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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska
Bicycle as an alternative to car combined trips based on the example of the 
Warsaw agglomeration
Abstract: The mobility is one of the basic human activities. People 
use transport system every day travelling to work,  for shopping or 
leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be con
sciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, 
an increase in the number of combined travel is observed, especially 
within the gglomeration. An example would be the metropolitan 
area of Warsaw, where in recent years one can observe a signifi
cant development of P+R and B+R systems. It was noted that 
the B+R system is much cheaper than P + R system and, what is 
more important – it completely eliminates cars from the travel cha
in. In many cases it is therefore more effective.The article presents 
research and experience from the operation of the B+R system in 
Warsaw and agglomeration. It describes intensity of use, its functio
ning, user preferences and the relationship between the B+R and 
P+R. Conclusions and recommendations can underlie the basis  for 
decisions on the future development of the Bike and Ride, in the 
context of developing the Park and Ride system. Recommendations 
can be used for analysis and planning of urban and regional trans
port systems.
Key words: system Bike & Ride, B+R, P+R, interchange nodes,  
modal split, travel behaviors

Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek
Mapping and analysis of problem’s spots from cyclists’ perspective in Cracow
Abstract: Management and development of bicycle network is 
a challenge for big Polish cities. Sufficient data about cyclists, 
their daily trips and problems is lacking. The authors used in
ternet survey to map places perceived by cyclists as problematic. 
During  2 months 532 persons have responded,  mapping 1 235 
spots and 1 140 sections requiring repairing and improvement in 
reference to bicycle traffic. This dataset was completed with 1 174 
respondents’ comments and 1 085 investment suggestions which 
facilitate  interpretation of messages. Generally the most impor
tant problems were: for spots – dangerous intersection – 32%, for 
sections – places where vehicles drive too close bikers – 25% and 
bumpy  surface – 22%. Problems were concentrated at the busiest 
city’s intersections and roads where cyclists were conflicted usual
ly with car drivers – organization of bicycle traffic was defective.  
It is difficult to analyze such a big dataset at the level of a city – 
each spot has it’s unique characteristic. In order to find places of 
the highest concentration of  necessary improvements  the authors 
used point and line density maps. Later they analyzed in detail 
6 hotspots, using information provided by respondents. Applied 
methodology of mapping problems in bicycle network by its users, 
proved to be good and effective. In a very short period we gathe
red big, reliable set of data, which was easy to interpret. Studying 
of the urban infrastructure based on the users participation will 
improve managing of cities in the future, not only with reference 
to the bicycle’s issues.
Key words: bicycle traffic, survey, cycle policy, bicycle network, 
Volunteered Geographic Information, internet application

Sławomir Goliszek
Changes in the availability of collective transport in Lublin as a result of 
infrastructure investments financed from the EU funds  untill 2020
Abstract: In this article the issue of improving urban transport 
functioning / accessibility as a result of infrastructure investments in 
two periods is considered. Analysis of investments of financial per
spectives 2007–2013 and 2013–2020  are to answer the question of 
how funds from current will improve the access to public transport 
in Lublin. In the analysis, it is stated that infrastructure investments 
of the EU perspectives 2007–2013 and 2014–2020 will contribute 
with change travel times by public transport. Infrastructure inve
stments, which are based on the analysis of changes in the accessi
bility of public transport in Lublin were included in two expertises 
focused on cities in Eastern Poland. The main objective of the study 
is to prove the impact of structural funds of the EU perspective for 
2014–2020, for improvement of the functioning and accessiblity of 
public transport in Lublin. Analysis of improving the accessibility 
of public transport in a one–dimensional surface changes presents 
isochrones, arrival time, number of people and a population density 
located in the isochrones in 2013 and 2020.
Key words: improvement of the accessibility of collective public 
transport, isochrones, public urban transport

Szymon Wiśniewski
Cohesion of transport network in the Łódź voivodeship in the light of graph 
analysis
Abstract: This article presents an analysis of the coherence of 
road, rail and tram network in the Łódź  region. It describes lo
cal and regional transport relations between cities located in the 
area serving as a node of international importance, especially  in 
a period when  international network of roads and railway lines  is 
operating only fragmentarily. Against the background of natio
nal and European system of transport links specified measure of 
consistency in terms of the relationship between the cities – hubs 
of the region are determined. In the study graph approach was 
used, assuming that the vertices of the graph are the cities of the 
region and the edges connecting different cities linear elements of 
the road, rail and tram network. Based on data provided by the 
institutions and companies managing transport infrastructure and 
organization and providing transport services, transport system 
of the Łódź voivodeship  has been presented and then – thanks 
suitable generalization  a graph allowing the study of geographical 
coherence has been drawn on this base. Furthermore a possibility 
of raising the coherence of the operating structures in relation to 
the investment policies conducted by the infrastructure managers 
has been indicated.
Key words: transport network, TEN–T, graph, Łódź region, Łódź 
voivodeship

Sebastian Kowerski, Czesław Wolek
Analysis of fast tram’ and metro’ operation parameters
Abstract: The paper presents an analysis of the operating parame
ters of fast tram and metro on the example of the Poznan Fast Tram 
(PST) and the underground in Warsaw. The tests were performed on 
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sections of a length of about 5900 meters in the case of Poznan, and 
5600 meters of the case of Warsaw. In the capital of Wielkopolska 
studies have been carried out on the section: Osiedle Sobieskiego 
– Most Teatralny. Bus station “Most Teatralny” (Theatre Bridge) 
serves as a temporary stop during the reconstruction works at the 
Rondo Kaponiera reconstruction. In Warsaw, subway’ section from 
the Marymont station to the Center station has been tested. The 
article is enriched by diagrams and photographs illustrating  discus
sed means of transport. Tests were carried out on working days from 
April till June 2014. During survey time, distance between stations 

and time of passenger transfers have been measured. Collected data 
have been used in the detailed analysis of the four operational pa
rameters. The proportion of passenger’s transfer time and time of 
journey (ride)  of each of the transport mean have been presented in 
clear diagrams. The drawings show changes in technical and com
munication speed and their schedule for following  analyzed trams 
and subway trains. Drawings present also distribution of passenger 
transfer time (stop on the platform). Summary containing conclu
sions of the research is closing the article.
Key words: public transport, underground, fast tram
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Rower jako alternatywa dla samochodu 
w podróżach łączonych na przykładzie 
aglomeracji warszawskiej1

Streszczenie. Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowie
ka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojaz
dach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział 
samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości 
w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi ko
munikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmoto
ryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni 
publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty 
przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pie
szo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale 
raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania 
się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obsza
rach śródmiejskich obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, 
zwłaszcza  w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja 
warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów 
P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu 
P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu 
z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. 
Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu 
B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje  intensywność wykorzystania 
systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje 
pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomenda
cje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju 
systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy 
i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
Słowa kluczowe: B+R, P+R, węzły przesiadkowe, podział zadań prze
wozowych, zachowania komunikacyjne

Wprowadzenie
Problematyka „Parkuj i Jedź” (P+R) poruszona w artyku
le [1], zwłaszcza w kontekście wysokich kosztów budowy 
i eksploatacji, w stosunku do uzyskiwanych korzyści, skłania 
do przyjrzenia się roli, jaką w systemach podróży łączonych 
może odgrywać rower (system B+R). Jest to zagadnienie in
teresujące w związku z widocznym wzrostem zainteresowa
nia wykorzystywaniem rowerów w codziennych podróżach.

Badania prowadzone w Warszawie pokazują stały wzrost 
natężeń ruchu rowerowego. Szacuje się, że w ciągu 5 lat, od 
roku 2009 do roku 2014 [2] odnotowano trzykrotny wzro
stu ruchu rowerowego w szczycie porannym i ponad dwu
krotny w szczycie popołudniowym (rys. 1).

Zmianom podlega także struktura motywacji podróży 
w ruchu rowerowym. W badaniach ankietowych w War
szawie wykonanych w roku 2012 na próbie około 3 tysięcy 
rowerzystów stwierdzono, że w ciągu doby udział podróży 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: A. Brze
ziński 50%, K.JesionkiewiczNiedzińska 50%

związanych z pracą i szkołą jest na poziomie 60%, a w godzi
nach szczytu porannego na poziomie aż 90% [2] i [3]. 
Wzrost udziału podróży codziennych potwierdza także dy
namiczny wzrost natężeń ruchu w okresie porannym, kiedy 
to występuje najwięcej podróży w ww. grupach motywacji. 
Wszystko to sprzyja uznaniu rosnącej roli roweru jako waż
nego środka transportu miejskiego, z coraz większym udzia
łem w podziale zadań przewozowych. 

Zainteresowanie systemem B+R
Na Mazowszu, podobnie jak w przypadku systemu P+R, 
funkcjonują dwa systemy parkingów umożliwiających 
przesiadkę z rowerów na transport zbiorowy (system B+R). 
Jeden jest organizowany przez samorządowego przewoźni
ka kolejowego Koleje Mazowieckie (KM), a drugi (na tere
nie Warszawy) przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). 
W obu przypadkach przeważają parkingi rowerowe zada
szone (wiata rowerowa lub miejsce wewnątrz parkingu ku
baturowego), a stojaki w kształcie ram, umożliwiają bez
pieczne przypięcie roweru.

W Warszawie rozwój systemu B+R następuje dość 
szybko. Funkcjonuje już 57 parkingów B+R, oferujących 
1132 miejsca do parkowania rowerów [4], z czego ZTM 
udostępnia 42 parkingi z 990 miejscami o wysokim stan
dardzie. 10 parkingów B+R funkcjonuje łącznie z syste
mem P+R. Dla posiadaczy okresowych biletów ZTM sys
tem jest bezpłatny (wymaga biletu co najmniej dobowego).

Wykorzystanie parkingów jest jednak bardzo zróżnico
wane i nawet w okresach wiosennoletnich nie przekracza 
67% (maks. zidentyfikowane napełnienie dzienne na parkin
gu Metro Wilanowska). Średnie napełnienie na parkingach 
związanych z metrem (na podstawie badań czterech parkin
gów: P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, 

Rys. 1. Natężenia ruchu rowerowego [rowery/godzinę] w Warszawie w latach 2009–2014 
odnotowane w przekrojach trzech ulic: Odrowąża, Marszałkowska, Popiełuszki 
Źródło: badania własne.
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P+R Metro Młociny oraz P+R Al. Krakowska) jest na po
ziomie 30%. Łączna akumulacja rowerów w systemie B+R 
jest na poziomie 190 rowerów średnio w skali całego miasta! 
Oznacza to, że pomimo dobrej jakościowo oferty wykorzy
stanie systemu jest bardzo małe. Powodem może być dobra 
dostępność przystanków transportu zbiorowego pieszo (98% 
przystanków jest w zasięgu 500 metrów dojścia pieszego) i duży 
odsetek bezpośrednich podróży wykonywanych rowerami, 
co widać w corocznych wzrostach natężenia ruchu rowero
wego w motywacji dom–praca. 

Zdecydowanie większe jest zainteresowanie systemem 
poza granicami miasta, przy czym są zarówno przykłady bra
ku zainteresowania (Teresin), jak i popytu przekraczającego 
podaż (Błonie > 100%), wymuszającego parkowanie rowe
rów poza miejscami wyznaczonymi. Rozwój systemu nastę
puje pomimo jakościowo gorszej oferty w zakresie infra
struktury rowerowej (trasy rowerowe, parkingi) niż w War
szawie. Wynika to m.in. z ogólnego wzrostu ruchu rowero
wego, poprawy atrakcyjności oferty kolejowej i ograniczeń 
dostępności centrum Warszawy dla samochodów.

Przykładem zmieniającej się roli systemu B+R jest linia 
kolejowa łącząca Grodzisk Mazowiecki z Warszawą. W ba
daniach własnych wykonanych w latach 2008 i 2013 na 
trzech przystankach kolejowych: Grodzisk Mazowiecki, 
Brwinów i Milanówek stwierdzono, że w ciągu 5 lat nastąpił 
wyraźny wzrost liczby dojazdów rowerem do przystanku ko
lejowego, od 80% w Milanówku (gdzie już w roku 2008 ro
wer był dobrze wykorzystywany), do 150% w Grodzisku 
Mazowieckim, aż do 400% w Brwinowie! W sumie akumu
lacja rowerów zaparkowanych w systemie B+R na trzech 
sąsiednich przystankach kolejowych tej linii wzrosła ze 145 
rowerów w roku 2008 do 344 rowerów w roku 2013, czyli 
ponad dwukrotnie.

Warto podkreślić rosnące znaczenie systemu B+R na 
tle systemu P+R. W okresie pomiędzy rokiem 2008 
a 2013 w Brwinowie udział podróży odbywanych do przy
stanku kolejowego rowerem2 wzrósł z 13% do 33%, 
a w Grodzisku Mazowieckim z 14% do 22%. Najmniejszą 
zmianę odnotowano w Milanówku (wzrost z 29% do 31%), 
ale wynikało to z wcześniejszego wysokiego udziału ruchu 
rowerowego w podziale zadań przewozowych w dojeździe 
do przystanku kolejowego. Ciekawym przypadkiem jest 
Brwinów, gdzie przewaga systemu B+R została uzyskana 
między innymi dzięki słabości systemu P+R. 

Przykłady te pokazują, że nawet bez specjalnego angażo
wania się w rozwój infrastruktury rowerowej, możliwe jest 
stosunkowo łatwe osiągnięcie udziału ruchu rowerowego 
w niepieszych podróżach łączonych na poziomie 1/4, a nawet 
1/3 podróży indywidualnych. Prawdopodobnie dalsze zwięk
szenie znaczenia ruchu rowerowego, powyżej 30–35% 
udziału, wymagałoby już dodatkowych działań i zachęt ze 
strony organizatorów ruchu, także rozwoju infrastruktury. 

Badania ujawniły także, że dynamika rozwoju systemu 
B+R jest większa niż systemu P+R (rys. 5). 

2 Udział liczony jako stosunek dojazdów w systemie B+R do sumy dojazdów w sys
temie B+R i P+R.

Rys. 2. Akumulacja parkowania w systemie B+R na wybranych stacjach linii Warszawa–
Grodzisk Maz. Porównanie roku 2008 (druga połowa kwietnia temp. ~20°C) i 2013 (pierw-
sza połowa czerwca; ~25°C)
Źródło: badania własne.

Rys. 3. Podział zadań przewozowych (rower i samochód) w dojazdach do przystanków kole-
jowych – rok 2008 
Źródło: badania własne.

Rys. 4. Podział zadań przewozowych (rower i samochód) w dojazdach do przystanków kole-
jowych – rok 2013
Źródło: badania własne.

Rys. 5. Dynamika wzrostu liczby podróży łączonych z przesiadką na kolej, na podstawie 
badań własnych przeprowadzonych w latach 2008 i 2013
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Wykorzystywanie parkingów rowerowych zależy od 
wielkości dojazdowego ruchu rowerowego do węzła prze
siadkowego (zapotrzebowania) oraz usytuowania parkingu 
B+R w węźle przesiadkowym (atrakcyjności lokalizacji). 
Jeśli parking jest usytuowany dogodnie, w miejscu atrakcyj
nym, blisko wejścia na peron, najczęściej cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jeśli nie, bywa że jest ignorowany przez 
użytkowników, którzy wolą pozostawiać rowery blisko wej
ścia na peron, często poza zorganizowanym parkingiem. Na 
przykład w Brwinowie większość rowerów (ponad 87%) po
zostawianych jest w przejściu podziemnym, w rejonie wejścia 
na peron, pomimo dostępnego parkingu zarządzanego przez 
KM. W tym przypadku dodatkową korzyścią jest ochrona 
rowerów przed złymi warunkami atmosferycznymi. Podobne 
zachowania mają miejsce w Mińsku Mazowieckim, gdzie je
dynie 15% rowerzystów korzysta ze zorganizowanego par
kingu. 

Przykłady te ujawniają oczekiwania rowerzystów co 
do sposobu organizacji węzła przesiadkowego i organiza
cji infrastruktury przeznaczonej dla rowerów. Rosnące 
znaczenie systemu B+R dowodzi jednak, że podobnie jak 
w przypadku systemu P+R, słabości infrastruktury par
kingowej nie decydują o rozwoju tego systemu. Ważniejsze 
są takie czynniki jak dostępność węzła przesiadkowego (od
ległości dojazdu rowerem i jakość infrastruktury ułatwiającej 
dojazd) oraz atrakcyjność przesiadki na system transportu 
zbiorowego.

Sezonowość systemu B+R
System transportu rowerowego posiada naturalne ogranicze
nia związane z akceptowalnymi długościami podróży (pre
ferowane długości jazdy nie większe niż 6–8 km [2]), ciągle 

Fot. 1. 
Przystanek kolejowy 
Brwinów – rowery  
zaparkowane  
w przejściu podziemnym 
Fotografia własna

Fot. 2. 
Przystanek kolejowy 
Milanówek – rowery  
na parkingu B+R  
w sąsiedztwie  
przejścia podziemnego 
Fotografia własna

Fot. 4. 
Przystanek kolejowy  
w Błoniu – zorganizo-
wany zadaszony  
parking B+R 
Fotografia własna

Fot. 3. 
Rowery zaparkowane  
w rejonie dworca kolejowego  
w Grodzisku Mazowieckim 
Fotografia własna

niedostateczną jakością infrastruktury oraz dużą wrażliwością 
na warunki pogodowe. Zmniejszanie się popytu w dniach 
z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi sięga 75% 
w dni deszczowe i aż 95% w okresie zimy [2]. 

Wpływ warunków pogodowych na ruch rowerowy po
twierdzają także statystyki warszawskiego systemu roweru 
publicznego Veturilo. W dniach z opadami atmosferyczny
mi liczba wypożyczenia jest mniejsza o 35–55%, w zależ
ności od okresu dnia kiedy występują opady. 

Zmniejszenie jest wyraźne, chociaż mniejsze niż obser
wowane w grupie użytkowników rowerów prywatnych. 
Różnice można tłumaczyć specyfiką korzystania z obu ro
dzajów rowerów. Korzystający z rowerów prywatnych, np. 
podróżując do pracy, podejmują decyzję na początku dnia 
i może ona oznaczać całodniową rezygnację z korzystania 
z roweru. Korzystający z łatwiej dostępnych rowerów pu
blicznych decyzje mogą podejmować na bieżąco, w zależ
ności od sytuacji atmosferycznej. Wyraźniejszy jest wpływ 
niskiej temperatury (poniżej 0°C) na zainteresowanie rowe
rami publicznymi. Zmniejszenie liczby wypożyczeń prze
kracza 90%.

W systemach B+R na liniach kolejowych w obszarze 
aglomeracji sezonowość ruchu rowerowego jest zdecydo
wanie mniejsza. W badaniach wykonanych zimą na linii 
kolejowej do Mińska Mazowieckiego stwierdzono, że pomi
mo niekorzystnych warunków atmosferycznych (tempera
tura –1°C, zalegający śnieg) system funkcjonował (na przy
stanku Sulejówek Miłosna odnotowano aż 80 zaparkowa
nych rowerów!). Porównanie akumulacji parkowania rowe
rów wiosną i zimą przedstawiono na rysunku 9.

W takich przypadkach, gdzie rola systemu B+R jest 
duża (duże zainteresowanie dojazdami rowerami do węzła 
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przesiadkowego), występuje mniejsza sezonowość ruchu 
rowerowego. Jeśli system B+R obsługuje nie więcej niż 
10% dojazdów transportem indywidualnym (łącznie P+R 
i B+R), wskaźnik sezonowości3 jest na poziomie 30–45%. 
Gdy udział systemu B+R jest w przedziale od 21% (przy
padek Sulejówka Miłosnej) do 42% (przypadek Halinowa), 
wskaźnik sezonowości jest dużo mniejszy i wynosi około 
16% (rys. 10).

długości podróży
W roku 2012 przeprowadzono badania pięciu przystan
ków [5]: Wesoła, Wola Grzybowska, Sulejówek, Sulejówek 
Miłosna i Halinów na linii kolejowej Warszawa–Mińsk 
Mazowiecki, w celu znalezienia zależności pomiędzy inten
sywnością wykorzystania systemów P+R i B+R a zasię
giem oddziaływania kolei (pasażerowie odbywający podró
że lokalne4 i ponadlokalne). 

Okazało się, że występuje związek pomiędzy udziałem 
podróży ponadlokalnych (wywołanych np. dobrą dostęp
nością z sieci drogowej lub atrakcyjnością położenia w tańszej 
strefie biletowej) a zapotrzebowaniem na rozwój systemu 
P+R (rys. 11). Charakterystyka systemu B+R jest inna. 
Jego znaczenie wzrasta wraz ze wzrostem udziału podróży 
lokalnych, w przypadku których wykorzystywanie samo
chodu jest mniej uzasadnione.

3  

4 Podróż lokalna w rozumieniu podróży wykonywanej w obrębie jednej miejscowo
ści lub dzielnicy Warszawy. Przykładowo podróżami lokalnymi w dojazdach do 
przystanku kolejowego w Halinowie są wszystkie podróże z obszaru Halinowa do 
przystanku kolejowego Halinów.

Rys. 8. Wypożyczenia rowerów publicznych Veturilo na tle warunków pogodowych – paź-
dziernik 2012 r
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Warszawa.

Rys. 9. Sezonowość systemu B+R 
Źródło: na podstawie [5] i badań własnych.

Fot. 5 i 6. 
Przystanek Halinów  
– parkowanie rowerów 
w sezonie zimowym  
i letnim  
Fotografia własna

Rys. 6. Ruch rowerowy w różnych warunkach pogodowych na ul. Odrowąża w Warszawie  
– rok 2012 
Źródło: badania własne.

Rys. 7. Ruch rowerowy w różnych okresach roku w Al. Ujazdowskich w Warszawie – rok 2012 
Źródło: badania własne.
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Należy jednak zauważyć, że zależność ta nie jest liniowa. 
Duży udział podróży lokalnych nie przekłada się w sposób 
automatyczny na zainteresowanie korzystaniem z B+R. 
W takich przypadkach rower konkuruje zarówno z podróża
mi odbywanymi pieszo (zwłaszcza gdy długości dojść są na 
poziomie do 750 metrów5) oraz – jeśli jest – lokalną komu
nikacją autobusową. Można zauważyć, że tam gdzie przy
stanki autobusowe są położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
przystanku kolejowego, zainteresowanie B+R maleje.

Przykładowo na przystanku kolejowym Warszawa Wesoła, 
będącym ważnym węzłem przesiadkowym (w godzinie 
szczytu korzysta z niego 535 osób jadących do Warszawy), 
nie ma zainteresowania systemem B+R, a na przystankach 
Wola Grzybowska i Sulejówek, gdzie odległości do najbliż
szego przystanku autobusowego wynoszą odpowiednio 
400 metrów i 700 metrów, zainteresowanie jest duże 
(zwłaszcza w Sulejówku).

Zależność ta jest dobrze widoczna w granicach 
Warszawy. Gęstość połączeń drogowych i dostępność trans
portu zbiorowego, zdecydowanie większa niż w aglomera
cji, prowadzi do mniejszego zainteresowania systemem 
B+R. Przykładem są przystanki Choszczówka i Toruńska 
na linii kolejowej do Legionowa. Na Choszczówce dominu
ją krótkie podróże (72% podróży < 1,5 km) i w rezultacie 
przeważają dojścia piesze (60% docierających na przysta
nek). Dojazdy samochodami są na poziomie 26%, a rowe
rami tylko 8%. Przystanek Toruńska obsługuje podróże 
długie (45% podróży > 5km) wykonywane przede wszyst
kim komunikacją autobusową (68% docierających na przy
stanek), przy słabym zainteresowaniu pieszych (14% po
dróży) i brakiem zainteresowania ze strony rowerzystów! 

Związek pomiędzy intensywnością wykorzystywania 
transportu zbiorowego i rowerów pokazano na rysunku 17, 
przedstawiającym uogólniony podział zadań przewozowych 
w wybranych miastach Europy [7] w dwóch charaktery
stycznych grupach miast: z dużym udziałem ruchu rowero
wego (>30%) i z małym udziałem ruchu rowerowego 
(<3%). Można zauważyć, że w tych miastach, gdzie w co
dziennych podróżach dominuje ruch rowerowy, udział syste
mu transportu zbiorowego jest niewielki i stanowi poniżej 
15%. Natomiast tam, gdzie ruch rowerowy jest na niskim 
poziomie, udział transportu zbiorowego wzrasta powyżej 
35%. Duży udział ruchu rowerowego w podziale zadań prze
wozowych nie przekłada się w prosty sposób na mały udział 
ruchu samochodowego, czego przykładem jest Groningen.

Rezerwy systemu B+R
Badania wykonane na przystankach kolejowych [2] ujaw
niły niewykorzystywane rezerwy tkwiące w systemach 
podróży łączonych P+R i B+R. Wśród pasażerów kolei 
zainteresowanie korzystaniem z rowerów deklaruje zwykle 
niewielki odsetek osób (<10%). Natomiast o wiele wię
cej osób deklaruje gotowość zmiany swoich dotychczaso

5 750 metrów to średnia długość dojścia pieszego do przystanków kolejowych 
Warszawa Choszczówka, Warszawa Płudy, Warszawa Żerań, Warszawa Toruńska 
oraz Warszawa Praga wyznaczona na podstawie ankiet w ramach opracowania [6].

Rys. 10. Procentowe zmniejszenie ruchu rowerowego w sezonie zimowym
Źródło: na podstawie [5] i badań własnych.

Rys. 11. Udział systemu P+R w obsłudze dojazdów do przystanków kolejowych na tle udzia-
łu dojazdów lokalnych
Źródło: [5].

Rys. 12. Podział zadań w systemach P+R i B+R na analizowanych przystankach kolejowych.
Źródło: [5].

Rys. 13 i 14. Średnie długości podróży i podział zadań przewozowych na przystanku Warszawa 
Choszczówka
Źródło: [6]
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wych przyzwyczajeń, pod warunkiem stworzenia lepszych 
warunków dostępu do przystanków kolejowych (na przy
stanku Warszawa Sulejówek Miłosna 31% pasażerów, a na 
przystanku Halinów 25% pasażerów zadeklarowało chęć 
dojeżdżania rowerem).

Warto zwrócić uwagę, że planując działania prowadzące 
do rozwoju systemu B+R, nie podnosi się ryzyka wzbudza
nia niepożądanych podróży, co bywa mankamentem syste
mu P+R (zachęcanie do podróżowania samochodem, wy
dłużanie podróży wykonywanych samochodem, degradacja 
przestrzeni w rejonie przystanku kolejowego), co szerzej 
omówiono w [1] i [8]. 

Wnioski i rekomendacje
1. Z roku na rok rośnie rola systemów B+R. Ich znaczenie 

zależy od położenia węzła przesiadkowego w stosunku 
do źródeł podróży (jest tym większe, im większy jest 
udział podróży krótkich i średnich) oraz atrakcyjności 
przesiadki na transport zbiorowy.

2. Porównanie systemów B+R w Warszawie i jej otocze
niu wskazuje, że większą popularnością system B+R 
cieszy się poza granicami Warszawy, przy czym jego 
znaczenie jest mniejsze niż systemu P+R (maksymalny 
zidentyfikowany udział był na poziomie 42% podróży 
odbywanych indywidualnym środkiem transportu).

3. Tworzenie warunków do odbywania podróży w systemie 
B+R zwiększa zainteresowanie odbywaniem podróży 
łączonych, ale brak parkingów rowerowych nie warun
kuje rozwoju systemu. Dobre usytuowanie parkingów 
rowerowych w węźle przesiadkowym poprawia nato
miast komfort parkowania i przyczynia się do porządko
wania otoczenia.

4. W pewnych przedziałach odległości od węzła przesiad
kowego (atrakcyjnych z punktu widzenia dojazdu rowe
rem) system B+R może konkurować z systemem P+R, 
będąc dla niego dobrą alternatywą (mniej miejsca po
trzebnego na parkowanie, krótsze odległości dojścia do 
peronów, efekt środowiskowy i zdrowotny). 

5. Czynnikiem istotnym dla intensywności wykorzystywania 
rowerów są warunki pogodowe. W podróżach w systemie 
typu B+R wpływ ten jest jednak mniejszy. W dojazdach 
do przystanków kolejowych nie obsługiwanych transpor
tem zbiorowym, zimą odnotowano spadek zainteresowa
nia wykorzystywaniem rowerów nie większy niż 20%.

6. Rozwój systemu B+R nie jest obarczony ryzykiem ge
nerowania zbyt długich podróży, co bywa problemem 
systemów P+R.
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Mapowanie i analiza miejsc  
problemowych z perspektywy  
rowerzystów w Krakowie1

Streszczenie. Rozwój i zarządzanie siecią rowerową jest wyzwaniem dużych 
polskich miast. Brakuje danych na temat rowerzystów, ich dziennych po
dróży i problemów. Autorzy wykorzystali aplikację mapową i ankietę inter
netową, aby znaleźć miejsca postrzegane przez rowerzystów za problemo
we. W ciągu 2 miesięcy 532 osoby naniosły na mapę 1 235 miejsc i 1 140 
odcinków dróg, które wymagały naprawy i usprawnienia pod kątem ruchu 
rowerowego. Dane były wzbogacone 1 174 komentarzami i 1 085 propo
zycjami inwestycji, co znacznie ułatwiło ich interpretację. Najbardziej pro
blemowymi miejscami były: w przypadku punktów – niebezpieczne skrzy
żowania – 32% wskazań; w przypadku odcinków dróg – miejsca, gdzie 
pojazdy jeździły zbyt blisko rowerzystów – 25% lub nawierzchnia była 
nierówna – 22%. Problemy koncentrowały się na najbardziej ruchliwych 
skrzyżowaniach i ulicach, gdzie rowerzyści wpadali w konflikt z kierowca
mi samochodów – ruch rowerowy był tam zwykle źle zorganizowany, np. 
nie było ścieżek rowerowych. Tak duże zbiory danych trudno analizować 
na poziomie miasta, każde miejsce jest specyficzne. Autorzy wykorzystali 
więc mapy gęstości punktów i linii problemowych, aby znaleźć miejsca ich 
największej koncentracji. Następnie przeanalizowali je szczegółowo i zapro
ponowali zmiany, bazując na informacjach dostarczonych przez badanych. 
Wykorzystana metoda zbierania danych o jakości infrastruktury rowero
wej, w której pytamy jej użytkowników o opinie, okazała się bardzo dobra 
i skuteczna. W bardzo krótkim okresie udało się zdobyć ogromną ilość da
nych. Dzięki zaangażowaniu rowerzystów i liczbie ankiet dane były łatwe 
w interpretacji i rzetelne. Badanie stanu infrastruktury miejskiej „oczami” 
jej użytkowników znacznie usprawni zarządzanie miastami w przyszłości, 
nie tylko w kwestiach rowerowych.
Słowa kluczowe: ruch rowerowy, badanie sondażowe, polityka rowero
wa, ścieżki rowerowe, wolontariacka informacja geograficzna, aplikacja 
internetowa

Wprowadzenie
Zarządzanie infrastrukturą rowerową, dbanie o jej jakość 
i rozbudowę, w tak dużym mieście jak Kraków jest poważ
nym wyzwaniem. Według GUS [1] sieć ścieżek rowero
wych w Krakowie w roku 2011 miała długość 108 kilome
trów, w 2012 – 135 kilometrów. Warszawa miała w 2012 
318 kilometrów ścieżek, Wrocław – 204 kilometry. Jednak 
w najbliższych latach możemy się spodziewać bardziej dyna
micznej rozbudowy tej sieci. W maju 2014 roku 85% gło
sujących w referendum lokalnym w Krakowie opowiedzia
ło się za rozbudową sieci ścieżek rowerowych. Dodatkowo 
Kraków podpisał Kartę Brukselską, w której zadeklarował, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: Ł. Kowalski 
34%, A. Miłosz 33%, B. Peek 33%.

że udział ruchu rowerowego w ruchu miejskim od 2010 
do 2020 roku wzrośnie do 15% [2]. Niestety, według wy
ników Kompleksowego Badania Ruchu przeprowadzonego 
w 2013 roku, udział ruchu rowerowego w podziale zadań 
przewozowych wynosi 1,2 % [3]. Szacunki nieoficjalne mó
wią nawet o 5–8% [4].

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą rowerową w mie
ście i jej rozbudowa wymagają wiedzy na temat najczęściej 
używanych tras przez rowerzystów i informacji o tym, gdzie 
znajdują się dla nich miejsca najbardziej uciążliwe. Wyzna
czenie miejsc priorytetowych do poprawy infrastruktury 
powinno opierać się na rzetelnych danych uzyskanych od 
użytkowników tej infrastruktury. Na przykład poprawa 
bezpieczeństwa przejazdu rowerzysty przez skrzyżowanie 
powinna zostać zrealizowana priorytetowo w miejscu, gdzie 
przemieszcza się codziennie duża liczba rowerzystów, która 
wskazała to miejsce jako niebezpieczne. Brakuje jednak da
nych, na których można by było oprzeć tego typu decyzje. 
Osoby zarządzające siecią rowerową w Krakowie mogą po
siłkować się w kwestii rozmieszczenia potoków rowerzy
stów grawitacyjnymi modelami przemieszczeń, takimi jak 
ten przygotowany przez Kowalskiego i in. [5]. Są to jednak 
tylko dane modelowe. Podobnie, jeśli chodzi o jakość infra
struktury, brakuje aktualnych danych na temat jej stanu. 
Dla Krakowa istnieje raport przygotowany przez członków 
stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, oparty na ich 
badaniach terenowych [6]. Jego zaletą jest kompleksowe 
spojrzenie na funkcjonowanie sieci dróg rowerowych. 
Pojedyncze osoby nie są jednak w stanie uchwycić, które 
miejsca z perspektywy rowerzystów na obszarze całego 
miasta są najbardziej uciążliwe. Nie mogą dokładnie przyj
rzeć się każdemu odcinkowi sieci tak dobrze, jak to robią 
tysiące rowerzystów podczas codziennych podróży. Co wię
cej – taka ocena infrastruktury rowerowej jest subiektyw
na, zależna od osobistych preferencji rowerzysty prowadzą
cego badania terenowe.

Rozwiązaniem problemu braku informacji na temat ja
kości infrastruktury rowerowej może być odwołanie się 
bezpośrednio do wiedzy jej użytkowników. Osoby te swoją 
wiedzą i doświadczeniem dzielą się na zasadach wolontaria
tu. Metoda, w której próbujemy rozwiązać problem przy 
pomocy bliżej nam nieznanej grupy ludzi, w literaturze an
glojęzycznej określana jest mianem crowdsourcing’u (w do



11

TransporT miejski i regionalny 09 2014

słownym tłumaczeniu – czerpania z tłumu) [7]. Jeśli infor
macje przekazywane przez ochotników zapisywane są na 
mapie, możemy mówić o wolontariackiej informacji geo
graficznej (ang. Volunteered Geographic Information – 
VGI). Jednym z przykładów tego typu działań jest polski 
portal NaprawmyTo!, na którym można zaznaczać na ma
pie miejsca, które wymagają interwencji władz miejskich 
[8]. Podobny portal działa dla Chicago – tam mieszkańcy 
mogą zgłaszać usterki przez Internet, SMSem lub telefo
nicznie [9]. Takie systemy wspomagające zarządzanie mia
stem, dostarczając ekspertom bardzo dużej ilości potrzeb
nych danych, pozwalają władzom podejmować racjonal
niejsze decyzje.

Celem artykułu jest wskazanie w Krakowie miejsc uwa
żanych przez rowerzystów za problemowe, uciążliwe lub nie
komfortowe. Autorzy podjęli próbę oceny crowdsourcing’u, 
jako metody pozyskiwania takich informacji i zapropono
wali metodykę ich analizy.

Sposób zbierania danych i ich charakterystyka
Informacje na temat miejsc, które krakowscy rowerzy
ści uważali za najbardziej uciążliwe, pozyskano za pomocą 
aplikacji internetowej dostępnej pod adresem ankietaro
werowa.pl. Rowerzyści musieli zaznaczać na mapie miej
sca (punkty lub odcinki) uważane przez nich za uciążliwe 
i niekomfortowe oraz za pomocą kwestionariusza ankiety 
je scharakteryzować. Każdemu takiemu miejscu respondent 
mógł przypisać kilka kategorii, np. „samochody jeżdżą zbyt 
blisko”, „nierówna nawierzchnia”. Kategorie miejsc uciążli
wych były wzorowane na podobnych badaniach naukowych 
przeprowadzonych w Kopenhadze przez Snizek i in. [10]. 
Rowerzyści ponadto wytyczyli trasy, którymi się zwykle 
przemieszczają, określając częstotliwość, z jaką z nich ko
rzystają, oraz wskazywali miejsca, gdzie ich zdaniem nale
żałoby przeprowadzić inwestycje usprawniające ruch rowe
rowy. Informacja o ankiecie rozpowszechniana była głównie 
za pomocą mediów społecznościowych – portalu Facebook.
com, w tym poprzez stronę organizacji Kraków Miastem 
Rowerów, która ma ponad 11 000 odbiorców. Dane zbie
rane były od 29 marca do 4 czerwca 2014 roku i dotyczyły 
obszaru Krakowa. W badaniu mogli wziąć udział ci, którzy 
używali roweru w ciągu ostatniego roku.

Ankietę wypełniły 532 osoby. 62% respondentów to 
mężczyźni. Najczęściej ankietę wypełniły osoby w wieku 
20–29 lat (59%). Respondenci w wieku 30–39 lat stanowi
li 31%, w wieku 15–19 lat – 5%, powyżej 39 lat – 4%. 
57% uczestników badania było osobami pracującymi, 
a 32% – studentami, pozostałe 11% uczyło się lub nie pra
cowało.

W sumie zebrano informacje o 1235 punktach i 1140 
odcinkach uciążliwych dla rowerzystów. Uwzględniając ka
tegorie, udało się zebrać informację o 1435 problemach 
punktowych i 1909 problemach liniowych. Szczegółową 
interpretację analizy miejsc problemowych ułatwiały 1174 
komentarze dołączone do 35% miejsc oraz sugestie zmian 
i inwestycji dla, dodatkowo, 1085 lokalizacji (punktów, od
cinków i obszarów).

Metodyka analizy danych
Tak duży i bogaty zbiór danych wymaga zaproponowania od
powiedniej procedury badawczej, dzięki której można wyróż
nić najważniejsze miejsca problemowe i właśnie tam zainter
weniować najpierw. Nasza analiza składała się więc z 3 etapów.

Etap 1. Stworzenie map gęstości punktów i odcinków. 
Obszar Krakowa podzielony został na pola kwadratów o boku 
100 metrów. Dla każdego kwadratu obliczono w promieniu 
150 m od jego środka ciężkości odpowiednio liczbę punktów 
lub długość odcinków problemowych na km2. Ze względu na 
duże zagęszczenie odcinków problemowych w centrum mia
sta dla tego obszaru przeprowadzono dodatkowo analizę na 
polach kwadratowych o boku 25 metrów i promieniu koła 
50 metrów. Punkty i odcinki były ważone zgodnie z liczbą 
kategorii problemowych. Wynikiem analizy był raster.

Etap 2. Wyznaczenie obszarów najbardziej problemowych 
na podstawie etapu 1 – o największym zagęszczeniu, osobno 
dla punktów i odcinków. W tym celu w obszarach o najwyż
szych wartościach na mapie rastrowej zaznaczono wszystkie 
obiekty wektorowe (punkty lub linie) i przypisano im katego
rię miejsca. Przykładowo – jeśli gęstość punktów na mapie 
rastrowej koncentrowała się wokół ronda Mogilskiego, 
wszys t  kie punkty z obszaru ronda włączono do grupy. 
Następnie bazując już na danych wektorowych, stworzono 
ran king najbardziej problemowych grup odcinków i punktów.

Etap 3. Analiza miejsc wyznaczonych w poprzednim 
etapie została przeprowadzona na podstawie przypisanych 
im kategorii, komentarzy, propozycji zmian oraz obserwacji 
terenowej.

Gdzie są miejsca problemowe?
Najczęściej wskazywano na niebezpieczne skrzyżowania, nie
równą nawierzchnię i auta, które jeżdżą zbyt blisko rowe
rzystów – po około 20% wskazań. Piesi chodzący po ścież
ce rowerowej, hałas lub zanieczyszczone powietrze i zapar
kowane samochody – stanowiły po około 10% wszystkich 
problemów. Pozostałe kategorie – odnoszące się do innych 
rowerzystów, remontów i zbyt stromej drogi – mniej niż 4%.

Najbardziej problemowe odcinki dróg (o gęstości powy
żej 100 m/km2) koncentrowały się zwykle wzdłuż ulic o du
żym natężeniu ruchu samochodowego, takich jak ulice 
Mogilska (A), Wielicka (B), Opolska (C), Nowohucka (D), 
Kamieńskiego–Konopnickiej (E), aleja Trzech Wieszczów (F) 
i aleja 29 Listopada (G). Poza tym w centrum najbardziej 
uciążliwe były ulice: Kopernika (H) i Karmelicka (I) (rys. 1a, 
c). Rowerzyści najczęściej wskazywali tam na konflikt z kie
rowcami samochodów, którzy przejeżdżali zbyt blisko (25% 
wskazań) oraz na zły stan nawierzchni (22%). Szczególnie 
połączenie tych dwóch czynników może prowadzić do sytu
acji wypadkowej – gdy rowerzysta chce ominąć przeszkodę 
w momencie, kiedy wyprzedza go samochód.

Miejsca o największym zagęszczeniu punktów proble
mowych związane były zwykle z niebezpiecznymi skrzy
żowaniami. Na terenie Krakowa było 36 zgrupowań pól 
o wartościach powyżej 100 punktów na km2. Większość 
z nich koncentrowała się w promieniu 4 kilometrów od 
Rynku Głównego (R).
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Zaznaczone odcinki dotyczyły zwykle ulic, na których 
rowerzyści byli zmuszeni uczestniczyć w ruchu ulicznym 
z dużą ilością samochodów. Rowerzyści nie mieli dobrej al
ternatywy – innej drogi lub szerokiego chodnika o dobrej 
nawierzchni, na którym nie byliby w konflikcie z pieszymi. 
W centrum miasta, np. wzdłuż alei Trzech Wieszczów (F), 
chodnik jest wąski i często stoją na nim zaparkowane samo
chody (rys. 1c). Z kolei wzdłuż ruchliwych ulic, takich jak 
Wielicka (B), Opolska (C), Nowohucka (D), chodniki są 
zaniedbane i mają nierówną nawierzchnię (rys. 1a). Niestety 
problem złej nawierzchni dotyczy, oprócz ulic i chodników, 
również ścieżek rowerowych, np. na bardzo popularnej tra
sie wzdłuż bulwarów wiślanych (J) i ulicy Kopernika (H), 
gdzie poprowadzony jest kontrapas.

Najbardziej problemowe skupiska punktów dotyczyły 
najczęściej niebezpiecznych skrzyżowań (rys. 1b). Wynikało 
to m.in. z nieciągłości ścieżek rowerowych, które kończą się 
na skrzyżowaniach – brakowało dobrze zorganizowanego 
przejazdu dla rowerów. Dodatkowo kierowcy prowokowali 

sytuacje niebezpieczne, wymuszając pierwszeństwo. Punkty, 
gdzie rowerzyści wpadali w konflikt z pieszymi, związane 
były najczęściej ze ścieżkami rowerowymi. Z jednej strony 
ścieżki meandrowały, przecinały chodnik i miejsca koncen
tracji potoków ruchu pieszych. Z drugiej – piesi i rolkarze 
korzystali ze ścieżki rowerowej ze względu na jej lepszą na
wierzchnię.

Jak poprawiać infrastrukturę rowerową?
Autorzy, zgodnie z opisanym wcześniej trzyetapowym postę
powaniem, wyznaczyli 6 najbardziej problemowych miejsc, 
3 na podstawie gęstości punktów, pozostałe 3 – odcinków. 
Ich lokalizację w przestrzeni miasta obrazuje rysunek 1, 
charakterystykę – tabele 1 i 2.

Najbardziej uciążliwym miejscem wyznaczonym na pod
stawie gęstości punków skrzyżowaniem jest rondo Mogilskie 
(tab. 1, rys. 1b–K). Głównym problemem wskazywanym 
przez respondantów są tu piesi wchodzący na ścieżkę rowero
wą. Jest to jedno z najważniejszych skrzyżowań dla rowerzy

Rys. 1. Gęstość miejsc problemowych w Krakowie (A – ul. Mogilska, B – ul. Wielicka, C – ul. Opolska, D – ul. Nowohucka, E – ul. Kamieńskiego–Konopnickiej, F – al. Trzech Wieszczy i G –  
al. 29 Listopada, H – ul. Kopernika, I – ul. Karmelicka, J – bulwary wiślane, K – rondo Mogilskie L – ul. Podgórska, M – rondo Matecznego, R – Rynek Główny)
Źródło: opracowanie własne



13

TransporT miejski i regionalny 09 2014

stów w Krakowie. Ruch samochodowy jest oddzielony od 
pieszego i rowerowego. Punkty przesiadkowe komunikacji 
miejskiej są od siebie oddalone. Piesi, spiesząc się na tramwaj, 
wybierają często krótszą drogę ścieżką rowerową, nie zważa
jąc na przejeżdżających rowerzystów. O dużej koncentracji 
ruchu rowerowego świadczy to, iż respondenci wskazywali, 
że jest tu za dużo innych rowerzystów.

Dwa kolejne po rondzie Mogilskim problemowe miej
sca wyznaczone na podstawie gęstości punktów to niebez
pieczne skrzyżowania. Takim miejscem jest ulica Podgórska, 
gdzie respondencji wskazali dwa skrzyżowania ścieżki ro
werowej z ulicą (L) (rys. 1b, tab. 1). Na jednym z nich 
wszyscy uczestnicy ruchu mają słabą widoczność, a rowe
rzyści zjeżdżają z górki. Na drugim samochody jeżdżą zbyt 
szybko i wymuszają pierwszeństwo na rowerzystach. W od
ległości około 15 metrów wystąpił kolejny konflikt – bar
dzo często uczęszczana ścieżka rowerowa wzdłuż bulwarów 
wiślanych przebiega tuż przy ławkach, na których siedzą 
piesi. Ograniczają oni miejsce na ścieżce i utrudniają ruch 
rowerowy. Najczęsciej wskazywanym miejscem problemo
wym za pomocą punktów jest duże skrzyżowanie w połu
dniowej części miasta – Rondo Matecznego (M). Jest tam 
wzmożony ruch samochodowy i pieszy. Nie ma wytyczo
nych dróg rowerowych, co powoduje wiele konfliktów mię
dzy uczestnikami ruchu.

Najbardziej problemowym odcinkiem była ulica Mogilska 
(rys. 1a–A). Ze względu na trwającą jej przebudowę została 
ona wyłączona z analiz. Trzy kolejne to aleje Trzech Wieszczów 
(F), ulica Karmelicka (I) i odcinek ulic Kamieńskiego–
Konopnickiej (E), przy rondzie Matecznego (rys. 1, tab. 2). 
Wszędzie tam samochody jeździły zbyt blisko rowerzystów, 
hałas i zanieczyszczone powietrze były uciążliwe dla użyt
kowników jednośladów. Specyfiką odcinków I, E była dodat
kowo nierówna nawierzchnia, na ulicy Karmelickiej związa
na z torami tramwajowymi i kostką brukową, na odcinku E 
– z koleinami. Ankietowani postulowali, aby w tych miej
scach wytyczyć ścieżki rowerowe. Z kolei na Alejach (F) dużo 
częściej niż średnio wskazywano na niebezpieczne skrzyżo
wania. Jest to kilkupasmowa droga przelotowa przez cen
trum miasta – skręt w lewo dla rowerzystów stanowi często 

problem. Dlatego postulowali oni w ankiecie o śluzy rowero
we na skrzyżowaniach i dopuszczenie rowerzystów do jazdy 
buspasem.

Przeanalizowane powyżej miejsca problemowe są nie
wielką częścią ze wszystkich wskazanych i opisanych przez 
ankietowanych – stanowiły w sumie tylko 147 z 2375 
wskazań. Potencjał do analiz jest ogromny, najwięcej kon
kretnych wniosków w kwestiach planistycznych dotyczy 
lokalnych udogodnień. Przedstawione powyżej pomysły 
zmian, zaproponowane przez ankietowanych, są bardzo 
cennym i ciekawym źródłem informacji. Według autorów 
ostateczna interpretacja tych danych, w kontekście podję
cia działań inwestycyjnych, powinna być zawsze wzbogaco
na obserwacją terenową.

Dyskusja metodyczna
Aby dobrze wykorzystywać informacje przedstawione 
w tym artykule, trzeba zdawać sobie sprawę z wad i zalet 
crowdsourcingu, jako metody zbierania danych.

Jej wadami są:
•	 problem reprezentatywności danych. Wielkość ruchu 

rowerowego na danej trasie przekładała się na liczbę 
wskazań danego miejsca uciążliwego. Jeżeli więc np. 
ankietowani koncentrowali się w innych miejscach niż 
przeciętni rowerzyści, to nasze dane mogą pokazywać 
fałszywe koncentracje miejsc uciążliwych. Z drugiej 
strony badani i ich trasy byli dość dobrze rozproszeni 
w przestrzeni miasta. Zwiększenie próby – według au
torów – nie spowodowałoby zmiany miejsc koncentra
cji. Miejsca różnić mogą się natomiast liczbą wskazań, 
dlatego przedstawione wyniki powinno się analizować 
ostrożnie, a poszczególne punkty i odcinki newralgicz
ne rozpatrywać osobno i każdy sprawdzać dodatkowo 
badaniami terenowymi;

•	 problem reprezentatywności badanych. Wątpliwość 
może budzić też dobór próby. Ankietę można było 
wypełnić tylko przez Internet. Jest ona prawdopo
dobnie obciążona nadreprezentatywnością ludzi mło
dych, którzy chętniej korzystają z tej formy komuni
kacji. Nie powinno to jednak rzutować na wyniki. 

Udział kategorii problemów  dla mapowanych punktów w obrębie  
ul. Mogilskiej (K), ul. Podgórskiej (L) oraz ronda Matecznego (M)

Kategorie problemów
Najbardziej problemowe punkty [%] Wszystkie 

punkty [%]K L M

niebezpieczne skrzyżowanie 11 48 38 32

nierówna nawierzchnia 0 7 10 17

zbyt blisko jeżdżą tu auta 2 9 21 15

piesi chodzą po ścieżce rowerowej 55 9 3 13

hałas lub zanieczyszczone powietrze 4 15 21 10

zaparkowane samochody 4 0 0 5

za dużo innych rowerzystów 16 0 0 3

trasa pod górkę 4 11 7 3

częste roboty drogowe 2 0 0 1

nieuprzejmi rowerzyści 4 0 0 1

100% 100% 100% 100

Tabela 1 Tabela 2

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Udział kategorii problemów dla mapowanych odcinków w obrębie  
ul. Wielickiej (B), ul. Nowohuckiej (D) oraz Kamieńskiego-Konopnickiej (E)

Kategorie problemów
Najbardziej problemowe odcinki [%] Wszystkie 

odcinki [%]B D E

zbyt blisko jeżdżą tu auta 29 33 29 25

nierówna nawierzchnia 10 19 15 22

hałas lub zanieczyszczone powietrze 27 17 23 13

zaparkowane samochody 6 17 6 11

niebezpieczne skrzyżowanie 24 13 13 10

piesi chodzą po ścieżce rowerowej 0 0 2 10

trasa pod górkę 2 0 13 4

za dużo innych rowerzystów 0 2 0 3

częste roboty drogowe 2 0 0 2

nieuprzejmi rowerzyści 0 0 0 0

100% 100% 100% 100
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Ankietowani wyrażali swoje subiektywne odczucia 
względem obiektywnej rzeczywistości. Jeśli wielu 
z nich wskazało na ten sam problem, np. piesi wcho
dzący na ścieżkę rowerową, to ich odpowiedź nie jest 
raczej skorelowana z ich wiekiem czy inną cechą;

•	 niejednorodność danych. Ankietowani mieli za zada
nie zaznaczyć na mapie miejsca problemowe i przypi
sać im kategorie. Nie byli wyszkolonymi do tego eks
pertami. Jedni mogli być bardziej wrażliwi na np. 
wysokie krawężniki, inni mniej. Podobnie niektórzy 
dodawali wiele miejsc i kategorii, pisali komentarze, 
inni nie angażowali się w wypełnianie kwestionariu
sza aż tak intensywnie. Inną kwestią jest dokładność, 
z jaką zaznaczali na mapie miejsca dla nich proble
mowe. Ta niejednorodność wyników może być przy
czyną ich nieprawidłowej interpretacji. Rozwiąza
niem jest tutaj zwiększenie liczby badanych lub 
uzupełnienie wyników badaniami terenowymi w naj
bardziej newralgicznych miejscach.

 
Zaletami metody są:
•	 bardzo cenne dane jakościowe na temat usterek sieci 

rowerowej, przedstawione w bardzo czytelny sposób. 
Rowerzyści wskazują poszczególne miejsca, opierając 
się na własnym doświadczeniu, a zatem informacje, 
które podają, dotyczą ich bezpośrednio. Mają też na
dzieję na naprawę usterki. Zależy im więc na dokład
nym zaznaczeniu na mapie miejsca dla nich problemo
wego. Planując usprawnienie ruchu rowerowego 
w danym miejscu, wystarczy sprawdzić, co pisali o nim 
rowerzyści poruszający się tą trasą. Informacje te moż
na skonfrontować, udając się w to miejsce, a ponadto 
sprawdzając, jak często pojawiła się taka opinia;

•	 szybko i małym kosztem można zebrać bardzo dużo 
danych. Ich jakość wzrasta wraz z zaangażowaniem 
się coraz większej liczby rowerzystów. Nie trzeba an
gażować w proces zbierania danych ankieterów – re
spondenci sami zaznaczają problemy na mapie;

•	 upubliczniając proces zbierania informacji i podejmo
wania decyzji o rozwoju sieci rowerowej, budujemy 
społeczeństwo obywatelskie. W przyszłości może to 
zaowocować danymi o jeszcze wyższej użyteczności 
i lepszej jakości.

Podsumowanie i dalsze perspektywy badań
Zaprezentowana metoda zbierania danych okazała się 
dobra do wyznaczenia najbardziej problemowych miejsc 
z perspektywy rowerzystów w Krakowie. Dzięki ogrom
nej liczbie informacji przez nich dostarczonych autorzy 
byli w stanie zidentyfikować i opisać te miejsca oraz za
proponować działania, które powinny zostać tam podjęte. 
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z ograniczeń tej metody 
i poprzedzać konkretne inwestycje badaniami terenowymi. 
Zarządzanie infrastrukturą miejską przy pomocy mieszkań
ców, którzy mapują przez Internet jej najważniejsze proble
my, jest bardzo cennym narzędziem i będzie w przyszłości 
coraz bardziej popularne również w innych dziedzinach 

życia miejskiego. Wyniki zależeć jednak będą od zaangażo
wania respondentów. W przypadku rowerzystów było ono 
bardzo duże. Nie tylko eksperci mogą dostarczać wiary
godnej informacji – wiele badań potwierdziło przypadki, że 
lokalna wiedza lub ekspertyza okazuje się lepsza niż wiedza 
zaufanych specjalistów [11].

Opisywane w tym artykule badanie rowerzystów wciąż 
trwa i zostanie zakończone jesienią 2014 roku. Wtedy też 
autorzy planują udostępnić otrzymane dane publicznie w for
mie interaktywnej mapy. 

O ile zaprezentowane dane odnośnie jakości infrastruk
tury już teraz są dobre, o tyle informacje odnośnie natęże
nia ruchu rowerowego, typów podróży nie będą prawdopo
dobnie reprezentatywne, dopóki ankiety nie wypełni znacz
nie większa liczba osób. Wtedy dane te będzie można wy
korzystać do lepszego opisu zachowań rowerzystów w prze
strzeni miejskiej, porównać potoki rowerzystów z potokami 
samochodów czy obliczyć funkcję oporu odległości w zależ
ności od różnych celów podróży, tak jak zrobili to w swoich 
badaniach J. Larsen i in. [12], M. Iacono i in. [13].
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Streszczenie. W pracy poruszono problem poprawy funkcjonowania/
dostępności miejskiego transportu zbiorowego w wyniku inwestycji in
frastrukturalnych w dwu okresach. Przedziały czasowe dla 2013 i 2020 
roku mają odpowiedzieć na pytanie, na ile środki z planowanej perspek
tywy finansowej 2014–2020 poprawią dostępność komunikacji miejskej 
w Lublinie. W analizie uznaje się, iż inwestycje infrastrukturalne z per
spektyw UE 2007–2013 i 2014–2020 będą głównym impulsem zmiany 
czasów przejazdu komunikacją zbiorową. Inwestycje infrastrukturalne, 
na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim 
w Lub linie przedstawione zostały w dwu ekspertyzach dla miast wschod
niej Polski. Głównym celem opracowania jest wykazanie wpływu fundu
szy strukturalnych z perspektywy UE na lata 2014–2020 na potencjalną 
poprawę dostępności komunikacją zbiorową w Lublinie. Analiza poprawy 
dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi 
zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości za
ludnienia znajdującej się w izochronach w latach 2013 i 2020.
Słowa kluczowe: poprawa dostępności komunikacją zbiorową, izochrona, 
komunikacja miejska

ruchu samochodowego [1], który sprawia, iż życie w mie
ście staje się uciążliwe. Liczba osób podróżujących komuni
kacją publiczną w ostatnich latach przejawia widoczny 
trend spadkowy. Za główne przyczyny spadku zaintereso
wania transportem zbiorowym uważa się [1, 3]:

•	 wzrost wskaźnika motoryzacji,
•	 brak inwestycji w transporcie zbiorowym pod koniec 

lat 80.90. XX i na początku XXI wieku,
•	 wzrost zamożności społeczeństwa.

Na początku XXI wieku w miastach w Polsce zauważo
no, że dobrze funkcjonująca komunikacja zbiorowa jest klu
czem do trwałego i szybkiego rozwoju miasta. Pierwsze dzia
łania zmierzające w kierunku poprawy dostępności komuni
kacją zbiorową wiązały się z wprowadzeniem buspasów 
w miejscach, gdzie było to możliwe, w największych mia
stach w kraju [4]. Następnym działaniem mającym na celu 
poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, z wyko
rzystaniem m.in. funduszy UE 2004–2006, była zmiana flo
ty (autobusowej, trolejbusowej, tramwajowej), przewoźni
ków odpowiedzialnych za komunikację zbiorową w mia
stach, na nowszy tabor. Inwestycje infrastrukturalne oraz 
zakup nowego taboru z perspektywy finansowej 2007–2013 
były kolejnym krokiem do poprawy funkcjonowania trans
portu zbiorowego oraz spadku negatywnego oddziaływania 
komunikacji miejskiej na środowisko (chodzi głównie o za
nieczyszczenie spalinami oraz hałas generowany przez stary 
tabor autobusowy) [5]. Również zmiany w organizacji ruchu 
oraz wdrożenie systemu informującego o utrudnieniach na 
drodze (ITS) ma w przyszłości poprawić dostępność komuni
kacji zbiorowej oraz korzystnie wpłynąć na ruch w mieście, 
zmniejszając kongestie [5, 6]. Niekiedy inwestycje infra
strukturalne, nie będące bezpośrednio związane z komunika
cją miejską, mogą korzystnie wpłynąć na poprawę dostępno
ści transportem zbiorowym (przebudowa drogi, skrzyżowa
nia) [7]. Ważnymi inwestycjami drogowymi mogącymi po
prawić funkcjonowanie wszystkich środków transportu 
w mieście jest budowa nowej ulicy lub dodatkowego pasa 
ruchu. A największy wpływ na przejezdność przez miasto 
oraz poprawę funkcjonowania nie tylko komunikacji zbioro
wej ma budowa obwodnicy miasta, odprowadzającej ruch 
tranzytowy poza centrum miasta (ciężarówki z i bez naczepy, 
samochody dostawcze powyżej 3,5 t) [8].

Wprowadzenie
Większość prac związanych z poprawą dostępności komu
nikacyjnej oparta jest na analize stanu istniejącego pewnego 
wycinka czasu w przestrzenni. Mało jest publikacji przed
stawiających zmianę dostępności transportu zbiorowego, 
opierając się na analizie planowanych inwestycji infrastruk
turalnych [1]. Poprawa dostępności, przejezdności komuni
kacją zbiorową wkracza w sferę modelowania podróży, które 
wykonywane jest na etapie składania wniosku o dofinaso
wanie i opracowywane w specjalistycznym oprogramowaniu 
(Visum) [2]. Trudność w uchwyceniu dostępności komunika
cją zbiorową polega na uwzględnieniu w analizie przesiadek 
między jednym lub kilkoma środkami transportu. W nie
licznych przypadkach opracowanie związane z dostępnością 
w mieście wiąże się z uwzględnieniem funkcjonowania trans
portu publicznego w kilku miastach (Trójmiasto, konurbacja 
górnośląska). 

Jeszcze pod koniec XX wieku w Polsce transport zbio
rowy miał na celu dowożenie mniej zamożnych mieszkań
ców miasta do pracy. W ostatnim 25leciu, przy ciągle ro
snącym wskaźniku motoryzacji [3], zapotrzebowanie na 
komunikację zbiorową wzrasta. Głównym zadaniem ko
munikacji zbiorowej w mieście jest odciążenie od nadmiaru 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
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Metodyka postępowania badawczego
Powierzchnia obszaru badawczego wynosi 147 km2, w ca
łości mieszcząc się w granicach administracyjnych Lublina. 
Obszar opracowania przycięty został do granic administra
cyjnych Lublina, mimo, że autobusy obsługiwane przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) wyjeż
dżają poza miasto. Podróże podmiejskie nie uwzględnione 
zostały w analizie, ponieważ są nierównomiernie rozłożo
ne, a liczba kursów w ciągu doby jest bardzo niska (co 
mogłoby zafałszować wyniki). Do przedstawienia dostęp
ności transportem miejskim w 2013 roku w Lublinie po
służono się rozkładem jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Lublinie, który znajduje się na 
stronie internetowej przewoźnika. Czasy przejazdu ko
munikacją zbiorową dla 2020 roku zaczerpnięte zostały 
z rozkładu jazdy z 2013 i pomniejszone o czas (minuta) 
przejazdu autobusu, trolejbusu w miejscach, gdzie wdro
żone zostaną nowe inwestycje. Rekompensaty czasu, ja
kie zastosowano na poszczególnych trasach komunikacji 
miejskiej, doliczono w miejscach, gdzie rekomendowane 
są lub wyznaczone zostały buspasy (skrócenie o 1 minutę 
czasu przejazdu między dwoma przystankami). Główną 
inwestycją infrastrukturalną planowaną/realizowaną 
w Lublinie jest rozbudowa istniejącej trakcji trolejbusowej 
(wytyczone planowe trasy widoczne na rys. 5) oraz prze
niesienie dworca PKS z ul. Tysiąclecia w okolice dworca 
PKP, gdzie powstanie intermodalny dworzec w Lublinie. 
Układ transportowy Lublina jest promienistopierścienio
wy, dzięki czemu dobrze połączone centrum komunika
cyjne (dworzec intermodalny) – przeniesione pod dworzec 
PKP oraz przebudowa ulicy Głębokiej, która połączy się 
z dojazdem do S17 – dobrze obsłużą mieszkańców Lublina 
i przyjezdnych (rys. 1) [9, 10].

Opracowania kartograficzne i analizy dostępności ko
munikacyjnej dla dwu przedziałów czasowych powstały 
w wyniku interpolacji 750 punktów pomiarowych równo 
rozmieszczonych na terenie Lublina. W obszarach charak
teryzujących się gęstszą siecią transportową punktów po
miarowych było więcej w celu uzyskania większej precyzji. 
W punktach pomiarowych zapisana została wartość czasu 
przejazdu z/do PKS z/do pozostałych miejsc w Lublinie dla 
2013 roku oraz z/do PKS/PKP (planowanego dworca in
termodalnego) z/do pozostałych miejsc w Lublinie dla 2020 
roku. Wartości czasu przejazdu z rozkładu jazdy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Lublinie 
z 2013 roku zostały zredukowane o różnice w czasie prze
jazdu między 2013 i 2020. Do czasów przejazdu między 
poszczególnymi przystankami planowanej sieci w 2020 
roku użyto częstotliwości kursowania autobusów z 2013 
roku. Nowy dworzec intermodalny, według autora, obsłu
giwany będzie bezpośrednimi połączeniami w każdym 
z kierunków odpowiadających planowanej trakcji trolejbu
sowej. Pozos tałe trasy komunikacji miejskiej odpowiadają 
tej z 2013 roku. Analiza dostępności transportem miejskim 
uwzględnia przesiadki między środkami transportu zbioro
wego w obu analizowanych przedziałach czasowych. Czas 
oczekiwania na kolejny środek transportu zbiorowego uza

Rys. 1. Układ komunikacyjny w Lublinie w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPK w Lublinie [12].

Rys. 2. Gęstość zaludnienia z największą planowaną inwestycją w Lublinie
Źródło: opracowanie własne w programie ArcGIS na podsatwie danych GUS [13].

leżniony został od częstotliwości kursowania autobusów/
trolejbusów wynosił od 5 do 10 minut. Krócej na kolejny 
środek transportu zbiorowego czekali mieszkańcy Lublina 
poruszający się w miejscach, gdzie częstotliwość kursowa
nia komunikacji zbiorowej wynosiła więcej niż 30 na dobę 
(czas oczekiwania wynosił 5 minut). Na trasach, gdzie czę
stotliwość przejazdu autobusów była niższa niż 30 kursów 
na dobę, do czasu oczekiwania doliczone zostało 10 minut 
[11, 12].

Wielkość izochron w poszczególnych przedziałach prze
liczono w programie ArcGIS, przy użyciu narzędzia 
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Calculatearea. Liczbę mieszkańców poszczególnych izochron 
przeliczono z obszarów spisowych GUS w Lublinie (2011). 
Obszary spisowe GUS dla Lublina przycięto granicami 
przedziałów izochron (narzędziem Clip) i policzono dla nich 
liczbę mieszkańców. Analiza liczby osób zamieszkującej po
szczególne obszary spisowe w 2020 roku opierała się na 
wartości liczby mieszkańców z 2011 roku [13]. W analizie 
nie uwzględniono dynamiki zmian liczby osób w Lublinie, 
ponieważ brak jest dobrze wykonanych szacunków dla re
jonów statystycznych, na których oparta została analiza. 

Rozwój trakcji trolejbusowej niemalże równomiernie po
krywa tereny gęsto zaludnione, znajdujące się na zachód i pół
noc od planowanego dworca intermodalnego. Również do te
renów przemysłowych znajdujących się na południu oraz na 
wschodzie Lublina dojeżdżał będzie trolejbus, a na terenach 
przemysłowych na wschodzie zlokalizowana zostanie nowa za
jezdnia trolejbusowa (rys. 5). Wśród najgęściej zamieszkanych 
obszarów miasta zlokalizowanych w pobliżu inwestycji są 
dzielnice: Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Wie nia
wa, Śródmieście, Dziesiąta, Bronowice, Tatary, Stare Miasto, 
Kalinowszczyzna. Natomiast gęsto zamieszkane części dziel
nic, dokąd nie będzie sięgała trakcja trolejbusowa, to: zachod
nie części Czechowa północnego i południowego (rys. 2).

Analiza ruchu w lublinie w 2012 roku
Lublin jest miastem położonym na siedmiu wzgórzach, 
przez co w przeszłości nie było efektywnym ekonomicznie 
rozszerzanie sieci autobusowej (duże spalanie na podjaz
dach) oraz budowy sieci tramwajowej (problemy w pokony
waniu wzniesień). Pierwsze trakcje trolejbusowe w Lublinie 
powstały w latach 50. XX wieku, miały one łączyć róż
ne dzielnice miasta. Obecnie Lublin jest jednym z trzech 
systemów transportu publicznego (Lublin, Tychy, Gdynia 
z Sopotem) w Polsce, gdzie do części przejazdów wykorzy
stuje się trolejbusy. W ostatnich latach następuje szybki 
rozwój sieci trolejbusowej w Lublinie związany z możli
wością pozyskania funduszy unijnych (rys. 5). W mieście, 
mimo dość wysokiej gęstości zaludnienia, jest dużo miejsc, 
gdzie brak jest zwartej zabudowy, np. w dolinie Bystrzycy 
lub w południowych dzielnicach miasta [14].

Układ linii transportu zbiorowego ma charakter kon
centryczny i tylko nieliczne linie zapewniają połączenia 
międzydzielnicowe. Głównymi ciągami ulic prowadzącymi 
komunikację publiczną są [15] (rys. 3):

•	 Lwowska – Podzamcze – Aleja Solidarności – Dolna 
– 3 Maja – Krakowskie Przedmieście – Aleje Racła
wickie – Aleja Kraśnicka (wschód–zachód),

•	 Lipowa – Aleja Piłsudskiego – Aleje Zygmuntowskie 
– 1 Maja – W. Kunickiego/Droga Męczenników Maj
danka (północ–południe),

•	 Nadbystrzycka – Jana Pawła II – Armii Krajowej 
oraz Zana i Filaretów [12].

Wskaźniki dostępności komunikacji zbiorowej w 2013
Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w 2013 
roku przedstawiona została w sposób jednowymiarowy, tzn. 
ze wszystkich miejsc w Lublinie do dworca PKS przy uli

Rys. 3. Potoki pasażerskie w godzinie szczytu w Lublinie w 2012 r.
Źródło: Zintegrowany System… (2011)

Rys. 4. Dostępność komunikacyjna transportem miejskim w Lublinie w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy MPK w Lublinie.

cy Tysiąclecia. Obszar położony w izochronie 10 minut 
przemieszczania transportem zbiorowym do dworca PKS 
w Lublinie przedstawia miejsca położone niemalże kon
centrycznie wokół dworca, w dość niewielkiej odległości. 
Powierzchnia izochrony między 10 a 15 minutami w znaczą
cy sposób wydłuża się w dwu kierunkach – na zachód oraz 
północny–wschód. Promienistokoncentryczny układ sieci 
komunikacji zbiorowej sprawia, iż od 15 do 30 minut po
wierzchnia miasta jest w miarę równo pokryta izoliniami cza
su (izochronami). Pomimo homogenicznego układu komu
nikacji zbiorowej w odległości czasowej do 30 minut, widać 
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obszary o gorszej dostępności czasowej. Obszarami o gorszej 
dostępności czasowej do 30 minut przejazdu transportem 
zbiorowym zlokalizowane są w dolinie rzeki Bystrzycy oraz 
w pobliżu terenów przemysłowych na wschodzie i południu 
miasta. Obszary położone w odległości czasowej od 30 do 
40 minut charakteryzują się spójnym układem dostępności 
transportu zbiorowego pokrywającym się z rozkładem sieci 
drogowej w mieście. Odległość czasowa od 40 do 50 minut 
przedstawia obszary oddalone od najbliższego przystanku, co 
wiąże się z koniecznością przejazdu na dwie lub trzy prze
siadki lub przybycia części trasy pieszo (średnia prędkość 
pieszego to 4,5 km/h). Najgorzej dostępne tereny w odle
głości od 50 do 72 minut komunikacją zbiorową w Lublinie 
znajdują się na południu miasta. Należy zwrócić uwagę, że 
najgorsza dostępność komunikacją zbiorową w Lublinie jest 
z dwu kompleksów leśnych: Starego Gaju – położonego 
między liniami kolejowymi, Lasu Dąbrowa – znajdującego 
się na wschód od Zalewu Zemborzyckiego (rys. 4).

Dane, które posłużyły do porównania dostępności trans
portem zbiorowym, przedstawiają wielkość izochron [(po
wierzchnia izochrony/powierzchni miasta)*100] oraz liczbę 
osób ją zamieszkującą [(liczba osób zamieszkująca izochronę/
liczba osób w mieście)*100]. W 2013 roku w izochronie 10 
minut, obejmującej 0,2 % powierzchni miasta, zamieszkuje 
0,7 % mieszkańców Lublina. Gęstość zaludnienia w izochro
nie do 10 minut wynosi 8693 mieszkańców na 1 km2, przy 
czym należy wspomnieć, że jest to największy z przedziałów 
izochron w całej analizie 2013 roku – przedział wynosi 10, 
a nie 5 minut. Największa gęstość zaludnienia jest w prze
dziale od 10 do 15 minut i wynosi 11 203 mieszkańców na 
1 km2, który zajmuje powierzchnie 1,9 % miasta, a zamiesz
kany jest przez 9,1% liczby osób. W przedziale od 15 do 20 
minut wzrasta powierzchnia izochrony – 3,8, maleje procent 
liczby mieszkańców Lublina – 8,5, bezpośrednio wypływając 
na niższe wartości gęstości zaludnienia, która wynosi 5296 
osób na 1 km2. Duża wartość procentowa liczby mieszkań
ców jest w przedziale od 20 do 25 i od 25 do 30 minut czasu 
przejazdu i wynosi 23,4 i 24. Natomiast powierzchnia izo
chrony w przedziałach wynosi odpowiednio 8,6 i 13,8% 
miasta, co bezpośrednio wypływa na gęstość zaludnienia, 
która wynosi 6416 i 4091 osób na 1 km2. Przedział czasowy 
od 30 do 35 minut, w którym wartość gęstości zaludniania 
jest wyższa niż średnia (średnia gęstość zaludnienia dla 
Lublina wynosi 2358 os./km2) dla Lublina i wynosi 2694 os./
km2, ma wysokie procentowo statystyki powierzchni i liczby 
osób. Procent powierzchni miasta analizowanego obszaru 
wynosi 15,4, a procent liczby mieszkańców 17,7. Pozostałe 
analizowane obszary powierzchni izochron są mniej istotne 
z punktu widzenia analizy. Na uwagę zasługuje również to, 
iż w odległości czasowej (40 minut) od dworca PKS w 2013 
roku mieszka 95,4% mieszkańców Lublina. 

Realizowane inwestycje usprawniające transport miejski 
w latach 2007–2013
W perspektywie finansowej lat 2007–2013 w Lublinie posta
wiono na kontynuację prac związanych z rozszerzeniem tras 
trolejbusowych, o łącznej długości trakcji wynoszącej ponad 

34 kilometry. W latach 2007–2013 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Prog
ramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zrealizowano 
w Lublinie trzy projekty [15]:

•	 „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz 
z budową systemu informacji pasażerskiej dla popra
wy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej 
w Lublinie” (13,5 mln zł; w ramach RPO); 

•	 „Modernizacja podstacji zasilających trakcję oraz wy
miana taboru trolejbusowego” (61 mln zł; w ramach 
RPO);

•	 zdecydowanie największy z projektów „Zintegrowa
ny system miejskiego transportu publicznego w Lu
blinie” (520,6 mln zł; w ramach PO RPW).

W ramach projektu wybudowano trakcję na trasach dwu
kierunkowych w ciągach ulic: Grygowa, Abramo wicka, Drogi 
Męczenników Majdanka, Doświadczalna, Unii Lubelskiej, 
Podzamcze, Unicka, Diamentowa, Zemborzycka, Jana Paw
ła II, Armii Krajowej, Lwowska, Andersa, Mełgiewska, Kroch
malna, Filaretów, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Młyńska, 
Nadbystrzycka oraz na trasach jednokierunkowych w ciągach 
ulic: Wileńska oraz Głęboka. W ramach projektu realizowana 
jest budowa nowej zajezdni trolejbusowej na ulicy Grygowej/
Pancerniaków (przystosowana do obsługi 100 trolejbusów 
oraz 25 pojazdów technicznych) [15].

Lublin, jako jedno z nielicznych większych miast w Polsce, 
nie posiada buspasów (jedynie 200 metrów na ulicy 
Lubartowskiej). Również w okresie programowym 2007–
2013 buspasy nie zostały wpisane jako kluczowe inwestycje 
(z wyjątkiem relatywnie krótkiego odcinka Alei Jana Pawła II 
– 0,72 kilometra i Alei Armii Krajowej – 0,42 kilometra). 
W 2013 roku Forum Rozwoju Lublina (FRL) przedstawiło 
propozycje pięciu miejsc, w których w pierwszej kolejności po
winny powstać buspasy. Skrzyżowania dróg, na których mia
łyby zostać wprowadzone buspasy to: ulica Filaretów z Głęboką, 
aleja Piłsudskiego (buspas na lewoskręcie w Narutowicza), 
Aleje Racławickie (na całej długości), aleja Solidarności/
Tysiąclecia (buspas od ulicy Dolnej 3 Maja do placu Zamkowego 
oraz połączenie zatok na alei Tysiąclecia w kierunku centrum; 
rys. 5). W postulatach (FRL) znalazło się również zamknięcie 
dostępu dla samochodów Krakowskiego Przedmieścia (od uli
cy Wieniawskiej do deptaka) [15].

Planowane inwestycje usprawniające transport miejski  
w latach 2014–2020
W planowanej perspektywie 2014–2020 w Lublinie reali
zowane mają być dwa duże projekty, każdy wartości oko
ło 400 milionów zł. Pierwszy, zaplanowany do realizacji 
od 2014 roku projekt wartości około 371 milionów zł to 
„Zintegrowany Intermodalny Dworzec w Lublinie”. Nowy 
dworzec Intermodalnym Dworzec w Lublinie ma powstać 
między ulicami Gazową, Dworcową i Młyńską. 

Aktualnie w Lublinie brak jest rozwiązań integrujących 
różne gałęzie transportu: transport drogowy (autobusy) 
i transport szynowy (kolej). Równie ważnym zagadnieniem 
jest integracja lokalnego systemu transportowego z trans
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portem regionalnym. Za główną przyczynę braku spójności 
transportowej miasta uważa się rozproszenie głównych 
dworców pasażerskich (dworca PKP i PKS), które oddalo
ne są od siebie o 3 kilometry, co wiąże się z przejazdem sa
mochodem prywatnym w zależności od pory dnia, od 10 do 
15 minut. Również punkty obsługi odjazdów autobusów 
komunikacji lokalnej i ponadlokalnej są rozproszone i zlo
kalizowane w okolicy dworców PKP i PKS. Rozproszenie 
dworców powoduje brak możliwości integracji różnych sys
temów komunikacyjnych w aspekcie wspólnego zarządza
nia i organizacji [12]. Projekt przewiduje działania w zakre
sie budowy nowych obiektów infrastrukturalnych, tj.:

•	 budowę budynku dworca; 
•	 budowę pętli autobusowotrolejbusowej; 
•	 przebudowę infrastruktury wokół dworca – w tym 

chodniki, deptaki, drogi, ścieżki; 
•	 budowę zadaszenia przejść i pętli; 
•	 budowę przystanków komunikacji miejskiej; 
•	 budowę parkingu dla autobusów, dla rowerów, par

kingu P+R.

W projekcie przewidziane są również działania w zakre
sie rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych, tj.:

•	 zintegrowana informacja pasażerska, 
•	 budowa systemu zintegrowanego biletu,
•	 system zarządzania ruchem i komunikacją,
•	 dostęp do sieci internetowej,
•	 monitoring [12].

Kolejnym dużym projektem władz Lublina w ramach 
perspektywy finansowej 2014–2020 jest projekt: „Rozwój 
transportu publicznego w Aglomeracji Lubelskiej”. Łączna 
suma wydatków w projekcie opiewa na około 400 milio

nów złotych, a zrealizowany ma być w latach 2016–2022. 
W ramach projektu przewiduje się działania w zakresie bu
dowy infrastruktury w postaci [12]:

•	 budowy końcówek linii komunikacji miejskiej,
•	 stworzenia korytarzy dla komunikacji zbiorowej,
•	 budowy punktów przesiadkowych wraz z parkinga

mi P+R, B+R,
•	 budowy trakcji trolejbusowych wraz z budową i prze

budową skrzyżowań i dróg w związku z budową 
trakcji,

•	 budowy placu postojowego, 
•	 modernizacji istniejącej sieci trakcyjnej,
•	 budowy punktów zasilania dla autobusów elektrycz

nych.

Działaniom w zakresie poprawy infrastruktury ma towa
rzyszyć poprawa funkcjonowania taboru (zakup niskoemi
syjnego taboru autobusowego i trolejbusowego), a także roz
budowanie Inteligentnych Systemów Transportowych: 

•	 dalsza rozbudowa systemu zarządzania ruchem; 
•	 telematyka: w tym zintegrowany bilet, karta metro

politalna, punkty informacji pasażerskiej, punkty do
stępowe wifi, urządzenia do rekuperacji energii, auto
matyczny system sterowania zwrotnicami, połączenie 
podstacji z Centrum Zarządzania Mocą [12].

zmiana dostępności komunikacyjnej w 2020
Najbardziej znacząca poprawa dostępności komunikacyj
nej transportem zbiorowym w 2020 roku widoczna jest 
w miejscu przeniesienia punktu ciężkości analizy z dworca 
PKS do Planowanego Intermodalnego Dworca w Lublinie. 
Dodatkowo rozwojowi sieci trakcji trolejbusowej, która sprzy
ja podróżom do planowanego dworca, jest jego położenie 
względem rozbudowywanej sieci (planowany dworzec zloka
lizowany jest w centrum planowanej i realizowanejj sieci tro
lejbusowej). Izochrona komunikacji zbiorowej w Lublinie dla 
2020 roku rozkłada się niemalże koncentrycznie, lekko wy
dłużając się w kierunku południowozachodnim. Dostępność 
komunikacją zbiorową w Lublinie poprawiła się w kierunku 
zachodnim, wzdłuż planowanych inwestycji infrastruktural
nych na ulicy Głębokiej oraz w miejscu wprowadzenia buspa
sów na Alei Racławickiej. Częściowej poprawie czasów prze
jazdu uległy prawie wszystkie kierunki przejazdu komunikacji 
zbiorowej w mniejszym lub większym stopniu. A sama zmiana 
początkowego punktu wyjazdu/powrotu sprawa, że większa 
część miasta jest lepiej dostępna. Najgorzej dostępna, podob
nie jak miało to miejsce w 2013 roku, jest południowa część 
Lublina, gdzie zlokalizowane są dwa duże obszary leśne (rys. 
6). Należy również zwrócić uwagę na to, iż w 2013 roku w izo
chronie do 40 minut mieszkało 95,4% mieszkańców Lublina, 
a w 2020 roku w izochronie do 35 minut czasu przejazdu od 
dworca mieszka 97,2% mieszkańców. 

 Z wyliczeń wynika, że w roku 2020, w przeliczeniu na 
1% powierzchni Lublina, gęstość zaludnienia najwyższa 
jest w przedziale między 15 a 20 minutami i wynosi 7660 
mieszkańców na 1 km2. Niższa gęstość zaludnienia jest 
w przedziale od 10 do 15 minut i wynosi 5916 os/km2. 

Rys. 5. Lokalizacja wybranych inwestycji w transporcie publicznym w Lublinie
Źródło: opracowanie własne: Rosik P., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń ope-
racyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI. 
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Trochę niższa gęstość zaludnienia jest w przedziale od 20 do 
25 minut czasu przejazdu i wynosi 4273 os/km2. Natomiast 
w przedziale do 10 minut czasu przejazdu gęstość zaludnie
nia wynosi jedynie 2695 os/km2. Podobna wielkość jest w prze
dziale od 25 do 30 czasu przejazdu i wynosi 2381 os/km2. 
Rozkład gęstości zaludnienia w Lublinie rozkłada się para
bolicznie, najpierw rośnie, osiąga maksimum, a dalej male
je, co daje korzystny rozkład przestrzenny mieszkańców 
w stosunku do możliwości MPK w Lublinie. Podobny roz
kład wartości danych jest w przypadku innych wartości. 
Rozkład powierzchni izochrony zajmowanej przez izochro
ny dla komunikacji zbiorowej kulminację ma w przedziale 
od 30 do 35 minut, gdzie powierzchnia izochrony wynosi 
21,2%. Natomiast rozkład procentowy liczby mieszkań
ców swoją kulminację ma w przedziale od 15 do 20 minut 
czasu przejazdu transportem zbiorowym i wynosi 32,9. 

Różnice w dostępności transportu zbiorowego  
– porównanie 2013/2020
Statystyki powierzchni izochron z 2013 i 2020 roku na
leży rozpocząć od prześledzenia, w jakie krzywe układają 
się wartości dla różnych lat. Dane o powierzchni izochrony, 
liczba osób zamieszkująca w izoliniach czasu, oraz gęstość 
zaludnienia dla 2013 roku układają się w krzywą sinuso
idalną, co oznacza brak spójnego układu transportowego. 
Z analizy dla 2020 roku wynika, że wszystkie dane układają 
się w krzywą paraboliczną, z dużym przesunięciem w pobli
że 0. Dając podstawy twierdzeniom, że po 2020 r. nastąpi 
poprawa dostępności transportem zbiorowym w Lublinie. 

Porównując poszczególne statystyki zmiany dostępności, 
widać, iż przeniesienie punktu początkowego w okolice Inter
modalnego Dworca w Lublinie sprawiło, iż poszczególne sta
tystyki, albo nie zmieniły się wcale, albo bardzo drastycznie. 
Pierwszym analizowanym wskaźnikiem jest gęstość zaludnie
nia w izochronach. W 2020 roku gęstość zaludnienia w pierw
szych dwu przedziałach czasu przejazdu od 0 do 15 minut jest 
zdecydowanie niższa. W przedziale od 15 do 20 minut war
tość gęstości zaludnienia zmienia się i jest wyższa dla 2020 niż 
dla 2013 roku. W kolejnych przedziałach gęstość zaludnienia 
maleje, lecz wartości dla 2013 zawsze są trochę większe niż dla 
2020 roku. Procent liczby mieszkańców Lublina w poszcze
gólnych przedziałach najbardziej zmienia się w przedziale od 
15 do 20 minut czasu przejazdu. Od tego przedziału wartość 
jeszcze w jednym przedziale jest wyższa niż dla 2013 roku, 
a w kolejnych przedziałach jest zdecydowanie niższa. 
Powierzchnie poszczególnych przedziałów izochron są większe 
dla 2020 roku niż dla 2013, co odwraca się po izochronie 35 
minut czasu przejazdu komunikacja zbiorową (rys. 7).

Analizując różnice z lat 2013–2020 poszczególnych staty
styk, od razu nasuwa się ciekawy wniosek, że pomimo więk
szego procenta liczby mieszkańców i powierzchni izochromy 
zamieszkującej poszczególne statystyki do 15 minut jazdy 
transportem zbiorowym, gęstość zaludnienia drastycznie spa
da, co wiąże się z lokalizacją Intermodalnego Dworca w Lub
linie w pobliżu doliny rzeki Bystrzycy oraz terenów poprzemy
słowych po byłej cukrowni. Liczba ludności i gęstość zaludnie
nia drastycznie wzrasta w przedziale od 15 do 20 minut jazdy 

Rys. 6. Dostępność komunikacyjna transportem miejskim w Lublinie w 2020 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy MKP w Lublinie [12, 16].

Rys. 7. Ludność, powierzchnia i gęstość zaludnienia w izochronie w 2013 i 2020 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu MPK w Lublinie [12, 16].

Rys. 8. Różnica w ludności, powierzchni i gęstości zaludnienia w izochronie w 2013 i 2020 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu MPK w Lublinie [12, 16].
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komunikacją miejską. Duży wzrost wartości powiązany jest 
z lokalizacją dużych skupisk ludności na zachód, wschód, po
łudnie oraz północ od planowanego dworca. Ogólnie rzecz 
biorąc, lepszy dojazd do planowanego dworca będą mieli 
mieszkańcy południowych, zachodnich i wschodnich dzielnic 
Lublina. Zdecydowanie gorzej z dojazdem będą mieli miesz
kańcy dzielnic położonych na północnyzachód (chodzi głów
nie o Cze chów północny i południowy; rys. 8).

Podsumowanie 
Władze samorządowe ośrodków miejskich wykorzystując 
szansę wynikającą z pozyskania funduszy unijnych w ra
mach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, mogą 
kompleksowo poprawić dostępność transportem zbioro
wym. Ważne jest, by w kolejnym okresie finansowym na 
lata 2014–2020, wspierane były inwestycje, które są kon
tynuacja działań podjętych we wcześniejszych latach [16]. 

Pierwsze poważne przedsięwzięcia związane z poprawą 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Lublinie wiązało się 
z wykorzystaniem środków z UE z perspektyw lat 2004–
2007 i 2007–2013. W pierwszym okresie finasowania 2004–
2006 w Lublinie podjęto działania związane z rozszerzeniem 
sieci trolejbusowej o nową trakcję na ulicach: Głębokiej, 
Wileńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, 
Władysława Orkana. W tym okresie finansowania zrobiono 
dużo, lecz środków było zbyt mało, by kompleksowo zmoder
nizować i usprawnić komunikację miejską. Z perspektywy 
finansowej 2007–2013 oraz obecnej rozbudowywana jest 
trakcja trolejbusowa obejmująca swym zasięgiem całe miasto 
(rys. 5). Łączna długość wszystkich linii trolejbusowych 
w Lublinie ma wynieść po 2020 roku ponad 34 kilometry. 
Planowana jest również budowa nowej zajezdni oraz Inter
modalnego Dworca w Lublinie w okolicy obecnego dworca 
PKP [12, 17]. Do 2020 roku, poza rozwojem trakcji trolejbu
sowej, planowane jest wytyczanie kilku buspasów, moderniza
cja poszczególnych ulic, wdrożenie (ITS) [6]. Na uwagę zasłu
guje również to, iż w przyszłej perspektywie finansowej plano
wana jest wymiana taboru autobusowego [12]. 

Wyniki analizy jednoznacznie wskazują na celowość in
westowania w komunikację zbiorową, w tym przypadku roz
budowę trakcji trolejbusowej oraz powstanie Intermodalnego 
Dworca w Lublinie (ryc. 7). Analiza polegała na przedstawie
niu potencjalnego wpływu nowych inwestycji infrastruktu
ralnych zaproponowanych przez władze Lublina z obecnie 
planowanej (2014–2020) i realizowanej (2007–2013) per
spektywy finansowej. Wyniki analizy jednoznacznie wskazu
ją, iż przeniesienie dworca PKS pod PKP i stworzenie 
Intermodalnego Dworca w Lublinie przyniesie korzyści dla 
podróżujących i mieszkańców miasta. Dodatkowym argu
mentem za przeniesieniem dworca PKS jest lokalizacja 
Stadionu Miejskiego przy ulicy Krochmalnej w Lublinie. Jest 
to dobry przykład zagospodarowania terenów poprzemysło
wych zlokalizowanych w centrum miasta. W analizie zabra
kło przedstawienia efektów popytowych oraz podażowych, 
które w wymierny sposób wpłyną na funkcjonowanie komu
nikacji zbiorowej w Lublinie. Należy również wspom nieć 
o trudnościach w analizowaniu dwu okresów czasowych. 
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Spójność sieci transportowych  
województwa łódzkiego   
w świetle analiz grafowych1

Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę spójności sieci drogowej, ko
lejowej oraz tramwajowej w województwie łódzkim. Daje odpowiedź, 
jak kształtują się lokalne i regionalne relacje transportowe pomiędzy 
miastami zlokalizowanymi na obszarze pełniącym rolę węzła o znaczeniu 
międzynarodowym, szczególnie w czasie, kiedy docelowa sieć dróg i li
nii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym jest zrealizowana jedynie 
fragmentarycznie. Na tle krajowego i europejskiego systemu powiązań 
transportowych określono miary spójności w ujęciu wzajemnych relacji 
pomiędzy miastamiwęzłami regionu. Do badania wykorzystano podej
ście grafowe, przyjmując, że wierzchołkami grafów są miasta wojewódz
twa, a krawędziami łączące poszczególne miasta liniowe elementy sieci 
drogowej, kolejowej i tramwajowej. Bazując na danych udostępnionych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi, PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Zarząd Dróg 
i Transportu w Łodzi, przedstawiono system transportowy województwa 
łódzkiego, a następnie, dzięki odpowiedniej generalizacji, zbudowano na 
jego podstawie graf sieci geograficznych pozwalający na badanie spójności 
sieci. Wskazano ponadto możliwości podniesienia koherentności funkcjo
nujących struktur w nawiązaniu do polityk inwestycyjnych prowadzo
nych przez zarządców infrastruktury. 
Słowa kluczowe: sieć transportowa, sieć TENT, graf, województwo 
łódzkie

Wprowadzenie
W ujęciu fizycznym sieć transportową rozpatrywaną w do
wolnym zakresie przestrzennym postrzegać można jako 
zbiór węzłów, które pozwalają na rozprzestrzenianie się 
strumieni ruchu. Dla bardziej efektywnego przemieszania 
się środków transportu węzły wyposażone są w różnorod
ne urządzenia techniczne takie jak: tunele, wiadukty, mo
sty, systemy sygnalizacji, stacje, urządzenia rozładunkowe, 
skrzyżowania wielopoziomowe, a przede wszystkim różnej 
klasy drogi, linie kolejowe czy tramwajowe. Tak ujmowa
na sieć transportowa może być przedstawiona jako graf2 
fizyczny, pełniący jednocześnie funkcję schematu technicz
nego sieci. W wyniku generalizacji do postaci, w której 
jako węzły występują wyłącznie stacje pasażerskie i towa
rowe, a jako krawędzie występują drogi lub linie kolejowe, 
tramwajowe je łączące, połączonej z umieszczeniem tak 
skonstruowanego grafu na mapie, powstaje graf geogra
ficzny. Umożliwia on wykonywanie dalszych analiz sku
piających się m.in. na wyborze położenia geograficznego 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
2 Graf – uporządkowana para (x, Γ) gdzie x jest nie pustym zbiorem a Γ jest od

wzorowaniem x w X. Parą uporządkowaną <x, Γ> utworzoną z elementów x, Γ, 
nazywamy taką parę, w której istotna jest kolejność elementów. Pierwszy z ele
mentów pary x nazywa się poprzednikiem a Γ następnikiem. Odwzorowaniem 
nazywamy zasadę określającą przyporządkowanie między elementami zbiorów.

fizycznych węzłów sieci, wskazaniu położenia geograficz
nego łączących je dróg czy też maksymalnego obciążenia 
ruchem poszczególnych jej odcinków. Ponadto pozwala na 
charakterystykę sieci pod względem klasy dróg biegnących 
pomiędzy poszczególnymi miastamiwęzłami, ich przepu
stowość czy średnie czasy przejazdów [1]. 

Ze względu na wysoką użyteczność poznawczą i meto
dologiczną analizy grafowe zostały wykorzystane w szeregu 
dyscyplin naukowych, m.in. geografii, na potrzeby analizy 
różnorodnych struktur. Na polu geografii metody grafowe 
znalazły również szerokie zastosowanie w analizach sieci 
transportowych (oraz powiązań w zakresie innych elemen
tów infrastruktury technicznej i społecznej), powiązań lud
nościowych, powiązań gospodarczych, czy też w charakte
rystyce struktury funkcjonalnej obszaru3. Na każdej z wy
mienionych płaszczyzn uwidacznia się najważniejsza zaleta 
analiz grafowych, a więc możliwość zgeneralizowania okre
ślonej struktury zjawiska do możliwie prostej postaci. 
Wyróżnione są jedynie najważniejsze elementy danej struk
tury, czyli węzły oraz powiązania między nimi. Taki sposób 
przedstawienia rzeczywistości, który eliminuje zbędne 
z punktu celu badania elementy, jest szczególnie użyteczny 
w niniejszym badaniu, pozwalając na równoczesną analizę 
poprzez zastosowanie różnorodnych miar spójności [1] 

Badaniem zostały objęte sieci drogowa, kolejowa i tram
wajowa województwa łódzkiego. Do analizy zostały włą
czone wszystkie 44 miasta województwa w ujęciu ich wza
jemnych relacji transportowych, co ograniczyło zakres 
przestrzenny opracowania do jego granicy administracyj
nej. Krawędzie poddanych analizie grafów zostały określo
ne zgodnie z przebiegiem poszczególnych odcinków dróg 
i linii kolejowych zgodnie ze stanem na sierpień 2013 roku.

Sieci transportowe województwa łódzkiego
Pomimo z góry przyjętego założenia, iż spójność sieci trans
portowych badania będzie w granicach województwa, 
konieczne jest zasygnalizowanie powiązań infrastruktu
ralnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Pozwoli 
to uniknąć wrażenia, że sieci transportowe województwa 
łódzkiego funkcjonują w oderwaniu od szerszych struktur, 
a ponadto podkreśli rolę województwa jako obszaru węzło
wego zarówno w polskim, jak i europejskim systemie po
wiązań transportowych. Położenie województwa łódzkiego 

3 Poza analizą struktur sieci transportowych, metody grafowe były szeroko stosowa
ne również przy badaniach zmian morfologii siedlisk, w regionalizacji i hierarchi
zacji ośrodków czy przy analizach przepływów w sieciach [2].
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w środku kraju (geograficzny środek Polski znajduje się 23 
kilometry na północny wschód od Łodzi) jest niezwykle 
korzystnym uwarunkowaniem dla poziomu dostępności 
transportowej obszaru. Większość najważniejszych ośrod
ków miejskich w Polsce, w tym 9 miast wojewódzkich, 
znajduje się w ekwidystancie 200 kilometrów (odległość 
fizyczna) od stolicy województwa łódzkiego. 

Charakteryzując położenie województwa łódzkiego 
w międzynarodowej sieci transportowej, należy podkreślić, 
że z wyznaczonych (na II Paneuropejskiej Konferencji 
Trans portowej na Krecie w marcu 1994, a uzupełnionych 
na III Paneuropejskiej Konferencji Transportowej w Helsin
kach trzy lata później) dziesięciu transeuropejskich koryta
rzy transportowych cztery przechodzą przez obszar Polski, 
a dwa z nich przebiegają przez obszar województwa. 
Pierwszy to korytarz nr II o przebiegu równoleżnikowym 
łączący Berlin, Warszawę, Mińsk i Moskwę. Korytarz obej
muje autostradę A2 oraz magistralę kolejową E20. Drugi 
z korytarzy (nr VI) biegnie z północy na południe, rozpo
czynając się w Gdańsku, a następnie prowadzi przez Łódź/
Warszawę do Žyliny (w wersji zachodniej przez Ostrawę do 
Brna). W granicach województwa łódzkiego korytarz two
rzy autostrada A1 wraz z drogą ekspresową S8 (Piotrków 
Trybunalski–Warszawa), a w zakresie infrastruktury kole
jowej – magistrala węglowa Śląsk–Porty oraz Centralna 
Magistrala Kolejowa. Priorytetowe inwestycje w zakresie 
infrastruktury (objętej wyżej wymienionymi korytarzami) 
są skierowane głównie na linie kolejowe na terenie woje
wództwa łódzkiego.  

Kompetencje związane z kreowaniem polityki w zakre
sie transportu4 i sieci transeuropejskich Unia Europejska 
współdzieli z państwami członkowskimi (art. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Wynika to z koniecz
ności zapewnienia swobodnego przepływu towarów, osób, 
usług i kapitału w ramach pozbawionego wewnętrznych 
granic rynku Unii Europejskiej (art. 3, pkt 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej, art. 26, pkt 1–2 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej) oraz dążenia do spójności gospo
darczej, społecznej i terytorialnej, a ponadto harmonijnego 
rozwoju całego obszaru Unii Europejskiej (art. 3, pkt 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, art. 174 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej). W decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. (661/2010/UE) 
zdefiniowany został plan modernizacji i integracji infra
struktury sieci transportu lądowego, morskiego i lotnicze
go, wskazujący wytyczne dla projektów rozwoju TENT. 
Tworzone sieci muszą spełniać szereg założeń, m.in.: przy
czyniać się do wzmocnienia spójności gospodarczej i spo
łecznej, oferować użytkownikom wysokiej jakości infra
strukturę transportową oraz przyczyniać się do wzmocnie

4 Wspólna polityka transportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej kon
centruje się na ustaleniu reguł transportu międzynarodowego w krajach człon
kowskich, warunków tranzytu przez terytoria państw członkowskich oraz reguł 
dostępu przewoźników zagranicznych do transportu krajowego każdego z krajów 
członkowskich (art. 91, pkt 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Unia 
Europejska rezerwuje sobie również prawo do wspierania działań mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa transportu.

nia spójności terytorialnej, łącząc główne regiony i najwięk
sze ośrodki miejskie Unii Europejskiej (art. 2, pkt 2 
661/2010/UE).  

6 lutego 2012 roku Komisja Europejska sporządziła 
ostateczną wersję projektu nowego rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycz
nych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor
towej (COM/2011/650), które miało zastąpić rozporządze
nie z dnia 7 lipca 2010 r. (661/2010/UE). Celem nowych 
wytycznych było ustanowienie kompletnej (obejmującej 
wszystkie państwa członkowskie oraz ich regiony) i zinte
growanej sieci transportowej. W projekcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady, wskazany został podział 
sieci TENT na sieć kompleksową i bazową. Sieć komplek
sowa zawiera wszystkie istniejące, modernizowane i plano
wane elementy sieci TENT. Sieć bazowa natomiast składać 
się będzie z tych elementów sieci kompleksowej, które mają 
znaczenie strategiczne dla realizacji celów funkcjonowania 
TENT.  

W województwie łódzkim do sieci bazowej TENT zali
czono autostrady A1 i A2 oraz drogę ekspresową S8 w tzw. 
wariancie łódzkim, na odcinku od granicy województwa do 
Rzgowa. Do sieci bazowej zaliczono również linie kolejowe 
transportu towarowego: linię 1 (wyłącznie na odcinku 
Warszawa – Skierniewice – Koluszki), linię 4 (Warszawa – 
Mszczonów – Opoczno – Zawiercie), linię 14 (wyłącznie na 
odcinku Koluszki – Łódź – Zduńska Wola Karsznice) oraz 
linię 131 (Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Zduńska 
Wola (Karsznice) – Tarnowskie Góry). Z linii kolejowych 
transportu pasażerskiego w bazowej sieci TEN–T znalazły 
się: projektowana linia kolei dużych prędkości „Y” (Warszawa 
– Mszczonów – Łódź – Kalisz – Poznań, Wrocław), wspo
mniana wyżej linia 4 (Warszawa – Mszczonów – Opoczno – 
Zawiercie), linia 14 (wyłącznie na odcinku Łódź – Koluszki) 
oraz linia 25 (wyłącznie na odcinku Łódź – Opoczno).  

W sieci kompleksowej TENT w województwie łódz
kim uwzględniono dodatkowo odcinki dróg ekspresowych: 
S8 z Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Warszawy, S12 
(wyłącznie na odcinku z Piotrkowa Trybunalskiego w kie
runku Radomia) i S74. Linię kolejową 25 (Łódź – Opoczno 
– Skarżysko Kamienna – Tarnobrzeg – Mielec – Dębica) 
zakwalifikowano do sieci kompleksowej TENT kolejowe
go transportu towarowego [3].

Siedemnaście spośród wszystkich 44 miast wojewódz
twa łódzkiego jest zlokalizowanych w sieci dróg międzyna
rodowych. Połączenia multimodalne (sieć drogowa i kolejo
wa) na poziomie międzynarodo wym ma jedynie Kutno 
i Łowicz. Region łódzki ma specyficzną sytuację w układzie 
krajowych linii kolejowych. Historyczne uwarunkowania 
rozwoju sieci kolejowej spowodowały, że najważniejsze linie 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym biegną w pery
feryjnych obszarach województwa, omijając stolicę regionu 
[4]. Dotyczy to linii transeuropejskich: E20 Warszawa – 
Kutno – Poznań oraz Centralnej Magistrali Kolejowej, któ
ra przebiega tranzytem przez województwo, łącząc 
Warszawę ze Śląskiem i Zagłębiem oraz Krakowem. Żadne 
z miast województwa nie leży na jej przebiegu – najbliżej 
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położonym ośrodkiem jest Opoczno. Zbliżony charakter 
ma magistrala węglowa Herby Nowe – Zduńska Wola 
(Karsznice) – Inowrocław – Gdynia ze stacją towarowo
rozrządową w Karsznicach (Zduńska Wola). Linie te nie 
mają znaczenia dla połączeń województwa w relacjach we
wnątrzregionalnych ani międzyregionalnych, czy między
narodowych. Dla krajowych powiązań województwa łódz
kiego duże znaczenie ma stara linia kolei „Warszawsko
Wiedeńskiej” i kolej „Kaliska” oraz biegnąca z Łodzi linia 
kolejowa do Gdańska i Gdyni [5]. Współczynnik wydłuże
nia linii kolejowych w stosunku do powiązań prostolinio
wych z Łodzi do innych miast wojewódzkich wynosi na 
ogół ponad 125. Łódź jest ważnym węzłem kolejowym na 
kierunku Warszawa–Wrocław i Poznań–Lublin. Następnym 
kolejowym węzłem są Koluszki, poprzez które Łódź połą
czona jest z Warszawą, Lublinem, Katowicami i Krakowem. 
Mniejszymi węzłami kolejowymi są: Skierniewice, Łowicz 
oraz Tomaszów Mazowiecki [6]. 

Aktualnie funkcjonująca sieć linii kolejowych zapew
nia jedynie podstawową obsługę regionu. Brakuje nato
miast obsługi województwa, a właściwie Łodzi i jej aglo
meracji, poprzez trasy przystosowane do kursowania po
ciągów o podwyższonej prędkości. Są to jedynie krótkie 
odcinki, takie jak Koluszki – Skierniewice, Koluszki – 
Piotrków Trybunalski, Kutno – północna granica woje
wództwa, które mogą prowadzić ruch pociągów z prędko
ścią przekraczającą 120 km/h. Wobec restrukturyzacji pro
wadzonej przez zarządcę infrastruktury kolejowej sieć w wo
jewództwie łódzkim pozostaje w zasadzie niezmieniona 
i traktowana jest jako sieć linii magistralnych i pierwszo
rzędnych. 

Województwo łódzkie, poprzez sieć dróg krajowych, ma 
połączenia z głównymi ośrodkami gospodarczymi i miejski
mi Polski. Jest to droga nr 14 łącząca stolicę województwa 
z Wrocławiem, nr 72 prowadząca do Poznania i Warszawy, 
droga nr 74 łącząca z Kielcami oraz nr 12 z Kaliszem i Lubli
nem. Ukształtowany system powiązań drogowych powo
duje, że stopień wydłużenia dróg jest stosunkowo wysoki, 
szczególnie do miast położonych w północnozachodniej 
Polsce oraz do Krakowa i Kielc. Warto podkreślić, iż w sie
ci dróg krajowych znajdują się wszystkie miasta wojewódz
twa łódzkiego z wyjątkiem Szadku, Żychlina, Koluszek, 
Zelowa, Białej Rawskiej i Drzewicy. Najkorzystniejsze po
łożenie wśród miast województwa łódzkiego w krajowej 
sieci drogowej mają: Łódź (skrzyżowanie dróg: nr 1, nr 14, 
nr 72, nr 91), Piotrków Trybunalski (nr 1, A1, nr 8, S8, nr 
12, nr 91), Stryków (A1 i A2) oraz Sieradz (nr 12, nr 14, nr 
83). Jako bardzo ważne skrzyżowania dróg krajowych wy
mienić należy Krośniewice (drogi nr 91 oraz nr 92), poza 
tym Sulejów (drogi nr 12 oraz nr 74), Wieluń (nr 8, nr 43, 
nr 45), Kutno (nr 92, nr 60), Łowicz ( nr 92, nr 14, nr 70a) 
oraz Radomsko (nr 1, nr 42, nr 91). 

Uzupełnieniem regionalnego systemu transportowego jest 
sieć tramwajowa obejmująca jedynie pięć ośrodków: Łódź, 
Pabianice, Zgierz, Ozorków i Konstantynów Łódzki. Zgodnie 
z danymi udostępnionymi przez Zarządu Dróg i Transportu 
w Łodzi w 2013 roku łączna długość pojedynczych torów 

tramwajowych w granicach rdzenia ŁOM wyniosła 208,7 ki
lometra. Plasuje to sieć w województwie łódzkim za siecią 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (332,2 kilometra) 
oraz Warszawy (243,5 kilometra). Linie tramwajowe biegnące 
poza Łódź mają długość: do Ozorkowa – 34 kilometry, do 
Lutomierska – 24 kilometry i do Pabianic – 9 kilometrów. Na 
terenie Łodzi oraz fragmentarycznie w Zgierzu, Pabianicach 
i Ksawerowie linie tramwajowe mają dwa torowiska [7].

Spójność sieci – wyniki badań
Podstawowym wymogiem analiz topologicznych jest pre
zentacja rzeczywistej sieci transportowej w formie abstrak
cyjnego zbioru punktów (węzłów, wierzchołków5) połączo
nych zbiorem linii (odcinków, krawędzi6, łuków7). Podejście 
grafowe podkreśla układ połączeń pomiędzy węzłami, po
mijając informacje na temat odległości metrycznych. Sieć 
transportową (drogową, kolejową i tramwajową) obszaru 
województwa łódzkiego przedstawiono w postaci skończo
nego8 grafu płaskiego9 nieskierowanego10. 

Stopień, w jakim graf jest uproszczeniem rzeczywistych 
sieci transportowych, możliwy jest do zaobserwowania na ry
sunku 1 dla sieci drogowej i na rysunku 2 dla sieci kolejowej. 
Główna różnica polega na zastąpieniu rzeczywistego prze
biegu połączeń liniami prostymi. Natomiast wzajemne poło
żenie węzłów pozostaje bez zmian. Przy budowie grafu przy
jęto pewne założenia wstępne. Krawędzie grafu odwzorowu
ją jedynie drogi wojewódzkie i krajowe w województwie 
łódzkim. W przypadku dróg alternatywnych – substytucyj
nych – pomiędzy miastami odrzucono te, które w rzeczywi
stości przekraczają 120% długości trasy najkrótszej lub są 
niższej kategorii. W przypadku kiedy krawędzie grafu krzy
żowałyby się, wybrano drogę o wyższej kategorii (jeśli drogi 
są takich samych kategorii, krawędzie poprowadzono zgod
nie z przebiegiem dróg, które są bliższe odległości fizycznej 
pomiędzy miastami), aby możliwe było utworzenie grafu 
płaskiego.

W przypadku grafu obrazującego sieć kolejową włączo
no pięć wierzchołków (miast) pozostających poza granicami 
województwa łódzkiego: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, 
Ostrzeszów, Kępno oraz Częstochowę (rys. 2). Poszerzenie 
grafu o powyższe wierzchołki wynikało z konieczności włą
czenia do analizy Wieruszowa i Wielunia. Połączenie tych 
miast, zarówno od strony Częstochowy, jak i Ostrowa Mazo
wieckiego, wynika z analizy rzeczywistych regularnych połą
czeń pasażerskich do Wielunia i Wieruszowa z pozostałych 
miast województwa łódzkiego.  

5 Każdy element niepustego zbioru X nazywamy punktem lub wierzchołkiem grafu [8].
6 Nieuporządkowaną parę wierzchołków {x, y} taką, że (x, y) należy do U albo 

(y, x) należy do U, nazywamy krawędzią. Zatem krawędź różni się od łuku tym, że 
w przypadku pierwszym skierowanie nie jest istotne, podczas gdy w ostatnim jest 
ono podane [9].

7 Uporządkowaną parę elementów (x, y) taką, że y należy do Γx, nazywamy łukiem. 
Zbiór wszystkich łuków grafu oznaczamy U [8].

8 Zbiór wierzchołków – miast – jest skończony.
9 Graf płaski to taki, którego łuki lub krawędzie nie mają punktów wspólnych prócz 

wierzchołków.
10 Krawędzie nie wyrażają kierunku oddziaływania.
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Graf ilustrujący sieć tramwajową składa się z czterech 
krawędzi (łączących Pabianice z Łodzią, Konstantynów 
Łódzki z Łodzią, Zgierz z Łodzią oraz Ozorków ze Zgierzem) 
oraz pięciu wierzchołków.  

W analizie grafowej szczególne znaczenie mają miary 
odnoszące się do spójności grafu oraz dostępności poszcze
gólnych węzłów. Najpowszechniej stosowane wskaźniki 
obliczane są w oparciu o dwie podstawowe informacje. 
Pierwsze dotyczą danych o liczbie wierzchołków (v), krawę
dzi (e) oraz podgrafów11 (p). Są to wskaźniki charakteryzu
jące spójność sieci. Druga grupa bazuje na informacjach 
dotyczących długości12 drogi13 lub łańcucha14 w grafie. 
Wskaźniki uzyskane na tej podstawie umożliwiają charak
terystykę dostępności i ustalenie hierarchii węzłów w sieci.

Zakładając, że maksymalna możliwa liczba połączeń 
w grafie o v węzłach wynosi v(v–1)/2, Prihar [10] przedstawił 
miarę stopnia spójności (Cst) w postaci: 

C
st 

= v(v–1)/2e

Jest to stosunek maksymalnie możliwej liczby połączeń 
(krawędzi) w sieci o v wierzchołkach do obserwowanej liczby 
krawędzi. Stopień spójności waha się od jedności (spójność 
maksymalna) do v/2 (spójność minimalna). W przypadku 
sieci drogowej stopień spójności wynosi 12,61 przy spójno
ści minimalnej na poziomie 22. W wartościach względnych 

11 Część grafu obejmującego określone wierzchołki i krawędzie.
12 Długość drogi jest to liczba łuków w ciągu.
13 Droga (ścieżka) jest to skończony lub nieskończony ciąg łuków takich, że koniec 

każdego przedniego łuku jest początkiem następnego. Droga jest elementarna, 
jeśli każdy wierzchołek należący do niej występuje tylko jeden raz.

14 Łańcuch jest to skończony lub nieskończony ciąg krawędzi, w którym koniec każ
dej poprzedniej krawędzi jest początkiem następnej.

Rys. 1. Graf na tle sieci drogowej województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne

 
Rys. 2. Graf na tle sieci kolejowej województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne

sieć jest spójna w 44,7%15. Graf obrazujący sieć kolejową 
ma stopień spójności wynoszący 15,26 przy spójności mini
malnej 17,5, co wskazuje na procent spójności na poziomie 
13,6. W przypadku sieci tramwajowej spójność minimalna 
i stopień spójności są sobie równe i wynoszą 2,5, co skutku
je 0% stopniem spójności. 

Często stosowaną miarą spójności jest również liczba cy
klomatyczna (μ), zwana pierwszą liczbą Bettiego, którą ob
licza się następująco:

μ = e – v + p

Wartości zero przyjmują grafy niespójne oraz tzw. drze
wa, czyli najprostsze grafy, w których liczba krawędzi jest 
mniejsza niż liczba wierzchołków. Im wartość wyższa tym 
graf jest bardziej spójny16. Dla sieci drogowej liczba cyklo
matyczna wynosi 32. W przypadku sieci kolejowej jedy
nie 5. Graf ilustrujący sieć tramwajową jest drzewem, bo
wiem jego liczba cyklomatyczna jest równa 0.  

Pozostałe wskaźniki spójności (w większości stworzone 
przez K.J. Kansky’ego [11]) związane są jedynie z właści
wościami grafów, a nie jak przedstawione wcześniej, które 
wywodziły się wprost z teorii grafów. Kansky wprowadził 
poprawioną postać liczby cyklomatycznej w formie wskaź
nika α, który (dla grafów płaskich) ma postać:

α = μ / (2v–5)

15 spójność minimalna – spójność maksymalna = 22 – 1 = 21; spójność minimalna 
– obserwowany stopień spójności = 22 – 12,61 = 9,39. Z proporcji 21:9,39 = 
100:x, stąd x = 44,7%

16 Graf spójny – sytuacja, w której każdy wierzchołek grafu ma połączenia z pozosta
łymi za pomocą łuku. Łuk zaś jest trasą wzdłuż krawędzi grafu, nieprzechodzącą 
dwa razy przez ten sam wierzchołek.
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Wskaźnik α określa stosunek faktycznej do maksymalnej 
liczy obwodów17 (cykli). Dla grafów z małą liczbą krawę
dzi ma on wartości bliskie zeru. W przypadku kiedy liczba 
krawędzi rośnie (spójność wzrasta), wskaźnik α zbliża się do 
jedności. Wartość zerowa jest charakterystyczna dla wszyst
kich sieci, których liczba cyklomatyczna również jest równa 
zeru, a więc grafów niespójnych i drzew. Sytuacja taka 
dotyczy grafu obrazującego sieć tramwajową województwa 
łódzkiego. Określenie wartości wskaźnika α pozwala 
porównać analizowaną sieć z grafem pełnym (w którym 
każda para wierzchołków jest połączona krawędzią) o tej 
samej licznie wierzchołków. Dzięki ujęciu wskaźnika w war
tościach procentowych możliwe jest wskazanie odsetka spój
ności maksymalnej. Dla grafu obrazującego sieć drogową 
województwa łódzkiego wskaźnik wynosi 0,39, co oznacza, 
że stanowi niecałe 40% grafu pełnego dla 44 wierzchołków. 
Wskaźnik α dla sieci kolejowej jest znacznie niższy i wynosi 
0,08, a więc stanowi jedynie niecałe 10% grafu pełnego. 

Kolejną miarą wprowadzoną przez Kansky’ego, jest 
wskaźnik β, będący ilorazem liczby krawędzi do liczby 
wierzchołków w grafie i odnoszący się do jego struktury:

β = e/v

Opiera się na podstawie podobnej do liczby cyklomatycz
nej i wskaźnika α. Sieci transportowe o bardziej złożonej 
strukturze odznaczają się wyższymi wartościami β, nato
miast sieci o prostej strukturze będą miały wartości niższe. 
Dla sieci drogowej wskaźnik β wynosi 1,7 i jest znacznie 
wyższy niż dla sieci kolejowej (1,1) oraz tramwajowej (0,8). 

Wskaźnik γ, autorstwa Kansky›ego wyraża stosunek 
istniejącej liczby krawędzi do maksymalnie możliwej liczby 
krawędzi i dla grafów płaskich przybiera postać:

γ = e/3(v–2)

Daje on pojęcie o rozmiarach potrzebnych uzupełnień 
w sieci. Waha się od zera (brak spójności) do jedności (spój
ność maksymalna). Podobnie jak w przypadku wskaźnika 
α można go wyrazić w odsetkach. Jego wartość nie zależy 
od liczby wierzchołków w sieci transportowej. Istniejące 75 
krawędzi w grafie obrazującym sieć drogową województwa 
łódzkiego stanowi jedynie 59,5% liczebności, która pozwo
liłaby na uzyskanie grafu pełnego. Graf obrazujący sieć ko
lejową jest spójny w jeszcze mniejszym zakresie – 39,4%. 
Wskaźnik γ dla sieci tramwajowej wskazuje, że jej cztery 
krawędzie stanowią 44,4% liczby krawędzi koniecznych do 
powstania grafu pełnego.  

Liczba podobnych wskaźników, opartych na zbliżonych 
zasadach jest znacznie większa. Zagożdzon [12, 13] wpro
wadził wskaźnik mówiący o stopniu rozwinięcia grafu (Gp):

17 Obwód jest skończoną drogą, w której początkowy wierzchołek pierwszego łuku 
jest końcowym wierzchołkiem ostatniego łuku drogi.

Wskaźnik mówi o liczbie krawędzi brakujących do grafu 
pełnego, przypadających na jeden wierzchołek, tym samym 
określa pożądane uzupełnienia w sieci. W przypadku sieci 
drogowej województwa łódzkiego takie uzupełnienia po
winny wynosić 20 krawędzi. Dla grafu obrazującego sieć 
kolejową z mniejszą liczbą wierzchołów liczba brakujących 
krawędzi wynosi 16. Po jednej krawędzi należy dodać do 
każdego wierzchołka w grafie przedstawiającym sieć tram
wajową, aby graf był pełny.   

Wykorzystane dotychczas wskaźniki mają szereg zalet, 
z których najważniejszą jest prostota. Nie są jednak pozba
wione wad, m.in. niejednoznacznie różnicując grafy o od
miennej strukturze, bowiem parametry grafów mogą być 
identyczne, ale układ krawędzi łączących poszczególne wę
zły jest inny.  

Odpowiedzią na występujące niejasności jest wprowa
dzenie wskaźnika SI, opracowanego przez Orda [14], 
opierającego się na trzech pierwszych momentach central
nych18. Dla grafu o określonej liczbie wierzchołków ko
nieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie macierzy 
zerojedynkowej połączeń (1 – istnienie bezpośredniego 
połączenia pomiędzy parą miast; 0 – brak połączenia). 
W kolejnym etapie konieczne jest opracowanie macierzy 
oddaleń19. Po skonstruowaniu macierzy20 odpowiadającej 
rozważanemu grafowi należy skonstruować rozkład liczeb
ności (f

l
) oddaleń (l). Przedstawiono je w tabelach 1a,b i c.

18 Momenty są średnimi arytmetycznymi z odchyleń wartości zmiennej x
i
 od do

wolnej liczby x
0
 podniesionej do rtej potęgi. Momenty pozwalają wyznaczyć 

poziom średni badanej cechy zmiennej, poziom zróżnicowania poszczególnych 
jednostek zbiorowości w stosunku do średniej arytmetycznej x, stopień asymetrii 
czy też stopień koncentracji. W zależności od tego, czy wielkością dowolną x

0
 

jest zero, czy też średnia arytmetyczna x, możliwe jest obliczenie odpowiednio 
momentów zwykłych lub centralnych. Moment centralny pierwszego stopnia 
jest równy średniej arytmetycznej, moment drugiego stopnia jest wariancją, 
trzeciego stopnia miarą asymetrii, a moment centralny czwartego stopnia jest 
miarą skupienia danych.

19 Oddaleniem d
xy

 wierzchołka x do y nazywamy długość najkrótszej drogi od x do y.
20 Macierz oddaleń można otrzymać, zastępując w macierzy zerojedynkowej zera – 

z wyjątkiem leżących na głównej przekątnej – liczbą krawędzi liczonych wzdłuż 
najkrótszej drogi między każdą parą węzłów.

Tabela 1 
Rozkład liczebności oddaleń dla grafu przedstawiającego sieć  

(a) drogową, (b) kolejową i (c) tramwajową

l 0 1 2 3 4 5 6 7 8

fl 44 150 310 422 430 336 186 52 6

l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fl 30 60 88 122 138 142 116 94 66 32 12

l 0 1 2 3

fl 5 5 5 3

(a)

(b)

(c)

Źródło: opracowanie własne
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Oznaczając N jako sumę liczebności oddaleń (N
drogowy 

= 
1936; N

kolejowy 
= 900; N

tramwajowy
 = 18), możliwe jest okre

ślenie rozkładu częstości. Kolejny etap analizy obejmuje 
obliczenie 3 pierwszych momentów centralnych rozkładu 
częstości oddaleń badanych grafów. Największa wartość 
w macierzy oddaleń to średnica grafu (δ) (dla sieci drogo
wej – 8, kolejowej – 10, tramwajowej – 3). Warto zauwa
żyć, że taką samą wartość średnicy mogą mieć sieci znacz
nie różniące się bezwzględnymi rozmiarami. Bowiem obli
czane są tutaj oddalenia w sensie topologicznym, a nie od
ległości w sensie fizycznym.

•	 pierwszy moment centralny:
 
•	 drugi moment centralny: 
 
•	 trzeci moment centralny: 

Współrzędne S oraz I wskaźnika SI określono następu
jąco: 

Po obliczeniu wskaźnik SI należy nanieść go na odpo
wiedni wykres (rys. 3.) i znając lokalizację wskaźnika dla gra
fów charakterystycznych, możliwym jest określenie jego 
struktury [9]. Położenie punktów odpowiadających sieci 
drogowej i kolejowej jest najbliższe lokalizacji charaktery
stycznej dla grafu z dwoma wierzchołkami silnie spójnymi, 

jednakże znajdują się dalej od osi S niżeli jest to w przypadku 
rozkładu wzorcowego. Wskaźnik SI dla sieci tramwajowej 
ma położenie wskazujące, iż jest to graf gwiaździsty, jednak
że przy jego liczbie wierzchołków, lokalizacja punktu jest 
zbyt daleka od osi S [15].

W rzeczywistości sprawa nie jest tak prosta, gdyż struk
tura istniejących sieci pod wpływem oddziaływania różno
rodnych czynników: topograficznych, gospodarczych, poli
tycznych i innych, jest bardzo złożona. 

zakończenie
Podsumowując wyniki powyższych wskaźników, należy 
podkreślić, iż wyraźnie najbardziej spójnym i złożonym 
jest graf przedstawiający sieć drogową województwa. 
Jednak ze względu na dużą liczbę wierzchołków (miast) 
wymaga największej liczby uzupełnień. Mniejszą spójnością 
i złożonością odznacza się graf prezentujący sieć kolejową. 
Natomiast graf przedstawiający sieć tramwajową jest 
grafem niespójnym o zdecydowanie najniższym poziomie 
złożoności. 

Wprowadzenie nowych inwestycji w każdej z analizo
wanych sieci zapewne podniosłoby poziom jej spójności, 
natomiast istotniejsze są rozwiązania skupiające się na już 
istniejącej infrastrukturze. Przedstawiona analiza nie różni
cowała bowiem sieci pod względem np. stanu technicznego 
czy maksymalnych dozwolonych prędkości przejazdu na 
danym odcinku. Zapewne zabiegi mające na celu podnie
sienie tych parametrów pozytywnie wpłynęłyby na funk
cjonowanie połączeń wewnątrzregionalnych województwa. 
Dlatego też wzrostu spójności upatrywać należy bardziej 
w podnoszeniu warunków technicznych i modernizacji ist
niejących dróg niż we wprowadzaniu nowych odcinków. 
Oczywiście inwestycje Generalnej Dyrek cji Dróg Krajo
wych i Autostrad, które w czasie niniejszego badania są 
w fazie przygotowania, przetargu lub realizacji, w pewnym 
stopniu również wpłyną na poziom spójności. Zarówno w przy
padku kiedy prowadzone są po starym śladzie, jak i w sytu
acji implementacji zupełnie nowych odcinków. W sieci ko
lejowej aktualne powiązania wskazują na niską koherencję 
funkcjonującej sieci i duże możliwości jej wzrostu przy 
ewentualnych inwestycjach. Rozpatrując plany inwestycyj
ne Polskich Linii Kolejowych SA, należy oczekiwać wzrostu 
efektywności połączeń kolejowych w wyniku modernizacji 
istniejącej sieci i taboru oraz wdrażania bardziej efektyw
nych systemów zarządzania ruchem, a nie inwestycje 
w nowe odcinki poza realizacją „Y” Warszawa – Łódź – 
Poznań/Wrocław, który jednak dla wojewódzkiej sieci ma 
znaczenie marginalne. Analogicznie do sieci kolejowej pre
zentuje się sytuacja połączeń tramwajowych. Poza zmiana
mi towarzyszącymi budowie Nowego Centrum Łodzi oraz 
przebudowie Trasy WZ wraz z centrum przesiadkowym 
organizacja ruchu tramwajowego nie ulegnie zmianom. 
Ponadto wpływ wskazanych inwestycji nie wykroczy poza 
granice Łodzi, tym samym pozostawiając bez zmian efek
tywność połączeń z pozostałymi czterem ośrodkami połą
czonymi siecią. Biorąc pod uwagę, iż sieć tramwa jowa nie 
będzie rozwijała się pod względem ilościowym, jedynym 

Rys. 3. Wykres S-I z naniesionymi współrzędnymi dla sieci drogowej, kolejowej i tramwajowej 
województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne
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rozwiązaniem są zabiegi w kierunku usprawnienia funkcjo
nującej obecnie infrastruktury. 

Biorąc powyższe pod uwagę dużą wagę należy przy
wiązać do dróg wojewódzkich, a w szczególności do ich 
stanu technicznego. Konieczne jest wybranie tychże dróg 
o kluczowym znaczeniu dla regionu. Modernizacja tych 
elementów infrastruktury, pomijana na rzecz prioryteto
wych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, może 
przyczynić się do wzrostu efektywności transportu w ska
li regionalnej, stanowiąc uzupełnienie dla głównych osi 
wschódzachód i północpołudnie, przechodzących przez 
centrum regionu. Szczególnej uwagi wymagają ponadto 
odcinki przechodzące przez miasta. Wprowadzanie ruchu 
do centrum miasta przede wszystkim znacznie zaburza 
jego płynność. Ponadto wzmożony ruch wewnątrz miasta 
w połączeniu z ruchem tranzytowym wpływa negatywnie 
na stan nawierzchni i zmusza do częstszych napraw, co 
z kolei stanowi utrudnienie w ruchu. Inwestycje w drogi 
wojewódzkie czy też powiatowe wprawdzie nie pociągają 
za sobą fundamentalnych zmian w dostępności, to przy
czyniać się mogą do niwelowania bariery psychologicznej, 
towarzyszącej podróży drogami niższych kategorii po
przez wzrost bezpieczeństwa jazdy, jej komfortu i ograni
czenie kongestii. 

W odniesieniu do transportu zbiorowego podniesienie 
poziomu spójności możliwe jest poprzez jak najszerszą inte
grację poszczególnych systemów, włączając w nią poszcze
gólne szczeble administracji samorządowej oraz przewoźni
ków oferujących przejazdy samochodowe, kolejowe i tram
wajowe. Ze względu na rozległość koniecznych zmian real
ne wydaje się ograniczenie do głównych połączeń – w pierw
szej kolejności umożliwiających wielogałęziowy transport 
do ośrodka regionalnego na zasadach biletu aglomeracyj
nego, który objąłby kolej, transport lokalny i przedsiębior
stwa komunikacji samochodowej.  

Znacznym ułatwieniem dla podróżnych oraz jednoczes
nym podniesieniem efektywności funkcjonowania trans
portu zbiorowego byłoby również zobligowanie przewoźni
ków realizujących przewozy pomiędzy miastami do rozpo
czynania trasy lub przejeżdżania przez wspólny przystanek. 
Negatywnie w stosunku do systemu transportowego od
działuje bowiem sytuacja, w której aby kontynuować podróż 
pomiędzy miastami, które nie są obsługiwane przez połącze
nie bezpośrednie, konieczne jest przejście piesze znacznej od
ległości pomiędzy przystankiem końcowym i początkowym 
tras przejazdu lub też zaangażowanie w tym celu kolejnego 
środka transportu.  

Uzupełnieniem dla integracji systemów transportu 
zbiorowego powinien być obligatoryjnie współtworzony 
przez samorządy i przewoźników wszystkich typów serwis 
internetowy zbierający informacje dotyczące aktualnych 
tras, rozkładów jazdy oraz cennik transportu zbiorowego, 
działającego w województwie łódzkim. Funkcjonujące ak
tualnie serwisy poświęcone transportowi zbiorowemu po
siadają wiele braków, szczególnie w zakresie przewoźni
ków typu bus. Taka forma ułatwienia dostępu do danych 
podniosłaby konkurencyjność oferty transportu zbioro

wego wobec indywidualnego. Bowiem transport zbioro
wy i indywidualny nie powinny być uznawane za konku
rencyjne względem siebie, lecz komplementarne.
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Analiza parametrów eksploatacyjnych 
szybkiego tramwaju i metra1

Streszczenie. W artykule  przedstawiono analizę parametrów eksplo
atacyjnych szybkiego tramwaju i metra na przykładzie Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju (PST) i metra w Warszawie. Badania przeprowadzo
no na odcinkach o długości w przypadku Poznania około 5900 metrów, 
natomiast w przypadku Warszawy był to odcinek długości około 5600 
metrów. W stolicy Wielkopolski badania zostały przeprowadzone na od
cinku: Osiedle Sobieskiego – Most Teatralny. Przystanek Most Teatralny 
pełni funkcję przystanku tymczasowego do czasu zakończenia przebudowy 
przystanku Rondo Kaponiera. W Warszawie badaniom poddano odcinek 
metra od stacji Marymont do stacji Centrum. Artykuł wzbogacają sche
maty oraz fotografie przedstawiające omawiane środki transportu. Badania 
zostały przeprowadzone w dniach roboczych w miesiącach kwiecień–czer
wiec 2014 roku. W trakcie badań mierzono czas oraz przebyty dystans 
pomiędzy przystankami, a także czas wymiany pasażerów. Zebrane dane 
posłużyły do szczegółowej analizy czterech parametrów eksploatacyjnych. 
W czytelnych diagramach zestawiono procentowy udział czasu wymiany 
pasażerów i czasu jazdy w czasie podróży dla poszczególnych analizowa
nych środków transportu. Na rysunkach przedstawiono zmiany prędko
ści technicznej i komunikacyjnej oraz ich rozkłady dla kolejnych badanych 
tramwajów i pociągów metra. Przedstawione zostały również rysunki zesta
wiające rozkłady czasu wymiany pasażerów (postoju na peronie). Artykuł 
zamyka podsumowanie zawierające wnioski płynące z badań. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, metro, szybki tramwaj

Wprowadzenie
Dla wielu ludzi naturalną i najbardziej dostępną formą 
transportu jest podróż realizowana z wykorzystaniem sa
mochodu. Efektem tego większość miast i aglomeracji 
miejskich w Polsce boryka się z licznymi problemami trans
portowymi. W chwili obecnej panuje bardzo niska świado
mość społeczna negatywnych następstw niekontrolowane
go rozwoju motoryzacji indywidualnej. Dlatego też bardzo 
ważne są wszelkie przejawy promowania idei zrównoważo
nego transportu zbiorowego. Pojęcie to bardzo dobrze de
finiuje Biała Księga – White Paper: European transport policy 
for 2010: time to decide [1], według której „zrównoważony 
system transportowy to taki, który:

•	 zapewnia dostępność celów komunikacyjnych w spo
sób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu ludzi i środo
wisku w sposób równy dla obecnej i następnych ge
neracji;

1 Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: S. Kowerski 
40%, Cz. Wolek 60%,.

•	 pozwala funkcjonować efektywnie, oferować możli
wość wyboru środka transportowego i podtrzymać 
gospodarkę oraz rozwój regionalny;

•	 ogranicza emisje i odpady w ramach możliwości za
absorbowania ich przez ziemię, zużywa odnawialne 
zasoby w ilościach możliwych do ich odtworzenia, zu
żywa nieodnawialne zasoby w ilościach możliwych do 
ich zastąpienia przez odnawialne substytuty, przy mi
nimalizowaniu zajęcia terenu i hałasu”.

Kompendium pojęcia zrównoważonego transportu 
przedstawia: „Wizja transportu publicznego w Krakowie 
i w sąsiednich gminach, objętych obsługą organizatora 
transportu. Zakłada [ona] funkcjonowanie oraz rozwój no
woczesnego i chroniącego środowisko naturalne publiczne
go transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasa
żerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alter
natywę dla podróży realizowanych własnym samochodem 
osobowym” [2].

W wielu miastach Polski podejmowane są liczne działania 
przez władze miast w celu zwiększenia udziału podróży wyko
nywanych pieszo bądź rowerem, co przyczynia się do zmniej
szenia zjawiska kongestii, a co za tym idzie do zwiększenia 
efektywności systemu środków komunikacji miejskiej. 
Osiągana prędkość komunikacyjna jest jednym z kluczowych 
czynników decydujących o wyborze środka transportu. Na 
przykładzie miasta Wrocławia warto odwołać się do takich ini
cjatyw jak: Wrocławski Rower Miejski – szerzej na ten temat 
w artykule „Wrocławski Rower Miejski – krokiem w dobrą 
stronę”[3]; Koncepcja rozwoju systemu tras rowerowych 
Wrocławia [4] czy też Polityka Rowerowa Wrocławia [5].

Podróże piesze bądź wykonywane rowerem są dobrym 
rozwiązaniem na stosunkowo krótkich dystansach, nato
miast w przypadku dłuższych tras alternatywę powinny 
stanowić środki transportu zbiorowego. W celu zwiększe
nia efektywności tychże środków stosowane są praktyki po
legające między innymi na nadawaniu priorytetów w po
staci wydzielonych pasów czy uprzywilejowaniu faz. 
Niestety nie zawsze działania te przynoszą zakładany efekt. 
Dzisiejsze systemy transportowe oferują różne środki po
dróżowania, takie jak: bus, autobus, trolejbus, tramwaj, 
kolej aglomeracyjna czy metro. Współczesny pasażer przy 
wyborze środka transportu kieruje się jego efektywnością 
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rozumianą jako najkrótszy czas przejazdu, niskim kosztem 
oraz komfortem w czasie podróży. Niniejszy artykuł ma na 
celu odpowiedź na pytanie, czy tramwaj może być równie 
szybkim jak metro środkiem transportu. 

Charakterystyka badanych obiektów

Metro w Warszawie
Historia powstania metra w Warszawie rozpoczęła się 
w 1925 roku, w którym powzięta została uchwała Zarządu 
Tramwajów o konieczności opracowania projektu kolei pod
ziemnej dla miasta w reakcji na narastające problemy ko
munikacyjne. Od powzięcia decyzji do rozpoczęcia budowy 
minęło 75 lat. Dzieje powstania warszawskiego metra były 
bardzo burzliwe, co spowodowane było przede wszystkim 
wybuchem II wojny światowej. W 1983 roku decyzją władz 
centralnych PRL, w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim, 
budowa metra w Warszawie stała się faktem. Jednak z uwagi 
na trudną sytuację kraju w latach 80. borykano się z licznymi 
problemami w trakcie prac. Pierwsza linia metra, na odcinku 
Kabaty–Politechnika o długości 11,3 kilometra i 11 stacji 
została uruchomiona w 1995 roku. Zmiany ekonomiczno– 
polityczne, jakie nastąpiły po 1989 roku, umożliwiły dostęp 
do nowoczesnych technologii oraz oferentów, co pozytywnie 
wpłynęło na postęp prac nad kolejnymi odcinkami w kie
runku Młocin. Końcowe odcinki linii Kabaty–Młociny zo
stały dopuszczone do ruchu w 2008 roku. Podsumowując, 
pierwsza linia metra posiada 23,1 kilometra i obejmuje 21 
stacji. Średnia odległość między stacjami wynosi powy
żej 1000 metrów. Budowa pierwszej linii metra trwała 25 
lat i była jedną z najdłużej trwających inwestycji w kraju. 
W 2006 roku ogłoszono plany poprowadzenia II linii metra. 
Docelowo II linia ma się składać z 28 stacji i mieć długość 
31 kilometrów [6]. Cała trasa jest podzielona na 4 odcin
ki: zachodni, centralny, północny i południowy. Obecnie 
prowadzone są prace nad budową centralnego odcinka II 
linii metra o długości 6,1 kilometra, obejmującego siedem 
stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska 
(stacja przesiadkowa między liniami metra), Nowy Świat–
Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion i Dworzec 
Wileński. Planowany termin zakończenia budowy odcinka 
to 30 września 2014 roku. Orientacyjny koszt całkowity 
projektu: 5,92 miliarda złotych, w tym koszt inwestycji: 4,6 
miliarda złotych, natomiast szacunkowa kwota dofinanso
wania z UE – 2,77 miliarda złotych [7].

Metro w Warszawie zostało wybudowane w okresie od 
1983 do 2008 roku [6,13], pierwsze decyzje w sprawie bu
dowy metra podjęto w roku 1925. W roku 1983 powołano 
Generalną Dyrekcję Budowy Metra i rozpoczęto roboty bu
dowlane na trasie metra. Obecnie jest realizowana budowa 
drugiej linii metra. Schemat przebiegu metra w Warszawie 
przedstawiono na rysunku 1. 

Pierwszy odcinek Kabaty–Politechnika uruchomiono 
w 1995 roku, budowę zakończono, oddając do eksploatacji 
stację końcową Młociny w roku 2008. Istniejąca linia me
tra przebiega w kierunku północ–południe, w budowie 
znajduje się druga linia metra w kierunku wschód–zachód. 

Długość I linii metra wynosi około 23 kilometrów, liczba 
stacji 21 wraz ze stacjami końcowymi, średnia odległość 
pomiędzy stacjami wynosi około 1150 metrów, częstotli
wość kursowania w odstępach czasu od 3 do 4 minut w go
dzinach szczytu, tj. podobnie jak PST. Długość peronów 
wynosi 120 metrów, zagłębienie peronów od 6,2 do 12,2 
metra poniżej powierzchni terenu. Dopuszczalna prędkość 
pociągu wynosi 60 km/h. Na fotografii 1 przedstawiono 
widok stacji metra.

Poznański Szybki Tramwaj (PST) 
Budowę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju rozpoczęto 
w 1980 roku [11], posiada długość około 8 kilometrów, 
liczbę stacji – 8. Schemat przebiegu trasy przedstawiono 
na rysunku 2. 

Aktualny schemat linii warszawskiego metra: linia I – odcinek eksploatowany, linia II – pierwszy 
etap budowy, linia II – projektowana
Rys. 1. Schemat linii metra w Warszawie [6] 

Rys. 2. Schemat trasy PST w Poznaniu 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12]
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Fot. 1. Zakończenie wymiany pasażerów na stacji metra (fot. Cz. Wolek)

Trasa linii tramwajowej przebiega na odcinku: Osiedle 
Sobieskiego–Dworzec Zachodni, długość peronów poszcze
gólnych przystanków na odcinku od Osiedla Sobieskiego 
do Mostu Teatralnego wynosi 96 metrów. Dopuszczalna 
prędkość tramwaju jest równa 70 km/h. Do czasu zakoń
czenia przebudowy przystanku Rondo Kaponiera funkcjo
nuje tymczasowy przystanek Most Teatralny. Trasa linii 
tramwajowej na 2/3 długości przebiega w wykopie (fot. 2) 
o głębokości do 6 metrów, skrzyżowania z innymi uczestni
kami ruchu są bezkolizyjne (fot. 3), na trasie znajdują się 
wiadukty drogowe, kolejowy, tramwajowy i kładki dla pie
szych, a nad doliną rzeki Bogdanki torowisko przebiega po 
estakadzie długości 694 metrów. Na fotografii 4 przedsta
wiono widok przystanku Dworzec Zachodni. Częstotliwość 
kursowania tramwajów w godzinach szczytu wynosi 3 do 5 
minut. Pierwszy odcinek trasy uruchomiono w 1997 roku, 
ostatni w 2013 roku.

zakres przeprowadzonych badań
Badania zostały przeprowadzone w dniach roboczych 
w miesiącach kwiecień–czerwiec br. Na odcinku PST ba
dania przeprowadzono pomiędzy przystankami Osiedle 
Sobieskiego (pętla końcowa) i Most Teatralny (rys. 3) o dłu
gości odcinka około 5905 metrów, liczbie przystanków 6 
i średniej odległości międzyprzystankowej około 1181 me
trów, natomiast na odcinku metra badania prowadzono po
między stacjami Marymont i Centrum (rys. 4), o długości 
około 5640 metrów, liczbie przystanków – 5 i średniej od
ległości między przystankami około 1410 metrów.

Odstęp czasu pomiędzy zgłoszeniami pociągów na sta
cje metra wynosił od 2 do 5 minut, w podobnych odstępach 
czasu następowały zgłoszenia tramwajów na przystanek 
PST. Pomiary obejmowały okres czasu od odjazdu z przy
stanku początkowego do odjazdu z przystanku końcowego 
z uwzględnieniem:
a) czasu odjazdu z przystanku początkowego,
b) czasy przyjazdu i odjazdu z przystanków pośrednich 

i końcowego.

Przyjęto założenie, że różnica czasu pomiędzy przyjazdem 
i odjazdem na stacje i przystanki jest równa w przybliżeniu 
czasowi związanemu z wymianą pasażerów. Wykorzystując 
uzyskane wyniki badań, określono następujące charaktery
styki eksploatacyjne: prędkość techniczną i komunikacyjną, 
wykorzystanie czasu przez tramwaj i metro, czas wymiany 
pasażerów. Poniżej podano określenie prędkości technicznej 
i komunikacyjnej wykorzystane w opracowaniu.

Prędkość techniczna, jako iloraz badanego odcinka 
drogi do czasu pracy pojazdu z pominięciem czasu postoju 
na przystankach pośrednich, światłach, odcinkach pomię
dzy przystankami, skrzyżowaniach i przystanku końco
wym.

Prędkość komunikacyjna, jako iloraz przebytej drogi 
do czasu pracy pojazdu z uwzględnieniem czasy postoju na 
przystankach pośrednich, światłach, skrzyżowaniach, od
cinkach pomiędzy przystankami z uwzględnieniem czasu 
postoju na przystanku końcowym.

Fot. 2. Przebieg torowiska w wykopie (fot. Cz. Wolek)

Fot. 3. Lokalizacja przystanku na przecięciu z ulicą (fot. Cz.Wolek)

Fot. 4 . Przystanek PST Dworzec Zachodni (fot. Cz. Wolek)
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Analiza wyników badań
Przeprowadzone badania umożliwiły określenie i porówna
nie charakterystyk eksploatacyjnych szybkiego tramwaju 
w Poznaniu oraz metra w Warszawie. W badaniach wyróż
niono rzeczywisty czas jazdy oraz czas wymiany pasażerów. 
W analizowanych przypadkach nie zaobserwowano wystę
powania czasu traconego związanego z brakiem możliwości 
odjazdu pojazdu z przystanku wynikającego z organizacji 
ruchu. Incydentalnie pojawiały się wydłużenia czasu po
stoju związane z wymianą pasażerów z dysfunkcją ruchu 
lub w przypadku występowania szczególnego zatłoczenia 
w godzinach szczytu. Zdarzenia te zostały pominięte jako 
nie posiadające istotnego wpływu na ocenę warunków ru
chu. Jako rzeczywisty czas jazdy przyjęto czas poruszania 
się środków transportu od odjazdu z przystanku do przy
jazdu na kolejny przystanek. Analizie poddano następujące 
charakterystyki eksploatacyjne:
a) procentowy udział czasu wymiany pasażerów i czasu 

jazdy w czasie podróży,
b) rzeczywiste średnie prędkości techniczne i komunika

cyjne,
c) rozkłady prędkości dla szybkiego tramwaju i metra,
d) rozkłady czasu wymiany pasażerów.

Procentowy udział wykorzystania czasu w okresie po
dróży przedstawiono na rysunkach 5 i 6 oraz w tabeli 1.

Średni czas wymiany pasażerów w porównaniu do 
całkowitego czasu podróży wynosi dla PST i metra odpo
wiednio 19,8% oraz 23,8%, co ostatecznie decyduje o du
żym udziale czasu jazdy do czasu podróży (80,0% dla PST 
oraz 76,2% dla metra).

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono zmiany prędkości 
technicznej i komunikacyjnej dla kolejnych badanych tram
wajów i pociągów metra, natomiast na rysunkach 9 i 10 roz
kłady tych prędkości.

W tabeli 2 podano charakterystyki badanych pręd
kości.

Rys. 4. Lokalizacja odcinka pomiarowego w Warszawie, przystanki Marymont–Centrum. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14]

Procentowy udział czasów:  
wymiany pasażerów i jazdy do czasu podróży

Charakterystyka 
badanych  

parametrów

Procentowy udział czasu 
wymiany pasażerów

do czasu podróży 

Procentowy udział czasu 
jazdy do czasu podróży 

Tramwaj [%] Metro [%] Tramwaj [%] Metro [%]
Wartość średnia 19,8 23,8 80,2 76,2
Wartość minimalna 16,1 16,4 74,9 67,5
Wartość maksymalna 25,1 32,5 83,9 83,6

Rys. 3. Lokalizacja odcinka pomiarowego w Poznaniu, przystanki Osiedle Sobieskiego–Most 
Teatralny. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14]

Rys. 6. Procentowy udział wykorzystania czasu dla pociągów metra

Tabela 1

Rys. 5. Procentowy udział wykorzystania czasu dla PST
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Rys. 6. Procentowy udział wykorzystania czasu dla pociągów metra

Z rysunków 7–10 oraz tabeli 2 wynika, że prędkość ko
munikacyjna, która stanowi podstawowy parametr wyboru 
środka transportu na określonym kierunku, jest porówny
walna dla szybkiego tramwaju i metra, wartości średnie 
wynoszą odpowiednio 32,3 km/h oraz 34,3 km/h. Prędkość 
PST jest prawie dwukrotnie większa od prędkości tramwa
ju tradycyjnego w Warszawie w 2002 roku (16,6–16,9 
km/h) [15].

Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono charakterystyki 
czasu postoju tramwajów i pociągów metra na peronie, 
w przybliżeniu przyjęte jako czasy związane z wymianą pa
sażerów. Na rysunkach uwzględniono kierunki ruchu oraz 
wartości średnie dla badanego odcinka. 

W tabeli 3 podano wartości uzyskanych parametrów 
dla badanych środków transportu jako wartości średnie dla 
obu kierunków ruchu.

Z przedstawionej analizy wynika, że średni czas wymia
ny pasażerów dla pociągów metra jest większy od czasu wy
miany dla tramwaju. Dla pociągów metra pojawiają się w spo
sób ciągły czasy wymiany pasażerów powyżej 36 sekund, 
które dla tramwaju występują sporadycznie. Na podstawie 
prowadzonych obserwacji stwierdzono, że wymiany pasa
żerów na przystankach PST przebiegają sprawniej od wy
miany pasażerów na peronie metra, pomimo apeli obsługi 
metra, kierowanych do pasażerów o sprawne wsiadanie 
i wysiadanie z pociągu. Wpływ na przedłużanie się czasu 
wymiany posiada obsługa pasażerów wbiegających na pe
ron w czasie postoju pociągu. 

Podsumowanie
Praca stanowi wynik analizy związanej z oceną efektyw
ności funkcjonowania szybkiego tramwaju oraz metra. Na 
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 
a) czas udziału jazdy do czasu podróży, pomimo mniej

szych odległości pomiędzy przystankami (PST – 1181 
metrów, metro – 1410 metrów), jest korzystniejszy dla 
PST w porównaniu z metrem; 

b) prędkość komunikacyjna dla PST jest porównywalna do 
prędkości metra (różnica 2 km/h na korzyść metra);

c) czas wymiany pasażerów jest niekorzystny dla metra 
w porównaniu z PST (dla metra jest większy o około 
31% niż dla tramwaju);

d) na uzyskane korzystne wyniki eksploatacyjne w przy
padku PST wpływ mają: brak czasu traconego, związa
ny z brakiem skrzyżowań jednopoziomowych, większa 
sprawność wymiany pasażerów oraz dobry stan tech
niczny infrastruktury tramwajowej (w zakresie: torowi
ska, taboru, logistyki zarządzania ruchem).

Charakterystyka prędkości szybkiego tramwaju i metra
Charakterystyka  

prędkości
Prędkość techniczna Prędkość komunikacyjna 

Tramwaj [km/h] Metro [km/h] Tramwaj [km/h] Metro [km/h]

Wartość średnia 40,3 45,0 32,3 34,3

Wartość minimalna 36,6 39,0 28,6 29,7

Wartość maksymalna 44,0 49,5 36,9 38,2

Odchylenie standardowe 2,1 2,0 1,6 2,1

Tabela 2 Tabela 3

Charakterystyka czasu wymiany pasażerów
Charakterystyka czasu 
wymiany pasażerów

Czas wymiany pasażerów na przystankach 

Tramwaj [s] Metro [s]

Wartość średnia 21,8 28,6

Wartość minimalna 11,0 14,0

Wartość maksymalna 40,0 86,0

Odchylenie standardowe 5,2 13,1

Rys. 7. Prędkość techniczna i komunikacyjna badanych pociągów PST

Rys. 8. Prędkość techniczna i komunikacyjna badanych pociągów metra

Rys. 9. Rozkład prędkości badanych pociągów PST



TransporT miejski i regionalny 09 2014

34

Wadą szybkiego tramwaju jest mniejsza zdolność prze
wozowa w porównaniu z metrem oraz zajęcie powierzchni 
terenu, co często w przypadku istniejącego zainwestowa
nia miejskiego jest zadaniem kłopotliwym w realizacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy uzy
skanych wyników można stwierdzić, że szybki tramwaj 
stanowi – w określonych warunkach – konkurencyjny 
środek transportu zbiorowego dla metra. Zadawalające 
prędkości komunikacyjne można osiągnąć bez konieczno
ści inwestowania znacznych środków w infrastrukturę 
podziemną – budowę tuneli i stacji obsługi metra.  
Wykorzystanie sprzyjającego ukształtowania terenu bądź 
jego odpowiednie uformowanie pozwala skutecznie wyeli
minować wpływ innych użytkowników ruchu drogowego 
na ruch tramwajowy, co przekłada się na uzyskiwane 
prędkości.  Istotnym  jest umiejętne wykorzystanie i wpi
sanie inwestycji budowy szybkiego tramwaju w istniejące 
i planowane zagospodarowanie przestrzenne obszaru, ma
jące na celu zaproponowanie bezpiecznej i sprawnej formy 
transportu zbiorowego przy akceptowalnym poziomie 
kosztów inwestycji.
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II Ogólnopolska Konferencja
 

Kompleksowe Badania Ruchu
SOPOT 26–27.11.2014

ORGANIZATORZY
Politechnika Krakowska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Krakowie
Partner in Business Strategies Sopot

CELE KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie:

• ustalenia terminologii Kompleksowych Badań Ruchu (pojęcia 
i definicje),

• wprowadzenie ogólnopolskiego standardu badań prowadzące-
go do zoptymalizowania zakresu KBR i możliwości bezpośred-
niej porównywalności wyników,

• przygotowań formalnych i merytorycznych przed rozpoczęciem 
Kompleksowych Badań Ruchu,

• dobrych praktyk współpracy organów zlecających, wykonaw-
ców i służb publicznych podczas prowadzenia Kompleksowych 
Badań Ruchu,

• zalet i wad oraz kosztów różnych metod i technik zbierania 
danych,

• sposobów uzupełniania brakujących danych,

• sposobów ograniczania kosztów badań bez utraty jakości 
zbieranych danych i oczekiwanych efektów,

• budowy bazy danych wyników KBR kompatybilnej z innymi 
bazami danych,

• podnoszenia wartości materiału źródłowego do modelowania ruchu 
poprzez stosowanie rozwiązań wieloźródłowych oraz profesjonalnych 
sposobów doboru prób stosowanych w badaniach społecznych,

• stosowania przeliczników umożliwiających przeniesienie 
danych z próby na populację,

• zwiększania stopnia wykorzystania wyników KBR,
• poszukiwania tańszych rozwiązań dla miast małych i średnich,
• weryfikacji, oceny i komentowania uzyskanych wyników Kom-

pleksowych Badań Ruchu.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Referaty przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane na płycie CD, która zostanie dołączona do czasopis-

ma „Logistyka”, a streszczenia artykułów pojawią się w drukowanym czasopiśmie. Wszystkie zamieszczone na płycie artykuły otrzymają 10 punktów.

 RADA NAUKOWA
Przewodniczący:  dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska 
Sekretarz naukowy:  dr inż. Tomasz Kulpa – Politechnika Krakowska 
Członkowie:  prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska 
 prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska 
 dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK – SITK o. Kraków 
 dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska 
 dr inż. Tomasz Dybicz – Politechnika Warszawska 
 dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska 
 dr Ryszard Pieńkowski – PBS 
 mgr inż. Jan Friedberg, niezależny konsultant, Kraków 
 mgr inż. Wacław Jastrzębski – URS Polska

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:  Krzysztof Koczurowski, PBS 
Wiceprzewodniczący:  Tomasz Woźniczka, PBS 
Członkowie:  Janina Mrowińska,  
 SITK o. Kraków 
 Aneta Kostelecka, PBS 
 Joanna Dosz, PBS

SEKRETARIAT KONFERENCJI
PBS Sp. z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot - kbr@pbs.pl
tel.: 0-58 555-41-52 (w godz.: 10:00-15:00)  
fax: 0-58 550-66-70

TERMINARZ DLA PRELEGENTÓW:
zgłoszenie chęci wygłoszenia referatu 31 sierpnia 2014
wybór referatów przez Radę Naukową konferencji 15 września 2014
nadsyłanie pełnych tekstów referatów 15 października 2014
ogłoszenie programu konferencji 25 października 2014

TERMINARZ DLA UCZESTNIKÓW: 
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 15 września 2014
przesłanie opłaty konferencyjnej 20 października 2014
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Tematyka lVii Technicznych dni drogowych
– Sesja I Plenarna
  19.11.2014 r. godzina 14.00–14.45
– Sesja ii Realizacja rządowego programu budowy dróg krajowych 
  19.11.2014 r.  godzina 14.45–15.50
  Panel dyskusyjny: Aktualne problemy drogownictwa 
  19.11.2014 r. godzina 16.00–17.30
– Sesja iii Technologie w utrzymaniu nawierzchni
 20.11.2014 r.  godzina 9.00–10.30
– Sesja iV  infrastruktura komunikacyjna w miastach
 20.11.2014 r.  godzina 11.00–13.00
– Sesja V  obiekty inżynierskie w infrastrukturze drogowej
 20.11.2014 r. godzina 15.00–17.00
– Sesja Vi  Bezpieczeństwo na drogach
  20.11.2014 r. godzina 17.20–18.50
– Sesja Vii  ochrona środowiska w infrastrukturze transportowej
  21.11.2014 r. godzina 9.00–10.00
– Sesja Viii  Prawo w drogownictwie
  21.11.2014 r. godzina 10.00–11.30
– Sesja iX  zamykająca 
  21.11.2014 r. godzina 11.30–12.00

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Zarząd Krajowy 

Krajowa Sekcja Drogowa,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

w LVII TECHNICZNYCH DNIACH DROGOWYCH

zapraszają do udziału 

Konferencja odbędzie się w dniach 19–21  listopada 2014 roku  
w hotelu Czarny Potok Resort & SPA, ul. Czarny Potok 65, Krynica-Zdrój 

Patronat: 
Pan zbigniew Rynasiewicz*, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 

Pani Ewa Tomala-Borucka, Generalny Dyrektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Rada Programowa:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz dyduch – Prezes SITK RP, 
Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika 
Rzeszowska

Członkowie: 
prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Józef Judycki – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. leszek Rafalski – IBD i M
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP 

Członkowie:
Krystyna Chudoń-Kroczek – Biuro ZK SITK RP 
Tadeusz Kowalczyk – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Grzegorz Małetka – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Marek Rolla – Przewodniczący Krajowej Sekcji Drogowej SITK RP
Włodzimierz Walerych – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP

Sponsorzy: 
Budimex SA*., Strabag Sp. z o.o.*, Skanska SA*, Mota Engil Polska SA*, Viacon Polska Sp. z o.o.*.

Patronat medialny:  
„Drogownictwo”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Drogi”, „Magazyn Autostrady”, „Polskie Drogi”, portal e-drogi.

Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne  
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela mgr inż. Krystyna Chudoń-Kroczek, 
SITK RP ZK – Warszawa tel. 22 827 02 58; www.sitk.org e-mail: k.chudon@sitk.org

Więcej informacji i formularz uczestnictwa na http://www.sitk.org
*wystąpiliśmy o patronat


