaczono kierunki rozwoju transportu publicznego,
•	 opracowano system monitoringu realizacji planu,
•	 ustalono źródła finansowania realizacji planu13.

12 O. Wyszomirski, Strategia marketingowa organizatora usług transportu miejskiego na 
przykładzie ZKM w Gdyni, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 62. Gliwice 
2006, s.7.

13 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego 
w Gdyni w latach 2004–2013, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, 2004, nr 76, s. 
34–37.
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etap realizacji innowacyjnych projektów i powierzenia 
świadczenia usług operatorom komunalnym
Z dniem 1 stycznia 2005 roku ZKM rozpoczął funkcjo-
nowanie w formie jednostki budżetowej, przestając być 
zakładem budżetowym. Decyzję o przekształceniu podję-
to w celu uniknięcia obciążenia podatkiem VAT dopłaty 
budżetowej do usług miejskiego transportu zbiorowego. 
Nowa forma organizacyjno-prawna wydatnie ograniczyła 
możliwość elastycznego funkcjonowania ZKM. Wydatki 
zostały oddzielone od przychodów, które od tego momentu 
stały się dochodami budżetu miasta Gdyni.

Pozytywnym wydarzeniem na początku omawianego 
etapu było podjęcie realizacji przez PKT Sp. z o.o., przygo-
towanego przy współpracy z ZKM, projektu pn. „Rozwój 
proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”, współ-
finansowanego w 50% wartości kosztów kwalifikowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 
Euro pejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Ope ra-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Spółka trolejbusowa reali-
zując projekt w latach 2005–200714:

•	 wybudowała sieć trolejbusową w dzielnicy Gdyni po-
zbawionej wówczas obsługi komunikacją trolejbuso-
wą, obejmując nią dwie pętle: jedną istniejącą wcześ-
niej i drugą nowo wybudowaną;

•	 zakupiła 10 fabrycznie nowych trolejbusów Solaris 
Trollino 12;

•	 zbudowała nową zajezdnię trolejbusową na 90 pojaz-
dów w miejscu dogodnie położonym z punktu widze-
nia rozmieszczenia sieci trolejbusowej.

Sukces pierwszego projektu rozwoju transportu trolej-
busowego w Gdyni skłonił PKT Sp. z o.o., przy współpra-
cy z ZKM, do opracowania następnego projektu pn. 
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego na 
Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”. Projekt ten, współ-
finansowany w 70% wartości kosztów kwalifikowanych 
z Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 
Euro pejskiej w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Woje wództwa Pomorskiego w latach 2009– 
2012, objął:

•	 budowę 4 nowych i przebudowę 5 istniejących pod-
stacji trakcyjnych,

•	 budowę centrum zdalnego sterowania podstacjami 
wraz ze zdalnie sterowanymi odłącznikami,

•	 modernizację sieci trakcyjnej z Gdyni do Sopotu na 
długości 11 km,

•	 zakup 28 nowych trolejbusów Solaris Trollino 12 
z bateryjnym napędem pomocniczym.

Równolegle z realizacją obu projektów unijnych PKT in-
westowało we własnym zakresie w odnowę taboru, poddając 
konwersji używane niskopodłogowe autobusy marki 
Mercedes O405 i Citaro O530 na trolejbusy oraz kupując 
fabrycznie nowe trolejbusy Solaris Trollino 12. W rezultacie 

14 O. Wyszomirski, Trolleybus thrives again in Gdynia under UE – funded projects, ‘Public 
Transport International”, 2010, nr 4, s. 41.  

w połowie 2012 roku w strukturze taboru spółki znalazło się 
50 Solarisów i 30 Mercedesów. Z końcem 2012 roku w in-
wentarzu przedsiębiorstwa nie będzie żadnego pojazdu wy-
sokopodłogowego, nie licząc 4 trolejbusów zabytkowych: 
Sauera, Skody i dwóch Jelczy, obsługujących sezonową linię 
turystyczną. Modernizacja sieci, podstacji i taboru oraz reali-
zacja przez Urząd Miasta Gdyni i Uniwersytet Gdański eu-
ropejskiego projektu Trolley, promującego elektryczny trans-
port publiczny, odmieniły wizerunek trolejbusów w Gdyni. 
Stały się one nie tylko ekologicznymi, ale także nowoczesny-
mi środkami transportu, w znacznej części uniezależnionymi 
na krótkich dystansach od sieci trakcyjnej.

Inną innowacją w gdyńskim miejskim transporcie zbio-
rowym zrealizowaną na omawianym etapie rozwoju ZKM 
było wprowadzenie do eksploatacji przez PKM Sp. z o.o., 
począwszy od 2007 roku, 14 fabrycznie nowych autobusów 
przegubowych marki MAN A23 Lion’s City zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym. Wybudowanie na terenie tej 
spółki stacji tankowania gazu pozwala na wzrost liczby au-
tobusów zasilanych tym paliwem.

Do innowacji wdrożonych ostatnio przez operatorów we 
współpracy z ZKM należą następujące:

•	 monitoring wnętrz wszystkich pojazdów,
•	 wizualna i głosowa informacja o przystankach we 

wszystkich pojazdach.

Innowacjami wprowadzonymi na omawianym etapie 
rozwoju ZKM w Gdyni są też:

•	 tramwaje wodne do Helu i Jastarni,
•	 elektroniczne bilety okresowe, w tym internetowe,
•	 projekty promocji trójmiejskiego transportu zbioro-

wego wśród dzieci i młodzieży.

W 2006 roku ZKM stał się organizatorem usług tram-
wajów wodnych eksploatowanych przez Żeglugę Gdańską 
Sp. z o.o. Tramwaje funkcjonują w okresie od maja do 
sierpnia, obsługując relacje z Gdyni na półwysep Helski. 
W sezonie letnim wykonywanych jest łącznie 7 rejsów ka-
tamaranami o zdolności przewozowej 450 pasażerów. 

Elektroniczne bilety okresowe zostały wprowadzone 
w 2007 roku w ramach procesu integracji z ZTM w Gdańs-
ku. Ważnym udogodnieniem dla pasażerów jest zapewnie-
nie, we współpracy z MZK w Wejherowie, możliwości za-
kupu biletów okresowych przez Internet.

Realizację projektów promocji miejskiego transportu 
zbiorowego wśród dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu 
środków Unii Europejskiej i krajowych sponsorów rozpo-
częto w 2006 roku. Od tego czasu zakończono trzy projek-
ty, a mianowicie:

•	 „Wychowanie komunikacyjne”,
•	 YOUTH,
•	 „Mamo, tato, wybieram ekotransport”.

Projekt „Wychowanie komunikacyjne” objął dzieci i mło-
dzież z 10 klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 
ogólnokształcących. W zakres merytoryczny tego projektu 
weszły następujące zagadnienia:
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•	 polityka transportowa i ekologiczne podróżowanie 
w miastach,

•	 bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie 
publicznym,

•	 historia transportu w miastach,
•	 formy i warunki podróży,
•	 kontrola biletów,
•	 przyszłość transportu w miastach.

Projekt YOUTH został skoncentrowany na oszczędno-
ści energii w transporcie miejskim. W ramach tego projek-
tu, adresowanego do dzieci i młodzieży, nacisk został poło-
żony na wyborze w podróżach miejskich energooszczęd-
nych sposobów pokonywania przestrzeni, w tym efektyw-
nych energetycznie i ekologicznych środków transportu, 
oraz na zrównoważonej mobilności15.

Projekt „Mamo, tato, wybieram ekotransport” to kam-
pania edukacyjno-informacyjna dla dzieci na temat ekolo-
gicznego podróżowania w mieście, poświęcona w szczegól-
ności trolejbusowi jako środkowi transportu miejskiego. 
Poza dziećmi, działaniami edukacyjno-informacyjnymi zo-
stali objęci także ich nauczyciele, rodzice i opiekunowie. 
Celem organizowanych spotkań w ramach projektu było 
pozytywne kształtowanie postaw młodego pokolenia w od-
niesieniu do ekologicznego transportu i zrównoważonej 
mobilności przez naukę i zabawę16.

Specyfiką omawianego etapu rozwoju ZKM, poza reali-
zacją projektów innowacyjnych, były daleko idące zmiany 
w kontraktowaniu przewoźników. Z dniem 1 grudnia 2009 
roku ZKM w Gdyni, wyprzedzając wejście w życie Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
1370/2007, zrezygnował z dotychczasowych form zatrud-
niania operatorów stanowiących własność gminy Gdynia na 
rzecz bezpośredniego powierzenia usług. W rezultacie funk-
cjonują w gdyńskim miejskim transporcie autobusowym 
dwa segmenty rynku. Pierwszy, stanowiący około 75%, jest 
obsługiwany przez dwie niekonkurujące ze sobą spółki ko-
munalne, drugi przez kilku przewoźników prywatnych, z któ-
rych dwaj najwięksi mają po około 10% udziału w rynku 
autobusowym. Dla operatorów komunalnych został zarezer-
wowany w większości obszar Gdyni, a dla prywatnych – ob-
szar pozostałych 6 gmin, w których usługi miejskiego trans-
portu zbiorowego są organizowane przez ZKM17.

Powierzenie świadczenia usług operatorom komunal-
nym ograniczyło zakres konkurencji w gdyńskim miejskim 
transporcie zbiorowym. W ślad za tym obniżeniu uległa 
efektywność ekonomiczna jego funkcjonowania. W tym 
samym kierunku zaczęła oddziaływać Ustawa o Publicznym 
Transporcie Zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku, która 
usankcjonowała powierzenie usług i wprowadziła rozwiąza-

15 J. Staszak, R. Smirnow, Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży 
– YOUTH – promującym transport miejski, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009, 
nr 3, s. 21.

16  J. Staszak-Winkler, „Mamo, tato, wybieram ekotransport” – promocja gdyńskiej komuni-
kacji trolejbusowej, „Transport Miejski i Regionalny”, 2011, nr 3, s. 15.

17 O. Wyszomirski, Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach 
1990–2010, „Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 5, s. 9.

nia ograniczające elastyczność działania organizatorów 
miejskiego transportu zbiorowego. Przykładem tego ogra-
niczenia może być uregulowanie, w myśl którego z rocznym 
wyprzedzeniem trzeba ogłosić zamiar rozpoczęcia postępo-
wania przetargowego na zatrudnienie operatora. W rezul-
tacie albo odwleka się w czasie realizację określonego 
przedsię wzięcia w zakresie rozwoju oferty przewozowej, 
albo też w miarę możliwości powierza się przynajmniej na 
pewien okres realizację nowych zadań operatorowi stano-
wiącemu własność gminy w drodze powierzenia.

W celu zapewnienia wysokiego standardu usług w ramach 
powierzenia, ZKM opracował we współpracy z renomowaną 
kancelarią prawną szczegółową umowę na świadczenie usług 
przewozowych, w której wyodrębniono kilka rozdziałów. 
Szczególne znaczenie z punktu widzenia wymagań stawianych 
operatorom kontraktowanym w drodze powierzenia ma opis 
standardów usług i kar za ich niezapewnienie W umowie 
uwzględniono 71 tytułów kar dla operatora. 

Dla funkcjonowania ZKM istotne znaczenie na oma-
wianym etapie rozwoju tej jednostki miało powołanie 
w 2007 roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej, jako integratora usług miejskiego trans-
portu zbiorowego na obszarze 13 gmin tworzących Metro-
polię Zatoki Gdańskiej.

Dzięki MZKZG, zapoczątkowany już wcześniej proces 
integracji miejskiego transportu zbiorowego w aglomeracji 
trójmiejskiej, nabrał znacznie szybszego tempa. Wpro-
wadzone zostały wspólne bilety obejmujące usługi ZTM 
w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz PKP 
SKM w Trój mieście i Przewozów Regionalnych. Bilety te, 
obowiązujące od początku 2008, są adresowane głównie do 
mieszkańców reali zujących podróże o charakterze metro-
politalnym z przekra czaniem granic administracyjnych 
gmin18. W 2009 roku zunifikowano systemy taryfowe 
gdańs kiego, gdyńskiego i wejherowskiego miejskiego trans-
portu zbiorowego, wprowadzając na całym obszarze taryfę 
jednolitą w odniesieniu do biletów jednorazowych oraz 
strefową dla biletów okresowych.

Innym ważnym zadaniem z zakresu integracji miejskie-
go transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej, 
realizowanym przez MZKZG we współpracy lokalnymi or-
ganizatorami, w tym z ZKM w Gdyni, jest promocja tego 
rodzaju transportu.

MZKZG, ZKM już w okresie funkcjonowania opracował 
i wdrożył nowe umowy do porozumień międzygminnych, 
traktując je jako instrument kształtowania miejskiego trans-
portu zbiorowego w gminach, w których na mocy tych poro-
zumień Gdynia pełni funkcję organizatora tego transportu. 
W nowych umowach podpisanych przez władze Gdyni z 6 
gminami, w których ZKM w Gdyni organizuje usługi miej-
skiego transportu zbiorowego, uzgodniono19:

18 H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Integracja taryfowo-biletowa na obszarze Metropolii 
Zatoki Gdańskiej, w: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regio-
nów, Mat. Konf. Public Trans 2009, SITK RP Radom 2009, s. 82.

19 O. Wyszomirski, Umowa do porozumienia międzygminnego jako instrument kształtowania 
lokalnego transportu zbiorowego, „Transport Miejski i Regionalny”, 2011, nr 5, s. 11.
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•	 szczegółowo określone zadania gminy Gdynia jako 
organizatora;

•	 zabezpieczenia dotyczące przestrzegania postanowień 
umów z usługodawcami, w szczególności z operato-
rami, w zakresie okresu ich obowiązywania, wielkości 
pracy eksploatacyjnej oraz zasad płatności;

•	 zasady udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej 
przez gminę, na rzecz której organizowane są usługi.

Określenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej 
w postaci kwoty dopłaty budżetowej wymagało opracowa-
nia i przyjęcia szczegółowej metodologii obliczeń kosztów 
i przychodów z usług świadczonych na rzecz danej gminy.

W 2011 r., jako ostatnim pełnym roku przed 20-leciem 
ZKM, jednostka ta osiągnęła następujące podstawowe wy-
niki eksploatacyjno-ekonomiczne:

•	 liczba obsługiwanych gmin: 10,
•	 liczba gmin, w których ZKM pełnił funkcję organi-

zatora: 7,
•	 liczba etatów: 126,
•	 praca eksploatacyjna: 19,5 mln wozokilometrów,
•	 liczba pasażerów: 89 mln,
•	 liczba autobusów w ruchu: 182,
•	 liczba trolejbusów w ruchu: 73,
•	 liczba midibusów w ruchu: 13,
•	 liczba minibusów w ruchu: 4,
•	 średni koszt wozokilometra: 7,91 zł,
•	 średni przychód z wozokilometra: 3,31 zł,
•	 wskaźnik odpłatności usług: 42%.

Analiza SWOT ZKM w gdyni w roku 20-lecia
Analiza SWOT jest elementem strategii marketingowej 
ZKM. W roku 20-lecia tej jednostki można przedstawić ją 
następująco:
1. silne strony:

•	 wysokie kompetencje w zakresie organizowania usług 
miejskiego transportu zbiorowego,

•	 silna pozycja rynkowa i korzyści skali,
•	 różnicowanie usług i dobra reputacja,

2. słabe strony:
•	 forma organizacyjno-prawna jednostki budżetowej,
•	 konieczność przestrzegania biurokratycznych procedur,
•	 ograniczone możliwości elastycznego kształtowania 

oferty usług,

3. możliwości:
•	 pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój,
•	 integracja usług transportu publicznego w metropolii,
•	 realizowanie polityki transportowej zrównoważonego 

rozwoju,

4. zagrożenia:
•	 dalszy wzrost liczby regulacji prawnych i procedur,
•	 niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej,
•	 brak odpowiednich środków finansowych na funkcjo-

nowanie i rozwój miejskiego transportu zbiorowego.

W świetle przedstawionej analizy SWOT należy zauwa-
żyć, że rozwój ZKM determinują przede wszystkim uwarun-
kowania zewnętrzne. Wiele zależy od uregulowań prawnych. 
Właściwemu rozwojowi ZKM może sprzyjać tylko dobre 
prawo, a więc bez nadmiaru regulacji. Doświadczenia ostat-
nich lat są niepokojące. W znacznym stopniu ograniczono 
samorządność w zakresie organizowania usług miejskiego 
transportu zbiorowego.

Dla właściwego rozwoju ZKM potrzebna też jest odpo-
wiednia polityka władz samorządowych w stosunku do 
miejskiego transportu zbiorowego, w szczególności w kwe-
stii jego priorytetu w ruchu drogowym. Tylko uprzywilejo-
wanie autobusów i trolejbusów będzie w stanie zapewnić 
tym pojazdom udział w przewozach miejskich zgodny 
z wytycznymi polityki zrównoważonego rozwoju, przyjmu-
jąc, że nie powinien on być mniejszy w podróżach środkami 
transportu zmechanizowanego niż 50%.

Poza odpowiednim prawem i polityką transportową po-
trzebne są jeszcze środki finansowe, zarówno zewnętrzne, 
jak i z przychodów z usług oraz dopłat budżetowych. 
Niestety działalność miejskiego transportu zbiorowego 
z roku na rok jest coraz kosztowniejsza. Wpływają na to 
coraz większe wymagania pasażerów dotyczące oferty prze-
wozowej. Wymagania te dotyczą przede wszystkim pojaz-
dów, w tym ich wyposażenia, układu linii i rozkładów jazdy 
oraz taryf determinujących przychody z usług. Z punktu 
widzenia większości przychodów korzystnym rozwiąza-
niem byłoby ograniczenie liczby i zakresu uprawnień do 
przejazdów bezpłatnych i ulgowych, zarówno ustawowych, 
jak i samorządowych.

Sukcesy i porażki ZKM w Gdyni
Dwudziestolecie ZKM skłania do podsumowania minione-
go okresu przez pryzmat sukcesów i porażek Do sukcesów 
związanych z funkcjonowaniem ZKM można zaliczyć:

•	 ekspansję przestrzenną gdyńskiego transportu zbio-
rowego, przejawiającą się w objęciu obsługą komuni-
kacyjną nowych osiedli i gmin;

•	 kształtowanie oferty usług na podstawie wyników 
kompleksowych badań wielkości i struktury popytu 
oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców;

•	 kompleksowe skoordynowanie rozkładów jazdy po-
szczególnych linii przez wprowadzenie wspólnych 
taktów częstotliwości;

•	 wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań taryfowo-bi-
letowych, w tym zintegrowanych w ramach metro-
polii;

•	 uruchomienie komunikacji minibusowej adresowanej 
do osób niepełnosprawnych i midibusowej skierowa-
nej do obsługi osiedli pozbawionych poprzednio od-
powiedniej obsługi komunikacyjnej ze względu na 
niedostępność określonych ulic dla autobusów;

•	 rozwój przestrzenny i unowocześnienie komunikacji 
trolejbusowej;

•	 wzrost bezpieczeństwa podróży dzięki objęciu wszyst-
kich pojazdów monitoringiem; 
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•	 upowszechnienie wizyjnego i głosowego zapowiada-
nia przystanków;

•	 wzrost odczuwanej jakości świadczonych usług, 
znajdujący odzwierciedlenie w wynikach reprezen-
tatywnych badań mieszkańców Gdyni, powtarza-
nych co dwa lata, wyrażonej w skali ocen szkolnych 
od 2 do 5, z poziomu 3,86 w 1996 przez 3,88 
w 1998 roku, 4,01 w 2000, 4,05 w 2002 roku, 4,06 
w 2004, 4,18 w 2006 roku, 4,14 w 2008, do 4,18 
w 2010 roku. 

Natomiast jako główne porażki ZKM można potraktować:
•	 brak uprzywilejowania pojazdów miejskiego trans-

portu zbiorowego w ruchu drogowym;
•	 niewielką liczbę nowoczesnych węzłów przesiad-

kowych;
•	 niepełną integrację transportu zbiorowego w metro-

polii;
•	 ograniczenie zakresu urynkowienia działalności ope-

ratorskiej.

Główne atrakcje w roku 20-lecia ZKM oraz plany na przyszłość
Z okazji 20-lecia ZKM przygotowano dla pasażerów gdyń-
skiego transportu miejskiego 20 atrakcji, z których najważ-
niejszymi są:

•	 uruchomienie nowego serwisu internetowego,
•	 uruchomienie nowej sezonowej linii trolejbusowej 

obsługiwanej przez pojazdy zabytkowe,
•	 wprowadzenie do eksploatacji 50 trolejbusu Solaris 

Trollino 12 oraz dwóch pierwszych trolejbusów Mer-
cedes Citaro O530 uzyskanych w wyniku konwersji 
używanych autobusów,

•	 realizacja II edycji programu edukacyjnego dla dzieci 
i młodzieży pn. „Wychowanie komunikacyjne”.

Do najistotniejszych dla pasażerów planów gdyńskiej 
komunikacji miejskiej na przyszłość związanych z działal-
nością ZKM można zaliczyć:

•	 wprowadzenie do wszystkich pojazdów urządzeń sys-
temu biletu elektronicznego, pozwalających na uru-
chomienie tzw. elektronicznej portmonetki;

•	 wprowadzenie systemu dynamicznej informacji o roz-
kładach jazdy, elektronicznej lokalizacji pojazdów 
oraz zapewnienie priorytetu na skrzyżowaniach po-
jazdom miejskiego transportu zbiorowego w ramach 
trójmiejskiego projektu TRISTAR, finansowanego 
w większości ze środków UE;

•	 zwiększenie liczby autobusów zasilanych CNG oraz 
trolejbusów z napędem pomocniczym;

•	 wprowadzenie do wybranego osiedla komunikacji 
trolejbusowej korzystającej na jego obszarze w więk-
szości z napędu pomocniczego;

•	 pełną integrację transportu pasażerskiego w ramach 
metropolii, obejmującą poza transportem komunal-
nym, także transport kolejowy i regionalny transport 
autobusowy;

•	 wydzielenie pasów wyłącznego ruchu dla pojazdów 
miejskiego transportu zbiorowego na głównych cią-
gach ulicznych;

•	 włączenie do systemu miejskiego transportu zbiorowe-
go nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, z Gdyni do Gdańska wiodącej przez zachodnie 
dzielnice metropolii i port lotniczy w Gdańsku;

•	 zwiększenie liczby nowoczesnych węzłów integracyj-
nych.

O tym, w jakim zakresie plany te zostaną zrealizowane, 
zadecydują określone uwarunkowania przedstawione przy 
okazji omawiania analizy SWOT ZKM w Gdyni.
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Wprowadzenie
W większości dużych miast problemy lokalnego transportu 
pasażerskiego i jego odpowiedniej jakości stają się z roku 
na rok coraz bardziej istotne. Mieszkańcy i organizatorzy 
transportu miejskiego poszukują skutecznych rozwiązań, 
które nie tylko pozwolą zaspokoić potrzeby przewozowe, 
ale również zapewnią możliwość realizacji tych potrzeb 
w warunkach akceptowalnych pod względem czasu i kom-
fortu przejazdu. W zatłoczonych miastach to właśnie czas 
staje się podstawowym kryterium wyboru środka transpor-
tu przez pasażerów, a średni czas podróży najistotniejszym 
postulatem przewozowym, który decyduje o atrakcyjności 
miasta i jego poszczególnych rejonów.

Masowość i powszechność potrzeb przewozowych w ob-
szarach zabudowanych powoduje, że z jednej strony ciągle 
rosną naciski na rozbudowę infrastruktury transportowej, 
aby posiadacze samochodów osobowych mogli je swobod-

1 © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012. 
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WyKoRZySTaNie WyDZieloNyCh  
PaSóW aUToBUSoWyCh W KRaKoWie1

Streszczenie. W miastach i obszarach zurbanizowanych, o coraz więk-
szej gęstości zaludnienia, stale rosną potrzeby transportowe mieszkań-
ców. Rozwój indywidualnej motoryzacji oraz zwiększony ruch pojazdów 
transportu pasażerskiego i towarowego powodują rosnące zatłoczenie 
dróg i ulic oraz inne negatywne skutki w postaci zanieczyszczenia śro-
dowiska, hałasu i wypadków. Skutecznym rozwiązaniem tych proble-
mów w zakresie transportu osób może być właściwy podział zadań prze-
wozowych oraz zwiększenie konkurencyjności publicznego transportu 
zbiorowego. 

Podstawowym postulatem przewozowym w transporcie miejskim 
jest czas przewozu. Sposobem na zwiększenie płynności jazdy i prędko-
ści komunikacyjnej pojazdów transportu zbiorowego jest wydzielenie 
pasów ruchu tylko tych pojazdów. W artykule przedstawiono wyniki 
analizy wykorzystania pasów autobusowych w ciągu alei 29 Listopada, 
Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i ulicy Konopnickiej na pod-
stawie obserwacji zewnętrznych przeprowadzonych w 17 punktach 
pomiarowych w dwugodzinnym okresie szczytu popołudniowego. Dla 
każdego punktu pomiarowego i kierunku ruchu pojazdów wyznaczo-
no strukturę wykorzystania wydzielonego pasa ruchu przez pojazdy 
uprawnione i nieuprawnione do poruszania się po nim, udział ruchu 
pojazdów na wydzielonym pasie do ruchu wszystkich pojazdów w da-
nym kierunku oraz liczbę pasażerów w pojazdach na pasie wydzielo-
nym i pasach ogólnodostępnych. Wyniki analiz porównano z wynikami 
obserwacji przeprowadzonych na tym ciągu komunikacyjnym w 2009 
roku w szczycie porannym.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, publiczny transport zbiorowy, 
wydzielone pasy autobusowe

nie wykorzystywać, a z drugiej, mimo wysiłków inwesty-
cyjnych, nie udaje się zaspokoić wszystkich potrzeb miesz-
kańców i zapewnić, aby warunki przemieszczania i utrud-
nienia w ruchu oraz kongestia na drogach nie powodowały 
nadmiernych i uciążliwych strat czasu. Liczba pojazdów 
korzystających z dróg i ulic rośnie szybciej niż możliwości 
rozbudowy infrastruktury. Ponadto rosnący ruch pojazdów 
drogowych przyczynia się do wzrostu emisji zanieczyszczeń 
powietrza i wody, wzrostu hałasu i wielu wypadków drogo-
wych. Te uciążliwości sprawiają, że obniża się jakość życia 
i rośnie zagrożenie zdrowia mieszkańców miast.

W takich warunkach zrozumiałe stają się działania w kie-
runku poprawy jakości funkcjonowania publicznego trans-
portu zbiorowego, który może zapewnić realizację potrzeb 
przewozowych mieszkańców w czasie porównywalnym, 
a często nawet krótszym niż indywidualne środki transpor-
tu, a dodatkowo powoduje mniej negatywnych skutków 
dla środowiska i klimatu.

Priorytety dla publicznego transportu zbiorowego
Środki publicznego transportu zbiorowego mają w stosun-
ku do samochodów osobowych przewagę z postaci znacznie 
większych zdolności przewozowych2 w porównaniu do po-
wodowanej przez nie terenochłonności i energochłonności. 
W mieście, gdzie nasilenie wykorzystania wszystkich jego 
zasobów jest szczególne zintensyfikowane, zwiększenie 
efektywności wykorzystania terenu i infrastruktury trans-
portowej oraz zabiegów na rzecz zmniejszenia emisji spalin 
i oszczędności energii ma wyjątkowe znaczenie.

Wzrost atrakcyjności przejazdów środkami transportu 
zbiorowego polega przede wszystkim na zwiększeniu ich 
konkurencyjności w stosunku do przejazdów środkami 
transportu indywidualnego przez większą prędkość prze-
jazdu między wybranymi punktami. Stąd poszukiwane są 
rozwiązania prowadzące do poprawy płynności przejazdu 
i eliminowanie strat czasu w wyniku nadmiernego natęże-
nia ruchu pojazdów prowadzącego do kongestii.

Jednym z efektywnych sposobów poprawy płynności 
przejazdu środków publicznego transportu zbiorowego jest 
wydzielenie pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów 
transportu zbiorowego. Spotykane są pasy autobusowe lub 
autobusowo-tramwajowe. Pasy autobusowe są zlokalizo-
wane na prawym przykrawężnikowm pasie ulicy wielopa-

2 Bauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu 
publicznego w ruchu, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 2, s. 32.
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smowej, natomiast autobusowo-tramwajowe są usytuowa-
ne na pasach środkowych w osi jezdni3. 

Pasy mogą być stosowane w zróżnicowanym zakresie, 
albo na całej długości pewnego ciągu komunikacyjnego, 
albo tylko w miejscach, gdzie pozwalają one na ominięcie 
punktu utrudniającego przejazd np. skrzyżowania. Są one 
wykorzystywane przez całą dobę lub tylko w określonych 
godzinach, czyli okresach szczytów komunikacyjnych. 
Zdarza się, że wydzielone pasy autobusowe są organizowa-
ne tylko w jednym kierunku, w którym obserwuje się 
zwiększony ruch pojazdów transportu zbiorowego. Zale-
cenia praktyczne wskazują4, że pasy autobusowe powinny 
być stosowane, gdy natężenie ruchu pojazdów publicznego 
transportu zbiorowego wynosi średnio 20 pojazdów/h, a co 
najmniej 10 pojazdów/h oraz, gdy godzinowy potok pasa-
żerów komunikacji zbiorowej jest co najmniej równy poto-
kowi pasażerów komunikacji indywidualnej na jednym pa-
sie ruchu5.

Przepustowość pasów autobusowych jest uzależniona 
od lokalizacji przystanków autobusowych w wydzielonych 
zatokach przystankowych lub w pasie autobusowym. 
Przepustowość pasa autobusowego6 z przystankami w za-
tokach sięga 600 autobusów/h, a w przypadku przystan-
ków znajdujących się w pasie autobusowym spada do 120 
autobusów/h. 

Pojazdy na wydzielonych pasach autobusowych mogą 
często na skrzyżowaniach korzystać z sygnalizacji świetlnej 
zapewniającej priorytet pojazdom publicznego transportu 
zbiorowego.

Najczęściej z wydzielonych pasów autobusowych, w za-
leżności od udzielonych pozwoleń, mogą korzystać: auto-
busy komunikacji miejskiej, podmiejskiej i dalekobieżnej, 
taksówki i pojazdy specjalnego przeznaczenia działające 
w sytuacjach awaryjnych (pogotowia ratunkowego, policji 
i straży pożarnej). W niektórych miastach dopuszcza się 
również do tego systemu pojazdy w ramach carpoolingu 
oraz rowery. Jednak rowery znacznie ograniczają prędkość 
i płynność jazdy autobusów, i tym samym redukują naj-
istotniejsze zalety wydzielonych pasów autobusowych. 
Podstawowymi użytkownikami pasów tramwajowo-auto-
busowych są tramwaje i autobusy publicznego transportu 
zbiorowego oraz pojazdy służb ratowniczych. 

W Krakowie wydzielone pasy autobusowe są zlokalizo-
wane na ciągu ulic od alei 29 Listopada do ulicy Konopnickiej, 
na odcinku ulic Doktora Twardego i Prądnickiej, Pawiej, 
Kurniki, Lublańskiej, Bora-Komorowskiego i Kamieńskiego. 
Ciąg komunikacyjny 29 Listopada–Konopnickiej posiada na 
całej długości (5,4/5,6 km) niemal spójny wydzielony pas au-
tobusowy długości 3,8 km w kierunku południowym i 4,1 km 

3 Ibidem s. 33.
4 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce, pod redakcją Rudnicki 

A., Zeszyt Naukowo-Techniczny SITK RP nr 30, Seria Monografie, Kraków 
1994, s. 130.

5 Bauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją…, s. 36. 
6 Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKŁ, Warszawa 1999, s. 391.

w kierunku północnym7. Nie udało się wydzielić pasów au-
tobusowych na obiektach inżynieryjnych, takich jak estaka-
da nad torami kolejowymi i most Dębnicki oraz na ulicy 
Konopnickiej w kierunku południowym. 

Pasy tramwajowo-autobusowe znajdują się wzdłuż frag-
mentów ulic: Pawiej, Lubicz, Bohaterów Warszawy, Grze-
górzeckiej, Dietla, Monte Cassino, Starowiślnej, Stra doms-
kiej, Na Zjeździe i Limanowskiego. Obecnie łączna długość 
wydzielonych pasów autobusowych oraz tramwajowo-au-
tobusowych sięga 27 kilometrów. 

Metodologia badań
Badania struktury wykorzystania wydzielonych pasów 
autobusowych w formie obserwacji zewnętrznych zostały 
przeprowadzone 12 października 2011 roku (środa) przez 
studentów kierunku „Transport miejski” studiów stacjo-
narnych II stopnia Politechniki Krakowskiej, w godzinach 
szczytu popołudniowego od 15.00 do 17.00. Punkty po-
miarowe zostały usytuowane wzdłuż ciągu komunikacyj-
nego od alei 29-Listopada, Krasińskiego, Mickiewicza, 
Słowackiego do ulicy Konopnickiej po obu stronach jezdni. 
Ponadto jeden z punktów pomiarowych znajdował się przy 
ulicy Kamieńskiego, w miejscu, gdzie znajduje się krótki 
pas autobusowy ułatwiający pojazdom transportu zbioro-
wego przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Nowosądecką. 
Lokalizacja wszystkich 17 punktów pomiarowych została 
przedstawiona na rysunku 1. 

7 Bauer M., Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie, 15. Forum 
Mobilności, Kraków 30.11.2009.

Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w 2011 r.
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Kierunki ruchu pojazdów dla potrzeb analizy zostały 
nazwane zgodnie z kierunkami geograficznymi jako pół-
nocny (Pn) dla ruchu pojazdów od ronda Grunwaldzkiego 
w stronę alei 29-Listopada i południowy (Pd) w kierunku 
przeciwnym. Punkty obserwacji usytuowano najczęściej 
w miejscach, gdzie pasy dla autobusów są oddzielone linią 
ciągłą od pozostałych pasów ruchu, znakami pionowymi 
D-11 i D-12 oraz poziomymi D-22 na jezdni. 

W czasie obserwacji identyfikowano liczbę przejeżdżają-
cych pojazdów, które podzielono na następujące grupy:

•	 PTZ – autobusy realizujące przewozy miejskie nale-
żące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego S.A. i Mobilis Spółka z o.o.;

•	 BUS – minibusy i midibusy prywatnych przewoźni-
ków realizujących przewozy regionalne;

•	 BUS–inne – autobusy prywatnych przewoźników re-
alizujące przewozy dalekobieżne i turystyczne;

•	 TAXI – taksówki;
•	 PU – pojazdy uprzywilejowane tzn. pojazdy policji, 

pogotowia ratunkowego i straży pożarnej;
•	 PN – pojazdy nieuprzywilejowane tzn. pojazdy, które 

nie są uprawnione do korzystania z pasa autobusowego.

Ponadto w każdym punkcie pomiarowym obserwowano 
liczbę pojazdów korzystających z pozostałych pasów ruchu. 

Wyniki obserwacji porównano z wynikami podobnych 
badań8 przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2009 w go-
dzinach szczytu porannego od godz. 7.00 do 9.00.

Analiza wyników obserwacji
Dane zebrane w poszczególnych punktach pomiarowych po-
zwalają ocenić strukturę wykorzystania wydzielonych pasów 
autobusowych zarówno przez pojazdy uprawnione do poru-
szania się po tych pasach, jak i nieuprawnione oraz porów-
nać intensywność wykorzystania pasów autobusowych na 
poszczególnych odcinkach analizowanego ciągu komunika-
cyjnego. Wyniki przeprowadzonych obserwacji dla poszcze-
gólnych kierunków ruchu zestawiono w tabeli 1. 

Łącznie w obu kierunkach zaobserwowano 63 107 po-
jazdów. 

W kierunku północnym na każdym obserwowanym od-
cinku liczba pojazdów przejeżdżających po wydzielonym 
pasie autobusowym wynosiła od 270 (cmentarz Rakowicki) 
do 618 (na odcinku Krowoderska–Żuławskiego). Liczba 
pojazdów publicznego transportu zbiorowego wahała się 
od 49 obok cmentarza Rakowickiego do 82 obok Instytutu 
Stomatologii, gdzie również zaobserwowano największą 
liczbę autobusów dalekobieżnych oraz autobusów i pojaz-
dów przewoźników regionalnych. Na każdym badanym 
odcinku liczba pojazdów uprawnionych nie przekraczała 9 
pojazdów w okresie obserwacji. Liczba pojazdów nieupraw-
nionych wahała się od 35 obok Muzeum Manggha do 410 

8 Zachara G., Badanie wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych w Krakowie, praca 
dyplomowa pod kier. W. Starowicza na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2009; Puławska S., Starowicz W., Wykorzystanie wydzielonych 
drogowych pasów autobusowych w Krakowie przez pojazdy miejskiego transportu zbiorowego, 
„Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 7–8.

Wyniki obserwacji wykorzystania pasów ruchu  
w poszczególnych punktach pomiarowych

Punkt pomiarowy Liczba pojazdów
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Kierunek północny Pn.

1 Manggha 77 113 27 88 9 35 349 3548 3897 9,0

2 Konopnickiej 78 119 57 94 9 42 399 3631 4030 9,9

3 Muzeum 
Narodowe 66 127 42 50 1 39 325 3942 4267 7,6

5 Radio Kraków 64 129 36 26 9 138 402 2927 3329 12,1

6 Krowoderska  
– Żuławskiego 51 84 41 28 4 410 618 2940 3558 17,4

7 Instytut 
Stomatologii 82 158 37 71 9 68 425 3060 3485 12,2

8 Cmentarz 
Rakowicki 49 37 16 46 1 121 270 3476 3746 7,2

9 Langiewicza 
wiadukt 56 25 23 103 2 207 416 3548 3964 10,5

suma  523 792 279 506 44 1060 3204 27072 30276 10,6

Kierunek południowy Pd.

10 Żmujdzka 
– UR 36 16 16 38 1 7 114 2833 2947 3,9

9 Langiewicza 
wiadukt 59 33 7 86 6 33 224 3078 3302 6,8

8 Cmentarz 
Rakowicki 53 24 23 77 2 55 234 4200 4434 5,3

7 Instytut 
Stomatologii 54 165 31 92 16 144 502 2756 3258 15,4

6 Śląska –
Mazowiecka 85 142 47 95 22 175 566 2183 2749 20,6

5 Radio Kraków 65 141 83 78 9 17 393 2527 2920 13,5

4 Park 
Krakowski 64 183 33 72 4 90 446 3601 4047 11,0

3 Muzeum 
Narodowe 75 146 91 65 14 119 510 3596 4106 12,4

11 Nowosądecka 39 89 12 0 0 8 148 4920 5068 2,9

suma 530 939 343 603 74 648 3137 29694 32831 9,6

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

na odcinku od ulicy Krowoderskiej do ulicy Żuławskiego. 
Największą liczbę pojazdów nieuprawnionych zanotowano 
na odcinkach, na których liczba pojazdów na pozostałych 
pasach ruchu była najmniejsza. Liczba pojazdów na pozo-
stałych pasach ruchu wahała się od około 2940 obok Radia 
Kraków i na odcinku Krowoderska–Żuławskiego do 3942 
obok Muzeum Narodowego. 

W kierunku południowym największa liczba pojazdów 
na wydzielonym pasie autobusowym została zaobserwowana 
na odcinku od ulicy Śląskiej do ulicy Mazowieckiej oraz obok 
Instytutu Stomatologii i Muzeum Narodowego (ponad 500 
pojazdów). Jednocześnie warto zauważyć, że w tych właśnie 
punktach liczba pojazdów nieuprawnionych na wydzielo-
nym pasie była największa. Najmniejszą liczbę pojazdów na 
wydzielonym pasie zanotowano na odcinku od ulicy Żmuj-
dzkiej do Uniwersytetu Rolniczego i obok ulicy Nowo-
sądeckiej (odpowiednio 114 i 148), a liczba pojazdów nie-
uprawnionych jadących po wydzielonym pasie autobuso-
wym również była w tych miejscach najmniejsza. Liczba po-
jazdów na pozostałych pasach dostępnych dla wszystkich 
pojazdów była największa w przekroju punktu pomiarowego 
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Nowosądecka (4920) i cmentarz Rakowicki (4200), a naj-
mniejsza, podobnie jak w kierunku północnym, obok Radia 
Kraków (2527) i na odcinku Śląska–Mazowiecka (2183).

Szczegółowe analizy struktury potoków pojazdów dla 
przekrojów ciągu komunikacyjnego 29 Listopada–Konop-
nickiej przedstawiono poniżej, porównując w przekrojach, 
gdzie to było możliwe, z wynikami pomiarów z 2009 roku.

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego  
Manggha i Konopnickiej
Punkt pomiarowy Manggha znajdował się przed budynkiem 
Muzeum Manggha przy ulicy Konopnickiej przy zjeździe 
z ronda Grunwaldzkiego w kierunku mostu Dębnickiego. 
Wydzielony pas autobusowy jest w tym miejscu oddzielo-
ny od pozostałych pasów ruchu separatorem. Nieco dalej, za 
skrzyżowaniem z ulicą Sandomierską, został zlokalizowany 
punkt pomiarowy Konopnickiej, w którym łączy się potok 
ruchu pojazdów zjeżdżających z płyty ronda Grunwaldzkiego 
i pojazdów jadących tunelem pod płytą Ronda. W tym miej-
scu pas autobusowy jest oddzielony od pozostałych pasów 
ruchu linią ciągłą. Wyniki obserwacji dla obu punktów zo-
stały przedstawione w tabeli 2 i na rysunku 2.

W 2011 roku liczba pojazdów poruszających się na pasach 
ruchu dostępnych dla wszystkich pojazdów w godzinach 
szczytu popołudniowego obok punktu pomiarowego Manggha 

była podobna do liczby pojazdów poruszających po tych pa-
sach w godzinach szczytu porannego w 2009 roku. Zdecy-
dowanej zmianie uległa liczba pojazdów jadących po wydzielo-
nym pasie. Ich liczba jest o 40% mniejsza niż w roku 2009, 
głównie dzięki czterokrotnemu zmniejszeniu liczby pojazdów 
nieuprawnionych ze 160 do zaledwie 35. Ponadto można za-
uważyć zmniejszenie o połowę liczby taksówek oraz autobu-
sów przewoźników dalekobieżnych i turystycznych. Jednak ta 
ostatnia grupa pojazdów korzysta w większości z przejazdu 
tunelem pod rondem Grunwaldzkim i następnie z wydzielo-
nego pasa autobusowego obok punktu pomiarowego Konop-
nickiej. Udział potoku ruchu pojazdów na pasie autobusowym 
w punkcie pomiarowym Manggha wynosi 8,9%, a w punkcie 
pomiarowym Konopnicka 9,9% potoku ruchu ogółem. 

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Muzeum Narodowe
Punkt pomiarowy Muzeum Narodowe znajdował się na odcin-
ku między ulicą Piłsudskiego a ulicą Reymonta. Wydzielony 
pas autobusowy jest w tym miejscu oddzielony od pozosta-
łych pasów ruchu w kierunku północnym linią przerywa-
ną, a w kierunku południowym na odcinku obok Biblioteki 
Jagiellońskiej linią ciągłą. Wyniki obserwacji dla punkt po-
miarowego Muzeum Narodowe w obu kierunkach ruchu 
(północnym i południowym) zostały przedstawione w tabeli 
3 i na rysunku 3.

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego  
Manggha i Konopnickiej

Punkt pomiarowy Manggha Konopnickiej

Kierunek północny

Rok pomiarów 2009 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%] Liczba pojazdów [%] Liczba pojazdów [%]

PTZ 81 13,5 77 22,1 78 19,5

BUS 133 22,2 113 32,4 119 29,8

Bus inne 48 8,0 27 7,7 57 14,3

Taxi 166 27,7 88 25,2 94 23,6

PU 11 1,8 9 2,6 9 2,3

PN 160 26,7 35 10,0 42  10,5

Suma na wydzie-
lonym pasie 599 100,0 349 100,0 399 100

Pojazdy na pozo-
stałych pasach 3565 85,6 3548 91,0 3631 3631

Razem 4164 100,0 3897 100,0 4030 90,1

Tabela 2 Tabela 3

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkty 
pomiarowe Manggha i Konopnickiej
Źródło: opracowanie własne

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego Muzeum Narodowe
Punkt pomiarowy Muzeum Narodowe

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2009 2011 2009 2011

Rodzaj pojazdów Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%] Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%]

PTZ 72 18,0 66 20,3 72 16,9 75 14,7

BUS 140 35,1 127 39,1 119 28,0 146 28,6

Bus inne 49 13,0 42 12,9 21 4,9 91 17,8

Taxi 72 17,3 50 15,4 67 14,4 65 12,7

PU 3 0,8 1 0,3 5 2,6 14 2,7

PN 63 15,8 39 12,0 141 33,2 119 23,3

Suma na wydzielo-
nym pasie 399 100,0 325 100,0 425 100,0 510 100,0

Pojazdy na pozosta-
łych pasach 4149 91,2 3942 92,5 3974 90,3 3596 87,6

Razem 4548 100,0 4267 100,0 4399 100,0 4106 100,0

Rys. 3. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Muzeum Narodowe
Źródło: opracowanie własne
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Potok wszystkich pojazdów w szczycie popołudniowym 
w 2011 roku obserwowany w punkcie pomiarowym 
Muzeum Narodowe jest o 7% mniejszy niż w szczycie po-
rannym w 2009 roku. Udział pojazdów nieuprawnionych 
na wydzielonych pasach zmalał w kierunku północnym 
o 38%, a w kierunku południowym o prawie 16%. W kie-
runku południowym wzrosła natomiast o 70% liczba ko-
rzystających z tego pasa pojazdów przewoźników regional-
nych, dalekobieżnych i turystycznych. Udział pojazdów 
przejeżdżających po wydzielonym pasie w kierunku pół-
nocnym jest prawie 20% mniejszy niż w 2009 roku i wyno-
si 7,5% ruchu wszystkich pojazdów w tym kierunku, a w 
kierunku południowym jest o 20% większy i wynosi 12,4% 
ruchu ogółem. 

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Park Krakowski
Punkt pomiarowy Park Krakowski był uruchomiony tyl-
ko w kierunku południowym na odcinku między ulicą 
Królewską a Czarnowiejską, gdzie na krótkim odcinku, pas 
dla autobusów jest oddzielony od pozostałych pasów ruchu 
linią ciągłą. Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego 
Park Krakowski zostały przedstawione w tabeli 4 i na ry-
sunku 4.

Największą (41%) grupę pojazdów przejeżdżających po 
wydzielonym pasie wzdłuż Parku Krakowskiego stanowią 
pojazdy przewoźników regionalnych. Istotny udział (20%) 

mają również pojazdy nieuprawnione, które często zbyt 
szybko zjeżdżają na ten pas z zamiarem skrętu w prawo 
w ulicę Czarnowiejską. Udział pojazdów na wydzielonym 
pasie w stosunku do potoku pojazdów ogółem na tym od-
cinku wynosi 11,0%.

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Radio Kraków
Punkt pomiarowy Radio Kraków znajdował się na odcin-
ku między ulicami Królewską i Karmelicką a Łobzowską. 
Wydzielony pas autobusowy jest w tym miejscu oddzielo-
ny od pozostałych pasów ruchu, w obu kierunkach, linią 
przerywaną. Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego 
Radio Kraków w obu kierunkach ruchu (północnym i połu-
dniowym) zostały przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 5.

Ruch pojazdów na wydzielonym pasie stanowi w prze-
kroju punktu pomiarowego Radio Kraków 12–13% ruchu 
pojazdów ogółem. Pojazdy publicznego transportu zbioro-
wego i przewoźników regionalnych w obu kierunkach ru-
chu stanowią około połowy wszystkich pojazdów porusza-
jących się po tym pasie. W kierunku północnym zanotowa-
no bardzo wysoki 34% udział pojazdów nieuprawnionych 
oraz stosunkowo nieduży (9%) udział autobusów przewoź-
ników dalekobieżnych i turystycznych, które w tym miej-
scu często korzystają z pasów ogólnodostępnych. W kie-
runku południowym natomiast wystąpiła sytuacja odwrot-

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego Park Krakowski
Punkt pomiarowy Park Krakowski

Kierunek południowy

Rok pomiarów 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%]

PTZ 64 14,3

BUS 183 41,0

Bus inne 33 7,4

Taxi 72 16,1

PU 4 0,9

PN 90 20,2

Suma na wydzielonym pasie 446 100,0

Pojazdy na pozostałych pasach 3601 89,0

Razem 4047 100,0

Tabela 4

Tabela 5

Rys. 4. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Park Krakowski
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego Radio Kraków
Punkt pomiarowy Radio Kraków

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2009 2011 2009 2011

Rodzaj pojazdów Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%] Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%]

PTZ 68 18,1 64 15,9 64 19,6 65 16,5

BUS 151 40,2 129 32,1 120 36,7 141 35,9

Bus inne 40 10,6 36 9,0 27 8,3 83 21,1

Taxi 66 17,6 26 6,5 65 19,9 78 19,8

PU 3 0,8 9 2,2 0 0,0 9 2,3

PN 48 12,8 138 34,3 51 15,6 17 4,3

Suma na wydzielo-
nym pasie 376 100,0 402 100,0 327 100,0 393 100,0

Pojazdy na pozosta-
łych pasach 2941 88,7 2927 87,9 3422 91,3 2527 86,5

Razem 3317 100,0 3329 100,0 3749 100,0 2920 100,0

Rys. 5. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Radio Kraków
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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na. Udział pojazdów nieuprawnionych wynosił zaledwie 
4,3%, a przewoźników dalekobieżnych i turystycznych 
ponad 21%. Ponadto liczba pojazdów na wydzielonym pa-
sie w godzinach szczytu porannego (2009 r.) była niższa 
o 7% w kierunku północnym i o 20% w kierunku połu-
dniowym niż w godzinach szczytu popołudniowego 
(2011 r.).

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego  
śląska–Mazowiecka
Punkt pomiarowy Śląska–Mazowiecka znajdował się na 
odcinku między ulicami Krowoderską i Żuławskiego 
w kierunku północnym oraz ulicami Śląską i Mazowiecką 
w kierunku południowym. Wydzielony pas autobusowy 
jest w tym miejscu oddzielony od pozostałych pasów ru-
chu w obu kierunkach linią przerywaną. Punkt pomiaro-
wym Śląska–Mazowiecka jest położony w rejonie Nowego 
Kleparza, gdzie znajduje się skrzyżowanie wielu ulic o bar-
dzo dużym natężeniu ruchu, silnym obciążeniu ruchem re-
lacji lewoskrętnych i dużych potokach osób na przejściach 
dla pieszych W rezultacie rejon ten charakteryzuje się dużą 
kongestią i małą prędkością jazdy pojazdów. Wyniki obser-
wacji dla punktu pomiarowego Śląska–Mazowiecka w obu 
kierunkach ruchu (północnym i południowym) zostały 
przed stawione w tabeli 6 i na rysunku 6.

Liczba pojazdów poruszających się po wydzielonym pasie 
w przekroju tego punktu pomiarowego stanowi 14% ogólnej 
liczby pojazdów w kierunku północnym i ponad 20% w kie-
runku południowym. Charakterystycznym dla punktu jest 
66% udział pojazdów nieuprawnionych na pasie autobuso-
wym w kierunku północnym i 31% udział w kierunku połu-
dniowym. Kierowcy tych pojazdów usiłują wytłumaczyć jazdę 
po wydzielonym pasie koniecznością dojazdu do skrzyżowania 
i skrętu w prawo. W obu kierunkach ruchu duży udział mają 
również pojazdy przewoźników regionalnych – 14% w kie-
runku północnym i 29% w kierunku południowym.

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Instytut Stomatologii
Punkt pomiarowy Instytut Stomatologii znajdował się na 
odcinku między ulicą Kamienną a wjazdem na wiadukt nad 
torami kolejowymi. Wydzielony pas autobusowy jest w tym 
miejscu oddzielony od pozostałych pasów ruchu w obu kie-
runkach linią ciągłą. W kierunku południowym droga pro-
wadzi w kierunku bardzo zatłoczonego skrzyżowania Nowy 
Kleparz, a w kierunku północnym rozdziela się na dwa ciągi 
komunikacyjne: jeden w kierunku Dworca Głównego i ron-
da Mogilskiego, a drugi w kierunku ulicy Opolskiej. Wyniki 
obserwacji dla punktu pomiarowego Instytut Stomatologii 
w obu kierunkach ruchu (północnym i południowym) zosta-
ły przedstawione w tabeli 7 i na rysunku 7.

Tabela 6 Tabela 7

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego  
Śląska – Mazowiecka

Punkt pomiarowy Śląska – Mazowiecka

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2011 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%] Liczba pojazdów [%]

PTZ 51 8,3 65 11,5

BUS 84 13,6 162 28,6

Bus inne 41 6,6 47 8,3

Taxi 28 4,5 95 16,8

PU 4 0,6 22 3,9

PN 410 66,3 175 30,9

Suma na wydzielonym pasie 618 100,0 566 100,0

Pojazdy na pozostałych pasach 2940 86,2 2183 79,4

Razem 3558 100,0 2749 100,0

Rys. 6. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Śląska – Mazowiecka
Źródło: opracowanie własne

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego Instytut Stomatologii
Punkt pomiarowy Instytut Stomatologii

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2009 2011 2009 2011

 Rodzaj pojazdów Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%] Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%]

PTZ 90 27,5 82 19,3 89 17,2 54 10,8

BUS 110 33,6 158 37,2 147 28,5 165 32,9

Bus inne 42 12,8 37 8,7 26 5,0 31 6,2

Taxi 31 9,5 71 16,7 62 12,0 92 18,3

PU 0 0,0 9 2,1 0 0,0 16 3,2

PN 54 16,5 68 16,0 192 37,2 144 28,7

Suma na wydzielo-
nym pasie 327 100,0 425 100,0 516 100,0 502 100,0

Pojazdy na pozosta-
łych pasach 2773 89,5 3060 87,8 2862 84,7 2756 84,6

Razem 3100 100,0 3485 100,0 3378 100,0 3258 100,0

Rys. 7. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Instytut Stomatologii
Źródło: opracowanie własne
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Wielkość ruchu wszystkich pojazdów w kierunku połu-
dniowym w szczycie porannym (2009 r.) i popołudniowym 
(2011 r.) utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast 
w kierunku północnym jest około 11% większa. W obu kie-
runkach ruchu można zauważyć ponad 33% udział pojazdów 
przewoźników regionalnych. W kierunku północnym pojazdy 
nieuprawnione stanowią niezmiennie, od 2009 roku, około 
16% pojazdów, ale w kierunku południowym ich udział jest 
prawie dwukrotnie większy i w 2011 roku wynosi 29%, 
a 2009 – ponad 37%. Liczba pojazdów publicznego transpor-
tu zbiorowego jest w tym miejscu ciągu komunikacyjnego ale-
je 29 Listopada–Konopnickiej bardzo duża i wynosi około 90 
pojazdów w okresie pomiarów. W 2011 roku zaobserwowano, 
że autobusy MPK zjeżdżające z wiaduktu nad torami kolejo-
wymi przejeżdżały obok punktu pomiarowego po pasach do-
stępnych dla wszystkich pojazdów i dopiero potem zajmowały 
miejsce na pasie autobusowym. Stąd zamiast zaplanowanych 
w rozkładzie jazdy 89 autobusów zaobserwowano jedynie 54.

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego cmentarz Rakowicki
Punkt pomiarowy cmentarz Rakowicki znajdował się na od-
cinku między ulicą Biskupa Prandoty a ulicą Wita Stwosza. 
Wydzielony pas autobusowy jest w tym miejscu oddzielony 
od pozostałych pasów ruchu w obu kierunkach linią przery-
waną, a jedynie na krótkich odcinkach linią ciąg łą. Wyniki 

obserwacji dla punktu pomiarowego cmentarz Rakowicki 
w obu kierunkach ruchu (północnym i południowym) zo-
stały przedstawione w tabeli 8 i na rysunku 8.

Podczas obserwacji w 2011 roku – w szczycie popołudnio-
wym zaobserwowano w przekroju drogi obok cmentarza 
Rakowickiego w kierunku północnym zwiększenie ruchu 
wszystkich pojazdów o 30%, a pojazdów na wydzielonym pa-
sie nawet o 60% w stosunku do szczytu porannego (2009), 
podczas gdy w kierunku południowym zaobserwowano o 10% 
pojazdów mniej. Liczba pojazdów publicznego transportu 
zbiorowego w godzinach szczytu w tym punkcie wynosiła 
49–61, natomiast liczba pojazdów innych przewoźników: re-
gionalnych, dalekobieżnych i turystycznych łącznie jest nieco 
mniejsza. Na uwagę zasługuje 23–45% udział pojazdów nie-
uprawnionych, które zbyt wcześnie przed wykonaniem ma-
newru skrętu w prawo zajmują miejsce na tym pasie. 

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego langiewicza wiadukt 
Punkt pomiarowy Langiewicza wiadukt znajdował się przy 
alei 29 Listopada na odcinku między ulicą Langiewicza 
i Klemensiewicza na wiadukcie nad torami kolejowymi. 
Wydzielony pas autobusowy w tym miejscu jest oddzielony 
od pozostałych pasów ruchu w obu kierunkach linią ciągłą. 
Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Langiewicza 
wiadukt zostały przedstawione w tabeli 9 i na rysunku 9.

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego  
cmentarz Rakowicki

Punkt pomiarowy Cmentarz Rakowicki

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2009 2011 2009 2011

Rodzaj pojazdów Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%] Liczba 
pojazdów [%] Liczba 

pojazdów [%]

PTZ 61 36,5 49 18,1 56 21,4 53 22,6

BUS 19 11,4 37 13,7 17 6,5 24 10,3

Bus inne 16 9,6 16 5,9 16 6,1 23 9,8

Taxi 31 18,6 46 17,0 83 31,7 77 32,9

PU 0 0,0 1 0,4 0 0,0 2 0,9

PN 40 24,0 121 44,8 90 34,4 55 23,5

Suma na  
wydzielonym pasie 167 100,0 270 100,0 262 100,0 234 100,0

Pojazdy na  
pozostałych pasach 2728 94,2 3476 92,8 4776 94,8 4200 94,7

Razem 2895 100,0 3746 100,0 5038 100,0 4434 100,0

Rys. 8. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy cmentarz Rakowicki
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego  
Langiewicza wiadukt

Punkt pomiarowy Langiewicza wiadukt

Kierunek północny południowy

Rok pomiarów 2011 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%] Liczba pojazdów [%]

PTZ 56 13,5 59 26,3

BUS 25 6,0 33 14,7

Bus inne 23 5,5 7 3,1

Taxi 103 24,8 86 38,4

PU 2 0,5 6 2,7

PN 207 49,8 33 14,7

Suma na wydzielonym pasie 416 100,0 224 100,0

Pojazdy na pozostałych pasach 3548 89,5 3078 93,2

Razem 3964 100,0 3302 100,0

Tabela 9

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt pomia-
rowy Langiewicza wiadukt
Źródło: opracowanie własne
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W punkcie pomiarowym Langiewicza wiadukt w go-
dzinach szczytu popołudniowego ruch pojazdów ogółem 
w kierunku północnym jest o 17% większy niż w kierun-
ku południowym. Na wydzielonym pasie liczba pojazdów 
uprawnionych do jazdy jest w obu kierunkach podobna. 
Jednak w kierunku północnym liczba pojazdów nie-
uprawnionych zaobserwowana podczas pomiarów stano-
wi około 50% wszystkich pojazdów korzystających z tego 
pasa. 

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego  
Żmujdzka–Wileńska 
Punkt pomiarowy Żmujdzka–Wileńska został zlokalizo-
wany tylko w kierunku południowym na odcinku między 
ulicami Żmujdzką a Wileńską. Wydzielony pas autobuso-
wy w tym miejscu jest oddzielony od pozostałych pasów 
ruchu linią ciągłą. Wyniki obserwacji dla punktu pomiaro-
wego Żmujdzka–Wileńska zostały przedstawione w tabeli 
10 i na rysunku 10.

Pojazdy poruszające się po wydzielonym pasie autobu-
sowym stanowią 11% wszystkich pojazdów jadących w kie-
runku południowym. Udział autobusów i midibusów prze-
woźników transportu zbiorowego wynosi 60%, taksówek 
33%, a pojazdów nieuprawnionych zaledwie 6% wszyst-
kich pojazdów jadących w tym kierunku. 

Wyniki obserwacji dla punktu pomiarowego Nowosądecka 
Punkt pomiarowy Nowosądecka został zlokalizowany tylko 
w kierunku południowym na ulicy Kamieńskiego przed skrzy-
żowaniem z ulicą Nowosądecką. Wydzielony pas autobusowy 
w tym miejscu jest bardzo krótki i ma ułatwić pojazdom trans-
portu zbiorowego przejazd na wprost przez skrzyżowanie. Od 
pozostałych pasów ruchu jest oddzielony linią przerywaną. 
Wyniki obserwacji dla punkt pomiarowego Nowosądecka zo-
stały przedstawione w tabeli 11 i na rysunku 11.

Na wydzielonym pasie autobusowym obok punktu po-
miarowego Nowosądecka zaobserwowano niemal wyłącznie 
(94,6%) pojazdy uprawnione do jazdy po tym pasie. Udział 
pojazdów nieuprawnionych wynosi zaledwie 5,4%. Natomiast 
łącznie pojazdy poruszające się po wydzielonym pasie stanowią 
11% wszystkich pojazdów jadących w tym kierunku.

Porównanie liczby pasażerów w pojazdach na wydzielonych 
pasach autobusowych i pasach ogólnodostępnych
Liczba pojazdów transportu zbiorowego przewoźników lo-
kalnych, regionalnych oraz dalekobieżnych i turystycznych 
jadących wydzielonym pasem autobusowym w różnych 
przekrojach na całym analizowanym ciągu aleje 29 Listopada 
– ulica Marii Konopnickiej zarówno w szczycie porannym 
badanym w 2009 roku, jak i w szczycie popołudniowym ob-
serwowanym w 2011 roku była zróżnicowana i wahała się od 
68 do 312. Liczba pojazdów przejeżdżających innymi pasami 
ruchu w tych samych przekrojach była wielokrotnie większa. 

Tabela 10

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego  
Żmujdzka–Wileńska

Punkt pomiarowy Żmujdzka–Wileńska

Kierunek południowy

Rok pomiarów 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%]

PTZ 36 31,6

BUS 16 14,0

Bus inne 16 14,0

Taxi 38 33,3

PU 1 0,9

PN 7 6,1

Suma na wydzielonym pasie 114 100,0

Pojazdy na pozostałych pasach 2833 89,0

Razem 2947 100,0

Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt po-
miarowy Żmujdzka–Wileńska
Źródło: opracowanie własne

Wyniki obserwacji pojazdów dla punktu pomiarowego Nowosądecka
Punkt pomiarowy Nowosądecka

Kierunek południowy

Rok pomiarów 2011

Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [%]

PTZ 39 26,4

BUS 89 60,1

Bus inne 12 8,1

Taxi 0 0,0

PU 0 0,0

PN 8 5,4

Suma na wydzielonym pasie 148 100,0

Pojazdy na pozostałych pasach 4920 89,0

Razem 5068 100,0

Tabela 11

Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Struktura procentowa pojazdów na wydzielonym pasie autobusowym – punkt po-
miarowy Nowosądecka
Źródło: opracowanie własne
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W celu porównania liczby pasażerów przejeżdżających 
we wszystkich badanych przekrojach różnymi środkami 
transportu przyjęto następujące założenia. Dla oceny liczby 
pasażerów w pojazdach publicznego transportu zbiorowego 
wykorzystano wyniki pomiarów napełnienia tych pojazdów 
wykonywane przez obserwatorów SITK Oddział w Krakowie 
w latach 2009–2011 na zlecenie ZIKiT9. Dla pozostałych 
pojazdów przyjęto, że przeciętnie w midibusach prywatnych 
przewoźników regionalnych w godzinach szczytu podróżuje 
15 osób, w autobusach przewoźników dalekobieżnych i tury-
stycznych około 20 osób, pojazdami na ogólnodostępnych 
pasach ruchu około 1,2 osoby. Wyniki porównania liczby pa-
sażerów przewożonych pojazdami transportu zbiorowego 
i liczby pasażerów w pozostałych samochodach przypadają-
cych na jeden pas ruchu przedstawiono w tabeli 12.

Liczba pasażerów przewożonych tylko autobusami pu-
blicznego transportu zbiorowego w szczycie porannym 
(2009 r.) na większości badanych odcinków jest 1,4 razy więk-
sza od liczby osób podróżujących na każdym z pozostałych 

9 Wykonanie badań funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Krakowie wraz z opracowaniem 
wyników, dla ZIKiT (współautorzy: Bryniarska Z., Sapoń G.), Kraków 2009–2011

pasów ruchu. W najbardziej obciążonym punkcie (Manggha) 
wynosi ona nawet 2,4. W szczycie popołudniowym (2011 r.) 
liczba pasażerów w autobusach miejskich jest od 1,5 do nawet 
3,3 razy większa niż w pojazdach na każdym sąsiednim pasie 
ruchu. Można zauważyć, że w obu kierunkach ruchu (północ-
nym i południowym) największa liczba pasażerów w pojaz-
dach publicznego transportu zbiorowego podróżuje na odcin-
ku Radio Kraków–Instytut Stomatologii i jest ona co najmniej 
2,5 razy większa niż w pojazdach przypadających na jeden 
ogólnodostępny pas ruchu.

W przypadku, gdy zostaną uwzględnieni pasażerowie 
przewożeni przez przewoźników regionalnych i dalekobież-
nych, wówczas w szczycie porannym w badanych przekro-
jach stosunek liczby pasażerów transportu zbiorowego do 
pasażerów pozostałych pojazdów wynosi 1,2–3,8. W szczy-
cie popołudniowym pojazdy transportu zbiorowego prze-
wożą od 1,8 do 5,9 razy więcej pasażerów niż pojazdy na 
każdym innym pasie ruchu.

Podsumowanie
Wydzielone pasy autobusowe w Krakowie na ciągu komu-
nikacyjnym aleje 29 Listopada–ulica Konopnickiej zostały 
pozytywnie przyjęte przez pasażerów publicznego trans-
portu zbiorowego i kierowców. Pasażerowie zyskali nie tyl-
ko dzięki skróceniu czasu przejazdu autobusów, ale przede 
wszystkim dzięki temu, że czas przejazdu stał się bardziej 
przewidywalny, rzadziej zdarzają się utrudnienia powodu-
jące oczekiwanie w korkach, a jazda pojazdu jest bardziej 
płynna. Zyskali również kierowcy pozostałych pojazdów, 
którzy mogą poruszać się z odpowiednimi prędkościami, 
bez ograniczeń wywoływanych przez autobusy. 

Liczba pojazdów publicznego transportu zbiorowego na 
każdym odcinku badanego ciągu komunikacyjnego wynosi-
ła ponad 25 autobusów w ciągu godziny, a na odcinkach naj-
bardziej obciążonych nawet ponad 42 autobusy/godzinę. 
Dodatkowo należy pamiętać o znacznej liczbie pojazdów 
przewoźników regionalnych i dalekobieżnych. Na wielu od-
cinkach ciągu komunikacyjnego ich liczba na wydzielonych 
pasach autobusowych przekracza 100 pojazdów na godzinę.

Efektywność rozwiązania w postaci wydzielonych pasów 
autobusowych potwierdza porównanie liczby pasażerów prze-
wożonych autobusami publicznego transportu zbiorowego i in-
nych przewoźników w stosunku do liczby pasażerów w pojaz-
dach przypadających na jeden pas ogólnodostępny. 
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Porównanie liczby pasażerów w pojazdach na wydzielonym pasie 
i przypadających na jeden ogólnodostępny pas ruchu

Liczba pasażerów w pojaz-
dach na wydzielonym pasie

Porównanie liczby pasażerów 
w pojazdach na wydzielonym 
pasie w stosunku liczby osób 
w pojazdach przypadających 
na jeden pas ruchu

Rodzaj pojazdu PTZ BUS Bus 
inne

inne 
pasy PTZ BUS Bus inne

Kierunek północny Szczyt poranny (7:00 – 9:00)
Manggha 5238 1995 960 4278 2,4 3,4 3,8
Muzeum Narodowe 3973 2100 1040 4979 1,6 2,4 2,9
Radio Kraków 2436 2265 800 3529 1,4 2,7 3,1
Instytut Stomatologii 2907 1650 840 3328 1,7 2,7 3,2
Cmentarz Rakowicki 1391 285 320 3274 0,8 1,0 1,2
Kierunek północny Szczyt popołudniowy (15:00 – 17:00)
Manggha 4073 1695 540 4258 1,9 2,7 3,0
Konopnickiej 4011 1785 1140 4357 1,8 2,7 3,2
Muzeum Narodowe 3750 1905 840 4730 1,6 2,4 2,7
Radio Kraków 4317 1935 720 3512 2,5 3,6 4,0
Krowoderska – Żuławskiego 4369 1260 820 3528 2,5 3,2 3,7
Instytut Stomatologii 4613 2370 740 3672 2,5 3,8 4,2
Cmentarz Rakowicki 4119 555 320 4171 2,0 2,2 2,4
Langiewicza wiadukt 4138 375 460 4258 1,9 2,1 2,3
Kierunek południowy Szczyt poranny (7:00 – 9:00)
Cmentarz Rakowicki 3973 255 320 5731 1,4 1,5 1,6
Instytut Stomatologii 2436 2205 520 3434 1,4 2,7 3,0
Radio Kraków 2907 1800 540 4106 1,4 2,3 2,6
Muzeum Narodowe 1524 1785 420 4769 0,6 1,4 1,6
Kierunek południowy Szczyt popołudniowy (15:00 – 17:00)
Żmujdzka – UR 2531 240 320 3400 1,5 1,6 1,8
Langiewicza wiadukt 4138 495 140 3694 2,2 2,5 2,6
Langiewicza–Cmentarz 4119 360 460 5040 1,6 1,8 2,0
Instytut Stomatologii 4613 2475 620 3307 2,8 4,3 4,7
Śląska–Mazowiecka 4369 2430 940 2620 3,3 5,2 5,9
Radio Kraków 4317 2115 1660 3032 2,8 4,2 5,3
Park Krakowski 3750 2745 660 4321 1,7 3,0 3,3
Muzeum Narodowe 4011 2190 1820 4315 1,9 2,9 3,7
Nowosądecka 4073 1335 240 5904 2,1 2,7 2,9

Tabela 12

Źródło: opracowanie własne
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Wprowadzenie1

Wynalazki drugiej połowy XIX wieku dały cywilizacji me-
chaniczne środki transportu, a wśród nich pojazd z napę-
dem realizowanym za pomocą silnika cieplnego. W ciągu 
niespełna 100 lat wyprodukowano około 1 miliarda samo-
chodów osobowych, z których współcześnie blisko połowa 
jest stale eksploatowanych, a przemysł motoryzacyjny jest 
największym przemysłem w skali światowej [1].

1 © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012. Wkład autorów w publikację:  U. 
Kwaś niak 34%, M. Janicki 33%, Cz. Kolanek 33%
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eMiSJa Co i Nox PoChoDZąCyCh  
Z SilNiKóW SPaliNoWyCh PoJaZDóW 
SaMoChoDoWyCh Na Tle NoRM eURo1

Streszczenie. Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej jest wy-
raźnie odczuwalny przez środowisko naturalne, jak również przez czło-
wieka (zarówno w aspektach pozytywnych, jak i negatywnych). W wyni-
ku spalania paliw w silnikach spalinowych powstaje emisja zanieczyszczeń 
mająca negatywny wpływ na otoczenie. Mając na uwadze ideę zrównowa-
żonego rozwoju w zakresie transportu drogowego, na etapie planowania 
i podejmowania decyzji, konieczne jest wykonanie ocen wpływu przedsię-
wzięcia na środowisko, uwzględniając stan tła, będący jej odniesieniem. 
W niniejszym opracowaniu opisano analizę emisji CO i NOx pochodzą-
cych z pojazdów samochodowych, wyznaczoną za pomocą obowiązują-
cych wskaźników emisji oraz zarejestrowanego (rzeczywistego) składu 
jakościowo-ilościowego ruchu drogowego dla wybranego odcinka drogi 
krajowej we Wrocławiu. Wyniki obliczeń przedstawiono i porównano 
w podziale na zarejestrowane kategorie pojazdów, a także wyznaczając 
udział wartości emisji określonej za pomocą wskaźników emisji w warto-
ści emisji wyznaczonej za pomocą norm Euro.

Najmniejszą różnicę emisji, w rozbiciu na grupy pojazdów, obser-
wuje się dla samochodów osobowych i busów do transportu osób, na-
tomiast największa rozbieżność, względem wyników obliczonych oma-
wianymi sposobami, występuje w przypadku samochodów ciężarowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że opracowywane wskaźniki emisyj-
ne określają w sposób uśredniony każdą z grup pojazdów poruszających 
się w kraju. Natomiast wartości emisji obliczone za pomocą wartości 
granicznych – europejskiego standardu emisji spalin, uwzgledniają gru-
pę rzeczywiście poruszających się pojazdów po analizowanym odcinku 
drogi i odpowiadający im najwyższy dopuszczalny poziom emisji. 
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, silnik spalinowy, wskaźnik 
emisji, europejski standard emisji spalin

Zachodzące zmiany ekonomiczne i społeczne w Europie 
Wschodniej, Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej wpły-
wają na dalszą ekspansję samochodu i na rzeczywistą glo-
balizację problemów, jakie niesie ze sobą motoryzacja. 
Zwraca się uwagę na dwa zasadnicze rezultaty wspomina-
nej globalizacji: zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
oraz zużycie nieodtwarzalnych surowców naturalnych. Oba 
aspekty stają się elementami krytycznymi w dalszym roz-
woju naszej cywilizacji.

Pierwszy poważny kryzys motoryzacji wystąpił w la-
tach 1964–1984. Za jego przyczynę przyjmuje się kryzys 
naftowy, krytykę niskiego bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz szkodliwe oddziaływanie motoryzacji na środo-
wisko naturalne. W wyniku ilościowego rozwoju motory-
zacji indywidualnej, na skutek wyczerpywania się zdolno-
ści absorpcyjnych środowiska naturalnego, zdolności 
przemysłowych infrastruktury technicznej czy wręcz fi-
zycznego braku miejsca dla jej dalszej rozbudowy, na pro-
gu XXI wieku pojawiła się pilna potrzeba zmian w cha-
rakterystykach eksploatacyjnych samochodu i organizacji 
ruchu pojazdów. 

Zagrożenie środowiska naturalnego wywołane  
rozwojem motoryzacji
Problemy ekologii można rozpatrywać w ujęciu globalnym, 
tzn. w skali globu ziemskiego, lub w ujęciu lokalnym, np. 
w skali miasta, regionu, kraju czy nawet kontynentu. 

Naruszanie równowagi ekologicznej w ujęciu lokalnym 
charakteryzuje się m.in. tym, że negatywne skutki narusze-
nia tej równowagi są, czy mogą być, odczuwane przez ludzi 
prawie natychmiast. Rezultaty naruszenia równowagi eko-
logicznej, rozpatrywanej globalnie, jak np. następstwa 
„efektu cieplarnianego” czy powstawania „dziury ozono-
wej”, jeszcze dzisiaj nie są odczuwane bezpośrednio przez 
wszystkich mieszkańców Ziemi.

Do najistotniejszych zagrożeń środowiska naturalnego 
niesionych przez motoryzację zaliczyć należy [2, 3]:
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•	 emisję do atmosfery związków toksycznych i cząstek 
stałych;

•	 generowanie hałasu i innych drgań;
•	 zanieczyszczenie gleby i wód związkami zawartymi 

w spalinach; paliwami, płynami eksploatacyjnymi, 
cząstkami stałymi, środkami do odśnieżania i odla-
dzania dróg;

•	 zagrożenie życia i zdrowia powodowane wypadkami 
drogowymi;

•	 zużywanie znacznej ilości zasobów energetycznych zie-
mi, w tym prowadzenie żywiołowej i rabunkowej eks-
ploatacji surowców naturalnych, jako nośników energii;

•	 straty światła dziennego wynikające z zanieczyszcze-
nia atmosfery;

•	 niszczenie krajobrazu, widoczne szczególnie w tere-
nach o dużych walorach widokowych. 

 
Na podstawie wymienionych powyżej zagrożeń można 

określić podmioty oddziaływania na środowisko, a będą 
nimi przede wszystkim: pojazdy samochodowe, wytwórnie 
pojazdów (fabryki), wytwórnie materiałów eksploatacyj-
nych (przemysł wydobywczy i rafineryjny); infrastruktura 
transportu (drogi, stacje paliw, baza obsługi).

Silnik spalinowy, jako podstawowe źródło napędu samo-
chodów, emituje do atmosfery szereg związków i substancji 
toksycznych, takich jak [4]: CO, NOx, HC, S0

2
, RCHO 

(aldehydy), cząstki stałe (PM). Nie wymieniono w tym 
miejscu dwutlenku węgla (C0

2
), ponieważ jego emisja nie 

zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzkiemu. 
Obecny poziom motoryzacji już dzisiaj powoduje ol-

brzymią emisję bardzo toksycznych związków działających 
na środowisko i bezpośrednio na organizm człowieka. 
Przewidywany wzrost liczby użytkowanych samochodów 
w przyszłości oraz ich skupienie w znacznej liczbie na ob-
szarach miejskich może wywołać wiele wątpliwości, co do 
możliwości egzystencji w tych miastach. Skalę problemu 
ilustruje prognoza, opracowana na potrzeby „Szczytu 
Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku (tab.1). 

Istotnym elementem, mającym na celu gospodarowanie 
środowiskiem w sposób zrównoważony, są aktualne i roz-
ważane w przyszłości wymagania stawiane producentom 
samochodów np. poprzez normy Euro, których celem jest 
wprowadzanie do użytku pojazdów, o coraz mniejszej emi-
sji substancji toksycznych do atmosfery.

Europejski standard emisji spalin jest normą dopusz-
czalnych emisji spalin w nowych samochodach sprzedawa-

nych na terenie Unii Europejskiej. Standardy te zostały 
opracowane w serii Dyrektyw europejskich, które sukce-
sywnie zwiększały swoją restrykcyjność.

Obecnie, emisja tlenków azotu (NOx), węglowodorów 
(HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych są uregulowane 
dla większości pojazdów, samochodów osobowych, ciężaro-
wych, autobusów, pociągów, traktorów i maszyn rolni-
czych, barek, lecz wyłączając statki morskie i samoloty [5]. 
Tabela 2 przedstawia kolejno wprowadzane normy oraz 
określa grupy pojazdów, których dotyczą.

Wybrane wskaźniki rozwoju ludzkości do 2100 roku

Wskaźnik Jednostka
Rok

1990 2000 2025 2050 2100

Ludność świata miliard 5,3 6,2 8,4 10,0 11,3

Ludność w miastach % 43,3 50,5 62,5 – –

Samochody w użytkowaniu mln sztuk 630 990 1600 – –

Emisja CO2 mld Mg 7,4 8,4 12,2 14,5 2,0,3

Emisja tlenków azotu mln Mg 12,9 13,8 15,8 16,6 17,0

Emisja siarki mln Mg 98 101 141 175 169

Tabela 1

Źródło: [1]

Okresy obowiązujące wyszczególnione grupy pojazdów samochodo-
wych w ramach kolejno wprowadzanych ograniczeń europejskiego 

standardu emisji spalin – EURO
Norma Okres obowiązywania Opis

EURO 0 od 1990 roku Dotyczyła pojazdów nowo rejestrowanych

EURO I od 1993 roku Dyrektywa 91/441/EC [11] dla samochodów osobowych 
oraz dla osobowych i lekkich ciężarowych – 93/59/EEC.

EURO II od 1996 roku Dyrektywa 94/12/EC (& 96/69/EC) dla samochodów 
osobowych.

EURO III od 2000 roku Dyrektywa 98/69/EC [12] dla wszystkich pojazdów.

EURO IV od 2005 roku Dyrektywa 98/69/EC (& 2002/80/EC) dla wszystkich pojazdów

EURO V od 2009 roku Dyrektywa 2007/715/EC[13] dla lekkich samochodów 
osobowych i służbowych.

EURO VI planowane od 2014 
roku

 Dyrektywa 2007/715/EC[13] dla ciężkich pojazdów 
samochodowych.

Tabela 2

W 2008 roku Parlament Europejski uchwalił normę 
Euro VI, która dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowa-
nych przez ciężkie pojazdy samochodowe. Dopuszczalna 
wartość emisji tlenków azotu ma wynieść 400 mg/kWh, 
a więc o 80% mniej niż w normie Euro V. Limity emisji 
cząstek stałych zostaną zmniejszone o 66% i mają wynosić 
10 mg/kWh 

Dla każdego typu pojazdu, stosowane są inne standar-
dy, dlatego też podziału dokonano na samochody osobo-
we z silnikiem o zapłonie iskrowym (benzynowym) oraz 
wysokoprężnym (Diesla), na samochody dostawcze oraz 
busy do przewozu osób z silnikami wysokoprężnymi, a tak-
że na samochody ciężarowe i autobusy z silnikiem wyso-
koprężnym. Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń w po-
szczególnych normach, wyrażone w gramach na kilometr 
dla poszczególnych grup pojazdów, przedstawiono w ta-
belach 3–6.

Źródło: opracowanie własne

Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach Euro 
dla pojazdów z silnikiem benzynowym

Norma Data
CO HC HC+NOx NOx  PM

[g/km]

EURO I 1992.07 2,72 – 0,97 – –

EURO II 1996.01 2,2 – 0,5 – –

EURO III 2000.01 2,3 0,2 – 0,15 –

EURO IV 2005.01 1 0,1 – 0,08 –

EURO V 2009.09 1 0,1 – 0,06 0,005

EURO VI 2014.09 1 0,1 – 0,06 0,005

Tabela 3

Źródło: [5]
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Wrocławiu o długości 166 metrów i średnim dobowym na-
tężeniu (SDR) na poziomie 2732 pojazdów [9]. Dokonano 
rejestracji przejeżdżających pojazdów i wyznaczono ładunek 
wprowadzanych zanieczyszczeń na podstawie wskaźników 
emisji oraz na podstawie maksymalnych dopuszczalnych stę-
żeń wynikających z europejskiego standardu emisji spalin.

Wyznaczenie stężeń za pomocą wskaźników emisyjnych
Metodyka pomiarowa do wyznaczenia stężenia emitowa-
nych substancji przez pojazdy silnikowe za pomocą wskaźni-
ków emisyjnych polega na określeniu udziałów grup pojaz-
dów, a następnie obliczeniu stężeń, uwzględniając SDR dla 
analizowanego odcinka drogi (wymogi metodyki modelo-
wania poziomów substancji w powietrzu Dz. U. nr 16/2010 
poz. 87). Na podstawie monitoringu liczby oraz typów sa-
mochodów określono skład grup pojazdów, który przedsta-
wiono w tabeli 7. Jednostkowe wskaźniki emisji pojazdów 
silnikowych przyjęto na podstawie rysunków 1 i 2.

Do obliczeń emisji stężeń, za pomocą wskaźników emi-
sji, przyjęto średnią prędkość dla wszystkich grup pojaz-
dów na poziomie 60 km/h.

Tabela 4

Tabela 5

Źródło: [6]

Źródło: [6]

Źródło: [6]

Dopuszczalne wartości emisji spalin (g/km) w poszczególnych  
normach dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym

Norma Data
CO HC HC+NOx NOx PM

[g/km]

EURO I 1992.07 3,16 – 1,13 – 0,14

EURO II 1996.01 1 – 0,7 – 0,08

EURO III 2000.01 0,64 – 0,56 0,5 0,05

EURO IV 2005.01 0,5 – 0,3 0,25 0,025

EURO V 2009.09 0,5 – 0,23 0,18 0,005

EURO VI 2014.09 0,5 – 0,17 0,08 0,005

Dopuszczalne wartości emisji spalin (g/km) w poszczególnych  
normach Euro dla lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) 

z silnikiem wysokoprężnym

Kategoria Norma Data
CO HC HC+NOx NOx PM

[g/km]

N1, Klasa I  
< 1305 kg

EURO I 1994.10 2,72 – 0,97 – 0,14

EURO II 1998.01 1 – 0,7 – 0,08

EURO III 2000.01 0,64 – 0,56 0,5 0,05

EURO IV 2005.01 0,5 – 0,3 0,25 0,025

EURO V 2009.09 0,5 – 0,23 0,18 0,005

EURO VI 2014.09 0,5 – 0,17 0,08 0,005

N1, Klasa II  
1305–1760kg

EURO I 1994.10 5,17 – 1,4 – 0,19

EURO II 1998.01 1,25 – 1 – 0,12

EURO III 2001.01 0,8 – 0,72 0,65 0,07

EURO IV 2006.01 0,63 – 0,39 0,33 0,04

EURO V 2010.09 0,63 – 0,295 0,235 0,005

EURO VI 2015.09 0,63 – 0,195 0,105 0,005

N1, Klasa III
> 1760kg

EURO I 1994.10 6,9 – 1,7 – 0,25

EURO II 1998.01 1,5 – 1,2 – 0,17

EURO III 2001.01 0,95 – 0,86 0,78 0,1

EURO IV 2006.01 0,74 – 0,46 0,39 0,06

EURO V 2010.09 0,74 – 0,35 0,28 0,005

EURO VI 2015.09 0,74 – 0,215 0,125 0,005

Wartości graniczne emisji (g/km) pojazdów o masie całkowitej  
powyżej 3,5 t

Norma Data
CO HC NOx PM

[g/km]

EURO 0 1988 12,3 2,6 15,8 –

EURO I 1992 4,5 1,1 8 0,612

EURO II 1996 4 1,1 7 0,25

EURO III 2000 2,1 0,66 5 0,2

EURO IV 2005 1,5 0,46 3,5 0,02

EURO V 2008 1,5 0,46 2 0,02

Tabela 6

W ramach lekkich samochodów ciężarowych, czyli do-
stawczych, dokonano podziału na trzy klasy według masy 
własnej, w poszczególnych normach. 

eksperyment badawczy
Eksperyment badawczy miał na celu wyznaczenie emisji CO 
i NOx pochodzących z określonego potoku ruchu drogowego 
na tle norm Euro oraz wymagań stawianych polskim pra-
wem. Analizie poddano odcinek prosty drogi krajowej we 

Określony udział poszczególnych grup pojazdów  
w całkowitym potoku ruchu drogowego

Lp. Grupa pojazdów Udział procentowy [%]

1 samochody osobowe i busy do transporu osób 66,65

2 lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) 17,42

3 samochody ciężarowe 14,35

4 autobusy 1,58

Tabela 7

Rys. 1. Jednostkowe wskaźniki emisji z pojazdów silnikowych samochodów osobowych (emi-
sję NO2 przyjęto jako 30% emisji NOX) [7]

Rys. 2. Jednostkowe wskaźniki emisji z pojazdów silnikowych samochodów ciężarowych 
(emisję NO2 przyjęto jako 30% emisji NOX) [7]

Źródło: opracowanie własne
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Wyznaczenie stężeń za pomocą europejskiego standardu 
emisji spalin
W celu wyznaczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z silników spalinowych za pomocą europejskiego standardu 
emisji spalin dla obranego do badań odcinka drogi krajowej 
przeprowadzono monitoring przejeżdżających pojazdów. 
Pojazdy zliczono i traktowano indywidualnie w dalszej ana-
lizie. Zarejestrowany potok ruchu drogowego podzielono na 
marki, następnie na modele i generację. Przykładowo Audi A6 
Limousine przyporządkowano, w zależności od roku produk-
cji zarejestrowanych wersji, do generacji C6 dla nowych i C5 
dla starszych. Posiłkując się danymi katalogowymi oraz in-
formacjami otrzymanymi od dealerów poszczególnych marek 
samochodów, określono przedziały okresów produkcyjnych 
dla wszystkich zarejestrowanych grup. Omawiając przykład 
Audi, generacja C5 była produkowana w latach 1997–2004 
natomiast generacja C6 od roku 2004 do chwili obecnej. Na 
podstawie znajomości modeli, serii, ich generacji oraz okresu 
produkcyjnego przyporządkowano pojazdy do odpowiedniej 
grupy standardu emisji, kładąc największy nacisk na początek 
okresu produkcyjnego danego modelu.

W wyniku przyjętej analizy otrzymano arkusz ilościo-
wo-jakościowy przejeżdżających pojazdów, którym wzglę-
dem wymagań EURO przyporządkowano wartości gra-
niczne stężeń substancji, przedstawione w tabelach 3–6. 
Fragment utworzonego arkusza ilustruje rysunek 3. 

 Ze względu na brak określenia wartości stężenia nie-
których substancji we wszystkich normach przyjęto wiel-
kości, które odpowiadają procentowej redukcji innej sub-
stancji ujętej w normie. W przypadku gdy występowała 
suma dwóch związków oraz jeden z nich, a drugi nie był 
znany, przyjęto wielkości wynikające z różnicy określonej 
sumy i znanej wielkości. 

Wyniki i dyskusja
Poziomy wartości emisji CO i NOx z potoku ruchu oma-
wianego odcinka drogi krajowej we Wrocławiu, obliczone za 
pomocą wskaźników i europejskiego standardu emisji spalin, 
przedstawiono na rysunku 4. Emisję całkowitą podzielono na 
grupy pojazdów, zgodnie z rzeczywistymi udziałami zareje-
strowanymi na wspomnianym odcinku drogi. 

Rys. 3. Arkusz liczby i rodzajów modeli pojazdów i im przyporządkowanym wartościom gra-
nicznym stężeń zanieczyszczeń analizowanego potoku ruchu drogowego

Rys. 4. Emisja CO i NOx do atmosfery z silników spalinowych pojazdów samochodowych 
z wybranego odcinka drogi krajowej. Gdzie: w.e. – wartości obliczane za pomocą współczyn-
ników emisji, euro – obliczone za pomocą wartości europejskiego standardu emisji spalin

Rysunek ilustruje zbieżność wartości emisji NOx określo-
nych normami Euro, czyli określanych jako granicznych, do 
wartości obliczeniowych za pomocą wskaźników emisyjnych. 
Emisja całkowita obliczona za pomocą wskaźników, dla przy-
kładowego odcinka drogi, wynosi niespełna 93% emisji obli-
czonej za pomocą znajomości poszczególnych pojazdów 
i nadaniu każdemu wartości wynikającej z normy Euro.

W przypadku wartości emisji CO różnica jest zdecydowa-
nie większa, gdyż emisja całkowita wynosi przeszło 36% emisji 
obliczonej za pomocą metodyki opartej na normach Euro. 
Najmniejsza różnica emisji obserwowana jest dla samochodów 
osobowych i busów do transportu osób (54%), natomiast naj-
większa w przypadku samochodów ciężarowych (15,4%).

Należy jednak zwrócić uwagę, że opracowywane wskaź-
niki emisyjne określają w sposób uśredniony każdą z grup 
pojazdów poruszających się w naszym kraju. Natomiast 
wartości emisji obliczone za pomocą wartości granicznych 
– norm Euro, uwzgledniają grupę pojazdów rzeczywiście 
poruszających się po wybranym odcinku drogi. 
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Kolej w obsłudze miejskiego transportu zbiorowego1

Kolej miejska to rozwiązanie zbiorowego transportu miej-
skiego lub podmiejskiego, w którym wykorzystuje się ist-
niejącą na terenie miasta, a często również w jego bezpo-
średnim otoczeniu, sieć kolejową. Rozwiązanie takie może 
funkcjonować w ramach ogólnodostępnej krajowej sieci 
kolejowej, a w przypadku możliwości techniczno-organiza-
cyjnych i finansowych również na wewnętrznej, integralnej 
sieci, pozwalającej na uzyskanie większej częstotliwości kur-
sujących na linii pojazdów (przykład SKM w Trójmieście).

Idea powstania kolei miejskiej związana jest ściśle z cecha-
mi specyficznymi transportu kolejowego jako gałęzi. Możli-
wość przewozu znacznej liczby pasażerów, ograniczony nega-
tywny wpływ na środowisko naturalne oraz techniczno-eks-
ploatacyjne parametry przewozowe czynią ten rodzaj trans-
portu konkurencyjnym wobec konwencjonalnych gałęzi 

1 © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012. 
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aNaliZa MoŻliWośCi URUChoMieNia 
SZCZeCińSKieJ Kolei MeTRoPoliTalNeJ1

Streszczenie: W artykule zaprezentowano uwarunkowania oraz moż-
liwości utworzenia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jako czynnika 
warunkującego prawidłowy rozwój przyszłej metropolii szczecińskiej. 
Głównym celem jest wskazanie sieci kolejowej Szczecina jako platformy 
do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań koncepcji kolei metropolitalnej, 
a w oparciu o nią, również kolei miejskiej.

Aktualność tematu wynika z dynamiki zmian zachodzących w aglo-
meracjach i obszarach metropolitalnych oraz nasilającego się w nich 
zjawiska kongestii transportowej. Transport kolejowy w Polsce wciąż 
postrzegany jest niemal wyłącznie przez pryzmat obsługi ruchu dale-
kobieżnego czy regionalnego (wojewódzkiego). Obecnie tylko w kil-
ku polskich miastach kolej wykorzystywana jest aktywnie do obsługi 
połączeń wewnątrz danego układu osadniczego lub pomiędzy danym 
układem osadniczym a jego najbliższym otoczeniem. Stan ilościowy in-
frastruktury kolejowej w Szczecinie stwarza możliwości wykorzystania 
tej gałęzi transportu do obsługi ruchu wewnątrz miasta, zapewniając 
szybkie połączenia pomiędzy jego lewo- i prawobrzeżnymi dzielnicami.

W artykule autor prezentuje rozwiązanie polegające na utworzeniu 
quasi-kolei miejskiej w oparciu o nieznacznie zmodyfikowaną i wydłu-
żoną sieć połączeń realizowanych przez spółkę Przewozy Regionalne na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Artykuł jest efektem udziału autora w projekcie rozwojowym reali-
zowanym pod kierunkiem Czesławy Christowej w Akademii Morskiej 
w Szczecinie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
pt. „Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transpor-
towego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe”.
Słowa kluczowe: metropolia, Szczecińska Kolej Metropolitalna, kolej 
miejska, kolej metropolitalna, transport miejski, transport pasażerski

transportu miejskiego. Zdolność przewozowa kolei miejskiej 
waha się, w zależności od częstotliwości ruchu, od 12 do 60 
tysięcy pasażerów na godzinę pracy. Porównywalnie, dla trans-
portu autobusowego (autobus przegubowy) wynosi ona 6–12 
tysięcy pasażerów/h, dla tramwajów konwencjonalnych: 9–16 
tysięcy pasażerów/h, a dla tzw. szybkich tramwajów: 10–
20 tysięcy pasażerów/h. Podobnie kształtuje się przewaga kolei 
miejskiej, analizując prędkość komunikacyjną. Może ona wy-
nieść od 40 do 80 km/h, podczas gdy autobus może uzyskać 
prędkość: 10–25 km/h, tramwaj konwencjonalny: 10–20 
km/h, a szybki tramwaj: 25–40 km/h2.

W miastach, w których występuje kolej miejska, często 
określana jest ona mianem tzw. szybkiej kolei miejskiej 
(SKM). Choć nazwa SKM wykorzystywana jest do popu-
larnego określania kolei miejskiej, stanowi wyłącznie ele-
ment marketingowy operatora tej właśnie formy transpor-
tu zbiorowego3. W nomenklaturze kolejowej mianem 
szybkiej kolei określa się tzw. koleje dużych prędkości, czy-
li systemy oparte na odpowiedniej infrastrukturze oraz spe-
cjalistycznych zespołach trakcyjnych zdolnych do pokony-
wania tras z prędkością większą niż 250 km/h. 

W zależności od miejsca występowania, poza koleją ści-
śle miejską, można wyróżnić również kolej podmiejską, 
aglomeracyjną lub metropolitalną. Ze względu na dyna-
miczne rozszerzanie się granic miejskich jednostek osadni-
czych oraz zacieśnianie powiązań pomiędzy nimi, różnice 
pomiędzy koleją miejską a pozostałymi ulegają zatarciu, 
a ich nazewnictwo – unifikacji.

Cechą szczególną odróżniającą kolej miejską od kolei 
konwencjonalnej, poza miejscem wykonywania pracy prze-
wozowej, jest również konieczność wykorzystywania 
w przewozach taboru o określonych cechach:

•	 występowanie składów bezprzedziałowych, umożli-
wiających przewóz większej liczby pasażerów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu większego poczucia bez-
pieczeństwa osobistego;

•	 oferowanie zarówno miejsc siedzących, jak i stojących;
•	 wyposażenie w dużą ilość drzwi automatycznych, 

występujących z obu stron pojazdów, umożliwiają-
cych swobodne wsiadanie i wysiadanie.

2 Kołoś A., Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie transportu szynowego w Polsce, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2006, s. 9–10.

3 Nazwa SKM przyjęła się już w Trójmieście, gdzie funkcjonuje PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz w Warszawie, gdzie siedzibę ma warszawski 
przewoźnik – Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
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Kolej miejska, ze względu na dużą liczbę kursów pojaz-
dów w ciągu doby na niewielkich odcinkach, eksploatuje 
głównie spalinowe bądź elektryczne zespoły trakcyjne, w któ-
rych nie występuje konieczność zmiany kierunku pracy loko-
motywy. W przypadku stosowania klasycznych wagonów 
w połączeniu z lokomotywą, praca składów opiera się na sys-
temie Push & Pull, w którym wykorzystuje się tzw. wagon 
sterowniczy, umożliwiający jazdę dwukierunkową bez ko-
nieczności przepinania lokomotywy (objeżdżania składu).

Wykorzystanie kolei w obsłudze ruchu miejskiego i pod-
miejskiego w Polsce jest niedostateczne w stosunku do po-
trzeb społeczeństwa oraz możliwości, jakie daje aktualny 
stan ilościowy infrastruktury. 

historia kolei miejskiej w Szczecinie
Idea budowy kolei miejskiej w Szczecinie sięga przełomu 
lat 60. i 70. ubiegłego wieku i związana jest z jego dyna-
micznym rozwojem przemysłowym. Kształtowanie ośrod-
ków o wyspecjalizowanym charakterze, w tym rejonów 
przemysłowych, usługowych oraz mieszkaniowych, wpły-
nęło na wzmożone codzienne podróże pasażerów w relacji: 
dom – zakład pracy – dom.

Szczecińska kolej miejska projektowana była tak, aby po-
łączyć nowo powstające osiedla prawobrzeżnej części miasta 
z Zakładami Chemicznymi w Policach, przebiegając jedno-
cześnie przez tereny portowe wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz 
przez ścisłe centrum miasta. Projekt zakładał ponadto wyko-
rzystanie istniejącej już na terenie miasta sieci kolejowej oraz 
dobudowanie łącznika lewo- i prawobrzeża miasta przebie-
gającego wzdłuż ulicy Gdańskiej. Ważnym elementem, 
usprawniającym ruch kolejowy w ścisłym centrum miasta, 
była koncepcja wybudowania kilkukilometrowego tunelu 
wzdłuż alei Niepodległości i ulicy Wyzwolenia, w którym 
przebiegałaby bezkolizyjna nitka spełniająca rolę linii średni-
cowej. Ze względu jednak na znaczy koszt realizacji projektu 
uruchomienie kolei miejskiej zostało zaniechane. Kon cepcja 
budowy łącznika lewo- i prawobrzeża wykorzystana została 
dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, w opracowaniu trasy 
Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Idea uruchomienia w mieście kolei wykorzystującej ist-
niejącą infrastrukturę liniową i punktową pojawiała się 
wielokrotnie. W 2002 roku do koncepcji odciążenia trady-
cyjnych gałęzi zbiorowego transportu miejskiego na terenie 
Szczecina powrócił Instytut Promocji i Rozwoju Kolei. 
Zaproponowano wówczas wykorzystanie linii kolejowych 
wraz z liniami tramwajowymi i połączenie ich w jeden sys-
tem, obsługiwany przez tzw. tramwaje dwusystemowe 
(prześwit toru w obu gałęziach jest identyczny i wynosi 
1435 mm, różne są natomiast parametry trakcji elektrycz-
nej). Takie rozwiązanie z jednej strony ułatwiłoby z pewno-
ścią ruch pasażerów, ograniczając konieczność zmiany środ-
ka transportu czy gałęzi transportu, z drugiej zaś koszt za-
kupu specjalistycznych pojazdów przewyższałby znacznie 
koszt kolejowego taboru konwencjonalnego, a ich prędkość 
komunikacyjna mogłaby wpłynąć negatywnie na prędkość 
pojazdów konwencjonalnych, użytkujących linie kolejowe 
w obrębie Szczecina.

Możliwości uruchomienia kolei miejskiej w Szczecinie
Specyficzny charakter przestrzeni miejskiej Szczecina, 
a także trendy światowe wskazują na coraz bardziej dyna-
miczne rozszerzanie się granic miast i oddalanie się dzielnic 
o charakterze mieszkaniowym od ścisłego centrum. Taki 
proces bezpośrednio wpływa na wzrost popytu na usługi 
związane z przemieszczaniem, a warunkiem niezbędnym 
do jego zaspokojenia staje się intensywny rozwój transpor-
tu zbiorowego na obszarach miejskich i podmiejskich wraz 
z pełną integracją transportową tych obszarów.

Szczecin i jego bezpośrednie otoczenie dysponują siecią 
kolejową o parametrach pozwalających na jej wykorzysta-
nie w miejskim systemie transportu zbiorowego. W sa-
mych granicach administracyjnych miasta długość eksplo-
atowanych linii wynosi około 100 kilometrów Ponadto na 
terenie miasta istnieje kilkanaście stacji kolejowych i przy-
stanków osobowych. Dodatkowo stolica województwa za-
chodniopomorskiego skomunikowana jest za pomocą linii 
kolejowych z innymi miastami, wchodzącymi w skład aglo-
meracji szczecińskiej. Schemat linii kolejowych szczeciń-
skiego węzła kolejowego wraz z liniami bezpośrednio go 
otaczającymi przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat szczecińskiego węzła kolejowego wraz z siecią kolejową aglomeracji szcze-
cińskiej
Źródło: http://www.plk-sa.pl/fileadmin/ir_mapki/ir_szczecin.jpg

Jak dotąd nie udało się zrealizować idei uruchomienia 
kolei obsługującej wewnątrzmiejski przepływ pasażerów, 
a obecność pasażerskiego transportu kolejowego w Szcze-
cinie związana jest wyłącznie z obsługą ruchu regionalnego, 
międzywojewódzkiego i międzynarodowego.

Rozwiązaniem mogącym zintegrować obszar aglomera-
cji jest koncepcja wykorzystania istniejących już połączeń 
pomiędzy stolicą województwa zachodniopomorskiego 
a pozostałymi miastami aglomeracji do jednoczesnej obsłu-
gi ruchu w komunikacji wewnątrzmiejskiej. Aktualne po-
łączenia pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, Stargardem 
Szczecińskim, Świnoujściem, Gryfinem mogłyby zostać 
wydłużone o odcinek pomiędzy Dworcem Głównym a sta-
cją Szczecin Niebuszewo (około 9 km linii kolejowej). 

Takie rozwiązanie zapewniłoby pełną integrację trans-
portu aglomeracyjnego z transportem miejskim. Połączenia 
obsługiwane przez operatora obejmowałyby relacje:
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•	 Szczecin–Gryfino (oparta na linii kolejowej nr 273),
•	 Szczecin–Stargard Szczeciński (oparta na linii kolejo-

wej nr 351),
•	 Szczecin–Goleniów (+ Świnoujście + Goleniów Lot-

nisko) (oparta na linii kolejowej nr 401).

Właściwa wydaje się aktywizacja nieczynnej i niewyko-
rzystywanej stacji kolejowej Szczecin Niebuszewo wraz z ak-
tywizacją stacji i przystanków osobowych znajdujących się 
pomiędzy nią a Dworcem Głównym, mianowicie: Szczecin 
Pomorzany, Szczecin Turzyn, Szczecin Pogodno, Szczecin 
Łękno. Ponadto w przypadku pojawienia się popytu możli-
we byłoby również uruchomienie kolejnego połączenia 
w relacji: Szczecin–Police. W tym celu, w związku z liczny-
mi ograniczeniami prędkości, niezbędne byłoby wykonanie 
przez zarządcę infrastruktury modernizacji linii nr 4064. 
Szczegółowe parametry prędkości maksymalnych na linii 
nr 406 podano w tabeli 1.

4 Linia ta wykorzystywana jest obecnie wyłącznie w niewielkim zakresie przez pociągi 
towarowe

Parametry linii kolejowej nr 406
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Szczecin Główny  
– Szczecin Pomorzany

0,089 – 2,000 50 50 – –

Szczecin Pomorzany  
– Szczecin Turzyn

2,000 – 3,470 50 50 – –

3,470 – 3,733 50 50 50 50

Szczecin Turzyn  
– Szczecin Pogodno

3,733 – 4,500 50 50 50 50

4,500 – 4,840 40 40 40 40

Szczecin Pogodno 
– Szczecin Łękno

4,840 – 6,049 40 40 40 40

Szczecin Łękno  
– Szczecin Niebuszewo

6,049 – 8,311 40 40 40 40

Szczecin Niebuszewo 
– Szczecin Drzetowo

8,311 – 8,873 40 40 40 40

8.873 – 9,425 0 0 70 80

Szczecin Drzetowo  
– Szczecin Żelechowo

9,425 – 10,800 0 0 70 80

Szczecin Żelechowo  
– Szczecin Golęcino

10,800 – 11,681 0 0 70 80

Szczecin Golęcino  
– Szczecin Gocław

11,681 – 13,220 0 0 70 80

Szczecin Gocław  
– Szczecin Glinki

13,220 – 14,640 40 40 70 80

14,640 –15,665 70 80 70 80

Szczecin Glinki  
– Szczecin Skolwin

15,665 – 16,218 70 80 70 80

16,218 – 18,229 40 40 70 80

Szczecin Skolwin  
– Szczecin Mścięcino

18,229 – 20,500 0 0 70 80

20,500 – 21,454 0 0 70 80

Szczecin Mścięcino 
– Police

21,454 – 23,000 0 0 70 80

23,000 – 23,399 30 40 70 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania 
z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu 
jazdy 2011/2012; w tym: załącznika – Wykaz maksymalnych prędkości – pociągi pasażerskie; załącz-
nika – Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe

Tabela 1

Ze względu na dogodne położenie umożliwiające utwo-
rzenie węzłów integracyjnych z miejskim transportem 
zbiorowym zasadne wydaje się utworzenie na odcinku linii 
nr 406, pomiędzy Szczecinem Głównym a Szczecinem 
Niebuszewo, dodatkowych przystanków osobowych5:

•	 Szczecin Cmentarz Centralny (bliskość największej 
szczecińskiej nekropolii, idealne skomunikowanie z osie-
d  lem Gumieńce),

•	 Szczecin Park Pomerania (w bezpośrednim sąsiedz-
twie powstającego Szczecińskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego).

Takie rozwiązanie pozwoliłoby pasażerowi przyjeżdżające-
mu do Szczecina na wybór stacji kolejowej najbardziej zbliżo-
nej bądź najlepiej skomunikowanej z destynacją jego podróży 
i tym samym rezygnację z obciążonego węzła integracyjnego, 
jakim jest miejski Dworzec Główny. Rozłożenie potoków ru-
chu pomiędzy kilka stacji kolejowych wpłynęłoby z pewnością 
na zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów spełniających funk-
cję dowozową i odwozową do i od Dworca Głównego.

Przedłużenie obecnej siatki połączeń pociągów regional-
nych o odcinek linii nr 406 pomiędzy Szczecinem Głównym 
a Szczecinem Niebuszewo zapewniłoby jednocześnie miesz-
kańcom miasta możliwość korzystania z kolei metropolital-
nej w ruchu wewnątrzmiejskim. Tym samym uruchomienie 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na wydłużonej o nie-
spełna 9 kilometrów trasie dałoby podstawy do funkcjono-
wania quasi-kolei miejskiej, zapewniającej szybkie połącze-
nie lewo- i prawobrzeżnych dzielnic miasta, bez konieczno-
ści tworzenia od podstaw integralnego systemu kolejowego 
obsługującego obszar Szczecina.

Analiza istniejących połączeń oraz możliwych potoków 
ruchu pasażerskiego w aglomeracji szczecińskiej skłania do 
zaproponowania szczegółowego schematu sieci przyszłej 
SKM. Proponowane linie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
wraz z ich długościami zestawiono w tabeli 2.

Kluczowym zadaniem władz miejskich w procesie urucha-
miania przedsięwzięcia byłoby podjęcie czynności związanych 
z pełną integracją stacji kolejowych i przystanków osobowych 
zlokalizowanych w obrębie miasta ze zbiorowym transportem 
miejskim, w tym zarówno integracją związaną z uruchomie-
niem odpowiednich połączeń autobusowych i tramwajowych 
ze wskazanych stacji kolejowych, jak również integracją na 
poziomie taryf przewozowych. Można mieć tu na myśli utwo-
rzenie „wspólnego biletu” dla połączeń aglomeracyjnych 
i miejskich lub respektowanie przez przewoźnika na „miej-
skim” odcinku trasy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej bile-
tów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Tak zorganizowaną 
sieć kolei miejskiej funkcjonującą w ramach Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej przedstawia rysunek 2.

W przypadku zainteresowania pasażerów tym sposo-
bem przemieszczania się po obszarze miasta organizator 

5 Pietrzak K., Pietrzak O.: Przyszły charakter sieci transportowej miasta Szczecina w kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju,  IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Problemy 
komunikacyjne miasta Szczecina. Modelowanie, symulacje, prognozowanie,  
Szczecin 2009 (referat wygłoszony).
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Podsumowanie
Szczecin jest specyficznym, rozbudowanym ośrodkiem miej-
skim, który dla prawidłowego rozwoju swojego obszaru wy-
maga stworzenia właściwego podejścia do systemu transportu 
pasażerskiego. Rozwiązaniem dla zwiększających się potrzeb 
przewozowych mieszkańców i użytkowników może być, szer-
sze niż dotychczas, wykorzystanie w połączeniach miejskich 
i podmiejskich transportu szynowego (tramwaj i kolej).

Szczecińska Kolej Metropolitalna (SKM) może stać się roz-
wiązaniem adaptującym, aktualnie nie w pełni wykorzystywa-
ną, infrastrukturę szczecińskiego węzła kolejowego, zapewnia-
jąc połączenia w relacji miasto–obszary podmiejskie i aglome-
racyjne oraz dzielnica miasta–dzielnica miasta. Realizacja za-
danych jej funkcji wymagałaby pełnej integracji z pozostałymi 
gałęziami transportu zbiorowego miasta i regionu, w tym 
również integracji taryfowej. SKM mogłaby stać się nowocze-
snym i szybkim sposobem na przemieszczanie się ludności po-
między poszczególnymi dzielnicami miasta i jego bezpośred-
niego otoczenia; w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań 
komunikacji zbiorowej kolej jest systemem autonomicznym 
i niezależnym od natężenia ruchu miejskiego. SKM wraz 
z działającą na jej podstawie koleją miejską mogłyby przyczy-
nić się do:

•	 odciążenia drogowych gałęzi transportu obsługują-
cych ruch miejski i regionalny;

•	 zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców;
•	 zmian proporcji pomiędzy transportem zbiorowym 

a indywidualnym, na korzyść transportu zbiorowego;
•	 wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb komunikacyj-

nych mieszkańców i użytkowników miasta i aglome-
racji;

•	 ograniczenia zjawiska kongestii transportowej na te-
renie miasta i aglomeracji;

•	 poprawy wizerunku miasta i aglomeracji jako nowo-
czesnego, opartego na zasadzie zrównoważonego roz-
woju, układu osadniczego;

•	 utworzenia w przyszłości silnej jednostki osadniczej 
w postaci metropolii.

Zgodnie z zapisami ostatniej Białej Księgi [3] konieczne 
jest powstanie „nowych wzorców, pozwalających na transport 
większej liczby pasażerów za pomocą najwydajniejszych środ-
ków lub ich kombinacji”. Zaktywizowanie na obszarze aglo-
meracji szczecińskiej transportu szynowego – wydajnego 
i konkurencyjnego w stosunku do transportu indywidualnego 
– wydaje się optymalnym działaniem zmierzającym do rozwią-
zania problemów związanych z narastającą kongestią oraz re-
alizacji polityki zrównoważonego rozwoju.
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Proponowane linie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – oparte na 
istniejących liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA

Nr linii Nazwa linii
(wg PKP PLK SA)

Długość 
linii [km] Postulowana linia SKA / SKM Długość linii 

SKA / SKM [km]

273 Wrocław Główny 
– Szczecin Główny

356 Gryfino – Szczecin Główny – 
Szczecin Niebuszewo*

33

351 Poznań Główny 
– Szczecin Główny

213,5 Stargard Szczeciński – Szczecin 
Główny – Szczecin Niebuszewo*

49

401 Szczecin Dąbie 
– Świnoujście Port

100 Goleniów – Szczecin Dąbie – Szczecin 
Główny – Szczecin Niebuszewo*

47

Goleniów Lotnisko – Goleniów – 
Szczecin Dąbie – Szczecin Główny 
– Szczecin Niebuszewo*

51

401 Szczecin Dąbie 
– Świnoujście Port

100 Świnoujście – Goleniów – Szczecin 
Dąbie – Szczecin Główny – 
Szczecin Niebuszewo*

124

406 Szczecin Główny 
– Trzebież

37 Police* – Szczecin Niebuszewo* – 
Szczecin Główny

24

Legenda:
* – stacje kolejowe i przystanki osobowe aktualnie nieczynne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA 

Tabela 2

Rys. 2. Proponowany model wykorzystania sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do obsłu-
gi ruchu pasażerskiego wewnątrz Szczecina
Źródło: opracowanie własne

zbiorowego transportu miejskiego w Szczecinie – Zarząd 
Dróg i Trans portu Miejskiego wraz z operatorem wykonu-
jącym przewozy – mogliby uruchomić dodatkowe składy 
obsługujące już wyłącznie obszar miejski. Właściwe ułoże-
nie rozkładu jazdy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, 
wraz z prawidłową lokalizacją w nim pociągów miejskich, 
mogłoby wpłynąć na osiągnięcie interwałów czasowych po-
między następującymi po sobie składami (na obszarze mia-
sta) na poziomie kilku minut.

Zaproponowanie pasażerom tak optymalnych często-
tliwości kursowania pociągów na obszarze wewnątrzmiej-
skim wpłynęłoby z pewnością na wzrost poziomu konku-
rencyjności tej formy transportu zbiorowego względem 
pozostałych i tym samym na wzrost zainteresowania po-
tencjalnych klientów tą gałęzią transportu zbiorowego 
w mieście.
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Wprowadzenie
Zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat zmiany organiza-
cyjne w przedsiębiorstwach kolejowych, liczne remonty 
odcinków torowych, modernizacje jednych dworców kole-
jowych, a zamykanie lub ograniczenia w funkcjonowaniu 
innych, ograniczenia w prędkości poruszania się pociągów, 
bardzo częste zmiany rozkładów jazdy, zdewastowany i wy-
eksploatowany tabor kolejowy to tylko niektóre z czynni-
ków mogących wpływać negatywnie na postrzeganie jako-
ści połączeń kolejowych przez pasażerów. 

1  © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012. 
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oCeNa WyBRaNyCh CZyNNiKóW  
JaKośCioWyCh RóŻNyCh TyPóW  
USłUG W KoleJoWyCh  
PRZeWoZaCh PaSaŻeRSKiCh1

Streszczenie. Przy nasilającej się konkurencji w przewozach pa-
sażerskich, w tym międzygałęziowej, coraz większego znaczenia 
w walce o klientów nabierają czynniki jakościowe realizowanych 
usług. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankie-
towych dotyczące jakości w kolejowych przewozach pasażerskich. 
Analizowano ocenę uzyskaną przez respondentów – pasażerów po-
ciągów wybranych relacji, podróżujących pociągami PKP Intercity 
SA, typu Express Intercity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK), oraz 
w pociągach Przewozów Regionalnych sp. z o.o., typu interREGIO 
(IR). Badania były prowadzone na odcinkach: Kraków Główny– 
Warszawa Centralna, Kraków Główny–Częstochowa i Tarnów– 
Nowy Sącz. Prezentowane wyniki pochodzą z badań, które były 
realizowane w 2011 roku. 

Badanymi czynnikami jakości były: komfort / warunki podróży po-
ciągiem, punktualność kursowania pociągu, czas podróży pociągiem, 
częstotliwość kursowania pociągu, cena biletu za przejazd, jakość miejsc 
siedzących, czystość przedziałów pasażerskich, hałas, temperatura w po-
ciągu, bezpieczeństwo osobiste w pociągu, poziom / kultura osobista 
obsługi pociągu. 

Oceny dokonano, przyjmując w kwestionariuszach ankietowych 
skalę pięciopunktową, gdzie 1 oznaczała ocenę najsłabszą, a 5 ocenę 
bardzo dobrą.

Najwyższe średnie oceny czynników jakościowych uzyskano dla 
relacji Kraków Główny–Warszawa Centralna, która jest obsługiwa-
na zarówno przez PKP Intercity SA, jak i Przewozy Regionalne sp. 
z o.o. Najgorsze wyniki w zestawieniu zajęła relacja Kraków Główny– 
Częstochowa Osobowy (TLK PKP Intercity). 

Pomimo stosunkowo dużej rozbieżności w ocenach, można zauwa-
żyć dość krytyczną ocenę jakości świadczonych usług. Średni ogólny 
stopień zadowolenia z podróży został oceniony jedynie na 3,41. 
Słowa kluczowe: jakość, przewozy kolejowe, transport kolejowy, 
transport pasażerski

Wiesław Starowicz określa jakość przewozów jako „sto-
pień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych 
mieszkańców (...) mierzony zespołem postulatów przewo-
zowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów” [1].

Celem artykułu jest przedstawienie ocen wybranych pa-
rametrów jakościowych pociągów różnych relacji, uzyska-
nych od podróżnych w wyniku przeprowadzonych badań 
ankietowych. 

Metodologia badań oraz ogólna charakterystyka usług  
realizowanych na omawianych odcinkach
Badania koncentrowały się na pomiarze jakości usług 
przewozów pasażerskich, realizowanych przez wybrane 
przedsiębiorstwa kolejowe, świadczące tego typu usługi, 
na trzech typach połączeń kolejowych:
1. połączenia między dużymi miastami wojewódzkimi – 

wybrano tutaj połączenie kolejowe Kraków Główny– 
Warszawa Centralna;

2. połączenia między dużym miastem wojewódzkim a du-
żym miastem powiatowym, wcześniej miastem woje-
wódzkim – w tym przypadku wybrano połączenie kole-
jowe Kraków Główny–Częstochowa;

3. połączenia między większymi miastami powiatowymi, 
wcześniej – wojewódzkimi – badania przeprowadzono 
dla połączenia kolejowego Tarnów–Nowy Sącz.

Podział taki miał na celu sprawdzenie ewentualnych 
różnic w postrzeganiu jakości pasażerskich usług kolejo-
wych przez podróżnych z różnej wielkości ośrodków miej-
skich, motywowanych spodziewanymi odmiennymi celami 
podróży, zaspokajających swoje potrzeby przewozowe, ko-
rzystając z połączeń o różnych standardach.

Wszystkie badania przeprowadzane były w 2011 roku, 
w kilkumiesięcznych odstępach. 

Badanie na odcinku Kraków Główny–Warszawa Cen-
tralna przeprowadzono w dniach 4.07–8.07.2011, na od-
cinku Kraków Główny–Częstochowa w dniach 17, 22, 
23.01.2011, natomiast na odcinku Tarnów–Nowy Sącz 
w dniach 23.11–27.11.2011 roku.

W przypadku wszystkich omawianych relacji przyjęto 
metodę kwestionariuszy ankietowych. Kwestionariusze te 
były rozdawane podróżnym, z prośbą o ich wypełnienie, 
w trakcie jazdy pociągów. Dzięki temu można było mieć 
pewność, że odpowiedzi na pytania uzyskane były od osób, 
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które rzeczywiście korzystały z danego połączenia i są 
w stanie w sposób rzetelny dokonać oceny poszczególnych 
parametrów jakościowych, o które pytano w kwestionariu-
szach. W przypadku ankiet wypełnionych w sposób błędny 
lub niesolidnie na etapie weryfikacji następowała ich elimi-
nacja, a odpowiedzi z nich pochodzące nie były brane pod 
uwagę przy opracowywaniu wyników badań. 

Badania czynników mających wpływ na jakość podróży 
dla relacji Kraków Główny–Warszawa Centralna (odle-
głość 293 km) zostały wykonane w trzech typach pocią-
gów: pociągach należących do PKP Intercity SA, czyli 
Express Intercity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK), oraz 
w pociągach Przewozów Regionalnych sp. z o.o., czyli in-
terREGIO (IR). Pociągi zatrzymywały się na następujących 
stacjach: Kraków Główny, Miechów, Tunel, Włoszczowa 
Północ, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. 

Rozkładowe czasy jazdy w przypadku połączeń bezpośred-
nich, realizowanych Centralną Magistralą Kolejową, w zależ-
ności od godziny wyjazdu i kierunku jazdy pociągu, wynosiły: 

•	 interREGIO – od 176 do 192 minut,
•	 Twoje Linie Kolejowe – od 160 do 203 minut,
•	 Express Intercity (EIC) – od 150 do 188 minut.

Cena biletów dla poszczególnych typów pociągów wyno-
siła:
1. interREGIO:

•	 brak klasy 1 w składach pociągów, 
•	 klasa 2: 43 zł, wysokość dopłaty za nieobowiązkowe 

zarezerwowanie miejsca wynosiła 3 zł,
2. Twoje Linie Kolejowe:

•	 klasa 1: 81,50 zł, wysokość obowiązkowej dopłaty za 
miejscówkę w klasie 1 wynosiła 6 zł, 

•	 klasa 2: 53 zł, 
3. Express Intercity (EIC):

•	 klasa 1: 141 zł, wysokość obowiązkowej dopłaty za 
miejscówkę wynosiła 16 zł, 

•	 klasa 2: 103 zł, wysokość obowiązkowej dopłaty za 
miejscówkę wynosiła 16 zł.

W pociągach interREGIO wykonano 241 ankiet, w po-
ciągach Twoich Linii Kolejowych 192 ankiety, natomiast 
w Express Intercity 214 ankiet [2, 3].

Badania przeprowadzone na odcinku Kraków Główny 
– Częstochowa (odległość 134 km, rozkładowy czas prze-
jazdu wynosił 152 minut, czyli porównywalny z czasem 
niektórych połączeń na ponad dwukrotnie dłuższym odcin-
ku Kraków Główny–Warszawa Centralna), wykonane były 
w pociągach Twoich Linii Kolejowych obsługiwanych przez 
PKP Intercity SA. Pociągi zatrzymywały się na następują-
cych stacjach: Kraków Główny, Krzeszowice, Trzebinia, 
Jaworzno Szczakowa, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, 
Zawiercie, Myszków, Częstochowa. Docelowo pociągi je-
chały do Gdyni. 

Cena biletów w czasie wykonywania badań wynosiła:
•	 klasa 1: 47,50 zł,
•	 klasa 2: 33,30 zł.

Otrzymane, wypełnione ankiety podzielono na te, które 
pochodziły od pasażerów 1 klasy (98 sztuk) oraz te, które zo-
stały wypełnione przez pasażerów 2 klasy (385 sztuk) [3, 4, 5]. 

Ankiety dotyczące odcinka Tarnów–Nowy Sącz (odle-
głość 88 km, średni czas jazdy wynosił 107 minut dla po-
ciągów RegioPlus, posiadających lepszy tabor i zatrzymują-
cych się na niektórych przystankach i stacjach, lub 117 
minut w przypadku pociągów REGIO, które zatrzymywały 
się na wszystkich przystankach i stacjach) wykonano w po-
ciągach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
Pociągi zatrzymywały się w następujących miejscowościach: 
Tarnów, Kłokowa, Łowczówek Pleśna, Łowczów, Tuchów, 
Lubaszowa, Siedliska k. Tuchowa, Chojnik, Gromnik, Bogo-
niowice Ciężkowice, Pławna, Bobowa, Bobowa Miasto, 
Jankowa, Wil czys ka, Stróże, Grybów, Ptaszkowa, Mszalnica, 
Ka mion ka Wielka, Nowy Sącz Jamnica, Nowy Sącz. 

Cena biletów w czasie wykonywania badań wynosiła: 
•	 klasa 1 wagonów w przypadku pociągów REGIO 

(wcześniej osobowych) na analizowanym odcinku nie 
była prowadzona,

•	 klasa 2: 17,50 zł. 

Cena biletów dla pociągów RegioPlus była taka sama 
jak dla pociągów REGIO. 

Łączna liczba uzyskanych, poprawnie wypełnionych 
kwestionariuszy wyniosła 398, z czego pasażerowie pocią-
gów RegioPlus wypełnili 94 ankiety, a pasażerowie pocią-
gów REGIO 304 ankiety [6, 7]. 

Jak widać z powyższego opisu, zarówno charakter 
przedstawionych odcinków, jak i wykonywane przez po-
szczególnych przewoźników usługi przewozów pasażer-
skich są zupełnie odmienne. Interesujące wydaje się więc 
sprawdzenie, jak postrzeganie wybranych cech jakościo-
wych, dotyczących odbytych przez respondentów podróży, 
jest spójne.

Prezentowane dane są wynikiem cyklu badań, które zo-
stały przeprowadzone pod kierunkiem autora artykułu 
przez dyplomantów Zakładu Organizacji i Ekonomiki 
Trans portu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Kra-
kow skiej. Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki badań, 
dotyczących czynników jakościowych, powtarzających się 
w omawianych ankietach. 

Wyniki badań
Badane osoby proszone były o podanie danych identyfiku-
jących m.in.: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status spo-
łeczny, częstotliwość odbywanych na analizowanym odcin-
ku podróży, uszeregowanie istotności poszczególnych pa-
rametrów jakościowych, podanie czynników, które w naj-
większym stopniu poprawiłyby jakość przewozów oraz, bę-
dące przedmiotem artykułu, dokonanie oceny wybranych 
parametrów wpływających na jakość. Do oceny przyjęto 
skalę pięciopunktową, gdzie 1 oznaczała ocenę najsłabszą, 
a 5 ocenę bardzo dobrą. Zadaniem respondentów było do-
konanie w podanej skali oceny wymienionych w ankiecie 
parametrów jakościowych. 
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W tabeli 1 przedstawiono średnią ocenę, uzyskaną dla 
wybranych czynników, które mają wpływ na jakość prze-
wozów, realizowanych przez poszczególnych przewoźni-
ków, na omawianych odcinkach. 

Analizując dane, można zauważyć dość duży rozrzut 
w ocenach poszczególnych czynników wpływających na ja-
kość, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj czynnika, jak i pomię-
dzy różnymi przewoźnikami i typami pociągów. 

Najwyższą średnią ze wszystkich ocen, wynoszącą 3,53, 
uzyskały połączenia TLK, prowadzone przez PKP Intercity 
na trasie Kraków Główny–Warszawa Centralna. Nieco 
mniej (3,43) pociągi EIC PKP Intercity oraz interREGIO 
Przewozów Regionalnych (3,35) na tej samej trasie (średnia 
ocena uzyskana dla danego wiersza w tabeli 1). 

Pociągi REGIO Przewozów Regionalnych kursujące mię-
dzy Tarnowem a Nowym Sączem oceniono średnio na 3,32, 
a RegioPlus na 3,25, co może wydawać się dziwne, biorąc 
pod uwagę to, że cena biletów była taka sama, a rozkładowy 
czas przejazdu pociągami RegioPlus o 10 minut krótszy. 
Czynniki, które zostały trochę lepiej ocenione w przypadku 
pociągów REGIO, to: punktualność kursowania pociągów, 
poziom / kultura osobista obsługi pociągu, komfort / warun-
ki podróży pociągiem, czystość przedziałów pasażerskich, 
jakość miejsc siedzących, temperatura w pociągach, poziom 
hałasu. 

Połączenia kolejowe na trasie Kraków Główny–Często-
chowa, prowadzone przez TLK PKP Intercity otrzymały 
średnią ocenę, z wszystkich jedenastu kategorii, wynoszącą 
2,99. 

Dwa czynniki, które w największym stopniu osłabiły tę 
ocenę to: częstotliwość kursowania pociągu (ocena 2,5) 
oraz czas podróży pociągiem (ocena 2,6). 

Następna część prezentowanej analizy dotyczy ocen śred-
nich, uzyskanych łącznie dla połączeń różnych przewoźni-
ków i na różnych odcinkach. Zestawienie takie, aczkolwiek 
nie uwzględniające wszystkich połączeń w kraju oraz mogą-
cych wystąpić innych aspektów wpływających na jakość po-
strzeganą przez podróżnych, może dać jednak pewien ogólny 
pogląd na temat czynników, które są gorzej lub lepiej ocenia-
ne przez klientów przewoźników kolejowych (tab. 2). 

Ogólny stopień zadowolenia z podróży w przypadku 
różnych relacji i różnych przewoźników średnio oceniono 
na 3,41 (średnia ocena dla danej kolumny w tab. 1). 

Wśród przedstawionych w tabeli czynników, najwyższą 
średnią ocenę uzyskał poziom / kultura osobista obsługi po-
ciągu. Był to jednocześnie jedyny czynnik, którego średnia 
ocena dla wszystkich rodzajów pociągów wynosiła nieco 
ponad ocenę dobrą. Najwyższa ocena, z przyznanych temu 
czynnikowi, może świadczyć o profesjonalizmie osób stano-
wiących drużyny konduktorskie, nie tak łatwym do osią-
gnięcia w sytuacji częstych zmian rozkładów jazdy, ograni-
czeń w prędkości i pojawiających się opóźnień w kursowa-
niu pociągów, szczególnie na początku 2011 roku, kiedy to 
prowadzono część badań, jak również często małej świado-
mości wśród podróżnych zmienionych zasad funkcjonowa-
nia kolei w Polsce. 

Porównanie średnich ocen dotyczących poszczególnych  
czynników jakościowych uzyskanych przez różnych przewoźników
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Kraków – Warszawa 
interREGIO PR

3,73 2,89 4,07 3,81 4,21 3,91 2,82 2,95 2,97 2,89 2,53 3,42

Kraków – Warszawa 
TLK PKP Intercity

3,79 3,4 3,88 3,93 4,31 3,84 3,14 2,83 3,21 3,37 3,04 3,65

Kraków – Warszawa 
EIC PKP Intercity

3,32 3,12 3,47 3,86 3,77 2,82 3,47 3,65 3,6 3,3 3,29 3,49

Kraków – 
Częstochowa TLK 
PKP Intercity

2,6 2,5 3,2 3,1 3,6 2,9 2,9 2,9 3,05 3,1 3 3

Tarnów – Nowy Sącz 
RegioPlus PR

2,72 2,81 3,24 3,86 4,14 3,23 3,18 3,11 3,33 3,38 2,55 3,46

Tarnów – Nowy Sącz 
REGIO PR

2,72 2,78 3,26 3,72 4,17 3,19 3,28 3,2 3,45 3,79 2,77 3,46

Drugim w kolejności, z najwyższą średnią ocen, czynni-
kiem było bezpieczeństwo osobiste w pociągu, z oceną 
3,71, a następnie punktualność kursowania pociągów, co 
z jednej strony może dziwić (trzecia ocena w zestawieniu), 
ale z drugiej strony należy zauważyć, że średnia ocena wy-
niosła tu tylko 3,52. 

Przy oferowanym poziomie usług respondenci krytycz-
nie ocenili poziom cen za przejazd. Ten czynnik uzyskał tyl-
ko 3,32. Podobną ocenę przyznano temperaturze, która 
panowała w pociągu, i jakości miejsc siedzących, co jest 
szczególnie ważne w przypadku długo trwających tras. Sam 
czas trwania podróży pociągiem średnio oceniono tylko na 
poziomie niewiele większym od oceny 3. Bardzo zbliżone 
oceny uzyskały również: komfort / warunki podróży pocią-
giem oraz czystość przedziałów pasażerskich (odpowiednio 
średnie oceny na poziomie: 3,13 i 3,11). 

Najgorszą średnią ocenę uzyskała częstotliwość kurso-
wania pociągu (2,92) i poziom hałasu (2,86). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 4, 5, 6]

Tabela 1 

Tabela 2
Średnie oceny uzyskane łącznie dla połączeń  
różnych przewoźników i na różnych odcinkach

Lp. Parametr jakościowy Średnia ocena

1 poziom / kultura osobista obsługi pociągu 4,03

2 bezpieczeństwo osobiste w pociągu 3,71

3 punktualność kursowania pociągu 3,52

4 cena biletu za przejazd 3,32

5 temperatura w pociągu 3,31

6 jakość miejsc siedzących 3,27

7 czas podróży pociągiem 3,15

8 komfort / warunki podróży pociągiem 3,13

9 czystość przedziałów pasażerskich 3,11

10 częstotliwość kursowania pociągu 2,92

11 hałas 2,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 4, 5, 6]
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jają pasażerów do korzystania z alternatywnych środków 
transportu. Doświadczenia innych krajów pokazują jed-
nak, że kolej znowu staje się modna i przy właściwej orga-
nizacji oraz dostępnej cenowo ofercie ma szansę odzyskać 
pasażerów. Dowodem na to mogą być tańsze, przepełnio-
ne często pociągi interREGIO Przewozów Regionalnych 
oraz TLK PKP Intercity na trasie Kraków Główny– 
Warszawa Centralna. 
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Podsumowanie 
Uzyskane wyniki nie należą do optymistycznych. Ogólnie 
respondenci ocenili jakość różnych usług przewozowych, 
oferowanych przez dwóch przewoźników, na poziomie 
średnim. Tylko jeden z kilkunastu prezentowanych para-
metrów otrzymał ocenę dobrą. 

Porównując jakość usług świadczonych na różnych od-
cinkach, parametrem, który wyraźnie lepiej oceniany jest 
na odcinku Kraków Główny–Warszawa Centralna jest 
czas podróży. Niewątpliwie stosunkowo krótki czas prze-
jazdu, realizowanego Centralną Magistralą Kolejową, sta-
nowi o atrakcyjności tego połączenia. I tutaj jednak nie 
uzyskano nawet ocen dobrych. Być może świadomość 
tego, że jeszcze jakiś czas temu można było podaną trasę 
pokonać w czasie nawet o około 30 minut krótszym niż 
obecnie, spowodowała, że rozrzut średnich ocen wynosił 
od 3,32 do 3,79 [8, 9]. 

Czas podróży zestawiony z ceną za przejazd powoduje, 
że w postrzeganiu pasażerów pociągów EIC, prowadzo-
nych przez PKP Intercity, parametr ten nie jest już tak 
atrakcyjny (ocena 3,32, w porównaniu z 3,73 interRE-
GIO PR oraz 3,79 TLK PKP Intercity, przy ocenie ceny 
za bilet wynoszącej 3,91 dla interREGIO PR, 3,84 dla 
TLK PKP Intercity oraz tylko 2,82 dla EIC PKP 
Intercity). 

Na podobnym poziomie w różnych relacjach i pocią-
gach wypadła ocena ogólnego poziomu zadowolenia z po-
dróży (od 3,42 do 3,65). Najmniej korzystnie oceniono 
połączenia TLK na trasie Kraków Główny–Częstochowa. 
Mała liczba połączeń bezpośrednich, pojawiające się nie-
jednokrotnie przepełnienie w pociągach, zwłaszcza w dni 
poprzedzające lub kończące okresy świąteczne lub waka-
cyjne oraz długi czas podróży to zjawiska, z którymi pasa-
żerowie często podróżujący na tym odcinku mają szansę 
spotkać się od lat. 

Dokonując interpretacji uzyskanych wyników, należy 
mieć świadomość, że przytoczone czynniki: można rozsze-
rzyć, podając inne czynniki, istotne dla pasażerów, waga 
poszczególnych czynników dla różnych osób nie musi być 
taka sama, przedstawiona analiza ukazuje tylko fragment 
realizowanych przez firmy połączeń i opinie pasażerów na 
ich temat. 

Takie czynniki jak np.: postępująca degradacja infra-
struktury kolejowej i taboru, brak remontów i moderni-
zacji szlaków kolejowych, dewastacja obiektów dworco-
wych, ograniczenia liczby i częstotliwości kursowania po-
ciągów, zbyt wysoka, w stosunku do oferowanej jakości 
połączeń, cena za bilety, doprowadziły do rezygnacji czę-
ści podróżnych z połączeń kolejowych. Dodatkowo sytu-
ację pogarsza stereotypowa negatywna opinia, która czę-
sto towarzyszy kolei. Sytuację tę wykorzystuje konkuren-
cja z innych, alternatywnych gałęzi transportu, która wi-
dząc możliwości wejścia na rynek i pozyskania klientów, 
proponuje swoje połączenia, często tańsze i szybsze. 
Zarówno pasażerskie przewozy drogowe, jak i tanie linie 
lotnicze, systematycznie odbierają przewoźnikom kolejo-
wym klientów [10, 11, 12]. Co gorsza, uczą i przyzwycza-
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Wprowadzenie
W artykule przedstawiono analizę wyników badań, których 
głównym celem była identyfikacja i analiza zachowań nie-
pożądanych oraz niebezpiecznych na pasach autobusowych, 
będących konsekwencją decyzji podejmowanych przez kie-
rowców podczas prowadzenia pojazdu. Analiza ta została 
opracowana na podstawie badań empirycznych przeprowa-
dzonych na alei Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekty bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz sprawności funkcjono-
wania miejskiego transportu autobusowego.

1 © „Transport Miejski i Regionalny”, 2012.
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ZaChoWaNia KieRoWCóW  
Na PaSaCh aUToBUSoWyCh1

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wyników badań wy-
konanych na alei Słowackiego w Krakowie. Głównym celem badań była 
identyfikacja i analiza niepożądanych oraz niebezpiecznych zachowań 
kierowców na pasach autobusowych.

Pasy autobusowe, które stają się coraz popularniejsze w Polsce, mo-
głyby dawać dużo lepsze efekty, gdyby żaden z kierowców samochodów 
osobowych nie korzystał z nich w sposób nieuprawniony. 

Na wybranym odcinku wykonano pomiar natężenia ruchu w prze-
kroju z podziałem na pasy, strukturę rodzajową pojazdów na pasie auto-
busowym, liczba i rodzaj zdarzeń związanych z zachowaniami kierow-
ców i bezpieczeństwem ruchu. 

Analiza wyników ukazała skalę zjawiska nieuprawnionego korzy-
stania z pasów autobusowych. Okazało się, że kierowcy poruszają się 
zgodnie z przepisami tylko przy małym natężeniu ruchu, a w godzinach 
szczytu bagatelizują ograniczenia i nagminnie utrudniają poruszanie się 
pojazdom komunikacji zbiorowej. 

Zaobserwowano, że pojazdy nieuprawnione wykorzystują pas dla 
komunikacji zbiorowej na całej jego długości lub zajmują pas autobuso-
wy za wcześnie – jeszcze na linii ciągłej. Również sporą grupę stanowią 
samochody osobowe, które jadą pasem autobusowym na wprost przez 
skrzyżowanie, co także jest niedozwolone.

Nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów osobowych 
w znaczący sposób utrudniają poruszanie się pojazdów komunikacji 
zbiorowej, a w wielu przypadkach także powodują niebezpieczne sy-
tuacje na drodze, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby takie 
zachowania eliminować.

Automatyczna kontrola pasów autobusowych jest w rzeczywistości 
najłatwiejszym sposobem zapobiegania wykorzystywania pasów autobuso-
wych przez pojazdy nieuprawnione. Świadomość bycia „obserwowanym” 
skutecznie zmniejsza przyzwolenie na łamanie przepisów. Przy prawidło-
wym wykorzystaniu pasów autobusowych, komunikacja zbiorowa byłaby 
szybsza i bardziej punktualna, co z pewnością zwiększyłoby jej popularność.
Słowa kluczowe: pasy autobusowe, komunikacja miejska, usprawnie-
nia dla autobusów

Poruszany problem jest bardzo ważny, ponieważ coraz 
częściej w Polsce powstają pasy autobusowe. Wpływają one 
na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, ale mo-
głyby dawać dużo lepsze efekty, gdyby kierowcy samocho-
dów osobowych nie korzystali z nich w sposób nieuprawnio-
ny [1].

Sprawność działania i efektywność funkcjonalna wy-
dzielonych pasów autobusowych w znacznej mierze zależy 
od liczby pojazdów z nich korzystających. Jeżeli z pasów 
tych będzie korzystało zbyt dużo pojazdów, warunki ruchu 
zbliżą się do warunków na pozostałych pasach i uprzywile-
jowanie autobusów stanie się fikcją [2].

Badania były wykonane na alei Juliusza Słowackiego 
na odcinku między ulicą Pawią i ulicą Kamienną (rys.1). 
Objęty analizą odcinek z pasami autobusowymi znajduje 
się w centrum Krakowa na ciągu krakowskich alei, które 
otaczają centralny obszar miasta od zachodu i północnego 
zachodu, stanowiąc istotny fragment II obwodnicy 
Krakowa. 

Rys. 1. Odcinek poddany analizie na al. Juliusza Słowackiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl

Każda jezdnia składa się z trzech pasów ruchu, dwóch 
ogólnodostępnych i jednego pasa przykrawężnikowego 
prawego dla komunikacji zbiorowej, wydzielonego za po-
mocą oznakowania poziomego i pionowego. Na fragment 
pasa autobusowego przed skrzyżowaniem z ulicą Kamienną 
są dopuszczone pojazdy skręcające w prawo.

Pasem autobusowym na alei Juliusza Słowackiego na 
odcinku między ulicami Pawią i Kamienną porusza się 
w 12 linii autobusowych, więc jego lokalizacja w tym 
miejscu jest w pełni uzasadniona. Przejazd nimi powinien 
być dla komunikacji zbiorowej szybki i bezproblemowy. 
Jednak tak nie jest. 
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Badanie natężeń ruchu pojazdów
Pomiary ruchu miejskiego zostały przeprowadzone metodą 
wzrokową w stałych przekrojach ze stanowisk stacjonar-
nych z udziałem czterech obserwatorów. Pomiary zostały 
wykonane w dni robocze zarówno w szczycie porannym 
(7.00–9.30), jak i popołudniowym (14.30−17.00), każdy 
był rejestrowany w interwałach 15-minutowych, aby za-
obserwować zmienność zachowań kierowców przy dużym 
natężeniu ruchu.

Na wybranym odcinku pomiary obejmowały: natężenie 
ruchu w przekroju z podziałem na pasy, strukturę rodzajo-
wą pojazdów na pasie autobusowym, liczbę i rodzaj zdarzeń 
związanych z zachowaniami kierowców i bezpieczeństwem 
ruchu. 

W tabeli 1 i na rysunkach 2 i 3 przedstawiono natężenie 
ruchu na poszczególnych pasach odpowiednio w szczycie 
porannym i popołudniowym z rozbiciem na interwały 
15-minutowe. 

Zarówno w szczycie porannym, jak i popołudniowym 
przenoszone natężenia ruchu przez pas lewy są niewiele 
większe niż przez pas środkowy. W czasie porannego 
2,5-godzinnego pomiaru pasem lewym przejechało 2268 
pojazdów, a pasem środkowym 2124 pojazdów. Natomiast 
w czasie 2,5-godzinnego popołudniowego pomiaru pasem 
lewym przejechało 2257 pojazdów, o 50 pojazdów więcej 
niż pasem środkowym.

Pas autobusowy przeniósł 18% natężenia, które wystę-
powało w całym przekroju ulicy w szczycie porannym, 
a 20% w szczycie popołudniowym. Średnio w ciągu 5 go-
dzin pomiarów natężenie na tym pasie wyniosło 425 pojaz-
dów na godzinę. 

Ważna jest jednak obserwacja, że pojazdy nieuprawnio-
ne – samochody osobowe (fot. 1) stanowią w szczycie po-
rannym 55% pojazdów poruszających się pasem autobuso-
wym, a w szczycie popołudniowym 47%. 

Średnio w ciągu 5 godzin pomiarów na tym odcinku 
pojazdy nieuprawnione do poruszania się pasem autobuso-
wym stanowią 51% wszystkich pojazdów na tym pasie, 
a udział pojazdów nieuprawnionych na pasie autobusowym 
w interwałach 15-minutowych został przedstawiony w ta-
beli 2 i 3 i na rysunkach 4 i 5. 

Natężenie ruchu na poszczególnych pasach w szczycie porannym i popołudniowym
Natężenie ruchu na poszczególnych pasach w szczycie porannym Natężenie ruchu na poszczególnych pasach w szczycie popołudniowym

Liczba pojazdów na pasie 
przy pasie dzielącym

Liczba pojazdów  
na pasie środkowym

Liczba pojazdów  
na pasie dla autobusów

Liczba pojazdów na pasie 
przy pasie dzielącym

Liczba pojazdów na 
pasie środkowym

Liczba pojazdów na 
pasie dla autobusów

7.00 – 7.15 220 207 112 14.30 – 14.45 249 253 116

7.15 – 7.30 227 232 128 14.45 – 15.00 207 222 76

7.30 – 7.45 261 246 140 15.00 – 15.15 223 245 75

7.45 – 8.00 218 205 144 15.15 – 15.30 209 220 114

8.00 – 8.15 230 191 139 15.30 – 15.45 213 188 109

8.15 – 8.30 251 232 118 15.45 – 16.00 256 233 107

8.30 – 8.45 236 231 87 16.00 – 16.15 224 180 111

8.45 – 9.00 227 206 95 16.15 – 16.30 254 203 131

9.00 – 9.15 222 208 94 16.30 – 16.45 220 230 86

9.15 – 9.30 176 166 71 16.45 – 17.00 202 233 74

Razem 2268 2124 1128 Razem 2257 2207 999

Rys. 2. Natężenie ruchu na poszczególnych pasach w szczycie porannym
Źródło: [3]

Fot. 1. Samochód osobowy jadący pasem autobusowym na al. Juliusza Słowackiego

Rys. 3. Natężenie ruchu na poszczególnych pasach w szczycie popołudniowym 
Źródło: [3]

Tabela 1
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Udział poszczególnych grup pojazdów na pasie autobusowym w szczycie porannym
Pojazdy nieuprawnione taxi autobus bus autokar

Liczba  
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

7.00 – 7.15 64 57 9 8 12 11 25 22 2 2

7.15 – 7.30 73 57 13 10 11 9 29 23 2 2

7.30 – 7.45 80 58 10 7 14 10 30 22 5 4

7.45 – 8.00 99 69 7 5 9 6 23 16 6 4

8.00 – 8.15 73 53 21 15 11 8 29 21 5 4

8.15 – 8.30 72 62 16 14 12 10 14 12 3 3

8.30 – 8.45 37 43 7 8 16 18 25 29 2 2

8.45 – 9.00 42 46 14 15 12 13 20 22 4 4

9.00 – 9.15 41 45 21 23 7 8 20 22 3 3

9.15 – 9.30 33 48 10 14 8 12 17 25 1 1

Razem 614 55 128 11 112 10 232 21 33 3

Tabela 2

Tabela 3
Udział poszczególnych grup pojazdów na pasie autobusowym w szczycie popołudniowym

pojazdy nieuprawnione taxi autobus bus autokar

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

14.30 – 14.45 48 42 14 12 12 10 32 28 9 8

14.45 – 15.00 40 53 6 8 9 12 17 23 3 4

15.00 – 15.15 24 32 7 9 11 15 26 35 6 8

15.15 – 15.30 56 50 15 13 12 11 24 21 5 4

15.30 – 15.45 51 4 11 10 13 12 24 22 9 8

15.45 – 16.00 65 61 11 10 9 8 17 16 5 5

16.00 – 16.15 56 51 10 9 10 9 30 27 4 4

16.15 – 16.30 67 51 17 13 14 11 27 21 6 5

16.30 – 16.45 29 34 14 16 10 12 25 29 7 8

16.45 – 17.00 29 40 13 18 10 14 16 22 4 6

Razem 465 47 118 12 110 11 238 24 58 6

Rys. 4. Udział poszczególnych grup pojazdów na pasie autobusowym w szczycie porannym 
Źródło: [3]

Rys. 5. Udział poszczególnych grup pojazdów na pasie autobusowym w szczycie popołudniowym 
Źródło: [3]

Autobusy komunikacji miejskiej stanowią zaledwie 
10% wszystkich pojazdów na pasie w szczycie porannym 
i 11% w szczycie popołudniowym, mimo że dwanaście linii 
autobusowych jeździ aleją Juliusza Słowackiego. Na tym 
odcinku z pojazdów uprawnionych do poruszania się pasem 
autobusowym najwięcej jest busów, stanowią one 21% 
wszystkich pojazdów na pasie w szczycie porannym i 24% 
w szczycie popołudniowym. 

 

Niedozwolone zachowania użytkowników pasów autobusowych
Wykonane pomiary, oprócz rejestracji natężenia ruchu 
i struktury rodzajowej na wszystkich pasach, miały głównie 
na celu zaobserwowanie rodzaju i liczby niedozwolonych 
oraz niebezpiecznych zachowań kierowców na pasie auto-
busowym. 

W trakcie ich trwania zaobserwowano wykorzystywa-
nie pasa dla komunikacji zbiorowej na całej jego długości 
przez pojazdy do tego nieuprawnione – samochody osobo-
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we. Pojazdy te wjeżdżają na wprost na pas autobusowy, wy-
jeżdżając z łącznicy z ulicy Pawiej, lub zmieniają pas na au-
tobusowy, zjeżdżając z wiaduktu nad ulicą Pawią. 

Również sporą grupę stanowią samochody osobowe, 
które zajmują pas autobusowy za wcześnie – jeszcze na linii 
ciągłej – lub też jadą na wprost przez skrzyżowanie pasem 
autobusowym, co także jest niedozwolone (rys. 6).

Tabela 4
Liczba pojazdów zbyt wcześnie zajmujących pas autobusowy  

(przejeżdżających linię ciągłą)
szczyt poranny szczyt popołudniowy

7.00 – 7.15 2 14.30 – 14.45 11

7.15 – 7.30 5 14.45 – 15.00 8

7.30 – 7.45 5 15.00 – 15.15 10

7.45 – 8.00 4 15.15 – 15.30 2

8.00 – 8.15 5 15.30 – 15.45 3

8.15 – 8.30 2 15.45 – 16.00 2

8.30 – 8.45 2 16.00 – 16.15 5

8.45 – 9.00 2 16.15 – 16.30 4

9.00 – 9.15 0 16.30 – 16.45 3

9.15 – 9.30 6 16.45 – 17.00 8

Razem 33 Razem 56

Rys. 6. Schematy prawidłowych i nieprawidłowych zachowań 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Natężenie pojazdów zbyt wcześnie zmieniających pas z ogólnodostępnego na pas 
autobusowy w szczycie popołudniowym 
Źródło: [3]

Fot. 2. Samochód osobowy przejeżdżający skrzyżowanie z ul. Kamienną na wprost

Rys. 7. Natężenie pojazdów zbyt wcześnie zmieniających pas z ogólnodostępnego na pas 
autobusowy w szczycie porannym 
Źródło: [3]

Średnio w ciągu 5 godzin trwania pomiarów porannego 
i popołudniowego 18 pojazdów na godzinę, jadąc pasem 
ogólnodostępnym, zjeżdżało na pas autobusowy jeszcze na 
linii ciągłej. Najwięcej w jednym interwale 15-minutowym 
przejechało linię ciągłą 11 pojazdów w trakcie 15 minut, 
zmienność liczby tych pojazdów można zaobserwować 
w tabeli 4 i na rysunkach 7 i 8.

Innym niedozwolonym zachowaniem kierujących sa-
mochodami osobowymi na tym odcinku jest przejeżdżanie 
skrzyżowania na wprost pasem autobusowym (fot. 2). 

Tabele 5 i 6 oraz rysunki 9 i 10 przedstawiają udziały 
pojazdów nieuprawnionych i uprawnionych jadących na 
wprost. W szczycie porannym 43% pojazdów przejeżdżają-
cych pasem autobusowym na wprost przez skrzyżowanie to 
pojazdy nieuprawnione do wykonywania takiej relacji 
z pasa autobusowego, a w szczycie popołudniowym 41%. 
W szczycie porannym przejechały na wprost 404 pojazdy 
nieuprawnione, a w szczycie popołudniowym 495 takich 
pojazdów. 

Kolejnym nieprawidłowym zachowaniem jest zmiana 
pasa autobusowego na pas ogólnodostępny dopiero na 
skrzyżowaniu. Taki manewr również na tym odcinku wy-
konują często kierowcy samochodów wykorzystujący pas 
autobusowy do wyprzedzenia innych wolniej jadących po-
jazdów, które korzystają z pasa ogólnodostępnego. Po wy-
przedzeniu pasem autobusowym zmieniają pas na ogólno-
dostępny, ponieważ na pasie autobusowym za skrzyżowa-
niem często występuje już kolejka do kolejnego skrzyżo-
wania do skrętu w prawo. W godzinie szczytu popołu-
dniowego pojazdy te stanowią 7% wszystkich pojazdów 
na pasie autobusowym, między 16.15 a 16.30 było ich 
nawet 17.

W trakcie pomiarów zaobserwowano także inne niedo-
zwolone i niebezpieczne zachowania kierowców. 
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Udział pojazdów uprawnionych i nieuprawnionych jadących na wprost w szczycie porannym
Pojazdy nieuprawnione taxi autobus bus autokar

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

7.00 – 7.15 58 56 8 8 12 12 22 21 3 3

7.15 – 7.30 65 49 18 13 16 12 32 24 3 2

7.30 – 7.45 55 48 9 8 14 12 31 27 5 4

7.45 – 8.00 51 55 7 8 10 11 19 20 6 6

8.00 – 8.15 36 38 22 23 11 11 23 24 4 4

8.15 – 8.30 37 45 12 15 12 15 17 21 4 5

8.30 – 8.45 25 33 10 13 14 19 23 31 3 4

8.45 – 9.00 26 31 17 20 10 12 23 28 7 8

9.00 – 9.15 25 35 23 32 8 11 16 22 0 0

9.15 – 9.30 26 44 8 14 7 12 18 31 0 0

Razem 404 44 134 15 114 13 224 25 35 4

Udział pojazdów uprawnionych i nieuprawnionych jadących na wprost w szczycie popołudniowym
Pojazdy nieuprawnione taxi autobus bus autokar

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

Liczba
pojazdów

udział  
procentowy [%]

14.30 – 14.45 64 50 21 17 12 9 23 18 7 6

14.45 – 15.00 36 51 5 7 10 14 17 24 2 3

15.00 – 15.15 52 51 5 5 16 16 25 25 3 3

15.15 – 15.30 42 53 7 9 11 14 15 19 5 6

15.30 – 15.45 54 50 11 10 12 11 24 22 6 6

15.45 – 16.00 46 51 11 12 13 14 18 20 3 3

16.00 – 16.15 45 51 9 10 10 11 22 25 3 3

16.15 – 16.30 49 51 15 15 11 11 19 20 3 3

16.30 – 16.45 61 52 16 14 13 11 25 21 3 3

16.45 – 17.00 46 52 14 16 10 11 16 18 2 2

Razem 495 51 114 12 118 12 204 21 37 4

Rys. 10. Udział pojazdów uprawnionych i nieuprawnionych jadących na wprost w szczycie 
popołudniowym 
Źródło: [3]

Tabela 5

Tabela 6

Rys. 9. Udział pojazdów uprawnionych i nieuprawnionych jadących na wprost w szczycie 
porannym 
Źródło: [3]

Obserwowany odcinek zaczyna się nietypowo, ponie-
waż następuje na nim przeplatanie pojazdów (fot. 3). 
Autobusy zjeżdżające z wiaduktu zmieniają swój pas 
na skrajny prawy – pas autobusowy, a pojazdy wyjeżdżające 
spod wiaduktu zjeżdżają na pas środkowy z pasa autobuso-
wego, który jest dla nich pasem włączenia.

Często w tym miejscu możemy obserwować sytuację, 
gdzie samochód osobowy nie znalazł luki pomiędzy pojaz-
dami na pasie ogólnodostępnym i w miejscu, gdzie pas włą-

czania przechodzi w pas autobusowy zatrzymuje się i ocze-
kuje na wystarczający odstęp pomiędzy pojazdami, a za 
nim gromadzą się kolejne pojazdy, niejednokrotnie komu-
nikacji zbiorowej. Sytuację, w której autobus oczekiwał aż 
samochód osobowy zmieni pas, zaobserwowano 17 razy 
w ciągu 5 godzin pomiarów. 

Raz zaobserwowano sytuację, gdzie samochód osobowy, 
który powinien zatrzymać się za pojazdem oczekującym na 
odpowiedni odstęp między pojazdami, nie czekał, lecz wy-
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przedził go, przejeżdżając po chodniku i dalej pojechał pa-
sem autobusowym. 

Niektórzy kierowcy samochodów osobowych nie za-
trzymują się, lecz jadą dalej pasem autobusowym sygnali-
zując chęć zmiany pasa kierunkowskazem i zmieniają pas 
już na linii ciągłej. Taka sytuacja została zaobserwowana 37 
razy w ciągu 5 godzin pomiaru. 

Inną zupełnie sytuacją jest jazda pasem autobusowym 
na całej jego długości z włączonym kierunkowskazem sy-
gnalizującym zamiar skrętu w prawo na skrzyżowaniu 
(fot. 4). 

W trakcie pomiaru trzykrotnie zaobserwowano zajecha-
nie drogi autobusowi przez samochód osobowy. Dwukrotnie 
był to samochód zmieniający pas ogólnodostępny na pas 
autobusowy, a raz był to pojazd, który zjeżdżał z chodnika, 
gdzie parkował. 

Parkowanie na chodniku to kolejne zaobserwowane za-
chowanie na odcinku alei Juliusza Słowackiego. Odnotowano 
parkowanie na chodniku 9 razy. Większość na czas około 10 
minut. Natomiast bardziej uciążliwe dla ruchu na pasie au-
tobusowym było zatrzymywanie się samochodów osobowych 
na tym pasie w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. 
Nastąpiło to 6 razy w ciągu 5 godzin pomiarów. 

Podsumowanie
Powyżej omówione nieprawidłowe zachowania w znaczą-
cy sposób utrudniają poruszanie się pojazdów komunikacji 
zbiorowej, a w wielu przypadkach także powodują niebez-
pieczne sytuacje na drodze, dlatego należy dołożyć wszel-
kich starań, aby takie zachowania eliminować.

Zaproponować można wiele modyfikacji przestrzeni 
drogowej, takich jak tworzenie wydzielonych ulic autobu-
sowych, czy wydzielonych pasów ruchu dla autobusów ko-
munikacji miejskiej [4,5], jednak warto skupić się na roz-
wiązaniach, które są możliwe do zrealizowania na objętym 
pomiarami odcinku.

Wyodrębnianie pasa poprzez oznakowanie poziome 
i pionowe jest najczęstszym sposobem wydzielania obszaru 
głównie dla ruchu autobusowego. Nie stanowi ono jednak 
jak widać po przeprowadzonej analizie istotnej bariery dla 
kierowców [6]. Ograniczenie tego typu, bez dodatkowych 
nadzorów ruchu jest często świadomie ignorowane. 

Automatyczna kontrola pasów autobusowych jest w rze-
czywistości najłatwiejszym sposobem zapobiegania wyko-
rzystywania pasów autobusowych przez pojazdy nie-
uprawnione, który sprawdził się w wielu miastach na 
świecie. 

Świadomość bycia „obserwowanym” skutecznie zmniej-
sza przyzwolenie na łamanie przepisów [7]. Karanie kierow-
ców za wykroczenia na pasach autobusowych obniżyłoby 
liczbę pojazdów nieuprawnionych korzystających z pasów 
autobusowych, więc spowodowałoby skrócenie czasu podró-
ży autobusem i poprawę punktualności komunikacji zbioro-
wej, co z pewnością zwiększyłoby jej popularność. Dodat-
kowo to właśnie poprawa jakości komunikacji miejskiej jest 
warunkiem koniecznym, aby społeczeństwo akceptowało 
ograniczenia dla ruchu samochodów osobowych [8]. 

Monitoring pasów autobusowych może poprawić funk-
cjonowanie analizowanego odcinka, ale także wszystkich 
innych odcinków z pasami autobusowymi i co ważne, 
wpłynąć również na wzrost bezpieczeństwa użytkowników 
tych pasów. 
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Sekretarz naukowy dr inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska

Członkowie prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa; prof. dr hab. inż. Tomasz 
Szczuraszek – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy; prof. dr hab. inż. Marian Tracz – 
Politechnika Krakowska; prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser – Politechnika Wrocławska; dr hab. inż. Tadeusz 
Dyr – profesor Politechniki Radomskiej; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska; dr hab. inż. Piotr 
Olszewski – profesor Politechniki Warszawskiej; dr hab. inż. Wiesław Starowicz – profesor Politechniki 
Krakowskiej; dr hab. inż. Jacek Żak – profesor Politechniki Poznańskiej; dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM, 
Kraków; dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska; dr inż. Jerzy Śmiałkowski – CE Project Group, Kraków; 
dr inż. Andrzej Waltz – niezależny konsultant, Warszawa; dr inż. Andrzej Zalewski – Politechnika Łódzka; dr inż. 
Renata Żochowska – Politechnika Śląska; dr inż. Jolanta Żurowska – Politechnika Krakowska; mgr inż. Jan 
Friedberg – niezależny konsultant, Kraków; mgr inż. Jan Gregorowicz – INKOM, Katowice; mgr inż. Wacław 
Jastrzębski – Scott Wilson, Warszawa

CELE KONFERENCJI
Celem Konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń 
w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów 
prognozowania ruchu, dotyczące:
•	 obszarów	miejskich,
•	 obszarów	metropolitarnych,
•	 obszarów	zamiejskich,
•	 poszczególnych	obiektów,	
•	 transportu	drogowego	 

(w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego),
•	 transportu	szynowego,
•	 transportu	lotniczego,
•	 korytarzy	i	węzłów	multimodalnych.

W szczególności będą podjęte zagadnienia:
•	 wykorzystanie alternatywnych technik w monitorowaniu 

podróży,
•	 tworzenie baz danych dla potrzeb modelowania podróży,
•	 zastosowanie narzędzi symulacyjnych w procesie modelo-

wania podróży.
•	 rola metod wskaźnikowych w prognozowaniu ruchu,
•	 wykorzystanie prognoz ruchu w studiach wykonalności, 

w analizach efektywności ekonomicznej oraz w oddziały-
waniach na środowisko inwestycji transportowych,

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty o tematyce wynikającej z zainteresowań uczestników.  
Szczegółowy plan warsztatów będzie przekazany w komunikacie nr 2.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 listopada 2012 r. 
Miejsce obrad – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

ZGłOSZENIA PROSZę PRZESYłAć NA AdRES: modelling2012@hq.wil.pk.edu.pl


