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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska
Assessment of self – service urban bike rental system in Cracow 
Abstract: The idea of urban bike was arisen in Amsterdam in the 
60s and its precursor was Luud Schimmelpennink. Nowadays, 
there are more than 140 self-service urban bike rentals in the 
world, located in 165 countries. The considerable development of 
those rentals results with  the use of bicycle as a mean of transport 
in urban travels, which turns out to be more ecologic, economical 
and healthy way of travelling. First of all, speed of bicycle travel in 
peak hours appears to be very competitive in comparison to other 
means of transport, especially in cities, where bike infrastructure 
is being constantly developed and authorities implement new me-
asures to rise comfort of bike travels. The main goal of this article 
is to analyze of self-service urban bike rental system in Cracow, 
on the basis of surveys among users conducted in the end of the 
cycling season 2014.In the first part of the article the advantages 
of public self-service urban bike rentals have been pointed out and 
the predominance of bike travels in urban space has been defi-
ned. Moreover, it has been also mentioned that Cracow bicycle’ 
infrastructure is designed to encourage citizens to use bicycles in 
their everyday travels.In the next part of the article, on the basis 
of the above mentioned surveys the analysis of evaluation of self-
-service urban bike rental KMK Bike in the season 2014 has been 
carried out. The characteristics of the average system’s  user has 
been described. Moreover,  the frequency of bicycle hires and the 
factors, that can encourage to more frequent cycling have been 
mentioned. Then goals and reasons of using system has been ana-
lyzed. The assessment of selected quality features in terms of users 
preferences and satisfactions allows author to determine the quali-
ty gap. In the last part of article preferred locations on new bike 
rentals stations has been presented. In summary the growing im-
portance of urban bike rentals has been highlighted and the task of 
the new operator in 2015 season has been pointed out.
Keywords: bicycle transport, self-service urban bike rental, bike 
infrastructure 

Malwina Spławińska
Characteristics of traffic flow variability on the provincial roads
Abstract: The need to raise the subject stems from the lack in 
subject literature typical for lower-class roads, traffic flow varia-
bility characteristics. Such characteristics are essential for plan-
ning short-term measurements and transposing their results into 
average daily traffic and annual average daily traffic (AADT). 
AADT is the basis for many planning, design and maintenance 
analyzes of communication systems and their components. The 
article presents a detailed analysis of the daily, weekly and seaso-
nal variability of traffic volumes in relation to all vehicles and he-
avy vehicles. In the case of daily variability, a classification tool in 

the form of cluster analysis was used additionally. The conducted 
analysis allowed to define the principles of assigning indicators 
to weekly and seasonal variability set for national roads. This 
applies in particular to conversion of the measured daily volumes 
into AADT. It has also been specified typical daily variability 
profiles allowing for quick conversion of volumes from several 
hour measurements into the daily volume. Due to the proven 
differences between the profiles of traffic variability set for pro-
vincial and national roads, the need to extend the research of 
traffic flow variability on provincial roads has been confirmed. 
Keywords: provincial roads, Annual Average Daily Traffic 
(AADT), traffic flow variability

Irena Fryc
Analysis of the impact of bicycle lighting on road safety
Abstract: Both in Poland and all around the world bicycles are 
increasingly used as a transport mean. Unfortunately, together 
with growth of their popularity also the number of road acci-
dents involving cyclists is growing. Generally, causes of these ac-
cidents are classified as: failure to comply with traffic rules, lack 
of proper lighting of roads and roadsides and poor signage and 
visibility of cyclists moving along the road. Nowadays, numero-
us scientific studies designed to determine the factors affecting 
road traffic safety are carried out. This researches have proved 
that there is a positive impact of lighting on the safety of road 
users. It stems directly from the physiology of vision. Literature 
analysis of the impact of bicycle lighting equipment on road traf-
fic safety is presented in this article. The main cause of poor visi-
bility of cyclists in the dusk and night conditions is  the fact that 
low brightness and low contrast of subjects cause longer time of 
the processing time of information into the human vision system. 
This results in longer breaking distance of vehicle and increases 
danger of the accident. 
Keywords: bicycle lighting, retro reflective materials, road sa-
fety

Jędrzej Gadziński
BRT systems – a chance to solve transport problems of Polish cities? 
Abstract: The main objective of the article is to present the con-
cept of the BRT (Bus Rapid Transit) and to answer the question: 
can such solutions be used in the near future in Polish cities? We 
could see the growing interest of this concept in the urban are-
as which authorities are looking for new, both cheap and modern 
transport solutions. In the first part of the article the definition of 
the BRT was presented and different types of systems were de-
scribed. Characteristics of the BRT systems have been carefully 
presented. Final part of the article refers to the possibility of im-
plementing a new public transport system in Polish cities. Many 
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factors and conditions make the answer difficult to obtain so that 
each case study has to be analyzed and considered separately. 
Beside advantages, a lot of weaknesses have been indicated. At the 
end the risk of creating pseudo BRT systems has been highlighted. 
Keywords: BRT, bus rapid transit, bus networks, public trans-
port, urban transport, metrobus

Michał Tuszyński 
Development of pro-ecological public transport in Gdynia
Abstract: Trolleybus is one of the most pro-ecological mean of 
transport. Its development in cities is highly recommended in 

the EU transport policy. Currently, only three cities in Poland use 
trolleybuses regularly. In Gdynia they play an important role in 
the urban transport system, since trolleybus projects worth 150 
million zlotys have been implemented between 2005 and 2013. 
Those projects resulted with  a socio-economic development of 
Gdynia, by i.e. increasing public transport accessibility and se-
rvices’ quality, decreasing number of accidents, congestion, gas 
emission and traffic sound level, as well as creating a positive 
image of Gdynia.
Keywords: public transport, trolleybus, urban transport system, 
public investment, EU funds
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Streszczenie. Idea roweru miejskiego powstała w Amsterdamie, 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a jej prekursorem był Luud 
Schimmelpennink. Obecnie na świecie istnieje ponad 140 systemów 
wypożyczalni rowerów, które zlokalizowane są w 165 krajach świa-
ta [1]. Ich znaczny rozwój wpływa na wykorzystanie roweru jako środka 
transportu w podróżach miejskich. Rower okazuje się zdobywać prze-
wagę nad pojazdami silnikowymi zarówno pod względem ekologicz-
nym, ekonomicznym, a także zdrowotnym. Przede wszystkim prędkość 
podróży rowerem w godzinach szczytu okazuje się bardzo konkuren-
cyjna w stosunków do innych środków transportu, szczególnie w mia-
stach,  których władze skupiają się na rozwoju ruchu rowerowego po-
przez wdrażanie odpowiedniej infrastruktury oraz rozwiązań, mających 
na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży.Celem niniejsze-
go artykułu jest ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 
miejskich w Krakowie, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 
użytkowników, pod koniec sezonu rowerowego 2014.W pierwszej czę-
ści artykułu wskazano zalety publicznych wypożyczalni rowerowych, 
a także określono atuty transportu rowerowego w przestrzeni miej-
skiej. Opisano również infrastrukturę rowerową w Krakowie, która ma 
na celu zachęcić mieszkańców do podróży tym środkiem transportu.
Kolejną część artykułu poświęcono analizie ankiet, przeprowadzonych 
drogą internetową wśród użytkowników systemu KMK Bike, w listo-
padzie 2014. Na wstępie scharakteryzowano przeciętnego użytkowni-
ka systemu. Ponadto określono częstość wypożyczania rowerów miej-
skich, a także czynniki mogące zachęcić do częstszej jazdy rowerem. 
Następnie przeanalizowano cele oraz powody korzystania z systemu 
przez użytkowników. Istotna okazała się ocena wybranych cech syste-
mu, dzięki czemu można było określić lukę jakościową. W ostatniej czę-
ści zaprezentowano preferowane lokalizacje nowych stacji KMK Bike, 
wskazane przez respondentów.W podsumowaniu zwrócono uwagę na 
rosnące zainteresowanie rowerami miejskimi, a także wskazano zadania 
nowego operatora mające na celu usprawnić system.
Słowa kluczowe: transport rowerowy, bezobsługowe wypożyczalnie 
rowerów miejskich, infrastruktura rowerowa

ocena systemu bezobsługowej  
wypożyczalni rowerów miejskich  
kMk Bike w krakowie1,2

W lipcu 2007 roku, we Francji, w Paryżu zostało urucho-
mionych 750 automatycznych wypożyczalni, oferujących 
użytkownikom 10 000 rowerów. Bardzo szybko zarówno 
liczba stacji, jak i rowerów wzrosła, zapoczątkowując ogól-
noświatowy popyt na ten rodzaj transportu miejskiego [1]. 
Obecnie również polskie miasta coraz częściej stawiają na 
rozwój ruchu rowerowego. Systemy miejskich wypożyczalni 
rowerów działają już w m.in. w Krakowie [2], Warszawie, 
Rzeszowie czy Wrocławiu. Ponadto z roku na rok powstają 
w kolejnych miastach (rys. 1). 

Warto wspomnieć, że idea rowerów miejskich polega na 
zlokalizowaniu w mieście odpowiedniej liczby stacji rowe-
rowych, z których możemy wypożyczyć i oddać rower, naj-
częściej przez całą dobę. Rowery takie zostają wykonane na 
zamówienie operatora systemu i różnią się budową od tra-
dycyjnych modeli m.in możliwością wypinania i oddawania 
do stacji. Wygodne jest to, że rower możemy wypożyczyć 
z dowolnej stacji i oddać go również na dowolnej stacji, 
mieszczącej się najbliższej naszego celu podróży. Aby móc 
korzystać z systemu, należy zarejestrować się na stronie 
operatora, tworząc swoje konto oraz uzyskać dane do logo-
wania na stacjach. Bardzo często na takie konto należy 

Wprowadzenie
Historia miejskich wypożyczalni rowerowych zapoczątko-
wana została w Amsterdamie. Ówczesny projekt Luuda 
Schimmelpenninka, polegający na udostępnieniu białych 
rowerów do darmowego użytkowania, znany jest obecnie 
jako White Bicycle Plan. Dopiero ponad 40 lat po debiu-
cie rowerów miejskich w Amsterdamie, idea takich wypo-
życzalni rowerowych została wdrożona na szerszą skalę. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.
2 Wkład autorów w publikację: A. Łastowska 80%, Z. Bryniarska 20%.

Rys. 1. Poglądowa mapa lokalizacji bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich  
w Polsce
Źródło: opracowanie własne, na podstawie [1]
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wpłacić określoną kwotę pieniędzy umożliwiającą wykony-
wanie przejazdów. W celu zachęcenia użytkowników do 
korzystania z systemu, zazwyczaj pierwsze 20–30 minut 
jazdy jest bezpłatne, natomiast ceny kolejnych okresów ko-
rzystania z rowerów określone są w cennikach operatorów.

Rowery miejskie są dla wielu mieszkańców bardzo do-
brym środkiem przemieszczania, a ponadto mogą być do-
skonałym uzupełnieniem sieci transportowych miast. Istot-
nym warunkiem jest jednak, aby wypożyczalnie były od-
powiednio skomunikowane z transportem autobusowym, 
t ram  wa jowym czy też kolejowym, a także dostępne dla 
użytko wników samochodów osobowych. Dzięki temu po-
dróże rowerowe mogą bardzo istotnie przyczynić się do od-
ciążenia ruchu samochodowego, zapewniając spadek nieko-
rzystnych zjawisk spowodowanych transportem zmechani-
zowanym, takich jak zanieczyszczenia środowiska, hałas 
w przestrzeni miejskiej czy drgania gruntu. Ponadto systemy 
wypożyczalni rowerów zwiększają ofertę turystyczną miast, 
w których są zlokalizowane – umożliwiają ciekawy sposób 
podróżowania podczas poznawania nowego miasta. Jedno-
cześnie zapewniają też możliwość aktywnego wypoczynku 
mieszkańcom miast oraz odwiedzającym je turystom. 

Zalety miejskich wypożyczalni rowerów
Miejskie wypożyczalnie rowerów w większości działają 
w okresie sezonowym i są do dyspozycji użytkowników 
przez całą dobę. W bardziej rozwiniętych systemach sta-
cje zlokalizowane są w niewielkich odległościach, co ma na 
celu umożliwienie swobodnego korzystania z roweru miej-
skiego oraz łatwego dotarcia do celu przez użytkownika. 
Warto wspomnieć o wypożyczalni w Barcelonie – Bicing. 
Oferuje ona użytkownikom 6000 rowerów dostępnych na 
420 stacjach (rys. 2), co zapewnia rowerzystom możliwość 
poruszania się niemal po całym mieście [3]. Do ogólnych 
zalet wypożyczalni rowerów miejskich należą m.in.[3]:

•	 większa dostępność, szczególnie dzięki lokalizacji sta-
cji systemu w okolicach głównych węzłów przesiad-
kowych innych środków transportu. Dodatkowo 
możliwość wykonania podróży przez osoby, które nie 
stać na własny sprzęt oraz przez turystów;

•	 proekologiczność, gdyż w celu pomieszczenia wyko-
rzystywana jest jedynie praca mięśni człowieka. Po-
nadto stacje systemu często zasilane są poprzez odna-
wialne źródła energii, a ich rozwój wspierany jest 
przez unijną politykę zrównoważonego transportu;

•	 atrakcyjność, możliwość wykorzystania nowocze-
snych rozwiązań transportowych, a także poprawa 
wizerunku miasta;

•	 niski koszt dla użytkownika, cena będąca konkuren-
cyjną w stosunku do opłat za podróżowanie transpor-
tem miejskim.

konkurencyjność transportu rowerowego  
w przestrzeni miejskiej
Jednym z najistotniejszych czynników branych pod uwa-
gę przez osoby zamierzające dostać się do centrum miasta 
lub przemieścić w jego obszarze jest prędkość podróży, 

szczególnie w godzinach szczytu. Szacunki Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazują, że w cią-
gu ostatnich 20 lat prędkość przemieszczania w miastach 
spadła o 10% [5]. Wyniki te spowodowane są w dużym 
stopniu ciągłym wzrostem liczby pojazdów poruszają-
cych się po drogach. Stan ten powinien skłaniać ludzi do 
korzystania z transportu rowerowego, gdyż taki rodzaj 
przemieszczania się w sytuacjach zatłoczenia na drogach 
jest konkurencyjny w stosunku do transportu zmecha-
nizowanego. Na podstawie badań transportowych prze-
prowadzonych w Poznaniu (rys. 3) okazuje się, że rower 
w przestrzeni miejskiej jest o 30,07% szybszym środkiem 
transportu niż komunikacja publiczna i o 172,08% niż 
ruch pieszy. Rowerzyści w przeciwieństwie od osób ko-
rzystających z transportu miejskiego oszczędzają czas, nie 
dochodząc do przystanków autobusowych, nie czekając 
na nich oraz nie przesiadając się, dzięki czemu ich podróż 
„od drzwi do drzwi” jest zdecydowanie szybsza niż po-
dróż komunikacją miejską [6]. Oczywiste jest, że w nor-
malnych warunkach prędkość podróży samochodem jest 
większa niż prędkość podróży rowerem. Jednakże często 
w warunkach miejskich notoryczne zatory ruchu oraz sy-
gnalizacja świetlna zmuszają kierowców do wolniejszej 
i mniej sprawnej jazdy, powodującej straty czasu. Okazuje 
się, że przeciętny czas postoju samochodu w czasie podró-
ży wynosi aż 42%, podczas gdy dla rowerów stanowi on 
zaledwie 14% podróży, a więc trzykrotnie mniej. Ponadto 
rowerzyści mają możliwość wyboru znacznie większej licz-
by alternatywnych tras – mogą korzystać z jezdni, a także 
dróg i ścieżek rowerowych. W ostateczności mają również 
szansę pokonać część trasy pieszo, prowadząc rower chod-
nikiem. Istotnym faktem jest to, że w Europie około 50% 
tras wykonywanych samochodem jest krótszych niż 5 ki-
lometrów [6]. Biorąc pod uwagę wspomniane możliwości 
rowerzystów podczas podróży, a także rozbudowaną in-
frastrukturę rowerową, mają oni sporą szansę przemiesz-
czania się szybciej po krótkich odcinkach miejskich niż 
samochód osobowy.

Rys. 2. Lokalizacje stacji rowerów miejskich w Barcelonie
Źródło: https://www.bicing.cat/ca/mapa-de-disponibilitat
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infrastruktura rowerowa krakowa
Ważnym czynnikiem, który zapewnia przewagę ruchu 
rowerowego nad innymi środkami transportu, jest odpo-
wiednio zaprojektowana i dobrze utrzymana infrastruktura 
rowerowa. Dzięki gęstej sieci rowerowej i udogodnieniom 
dla rowerzystów ten środek transportu będzie cieszył się co-
raz większym popytem. W Krakowie można spotkać sze-
reg rozwiązań, które sprzyjają podróżom rowerowym. Są to 
m.in. ścieżki rowerowe, przejazdy, pasy oraz kontrapasy dla 
rowerów, śluzy rowerowe, tunel oraz kładka pieszo-rowero-
wa. W kwestii zasięgu krakowscy rowerzyści mają do dys-
pozycji 147 kilometrów dróg rowerowych, pasów dla rowe-
rów oraz kontrapasów [7]. Ponadto, zgodnie z informacja-
mi zawartymi w Studium Podstawowych Tras Rowerowych 
w Krakowie, trasy rowerowe powinny osiągnąć łączną dłu-
gość 223 kilometry [8]. Rysunek 4 przedstawia aktualną 
mapę ścieżek rowerowych w Krakowie.

Użytkownicy rowerów mają także do dyspozycji sporo 
miejsc parkingowych na terenie miasta. Aktualnie sko-
rzystać można z około 937 stojaków rowerowych [7], w zde-
cydowanej większości są to stojaki typu „ucho”, które ofe-
rują możliwość bezpiecznego pozostawienia sprzętu po-
przez przypięcie zabezpieczenia do ramy roweru. Naj większa 
liczba stojaków zlokalizowana jest w ścisłym centrum, 
gdyż jest to najczęstszy cel rowerzystów. Zgodnie z pla-
nami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu  
w Kra kowie infrastruktura rowerowa zostanie rozbudo-
wana jeszcze bardziej – w roku 2015 planowane jest po-
stawienie 700 nowych stojaków, których lokalizacje, po-
dobnie jak w roku 2014, będą mogli wskazać mieszkańcy 
miasta.

Profil użytkownika kMk Bike
Charakterystyka przeciętnego użytkownika systemu kra-
kowskich rowerów miejskich [9] była możliwa dzięki 
udziałowi użytkowników systemu KMK Bike w ankiecie 
internetowej i ich odpowiedziom. Okazuje się, że większość 
ankietowanych stanowili mężczyźni (rys. 5).

Wśród osób, które wypełniły ankietę najczęściej wystę-
powali studenci (48,27%) oraz osoby pracujące (44,8 %) 
(rys. 6). W klasyfikacji związanej z poziomem wykształce-
nia osoby z wykształceniem średnim lub wyższym stanowi-
ły odpowiednio 37,26 oraz 58,71%. Taka charakterystyka 
użytkowników może oznaczać, że najczęściej z systemu ko-
rzystają osoby kończące studia oraz zaczynające pracę. 
W większości są to osoby, którym nie przysługują już zniż-
ki na komunikację miejską, a jednocześnie nie posiadają oni 
jeszcze samochodów. Również studenci chętnie korzystają 
z rowerów, aby dojechać z i na uczelnię, a także z jednego 
wydziału na drugi.

Analiza odpowiedzi respondentów pokazuje, że użyt-
kownicy systemu zamieszkują głównie dzielnice: Krowo-
drza, Dębniki i Grzegórzki, a więc miejsca mające dobre 
połączenie z centrum Krakowa. Niewielu respondentów 
pochodzi ze Wzgórz Krzesławickich i Swoszowic, co może 
mieć związek z brakiem stacji wypożyczalni w tamtych 
okolicach oraz z ich odległością od centrum miasta. 

Rys. 3.  Średnia prędkość i promień zasięgu dla podróży różnymi środkami transportu w go-
dzinach szczytu
Źródło: opracowanie własne, na podstawie [5], s. 36

Rys. 4. Mapa infrastruktury rowerowej Krakowa
Źródło: http://ibikekrakow.com/mapa/#12/50.0488/19.873416

Rys. 5.  Struktura płci osób wypełniających 
ankietę
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6.  Status zawodowy osób wypełniających ankietę
Źródło: opracowanie własne

kobieta 28%

Mężczyzna 72%
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Jedynie 6% ankietowanych zadeklarowało codzienne 
korzystanie z systemu (rys. 7), ale 47% co najmniej raz w ty-
godniu (czyli od 1–5 razy). Najwięcej, bo aż 47% osób ko-
rzysta z rowerów miejskich, 2–3 razy w miesiącu.

Okazuje się więc, że statystyczny użytkownik KMK 
Bike to mężczyzna, mający od 19–25 lat. Posiada on wy-
kształcenie wyższe i pracuje. Zamieszkuje jedną z dzielnic 
takich jak Krowodrza, Dębniki czy Grzegórzki. Zazwyczaj 
korzysta z systemu 2–3 razy w miesiącu. 

Wyniki te można porównać do analizy profilu klienta 
wypożyczalni z 2010 roku – okazują się one zbliżone. 
W roku 2010 statystycznym użytkownikiem był również 
mężczyzna pracujący albo student w przedziale wieku 
20–29 lat [4].

Cele i powody korzystania z systemu
Użytkownicy systemu KMK Bike najczęściej  wypożyczają 
rowery, aby dojechać do lub ze szkoły i uczelni (30,49% 
odpowiedzi). Również przemieszczanie pomiędzy domem 
a miejscem pracy wskazywano często (27,56%). Okazuje 
się, że najrzadziej użytkownicy KMK Bike wypożyczają ro-
wer, aby udać się na zakupy (5,37%; rys. 8). Respondenci 
wskazali także, w ramach odpowiedzi otwartej, inne cele 
korzystania z systemu (13,9%), takie jak:

•	 spotkania ze znajomymi;
•	 nocne powroty do domu w wypadku braku komuni-

kacji miejskiej;
•	 krótkie odcinki, które rowerem można pokonać naj-

szybciej, szczególnie w godzinach szczytu;
•	 jako uzupełnienie komunikacji miejskiej (omijanie 

korków).

Dodatkowo, porównując wyniki ankiet do badań prze-
prowadzanych w roku 2012, okazuje się, że wtedy użyt-
kownicy BikeOne (ówczesna nazwa obecnego KMK Bike) 
również najczęściej korzystali z rowerów miejskich w celu 
dotarcia na uczelnię (40% odpowiedzi) i do pracy (26% od-
powiedzi) [10].

Przyczyny korzystania z systemu wiążą się bezpośrednio 
z jego przewagą nad innymi sposobami komunikacji w mie-
ście. Okazuje się, że najwięcej osób korzystających z rowe-
rów miejskich szczególną uwagę zwraca na szybkość tego 
środka transportu, która jest konkurencyjna w stosunku do 
komunikacji pieszej, publicznej oraz samochodowej (29, 
97% odpowiedzi). Również istotny dla użytkowników jest 
ekologiczny i zdrowy tryb życia. Regularne podróże rowe-
rowe mogą z powodzeniem zastąpić czasochłonne i drogie 
wizyty na siłowni, a przy tym są idealną formą odprężenia 
po ciężkim dniu. Mniejszy wpływ na korzystanie z systemu 
wywierają ceny wypożyczeń, co może być związane z ich 
niewielką wysokością, a także z 20-minutowym okresem 
darmowej jazdy, który  dla większości użytkowników jest 
czasem wystarczającym do pokonania odcinka trasy (rys. 9). 
Innymi przyczynami, wskazanymi przez użytkowników 
były m.in.:

•	 brak obawy kradzieży sprzętu,
•	 chwilowa awaria własnego roweru,

Rys. 7. 
Częstość wypożyczania roweru 
miejskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Cele użytkowników KMK Bike
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Przyczyny korzystania z systemu KMK Bike
Źródło: opracowanie własne

•	 wygoda – nie trzeba znosić własnego roweru,
•	 możliwość korzystania z tego środka komunikacji 

przez osoby przyjeżdżające do Krakowa z okolic lub 
obrzeży miasta.

Szybkość transportu okazała się również ważna w wyni-
kach badań z 2012 roku. Odpowiedź taką wskazało wów-
czas 20% respondentów. Jednakże najważniejszą przyczyną 
(30% odpowiedzi) była konkurencyjność roweru miejskie-
go wobec samochodu. Ciekawym faktem może być, że 
przyczynę – poprawa kondycji fizycznej – w 2012 roku wy-
brało zaledwie 6% ankietowanych [10].
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Użytkowników systemu rowerów miejskich przybywa 
z roku na rok, jednakże, aby jeszcze bardziej zwiększyć po-
pularność takich wypożyczalni, należy określić czynniki, 
które skłoniłyby mieszkańców do częstszego korzystania 
z rowerów miejskich, a następnie postarać się sprostać wy-
maganiom użytkowników.

Respondenci w zdecydowanej większości (34,11% od-
powiedzi) wskazali jako najważniejszy czynnik nowe lo-
kalizacje stacji (rys. 10). Aktualnie stacje znajdują się 
głównie w centrum miasta, co jest sporym utrudnieniem 
dla osób mieszkających w rejonach peryferyjnych. Często 
osoby, które rozpoczną podróż do centrum innym środ-
kiem transportu, mogą zrezygnować ze skorzystania z ro-
weru miejskiego. Co więcej, wciąż brakuje stacji w pobli-
żu miejsc pracy, nauki oraz rekreacji. Warto także wspo-
mnieć o poprawie stanu infrastruktury rowerowej oraz 
lepszej jakości i wyposażeniu rowerów, gdyż często ich zły 
stan ma wpływ na rezygnację przez potencjalnych użyt-
kowników z wypożyczenia sprzętu. Wśród odpowiedzi 
otwartych znalazły się takie jak:

•	 lepszy serwis rowerowy;
•	 większa dostępność rowerów na stacjach;
•	 eliminacja błędów oprogramowania, utrudniających 

wypożyczenie roweru;
•	 aplikacja mobilna, pozwalająca sprawdzić liczbę do-

stępnych rowerów na najbliższych stacjach.

ocena wybranych cech jakości systemu kMk Bike
Aby poznać preferencje użytkowników systemu KMK 
Bike uczestnicy ankiety zostali zapytani o ocenę ważności 
wybranych cech jakości systemu wypożyczalni rowerów. 
Przedmiotem oceny były: lokalizacja stacji, dostępność ro-
werów, ceny usługi, łatwość obsługi, dostęp do informacji 
i jakość (stan techniczny) rowerów. Następnie, w kolejnym 
pytaniu, zapytano ankietowanych o ocenę satysfakcji z tych 
cech jakości systemu. Ankietowani dokonywali w obu py-
taniach oceny w sześciostopniowej skali (1 – nieważne, 6 – 
bardzo ważne). Wyniki ocen przedstawiono na rysunkach 
11 i 12. 

Widać, że najistotniejszą cechą dla użytkowników sys-
temu jest lokalizacja stacji. Aż 77,3% ocen to 6. Ma to 
związek z zapotrzebowaniem na stacje w okolicach miejsc 
pracy, nauki, rekreacji czy też na osiedlach mieszkanio-
wych. Niewiele mniej – 65,6% ocen 6 przypadło dostępno-
ści rowerów. Cecha ta jest ważna głównie w sytuacji, kiedy 
osoby chcące skorzystać z roweru mają mało czasu i w przy-
padku jego braku nie zdążą dotrzeć do celu. Respondenci 
za ważną uznali także jakość rowerów (31,5% ocen 6) oraz 
ceny usługi (30,0% ocen 6). Dla użytkownika systemu 
istotna jest nie tylko możliwość skorzystania z roweru, ale 
także jego sprawność techniczna, zapewniająca bezpieczną 
podróż. Najmniej istotnym czynnikiem okazuje się dostęp 
do informacji (14,6% ocen 6).

Dzięki ocenie satysfakcji z wybranych cech przez re-
spondentów możliwe jest określenie zmian, które powinny 
nastąpić w systemie, aby uczynić z transportu rowerem pu-
blicznym jeszcze lepszą alternatywę w stosunku do trans-

Rys. 10. Czynniki, które skłoniłyby użytkowników do częstszego korzystania z systemu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Ocena satysfakcji z wybranych cech systemu według ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Ważność wybranych cech systemu według ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

portu innymi środkami komunikacji. Najgorszą ocenę (je-
dynie 3,7% ocen 6) zyskała jakość rowerów. Według użyt-
kowników rowerów działania operatora systemu w zakresie 
utrzymania we właściwym stanie technicznym i naprawy 
sprzętu są niewystarczające, a stan rowerów często unie-
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możliwia bezpieczną jazdę. Równie negatywne oceny zdo-
były dostępność rowerów (6,3% ocen 6) i lokalizacja stacji 
(6,0% ocen 6). Wynik ten jest szczególnie ważny, gdyż oba 
czynniki mają ogromny wpływ na wzrost liczby użytkow-
ników – są one najważniejszymi cechami systemu. Najlepiej 
ocenione zostały ceny usługi (30,0 % ocen 6) .

Zestawiając ze sobą oceny satysfakcji z wybranych cech 
oraz ich ważność, obliczono lukę jakościową (tabela 1 
i rys. 13). Najważniejsza, jak już wcześniej wspomniano, 
jest lokalizacja stacji – średnia ocena ważności tej cechy wy-
niosła 5,65. Respondenci przyznali jej ocenę satysfakcji 
3,93, a więc w tym wypadku występuje największy rozdź-
więk pomiędzy ważnością cechy a jej oceną, czyli luka jako-
ściowa osiąga  wartość 1,72. Mniejsza wartość luki jako-
ściowej występuje dla cech: dostępność i jakość rowerów, 
odpowiednio: 1,55 i 1,03. Okazuje się, że preferencje re-
spondentów zostały spełnione najlepiej w przypadku ceny 
usługi. Luka jakościowa tej cechy osiąga jedynie 0,03. 
Natomiast w przypadku cech: łatwość obsługi i dostęp do 
informacji potrzeby użytkowników systemu zostały zaspo-
kojone w stopniu nawet wyższym, niż zostały zdefiniowane 
ich preferencje, gdyż wartości luki jakościowej są ujemne 
i wynoszą odpowiednio: –0,33 i –0,17. Ujemna wartość 
luki jakościowej tych cech wskazuje, że operator systemu 
wypożyczalni może kontynuować obecny sposób informo-
wania o systemie i wybraną procedurę wypożyczania i zwra-
cania rowerów. 

Porównując odpowiedzi ankietowanych w roku 2012 
(tabela 2 i rys. 14), możemy zauważyć, że średnie oceny 
ważności cech były w każdym przypadku niższe. Największa 
różnica dotyczy lokalizacji stacji – w roku 2014 ważność 
cechy wyniosła 5,65, a w 2012 zaledwie 4,09 – w skali 
6-stopniowej. Średnie oceny satysfakcji z cech w 2012 r. 
również były niższe, szczególnie w kwestii cen usługi (rok 
2014 – 4,62, rok 2012 – 2,19). Jedynie jakość rowerów 
była nieco lepiej oceniania w 2012 roku. Ta cecha, jako je-
dyna w roku 2012, uzyskała ujemną wartość luki jakościo-
wej –0,02, oznaczającą, że operator dostarczał użytkowni-
kom sprzęt w pełni spełniający ich oczekiwania. 

Preferencje użytkowników systemu kMk Bike w zakresie 
lokalizacji stacji
Respondenci w pytaniu otwartym wskazali preferowane 
lokalizacje nowych stacji KMK Bike (rys. 15) Najwięcej 
głosów zdobyły lokalizacje takie jak:

•	 Bronowice – dzielnica, w której źródłem podróży 
mogą być rozległe osiedla mieszkaniowe, a także 
miejsca pracy (np. w rejonie ulic Balickiej i Lindego). 
Głównym celem – powroty z pracy, dojazdy do pracy 
oraz wizyty w Galerii Bronowice i Ikei;

•	 Rondo Matecznego – jeden z najważniejszych węzłów 
przesiadkowych miasta w dzielnicy Podgórze, łączący 
przystanki autobusowe i tramwajowe oraz komuni-
kacji zamiejskiej z możliwością połączenia z niemal 
każdym rejonem w Krakowie. Zarówno celem, jak 
i źródłem podróży może być kompleks biurowców 
Buma Square, przy ulicy Wadowickiej;

Luka jakościowa wybranych cech systemu KMK Bike

Cecha Średnia ocena 
ważności cechy

Średnia ocena 
satysfakcji cechy Luka jakościowa

Lokalizacja stacji 5,65 3,93 1,72

Dostępność rowerów 5,49 3,94 1,55

Jakość rowerów 4,74 3,71 1,03

Ceny usługi 4,65 4,62 0,03

Dostęp do informacji 3,84 4,01 –0,17

Łatwość obsługi 4,15 4,48 –0,33

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Ocena cech systemu wraz z luką jakościową
Źródło: opracowanie własne

Porównanie oceny wybranych cech jakości systemu wypożyczalni 
rowerów w Krakowie w latach  2012 i 2014

Cecha Średnia ocena 
ważności cechy 

Średnia ocena 
satysfakcji z cechy Luka jakościowa

Rok 2014 2012 2014 2012 2014 2012

Lokalizacja stacji 5,65 4,09 3,93 2,51 1,72 1,57

Ceny usługi 4,65 3,98 4,62 2,19 0,03 1,79

Łatwość obsługi 4,15 3,71 4,48 3,30 –0,33 0,41

Dostęp do informacji 3,84 3,47 4,01 3,09 –0,17 0,38

Jakość rowerów 4,74 3,82 3,71 3,84 1,03 –0,02

Rys. 14. Ocena cech jakości systemu wypożyczalni rowerów w Krakowie w roku 2012 i 2014
Źródło: opracowanie własne
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•	 Ruczaj – osiedle, będące miejscem zamieszkania wielu 
mieszkańców Krakowa oraz studentów. Istotnym ce-
lem podróży jest wciąż rozwijający się Kampus UJ oraz 
ważne miejsce rekreacji – Zakrzówek. Ponadto wzdłuż 
ulicy Bobrzyńskiego swoje siedziby mają liczne firmy, 
a kolejne zakłady znajdują się na trasie do Skawiny;

•	 Dąbie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielni-
cy II Grzegórzki, położony stosunkowo blisko ścisłego 
centrum miasta. Celem podróży mogą być zlokalizo-
wane na tym obszarze centra handlowe M1 i Plaza, 
a także Kraków Arena.

Rozwój systemu planowany jest dopiero na rok 2016 
(rys. 16). Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całego 
miasta w rejonie węzłów i przystanków komunikacji miej-
skiej. Oznacza to spełnienie preferencji użytkowników, po-
nadto takie zagęszczenie wypożyczalni umożliwi elastyczne 
korzystanie z systemu i uczyni go dostępnym dla jeszcze 
większej liczby użytkowników.

Podsumowanie
System rowerów miejskich w Krakowie jest wciąż w fazie 
rozwoju. Dzięki temu, że użytkownicy KMK Bike chęt-
nie dzielą się swoimi uwagami dotyczącymi działalności 

wypożyczalni, a także sugerują możliwe ulepszenia i roz-
wiązania, organizator transportu w  mieście ma szan-
sę dopasować rozwój systemu do ich potrzeb, co z kolei 
może spowodować większy wzrost popularności rowerów 
miejskich. Istotną kwestią jest obniżenie wartości luki ja-
kościowej związanej z lokalizacją stacji oraz jakością ro-
werów. Luki te, odpowiednio 1,72 i 1,55, oznaczają spo-
re rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami respondentów 
a rzeczywistą jakością systemu. Ponadto aż 34,11% osób 
biorących udział w ankiecie wskazało zapotrzebowanie na 
stworzenie nowych stacji, szczególnie w okolicach miejsc 
nauki, pracy oraz rekreacji.

Operatorem systemu KMK Bike w 2014 roku była firma 
BikeU, która zapewniała użytkownikom 305 rowerów na 34 
stacjach. Firma ta jednak nie wywiązała się z wprowadzenia 
alternatywnego cennika dla posiadaczy Krakowskiej Karty 
Miejskiej. W bieżącym roku funkcję operatora wygrała w prze-
targu firma SmartBikes, z którą, ze względu na brak zadania 
KMK Bike w Wieloletnim Planie Finansowym, umowa zosta-
ła podpisana na rok. Operator zgodnie z obietnicą dnia 1 maja 
w pełni zintegrował system KMK Bike z KKM, zapewniając 
posiadaczom aktywnych kart miejskich 40-minutowy darmo-
wy okres wypożyczenia roweru. Ponadto do 1 czerwca ma zo-
stać stworzona aplikacja z funkcją „jakdojadę”, a oprócz tego 
nowa strona ma być responsywna i poprawnie wyświetlać się 
na telefonach komórkowych. SmartBikes musi także dostar-
czyć rowery elektryczne, które będą służyć do kontroli realiza-
cji usługi przez Operatora [11].
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Rys. 15. Preferowane lokalizacje nowych stacji KMK Bike
Źródło: opracowanie własne

Rys. 16. Planowane lokalizacje nowych stacji KMK Bike
Źródło: https://zikit.cartodb.com/tables/kmk_bike/public/table
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Streszczenie. Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika 
z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, cha-
rakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są nie-
zbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich 
wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobowe w roku (SDR). 
SDR stanowi podstawę wielu analiz planistycznych, projektowych i eks-
ploatacyjnych układów komunikacyjnych i ich elementów. W artykule 
przedstawiono szczegółowe analizy zmienności dobowej, tygodniowej 
i sezonowej natężeń ruchu na drogach wojewódzkich w odniesieniu 
do ogółu pojazdów oraz pojazdów ciężkich. W przypadku zmienności 
dobowej, w celu podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo, 
zastosowano dodatkowo narzędzie klasyfikujące w postaci analizy sku-
pień. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie zasad wykorzy-
stywania w analizach ruchu na drogach wojewódzkich wskaźników 
zmienności tygodniowej i sezonowej, określonych dla dróg krajowych. 
Dotyczy to szczególnie transponowania pomierzonych natężeń dobo-
wych na SDR. Określono także typowe profile zmienności dobowej 
ruchu umożliwiające transponowanie natężeń ruchu z pomiarów kilku-
godzinnych na natężenie dobowe. Wykazując istotne różnice pomiędzy 
profilami zmienności ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, po-
twierdzono konieczność rozszerzenia badań zmienności ruchu na dro-
gach wojewódzkich.  
Słowa kluczowe: drogi wojewódzkie, średni dobowy ruch w roku 
(SDR), zmienność natężeń ruchu

Zmienności natężeń ruchu  
na drogach wojewódzkich1

Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych parametrów opisujących ruch 
drogowy jest Średni Dobowy Ruch w roku (SDR). Stanowi 
on podstawę analiz eksploatacyjnych, planistycznych oraz 
projektowych obiektów drogowych, między innymi pla-
nowania i projektowania układów komunikacyjnych i ich 
elementów, analiz ekonomicznych w studiach wykonal-
ności, projektowania nawierzchni, analiz środowiskowych 
(poziom hałasu, jakość powietrza), analiz wypadkowości 
oraz kalibracji modeli prognozowania ruchu. W sposób 
dokładny i wiarygodny SDR można wyznaczyć jedynie na 
podstawie danych pochodzących z ciągłych automatycz-
nych pomiarów ruchu. Niestety na drogach wojewódzkich, 
poza nielicznymi przypadkami, nie prowadzi się takich po-
miarów, dlatego też SDR musi być wyznaczany w oparciu 
o krótkie okresy wyrywkowych pomiarów. Najczęściej sto-
sowaną metodą umożliwiającą wykonanie takich uprosz-
czonych przeliczeń jest tzw. metoda wskaźnikowa (wzór 1).

 
 [P/24h] (1)

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

Wielkości W
i
 oraz W

j
 wyznacza się ze wzorów:

(2)

gdzie: 
Q

d
 – wartość natężenia dobowego [P/24h] w odnie-

sieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,
W

i
 – wskaźnik wyrażający udział w średnim dobo-

wym ruchu w roku średniego dobowego natę-
żenia danego dnia tygodnia (np. poniedziałku) 
w odniesieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów 
ciężkich,

W
j 
– wskaźnik wyrażający udział w średnim dobo-

wym ruchu w roku średniego dobowego natęże-
nia danego miesiąca (np. stycznia) w odniesieniu 
do ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,

SDR
d
 – średni dobowy ruch w roku w danym dniu 

tygodnia (np. poniedziałek) odpowiednio dla 
ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,

SDR
m
 – średni dobowy ruch w danym miesiącu od-

powiednio dla ogółu pojazdów lub pojazdów 
ciężkich.

 
Dane pochodzące z krótkich pomiarów ruchu muszą 

być przetworzone z uwzględnieniem sezonowych, tygo-
dniowych i dobowych wahań ruchu. Niestety, w jedynym 
dostępnym opracowaniu z bardzo obszernych pomiarów 
[1] zamieszczone są wskaźniki do przeliczania natężeń do-
bowych (Qd

) na SDR, tylko w odniesieniu do dróg krajo-
wych. Stosowanie ich w przypadku dróg wojewódzkich 
może być obarczone dużym prawdopodobieństwem po-
pełnienia błędu, związanym głównie ze zróżnicowaniem 
wahań natężenia ruchu na różnych odcinkach dróg. 
Ponadto, jak wykazano w [2], opracowane jako reprezen-
tatywne dla całej sieci dróg krajowych w Polsce, typowe 
profile zmienności rocznej i tygodniowej dobowych natę-
żeń ruchu są zbyt uproszczonym obrazem zmienności ru-
chu, co w konsekwencji oznacza zbyt małą dokładność 
szacunków SDR, nawet w odniesieniu do dróg krajowych. 
Należy dodać, że brak jest badań i rekomendacji do przyj-
mowania w analizach ruchu typowych dobowych profili 
zmienności na drogach wojewódzkich. Wszystko to po-
woduje potrzebę podjęcia badań, których efektem powin-
no być zwiększenie wiarygodności określania SDR na dro-
gach innych niż krajowe, co w konsekwencji przyczyni się 
do poprawy jakości projektowania rozwiązań drogowych. 
Pozwoli to np. na uniknięcie w przyszłości przeciążenia 
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d

i j
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tras wynikającego z ich projektowania na natężenie ruchu 
mniejsze niż to, które rzeczywiście może się pojawić. 
Kierując się tymi przesłankami, autorka podjęła przed-
miotowe badania na drogach wojewódzkich w celu iden-
tyfikacji zmienności natężeń ruchu w różnych horyzon-
tach czasu. Wyniki tych badań opisano w artykule wraz 
z propozycją zasad przyporządkowywania drogom woje-
wódzkim wskaźników zmienności tygodniowej i sezono-
wej określonych w badaniach na drogach krajowych. 

Baza danych i opis metod badawczych 
Do analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji po-
miaru ciągłego z lat 2010–2012 zbudowanych przez 
Politechnikę Krakowską, zlokalizowanych na terenie 
województwa małopolskiego (odcinek DW969 w miej-
scowości Waksmund, DW780 w miejscowości Alwernia 
oraz DW794 w miejscowości Trojanowice). Dodatkowo 
wykorzystano dane pochodzące z dwóch tygodniowych 
manualnych pomiarów ruchu (odcinek DW791 w miej-
scowości Klucze oraz DW 965 w miejscowości Laskowa). 
Pomiary manualne zostały przeprowadzone odpowiednio 
w dniach 23–30 września 2010 roku oraz 25 września – 
1 października 2010 roku. Poligony pomiarowe dobrano, 
kierując się charakterem przenoszonego ruchu, ukształto-
waniem terenu oraz powiązaniem przestrzennym (położe-
nie w stosunku do sąsiednich miast, obszarów przemysło-
wych). DW780 i DW794 charakteryzują się odpowiednio 
ruchem gospodarczym, terenem płaskim oraz dojazdem 
do dużego miasta, DW969 – ruchem turystycznym, te-
renem górzystym oraz połączeniem dwóch średnich miast 
(Nowy Targ–Stary Sącz). Natomiast DW791 i DW965 – 
ruchem gospodarczym, terenem płaskim oraz w przypad-
ku DW791 obsługą obszaru przemysłowego, a DW965 
połączeniem dwóch małych miast (Bochnia–Limanowa). 
Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację wszystkich wy-
korzystywanych w opisywanych analizach stacji pomia-
rowych. 

Automatyczna rejestracja danych ruchowych odbywała 
się przy wykorzystaniu urządzenia DLP-10 firmy TELWAY 
wraz z modemem GPRS umożliwiającym podgląd danych 
w czasie rzeczywistym. Urządzenia DLP-10 [3] przystoso-
wane są do współpracy z dwoma pętlami indukcyjnymi 
i umożliwiają monitorowanie parametrów ruchu na poje-
dynczym pasie. Mogą pracować w trybie pomiaru i reje-
stracji danych indywidualnych lub agregacji danych i wy-
znaczania statystyk ruchu. W zależności od wybranego 
trybu pracy urządzenie rejestruje albo dane dotyczące czasu 
przejazdu poszczególnych pojazdów, ich prędkości oraz 
grupy rodzajowej pojazdów rodzajowej, zgodnie z wybra-
nym przez użytkownika schematem klasyfikacji (5+1 lub 
8+1), lub dane są rejestrowane w formie zagregowanej 
w dowolnym zadawanym interwale czasowym. Archi wi-
zowane w urządzeniu DLP-10 dane są eksportowane do 
pliku tekstowego, a następnie do arkusza Excel. 

W przypadku analiz dobowej zmienności ruchu, na 
podstawie danych pochodzących z Pomiaru Ruchu (PR) na 
drogach wojewódzkich w roku 2010 [4], wykorzystano 

dane pochodzące z jednego całodobowego pomiaru z od-
cinków pomiarowych typu P (odcinki podstawowe). Pomiar 
ten odbył się w dniach 22–23 września oraz 29–30 wrze-
śnia (środa/czwartek). Lokalizacja punktów pomiarowych 
dostępna jest na oficjalnych stronach internetowych po-
szczególnych oddziałów ZDW.

Analizy zmienności ruchu prowadzono poprzez okre-
ślenie udziałów natężeń dobowych w średnim dobowym 
ruchu w roku oraz poprzez określenie udziałów natężeń 
poszczególnych godzin w natężeniu dobowym. SDR wy-
znaczono w sposób pośredni według metody AASHTO 
[5] (wzór 3). Metoda ta pozwala na wyznaczenie SDR 
przy braku ciągłości danych i jednocześnie daje zbliżone 
wyniki w stosunku do wartości wyznaczonych wprost 
z definicji (średni bezwzględny błąd procentowy ze 
wszystkich stacji w kolejnych latach według [6] mieści się 
w przedziale 0,2%–1,2%). 

Wg [5]:

[P/d]      (3)

gdzie: 
SDR – średni dobowy ruch pojazdów samochodowych, 

i – dzień tygodnia, j – miesiąc w roku, k – ko-
lejny dzień w miesiącu (np. drugi poniedziałek 
w styczniu); 

Qdijk
 – k-te natężenie dobowe i-tego dnia w miesiącu j, 

n – liczba i-tych dni w miesiącu.

Wskaźniki opisujące zmienność sezonową W
j
, tygo-

dniową W
i
 (wzór 2) oraz dobową W

gi
 (wzór 4) wyznaczono 

w podziale na dwie grupy, tj. ogół pojazdów i pojazdy cięż-
kie. W przypadku zmienności tygodniowej określono do-
datkowo wskaźniki w każdej z tych grup w rozbiciu na kie-
runki ruchu. 

Rys. 1. Mapa lokalizacji własnych stacji pomiaru automatycznego oraz ręcznego w woje-
wództwie małopolskim
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 (4)

gdzie: 
W

gi
 – wskaźnik danej godziny wyraża średni udział na-

tężenia ruchu z g-tej godziny w i-tym natężeniu 
dobowym (np. środy), w zależności od sytuacji 
w odniesieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów 
ciężkich;

Q
gi
 – wartość natężenia w g-tej godzinie w i-tym dniu, 

odpowiednio dla ogółu pojazdów lub pojazdów 
ciężkich;

Q
di
 – natężenie dobowe w i-tym dniu, odpowiednio 

dla ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich;
n – liczba poszczególnych dni w roku (np. śród).

Graficzne przedstawienie tych wskaźników nazywane 
jest profilem zmienności. Na przykład profil zmienności 
dobowej ruchu przedstawia średnie udziały godzinowych 
natężeń ruchu w ruchu całodobowym dla danego dnia ty-
godnia (np. środy).

Analiza i charakterystyka dobowej zmienności natężeń ruchu
Zgodnie z sugestiami innych prac [5, 6, 7, 8] podział sieci 
dróg wojewódzkich na grupy jednorodne ruchowo wyko-
nano, kierując się kształtem profili zmienności dobowej. 
W tym celu, wykorzystując zbiory danych z Pomiaru Ruchu 
(1208 punktów na drogach wojewódzkich w całym kraju), 
zastosowano analizę skupień (cluster analysis). Podstawową 
ideą tej metody jest rozdzielenie obiektów do pewnej licz-
by grup w taki sposób, aby stopień powiązania obiektów 
z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak najwięk-
szy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy [9]. 
Analizy prowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie na 
podstawie drzewa hierarchicznego (wynik algorytmu aglo-
meracji) sformułowano hipotezę na temat liczby skupień 
(3 w przypadku ogółu pojazdów, 4 w przypadku pojazdów 
ciężkich). W drugim etapie, przy wykorzystaniu algoryt-
mu grupowania metodą k-średnich, utworzono zgodnie 
z diagramem drzewa k skupień. Dla każdego ze skupień 
wyznaczono wartości średnie reprezentujące typowe profile 
zmienności dobowej. W ten sposób uzyskano:

•	 trzy typowe profile zmienności dobowej ogółu pojaz-
dów – rysunek 2 a,

•	 cztery typowe profile zmienności dobowej pojazdów 
ciężkich – rysunek 2 b.

 
Opis charakterystyk przenoszonego ruchu w odniesie-

niu do poszczególnych profili zestawiono w tabeli 1. Należy 
zauważyć, że uzyskane profile znacząco różnią się od uzy-
skanych na podstawie danych z dróg krajowych [6]. 
Stwierdzone różnice mogą wynikać z charakteru przeno-
szonego ruchu. Drogi wojewódzkie jako drogi niższych klas 
przenoszą w dużej części ruch lokalny lub związany z da-
nym regionem, dlatego też udział ruchu w godzinach noc-
nych w ruchu dobowym jest mniejszy niż w przypadku 
dróg krajowych, przenoszących także ruch na duże odle-

głości. W przypadku ogółu pojazdów dodatkową przyczy-
ną różnic profili dobowej zmienności ruchu może być spo-
sób prowadzenia analiz (z uwzględnieniem lub nie kierun-
ków ruchu). W przypadku dróg wojewódzkich uzyskano 
jeden z profili z wyraźnym szczytem przed- i popołudnio-
wym (analizy przekrojowe), który przy prowadzeniu analiz 
z podziałem na kierunki ruchu nie występuje. W przypad-
ku pojazdów ciężkich uzyskane profile zmienności ruchu na 
drogach wojewódzkich z wyraźnym szczytem przed- lub 
popołudniowym są podobne do profili zmienności ruchu na 
terenie miast oraz w ich pobliżu. Ponieważ na drogach kra-
jowych z reguły brak jest wyraźnej dominacji ciężarowego 
ruchu dojazdowego do miast, profile dobowej zmienności 
tego ruchu są bardziej spłaszczone. Na to spłaszczenie może 
mieć wpływ również sposób określenia profilu na drogach 
krajowych – jako średnia w roku, a nie jak w przypadku 
analizowanych w artykule dróg wojewódzkich na podsta-
wie tylko jednego pomiaru. 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych w [10], już przy 
pomiarze jednogodzinnym, w okresie od 9:00 do 15:00 
(środa), można z dużą dokładnością szacować natężenie do-
bowe (średni bezwzględny błąd procentowy MAPE = 
6,4% – ogół pojazdów). Przy zwiększaniu długości pomia-
ru z 1 godziny do 2 lub 3, uzyskuje się redukcję średniego 
MAPE odpowiednio o około 20 i 28%. Jednakże pomiary 
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Rys. 2. Profile dobowej zmienności ruchu: a) ogół pojazdów, b) pojazdy ciężkie

 Tabela 1
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ruchu w określonych godzinach (zapewniających minimali-
zację błędu szacowania SDR) mogą być przeprowadzane 
jedynie przy znanym charakterze zmienności dobowej ru-
chu na danej drodze (występowanie i wielkość szczytów 
przed- i popołudniowych). Przy braku takiej wiedzy pomiar 
ruchu należy rozszerzyć na godziny zawierające obydwa 
szczyty ruchu. Dlatego zaleca się, aby pomiary w podob-
nych przypadkach przeprowadzać w godzinach: 7:00– 
10:00 oraz 13:00–16:00. Na podstawie stosunku najwięk-
szego godzinowego natężenia ruchu z pomiaru w godzi-
nach popołudniowych do natężenia ruchu w godzinach 
porannych można dobrać prawdopodobny typ profilu 
zmienności dobowej zgodnie z tabelą 2. 

tworzą dwie grupy. Charakteryzują się one odpowiednio: 
zbliżoną wielkością średniego dobowego ruchu od ponie-
działku do czwartku oraz w sobotę, największą w piątek 
oraz najmniejszą w niedzielę (DW794, DW780, DW791, 
DW969); zbliżoną wielkością średniego dobowego ruchu 
od wtorku do czwartku, zbliżoną wielkością w poniedziałek 
i piątek oraz największą w zależności od kierunku ruchu 
w sobotę lub niedzielę (DW965). W przypadku pojazdów 
ciężkich we wszystkich przypadkach uzyskano podobne 
profile tygodniowej zmienności ruchu (DW965 i 791 ze 
względu na tygodniowy pomiar ruchu uśredniono do jed-
nej wielkości). Charakteryzują się one zbliżoną wielkością 
średniego dobowego ruchu od poniedziałku do piątku oraz 
jego gwałtownym spadkiem w soboty i niedziele.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w praktyce moż-
na stosować wskaźniki tygodniowej zmienności ruchu osza-
cowane w odniesieniu do dróg krajowych także przy anali-
zach ruchu na drogach wojewódzkich, korzystając z nastę-
pujących zaleceń (ogół pojazdów): 

•	 w dniach od poniedziałku do czwartku (drogi przeno-
szące ruch związany z dojazdem do dużych miast – 
DW794, DW780, z przemysłem DW791 oraz ruch 
turystyczny – DW969) – profil zmienności ruchu jak 
na odcinkach dróg krajowych o gospodarczym cha-
rakterze ruchu wg [1],

•	 w dniach od wtorku do piątku (w przypadku wyraź-
nego wzrostu ruchu w weekend – DW965) – profil 
zmienności ruchu jak na odcinkach dróg krajowych 
o rekreacyjnym charakterze ruchu dla miesięcy VI – 
IX wg [1].

W pozostałe dni tygodnia, ze względu na zbyt duże róż-
nice pomiędzy profilami zmienności ruchu ma drogach wo-
jewódzkich i krajowych (różnica przekraczająca 5%), nie 
można w przypadku analiz ruchu na drogach wojewódz-
kich wykorzystywać profili określonych dla dróg krajowych 
(zbyt duży błąd przy szacowaniu SDR). W takim przypad-
ku należy wykorzystywać profile zmienności tygodniowej 
określone dla dróg wojewódzkich.

Profile zmienności ruchu pojazdów ciężkich różnią się 
istotnie od profili zmienności ruchu ogółu pojazdów i dlate-
go przy ustalaniu zmienności natężeń ruchu pojazdów cięż-
kich nie powinno się wykorzystywać charakterystyk zmien-
ności określonych dla ogółu pojazdów z podaniem jedynie 
procentowego udziału pojazdów ciężkich. W takim przy-
padku należy wykorzystywać profile zmienności ruchu wy-
znaczone odrębnie dla pojazdów ciężkich.

Analiza i charakterystyka sezonowej zmienności natężeń ruchu
Ze względu na wymagany w przypadku analiz zmienno-
ści sezonowej co najmniej roczny okres pomiarowy analizy 
tego typu zostały przez autorkę ograniczone do DW794 
oraz DW969 (w przypadku pojazdów ciężkich ze wzglę-
du na błędy w klasyfikacji pojazdów oceniano zmienność 
ruchu tylko na DW794). Uzyskane profile zmienności se-
zonowej ruchu przedstawiono na rysunku 4. Można zauwa-
żyć, że profile zmienności tworzą dwie grupy, niezależnie 

Dobór profilu zmienności dobowej w zależności od wielkości stosunku 
największych godzinowych natężenia ruchu z pomiaru w godzinach 

przedpołudniowych i popołudniowych
stosunek największych 
godzinowych natężenia 
ruchu z pomiaru w go-
dzinach 1300–1600 i 700 
–1000

WDOś1 WDOś2 WDOś3 WDCś1 WDCś2 WDCś3 WDCś4

>1,2 1,0–1,2 < 1,0 >1,3 < 1,0 1,1–1,3 1,0–1,1

Źródło: [6]

Analiza i charakterystyka tygodniowej zmienności  
natężeń ruchu 
Analizy prowadzono na podstawie danych pochodzących 
z pomiarów własnych (pomiar automatyczny oraz ręczny). 
Ze względu na małą próbę (5 odcinków pomiarowych), 
mają one charakter rozpoznawczy i należy je kontynuować 
w miarę zwiększania bazy danych. Ze względu na zbliżo-
ne profile zmienności tygodniowej dla obu kierunków ru-
chu zdecydowano się na ich połączenie poprzez uśrednie-
nie wartości (poza DW965 – ogół pojazdów). Uzyskane 
wyniki przedstawiono w formie graficznej na rysunku 3. 
W przypadku ogółu pojazdów, wyraźnie widać, że profile 

 Tabela 2

Rys. 3. Profile tygodniowej zmienności ruchu: a) ogółu pojazdów + wybrane drogi krajowe, 
b) pojazdy ciężkie 
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od analizowanego rodzaju pojazdów. Pierwsza z nich cha-
rakteryzuje się zwiększonym ruchem w miesiącach VII–X 
(DW969), natomiast druga spadkiem ruchu w miesiącach 
letnich (DW794).

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na możli-
wość wykorzystywania w analizach ruchu na dogach woje-
wódzkich wskaźników zmienności sezonowej ruchu okre-
ślonych na drogach krajowych, przy następujących zalece-
niach:

•	 poza miesiącami luty, lipiec, sierpień, listopad i gru-
dzień (drogi przenoszące ruch związany z dojazdem 
do dużych miast – DW794) – wykorzystywać profil 
sezonowej zmienności ruchu na drogach krajowych 
o gospodarczym charakterze ruchu według [1];

•	 w miesiącach marzec, kwiecień, sierpień, październik, 
listopad i grudzień (drogi przenoszące ruch turystycz-
ny – DW969) – wykorzystywać profil sezonowej 
zmienności ruchu na drogach krajowych o rekreacyj-
nym charakterze ruchu według [1]. 

W pozostałych miesiącach, ze względu na zbyt duże 
różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu na drogach 
wojewódzkich i krajowych (różnica przekraczająca 5%), nie 
można stosować ich zamiennie (zbyt wysoki popełniany 
błąd przy szacowaniu SDR). W takim przypadku należy 
wykorzystywać profile zmienności sezonowej ruchu okre-
ślone odrębnie dla dróg wojewódzkich.

Podsumowanie
Potrzeba podjęcia opisanych powyżej badań wynika z braku, 
w literaturze krajowej, typowych charakterystyk zmienności 
natężeń ruchu na drogach wojewódzkich. Drogi te, do któ-
rych należą w znacznej części drogi niższych klas technicz-
nych, mają inną specyfikę niż drogi krajowe i dlatego ruch na 
nich powinien być analizowany z uwzględnieniem ich specy-
fiki. Określone odrębnie dla tej grupy dróg charakterystyki 
zmienności ruchu są niezbędne do planowania krótkotrwa-
łych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie 
dobowe oraz na średnie dobowe natężenie ruchu w roku. 

W artykule przedstawiono szczegółowe analizy dobo-
wej, tygodniowej i sezonowej zmienności natężeń ruchu. 
W przypadku zmienności dobowej (ogół pojazdów, pojaz-
dy ciężkie) zastosowano nowe podejście do podziału sieci 
dróg wojewódzkich na odcinki jednorodne ruchowo, wy-
korzystując w tym celu analizę skupień. Dla wybranych 

grup odcinków jednorodnych wyznaczono reprezenta-
tywne profile zmienności natężeń ruchu, umożliwiające 
wiarygodne transponowanie wartości natężeń ruchu z po-
miarów kilkugodzinnych na natężenie dobowe (dla zale-
canego okresu pomiarów zgodnie z tabelą 3). W przypad-
ku zmienności tygodniowej ruchu (ogół pojazdów) 
i zmienności sezonowej (ogół pojazdów, pojazdy ciężkie), 
podano zalecenia dotyczące wykorzystywania wskaźni-
ków zmienności ruchu wyznaczonych z badań na drogach 
krajowych w analizach ruchu na drogach wojewódzkich, 
szczególnie przy transponowaniu natężeń dobowych na 
SDR. Ponadto przedstawiono profile zmienności natęże-
nia ruchu pojazdów ciężkich na drogach wojewódzkich. 
Ze względu na zidentyfikowane różnice pomiędzy profila-
mi zmienności ruchu pojazdów ciężkich na drogach woje-
wódzkich i krajowych, a także z uwagi na ograniczony 
zakres dostępnych danych do opisanych analiz, przedsta-
wione wyniki badań należy traktować jako szacunkowe. 
Uzyskane wyniki dotychczasowych analiz Autorki wska-
zują na konieczność kontynuacji podjętych prac.
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Rys. 4. Profile sezonowej zmienności ruchu (ogółu pojazdów + wybrane drogi krajowe, po-
jazdy ciężkie) 

Wskaźniki przeliczeniowe natężenia godzinnego  
na natężenie dobowe (środa)

h
ogół pojazdów pojazdy ciężkie

WDOś1 WDOś2 WDOś3 WDCś1 WDCś2 WDCś3 WDCś4

7.00–8.00 6,036 6,480 7,436 6,027 8,645 6,666 5,523

8.00–9.00 6,177 6,082 7,169 6,318 8,791 7,289 6,100

9.00–10.00 6,445 5,848 6,863 6,478 7,686 7,914 6,274

13.00–14.00 7,193 6,094 6,538 7,946 7,070 8,771 6,483

14.00–15.00 7,718 6,904 6,767 9,664 7,159 7,597 6,591

15.00–16.00 8,115 7,532 7,009 9,120 7,059 6,604 6,270

 Tabela 3
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Streszczenie. Zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz częściej używa-
nym środkiem transportu staje się rower. Niestety, wraz ze wzrostem 
popularności, rośnie również liczba wypadków drogowych, w których 
biorą udział rowerzyści. Współcześnie przeprowadzane są liczne badania 
naukowe mające określić czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym. W ich efekcie dowiedziono, że istnieje pozytywny wpływ 
właściwego oświetlenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowe-
go. Wynika on bezpośrednio z fizjologii widzenia. W pracy przedstawiona 
została literaturowa analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w ro-
werowym ruchu drogowym. Ogólnie przyczyny wypadków drogowych 
z udziałem rowerzystów są klasyfikowane jako: nieprzestrzeganie zasad 
ruchu drogowego, brak odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz 
słaba widoczność. Główną przyczyną słabej widoczności rowerzystów 
znajdujących się w warunkach zmierzchowych i nocnych jest to, że niska 
luminancja i mały kontrast obiektu przekłada się na wydłużenie u czło-
wieka czasu przetwarzania informacji docierającej do układu widzenia. 
Skutkuje to między innymi wydłużeniem drogi hamowania pojazdu, a co 
za tym idzie zwiększa się niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku. 
Słowa kluczowe: oświetlenie rowerowe, elementy odblaskowe, bezpie-
czeństwo ruchu 

Analiza wpływu oświetlenia  
na bezpieczeństwo w rowerowym  
ruchu drogowym1

Wprowadzenie
Aby człowiek mógł zaobserwować jakikolwiek obiekt, to 
pomiędzy tym obiektem a jego otoczeniem musi wystąpić 
różnica w luminancji lub w barwie. Zaistnienie tej różni-
cy jest możliwe jedynie w przypadku oświetlenia dane-
go obiektu. Jej percepcja przez człowieka zachodzi dzięki 
temu, że siatkówka ludzkiego oka wyposażona jest w re-
ceptory jaskrawości oraz w receptory barwy. W siatkówce 
za odbiór jaskrawości odpowiadają pręciki, a receptorami 
barwy są trzy rodzaje czopków, których charakterystyki 
względnej czułości widmowej S(λ), L(λ) i M(λ) zostały 
przedstawione na rysunku 1. Percepcja barwy, tj. efektyw-
ne działanie czopków w ludzkim oku, jest możliwa wtedy, 
gdy na siatkówce wartość luminancji L przekracza 3,5 cd/m2. 
Widzenie tego rodzaju, nazywane fotopowym, charaktery-
zuje się widmową skutecznością świetlną V(λ) (rys. 2). 

W warunkach widzenia nocnego, tj. przy poziomach lumi-
nancji L o wartościach mniejszych od 0,035 cd/m2, ludzkie 
oko umożliwia jedynie rozróżnianie stopnia jaskrawości oto-
czenia. Ten rodzaj widzenia nazywany jest skotopowym V’(λ) 
(rys. 2). Otoczenie jest wtedy postrzegane jako pozbawione 
barw, ponieważ światłem o tak niewielkiej jaskrawości pobu-
dzane są jedynie pręciki siatkówki, a czopki przy tych pozio-
mach oświetlenia nie są aktywne. W efekcie pogorszeniu ulega 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

zdolność rozdzielcza w środku pola widzenia, ponieważ za nią 
odpowiada plamka żółta, która składa się z niefunkcjonują-
cych w tych warunkach oświetleniowych czopków. 

Przy słabym oświetleniu, tj. gdy poziom luminancji L 
siatkówki oka zawiera się w przedziale od 0,035 cd/m2 do 
3,5 cd/m2, sygnały świetlne w oku są przetwarzane zarów-
no przez jego pręciki, jak i przez czopki. Zachodzi wtedy 
stan widzenia zmierzchowego łączący ze sobą widzenie 
barwne i czarno-białe. Stan ten nazywany jest również wi-
dzeniem mezopowym. W tego rodzaju warunkach oświe-
tleniowych, otoczenie postrzegane jest przez człowieka, 
wyłącznie w barwach niebiesko-szarych. Dzieje się tak, po-
nieważ przy niskich poziomach luminancji jako pierwsze 
w oku zostaje wyłączone działanie czopków (rys. 1) wrażli-
wych na pasmo czerwone, a następnie na pasmo zielone. 
W rezultacie barwa czerwona jest odbierana jako przyciem-
niona, a niebieska jako rozjaśniona. Pozostałe barwy są 
wtedy percepowane jako ciemniejsze odcienie szarości.

Rys. 2. Widmowa skuteczność świetlna ludzkiego oka w zależności od warunków widzenia, 
gdzie krzywa zielona odpowiada widzeniu fotopowemu, a krzywa niebieska skotopowemu

Rys. 1. Względna wartość rozkładu czułości widmowej czopków ludzkiego oka 



17

TransporT miejski i regionalny 08 2015

Warunki słabej widoczności a wypadkowość
Dzięki temu, że ludzkie oko umożliwia widzenie zarówno 
w świetle, jak i w ciemności, możliwe jest prowadzenie po-
jazdu zarówno w nocy, jak i w dzień. Jednak podczas jazdy 
nocą, kierowca narażony jest na czynniki pogarszające jakość 
widzenia. Konieczność obserwacji otoczenia w warunkach sła-
bej widoczności, tj. przy niskich poziomach luminancji i przy 
niskim kontraście świetlnym, powoduje znaczny spadek moż-
liwość postrzegania otoczenia. W efekcie zmniejszeniu ule-
ga wydolność wzrokowa kierowcy [1] mierzona odległością, 
z której, przy danych warunkach oświetleniowych, możliwe 
jest zauważenie przeszkody na jezdni. W związku z tym pojaz-
dy mechaniczne, od czasu powstania pierwszych ich konstruk-
cji, są oświetlane podczas użytkowania ich po zmroku. W tym 
celu początkowo używano lamp olejowych, które zastąpiono 
następnie acetylenowymi, a od roku 1898 dysponowano już 
oświetleniem elektrycznym. Współczesne konstrukcje sprzętu 
oświetleniowego używanego w ruchu drogowym są doskona-
lone i rozwijane przez czołowych światowych producentów 
oświetlenia. Także prawodawcy usankcjonowali przepisami 
wymogi dotyczące oświetlania pojazdów, i w przypadku jego 
braku lub wadliwego działania, przewidzieli sankcje nakłada-
nie na jego użytkownika. Zgodnie z taryfikatorem, w Polsce, 
jeśli kierowca samochodu zapomni włączyć światła w nocy, 
może spodziewać się nawet 200 złotowej kary. Mandat za 
brak włączonych w samochodzie świateł mijania od świtu do 
zmierzchu wynosi 100 złotych. Tyle samo wynosi on w przy-
padku brak oświetlenia roweru po zmroku.

W artykule [2] zawarte są dane z których wynika, iż na 
terenie Republiki Czeskiej zaledwie 11% kierowców samo-
chodów, którzy w latach 1995–2007 byli uczestnikami koli-
zji z rowerzystą stwierdziło, że go widziało. Pozostałe 89% 
zeznało, że rowerzysta, był dla nich niewidoczny. Zapewne 
istnieje grupa kierowców, która w celu spodziewanego ła-
godniejszego potraktowania przez policję, świadomie zezna-
wała, iż nie widziała rowerzysty mimo tego, że był on przez 
nich postrzegany. W związku z tym, w celu zobiektywizowa-
nia tego zagadnienia, przeprowadzane są liczne badania na-
ukowe mające określić wpływ oświetlenia pojazdów (w tym 
rowerów) na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z badań 
tych wynika, że uczestnicy ruchu drogowego mają trudności 
z dostrzeganiem rowerzystów w warunkach nocnych 
i zmierzchowych [3]. Powiązanie tych trudności w postrze-
ganiu z faktem, że kierowcy prowadzący pojazd w warun-
kach zmierzchowych oraz nocnych częściej nieprawidłowo 
oszacowują odległości i prędkości niż podczas dnia, prowadzi 
do wniosku, że brak oświetlenia roweru jest jedną z przyczyn 
kolizji drogowych, w których biorą udział rowerzyści. W wa-
runkach zmierzchowych i nocnych kierowcy dostrzegają je-
dynie nadjeżdżające światła, a nie dany pojazd. Dlatego 
w nocy rowerzysta bez oświetlenia aktywnego i pasywnego 
w postaci elementów odblaskowych jest w zasadzie niewi-
doczny. Sylwetka rowerzysty jadącego bez jakiegokolwiek 
oświetlenia, zostanie dostrzeżona przez kierowcę samocho-
du, dopiero gdy znajdzie się w zasięgu świateł jego pojazdu, 
czyli na kilka metrów przed danym samochodem. Badania 
przeprowadzone w Kana dzie [4] w latach 2008–2010, na 

grupie 2403 rowerzystów, wykazały, że prawdopodobień-
stwo nocnej kolizji maleje ponad trzykrotnie w przypadku, 
gdy rower posiada przednie oświetlenie i ponad czterokrot-
nie, gdy rowerzysta jest wyposażony w kamizelkę odblasko-
wą. Ponadto wyposażenie roweru w tylną lampę emitującą 
czerwone światło zmniejsza ryzyko zaistnienia wypadku po-
nad dwuipółkrotnie. Pomimo tak jednoznacznych danych 
wskazujących na wpływ oświetlenia roweru na bezpieczeń-
stwo jego użytkowania istnieje grupa rowerzystów nie doce-
niających pozytywnego wpływu oświetlenia na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. Badania Wood’a i współpracowni-
ków, opisane w artykule [5], wykazały, że rowerzyści nie 
doceniają roli właściwego oświetlenia roweru w nocy oraz że 
przeceniają swoją własną widoczność na drodze. Równo-
cześnie badania epidemiologiczne, przedstawione w pra-
cy [6], wykazują, że jazda na rowerze po zapadnięciu zmroku 
jest związana z wyższym ryzykiem wypadków niż jazda na 
rowerze w ciągu dnia. Fakt ten wynika z tego, iż w nocy 
i o zmierzchu mamy do czynienia z gorszą widocznością ro-
werzysty na drodze. Częściowo jednak wypadki te wynikają 
również z tego, że w ciemności notuje się znaczną liczbę osób, 
które, będąc pod wpływem alkoholu jadą rowerem. 
Przykładowo, w Polsce w latach 2006–2008 nietrzeźwi ro-
werzyści uczestniczyli w 8,2% wszystkich zdarzeń z udzia-
łem rowerzystów, w tym w 8,5% kolizji, w 8% wypadków, 
w których byli ranni oraz 6,3% wypadków, w których były 
ofiary śmiertelne. Na Węgrzech w 2010 roku wśród wszyst-
kich uczestników wypadków spowodowanych przez rowe-
rzystów nietrzeźwi stanowili 26,2%. Przełożyło się to na 
16,9% zabitych, 25,7% poważnie rannych i 26,9% lekko 
rannych. Innym czynnikiem wpływającym na wyższe ryzyko 
jazdy rowerem w nocy niż podczas dnia jest fakt, że kierowcy 
pojazdów mechanicznych rozwijają większe prędkości na 
drogach, które są w nocy mniej zatłoczone niż podczas dnia. 
Dodatkowo bardzo niekorzystne na bezpie czeństwo ruchu 
drogowego wpływa to, że nawet u kierowców z prawidłową 
funkcją narządu wzroku sprawność widzenia w nocy spada 
do 5% wartości, która ma miejsce w ciągu dnia. Ponadto, 
zgodnie z szacunkami niemieckich ekspertów, 1 na 7 kierow-
ców cierpi na zaburzenia widzenia o zmierzchu [7]. Efekt ten 
jest szczególnie niekorzystny u starszych kierowców, u któ-
rych często dochodzi do tzw. krótkowzroczności nocnej, tj. 
zaburzenia widzenia, polegającego na pogorszeniu ostrości 
wzroku do dali w nocy, przy zachowanej prawidłowej ostrości 
wzroku w dzień. Wynika to z redukcji kontrastu spowodo-
wanej słabym oświetleniem. Odbierane jest to przez ludzi 
często jako rozmazywanie obrazu lub efekt halo wokół świa-
teł pojazdów [8]. Zaburzenia widzenia zmierzchowego mogą 
też być wynikiem związanej z wiekiem kierowców, mniejszej 
przezierności i gęstości ośrodków optycznych oka oraz efek-
tów powikłań po laserowych operacjach wad wzroku. Także 
kierowcy, którzy mają źle ufiksowane soczewki wewnątrzgał-
kowe lub wieloogniskowe, są narażeni na zaburzenie widze-
nia zmierzchowego i zaburzenie wrażliwości na olśnienie, 
wynikającej z dysfotopsji nocnej [9]. Innym czynnikiem, 
który przyczynia się do zmęczenia narządu wzroku, a w związ-
ku z tym pogorszenia jego funkcji jest niedostateczne lub 
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nadmierne oświetlenie otoczenia i związane z nim zjawisko 
olśnienia wywołane światłami pojazdów nadjeżdżających 
z naprzeciwka. Zachodzi ono również podczas wykonywania 
manewru wymijania i omijania. Olśnienie jest groźnym 
czynnikiem nie tylko ze względu na ograniczenie widoczno-
ści, ale również ze względu na tendencję osoby olśniewanej 
do zbyt długiego zatrzymywania wzroku na źródle światła 
olśniewającego, czemu może towarzyszyć skręcenie kierow-
nicy w stronę pojazdu olśniewającego [10]. Związane z tym 
efektem pogorszenie funkcji wzrokowych może być szcze-
gólnie niebezpieczne w przypadku rowerzystów. Dlatego też, 
oświetlenie roweru powinno umożliwić innym uczestnikom 
ruchu drogowego wcześniejsze dostrzeżenie rowerzysty i prze-
widzenie (na podstawie jego zachowania) wykonywanych 
manewrów. Powinno być ono wystarczające do tego, aby 
umożliwić reakcję kierowcy na zaistniałe niebezpieczne sytu-
acje, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji [11]. 

W celu dokonania jednoznacznej oceny wpływu jakości 
oświetlenia pojazdu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na-
leżałoby posłużyć się danymi dostarczającymi informacji na 
temat liczby wypadków oraz kolizji drogowych, których zdo-
łano uniknąć za sprawą odpowiedniego oświetlenia. Warto 
jednak podkreślić, że nikt nie prowadzi tego rodzaju staty-
styk. Dlatego też, jak wykazują badania, uczestnicy ruchu 
drogowego nie doceniają roli oświetlenia pojazdów w bezpie-
czeństwie ruchu drogowego. Na podstawie przeprowadzonej 
w Holandii analizy ruchu okazało się, że jedynie 65% rowe-
rzystów używa tam odpowiedniego sprzętu oświetleniowego. 
Pozostałe 35% uważa, że zewnętrzne warunki oświetleniowe 
są wystarczające do tego, aby byli oni zauważani na drodze 
i podczas jazdy o zmroku nie korzysta z posiadanych lamp 
oświetleniowych [12]. Inne statystyki pokazują, że na terenie 
Niemiec, Holandii, Szwajcarii oraz Austrii około 40% rowe-
rzystów podczas jazdy w nocy nie używa oświetlenia, a w wy-
padkach drogowych z udziałem rowerzystów, mających miej-
sce w nocy, około 7% rowerów nie było oświetlonych. 

Analiza liczby śmiertelnych wypadków drogowych 
z udziałem rowerzystów w wybranych państwach Ue
W Polsce rowerzyści stanowią jedynie 1% uczestników 
ruchu drogowego. Jednak wśród ofiar wypadków drogo-
wych, stanowią oni 8% zabitych, a wśród ciężko rannych 
rowerzyści stanowią 9% ogółu ofiar [13]. W związku z tak 
niekorzystną tendencją, realizowane są programy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego [13], połączone z pra-
cami nad poprawą stanu infrastruktury oraz kampaniami 
informacyjno-edukacyjnymi np. „Sam zadbaj o swoje bez-
pieczeństwo” [14]. Kampanie te informują m.in. o wpływie 
jakości oświetlenia pojazdu na zaistnienie kolizji drogowych 
z udziałem rowerzystów. Komisja Europejska w kwietniu 
2015 roku opublikowała w bazie CARE [15] dane doty-
czące liczby wypadków drogowych na terenie poszczegól-
nych państw UE. Z danych tych wynika, że we wszystkich 
krajach UE co roku ginie około dwa tysiące rowerzystów 
(rys. 3), a śmiertelne wypadki z udziałem rowerzystów sta-
nowiły w 2010 roku 6,8% wszystkich śmiertelnych wypad-
ków drogowych. 

Jednak nie tylko całkowita liczba śmiertelnych wypad-
ków drogowych z udziałem rowerzystów informuje o bezpie-
czeństwie ruchu rowerowego. Przykładowo mała liczba ro-
werowych wypadków drogowych w Grecji (EL) wcale nie 
świadczy o tym, że jest to kraj bezpieczny dla ruchu rowero-
wego. Jest to raczej efekt tego, że rower nie jest popularnym 
środkiem transportu w tym kraju. Wynika to z faktu, że bra-
kuje tam tras rowerowych, a rowerzyści są źle traktowani 
przez kierowców, którzy ich lekceważą. W związku z tym, 
jazda rowerem jest tam mało bezpieczna, w szczególności po 
zmroku (rys. 4). W przeciwieństwie do Grecji, Rumunia cha-
rakteryzuje się znaczną liczbą śmiertelnych wypadków dro-
gowych z udziałem rowerzystów (rys. 3). Porównywalną do 
niej jest liczba wypadków mająca miejsce na terenie Francji. 
Biorąc pod uwagę, że w Rumunii aż 43% z nich zachodzi 
w nocy i o zmierzchu tj. w warunkach ograniczonej widocz-
ności (rys. 4), a we Francji jest to 18%, to należy zastanowić 
się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Jak wynika z infor-
macji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych [16], na 
drogach tranzytowych Rumunii często spotyka się nieoświe-
tlone furmanki i rowerzystów. Dodatkowo w terenach wiej-
skich drogami przemieszcza się na pastwiska zwierzęta, czę-
sto bez nadzoru, a na pasach ruchu parkowane są nieoświe-
tlone pojazdy. Dzieje się tak pomimo regulacji prawnych, 
które zakazują tego typu postępowania. Tak więc korzysta-
nie po zmroku z dróg w Rumunii, wiąże się z dużym ryzy-
kiem, ponieważ kwestie techniczne oświetlenia pojazdów są 
tam lekceważone. Na terenie Niemiec duża liczba śmiertel-
nych wypadków drogowych, w których biorą udział rowe-
rzyści nie jest efektem tego, że bezpieczeństwo poruszania się 
rowerem po drogach jest tam niskie, ponieważ odsetek wy-
padków drogowych z udziałem rowerzystów w stosunku do 
ogólnej liczby wypadków kształtuje się na poziome 10%, co 
jest zbliżone do średniej europejskiej. W związku z tym za 
dużą liczbę ofiar tych wypadków odpowiada raczej fakt 
znacznie większej niż w innych państwach UE liczby rowe-
rzystów poruszających się po drogach. Dodatkowo z danych 
zawartych na rysunku 4 wynika, że na terenie Niemiec jedy-
nie 19% wypadków śmiertelnych ma miejsce po zapadnięciu 
zmroku, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii jest to 23%. 

Rys. 3. Liczba śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w 2010 roku na 
terenie poszczególnych państw UE
Źródło: [15]
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żółte lub białe umieszczone na szprychach lub na bokach 
opon oraz dwa żółte umieszczone na pedałach. Na terenie 
Wielkiej Brytanii obowiązujące szczegółowe wytyczne do-
tyczące oświetlenia jednośladów znajdują się w normie BS 
6102 [22]. Zgodnie z nią przednia lampa barwy białej oraz 
tylna lampa emitująca światło o barwie czerwonej powin-
ny być ustawione pośrodku pojazdu bądź na jego skraju. 
Dozwolone są światła migające. Rower musi być wyposa-
żony w czerwony element odblaskowy umieszczony z tyłu 
roweru oraz cztery odblaski żółtej barwy na pedałach.

Analiza związku pomiędzy oświetleniem roweru  
a bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
W celu zwrócenia uwagi na istnienie związku pomiędzy 
oświetleniem roweru a bezpieczeństwem w ruchu drogo-
wym, przeanalizowano liczbę wypadków drogowych z udzia-
łem rowerzystów, w zależności od panujących warunków 
oświetleniowych. Posłużono się w tym celu danymi z Czech, 
Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, tj. z krajów posiadają-
cych zróżnicowane przepisy dotyczące oświetlenia roweru. 
Pozostałe państwa europejskie nie posiadają własnych spre-
cyzowanych przepisów w tej dziedzinie [20] i dlatego prze-
prowadzenie analizy porównawczej w ich przypadku nie ma 
uzasadnienia, a porównując dane dla tych czterech państw, 
można analizować wpływ jakości oświetlenia rowerów na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rysunek 5 przedstawia 
liczbę śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowe-
rzystów, w latach 2001–2013, na terenie tych czterech wy-
branych krajów UE. Z danych przedstawionych na rysunku 
wynika, że sumaryczna liczba śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych wśród rowerzystów w rozpatrywanych latach na 
terenie Czech wyniosła 1404, a w Wielkiej Brytanii było ich 
1446. Liczba ta w Niemczech wyniosła 6253. W tym sa-
mym okresie w Polsce rowerzyści byli ofiarami 6243 śmier-
telnych wypadków drogowych. Jednak na podstawie samej 
liczby wypadków, bez uwzględnienia pory dnia, w której 
zaistniał wypadek, nie można oszacować wpływu jakości 
oświetlenia roweru na prawdopodobieństwo kolizji. Dlatego 
też istotnym jest zobrazowanie (rys. 6 i 7) danych np. za 
2010 rok o śmiertelnych wypadkach w uzależnieniu od pory 
dnia. Z tego typu analizy wynika, iż jakość oświetlenia 

Rys. 4. Procentowy udział rowerzystów w wypadkach drogowych mających miejsce w nocy  
i o zmierzchu w stosunku do całkowitej liczby śmiertelnych wypadków zaistniałych w 2010 
roku na terenie wybranych państw UE 
Źródło: [20]

W przypadku Polski stosunek liczby wypadków śmiertel-
nych, które wydarzyły się w nocy i o zmierzchu, do liczby 
śmiertelnych wypadków mających miejsce w ciągu dnia wy-
nosi 37%. Liczba ta jest porównywalna z danymi odnoszący-
mi się do Węgier, Portugalii i Czech. Można zastanowić się 
nad zagadnieniem, czy istnieje jakikolwiek korelacja pomię-
dzy wymaganą prawnie w tych państwach jakością oświetle-
nia roweru a liczbą śmiertelnych ofiar wypadków rowero-
wych. W wymienionych państwach krajowe regulacje 
prawne dotyczące oświetlenia roweru są w głównej mierze 
opra cowane z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Kon-
wen cji wiedeńskiej [17]. 

Regulacje prawne dotyczące oświetlenia rowerowego 
Zgodnie z artykułem 44 Konwencji wiedeńskiej z przodu 
roweru wymagana jest lampa emitująca światło barwy bia-
łej lub żółtej selektywnej. Na tyle pojazdu, oprócz lampy 
świecącej na czerwono, powinien znajdować się również 
czerwony element odblaskowy [16]. Na terenie Polski 
oświetlenie rowerowe reguluje ustawa [18], która oprócz 
wymagań podyktowanych Konwencją wiedeńską precyzu-
je, że możliwe jest stosowanie świateł migających, a światła 
odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt (oświetlone świa-
tłem drogowym innego pojazdu) powinny być widoczne 
w nocy z odległości co najmniej 150 metrów. Na terenie 
Republiki Czeskiej w warunkach ograniczonej widoczno-
ści rower musi być wyposażony w światła o barwie białej, 
świecące w przód pojazdu, oświetlające podłoże w odle-
głości 20 metrów od lampy oraz w czerwone światło tyl-
ne, które może posiadać wbudowany odblask. Dozwolone 
są czerwone światła migające [19]. Z przeprowadzonej 
analizy wymagań prawnych dotyczących oświetlenia ro-
werów na terenie poszczególnych państw UE wynika, że 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii są one najbardziej roz-
budowane i sprecyzowane [20]. Na terenie Niemiec prze-
pisy te są ustanowione w postaci normy StVZO§67 [21], 
według której rower musi być wyposażony w przednią 
bezolśnieniową lampę emitującą światło barwy białej oraz 
w jedną tylną lampę barwy czerwonej. Ponadto wymagane 
są elementy odblaskowe: jeden barwy białej z przodu, dwa 

Rys. 5. Liczba śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów zaistniała w la-
tach 2010–2013, na terenie wybranych krajów UE
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roweru znacząco wpływa na udział procentowy rowerzystów 
w śmiertelnych wypadkach drogowych zaistniałych w nocy 
i o zmierzchu w stosunku do całkowitej liczby wypadków 
z udziałem rowerzystów. Liczba wypadków drogowych ma-
jących miejsce w nocy i o zmierzchu, w których rowerzyści 
byli ofiarami śmiertelnymi, na terenie Niemiec jest znacznie 
mniejsza niż w Polsce (rys. 6). Ponadto wśród wymienionych 
na rysunku 7 państw to właśnie w Polsce, w której panują 
najbardziej liberalne przepisy dotyczące oświetlenia roweru, 
jest najwyższy odsetek śmiertelnych ofiar wypadków drogo-
wych zaistniałych w warunkach nocnych i zmierzchowych.

Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym artykule analiza wskazuje na 
istnienie wpływu oświetlenia roweru na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Jednoznaczną ocenę wpływu jakości 
oświetlenia pojazdu na bezpieczeństwo można by uzyskać 
na podstawie danych, z których wynikałyby informacje 
o liczbie wypadków i kolizji drogowych, których uniknię-
to dzięki temu, że pojazdy były odpowiednio oświetlone. 
Tego typu statystyk jednak nie ma i zapewne dlatego ist-
nieje grupa uczestników ruchu drogowego, która nie doce-
nia pozytywnego wpływu oświetlenia pojazdów na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Jednak na podstawie danych 
przedstawionych w tym artykule można wysnuć wniosek, 
że wyższe wymagania dotyczące oświetlenia rowerów na 
terenie Niemiec niż ma to miejsce w Czechach, Polsce czy 
w Wielkiej Brytanii przekładają się na znaczne zredukowa-
nie liczby śmiertelnych wypadków zachodzących po zmro-
ku w Niemczech w stosunku do liczby wypadków, które 
mają miejsce w pozostałych państwach. 
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miasta. Takie rozwiązanie rekomendują m.in. eksperci z Biu ra 
Inżynierii Transportu w Poznaniu w uchwalonym w 2014 
roku Planie Zrówno ważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014–2025 [2].

W związku z rosnącym zainteresowaniem systemami 
BRT warto postawić pytanie, czy faktycznie tego typu 
rozwiązania mogą się sprawdzić w polskich warunkach? 
W artykule podjęto próbę krytycznego spojrzenia na ten 
problem. W tym celu konieczne było precyzyjne zdefinio-
wanie pojęcia BRT i elementów wyróżniających ten sys-
tem transportowy (należało m.in. wyznaczyć granicę po-
między BRT a przyspieszonymi autobusami).W dalszej 
części przyjrzano się również szczegółowo zaletom i wa-
dom podobnych rozwiązań, funkcjonujących w miastach 
na całym świecie. W efekcie w końcowych punktach pod-
jęto próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność wprowa-
dzenia systemów BRT w polskich miastach. Głos ten na-
leży traktować jako przyczynek do dalszej dyskusji na ten 
temat. 

krótka historia BRT
Historia systemów BRT jest stosunkowo krótka (szczególnie 
w porównaniu z innymi środkami transportu publicznego). 
Jak podaje Levinson i in. [3], termin ten po raz pierwszy 
pojawił się w USA w latach 60. XX wieku. Jednym z pierw-
szych dokumentów, w których został on szerzej opisany, 
był raport przygotowanym na zlecenie Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Producentów Samochodów [4], który ana-
lizował możliwości zastosowania nowych rozwiązań trans-
portowych w miastach przyszłości. 

Za pierwszą pełną sieć BRT uznaje się rozwiązania 
wprowadzane w brazylijskiej Kurytybie już od początku 
lat 70. [5], [1]. Pierwotnie w rozrastającym się mieście 
miał powstać system szybkich kolei miejskich (tzw. LRT 
– ang. light rail transit), jednak, ze względu na olbrzymie 
koszty, projekt ten został zaniechany. W zamian zaczęto 
wdrażać oryginalny pomysł budowy wydzielonych z jezd-
ni korytarzy autobusowych na najważniejszych relacjach 
przebiegających przez miasto. System ten ewoluował w la-
tach 80. i 90., uzyskując status jednego z najlepiej prze-
myślanych systemów transportu publicznego na świe-
cie [5]. Obecnie w Kurytybie (a w zasadzie na obszarze 
całej aglomeracji) funkcjonuje już siedem korytarzy BRT, 
na które składa się 139 stacji, 26 terminali przesiadko-
wych  i 250 kilometrów wydzielonych pasów autobuso-
wych (dane z BRTData, 2014). 

JędRZeJ GAdZińSki  
dr, adiunkt w Instytucie Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospo-
darki Przestrzennej, Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, 
tel. 61 829 6346
e-mail: jedgad@amu.edu.pl, 

Streszczenie. Głównym celem artykułu jest przybliżenie koncepcji 
BRT (ang. Bus Rapid Transit) i próba odpowiedzi na pytanie, czy tego 
typu rozwiązania mogą zostać w najbliższej przyszłości zastosowane 
w polskich miastach. Podjęcie tego tematu wynika z rosnącego za-
interesowania dużych ośrodków budową nowoczesnych sieci trans-
portowych, które jednocześnie nie pochłoną znacznych środków fi-
nansowych. W pierwszej części artykułu szczegółowo przedstawiono 
obecne w literaturze definicje BRT, a także przybliżono różne podtypy 
tych systemów. Wiele miejsca poświęcono również opisaniu elemen-
tów charakterystycznych dla BRT. Końcowy fragment stanowi analiza 
możliwości i zasadności wprowadzania tego typu rozwiązań w pol-
skich miastach. Artykuł nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi 
i sugeruje konieczność szczegółowej analizy konkretnych przypadków. 
Obok zalet systemów BRT ukazuje  również szereg wad tego środ-
ka transportu, a także zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane 
z możliwością stosowania rozwiązań pośrednich i budowy „pseudo-
-systemów BRT”. 
Słowa kluczowe: BRT, sieci autobusowe, transport publiczny, trans-
port miejski, metrobus

Systemy BRT – szansa na rozwiązanie 
problemów transportowych  
polskich miast?1

Wprowadzenie
BRT (ang. Bus Rapid Transit), czyli dosłownie tłumacząc 
szybki transport/tranzyt autobusowy, od lat 90. XX wieku 
szybko zyskuje popularność w miastach na całym świecie. 
Jak podają Hidalgo i Gutierrez [1], transport publicz-
ny tego typu funkcjonował w 2013 roku w ponad 120 
miastach. Szacunki przedstawione przez portal BRTData 
(www.brtdata.org) są nawet jeszcze wyższe – podaje on, że 
różne wersje takich systemów istnieją już w 190 miastach, 
na sześciu kontynentach i w 2013 przewoziły dziennie 
łącznie ponad 31,5 miliona  osób. Popularność tego typu 
rozwiązań wynika m.in. z tego, że wydają się one dobrą 
alternatywą dla stosunkowo drogich i czasochłonnych in-
westycji w rozwój transportu szynowego – metra, szybkich 
kolei miejskich, tramwaju.  

Również włodarze polskich miast zaczynają interesować 
się wprowadzeniem „szybkich” autobusów. Najbardziej za-
awansowane plany przedstawiono we Wrocławiu, gdzie li-
nia tzw. metrobusa miałaby obsługiwać osiedla Nowy 
Dwór i Muchobór Wielki. W mieście uruchomiono nawet 
specjalną stronę internetową mającą przekonać mieszkań-
ców do zalet tego typu rozwiązań (http://www.wroclaw.pl/
metrobus-fakty-i-mity, dostęp: 9.03.2015). Z kolei w Poz-
na niu rozważana jest możliwość obsługi linią typu BRT 
osiedli wielorodzinnych położonych w północnej części 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.
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Kurytyba szybko stała się przykładem dla innych miast. 
Jak pokazują dane przedstawione na rysunku 1, już w latach 
70. zaczęły powstawać linie BRT w innych ośrodkach – 
głównie w Ameryce Południowej (Lima, Belo Horizonte, 
Porto Alegre). Prawdziwy wzrost popularności nowego sys-
temu transportu publicznego nastąpił jednak dopiero w XXI 
wieku, kiedy to podobnymi rozwiązaniami (o różnej skali 
i specyfice, z pewnymi modyfikacjami w stosunku do pier-
wotnych założeń) zainteresowano się szerzej w miastach azja-
tyckich (głównie chińskich), północnoamerykańskich i euro-
pejskich. Za główne tego powody można uznać: poszukiwa-
nie przez władze dużych ośrodków zurbanizowanych, 
borykających się z rosnącą kongestią, nowych (tańszych niż 
transport szynowy) rozwiązań komunikacyjnych, a także 
duży sukces nowoczesnego systemu BRT otwartego w 2000 
roku w Bogocie (Kolumbia). Jak podają Hidalgo i Gutier-
rez [1], w końcu roku 2011 aż w 49 miastach powstawały 
nowe systemy, w 16 rozbudowywano obecnie istniejące, 
a w 31 prowadzono zaawansowane prace planistyczne. Osta-
tecz nie w latach 2011–2014 do grona ośrodków posiadają-
cych systemy BRT dołączyło aż 45 miast (rys. 1). 

go tramwaju lub metra, koszty budowy oraz znacznie wyż-
szy niż w przypadku klasycznych autobusów standard ofe-
rowanych usług. 

Dodatkowo obok tego pojęcia funkcjonują również 
inne – tożsame lub podobne znaczeniowo. W krajach 
Europy Zachodniej często stosowany jest skrót BHLS 
(ang. Buses of High Level of Service), który odnosi się do 
podwyższonego (w porównaniu do klasycznych autobu-
sów) poziomu świadczonych usług przewozowych z wy-
korzystaniem autobusów. Jak się wydaje termin ten do-
brze oddaje specyfikę tego typu rozwiązań, gdyż wysoka 
prędkość (ang. rapid) nie jest ich jedyną cechą charaktery-
styczną. Europejskie BHLS (w odróżnieniu np. od połu-
dniowoamerykańskich BRT) stanowią zwykle uzupełnie-
nie dla sieci transportu szynowego. Silniejszy nacisk kła-
dziony jest na komfort podróży, dopuszcza się za to 
rozwiązania techniczne charakterystyczne dla klasycznych 
sieci autobusowych (wynikają one najczęściej z konieczno-
ści oszczędnego gospodarowania przestrzenią). Odbija się 
to jednak na ograniczonych możliwościach przewozowych 
na trasach BHLS [6], [7]. 

Warto w tym miejscu przywołać definicję proponowaną 
przez autorów raportu Buses with High Level of Service [8] 
i odnoszącą się konkretnie do koncepcji BHLS. Według niej 
jest to jeden z niezależnych systemów transportu publicz-
nego (oparty na przewozach autobusowych), który charak-
teryzuje się wysoką wydajnością i komfortem podróży. 
Podstawowymi jego cechami są wysoka częstotliwość kur-
sowania, duża punktualność i znaczna prędkość podróży. 
W celu osiągnięcia jak najlepszego poziomu tych parame-
trów stosuje się określone rozwiązania techniczne, takie jak 
np. dedykowana infrastruktura. 

Innym pojawiającym się w literaturze i mediach pojęciem 
jest metrobus. Stosowanie tego terminu ma wywoływać sko-
jarzenia z cechami charakterystycznymi dla metra – bezkoli-
zyjnością, wysoką prędkością jazdy, dużymi możliwościami 
przewozowymi, a czasem także podkreślić znaczenie miasta 
jako metropolii. W efekcie wiele miast podobnie nazywa 
swoje sieci BRT (Guayaquil – Metrovia, Lima – Metropolitano, 
Medellin – Metroplus, Meksyk – Metrobus). W użyciu są rów-
nież inne terminy, jak np. „ekspresowe systemy autobusowe” 
lub „powierzchniowe metro” [9]. 

Wydaje się jednak, że określenie Bus Rapid Transit i skrót 
BRT najlepiej przyjęły się w literaturze naukowej. W efek-
cie, by nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania poję-
ciowego, zdecydowano się na konsekwentne ich stosowanie 
również w niniejszym artykule (także w odniesieniu do sie-
ci europejskich BHLS – potraktowano je jako podtyp syste-
mów BRT, który został adoptowany do warunków i po-
trzeb miast Starego Kontynentu2). Z tych samych powo-
dów zrezygnowano także z tłumaczenia wymienionych 
wyżej terminów na język polski.

2 Podobnie przyjmują Levinson i in. [3], Deng, Nelson [9], Wright [10], Cervero, 
Dai [11]. Z kolei inni autorzy traktują BRT i BHLS jako odmienne systemy, choć 
posiadające wiele wspólnych cech [7], [1]. 

Rys. 1. Popularność systemów BRT na świecie w latach 1966–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie BRTData (2015)

Problematyczna definicja
BRT jest terminem niejednoznacznym i do dziś nie do-
czekał się jednej, uznanej w literaturze światowej defini-
cji. Ze względu na odmienne rozwiązania organizacyjne 
i techniczne stosowane w różnych miastach znaczne trud-
ności sprawia dokładne sprecyzowanie zakresu tego po-
jęcia. Według definicji zaproponowanej przez Levinsona 
i in. [3] BRT należy utożsamiać z elastyczną formą szyb-
kich przemieszczeń realizowanych w oparciu o dedyko-
wane stacje, pojazdy (specjalnie przystosowane autobusy), 
korytarze, technologie informacyjne. Elementy te składa-
ją się na zintegrowany system, który charakteryzuje się 
odrębnością i jest identyfikowany przez użytkowników 
jako niezależny środek transportu (jedna z form transpor-
tu publicznego). 

Inne definicje akcentują także różnice i podobieństwa 
pomiędzy BRT a innymi środkami transportu. Przykładowo 
Finn i in. [6, s. 3] zauważają, że jest to „szybki środek trans-
portu, który łączy wysoką jakość przewozów kolejowych 
i elastyczność autobusowych”. Jednocześnie niewątpliwą 
zaletą BRT są zazwyczaj niższe, w porównaniu do szybkie-
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Różnice między systemami BRT
Ze względu na fakt, że BRT funkcjonujące w poszczególnych 
miastach różnią się zdecydowanie między sobą, niektórzy 
autorzy (np. [12]) wyróżniają kilka ich typów (por. rys. 2). 
Pierwszym z nich jest tzw. pełny BRT, czyli najbardziej doj-
rzała forma takich systemów. Cechują ją bardzo duże moż-
liwości przewozowe (zbliżone nieraz do kolei), ale też wyso-
kie koszty budowy. Wynika to z ograniczonego stosowania 
rozwiązań pośrednich – dąży się do maksymalnego odsepa-
rowania autobusów BRT od pozostałego ruchu ulicznego 
(w tym przez budowę estakad, tuneli) oraz do zapewnienia 
bardzo wysokiego standardu usług przewozowych (wyso-
ka częstotliwość kursów, nowoczesny, ekologiczny tabor 
itd.). Rozwiązania takie obecne są przede wszystkim w mia-
stach Ameryki Południowej (Bogota, Kurytyba, Medellin), 
a także w niektórych miastach Azji (Guangzhou), Ameryki 
Północnej (Ottawa) i Australii (Brisbane) – por. [13]. 

Najniższymi standardami cechują się z kolei tzw. lekkie 
BRT. Wielu autorów do tej kategorii zalicza również europej-
skie systemy BHLS (a przynajmniej większą ich część). 
Dopuszcza się w tym wypadku możliwość poprowadzenia 
części trasy w ruchu mieszanym (bez wydzielonego koryta-
rza), szczególnie na odcinkach dróg o niższych natężeniach 
ruchu, gdzie nie występuje problem kongestii. Mogą istnieć 
również inne odstępstwa od rozwiązań tradycyjnie kojarzo-
nych z BRT (np. rezygnacja z poboru opłat na przystankach). 
Systemy te są stosunkowo tanim rozwiązaniem, nie zapew-
niają jednak takich możliwości przewozowych jak np. sieci w  
miastach południowoamerykańskich (rys. 2). W efekcie 
w dużych ośrodkach (np. Los Angeles, Chicago, Sztokholm) 
pełnią one często role uzupełniająca w stosunku do innych 
środków transportu publicznego (metra, tramwaju). Lekkie 
BRT popularne są również w mniejszych miastach (takich 
jak Dijon, Criciuma, Jonkoping), które nie mogą sobie po-
zwolić na drogi transport szynowy i/lub charakteryzują się 
stosunkowo niewielkimi potokami ruchu. 

Oprócz dwóch wymienionych typów, istnieje jeszcze sze-
roka grupa systemów pośrednich, które charakteryzują się 
przeciętnymi wymaganiami dotyczącymi stosowanych roz-
wiązań technicznych. Określane są one czasem terminem 
„ciężki BRT” (por. [6]). Koszty budowy takiego systemu są 
niższe niż w przypadku „pełnego BRT”. Oszczędności wyni-
kają np. z większej liczby skrzyżowań jednopoziomowych, 
mniejszych autobusów o niższym standardzie itd. Niemniej 
jednak w dalszym ciągu większa część tras prowadzona jest 
w dedykowanych korytarzach (w oddzieleniu od zwykłego 
ruchu ulicznego). Jak zauważają Finn i in. [6] do ciężkich 
BRT można zaliczyć wiele systemów funkcjonujących w mia-
stach USA (np. Cleveland i Eugene) oraz Francji (np. Rouen). 

W efekcie dużego zróżnicowania systemów BRT poja-
wia się również problem z właściwym ich odróżnieniem od 
klasycznej komunikacji autobusowej, w której funkcjonują 
autobusy miejskie (w tym przyspieszone, korzystające np. 
z wydzielonych pasów autobusowych). Najbardziej różnice 
wydają się zacierać zwłaszcza w przypadku wersji lekkiej 
systemów BRT. Wielu autorów zwraca jednak uwagę na 
pewne cechy szczególne tego systemu transportowego. 

Rys. 2. Koszty inwestycyjne oraz wydajność systemów BRT na tyle innych środków transportu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]

BRT i przyspieszone autobusy – najczęściej występujące różnice
BRT Przyspieszone autobusy

Zasady funkcjono-
wania

niezależna sieć transportu 
publicznego w ramach sieci autobusowej

Pojazdy

jedno- lub dwuprzegubowe 
o znacznej pojemności, przy-
stosowane jedynie do obsługi 
połączeń w ramach sieci BRT

 bez- lub jednoprzegubowe 
o przeciętnej pojemności, mogące 
obsługiwać także inne połączenia 
w ramach sieci autobusowej

Wejście do pojazdu

wsiadania/wysiadania z rampy 
znajdującej się na poziomie 
podłogi pojazdu (dostępne dla 
niepełnosprawnych)

różne rozwiązania, często obniżona 
podłoga ułatwiająca wsiadanie/wy-
siadanie lub wyniesiony przystanek

Opłaty za przejazd
pobór opłat na przystankach 
(zakup/kasowanie biletu przy 
bramkach)

pobór opłat w pojeździe (zakup/
kasowanie biletu)

Trasa

preferowane wyznaczenie de-
dykowanej jezdni (szczególnie 
na odcinkach o największym 
natężeniu ruchu) i zapewnienie 
priorytetu na skrzyżowaniach

możliwość zastosowania bezkoli-
zyjnych odcinków (wydzielone pasy 
autobusowe) i częściowego priory-
tetu na skrzyżowaniach

Częstotliwość 
kursowania

wysoka (najczęściej stała – 
kursy co kilka minut)

zróżnicowana (w zależności od 
potrzeb)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [8], [9], [14]

 Tabela 1

Fot. 1. W Luksemburgu w dzielnicy Kirchberg na wydzielonej jezdni kursują pojazdy w ra-
mach podstawowej sieci autobusowej. Mimo znacznego usprawnienia ruchu system nie 
spełnia podstawowych warunków, by można go klasyfikować jako BRT. Autor: Jędrzej 
Gadziński
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Zebrano je w tabeli 1 i zestawiono z innymi rozwiązaniami 
charakterystycznymi dla transportu autobusowego. 

Najważniejszym wyróżnikiem BRT wydaje się fakt, że 
stanowi on niezależny podsystem transportu publicznego. 
Powszechne w sieciach tego typu jest również stosowanie od-
separowanych od ruchu mieszanego korytarzy z priorytetem 
przejazdu w miejscach krzyżowania się potoków ruchu. Z ko-
lei niektóre inne rozwiązania (np. pobór opłat na przystan-
kach) stosowane są głównie w dojrzalszych systemach. Z dru-
giej strony część wymienionych w tabeli 1 elementów, cha-
rakterystycznych dla BRT, może być również z powodzeniem 
wprowadzana w klasycznych sieciach autobusowych w celu 
usprawnienia ich funkcjonowania. Przykładowo w wielu 
miastach stosowane są preferencje dla transportu autobuso-
wego w postaci wydzielonych pasów ruchu, priorytetów na 
skrzyżowaniach itd. (por. fot. 1). 

Podstawowe elementy systemów BRT
Jak zauważono wyżej, systemy BRT w poszczególnych 
miastach znacząco różnią się między sobą. Mimo to moż-
na wyszczególnić pewne charakterystyczne elementy, które 
stanowią o ich specyfice. Przeanalizowano je w tym punk-
cie w podziale na trzy podstawowe elementy: trasy prze-
jazdów, konstrukcję przystanków oraz wykorzystywane po-
jazdy. Identyfikacji i analizy cech charakterystycznych do-
konano na podstawie przeglądu publikacji dotyczących tej 
formy transportu ([1], [3], [9], [10], [13]) oraz obserwacji 
własnych autora. Należy jednak zauważyć, że ten krótki 
przegląd nie wyczerpuje wszystkich stosowanych obecnie 
w miastach na całym świecie rozwiązań. 

Przebieg tras
Podstawową zasadą przy projektowaniu przebiegu tras 
BRT jest dążenie do zapewnienia jak największych prędko-
ści przejazdu autobusów poprzez uniezależnienie systemu 
od aktualnych warunków ruchu. Cechą charakterystycz-
ną dla tej formy transportu publicznego są zwłaszcza wy-
dzielone z jezdni z ruchem mieszanym specjalne koryta-
rze. Umożliwiają one płynną, szybką jazdę, „uodparniają” 
system na kongestię i zapobiegają blokowaniu trasy przez 
innych uczestników ruchu. Sposób oddzielenia korytarzy 
może być różny – od wymalowanych na jezdni pasów po 
specjalne bariery, płoty, wysokie krawężniki i pasy zieleni 
(fot. 2). Zależne jest to w dużej mierze od stopnia „dojrza-
łości” systemu BRT, ale również od kultury jazdy innych 
uczestników ruchu drogowego (i ich stosunku do obowią-
zujących przepisów). Korytarze w większości wypadków 
przeznaczone są jedynie dla ruchu autobusów BRT, jedynie 
w tzw. lekkich BRT dopuszcza się niekiedy możliwość prze-
jazdu taksówek i klasycznych autobusów.

Newralgicznymi punktami w omawianych systemach są 
skrzyżowania tras z ruchem mieszanym. Sposobów na umoż-
liwienie płynnego przejazdu autobusom BRT jest kilka. 
Najdroższym z nich jest stosowanie (w najbardziej newral-
gicznych miejscach) rozwiązań bezkolizyjnych, takich jak 
tunele i wiadukty (np. w Waszyngtonie, Bostonie, Nagoi). 
Inną metodą jest prowadzenie tras wzdłuż linii kolejowych 

(Ottawa, Miami, Los Angeles) lub częściowo w ramach od-
cinków autostrad miejskich (Cleveland, Bogota, Seul, Pekin) 
– por. [9]. Popularne są również priorytety przejazdu przez 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W wielu ośrodkach 
BRT korzystają z tzw. inteligentnych systemów transporto-
wych (ITS), które, wykorzystując zbierane dane o ruchu dro-
gowym i technologie informatyczne, zapewniają autobusom 
szybki przejazd przez newralgiczne odcinki. Najprostszym 
rozwiązaniem, które stosowane jest powszechnie w lekkich 
systemach, jest wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla 
autobusów BRT. Wiąże się to jednak często z większym ry-
zykiem kolizji, zajeżdżaniem drogi i w efekcie z redukcją 
prędkości przejazdu. 

Całościowy układ połączeń BRT w danym ośrodku po-
winien być czytelny dla pasażerów – identyfikację mogą 
ułatwiać różne kolory stosowane do oznaczenia poszczegól-
nych tras (a czasem i różne symbole przypisane przystan-
kom – fot. 3). W dojrzałych systemach linie BRT przebie-
gają przez centralne części miast i bardzo często łączą je z lot-
niskami lub dworcami autobusowymi zlokalizowanymi na 
przedmieściach (lub innymi popularnymi celami podróży 
mieszkańców). By uzyskać krótki czas przejazdu, pojazdy 
nie kluczą z reguły po osiedlach czy wąskich uliczkach – 
w efekcie przebieg połączeń jest (mniej lub bardziej) pro-
stoliniowy. Z kolei w systemach lekkich, istniejących 
w większych ośrodkach miejskich, linie BRT stanowią zwy-
kle uzupełnienie dla istniejącej sieci kolejowej lub tramwa-
jowej. W efekcie ich przebieg kończy się na stacjach prze-
siadkowych poza centrum, gdzie pasażerowie mogą skorzy-
stać z transportu szynowego (np. w Paryżu).  

Konstrukcja przystanków i pobór opłat
Konstrukcja przystanków w systemach BRT bardzo często 
pozwala na ich łatwe odróżnienie od punktów, przy któ-
rych zatrzymują się klasyczne autobusy. Stosuje się zazwy-
czaj jednakowe wyposażenie, kolorystykę, symbolikę, by 
pasażer z łatwością mógł zidentyfikować, do jakiej formy 
transportu publicznego należy dany przystanek. Zwykle 
standard wyposażenia jest wyższy niż w przypadku przy-

Fot. 2. Wydzielony i odseparowany za pomocą zieleni pas dla autobusów BRT (Metrovia) 
w  Guayaquil (Ekwador) umożliwia szybki przejazd przez centralną część miasta nawet 
w czasie szczytów komunikacyjnych. Autor: Joanna Gadzińska
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stanków autobusowych. Montowane są zadaszenie, duże 
przeszklenia (osłaniające m.in. od wiatru i zacinającego 
deszczu), a także estetycznie wykonane siedziska. Długość 
samego peronu przystankowego może być bardzo różna 
i zależy w dużej mierze od rodzaju stosowanych pojazdów, 
ale również od liczby stanowisk. W południowoamerykań-
skich BRT, na odcinkach o wysokich natężeniach ruchu au-
tobusów często stosuje się długie perony, które umożliwiają 
równoczesną wymianę pasażerów dwóm, a czasem nawet 
i trzem pojazdom. Powszechne w nowoczesnych BRT są 
również rozwiązania ułatwiające korzystanie z przystanków 
osobom z trudnościami w poruszaniu się. Popularne jest 
stosowanie pochylni (zamiast schodów), a także wydzielo-
nych przejść pozwalających na ominięcie bramek np. oso-
bom na wózkach inwalidzkich. 

Cechą charakterystyczną dojrzałych systemów jest rów-
nież pobór opłat na przystankach (podobnie jak w przypad-
ku wielu systemów metra). Zwykle przed wejściem na peron 
konieczne jest przejście przez bramki, przy których należy 
odbić bilet. Kupić można go zwykle w zlokalizowanych na 
przystankach kasach biletowych, a w bardziej zaawansowa-
nych systemach – w automatach (najczęstszym rozwiąza-
niem są bilety jednoprzejazdowe). Zaletą takiego rozwiąza-
nia jest ograniczenie tłoku przy kasownikach i brak koniecz-
ności kontroli biletów w autobusach. Pewnym minusem są 
natomiast same bramki (zlokalizowane również przy wyj-
ściach z przystanku), które szczególnie podczas szczytów ko-
munikacyjnych utrudniają płynną wymianę pasażerów. 
Kolejnym ich mankamentem jest wydłużenie drogi do przy-
stanku – zwykle na peron dojść można tylko z jednej strony 
(podobnie jest w przypadku wyjścia z przystanku). 

Zewnętrzny system poboru opłat wymusza konieczność 
ograniczenia możliwości innego dostania się na przystanek 
niż przez bramki. W efekcie stosowane są zamknięte pero-
ny przystankowe z automatycznie otwieranymi drzwiami 
(otwierają się w momencie podjechania pojazdu). Punkty 
przesiadkowe to zwykle również przestrzenie zamknięte 
ograniczone wysokimi płotami oraz bramami wjazdowymi 
(często z ochroną lub kamerami). 

W lekkich systemach BRT ze względu na mniejsze natę-
żenia ruchu i oszczędności często jednak rezygnuje się z loka-
lizowania bramek na przystankach. W efekcie systemy po-
boru opłat nie różnią się zbytnio od klasycznych rozwiązań 
wykorzystywanych powszechnie w sieciach autobusowych. 

Stosowane pojazdy
Zróżnicowanie typów i rozmiarów pojazdów stosowanych 
w systemach BRT jest bardzo duże. W pierwszej kolejności 
można zauważyć różnice w sposobach ich zasilania. Poza 
klasycznymi autobusami poruszającymi się na paliwo ro-
popochodne coraz powszechniejsze są rozwiązania mające 
na celu ograniczenie szkodliwych emisji w zatłoczonych 
miastach. Popularność zyskuje zwłaszcza gaz ziemny, któ-
ry jest stosowany w wielu nowoczesnych systemach BRT 
(zwłaszcza CNG – np. Brisbane, Dżakarta, Lima Sydney, 
rzadziej LNG – Guangzhou, Pekin). W niektórych ośrod-
kach na trasach BRT kursują zasilane z trakcji trolejbusy 
(np. Quito, Merida). Rośnie również popularność autobu-
sów hybrydowych wyposażonych w silniki diesla i baterie 
elektryczne (Boston, Istambuł, Seattle). 

Wygląd i budowa pojazdów użytkowanych w syste-
mach BRT dostosowane są do konstrukcji przystanków. 
W przypadku wyniesionych peronów, również podłoga au-
tobusu znajduje się na podobnej wysokości (zwykle około 
jednego metra nad poziomem jezdni), umożliwiając łatwą 
wymianę pasażerów. W powszechnym użyciu są również 
specjalne wysuwane kładki łączące pojazdy i perony, a w 
efekcie zapewniające bezpieczne dostanie się do pojazdu 
(szczególnie osobom niepełnosprawnym). Z kolei w niektó-
rych systemach (i przy stosowaniu klasycznych peronów 
przystankowych) wykorzystuje się pojazdy z obniżoną pod-
łogą (np. Amsterdam, Nantes). Dodać należy, że nawet 
podstawowe elementy, takie jak liczba i rozmieszczenie 
drzwi autobusowych, nie są jednakowe we wszystkich sys-
temach (a czasem i nawet w ramach jednego systemu, w ob-
rębie różnych korytarzy – np. w Pekinie). Najczęściej stosu-
je się od dwóch do czterech par drzwi po prawej lub lewej 
stronie pojazdu – w zależności o konstrukcji przystanków 
i przebiegu linii. Zdarzają się również drzwi zlokalizowane 
po obu stronach autobusu (np. w Cali, Hefei, Zhongshan). 

Znaczne różnice można zaobserwować również porów-
nując parametry poszczególnych pojazdów. Największe 
(najdłuższe i najbardziej pojemne) pojazdy stosowane są 
w pełnych systemach BRT, gdzie konieczne jest obsłużenie 
znacznych potoków ruchu. Autobusy takie mogą przewo-
zić ponad 200 pasażerów i mierzyć nawet do 26 metrów 
długości (Istambuł, Kurytyba). Zwykle jednak pojemność 
pojazdów BRT jest niższa i wynosi 120–180 osób, a w przy-
padku lekkich autobusów BHLS – około 100 osób.  

Wynikiem stosowania odmiennych autobusów w po-
szczególnych miastach są zróżnicowane możliwości prze-
wozowe (choć wpływa na nie jednak również np. konstruk-
cja przystanków czy przebieg tras). Pełne systemy BRT 
mogą spełniać role podstawowego środka transportu nawet 
w wielomilionowych aglomeracjach miejskich. Jest to moż-
liwe dzięki dużej pojemności pojazdów, wysokiej częstotli-

Fot. 3. Przystanek dla trolejbusów BRT (linia Trole) w centralnej części Quito wyposażony jest 
w zadaszenie, pochylnie, bramki na wejściu i ruchome drzwi otwierane dopiero w momencie 
podjechania pojazdu. Posiada również unikalne oznaczenie graficzne umożliwiające łatwą 
jego identyfikację. Autor: Joanna Gadzińska
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wości kursów i szybkiej wymianie pasażerów na przystan-
kach. Z kolei w lekkich BRT, ze względu na stosowanie 
dużo niższych standardów, możliwości przewozowe są zna-
czenie mniejsze. Potwierdzają to dane z portalu BRTData 
z 2013 roku – w czasie szczytów komunikacyjnych stan-
dardowe europejskie BHLS przewoziły zwykle po kilka ty-
sięcy pasażerów na godzinę, podczas gdy pełne BRT 
w Ameryce Południowej nawet ponad 50 tysięcy.

BRT w polskich miastach
Pomysły przedstawiane w mediach i nielicznych opraco-
waniach eksperckich sugerujące możliwość wprowadzenia 
w polskich miastach systemów BRT silnie akcentują przede 
wszystkim niskie koszty ich budowy oraz dużą elastyczność 
w projektowaniu przebiegu tras. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że większość proponowanych rozwiązań to w zasa-
dzie koncepcje usprawnienia aktualnie istniejących i funk-
cjonujących sieci autobusowych, ewentualnie wprowadze-
nie nowych szybkich połączeń autobusowych na określo-
nych trasach. Występuje więc pewne niezrozumienie kon-
cepcji BRT, który z założenia jest niezależnym systemem 
transportu publicznego. 

Pełne systemy BRT obecne przede wszystkim w mia-
stach Ameryki Południowej oraz Azji są w zasadzie prawie 
nieosiągalne w polskich i europejskich realiach3. Wynika to 
w dużej mierze z uwarunkowań historycznych – zwartej za-
budowy w centralnych częściach miast, rozbudowanych 
sieci infrastruktury drogowej, często skomplikowanej 
struktury własnościowej gruntów. Dodatkowo większość 
dużych ośrodków miejskich posiada już efektywne systemy 
transportowe oparte na transporcie szynowym (szybkie ko-
leje aglomeracyjne i miejskie, metro, tramwaje). W efekcie 
proste przeniesienie rozwiązań stosowanych na innych kon-
tynentach byłoby bardzo trudne. 

Jedyną w zasadzie możliwością zastosowania systemów 
BRT w polskich miastach jest wprowadzenie ich „lekkiej” 
odmiany dostosowanej do specyfiki ośrodków europejskich, 
w postaci systemów BHLS. Mogłyby one stanowić istotne 
uzupełnienie dla istniejącego szkieletu sieci transportu pu-
blicznego (w szczególności dla sieci tramwajowej). Hedde-
baut i in. [7] przyznają, że europejska wersja BRT może się 
sprawdzić w średnich miastach europejskich, które nie dys-
ponują szybkimi środkami transportu szynowego. Z kolei 
w dużych ośrodkach BHLS ma szanse spełniać raczej jedy-
nie funkcje uzupełniające (np. obsługa przedmieść). 

W tabeli 2 zebrano często przywoływane w literaturze 
wady oraz zalety lekkich systemów BRT (BHLS). Wiele z przy-
toczonych kwestii odnosi się do porównań z transportem 
szynowym. W kontekście polskich miast wydaje się to 
o tyle istotne, że budowa systemów BRT jawi się jako alter-
natywa do dalszego rozwoju sieci tramwajowych. 

Najważniejszym argumentem dla zwolenników szyb-
kich autobusów wydają się stosunkowo niskie koszty budo-

3 Wśród 36 miast, które w 2013 roku zostały wyróżnione za dobre praktyki w or-
ganizacji systemów BRT przez Institute for Transportation and Development Policy, 
znalazły się jedynie trzy ośrodki europejskie: Nantes, Rouen i Cambridge [14]. 

wy [15]. Trzeba mieć jednak świadomość, że są one zależne 
w dużej mierze od zastosowanych rozwiązań technicznych. 
Budowa zaawansowanych sieci BHLS, chara kte ryzujących 
się dużym udziałem wydzielonych korytarzy, nie jest tanią 
inwestycją. Jak podają autorzy raportu [8], którzy analizo-
wali inwestycje związane z powstawaniem nowych tras w mia-
stach europejskich, koszty budowy jednego kilometra wa-
hają się od 0,1 miliona do 15 milionów euro. Najwyższe 
kwoty zanotowano w miastach, gdzie postawiono na wy-
dzielone korytarze BRT oraz konieczna była dodatkowo 
budowa nowych mostów lub wiaduktów (Utrecht, Nantes, 
Paryż, Lorient, Amsterdam)4. 

Jednym z najpoważniejszych argumentów przeciw bu-
dowie systemów BRT w polskich ośrodkach wydaje się 
fakt, że kolejny środek transportu znacznie skomplikuje 
systemy transportu publicznego i zwiększy koszty ich funk-
cjonowania. Każde nowe rozwiązanie wymaga dużych 
kosztów „na wejściu” (związanych z pozyskaniem nowych 
technologii, wprowadzeniem nowych regulacji i procedur, 
szkoleniami itd.). Minusem jest konieczność organizowania 
nowych punktów przesiadkowych między tramwajami 
a autobusami BRT. Możliwości przewozowe takich rozwią-
zań są również zwykle mniejsze niż w przypadku transpor-
tu szynowego [9]. Muñoz i Hidalgo [17] podają, że BHLS 
cechują się wydajnością, która pozwala na realizację prze-
wozów na niewielkich obszarach zurbanizowanych, subur-
biach lub w ścisłych śródmieściach. Nie są natomiast wy-
starczającym rozwiązaniem w przypadku konieczności ob-
sługiwania głównych potoków ruchu (np. przemieszczeń 
na linii centrum–peryferie) w większych ośrodkach miej-
skich. W tym kontekście pomysł obsługi dużych osiedli 

4 Koszt budowy jednego kilometra linii tramwajowej (wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą) w polskich miastach wynosił w ostatnich latach od 19 mln do 108 
mln zł [16]. Najdroższa była inwestycja w Poznaniu, gdzie wykonano m.in. tunel 
o długości ok. kilometra i podziemny węzeł rozjazdowy. W przypadku większości 
inwestycji kompleksowo zmodernizowano również okoliczne drogi.  

Wady i zalety wprowadzenia lekkiego systemu BRT (BHLS)
Wady Zalety

budowa kolejnego podsystemu transportowego 
w polskich miastach, w których funkcjonuje trans-
port szynowy (dodatkowe punkty przesiadkowe, 
większe skomplikowanie systemu)

niższe koszty niż w przypadku budo-
wy nowej linii tramwajowej 

groźba zastosowania rozwiązań pośrednich, nie-
efektywnych i na znacznie gorszym poziomie niż 
w przypadku tramwaju

do BRT można dochodzić stopniowo, 
wprowadzając najpierw rozwiązania 
pośrednie (Larwin i in. 2007)

brak doświadczeń w polskich miastach związanych 
z wprowadzaniem systemu BRT i wysokie koszty „na 
wejściu” wynikające z braku gotowych rozwiązań

duża elastyczność w kształtowaniu 
sieci połączeń

bardzo ograniczone możliwości prowadzenia BRT 
w centrach miast ze względu na ograniczoną prze-
strzeń – konieczność organizowania przesiadek 
poza centrum

większa odporność systemu na sytu-
acje awaryjne (możliwość ominięcia 
zepsutego pojazdu) niż w przypadku 
sieci transportu szynowego

niższe niż w przypadku transportu szynowego możli-
wości przewozowe w „lekkich” systemach BRT

niższe wymogi techniczne (np. doty-
czące promieni łuków) niż w przy-
padku transportu szynowego

krótszy okres eksploatacji autobusów BRT w porów-
naniu do tramwajów czy metra i zwykle niższy kom-
fort podróży (zależny od stanu nawierzchni drogi)

krótszy czas realizacji inwestycji 
(budowy systemu) niż w przypadku 
transportu szynowego

 Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1], [6], [8].
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mieszkaniowych i połączenia ich z centrami miast za pomo-
cą linii BRT/BHLS nie wydaje się najlepszy. 

Dodatkowo należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
budowa korytarza dla BRT następuje bardzo często po-
przez wydzielenie go z infrastruktury drogowej, co wyma-
ga ograniczenia ruchu samochodowego (ewentualnie po-
szerzenia lub budowy nowych dróg). W wielu ośrodkach 
może być to decyzją bardzo niepopularną. Niektórzy auto-
rzy sugerują, że postrzeganie autobusów w miastach euro-
pejskich jest zwykle na dużo gorszym poziomie niż postrze-
ganie środków transportu szynowego [18]. W efekcie czę-
sto sporym poparciem społecznym cieszą się inwestycje, 
takie jak budowa linii tramwajowej, podczas gdy plany 
dotyczące rozwoju BRT mogą spotykać się z niechęcią czę-
ści mieszkańców. 

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie argumentem 
przeciwko systemom BRT przestają być za to kwestie zwią-
zane z podwyższoną emisją zanieczyszczeń z autobusów. 
Wynika to ze stosowania coraz nowocześniejszych rozwią-
zań technologicznych. W efekcie wiele nowoczesnych po-
jazdów BRT wyprodukowanych w ostatnich latach i jeż-
dżących po miastach Ameryki Południowej czy Azji cha-
rakteryzuje się bardzo niskim parametrami w zakresie  
emisji zanieczyszczeń i hałasu [18].  

Krótki przegląd wad i zalet systemów BRT pokazuje, że 
należy kierować się rozwagą i ostrożnością w przyszłych 
planach i koncepcjach rozwoju tej sieci w polskich mia-
stach. Stosunkowo niskie koszty realizacji nie powinny być 
jedynymi argumentami za ich budową. Należy mieć świa-
domość wszystkich ograniczeń tych rozwiązań. Specyfika 
każdego ośrodka jest inna i w efekcie również możliwości 
budowy BRT są zróżnicowane, a w niektórych przypad-
kach takie inwestycje mogą okazać się bezzasadne. 

 
Podsumowanie
W artykule starano się przybliżyć zasady funkcjonowa-
nia i specyfikę systemów BRT. Zaprezentowano zarówno 
wady, jak i zalety takich rozwiązań, a także przyjrzano 
się barierom związanym z możliwościami rozwijania tego 
środka transportu. W efekcie wydaje się, że nie ma pro-
stej odpowiedzi na pytanie, czy systemy BRT (w wersji 
lekkiej) sprawdziłyby się w polskich miastach. Każdy przy-
padek wymaga indywidualnego podejścia i przeanalizowa-
nia wszystkich korzyści i ograniczeń takiego rozwiązania. 
Należy przede wszystkim zapoznać się z doświadczeniami 
miast, które wprowadziły u siebie BRT. Jednocześnie nale-
ży mieć świadomość, że bezrefleksyjna próba skopiowania 
rozwiązań stosowanych w innych ośrodkach może nie przy-
nieść pozytywnych rezultatów.

W efekcie bardzo trudno o konkretne rekomendacje. Być 
może w większych ośrodkach wart rozważenia jest pomysł 
wprowadzenia BRT jako sieci uzupełniającej w stosunku do 
sieci transportu szynowego (np. obsługa suburbiów i dowóz 
do stacji kolei aglomeracyjnej lub pętli tramwajowych). 
W przypadku mniejszych miast, które nie posiadają sieci 
tramwajowych, wprowadzenie BHLS również może być za-
sadne (jako podstawowego środka transportu). Należy jed-

nak mieć w dalszym ciągu na względzie wszystkie ogranicze-
nia, jakimi cechują się tego typu systemy transportowe.

W przypadku dużych polskich miast niepokojące wydają 
się pomysły, by częściowo zrezygnować z rozwoju sieci tram-
wajowych na rzecz pseudosystemów BRT, które nie będą się 
zasadniczo różniły od istniejących sieci autobusowych. 
Ważne, by motywacją do budowy BRT nie była jedynie moż-
liwość zdobycia środków z UE, dzięki którym będą mogły 
powstawać nowe odcinki dróg. Wprowadzenie takich roz-
wiązań powinno zawsze wynikać z wnikliwych i uczciwie 
przeprowadzonych analiz.
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Streszczenie. Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środ-
ków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomen-
dowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy 
są wykorzystywane w zaledwie trzech miastach w Polsce. W Gdyni sta-
nowią podstawowy element systemu transportu.  W latach 2005–2013 
zrealizowano w tym mieście projekty rozwoju transportu trolejbusowego 
o łącznej wartości około 150 milionów PLN. Projekty te były współfinan-
sowanie przez fundusze unijne i pozytywnie wpłynęły na rozwój społecz-
no-gospodarczy Gdyni, m.in. poprzez wzrost dostępności do nowoczesnej 
infrastruktury transportu zbiorowego, wzrost jakości przewozów trans-
portu zbiorowego w mieście, oszczędność czasu pasażerów, redukcję kosz-
tów wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia ulic, spadek emisji 
gazów spalinowych, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, a także pozy-
tywny wizerunek Gdyni. Gdyńskie projekty trolejbusowe zostały uznane 
za wzorcowe przedsięwzięcia transportowe w miastach Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, trolejbus, system trans-
portowy w mieście, publiczne przedsięwzięcie inwestycyjne, fundusze 
unijne

Rozwój proekologicznego transportu 
zbiorowego w Gdyni1

Wprowadzenie
Wspieranie rozwoju proekologicznego transportu zbio-
rowego jest jednym z priorytetów polityki transportowej 
Unii Europejskiej. Korzystanie z tego transportu sprzyja 
bowiem oszczędności energii, ogranicza negatywne oddzia-
ływanie transportu na środowisko, niweluje zjawisko kon-
gestii w miastach, zapewnia większe bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, a także wspiera mobilność mieszkańców. 
Jest to tym bardziej istotne, gdyż obszary miejskie w Polsce 
borykają się z problemami transportu, które ogranicza-
ją udział transportu zbiorowego w strukturze przewozów, 
spowodowany m.in. wzrostem motoryzacji indywidualnej, 
zjawiskiem tzw. urban sprawl2, brakiem właściwego finan-
sowania transportu publicznego oraz wzrostem wymagań 
pasażerów tego transportu odnośnie do jakości przewozów. 

 Gdynia jest miastem, które w swej polityce rozwoju 
realizuje przedsięwzięcia transportowe nakierowane na 
ochronę środowiska naturalnego. Wynika to z dwóch za-
sadniczych faktów. Po pierwsze, z bogactwa przyrodnicze-
go, gdyż około połowa powierzchni Gdyni stanowią tereny 
leśne. Po drugie, z faktu funkcjonowania w mieście syste-
mu transportu trolejbusowego. Należy zaznaczyć, że w pol-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.
2  Urban sprawl oznacza niekontrolowaną ekspansję miasta o charakterze ekonomicz-

nym, społecznym, ekologicznym oraz estetycznym – E. Litwińska, Modelowanie 
struktur metropolitalnych w aspekcie zjawiska Urban sprawl, na: www.suw.biblios.pk.e-
du.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

skich miastach trolejbusy są bardzo rzadko wykorzystywa-
nym środkiem transportu. Obecnie, stanowią one integral-
ną część systemów transportowych tylko trzech miast 
– Lublina, Tychów i właśnie Gdyni3. 

Trolejbus był środkiem transportu wdrażanym i spopu-
laryzowanym przed II wojną światową w ówczesnych nie-
mieckich miastach, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, 
Słupsku, Olsztynie, Legnicy. W powojennych dekadach 
trolejbusy były wycofywane z tych miast, z powodu wyso-
kich kosztów utrzymywania taboru (głównie importowa-
nych pojazdów czechosłowackiej produkcji), a także niższej 
efektywności w stosunku do autobusów4. Należy przy tym 
podkreślić, że czynnik ochrony środowiska przy planowa-
niu zrównoważonego rozwoju transportu w miastach nie 
był wówczas brany pod uwagę.

Geneza funkcjonowania trolejbusów w Gdyni
W Gdyni pierwsza linia trolejbusowa została zainauguro-
wana pod niemiecką okupacją 18 września 1943 roku przez 
firmę Danziger Elektrische Strassenbahnen AG. Rozpoczęcie jej 
funkcjonowania w Gdyni wynikało z braku taboru (gdyński 
tabor autobusowy został zarekwirowany przez Wehrmacht 
na cele wojenne), ciągłych braków paliw płynnych, a tak-
że rosnących potrzeb przewozowych na terenie miasta. 
Niemcy zdecydowali się na realizację tej inwestycji rów-
nież ze względu na działalność w Gdyni bazy Kriegsmarine. 
Pierwsza linia obsługiwała trasę między Zarządem Miasta 
(dzisiejszym Urzędem Miasta Gdyni przy ulicy Piłsudskiego) 
a dworcem kolejowym w Chyloni (wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Chylońskiej). Wykorzystywano wtedy tabor zarekwirowa-
ny z Kijowa, Rzymu oraz Mediolanu. W 1945 roku tabor 
trolejbusowy uległ zniszczeniu. Po wojnie pierwszą linię 
uruchomiono w 1946 roku przy wykorzystaniu taboru (np. 
Henschel i Fiat) z niemieckich i włoskich miast5. 

Układ sieci trolejbusowej w Gdyni został ukształtowany 
w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy zbudowano nową zajezd-
nię autobusową (w dzielnicy Redłowo), zakupiono nowy ta-
bor oraz rozwijano kolejne połączenia. Lata 70. z kolei to 
okres regresu transportu trolejbusowego w całej Polsce. 
W kolejnych miastach likwidowano ten podsystem trans-
portu miejskiego, czego w przypadku Gdyni nie zrobiono. 

3  Na: www.portalsamorzadowy.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).
4  Na: www.mpk.lublin.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).
5  T. Palmowski, M. Połom, Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni, 

wyd. Bernardinum, Gdynia – Pelplin 2009 r., s. 58–62.
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Otwarto wówczas nowe połączenie na Oksywie (przed roz-
poczęciem budowy Trasy Kwiatkowskiego) oraz do Chylonii 
(na ulicy Morskiej). W latach 80. ponownie zaczęto inwesto-
wać w gdyńskie trolejbusy, m.in. poprzez zakup nowego ta-
boru (w 1984 ich liczba wynosiła 102 czynnych jednostek, 
przede wszystkim radzieckiej i polskiej produkcji), otwarcie 
nowych sieci trakcyjnych (m.in. połączenie ze Stocznią 
Gdynia) oraz inaugurację połączenia z gdyńską dzielnicą 
Karwiny oraz Sopotem. W latach 90. otwarto nowe połącze-
nia i pętle trolejbusowe w dzielnicach północno-zachodnich 
– w Cisowej (ulica Owsiana) oraz Pustkach Cisowskich (ulica 
Chabrowa), wymieniano i remontowano tabor, a także trak-
cję. W 1998 roku wydzielono ze struktur miejskich spółkę 
odpowiedzialną za eksploatację trolejbusów Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. (PKT Sp. z o.o.). 
W 2001 roku otwarto nową pętlę na Węźle im. Franciszki 
Cegielskiej oraz rozpoczęto eksploatację pierwszego niskopo-
dłogowego trolejbusu marki Solaris Trollino 12T. Z powodu 
braku środków na zakup większej liczby tego typu pojazdów 
postanowiono rozpocząć proces konwersji autobusów na tro-
lejbusy. Użyto do tego nadwozi autobusów marki Mercedes 
(sprowadzanych z Niemiec) oraz napędu elektrycznego po 
trolejbusach wycofanych z eksploatacji6.

Dalszy rozwój systemu transportu trolejbusowego stał 
się jednym z priorytetów Gdyni. Znalazło to wyraz w naj-
ważniejszych dokumentach strategicznych miasta, tzn. 
Polityce transportowej Gdyni (1998 r.), Strategii Rozwoju 
Gdyni (2003) oraz Zintegrowanym programie rozwoju 
transportu publicznego w Gdyni (2004). Zasadniczym 
celem funkcjonowania trolejbusów w Gdyni miało być 
zwiększenie udziału tego środka transportu w przewozach 
w mieście, poprzez zakup nowoczesnego taboru, rozwój 
sieci trakcyjnej, a w konsekwencji wzrost jakości przewo-
zów trolejbusowych oraz pozytywnego postrzegania tego 
środka transportu przez społeczeństwo. Ważnym aspek-
tem była również proekologiczność trolejbusów, co okaza-
ło się kluczową przesłanką w aplikowaniu o środki unijne 
na ich rozwój.

W 2004 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolej-
busowej Sp. z o.o. (PKT Sp. z o.o.) w Gdyni dysponowało 
79 trolejbusami (w tym 6 niskopodłogowych) i obsługiwało 
9 linii – 8 na terenie Gdyni oraz 1 na terenie Sopotu. Sieć 
obejmowała część Sopotu (m.in. Sopot Kamienny Potok)7 
oraz największe dzielnice Gdyni z wyłączeniem dzielnic 
północnych (Oksywia, Obłuża i Pogórza) oraz zachodnich 
(Witomina Leśniczówki, Witomina Radiostacji, Chwarzna 
– Wiczlina i Dąbrowy). Układ sieci zapewniał połączenia 
dzielnic ze Śródmieściem Gdyni, stanowiąc jednocześnie 
trzon obsługi transportowej miasta. Zasadniczymi wyzwa-
niami transportu trolejbusowego w Gdyni była moderniza-
cja lub budowa nowej zajezdni trolejbusowej, gdyż zajezd-
nia zlokalizowana w Redłowie nie spełniała warunków no-
woczesnego zaplecza technicznego dla pojazdów. Ponadto, 

6 Tamże, s. 64–78.
7 Więcej o funkcjonowaniu trolejbusów w Sopocie w: M. Poliński, Komunikacja trolej-

busowa w Sopocie, Gdynia 2012 r., na: www.zkmgdynia.pl (dostęp z dn. 1.01.2015 r.).

rozwój tego środka transportu wiązał się z zakupem nowe-
go taboru, dalszej modernizacji sieci trakcyjnej oraz rozbu-
dową linii do południowo-zachodnich dzielnic miasta, tzn. 
Wielkiego Kacka. 

Projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego  
w Gdyni”
W 2005 roku projekt ten uzyskał unijne dofinansowanie 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004–2006/ Priorytet: Rozbudowa i moder-
nizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów/ 
Działanie: Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. 
Projekt został rozpisany na lata 2005–2006 i był realizowany 
przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni. Spółka ta (ze 100% udzia-
łem kapitału Gminy Miasta Gdyni) została określona jako 
bezpośredni beneficjent projektu. Celem projektu była popra-
wa funkcjonowania proekologicznego transportu miejskiego 
oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury transportowej 
i sprawności jej funkcjonowania w Gdyni8. Cele szczegółowe 
dotyczyły m.in.: rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
transportu niezbędnej dla osiągnięcia spójności przestrzennej 
i transportowej na poziomie lokalnym, poprawy funkcjono-
wania transportu miejskiego, tworzenia warunków dla rozwo-
ju sektora MŚP w dzielnicy Wielki Kack (w rejonie Kaczych 
Buków) poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury 
i służącej prowadzeniu działalności gospodarczej9. 

Zakres inwestycji dotyczył:
• budowy zajezdni trolejbusowej wraz z wyposażeniem 

(część administracyjna i warsztatowa) przy ulicy Zakręt 
do Oksywia 1 w Gdyni; w dzielnicy Leszczynki przezna-
czono 1,82 ha terenu pod budowę zajezdni, która obej-
muje: stanowiska na 90 trolejbusów oraz 4 wozów po-
gotowania technicznego, budynek administracyjno-so-
cjalny, warsztaty, stanowiska naprawcze, stanowiska 
przeglądowe, lakiernię, myjnię, dyspozytornię, magazy-
ny i narzędziownia;

• budowy trakcji trolejbusowej o łącznej długości 10,60 
km na odcinkach:
– Karwiny „Euromarket” – Dąbrowa, ulica Miętowa 

(o długości 4,30 km), tzn. trakcji trolejbusowej na 
ulicy Nowowiczlińskiej, Rdestowej, Chwaszczyńskiej, 
Starochwaszczyńskiej; linii trolejbusowej na ulicach 
Wilczyńskiej i Miętowej; zasilanie kablowe na uli-
cach Nowowiczlińskiej, Rdestowej, Chwaszczyńskiej 
oraz w ciągu drogi krajowej nr 20,

– Dąbrowa – Kacze Buki (o długości 5,82 km), tzn. 
trakcji trolejbusowej na ulicach Nowowiczlińskiej, 
Rdestowej, Chwaszczyńskiej, Starochwaszczyńskiej 
z pętlą przy „Euromarkecie”; sieci trakcyjnej w ciągu 
drogi krajowej nr 20; zasilania kablowego na ulicach 
Nowowiczlińskiej, Rdestowej, Chwaszczyńskiej,

8 Wniosek o dofinansowanie projektu. „Rozwój proekologicznego transportu zbio-
rowego w Gdyni” w ramach ZPORR 2004–2006, 2004 r.

9 Studium wykonalności projektu „Rozwój proekologicznego transportu zbiorowe-
go w Gdyni”, 2004 r., załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/
I/1.6/2/04/U/1/05 z dn. 10 marca 2005 r.
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– budowę sieci trakcyjnej na ulicy Zakręt do Oksywia 
oraz na odcinkach dojazdowych na ul. Morską 
(o długości 0,48 km);

• budowy pętli trolejbusowej na Kaczych Bukach przy 
ulicy Starochwaszczyńskiej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem;

• zakupu 10 sztuk trolejbusów niskopodłogowych, jedno-
członowych o długości 12 m i pojemności minimalnej 
100 pasażerów, marki „Solaris Trollino 12”10.

W tabeli 1 przedstawiono koszty projektu „Rozwój pro-
ekologicznego transportu publicznego w Gdyni”.

Jak przedstawiono w tabeli 1, koszt całkowity inwesty-
cji wyniósł 51 950 tysięcy PLN, z czego 21 111 tys. PLN 
(50% kosztów inwestycji) pochodziło ze środków EFRR. 
Wartość udziału Gminy Miasta Gdyni w projekcie wynio-
sła 30 839 tysięcy PLN i uwzględniają koszty zakwalifiko-
wane do refundacji przez UE, jak i niekwalifikowalne 
(9 727 tysięcy PLN). Należy przy tym zaznaczyć, że udział 
finansowy Gdyni polegał na wniesieniu do kapitału zakła-
dowego spółki PKT środków finansowych niezbędnych dla 
realizacji projektu na podstawie porozumienia między tymi 
podmiotami. PKT z kolei, pokryło koszty obsługi VAT 
oraz płatności dotacji z EFRR.

W pracach studialnych nad rozwojem transportu trolej-
busowego oszacowano ekonomiczną efektywność tej inwe-
stycji. Otrzymując następujące wskaźniki efektywności 
ekonomicznej dla 6,0% stopy dyskonta:

ENPV/K = 16,54 mln PLN,
ERR/K = 10,32%,
ENPV/C = 4,07%,
ERR/C = 6,75%.

Efektywność zainwestowanych kapitałów jest umiar-
kowana. Projekt dotyczył jednak rozwoju transportu pu-
blicznego, więc z założenia przewóz pasażerów ma być 
usługą o znacznej dostępności i względnie tanią. Ponadto 
transport publiczny jest rokrocznie dotowany przez 
Gdynię. 

10 Informacja pokontrolna nr 52/P/1/07 na zakończenie realizacji Projektu „Rozwój 
proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni”, 2007 r. Nadwozie trolejbusu 
„Solaris Trollino 12” wyprodukowała polska firma Solaris, a napęd elektryczny 
zamontowano w Gdyni. Pojazd ten wyróżnia się nowoczesnym designem oraz 
elektrooszczędnym silnikiem – 70 lat komunikacji trolejbusowej w Gdyni, folder 
promocyjny, Gdynia 2013 r. na: www.pktgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Społeczno-gospodarczymi efektami inwestycji są m.in.:
a. Efekty społeczne

–  utrzymanie 340 miejsc pracy oraz powstanie nowych 
– 28 w PKT oraz 52 w przedsiębiorstwach w rejonie 
Kaczych Buków,

–  wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury 
transportu dla około 15 tysięcy pasażerów w dzielni-
cach Dąbrowa i Wielki Kack i wzrost ich mobilności,

–  wzrost zadowolenia pasażerów z odbywanych podró-
ży i wzrost liczby obsługiwanych pasażerów o 0,9% 
w porównaniu do 2004 roku,

–  wzrost liczby pasażerów wzrośnie o około 2 mln po 
czterech latach od zakończenia inwestycji.

b. Efekty gospodarcze
–  nowoczesna zajezdnia trolejbusowa o powierzchni 

18 275 m2

–  10 sztuk taboru trolejbusowego, trakcja trolejbuso-
wa o długości 10,6 km oraz pętle trolejbusowe,

–  prognozowany wzrost udziału transportu trolejbuso-
wego w pracy przewozowej na terenie Gdyni o 5 pp. 
(w latach 2003–2014 średni roczny udział wyniósł 
około 15%, a prognoza mówi o wzroście o 1,5 pp. 
w udziale w pracy przewozowej publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie Gdyni do 32%w roku 
2020)11,

–  wzrost znaczenia i wartości nieruchomości: wokół 
nowych pętli trolejbusowych w Dąbrowie i Wielkim 
Kacku; wokół przystanku SKM Grabówek przy uli-
cy Zakręt do Oksywia w dzielnicy Leszczynki; 
w Redłowie, na obszarze Pomorskiego Parku Nau-
ko wo Technologicznego (24 600 m2)12,

c. Efekty środowiskowe
–  inwestycja nie wpłynęła negatywnie na środowisko 

naturalne, zwłaszcza że na obszarze dzielnic objętych 
robotami budowlanymi nie było miejsc cennych 
przyrodniczo. Nowa infrastruktura przyczyniła się do 
wyeliminowania z dotychczasowych tras autobusów 
i ograniczyła emisję do powietrza gazów spalinowych 
z ich silników i pyłów o 412,5 t/rok. Zmniejszył się 
również hałas komunikacyjny o 0,29 dBA13.

W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki monitorowania in-
westycji, na które składają się najważniejsze efekty gospo-
darczo-społeczne i środowiskowe projektu.

Na fot. 1 przedstawiono zajezdnię trolejbusową przy uli-
cy Zakręt do Oksywia 1, zrealizowaną w ramach projektu.

Na fot. 2 przedstawiono jeden z zakupionych trolejbu-
sów marki Solaris Trollino 12.

Na fot. 3 przedstawiono pętlę trolejbusową w dzielnicy 
Wielki Kack (rejon Kaczych Buków) przy ulicy Miętowej.

11 Plan Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni 
oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014–2025, 
Gdynia 2014 r.

12 Studium wykonalności projektu „Rozwój proekologicznego transportu zbiorowe-
go w Gdyni”…

13 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach projektu 
„Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni”, 2004 r.

Struktura finansowania kosztów projektu 
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni” 

Koszty Gdyni/PKT Sp. z o.o.
[tys. PLN]

Dofinansowanie UE
(50 % udział finansowania)

[tys. PLN]

Koszt całkowity
[tys. PLN]

30 839 21 111  51 950

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacji pokontrolnej projektu „Rozwój proekologicznego 
transportu zbiorowego w Gdyni”

 Tabela 1
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Wskaźniki monitorowania projektu  
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”

Wskaźniki produktu

Wskaźnik Jednostka Wartość 
bazowa

Wartość 
końcowa

Zmiana 
w %

Długość wybudowanych linii 
trolejbusowych km 0 10,6 100

Liczba zakupionego taboru 
transportu publicznego szt. 0 10 100

Liczba wybudowanych zajezdni 
trolejbusowych szt. 0 1 100

Liczba projektów optymalizacji 
transportu publicznego szt. 0 1 100

Wskaźniki rezultatu

Liczba mieszkańców obsługi-
wanych przez transport osoby 298 345 310 624 4,11

Zanieczyszczenia komunikacyjne 
pyłowe i gazowe T/rok 20 764,38 20 755 0,45

Hałas komunikacyjny dBA 75,23 75,47 0,31

Źródło: Informacja pokontrolna nr 52/P/1/07 na zakończenie realizacji projektu „Rozwój proekologicz-
nego transportu publicznego w Gdyni”, 2007 r.

 Tabela 2

Fot. 1. Zajezdnia trolejbusowa przy ul. Zakręt do Oksywia 1 w dzielnicy Leszczynki
Źródło: www.pktgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Fot. 2. Trolejbus marki Solaris Trollino 12
Źródło: www.pktgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Fot. 3. Pętla trolejbusowa przy ul. Miętowej w dzielnicy Wielki Kack
Źródło: www.pktgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Efektami projektu trolejbusowego z lat 2005–2006 
była nie tylko modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
transportu trolejbusowego oraz wzrost jakości usług prze-
wozowych oferowanych przez PKT Sp. z o.o. Istotnym 
skutkiem inwestycji była również poprawa kondycji finan-
sowej spółki. W latach 2004–2005 ponosiła ona bowiem 
stratę wskutek wysokich kosztów operacyjnych (wynagro-
dzenia, amortyzacja środków trwałych przedsiębiorstwa) 
względem osiąganych przychodów. W latach 2006–2008 
działalność spółki przyniosła zysk netto. Wynikał on ze 
wzrostu przychodów z tytułu świadczenia usług przewozo-
wych w wyniku wzrostu liczby przejechanych wozokilome-
trów i stawki jednostkowej. W ramach projektu trolejbuso-
wego bowiem przedłużono trasy linii nr 23 i nr 27 oraz 
uruchomiono nowe linie trolejbusowe nr 24 i nr 31 do 
Sopotu14.

Projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego 
w obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”
Drugim ważnym przedsięwzięciem trolejbusowym pro-
wadzonym przez PKT Sp. z o.o. był projekt realizowany 
w latach 2010–2013. Projekt ten uzyskał unijne dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 2007–2013 w ramach Osi 
priorytetowej: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, działa-
nie: Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. 
Stanowi on kontynuację poprzedniego projektu trolejbu-
sowego w Gdyni. Należy jednak zauważyć, że nowy pro-
jekt ma większy zasięg terytorialny. Dotyczy bowiem nie 
tylko Gdyni, ale oddziałuje również na system transporto-
wy Obszaru Metropolitalnego w Trójmieście, w szczegól-
ności w Sopocie. Ponadto, projekt ten był komplementar-
ny z podówczas przygotowywaną do realizacji inwestycją 

14 Studium wykonalności projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicz-
nego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, IMS Sp. z o.o., Kraków, marzec 
2008 r.

modernizacji układu drogowego Węzła św. Maksymiliana 
w centrum Gdyni. Modernizacja ta polegała na rozsze-
rzeniu funkcji Węzła z punktu przesiadkowego do węzła 
transportowego, z uwzględnieniem przebudowy trakcji 
trolejbusowej.

Celem projektu była poprawa jakości infrastruktury i ja-
kości usług transportu trolejbusowego poprzez „zwiększe-
nie konkurencyjności przyjaznego środowisku transportu 
zbiorowego względem transportu indywidualnego oraz za-
hamowanie odpływu pasażerów transportu publicznego do 
indywidualnego”15. Zasadniczym wyzwaniem dla projektu 
była potrzeba wzmocnienia układu zasilania ze względu na 

15 Tamże. 
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eksploatację trolejbusów wymagających energię elektrycz-
ną o wysokiej jakości. Oznaczało to budowę zdecentralizo-
wanego układu podstacji trakcyjnych zlokalizowanych 
w niewielkich odległościach od siebie. Dotych czasowy 
scentralizowany układ nie spełniał wymogów bezpieczeń-
stwa i powodował spadki napięć w sieci trakcyjnej (zwłasz-
cza w ciągach dróg wojewódzkich przy ulicy Wielkopolskiej 
w Gdyni oraz Alei Niepodległości w Sopo cie). W efekcie 
niska pewność układu zasilania skutkowała niemożnością 
odbioru energii elektrycznej z sieci przez trolejbusy i w kon-
sekwencji zatrzymywanie się trolejbusów na ulicach. To po-
wodowało kongestię na ulicach o dużym natężeniu ruchu, 
większą emisję spalin oraz straty transportu publicznego 
wynikające z postojów pojazdów poza rozkładami jazdy, 
a także odpływu pasażerów transportu zbiorowego do in-
dywidualnego16.

Zakres inwestycji w ramach projektu dotyczył:
•	 przebudowy sieci trakcyjnej w obu kierunkach w cią-

gu tzw. Trasy Średnicowej w Gdyni i w Sopocie na 
odcinku 11,5 km;

•	 budowy czterech podstacji trakcyjnych: Dworzec Gdy-
nia Główna, Tadeusza Wendy, Wielkopolska i Sopot;

•	 modernizacji pięciu podstacji: Północna, Grabówek, 
Redłowo, Chwaszczyńska, Sopot;

•	 budowy obiektu zaplecza technicznego transportu 
zbiorowego: całodobowe centrum dyspozycji mocy 
w dzielnicy Redłowo (sterowanie podstacjami i połą-
czenie ich łączami telekomunikacyjnymi – interneto-
wymi oraz GSM);

•	 zakupu 28 niskopodłogowych trolejbusów o pojem-
ności 80 miejsc każdy (wyposażonych m.in. w napęd 
z silnikami asynchronicznymi oraz układ rekuperacji 
energii z hamowania pojazdu)17.

 
Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono kampanię 

informacyjno-edukacyjną (Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni Sp. z o.o.) wśród dzieci, której zasadniczym celem 
była edukacja na rzecz zmiany postaw i zachowań transpor-
towych w młodym pokoleniu pasażerów oraz ważności eko-
logii i oszczędności energetycznej w transporcie.

W tabeli 3 przedstawiono koszty projektu. 

16 Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój proekologicznego transportu zbioro-
wego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, w ramach Regionalnego programu 
operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–2013, 2009 r.

17 Informacja pokontrolna nr 63/P/1/12/I z kontroli realizacji projektu pn. 
„Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego na Obszarze Metropolitalnym 
Trójmiasta”, PKT Sp. z o.o. 2013 r.

Struktura finansowania kosztów projektu  
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego  

w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” (w tys. PLN)

Koszty Gdyni/PKT Sp. z o.o.
[tys. PLN]

Dofinansowanie UE
(70% udział finansowania)

[tys. PLN]

Koszt całkowity
[tys. PLN]

41 297 54 653 95 950

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacji pokontrolnej nr 63/P/1/12/I z kontroli realizacji projektu 
„Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”

 Tabela 3

Koszt całkowity projektu wyniósł 95 950 tysięcy PLN, 
z czego 78 076 tysięcy PLN stanowiły wydatki kwalifiko-
walne. Dofinansowanie unijne (wynoszące, w ramach 
RPO WP 2007–2013 i na podstawie umowy o dofinan-
sowanie tego projektu, nie więcej niż 70% poniesionych 
kosztów) wyniosło 54 653 tysiące PLN, co stanowi 56,9% 
kosztów projektu. Z kolei koszty beneficjenta wiodącego 
projektu (PKT Sp. z o.o.) oraz partnera projektu (Gmina 
Miasta Gdyni) wyniosły 41 297 tysięcy PLN. Wkład be-
neficjenta (do 30% kosztów) opiewał na sumę 23 422 ty-
sięcy PLN, co stanowiło 24,4% kosztów całkowitych pro-
jektu. Koszty niekwalifikowalne z kolei wyniosły 17 873 
tysiące PLN18. Udział finansowy Gdyni polegał na wnie-
sieniu do kapitału zakładowego spółki PKT środków fi-
nansowych niezbędnych dla realizacji projektu, a także 
zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej in-
westycji. PKT Sp. z o.o. z kolei, odpowiadał za płynność 
finansową projektu, a także uzyskanie kredytu inwesty-
cyjnego na pokrycie wkładu własnego19.

W pracach studialnych nad rozwojem transportu trolej-
busowego oszacowano ekonomiczną efektywność tej inwe-
stycji, otrzymując następujące wskaźniki efektywności eko-
nomicznej dla 5,0% stopy dyskonta:

ERR – 80%,
ENPV – 1 553 511 tysięcy PLN,
B/C – 13,86.

Wskaźniki te świadczą o społecznej opłacalności projek-
tu, którego ekonomiczna wartość netto wyniosła ponad 
1500 tysięcy PLN, wewnętrzna stopa zwrotu 80%, a wskaź-
nik benefits to costs jest znacznie wyższy od jedności.

Efekty projektu należy rozpatrywać w następujących 
kategoriach:
a. Efekty społeczne

– wzrost jakości usług przewozów trolejbusowych,
– oszczędność czasu pasażerów publicznego transportu 

zbiorowego,
– zwiększenie dostępności do publicznego transportu 

zbiorowego,
– redukcja kosztów wypadków samochodów osobo-

wych przejętych przez publiczny transport zbiorowy.
b. Efekty gospodarcze

– 28 sztuk nowoczesnych i niskopodłogowych trolej-
busów,

– wzrost wydajności infrastruktury technicznej trans-
portu trolejbusowego,

– wzrost wartości i płynności finansowej przedsiębior-
stwa PKT Sp. z o.o.,

18 Tamże. 
19 Porozumienie w sprawie współdziałania przy przygotowaniu i realizacji przed-

sięwzięcia pn. „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta” zawarte w dn. 26 marca 2008 r. w Gdyni mię-
dzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. 
z o.o. oraz Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” nr UDA-
RPPM.03.01.00-00-004/09-00 zawarte w dn. 26 stycznia 2010 r.



33

TransporT miejski i regionalny 08 2015

– utrzymanie udziału transportu trolejbusowego (oko-
ło 15%) w pracy przewozowej na terenie Gdyni,

– mniejsze zatłoczenie ulic,
– spadek zużycia paliwa przez samochody osobowe.

c. Efekty środowiskowe
– redukcja kosztów zanieczyszczenia środowiska przez 

publiczny transport zbiorowy,
– mniejsze zatłoczenie ulic,
– spadek zużycia paliwa przez samochody osobowe.

W tabeli 4 przedstawiono wskaźniki monitorowania in-
westycji, na które składają się najważniejsze efekty gospo-
darczo-społeczne i środowiskowe projektu.

Na fot. 4 przedstawiono jeden z zakupionych trolejbu-
sów marki Solaris Trollino 12M.

Na rys. 1 przedstawiono sieć systemu transportu trolej-
busowego w Gdyni po zakończeniu projektów unijnych 
w latach 2005–2013 według stanu z 2013 roku.

Podsumowanie
Inwestycje Gdyni w system transportu trolejbusowego 
w latach 2005–2013 były przedsięwzięciami niezwykle 
korzystnymi z punktu widzenia ekonomicznego i spo-
łeczno-gospodarczego. Trolejbus jest bowiem środkiem 
transportu wymagającym nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, które z jednej strony sprzyjają śro-
dowisku i oszczędności energetycznej, a z drugiej pro-
mują ideę zrównoważonej mobilności miejskiej. Postęp 
technologiczny jest bowiem przesłanką, która wyznaczy 
miejsce trolejbusów w systemie transportowym Gdyni 
w przyszłości. Wykorzystywany obecnie bateryjny na-
pęd elektryczny zmieni charakter tego środka transpor-
tu, nadając mu cech autobusu elektrycznego. Tym sa-
mym, zwiększy się jego elastyczność w ruchu miejskim 
oraz stworzy warunki rozwoju nowych linii trolejbuso-
wych do Osiedla Fikakowo oraz Demptowa (części dziel-
nicy Pustki Cisow skie–Demptowo). Ponadto możliwość 
doładowania baterii trolejbusów podczas pracy ma sta-
nowić przewagę tego środka transportu w stosunki do 
autobusów elektrycznych20. Autobusy bowiem, z punk-
tu widzenia ekonomicznego, są tańszym środkiem trans-
portu w eksploatacji. Należy również wziąć pod uwagę 
unijny trend rozwoju transportu publicznego w mia-
stach europejskich w oparciu o autobusy elektryczne21. 
Zwiększający się rynek wtórny tych autobusów może 
spowodować niską opłacalność eksploatacji trolejbu-
sów. Niemniej jednak, polityka transportowa Gdyni jest 
ukierunkowana na dalszy rozwój transportu trolejbuso-
wego, zwłaszcza w perspektywie unijnego finansowania 
transportu w latach 2014–2020.

20 O. Wyszomirski, K. Hebel, prezentacja pt. „Rozwój gdyńskiej komunikacji 
trolejbusowej” z dn. 5 września 2013 r., na: www.zkmgdynia.pl (dostęp z dn. 
1.01.2015 r.).

21 O. Wyszomirski, M. Wołek, The trolleybus as an urban means of transport in the light 
of the Trolley Project, The TROLLEY project, Gdańsk 2013, na: www.zkmgdynia.pl 
(dostęp z dn. 1.01.2015 r.).

Wskaźniki monitorowania projektu „Rozwój proekologicznego  
transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”

Wskaźnik Jednostka Wartość 
bazowa

Wartość 
końcowa Zmiana w%

Wskaźniki produktu

Długość przebudowanej sieci 
trakcyjnej km 0 11,5 100

Liczba wybudowanych ele-
mentów zasilania sieci szt. 0 4 100

Liczba zakupionego taboru 
transportu publicznego szt. 0 28 100

Pojemność jednostek zaku-
pionego taboru transportu 
publicznego

miejsca 0 2240 100

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób korzystających 
z usług publicznego transportu 
zbiorowego

osoby/rok 91 000 000 91 000 000* -

Oszczędność czasu w przewo-
zach pasażerskich PLN/rok 49 920 000 47 077 516* -

Skrócenie czasu przejazdu minuty 0,98 0,35* -
* Dane dotyczą niepełnego 2013 roku Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym projektu, wskaźniki 

rezultatu powinny przedstawiać wartości za rok 2014 (rok po rzeczowym zakończeniu projek-
tu). Ponieważ wartości te bazują na cyklicznych badaniach (co 2 lata) preferencji i zachować 
transportowych mieszkańców Gdyni przeprowadzanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni, wskaźniki rezultatu zostaną opublikowane dopiero w 2015 r. Dlatego też w tabeli 4 nie 
sposób przedstawić % zmiany wskaźników rezultatu projektu.

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacji pokontrolnej nr 63/P/1/12/I z kontroli realizacji 
projektu pn. „Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego na Obszarze Metropolitalnym 
Trójmiasta”

 Tabela 4

Źródło: www.zkmgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Rys. 1. Sieć systemu transportu trolejbusowego w Gdyni w 2013 r.
Źródło: www.zkmgdynia.pl (dostęp z dn. 01.01.2015 r.).

Fot. 4. Trolejbusów marki Solaris Trollino 12M
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Gdyńskie inwestycje w system transportu trolejbuso-
wego zostały uznane przez Komisję Europejską za jedne 
z wzorcowych projektów transportowych w miastach 
Unii. W 2014 roku Gdynia otrzymała nagrodę w konkur-
sie RegioStars Awards w kategorii „Projekty inwestycyjne 
w zrównoważony rozwój transportu miejskiego”. W uza-
sadnieniu stwierdzono, że inwestycja (projekt pn. „Rozwój 
proekologicznego transportu publicznego na Obszarze 
Metro po litalnym Trójmiasta”) „odbudowała wizerunek 
transportu publicznego w Gdyni, skutkując wzrostem 
liczby pasażerów i tworząc bezpośrednie korzyści dla 
mieszkańców i lokalnej gospodarki”22.
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Spotkanie polsko–japońskie
W dniu 1 lipca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się 
spotkanie z udziałem      prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP  Janusza Dyducha  i  sekretarza generalnego Waldemara 
Fabirkiewicza  z  przedstawicielami  Japońskiej Organizacji Handlu Za-
granicznego JETRO oraz  firmy Kyosan Electric Manufacturing   
Japońską Organizację Handlu Zagranicznego JETRO reprezentowali:   Na-
ofumi  Makino -  dyrektor generalny oraz   Małgorzata Szmidt – koordy-
nator ds. projektów i badań. 
Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Stowarzysze-
niem Inżynierów i Techników Komunikacji RP a wyżej wymienionymi 
organizacjami japońskimi
Opracowała: Hanna Kwiatkowska

 

Z działalności SITK
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Raport o stanie  komunikacji  
miejskiej w Polsce  
w latach 2000–2012

Wydawnictwo Izby Gospodarczej 
Komunikacji Miejskiej wydało Ra-
port o stanie  komunikacji miejskiej 
w Polsce w latach 2000–2012 autor-
stwa Cecylii Radziewicz, Krzysztofa 
Grzelca, Adama Karolaka i  Michała 
Wolańskiego, (s. 105, ISBN 978-83-
919415-8-4).                                           

Celem raportu było przedstawienie w ujęciu dynamicznym zmian, 
jakie zaszły w polskiej komunikacji miejskiej od opublikowania ostat-
niego raportu w 2001 – ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zamierzony cel został spełniony: 
dynamiczność ujęcia wpływu UE na rozwój. Jeśli chodzi o materiał źró-
dłowy, to raport bazuje na danych statystycznych IGKM, ankiety opra-
cowanej na potrzeby raportu oraz statystyki publicznej GUS, co należy 
uznać za solidną podstawę treści w raporcie. 

Komunikacja miejska jest największym pod względem liczby przewo-
żonych pasażerów rodzajem transportu pasażerskiego w Polsce, gdyż funk-
cjonuje w ponad 260 miastach i obejmuje swym zasięgiem 17 mln miesz-
kańców, przewożąc rocznie blisko 4 mld  pasażerów, co stanowi około 80% 
łącznych przewozów w publicznym transporcie zbiorowym. W raporcie zwró-
cono również uwagę na komunikację tramwajową, która funkcjonuje w 16 
miastach, i komunikację trolejbusową która przewozi w 4  miastach.

W pierwszym rozdziale opisane są czynniki zewnętrzne, które miały 
wpływ na działanie podmiotów z branży komunikacji miejskiej. Do czyn-
ników tych zaliczono regulacje prawne oraz fundusze unijne jako źródło 
finansowania komunikacji miejskiej.

W rozdziale drugim omówiono działania podejmowane bezpośred-
nio przez branżę komunikacji miejskiej, do których zaliczono samorządy 
(organizatorów transportu zbiorowego) oraz operatorów komunikacji 
miejskiej. Zwrócono uwagę na kwestie związane z ewolucją modeli or-
ganizacyjnych, rozwojem infrastruktury, modernizacją taboru, integracją 
z systemem transportu kolejowego, zmianami w ofercie przewozowej.

Rozdział trzeci poświęcony jest reakcji rynku na zmiany związane 
z wielkością przewozów,  ich strukturą oraz rynkiem dostawców na rzecz 
komunikacji miejskiej.

W rozdziale czwartym zaprezentowano najważniejsze wyzwania na 
przyszłość oraz deklarowane plany inwestycyjno-rozwojowe organizato-
rów i operatorów komunikacji miejskiej.

Rozdział piąty jest swoistą reklamą wydawcy w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Przedstawiono w nim rolę i działalność Izby Gospodar-
czej Komunikacji Miejskiej.

Do raportu dołączono trzy załączniki przedstawiające listę zrealizo-
wanych projektów inwestycyjnych, wykaz najważniejszych aktów praw-
nych regulujących działalność komunikacji miejskiej i firm komunalnych 
w tym sektorze, a także ankietę, która była pomocna do naświetlenia 
problemów nie ujętych w innych dokumentach.

W zakresie polityki transportowej UE należy zwrócić uwagę na dwa 
dokumenty, a mianowicie Białą księgę i Zieloną księgę, w których to 

nakreślono plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru trans-
portowego. Konkluzja wypływająca z tych dokumentów jest taka, że 
transport publiczny powinien osiągać poziom wygody, jakości i prędkości 
dostosowany do oczekiwań mieszkańców. Jednocześnie promowane są 
alternatywne sposoby przemieszczania się w stosunku do prywatnego 
samochodu osobowego, a mianowicie piesze dojście, jazda na rowerze, 
skuterze, motocyklu, transport zbiorowy. Z drugiej strony wskazuje kon-
kretne działania, takie jak budowa parkingów Park & Ride, wydzielanie 
pasów  dla autobusów oraz wdrażanie inteligentnych systemów trans-
portowych. 

Porównując dane dotyczące form organizacyjno-prawnych publicz-
nego transportu zbiorowego w latach objętych raportem, należy stwier-
dzić, że w okresie ostatniego dziesięciolecia najistotniejsze zmiany, jeśli 
chodzi o liczebność, dotyczą samorządowych zakładów budżetowych, 
których liczba znacznie się zmniejszyła z 59 do 39, oraz spółek kapi-
tałowych, których liczba z kolei wzrosła z 88 do 100. Przyczyny tego 
zjawiska można tłumaczyć względami ekonomicznymi, a mianowicie 
zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej ani zdolności do 
czynności prawnych i nie będąc właścicielem majątku, którym tylko za-
rządza w imieniu gminy, nie ma także zdolności do zaciągania  kredytów. 
Dlatego jego rozwój poprzez unowocześnienie posiadanego taboru i in-
frastruktury jest utrudnione, gdyż musi się wiązać z zaciąganiem długu 
bezpośrednio przez samorząd. Poza tym utrudnieniem jest brak moż-
liwości prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej, wynikającej 
z ustawy o finansach publicznych. 

Innym aspektem wpływającym na efektywność wykonywania zadań 
jest rodzaj zawartych umów pomiędzy organizatorami i operatorami. 
Według przeprowadzonych badań przez IGKM na próbie 100 operatorów: 
umowy przetargowe zawarło 16% zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, umowy bezprzetargowe zawarte przed wejściem w życie 
rozporządzenia 1370/2007 – 42% oraz umowy bezprzetargowe zawarte 
zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 – 42%. 

Podpisane umowy najczęściej mają formułę tzw. umów netto, czyli 
przychody ze sprzedaży trafiają bezpośrednio do operatora, który po-
nosi ryzyko handlowe i otrzymuje określoną dotację. Umowy podpisane 
w formule brutto, w której wynagrodzenie operatora nie jest zależne od 
wielkości sprzedaży wraz z tworzeniem zarządów transportu i wpływa na 
ograniczenie decyzyjności operatorów  – dotyczą większych ośrodków 
miejskich. Przy czym należy zaznaczyć, że występują różne modele re-
kompensaty. Najpopularniejszą formą  jest stosowanie w umowie stawki 
rozliczeniowej za wozokilometr. Stawki tej nie różnicuje się w przypadku 
jednorodnego taboru autobusy np. w przypadku miasta Radomia 1 , chy-
ba że w grę wchodzi zróżnicowany tabor (autobusy, tramwaje, trolej-
busy). Zaznaczyć trzeba, że stawka ta może podlegać audytowi w celu 
zweryfikowania jej  pod kątem, czy umowa zawarta w trybie powierzenia 
bezpośredniego nie stanowi pomocy publicznej. Kończąc ten wątek ra-
portu, należy stwierdzić, że mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem 
form organizacyjnych w komunikacji miejskiej zarówno pod względem 
organizacyjno-prawnym, jak i wewnętrznego finansowania. 

1 Szerzej na ten temat w artykule W. Sońta, Przetarg czy rekompensata Prze-
gląd Podatków i Finansów Samorządowych,  2014, nr 11.

Nowe książki
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Celem zmian organizacyjno-prawnych było budowanie quasi-ryn-
kowych relacji pomiędzy organizatorem a operatorem wewnętrznym 
oraz promowanie modelu konkurencji regulowanej (czemu wyraz daje 
unijne rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 oraz krajowa ustawa o pu-
blicznym transporcie zbiorowym z 2011 r.). Należy nadmienić, że ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła zasadnicze zmiany 
w systemie planowania sieci  komunikacyjnych, nakładając na wiele 
samorządów (w tym gminy powyżej 50 000 mieszkańców) obowiązek 
przygotowania planów transportowych.

Rozwój infrastruktury i modernizacja taboru to dwa podstawowe 
elementy wpływające na jakość komunikacji miejskiej. Duża dostępność 
środków unijnych sprawia, że przedsiębiorstwa komunikacyjne zyskały 
dostęp do środków finansowych. Raport podaje, że ze środków unijnych 
zakupiono około 600 autobusów i 400 tramwajów oraz kilkadziesiąt 
trolejbusów. Co się tyczy tras tramwajowych i trolejbusowych do końca 
obecnej perspektywy planuje się wybudowanie i zmodernizowanie ponad 
200  km tras tramwajowych.

Raport zwraca uwagę na fakt, że  w krajach zachodnioeuropej-
skich z reguły kolej uważa się za „pełnoprawnego” uczestnika systemu 
komunikacji miejskiej. Lata 2000–2012 były pewnego rodzaju przeło-
mem w postrzeganiu komunikacji kolejowej przez samorządy, do czego 
bez wątpienia przyczyniło się finansowanie unijne. Do Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Trójmieście – powstałej w 1951 r. – dołączyła warszaw-
ska Szybka Kolej Miejska, tyska Szybka Kolej Regionalna oraz znaj-
dująca się w fazie inwestycyjnej Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka 
Kolej Metropolitarna Bit-City (aglomeracja toruńsko-bydgoska) oraz 
Pomorska Kolej Metropolitarna. Prace nad zintegrowanymi inwesty-

cjami obejmują tabor i linie kolejowe, a także budowę przystanków 
i są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Podsumowując, należy stwierdzić, że podejmowane pro-
jekty są dużą szansą na renesans kolei w ruchu miejskim. Problemem 
jest, który szczebel samorządu powinien odpowiadać finansowo za 
utrzymanie kolei aglomeracyjnych. Poziom kosztów wynika m.in. z wy-
sokich stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej należącej do PKP. 
Jeśli chodzi o miast Radom, to obecnie kolej nie spełnia tak dużej roli 
w zakresie przewozów lokalnych jak było to w poprzednim systemie 
gospodarczym, kiedy na rynku funkcjonowały duże przedsiębiorstwa 
państwowe zlokalizowane w centrum miasta i na peryferiach, np. Pod-
kanów. Myślę, że ta tendencja dotyczy również innych większych miast 
w Polsce.

Dalsza część raportu przedstawia konsekwencje ekonomiczno-
-finansowe zmian organizacyjno-prawnych oraz większego dofinanso-
wania komunikacji miejskiej, co pozytywnie wpływa na jej ofertę prze-
wozową, koszty świadczenia usług, a także  przychody ze sprzedaży, 
a w konsekwencji na wynik finansowy.

Na uwagę zasługuje struktura wykorzystywanych przez pasażerów 
komunikacji miejskiej biletów – normalne około 30%, ulgowe około 
40%, bezpłatne 25% i pasażerów bez  biletów czyli tzw. gapowiczów 
około 5%. 

Uwzględniając powyższe, książkę można polecić organizatorom 
transportu zbiorowego, operatorom, Zarządom Transportu oraz wszyst-
kim osobom zainteresowanym polskim transportem zbiorowym

Opracowanie: Dr hab. Wojciech Sońta  prof. nadzw. UTH

W dniu 17 czerwca 2015 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Kra-
kowskiej, wraz z przybyłymi gośćmi świętował jubileusz 70-lecia swego 
istnienia. W tym dniu, w murach macierzystej uczelni, odbyło się uroczy-
ste, nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału. Uroczystość prowadził 
Dziekan Wydziału prof. Tadeusz Tatara, który po przywitaniu dostojnych 
gości zaprezentował Wydział. Następnie głos zabierali kolejno: JM Rek-
tor PK – prof. K. Furtak, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk – prof. Wojciech Radomski, Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Miasta – Rafał Kulczycki (w zastępstwie prof. Jacka 
Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa), Przewodniczący Polskie-
go Związku Inżynierów  i  Techników Budownictwa – Ryszard Trykosko. 
Historię Wydziału przybliżył były, wieloletni dziekan Wydziału prof. Stefan 
Piechnik. Wspominał wielkie osobowości kształtujące kolejne pokolenia 
studentów, dzisiaj już absolwentów, niektórych biorących udział w tej 
uroczystości. 

Druga część posiedzenia poświęcona była prezentacjom poszczegól-
nych jednostek Wydziału, które przedstawiły swoją ofertę naukowo-ba-
dawczą. Dotyczyła ona zarówno propozycji tworzenia nowych kierunków 
studiów, innowacyjnych - a przez to atrakcyjnych - dla współczesnego 
absolwenta szkół średnich i dopasowanych do potrzeb zmieniającego się 
rynku pracy, jak i zarysowania potencjalnych obszarów współpracy z pod-

miotami gospodarczymi. Prezentacje stanowiły odpowiedź Wydziału na 
potrzeby sygnalizowane przez interesariuszy zewnętrznych i wychodziły 
naprzeciw oczekiwaniom kluczowych przedsiębiorstw kształtujących tren-
dy w dziedzinie budownictwa i transportu. O zainteresowaniu słuchaczy 
świadczyła ożywiona dyskusja podczas przerw w kuluarach. W tej części 
posiedzenia głos zabierali również przedstawiciele otoczenia gospodarcze-
go, którzy jednocześnie byli Partnerami tego wydarzenia. Patronami hono-
rowymi uroczystości była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. 

Z okazji 70-lecia działalności Wydziału Inżynierii Lądowej Politechni-
ki Krakowskiej na ręce Dziekana wpłynęło wiele listów gratulacyjnych od 
organów władzy, instytucji naukowych oraz licznego grona reprezentu-
jącego otoczenie gospodarcze. Wiele zawartych w gratulacjach ciepłych 
słów, życzliwości i uznania zarówno dla władz jak i całej społeczności 
akademickiej Wydziału daje motywację do dalszej aktywności zarówno 
na polu naukowym jak i dydaktycznym. 

Krótką relację z przebiegu uroczystości można obejrzeć pod adresem: 
http://www.jubileusz.wil.pk.edu.pl/index.php?mod=art08&pscroll=1

Więcej wydarzeń wpisujących się w rok Jubileuszu Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na stronie www.wil. pk.edu.pl 
w zakładce Jubileusz 70-lecia Wydziału

Jubileusz 70-lecia Wydziału inżynierii lądowej Politechniki krakowskiej


