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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz 
Problems of countdown timers use for traffic lights
Abstract: The article discusses problem of use of countdown tim-
ers applied during for the change of signal at traffic lights. The 
devices, their operation and its advantages and problems are de-
scribed. Possibility for countdown timers use under current legal 
status has been evaluated. The article is an enhancement of the 
paper: Countdown timers for traffic lights – the pros and cons 
published in the journal “TTS Technika Transportu Szynowego” 
(Railway Transport Technics) No 10/2013. Basing on the available 
materials, the article describes types of timers and technical solu-
tions that have been applied. Three groups of problems are high-
lighted: related to traffic engineering, related to construction of 
the devices and legal and traffic safety aspects. In the area of traffic 
engineering problems related to controlling algorithms design and 
impact of the devices on controlling efficiency are referred. The 
issues related to devices arrangement design are discussed as well. 
The part dealing with technical aspects presents working princi-
ples of devices available on the market and their shortcomings. 
The analysis of controller and device hardware has been performed 
so that safety standards for signaling devices are met. The problem 
of construction and photometric requirements for countdown tim-
ers is also mentioned. The part dealing with legal and traffic safety 
aspects draws attention to situations when using countdown tim-
ers may lead to dangerous behavior of drivers or road incident. 
The way of moving of different traffic participants is considered. 
Also factors that may guide road managers when installing such 
devices are noted. The article defines areas that should be regu-
lated in the case of intention to authorize countdown timers use 
for traffic lights.
Keywords: traffic lights, countdown timer, traffic lights controller, 
road traffic safety

Radosław Bul
Poznań Metropolitan Railway as a response to spatial and demographic 
changes occurring in the area of Poznań and its suburban zone
Abstract: The aim of this article is to present a concepts of the con-
struction of the Poznań Metropolitan Railway (PKM). The planned 
system should be main transport axis of the city and its suburban 
zone. In addition, it should also be a real alternative to private car 
transport. Construction of the PKM system will stimulate the de-
velopment of the city and its metropolitan area. Despite some limi-
tations resulted from the technical specificity of the Poznań Railway 
Junction, the metropolitan railway system should be the main mode 
of public transport in the metropolis area. 
Keywords: Poznań Metropolitan Railway, metropolitan railway, 
Poznań, PKM 

Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska
Changes in the approach to the urban sustainable mobility
Abstract: Commuters generate a large number of trips, including 
those realized by car, contributing with the increase of traffic conges-
tion. The negative consequences of car use must be considered also in 
terms of inconveniences experienced by employees, employers and lo-
cal communities of the neighboring areas. The European Commission 
notes the need to implement activities aimed at commuters’ behav-
ior change. In the “Green Paper” and the “Action Plan on Urban 
Mobility” the important role of enterprises and public entities has 
been highlighted, since their mobility strategy can shape the employ-
ees’ travel behaviors. There is a need for organization of educational 
and marketing activities addressed to the commuters and for encour-
agement of business to create so-called mobility plans. The article 
presents the results of research on the effectiveness of mobility plans 
for work places and describes the activities carried out by foreign lo-
cal, regional and national authorities to encourage employers or force 
them to implement the sustainable mobility projects. In addition, the 
results of the campaign “I go to work by bike”, promoting cycling 
among commuters in Gdynia, are presented.
Keywords: mobility management, mobility plans for work places, 
educational and promotional activities, bike traffic

Maria Zych-Lewandowska
Special public transport lines during All Saints’ Day in Warsaw
Abstract: The purpose of this article is to present operation of Warsaw 
special lines during the ZNICZ action (public transport lines operating 
during the All Saints’ Day when most of inhabitants visit cemeteries). 
A brief history of such lines operating in Warsaw is presented, along 
with the current cemetery bus lines traffic arrangement. The description 
includes special lines (Cxx numeration), as well as modifications of per-
manent lines, which are temporarily rescheduled to service All Saints’ 
Day. The article summarizes changes within bus, tram and under-
ground lines, together with precise data regarding rolling stock, routes 
distance, passenger-kilometers. Some other issues are also discussed, ie. 
additional ticket offices. The article refers also to the following issues: 
need for extra public transport staff, basic assumptions regarding traffic 
supervision workers’ duties in the above mentioned period, together 
with a presentation of various useful solutions, helpful in planning the 
transport arrangement on the All Saints’ Day. In conclusion, a selection 
of the 2013 results of research on the number of passengers in public 
transport vehicles is presented. According to the main finding of this 
research the rush hours on All Saints’ Day are around 1.00-2.00 p.m. 
It means that operation during this period of time calls for the largest 
supplies of rolling stock and labour.
Keywords: public transport, passenger transport, special lines, pas-
senger transport services on cemeteries
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Streszczenie: Artykuł porusza problem stosowania liczników czasu upły-
wającego do zmiany sygnału w drogowej sygnalizacji świetlnej. Opisano 
stosowane urządzenia, ich działanie oraz korzyści i problemy związane z ich 
stosowaniem. Scharakteryzowano możliwość stosowania liczników w ak-
tualnym stanie prawnym. Artykuł stanowi rozwinięcie artykułu Liczniki 
czasu w sygnalizacji drogowej – za i przeciw ich stosowaniu opublikowanego 
w czasopiśmie TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013. W ar-
tykule scharakteryzowano rodzaje używanych liczników oraz stosowane 
w nich rozwiązania techniczne. Następnie wyróżniono trzy grupy proble-
mów związanych z ich stosowaniem, dotyczące: zagadnień inżynierii ruchu, 
zagadnień związanych z budową urządzeń oraz zagadnień prawnych i od-
noszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie inżynierii 
ruchu odniesiono się do problemów związanych z projektowaniem algo-
rytmów sterowania oraz wpływem urządzeń na efektywność sterowania. 
Poruszono także problemy dotyczące projektowania rozmieszczenia tych 
urządzeń. W części odnoszącej się do zagadnień technicznych przedstawio-
no zasadę działania urządzeń dostępnych na rynku oraz opisano ich wady. 
Przeprowadzono analizę wyposażenia sterownika oraz urządzenia pod ką-
tem standardów bezpieczeństwa stosowanych dla innych urządzeń sygnali-
zacyjnych. Zwrócono także uwagę na problem wymagań konstrukcyjnych 
i fotometrycznych dla liczników czasu. W części dotyczącej zagadnień 
prawnych i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego zwrócono 
uwagę na sytuacje, w których stosowanie liczników czasu może być przy-
czyną niebezpiecznych zachowań kierujących, bądź zdarzenia drogowego. 
Uwzględniono przy tym sposób poruszania się różnych uczestników ruchu. 
Przedstawiono również czynniki, wpływające na decyzje zarządców dróg 
instalujących takie urządzenia. Wskazano obszary, które wymagają uregu-
lowania, w przypadku chęci dopuszczenia do stosowania liczników czasu 
w drogowej sygnalizacji świetlnej.
Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, licznik czasu, sterownik drogo-
wej sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego

Problemy stosowania liczników czasu  
w drogowej sygnalizacji świetlnej1

Wprowadzenie
Wielu zarządców dróg stosuje w sygnalizacji świetlnej wy-
świetlacze wskazujące czas do zmiany sygnału. Rozwiązania 
te są stosowane w wielu miastach m.in. w Toruniu, Wroc-
ławiu, Zielonej Górze, Opolu i Gdańsku. W 2013 roku 
opisano wybrane problemy związane z tymi urządzeniami 
w artykule Liczniki czasu w sygnalizacji drogowej – za i prze-
ciw ich stosowaniu, „TTS Technika Transportu Szynowego”, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: M. Buda  
20%, T. Folwarski  25%, T. Krukowicz  55%.

2013, nr 10/ [1]. Rozwiązania te są nadal stosowane 
mimo niedopuszczenia ich w przepisach [2] i stanowi-
ska Ministerstwa Infrastruktury przedstawionego w [3], 
stwierdzającego, że nie ma potrzeby przekazywania 
uczestnikowi ruchu bardziej szczegółowych informacji, 
niż przekazywane za pomocą sygnalizatorów. Stanowisko 
to zostało potwierdzone przez wiele organów zarządza-
jących ruchem, zarządców dróg i specjalistów w zakresie 
inżynierii ruchu, jednak nadal występują próby montażu 
tego typu urządzeń. Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie 
i rozszerzenie artykułu [1].

Problemy związane ze stosowaniem liczników opisano 
poprzez scharakteryzowanie zagadnień, jakie należy roz-
wiązać przed wprowadzeniem takich urządzeń, w przypad-
ku podjęcia decyzji o ich zastosowaniu. Należy zwrócić 
uwagę, że większość zarządów dróg i organów zarządzają-
cych ruchem nie jest świadoma przedstawionych w niniej-
szym artykule problemów, przez co stosowane rozwiązania 
mogą być nieefektywne lub stwarzać zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Stosowane rodzaje liczników
W znanych autorom przepisach krajów Unii Europejskiej 
nie można znaleźć szczegółowych zapisów dotyczących 
funkcjonowania liczników czasu. Istnieje również problem 
dotyczący nazewnictwa tych urządzeń. W niniejszym ar-
tykule są one nazywane „licznikami czasu”, choć w do-
stępnych materiałach można znaleźć różne inne nazwy. Na 
dostępnych powszechnie zdjęciach oraz w materiałach spo-
tykane są różne liczniki czasu. Urządzenia te charaktery-
zują się odmiennymi możliwościami, budową, jak również 
zasadą działania.

Rozwiązania konstrukcyjne liczników
W Polsce, jak i za granicą, można wyróżnić następujące 
rozwiązania konstrukcyjne liczników, ze względu na spo-
sób montażu:
•	 urządzenie w postaci samodzielnej komory sygnalizacyj-

nej (zwykle o średnicy 200 lub 300 mm);
•	 urządzenie w postaci dodatkowej komory umieszczonej 

w sygnalizatorze, o średnicy równej średnicy komór sy-
gnalizatora – np. [4];
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•	 urządzenie w postaci znaku o zmiennej treści, wyświe-
tlające czas lub inną informację;

•	 urządzenia umieszczone w komorze sygnalizacyjnej (np. 
jednocześnie z diodowymi sygnalizatorami dla kierują-
cych tramwajami lub autobusami).

Ze względu na sposób prezentacji wyświetlanej wartości 
można wyróżnić:
•	 urządzenia wyposażone w wyświetlacze siedmiosegmen-

towe;
•	 urządzenia wyświetlające cyfry składające się z diod 

LED, ułożonych w postaci siedmiu segmentów;
•	 urządzenia wyposażone w matryce diodowe, wyświetla-

jące liczby w sposób analogiczny, jak znaki zmiennej 
treści.

Rozwiązania funkcjonalne liczników
Funkcjonalność poszczególnych liczników można scharak-
teryzować za pomocą zakresu wyświetlanych wartości oraz 
kolorów wyświetlanych sygnałów. Ze względu na liczbę 
wyświetlanych cyfr urządzenia wyświetlające można rów-
nież podzielić na:
•	 z wyświetlaczem trzycyfrowym (zwykle zakres do 199 s, 

czyli tzw. 2+1/2 cyfry),
•	 z wyświetlaczem dwucyfrowym (zakres do 99 s),
•	 z wyświetlaczem jednocyfrowym (zakres do 9 s),
•	 z wyświetlaczem wskazującym czas w minutach i se-

kundach (fot. 1)

•	 z wyświetlaczem umożliwiającym dodatkowo wyświe-
tlanie sygnału żółtego,

•	 z wyświetlaczem wyłącznie koloru żółtego (np. stosowa-
ne dla pojazdów transportu publicznego).

Niektórzy producenci wyróżniają też odmienne modele 
liczników dedykowane dla grup sygnalizacyjnych pieszych 
oraz dla grup kołowych.

W Polsce najczęściej spotyka się urządzenia w postaci 
komory sygnalizacyjnej mocowanej obok sygnalizatora. 
W przypadku umieszczania nad wlotem licznik może być 
uzupełniony o odpowiedni ekran kontrastowy. Rzadziej 
stosowane są rozwiązania, w których umieszczona jest do-
datkowa komora w sygnalizatorze lub liczby wyświetlane 
są wewnątrz komory z innym sygnałem (fot. 2). Stosowane 
są zazwyczaj wyświetlacze 2 i 3 cyfrowe złożone z diod LED 
w postaci siedmiu segmentów. Najczęściej można spotkać 
wyświetlacze dwubarwne, choć w niektórych zastosowa-
niach stosuje się wyświetlacze jednobarwne.

Niezależnie od powyższego podziału niektóre urządze-
nia posiadają możliwość wyświetlania dodatkowych infor-
macji dla kierujących.

Kolejnym kryterium jest kolor zastosowanego wyświetla-
cza. W rozwiązaniach zakłada się zwykle, że kolor ten odpo-
wiada kolorowi sygnału, do którego zakończenia czas jest 
wyświetlany. W związku z tym można wyróżnić urządzenia:
•	 z wyświetlaczem czerwonym.
•	 z wyświetlaczem zielonym,
•	 z wyświetlaczem dwukolorowym (zielony oraz czerwony),

Fot. 1. Liczniki czasu stosowane w sygnalizacji na odcinkach zwężeń jezdni prezentowane na 
targach Intertraffic – Amsterdam 2016 (fot. Krzysztof Kisiel).

Problemy w zakresie inżynierii ruchu
Zastosowanie liczników czasu w sygnalizacji zależnej od 
ruchu spowoduje obniżenie efektywności sterowania, gdyż 
wyświetlenie czasu pozostałego do zmiany sygnału znacz-
nie ogranicza możliwości algorytmów sterowania. Dzięki 
licznikowi uczestnik ruchu otrzymuje informację, jak długo 
będzie oczekiwać na zmianę sygnału, ale przez to, że zo-
stał wyświetlony ten czas, to nie może on zostać skrócony 
np. w przypadku braku pojazdów w grupach kolizyjnych. 
Powoduje to nieuzasadniony wzrost strat czasu i długo-
ści kolejek. Zdecydowana większość obecnie budowanych 
sygnalizacji (właściwie wszystkie) to sygnalizacje zależne 
od ruchu. Decyzję o wyświetlanym sygnale w takich sy-
gnalizacjach podejmuje się z krokiem jednosekundowym 
i w niektórych przypadkach decyzja o wyświetleniu sygna-
łu zielonego jest podejmowana na 1 s (a w niektórych ste-
rownikach nawet 0,1 s) przed jego wyświetleniem – np. 
na skrzyżowaniach z priorytetem dla pojazdów transportu 
publicznego [5]. Zastosowanie licznika czasu pogorszy wa-
runki ruchu takich pojazdów.

Należy zwrócić uwagę, że stosowanie liczników czasu 
wyświetlających wartości przez cały czas trwania fazy jest 

Fot. 2. Licznik czasu w komorze sygnału żółtego pre-
zentowany na targach Intertraffic – Amsterdam 2016 
(fot. Krzysztof Kisiel).
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w większości przypadków możliwe wyłącznie w sygnaliza-
cji cyklicznej (stałoczasowej), która charakteryzuje się sta-
łym czasem trwania faz ruchu. W sygnalizacji skoordyno-
wanej konieczne byłoby odpowiednie oprogramowanie 
wyświetlaczy na okres „zgrywania offsetów” podczas zmia-
ny programów i planów koordynacyjnych. W praktyce 
dąży się do maksymalnego skrócenia czasu trwania okresu 
zgrywania offsetów, a zastosowanie wyświetlaczy doprowa-
dzi do ich wydłużenia i pogorszenia warunków ruchu. 
Problem ma szczególne znaczenie w obszarze zabudowa-
nym, w którym znaczna część sygnalizacji świetlnych pra-
cuje w koordynacji oraz w systemach sterowania ruchem, 
które są coraz popularniejsze.

Brak jest bardziej obszernych badań (nawet symulacyj-
nych) określających poprawę (lub obniżenie) efektywności 
sterowania ruchem w wyniku zastosowania liczników czasu 
w sygnalizacji zależnej od ruchu (w tym skoordynowanej). 
Należy przeanalizować, jak ustalenie czasu trwania niektó-
rych faz wpłynie na efektywność sterowania. Analizy takie 
powinny uwzględnić m.in. przypadki sygnalizacji z prioryte-
tem dla transportu publicznego czy też sygnalizacji pracują-
cych w koordynacji. Badaniem powinny być objęte okresy 
zarówno godzin szczytu, jak i okresy pozaszczytowe, gdy 
możliwe jest pomijanie i skracanie faz ruchu. Należy także 
uwzględnić sposób funkcjonowania systemów sterowania ru-
chem, w których następują zmiany programów i planów sy-
gnalizacji świetlnej – z uwzględnieniem czasu przełączania 
oraz wpływu na proces ruchu drogowego w tym czasie.

Nie są określone symbole liczników czasu stosowane na 
planach sytuacyjnych, nie są również określone zasady ich 
rozmieszczania. Żadne znane autorom przepisy innych kra-
jów nie określają zapisów, dla których grup sygnałowych 
należy stosować liczniki czasu ani w jakiej liczbie. 
Dodatkowo nie są określone zasady rozmieszczania liczni-
ków na konstrukcjach wsporczych, określające ich lokaliza-
cję względem sygnalizatorów oraz ich liczbę w zależności 
od liczby sygnalizatorów. Należy zwrócić uwagę, że sygna-
lizatory na konstrukcjach są czasem umieszczone obok sie-
bie (stykają się bokiem lub są jeden nad drugim). Rozwią-
zanie to może spowodować konieczność stosowania innych 
niż powszechnie stosowane konstrukcji wsporczych, co 
zwiększy koszty instalacji sygnalizacji świetlnej.

Brak jest również aktualnych badań w dziedzinie psy-
chologii transportu, związanych z reakcją kierujących na dłu-
gi czas oczekiwania na sygnał zezwalający na ruch. Badania 
takie były prowadzone w pierwszej połowie lat 90. XX w. na 
Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej [6], jednak 
ze względu na przemiany społeczne ostatniego dwudziesto-
lecia oraz istotną zmianę warunków ruchu niezbędne jest 
ich ponowne przeprowadzenie w celu oceny wpływu liczni-
ków czasu na bezpieczeństwo ruchu.

Nie określono jednoznacznie, które sygnały powinny 
być odliczane i w jakich grupach sygnałowych stosuje się 
odliczanie. Spotykane są różne rozwiązania: odliczanie sy-
gnałów zabraniających, odliczanie sygnałów zezwalających, 
odliczanie obydwu rodzajów sygnałów. Nie są jednak okre-
ślone zasady, dla których grup należy stosować odliczanie 

oraz sytuacje drogowe, w których wskazane jest stosowanie 
odliczania lub jego niestosowanie. 

W stosowanych w Polsce rozwiązaniach zwykle infor-
macja o czasie do najbliższej zmiany sygnału jest przekazy-
wana za pomocą liczb, natomiast w rozwiązaniach zagra-
nicznych można spotkać również stosowanie linijek składa-
jących się z punktów świetlnych do odliczania sygnałów 
– w przypadku stosowania takich urządzeń nie są wyświe-
tlane liczby oznaczające czas, a jedynie jest pokazywany 
jego upływ. Brak jest badań wskazujących na to, jak po-
szczególne rodzaje informacji są przyjmowane przez kieru-
jących i jak reagują oni na ewentualne zmiany wskazywa-
nych wartości niewynikające z upływu czasu.

W niektórych rozwiązaniach, np. w wyświetlaczu opisa-
nym w [7] istnieje możliwość przekazywania innych infor-
macji dla kierujących. Należy rozważyć, czy jest to zasadne 
z punktu widzenia inżynierii ruchu.

W niektórych rozwiązaniach stosowana jest zasada wy-
gaszania wyświetlacza na pewien czas przed zmianą sygna-
łu. Na chwilę obecną nie są znane badania pozwalające 
stwierdzić, ile te czasy powinny wynosić, zarówno w odnie-
sieniu do końca sygnału czerwonego, jak i zielonego. Ich 
stosowanie może spowodować, że działanie wyświetlacza 
nie będzie tak efektywne, jak przy jego niewygaszaniu.

Zastosowanie liczników czasu jest niemożliwe w przypad-
ku realizacji algorytmów sterowania, w których sygnały 
w pewnych grupach sygnałowych mogą być przedłużane bez 
ograniczeń. Przykładem jest algorytm sterowania typu all-red, 
w którym sygnał czerwony może trwać dowolnie długo w sy-
tuacji braku zgłoszeń pojazdów. Podobnie w algorytmie typu 
„powrót zielonego na kierunek główny”, czas sygnału zielone-
go może być bardzo długi – w sytuacji braku zgłoszeń kolizyj-
nych w stosunku do kierunku głównego, dlatego licznik czasu 
nie może mieć zastosowania w takiej grupie sygnałowej.

Jak przedstawiono powyżej, istnieje wiele problemów 
w dziedzinie inżynierii ruchu, które nie są rozwiązane, 
a ewentualne zastosowanie liczników czasu powinno być 
poprzedzone sformułowaniem formalnych wymagań doty-
czących projektowania sygnalizacji świetlnej wyposażonej 
w te urządzenia.

Problemy związane z urządzeniami sterowania ruchem

Stosowane rozwiązania techniczne liczników czasu
Aby przeanalizować problemy związane ze współpracą licz-
ników czasu ze sterownikami sygnalizacji świetlnej, nale-
ży zapoznać się z zasadą działania urządzeń dostępnych na 
rynku.

Wyróżnić można następujące grupy liczników, ze wzglę-
du na sposób połączenia ze sterownikiem sygnalizacji 
świetlnej i pobierania danych dotyczących wyświetlanych 
sygnałów:
•	 połączone za pomocą żył kabla sygnalizacyjnego,
•	 połączone za pomocą dedykowanego interfejsu (np. RS 

485),
•	 przekazywanie informacji powodujących rozpoczęcie odli-

czania od zadanej w liczniku wartości (np. urządzenie [7]).
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Sposób funkcjonowania liczników czasu nie jest opisany 
w obowiązujących przepisach, autorom nie udało się również 
znaleźć stosownych zapisów w przepisach innych krajów UE 
lub w dokumentach o charakterze norm i wytycznych. 
Rozwiązania projektowane przez poszczególne firmy opierają 
się na intuicji uczestników ruchu oraz projektantów. Liczniki 
wskazują czas, wyrażony w sekundach, do najbliższej zmiany 
sygnału przekazywanego uczestnikom ruchu. W kolorze 
czerwonym wyświetlany jest czas do zmiany sygnału na ze-
zwalający, a w kolorze zielonym czas do zakończenia sygnału 
zezwalającego. Niektóre rozwiązania przewidują również 
wyświetlanie czasu trwania sygnału żółtego [8].

W zależności od modelu licznika oraz sposobu jego za-
programowania wyświetlacz może być wygaszany przed 
zakończeniem odliczania. W różnych modelach urządzeń 
możliwe jest ustawienie różnego czasu wygaszania przy od-
liczaniu podczas sygnału czerwonego i sygnału zielonego. 
O problemach związanych z właściwym doborem tego cza-
su wspominano w punkcie 2 niniejszego artykułu.

Funkcjonowanie liczników oparte jest na różnych rozwią-
zaniach technicznych wymienione we wcześniejszej części 
rozdziału. Licznik przyłączony do żył kabla sygnalizacyjne-
go może funkcjonować wyłącznie w sygnalizacji cyklicznej. 
Jego działanie opiera się na pomiarze czasów wyświetlania 
sygnałów, a następnie prezentowaniu zapamiętanych cza-
sów trwania sygnałów [9]. Jakakolwiek zmiana czasu trwa-
nia sygnałów powoduje wyświetlenie błędnej informacji 
przez licznik. Zmiana czasu sygnałów może być spowodo-
wana zmianą programu sygnalizacji, jak również zmianą 
offsetów czy też zgrywaniem offsetów pomiędzy sterowni-
kami. W takich przypadkach licznik czasu przekazuje 
błędną informację, która może stanowić zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu. W niektórych modelach liczników wyłą-
czane jest w takiej sytuacji wyświetlanie informacji, jednak 
niezależnie od tego w cyklu, w którym długość sygnału po 
raz pierwszy jest inna niż standardowa, występuje opisany 
problem. Należy również pokreślić, że wskazanie na wyświe-
tlaczu licznika przyłączonego do żył kabla sygnalizacyjnego 
nie jest w jakikolwiek sposób nadzorowane przez sterownik.

Liczniki czasu przyłączone bezpośrednio do sterownika 
są rozwiązaniem bardziej zaawansowanym, wymagają jed-
nak zastosowania odpowiednich modułów odpowiadają-
cych za komunikację z licznikami oraz zaprojektowania ich 
obsługi w algorytmie sterowania. Licznik taki otrzymuje 
informację o wyświetlanej wartości, jej kolorze bądź o wy-
gaszeniu wyświetlacza. W znanych rozwiązaniach, dla któ-
rych protokół komunikacyjny jest opisany [10], liczniki 
potwierdzają jedynie odebranie bezbłędnej ramki danych, 
nie ma jednak opisanego w protokóle transmisji przekazy-
wania informacji związanych z nadzorem nad poprawno-
ścią wyświetlanego sygnału. Licznik nie jest nadzorowany 
w taki sposób, aby sterownik mógł go wyłączyć w przypad-
ku wyświetlania nieprawidłowej wartości. Liczniki przyłą-
czone do sterownika za pomocą odrębnego kabla komuni-
kacyjnego mogą być wykorzystywane również w sygnaliza-
cji zależnej od ruchu, w przeciwieństwie do liczników 
przyłączonych do żył kabla.

Istnieją także rozwiązania liczników pozwalające na pre-
zentację innych informacji niż wartości liczbowe. Mogą to 
być np. informacje o wykryciu pojazdu przez układ detekcji 
przekazane uczestnikom ruchu za pomocą symboli litero-
wych. Liczniki takie, opisane w [7], wyświetlają informacje 
lub odliczają wartości od zadanej wartości po otrzymaniu 
odpowiedniego sygnału na wejściu. Również brak jest in-
formacji o poprawności funkcjonowania licznika oraz po-
prawności wyświetlanych sygnałów, którą należałoby prze-
kazywać do sterownika sygnalizacji świetlnej.

Problemy o charakterze technicznym
Większość problemów o charakterze technicznym związa-
nych z licznikami czasu dotyczy bezpieczeństwa funkcjo-
nowania tych urządzeń. Należy zwrócić uwagę, że próba 
zapewnienia bezpieczeństwa wyświetlanych sygnałów na 
analogicznym poziomie, jak w przypadku sygnalizatorów 
świetlnych, wiązałaby się ze znacznymi nakładami na wy-
posażenie sterowników, liczników czasu oraz rozbudowę 
instalacji sygnalizacji świetlnej.

Jeżeli propozycja wprowadzenia liczników czasu miała-
by być poddana rzetelnej analizie, konieczne jest udzielenie 
odpowiedzi, jak powinien być realizowany ich nadzór. 
Wstępnie, gdyż podczas analiz mogą pojawić się jeszcze 
dodatkowe problemy, konieczne będzie odniesienie się do 
następujących kwestii:
•	 Jakie urządzenie ma nadzorować elektryczną sprawność 

wyświetlacza (składa się on z 1–3 cyfr po 7 segmentów 
każda) – sam wyświetlacz czy sterownik sygnalizacji?

•	 Jaki protokół transmisji pomiędzy urządzeniami zasto-
sować, aby spełniał on wymagania bezpieczeństwa 
i umożliwiał przekazanie wszystkich niezbędnych da-
nych do wszystkich liczników oraz wszystkich informa-
cji dotyczących bezpieczeństwa do sterownika sygnali-
zacji świetlnej? 

•	 Czy nadzór ma dotyczyć świecenia każdego segmentu? 
Jeżeli tak, prawdopodobnie będzie z tym duży problem 
elektryczny, ponieważ pobór prądu przez jeden segment 
jest bardzo niski. Z drugiej strony nie powinno się do-
puścić do sytuacji, gdy niektóre segmenty będą uszko-
dzone, ponieważ wyświetlacz będzie przekazywał infor-
macje wprowadzające w błąd uczestników ruchu.

•	 Czy nadzór (elektryczny) sygnałów wyświetlanych przez 
wyświetlacz ma być 2-procesorowy tzn. realizowany 
przez 2 niezależne od siebie jednostki, jak ma to miejsce 
w przypadku sygnałów świetlnych? Jeżeli tak, to albo 
konieczne byłoby stworzenie specjalizowanych (skom-
plikowanych) układów do tego celu w sterowniku sy-
gnalizacji, albo zastosowanie złożonych obwodów we-
wnątrz samego wyświetlacza.

•	 Jaka powinna być reakcja w odniesieniu do sterowania 
ruchem w przypadkach, gdy:
a.  stwierdzono brak komunikacji z wyświetlaczem?
b.  komunikacja z wyświetlaczem funkcjonuje, ale wyświe-

tlacz nie reaguje na polecenia sterownika sygnalizacji?
c.  wykryta została sytuacja, gdy jeden lub więcej seg-

mentów wyświetlacza nie świeci?
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d.  wykryta została sytuacja, gdy jeden lub więcej seg-
mentów wyświetlacza świeci choć nie powinien?

•	 Czy należy w takich przypadkach przełączyć sygnaliza-
cję w tryb pracy ostrzegawczej (sygnał żółty migający)? 

•	 Czy należy spowodować, że zasilanie wyświetlacza zo-
stanie wyłączone?

•	 Czy wykryta awaria pojedynczego wyświetlacza i ko-
nieczność odcięcia jego zasilania ma dotyczyć również 
pozostałych wyświetlaczy? Należy pamiętać, że zapew-
nienie możliwości odcięcia zasilania od elementu sygna-
lizacji, jakim jest wyświetlacz, powoduje konieczność 
wykonania odrębnego obwodu (obwodów, jeżeli chcieli-
byśmy odcinać zasilanie od poszczególnych wyświetla-
czy bądź grup wyświetlaczy) oraz zastosowania w ste-
rowniku sygnalizacji łączników, które to zasilanie 
odcinałyby. Wymaga to również zwiększenia liczby żył 
kabli w instalacji sygnalizacji świetlnej.

Jak przedstawiono w powyższym wyliczeniu lista proble-
mów do rozważenia jest istotna, a jakiekolwiek prace nad ste-
rownikiem sygnalizacji świetlnej w zakresie współpracy z licz-
nikiem czasu oraz nad samym urządzeniem, mogą być prowa-
dzone po ustaleniu odpowiedzi na przedstawione pytania. 
Należy podkreślić, że jakiekolwiek liczniki czasu włączane 
w obwody grup sygnałowych (do kabli zasilających sygnaliza-
tory) nie powinny być stosowane, gdyż niemożliwe jest w ich 
przypadku realizowanie nadzoru wyświetlanych informacji. 
Inne stosowane obecnie urządzenia, według materiałów pro-
ducenta, jedynie potwierdzają otrzymane informacje, bez bez-
pośredniego nadzoru wyświetlanych sygnałów, co również jest 
niewystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Poza nadzorem poprawności pracy samego wyświetla-
cza należy określić zasady nadzoru spójności sygnałów wy-
świetlanych na sygnalizatorach oraz na licznikach. Czy np. 
zakończenie wyświetlania sygnału zielonego i niezerowa 
informacja wyświetlana na wyświetlaczu w kolorze zielo-
nym powinna być traktowana jako awaria? Jakie wzajemne 
powiązania sygnałów i wskazań wyświetlaczy powinny być 
nadzorowane? Jakie nie muszą być nadzorowane? W jakim 
zakresie należy uwzględnić m.in. nadzór czasów międzyzie-
lonych oraz kolizji sygnałów dla sytuacji licznik->sygnali-
zator, sygnalizator->licznik, licznik->licznik. Zastoso wa-
nie takiego nadzoru powoduje konieczność znacznej rozbu-
dowy urządzeń sterujących i zwiększenie ich kosztów. 
Stosowane obecnie rozwiązania liczników czasu nie posia-
dają takich zabezpieczeń, przez co nie zapewniają odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Problemy o charakterze technicznym odnoszą się rów-
nież do zakresu dokumentacji projektowej sygnalizacji 
świetlnej. W przypadku stosowania liczników czasu zasad-
ne wydaje się określanie zasad nadzoru (zachowania się sy-
gnalizacji), w zależności od tego, na jakim wlocie wyświe-
tlacz uległ uszkodzeniu i w jaki sposób. W dokumentacji 
projektowej konieczne byłoby w takim przypadku przed-
stawienie zagadnień związanych ze sterowaniem licznikami 
czasu. Zapisy te powinny jednoznacznie przedstawiać zasa-
dy, którymi powinien kierować się sterownik sygnalizacji, 

generując wskazania dla wyświetlaczy, co wiąże się z ko-
niecznością opracowania odpowiedniego algorytmu stero-
wania i zwiększeniem złożoności dokumentacji.

Istnieje również wiele innych problemów natury tech-
nicznej, dotyczących urządzeń sterujących licznikami, nad-
zorujących ich pracę oraz samych liczników. Nie jest określo-
ny czas reakcji na wyświetlanie błędnej informacji lub na sy-
tuację wystąpienia niespójności sygnałów. Czy powinien to 
być czas 0,3 s, jak w przypadku stanów awaryjnych sygnali-
zacji świetlnej, czy może inny – w takim przypadku jaki?

Wśród innych zagadnień należy wyróżnić kwestię roz-
miaru i postaci sygnału przekazywanego kierującym przez 
licznik czasu. Należy określić średnicę (lub kształt i wymia-
ry zewnętrzne) liczników czasu – brak jest w tej kwestii 
wymagań normatywnych w innych krajach. Należy okre-
ślić maksymalną pojemność licznika (największą liczbę, 
która może być wyświetlana, pośrednio jest to określone 
liczbą cyfr). Jak zaznaczono wcześniej, na rynku są urządze-
nia z różną pojemnością (1 cyfra, 2 cyfry, tzw. 2+1/2 cyfry). 
Z problemem pojemności licznika związana jest również 
inna kwestia: zmiana programu sygnalizacji, która w obo-
wiązującym stanie prawnym byłaby realizowana wyłącznie 
programowo w przypadku zastosowania licznika, może 
wymagać jego wymiany na taki, o większej liczbie cyfr, co 
wiąże się z większym nakładem prac i kosztami oraz dłuż-
szym czasem. W kwestii zakresu wyświetlanych liczb brak 
jest wymagań normatywnych. 

Poza maksymalną wartością wskazywaną przez licznik 
należy określić również inne parametry. Trzeba określić wzo-
ry barwne cyfr (w tym wykonać stosowne rysunki oraz ry-
sunki konstrukcyjne). Konieczne jest również określenie 
rozmiaru cyfr – brak jest w tej kwestii wymagań normatyw-
nych. Niezbędne jest również powiązanie barwy wskazań 
licznika z poszczególnymi sygnałami. Propozycje zapisów, 
które się pojawiają (np. propozycja korekty warunków tech-
nicznych dotyczących drogowej sygnalizacji świetlnej opra-
cowana przez GDDKiA), nie odnoszą się do grup innych niż 
grupy kołowe z sygnalizatorami trzykomorowymi; pomi-
nięte zostały sygnalizatory dla kierujących pojazdami trans-
portu publicznego. Trzeba również określić wymagania fo-
tometryczne dla liczników czasu (np. wyzna czenie bryły 
światłości lub charakterystyk w różnych płaszczyznach) – 
brak jest w tej kwestii wymagań normatywnych, na których 
można się wzorować. Trzeba określić wymagania dla barw 
liczb wyświetlanych przy poszczególnych sygnałach – brak 
jest także w tej kwestii wymagań normatywnych. 

W kwestiach czysto konstrukcyjnych należy określić, 
jak powinno być rozwiązane to urządzenie:

•	 jako samodzielna komora (oddzielny sygnalizator)?
•	 jako komora sygnalizatora?
•	 jako znak o zmiennej treści?
•	 umieszczone w komorze innego sygnału? – są takie 

rozwiązania, ale jest to bardzo trudne technicznie do 
wykonania dla pojazdów innych niż tramwaje i moż-
na podejrzewać, że nie spełni wymagań normy PN-EN 
12368:2015-07 „Urządzenia do sterowania ruchem 
drogowym – Sygnalizatory”.
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Po określeniu wymagań konstrukcyjnych niezbędne by-
łoby określenie parametrów dla ekranów kontrastowych 
oraz zasady ich stosowania z tymi urządzeniami.

Szczególnie dużym utrudnieniem jest brak norm (za-
równo polskich, jak również zagranicznych i europejskich), 
według których powinny być budowane, badane i eksplo-
atowane takie urządzenia. Autorzy artykułu nie dotarli 
również do zapisów przepisów lub wytycznych zagranicz-
nych, z których można czerpać takie informacje. 

Biorąc pod uwagę powyżej wymienione problemy tech-
niczne, większość producentów urządzeń sterowania ru-
chem drogowym jest przeciwna stosowaniu tych urządzeń, 
gdyż są świadomi problemów związanych z ich stosowa-
niem i zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa. Podobne stanowisko reprezentują również doświad-
czeni projektanci sygnalizacji świetlnej, w szczególności 
mający duże doświadczenie w zakresie tworzenia algoryt-
mów sterowania ruchem drogowym.

Problemy związane z bezpieczeństwem ruchu  
oraz zagadnienia prawne
Podstawową przyczyną niepozwalającą na stosowanie 
liczników czasu w sygnalizacji drogowej jest zapis załącz-
nika 3 do [2], w którym zapisano: Nie dopuszcza się stoso-
wania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych 
niż określone w punkcie 10. Zapis ten wyklucza stosowanie 
liczników czasu (z wyjątkiem rozwiązań eksperymental-
nych, oznakowanych i prowadzonych według odmien-
nych zasad). Brak możliwości stosowania tych urządzeń 
był potwierdzany w korespondencji Ministerstwa z pro-
jektantami, którzy przesyłali pytania dotyczące stosowa-
nia liczników czasu.

Poza rozporządzeniem [2] nie ma również zapisów in-
terpretacji sygnałów w przepisach dotyczących znaków 
i sygnałów drogowych [11]. Nie są znane również stosowne 
zapisy w przepisach innych krajów. Można wyróżnić dwie 
koncepcje wprowadzenia zapisów dotyczących liczników 
czasu:

•	 liczniki są równoważne sygnalizatorom – w takim 
przypadku, dlaczego nie rozważyć likwidacji sygnali-
zatorów i nie zastąpić ich licznikiem?

•	 liczniki przekazują informację pomocniczą, mniej 
ważną niż informacja na sygnalizatorach – istnieje 
w takim przypadku ryzyko, że uczestnicy ruchu, na-
wet podświadomie, będą traktować tę informację tak 
samo wiarygodnie jak sygnał na sygnalizatorze.

Stosowane w praktyce kolory sygnałów odpowiadają 
kolorom sygnałów sygnalizacji świetlnej. Powstają wątpli-
wości dotyczące zgodności takiego rozwiązania z przepisa-
mi międzynarodowymi, zawartymi w umowach ratyfiko-
wanych przez Polskę. Artykuł 23 konwencji wiedeńskiej 
stanowi: Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12 niniejszego ar-
tykułu jedynymi światłami, które mogą być używane jako sygnały 
świetlne do kierowania ruchem pojazdów, z wyjątkiem sygnałów 
przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego, 
są niżej wymienione światła (...). W związku z tym istnieje 

wątpliwość, czy zastosowanie sygnału w kształcie liczby 
jest zgodne z konwencją.

Poza problemami natury prawnej istnieją wątpliwości 
związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Istnieje ry-
zyko, że kierujący będą przyspieszać w końcowym okresie 
sygnału zielonego. Zwiększanie prędkości może spowodo-
wać zwiększenie liczby pojazdów wjeżdżających na skrzy-
żowanie podczas wyświetlania sygnału żółtego. Rozwiązania 
polegające na wygaszaniu licznika na kilka sekund przed 
osiągnięciem wartości zero niekoniecznie będą rozwiązywa-
ły problem, gdyż kierujący pojazdami będą w pamięci odli-
czać sobie niewyświetlany czas. Należy zaznaczyć, że 
zwiększenie liczby pojazdów przejeżdżających na sygnale 
żółtym i na początku sygnału czerwonego jest zjawiskiem 
niekorzystnym i stwarzającym duże zagrożenie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Podobne zjawisko może występować pod koniec sygna-
łu zabraniającego. Uczestnik ruchu, widząc informację 
o kilku sekundach do wyświetlenia sygnału zielonego, 
może wjechać na skrzyżowanie mimo wyświetlania sygnału 
czerwonego. Zjawisko to obserwuje się obecnie wśród kie-
rujących autobusami komunikacji publicznej i tramwaja-
mi. Wjazd na kilka sekund przed wyświetleniem sygnału 
zezwalającego występuje w tych grupach kierujących czę-
sto, co potwierdzają przeprowadzone badania [12], [13]. 
Przyczyną jest znajomość czasu trwania przejść międzyfa-
zowych ze względu na duże doświadczenie i częste przejeż-
dżanie przez skrzyżowanie w ciągu doby. Badania [14] 
wskazują, że zjawisko to występuje także wśród pieszych 
(fot. 3). Powszechne zastosowanie liczników może spowo-
dować rozszerzenie się tego niebezpiecznego zjawiska na 
innych kierujących, a stosowanie wygaszania wskazania 
licznika jest próbą rozwiązania problemu, który nie istnieje 
w przypadku, gdy licznik nie został zastosowany.

Fot. 3. Licznik na skrzyżowaniu w Rydze wskazuje 2 sekundy do zakończenia sygnału czer-
wonego. Widoczne wkraczanie pieszych na przejście w okresie, w którym jeszcze jest to 
zabronione (fot. Krzysztof Kisiel).
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W sygnalizacji świetlnej na terenie Polski występują sy-
gnały pomocnicze, informujące o zmianie sygnałów dla po-
szczególnych grup uczestników ruchu. Sygnał czerwono-
-żółty informuje o konieczności przygotowania się do jazdy 
i trwa 1 s, natomiast trwający 3 s sygnał żółty informuje 
o zakończeniu możliwości jazdy. Zmiany w przepisach 
wprowadzone w 1994 i 2003 roku skróciły te czasy w sto-
sunku do poprzednio obowiązujących 2 s sygnału czerwo-
no-żółtego i do 5 s sygnału żółtego [15], [16]. Spowodowane 
było to wjeżdżaniem pojazdów na skrzyżowanie w czasie 
dłuższego sygnału czerwono-żółtego i nadmiernym wyko-
rzystywaniem przez kierujących sygnału żółtego.

Kierujący pojazdem podejmuje decyzje na podstawie 
sygnałów przekazywanych przez sygnalizatory. Dodatkowa 
informacja przekazywana przez liczniki nie jest podstawą 
do podejmowania decyzji o prowadzeniu pojazdu. Infor-
macja ta powinna być traktowana wyłącznie pomocniczo. 
Niestety natura człowieka sprawia, że informacja ta może 
w krótkim czasie stać się podstawową informacją dotyczącą 
sposobu prowadzenia pojazdu (hamowania bądź rozpędza-
nia). Na zjawisko to wskazują wypowiedzi medialne wielu 
uczestników ruchu. Istnieje ryzyko, że informacja ta pod-
świadomie będzie traktowana jako tak samo wiarygodna, 
jak przedstawiana przez sygnalizatory. Niesie to za sobą 
dwa istotne zagrożenia. Po pierwsze kierujący, do którego 
przekazywane jest więcej bodźców, może się rozproszyć 
i nie zwracać uwagi na właściwe sygnalizatory czy znaki 
drogowe. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne na 
skrzyżowaniach o złożonej geometrii, na których występuje 
wiele grup sygnałowych na wlocie. Duża liczba liczników 
może spowodować obserwację niewłaściwego licznika przez 
kierujących. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana czasu 
trwania wyświetlanego sygnału w stosunku do prezento-
wanej wartości. Wydłużenie bądź skrócenie sygnału czer-
wonego nie stanowi zagrożenia, z wyjątkiem zjawiska 
wcześniejszego wjazdu na skrzyżowanie, jeszcze w czasie 
wyświetlania sygnału czerwonego. Wydłużenie sygnału 
zielonego też raczej nie stanowi zagrożenia. Najbardziej 
niebezpieczne jest skrócenie sygnału zielonego. W takim 
przypadku kierujący, zapewnieni przez licznik o długim 
czasie sygnału, mogą nie być skupieni na obserwacji sygna-
łów i nie zauważyć zmiany sygnału. W przypadku zauwa-
żenia zmiany sygnału będą zmuszeni do gwałtownego ha-
mowania, co może powodować kolejną sytuację zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problem ten jest szcze-
gólnie ważny w przypadku pojazdów ciężkich, w szczegól-
ności przewożących osoby, jak autobusy i tramwaje [17]. 
Zjawisko to można częściowo rozwiązać, stosując liczniki 
przyłączone do sterownika (nie da się jednak przewidzieć 
wyłączenia awaryjnego sygnalizacji, należy się też liczyć 
z obniżeniem efektywności sterowania zależnego od ruchu), 
jednak jest ono nie do uniknięcia w przypadku liczników 
przyłączonych do żył kabla sygnalizacyjnego. 

Należy zwrócić uwagę, że drogowa sygnalizacja świetl-
na co do zasady przekazuje informację określającą wymaga-
ne zachowanie kierującego przed sygnalizatorem, a nie od-
nosi się do kolejnych sygnalizacji bądź do czasu przyszłego. 

Takie rozwiązania są stosowane w kolejnictwie (przekazanie 
sygnału wyświetlanego na kolejnym sygnalizatorze). 
Jednak należy zwrócić uwagę, że w ruchu kolejowym sy-
gnalizator przekazuje sygnał dla jednego pojazdu (brak ko-
nieczności uwzględnienia zachowań innych kierujących), 
a stanem w przypadku awarii urządzeń sterowania ruchem 
jest sygnał zabraniający – czerwony. Sygnał ten zakazuje 
ruchu. Natomiast w przypadku awarii drogowej sygnaliza-
cji świetlnej przełącza się ona w tryb pracy ostrzegawczej 
i wyświetla sygnał żółty migający, który pozwala na konty-
nuowanie jazdy, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
oraz przestrzegając innych przepisów.

Dodatkowo, w sytuacji wystąpienia kolizji drogowej lub 
wypadku w miejscu, w którym zainstalowane są liczniki 
czasu, mogą pojawić się utrudnienia w ustaleniu przyczyny 
zdarzenia. Uczestnicy zdarzenia mogą twierdzić, że zezwo-
lenie na wjazd w obręb skrzyżowania odczytali z licznika, 
który nie jest w żaden sposób nadzorowany. W aktualnym 
stanie prawnym może to powodować również konsekwen-
cje prawne dla zarządów dróg i organów zarządzających 
ruchem na drogach, na których zastosowano takie rozwią-
zanie.

Korzyści wynikające z zastosowania liczników czasu
Zwolennicy liczników czasu argumentują ich stosowanie 
usprawnieniem procesu rozruchu kolumny pojazdów. Nie 
są jednak znane wyniki badań, w których jednoznacznie 
przedstawiono związek pomiędzy zastosowaniem licznika 
czasu a zmniejszeniem odstępów czasu pomiędzy rusza-
jącymi pojazdami, czyli zwiększeniem przepustowości. 
Niektóre materiały określają zwiększenie przepustowo-
ści jako 0,8–1,5 pojazdu na cykl (nawet do 2) czy też 
70 pojazdów na godzinę, jednak nie są podawane źródła 
badań wskazujących na taką poprawę przepustowości 
[18]. Badania przeprowadzone przez zespół z Politechniki 
Śląskiej [14] wskazują na nieznaczną poprawę przepu-
stowości, poprzez szybszy rozruch kolumny pojazdów na 
początku sygnału zielonego. Natomiast te same badania 
wskazują, że po włączeniu licznika o 17% zwiększa się 
prędkość pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowa-
nie oraz zwiększa się liczba pieszych przekraczających 
skrzyżowanie w końcowym okresie sygnału czerwonego. 
Pozostałe wyniki badań zostały przedstawione w szczegó-
łowym raporcie w pracy [14]. Badania [19], prowadzo-
ne przez dłuższy czas, podobnie wskazują na zwiększenie 
prędkości oraz na zwiększenie liczby wjazdów podczas sy-
gnału czerwonego.

Argumenty o ułatwianiu hamowania pojazdów ciężkich 
są nie do przecenienia, jednak trzeba pamiętać, że licznik 
nie jest nadzorowany, a rozsądny kierujący pojazdem cięż-
kim powinien poruszać się tak, aby mieć możliwość zatrzy-
mania w przypadku zmiany sygnału przed upływem czasu 
odmierzanego przez licznik. Żadne badania nie obejmowa-
ły również zachowań kierujących w przypadku nieprawi-
dłowego działania licznika czasu. Zachowania te mogą być 
przyczyną zdarzenia drogowego, więc badania te powinny 
być raczej przeprowadzane w symulatorze pojazdu.
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Argumenty o subiektywnym zmniejszeniu czasu ocze-
kiwania dotyczą niektórych uczestników ruchu i nie można 
ich ocenić obiektywnie. Kierujący pojazdem powinien za-
chować ostrożność w każdym momencie kierowania pojaz-
dem, nie można więc uzasadniać stosowania licznika uła-
twieniem dla wykonywania w pojeździe innych czynności 
(lektura, korzystanie z telefonu, poprawianie fryzury czy 
makijażu) [18].

Efekty dotyczące zwiększenia płynności ruchu i zmniej-
szenia zużycia paliwa będą istotne jedynie w przypadku ru-
chu swobodnego – np. w porze nocnej. Podczas jazdy przez 
większość skrzyżowań sposób jazdy jest zależny od zacho-
wań innych kierujących. Możliwość przewidywania ko-
nieczności zatrzymania przed skrzyżowaniem ma mniejszy 
wpływ na sposób jazdy, a takie zachowanie kierujących 
może spowodować pogorszenie warunków ruchu i niepełne 
wykorzystanie powierzchni akumulacji.

Można podejrzewać, że jedną z przyczyn montażu liczni-
ków czasu są przyczyny polityczne. Koszt jednego licznika 
czasu zamyka się w granicach około 2500 zł (netto). Jest to 
najtańsze rozwiązanie, które pokazuje działanie władz lokal-
nych [20], które jednak niekoniecznie przyczynia się do po-
prawy bezpieczeństwa ruchu lub poprawy jego warunków.

Podsumowanie
Liczniki czasu, coraz popularniejsze na polskich drogach, 
nie są urządzeniami bez wad. Ich stosowanie jest niedopusz-
czalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stwierdza 
stanowisko Ministerstwa Infrastruktury [3] (potwierdzane 
w późniejszych latach przez ministerstwa właściwe do spraw 
transportu). Jeżeli, mimo wielu wad, zostanie uznane za 
odpowiednie dopuszczenie do stosowania liczników czasu 
na polskich skrzyżowaniach, to powinno być poprzedzone 
wieloma pracami o charakterze prawnym i technicznym. Ze 
względu na liczne wątpliwości, wymienione w niniejszym ar-
tykule, nie wprowadzono liczników czasu do propozycji no-
welizacji warunków technicznych dotyczących sygnalizacji 
świetlnej, opracowanej w ramach pracy [21].

Zagadnienia związane z montażem liczników czasu czę-
sto są przedmiotem dyskusji w środkach masowego przeka-
zu. W dyskusjach tych nie przedstawia się argumentów 
technicznych związanych ze stosowaniem liczników. Niez-
będne jest zatem przedstawienie zasad funkcjonowania 
tych urządzeń kierowcom, jak i zarządom dróg, podejmu-
jącym decyzje o montażu urządzeń tego typu.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje wszystkich proble-
mów związanych ze stosowaniem liczników czasu. Kolejne 
kwestie mogą być odkryte po przeprowadzeniu bardziej 
szczegółowych badań tych urządzeń.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano główne przesłanki do utwo-
rzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym z celów jest również 
przedstawienie istniejących koncepcji budowy systemu PKM. Planowana 
kolej metropolitalna ma z założenia stać się główną osią transportową 
miasta i otaczających go gmin. Równocześnie oferta kolei powinna sta-
nowić realną alternatywę dla coraz bardziej uciążliwego przemieszczania 
się samochodami. Co ważne, stworzenie systemu PKM stymulowałoby 
rozwój miasta i całego obszaru metropolitalnego. Pomimo pewnych ogra-
niczeń wynikających z specyfiki Poznańskiego Węzła Kolejowego, kolej 
metropolitalna powinna stanowić główny środek transportu zbiorowego 
na obszarze metropolii. Może ona odnieść sukces w oparciu o istniejącą 
przepustowość, jednakże jej rozwój jest uzależniony od zwiększania prze-
pustowości sieci kolejowej poprzez taktowanie, odpowiednią organizację 
i regulację ruchu kolejowego, a także budowę nowych torów. 
Słowa kluczowe: Poznańska Kolej Metropolitalna, kolej metropolitalna, 
Poznań, PKM

Poznańska Kolej Metropolitalna jako 
odpowiedź na zmiany przestrzenne  
i demograficzne zachodzące na obszarze 
Poznania i jego strefy podmiejskiej1

Wprowadzenie
Systemy kolei regionalnych funkcjonują na całym świecie 
i stanowią podstawę układów transportowych regionów. 
Z założenia celem ich działalności jest umożliwienie prze-
mieszczania się po regionie i zaspokojenie podstawowych 
potrzeb transportowych jego mieszkańców. Kluczowym 
zadaniem kolei regionalnych jest także zapewnienie do-
brego dojazdu do najważniejszego ośrodka regionu, który 
najczęściej pełni funkcję jego stolicy. Podobna sytuacja ma 
miejsce również w Polsce, przy czym część przewoźników 
działających na rynku przewozów regionalnych realizu-
je także połączenia o charakterze makroregionalnym (np. 
Przewozy Regionalne). Niewątpliwie jednak to obsługa ko-
munikacyjna regionu stanowi podstawowy cel funkcjono-
wania tego typu kolei. 

Niestety w ostatnich latach z uwagi na problemy finanso-
we i organizacyjne znaczenie transportu kolejowego w struk-
turze środków transportu malało. Rezultatem wieloletnich 
zaniedbań jest nienajlepszy stan infrastruktury kolejowej, co 
przekłada się na czas i komfort podróży, a to nadal skutkuje 
niskim wykorzystaniem tego środka transportu w porówna-
niu z państwami Europy Zachodniej. Z uwagi na silną we-
wnątrzregionalną polaryzację gospodarczą (większość inwe-
stycji lokalizuje się w stolicy regionu) i społeczną (obszary 
peryferyjne regionów wyludniają się, rosną metropolie) za-
uważalnej zmianie ulega także model funkcjonowania kolei 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

regionalnych. W dużo większym stopniu obsługują one ak-
tualnie stolice i duże miasta województw, natomiast praca 
przewozowa, jak i liczba połączeń na szlakach omijających 
główne ośrodki nie zmienia się lub maleje.

Analogiczna sytuacja ma miejsce również na obszarze 
województwa wielkopolskiego. Z uwagi na bardzo korzyst-
nie ukształtowaną sieć kolejową omawiany środek trans-
portu stanowi najważniejszy element publicznego trans-
portu zbiorowego w regionie. Ponadto w ostatnich latach 
wyraźnie można dostrzec intensyfikację wykorzystania ko-
lei, szczególnie w centralnej części województwa na obsza-
rze zlokalizowanym do 60–70 km od stolicy regionu – 
Poznania. Analizowany obszar utożsamiany jest z zasięgiem 
intensywnych dojazdów do pracy [1] i stanowi bezpośred-
nią strefę oddziaływania miasta. Jednocześnie na obszarze 
Poznania i w jego strefie podmiejskiej w ostatnich latach 
dostrzega się wyraźny wzrost ruchu pojazdów indywidual-
nych, co generuje wiele niekorzystnych zjawisk, jak cho-
ciażby kongestia transportowa. 

Pomimo zauważalnego w ostatnich latach wzrostu licz-
by pasażerów głównym problemem kolei na obszarze mia-
sta Poznania i okolic jest wciąż jej niewielki udział w struk-
turze środków transportu. Z uwagi na niewykorzystany 
potencjał przewozowy wskazuje się, by kolej pełniła dużo 
istotniejszą rolę w transporcie pasażerskim i towarowym 
w metropolii [2]. Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjo-
nowania transportu kolejowego wynika z istniejących po-
trzeb przewozowych w obliczu rosnącej skali mobilności 
w mieście i jego strefie podmiejskiej. 

W odpowiedzi na problemy transportowe występujące 
na analizowanym obszarze w ostatnich latach wspomina się 
o potrzebie utworzenia kolei metropolitalnej, która obsługi-
wałaby Poznań i jego aglomerację. Sprzyja temu bardzo ko-
rzystny, niemalże modelowy, układ poznańskiego węzła ko-
lejowego oraz coraz większa kongestia transportowa w mie-
ście, której przyczyną jest rosnąca liczba samochodów 
prywatnych. Wydaje się, że powstanie systemu kolei metro-
politalnej jest w obecnych warunkach finansowo-organiza-
cyjno-prawnych jedynym sposobem na wyraźne usprawnie-
nie funkcjonowania transportu w mieście i w jego bezpośred-
nim zapleczu, przy relatywnie najniższych nakładach 
kapitałowych [3]. 

Jak wskazują Bul i Rychlewski [4], systemy kolei me-
tropolitalnej są podstawowymi elementami transportu 
miejskiego w wielu miastach Europy i świata. Stanowią 
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szybki, bezpieczny i niezawodny środek transportu, z któ-
rego każdego dnia korzystają miliony pasażerów. 
Funkcjonują one również jako alternatywa dla znacznie 
droższego metra, gdyż pozwalają na wykorzystanie w pełni 
istniejącej infrastruktury kolejowej do przewozów pasażer-
skich na obszarze miast i aglomeracji. Szacuje się, że obec-
nie na całym świecie istnieje ponad 200 systemów kolei 
metropolitalnych. Dwa z nich funkcjonują w Polsce: 
w Trójmieście – działająca od lat 50. XX wieku Szybka 
Kolej Miejska wraz z oddaną do użytku w 2015 roku 
Pomorską Koleją Metropolitalną, a także w Warszawie – 
utworzona w 2004 roku Warszawska Szybka Kolej Miejska. 
Ponadto w kilku miastach Polski podobne systemy są pla-
nowane, m.in. we Wrocławiu [5][6], Krakowie, Łodzi 
(ŁKA) i Szczecinie, a także w konurbacji bydgosko-toruń-
skiej [7].

Od wielu lat wspomina się również o potrzebie uru-
chomienia systemu kolei metropolitalnej w Poznaniu 
i jego aglomeracji. W niniejszym artykule przedstawiono 
główne przesłanki do utworzenia Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Jednym z celów pracy jest również za-
prezentowanie istniejących koncepcji budowy systemu 
PKM. Planowana kolej metropolitalna powinna z założe-
nia stać się główną osią transportową miasta i otaczają-
cych go jednostek gminnych. Równocześnie ma stanowić 
realną alternatywę dla coraz bardziej uciążliwego prze-
mieszczania się przy wykorzystaniu samochodów. Powo-
dzenie projektu uzależnione jest przede wszystkim od po-
prawy dostępności usług transportowych ofertowanych 
przez kolej oraz zaproponowanej oferty przewozowej. 
Jedynie sprawnie działający, konkurencyjny czasowo sys-
tem kolei metropolitalnej może przyczynić się do zmian 
negatywnych trendów transportowych, które zachodzą 
na obszarze aglomeracji poznańskiej.

charakterystyka sieci kolejowej
Ze względu na uwarunkowania historyczne, gospodarcze 
i geograficzne województwo wielkopolskie (w tym również 
jego centralna część ze stolicą regionu) może pochwalić 
się dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Na 
szczególną uwagę zasługuje modernizowana w ostatnich 
latach sieć kolejowa. Łączna długość linii kolejowych w wo-
jewództwie wielkopolskim wynosi 1605 km, co stanowi 
ponad 10% ogólnej długości szlaków w Polsce (rysunek 1). 
59% sieci jest zelektryfikowane. 

Podmiotem organizującym przewozy na obszarze woje-
wództwa jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego. Połączenia regionalne zamawiane przez organiza-
tora transportu kolejowego na obszarze województwa reali-
zuje dwóch przewoźników: Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.. Każdego dnia na tory 
województwa wyjeżdża 188 par pociągów regionalnych, 
których zleceniodawcą jest Urząd Marszałkowski. Szacuje 
się, że wielkość rocznej pracy przewozowej w roku 2016 wy-
niesie ponad 11,6 mln pockm, z czego 58% zrealizują na 
Przewozy Regionalne, a 42% Koleje Wielkopolskie (dane 
UMWW). 

Głównym węzłem w wielkopolskiej sieci kolejowej jest 
Poznań. Infrastrukturę kolejową w Poznaniu i jego strefie 
podmiejskiej cechuje duża spójność oraz korzystny gwiaź-
dzisty układ (wszystkie linie prowadzą promieniście do 
głównego dworca w Poznaniu). Miasto i metropolia są rów-
nież bardzo korzystnie położone w układzie sieci krajowej. 
Sprawia to, że miasto dzięki stosunkowo dużej liczbie połączeń 
jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w skali ca-
łego kraju. Stacja Poznań Główny zajmuje drugie miejsce pod 
względem liczby odprawianych pasażerów w Polsce (więk-
szą liczbę pasażerów obsługuje jedynie dworzec Warszawa 
Centralna) [2]. Dominację stolicy województwa w przewo-
zach kolejowych wyraźnie można dostrzec również analizu-
jąc liczbę połączeń regionalnych prowadzących do Poznania. 
Aż 166 ze 188 par połączeń (88%) organizowanych przez 
UMWW to pociągi, które dojeżdżają lub przejeżdżają 
przez stolicę regionu.

Podstawę układu kolejowego w Poznaniu i jego strefie 
podmiejskiej stanowią najważniejsze linie kolejowe, wg 
polskiej nomenklatury nazywane magistralami kolejowy-
mi. Są to linie: 

•	 E20 (wg polskiej klasyfikacji linia nr 3) Kunowice – 
Terespol, tj. szlak w kierunku Wrześni, Konina i War-
szawy oraz Buku, Opalenicy i Berlina;

•	 E59 (linie nr 351 i nr 271) Świnoujście – Chałupki, tj. 
szlak w kierunku Rokietnicy, Szamotuł i Szczecina 
oraz Mosiny, Kościana, Leszna i Wrocławia;

•	 Linie kolejowe nr 352, 395, 801, 802, 804 które sta-
nowią towarową obwodnicę Poznania.

Rys. 1. Sieć kolejowa województwa wielkopolskiego
Źródło: opracowanie własne
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Następne w hierarchii ważności są linie główne, zwane 
także pierwszorzędnymi: 

•	 Linia kolejowa nr 353 w kierunku Gniezna, Bydgosz-
czy i Gdańska;

•	 Linia kolejowa nr 272 w kierunku Jarocina i Ostrowa 
Wielkopolskiego;

•	 Linia kolejowa nr 354 w kierunku Obornik, Piły i Ko-
łobrzegu

oraz krótkie odcinki łącznic kolejowych
Powyższe mają znaczenie państwowe. Uzupełnieniem 

tego układu są jednotorowe niezelektryfikowane linie dru-
gorzędne, zwane także regionalnymi:

•	 Linia kolejowa nr 356 ze stacji Poznań Wschód w kie-
runku Wągrowca;

•	 Linia kolejowa nr 357 ze stacji Luboń w kierunku 
Wolsztyna.

Poznański węzeł kolejowy skupia linie prowadzące w 9 
kierunkach [4]. Stan techniczny infrastruktury kolejowej 
jest zróżnicowany: część linii zostało w ostatnim okresie 
zmodernizowanych. Dotyczy to przede wszystkim linii nr 3 
w kierunku Warszawy i Berlina (cała została dostosowana 
do prędkości 160 km/h, z wyjątkiem wybranych odcin-
ków), linii nr 356 do Wągrowca i nr 357 do Wolsztyna oraz 
linii do 353 w kierunku Gniezna. Aktualnie modernizowa-
na jest linia 271 do Wrocławia, a w najbliższym czasie mo-
dernizacja ma objąć linię nr 351 w kierunku Szczecina. 
W najgorszym stanie technicznym jest linia 354 do Piły (na 
której prędkość rozkładowa na rzadko którym odcinku 
szlaku przekracza 80km/h, a licznie występują ograniczenia 
prędkości nawet do 40 km/h). Modernizację linii planuje 
się ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014–2020.

Słabymi stronami sieci kolejowej w metropolii są, obok 
zróżnicowanego stanu technicznego poszczególnych szla-
ków, także ograniczona przepustowość węzła poznańskiego 
(szczególnie odcinków: Poznań Wschód–Poznań Główny 
oraz Poznań Główny–Poznań Jeżyce (POD)), podporządko-
wanie przewozów lokalnych przewozom międzyregional-
nym, zbyt mała częstotliwość kursowania pociągów regio-
nalnych, a także niekorzystna lokalizacja części przystanków, 
która ogranicza dostęp do kolei dla mieszkańców [8]. 
Powyższe ograniczenia nie wpływają jednakże na kluczowe 
znaczenie węzła poznańskiego w sieci kolei regionalnych. 

Zmiany przestrzenno-funkcjonalne w mieście Poznaniu  
i jego strefie podmiejskiej
Pomimo korzystnego układu przestrzennego sieci, do-
brych parametrów technicznych szlaków i dużego poten-
cjału przewozowego kolej jest nadal w niezadowalającym 
stopniu wykorzystywana, szczególnie na obszarze miasta 
i jego bezpośredniego zaplecza. Tymczasem zmiany spo-
łeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne, które zachodzą 
w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej od początku lat 90., 
związane z transformacją ustrojową kraju, determinują 
potrzebę zwiększenia udziału kolei w strukturze środków 
transportu [4]. Aglomeracja poznańska jest najsilniej 

zurbanizowanym obszarem regionu Wielkopolski i całej 
północno-zachodniej Polski. Koncentruje 28% całkowitej 
populacji województwa wielkopolskiego i generuje blisko 
połowę jego produktu krajowego brutto. Poznań to pod-
stawowy węzeł komunikacji kolejowej, autobusowej i lot-
niczej regionu [9]. 

Od początku XXI wieku na obszarze funkcjonalnym 
Poznania zachodzą procesy i zjawiska, które powodują na-
silenie się problemów transportowych. Najważniejszą 
przyczyną są zmiany demograficzne występujące na ob-
szarze miasta i okolic. Dane prezentujące liczbę ludności 
w największych polskich miastach i ich strefach podmiej-
skich2 wskazują, że Poznań i jednostki zlokalizowane wo-
kół miasta tworzą drugą najdynamiczniej rozwijającą się 
aglomerację miejską w kraju (tabela 1). W okresie pomię-
dzy rokiem 2004 a 2014 na całym analizowanym obsza-
rze nastąpił wzrost liczby ludności o ponad 56 tysięcy, co 
stanowi przyrost o ponad 6% (wyższe tempo wzrostu de-
mograficznego wykazuje jedynie MOF Warszawy). Cały 
obszar cechują bardzo duże migracje wewnętrzne – coraz 
większa liczba mieszkańców Poznania przeprowadza się 
z miasta do gmin podmiejskich. Miasto straciło w ostat-
nich 10 latach ponad 25 tysięcy mieszkańców (tj. 4,4% 
populacji), natomiast liczba mieszkańców obszaru pod-
miejskiego wzrosła o ponad 80 tysięcy osób. Oznacza to, 
że strefa podmiejska Poznania rozwija się najszybciej 
w kraju (ponad 26% wzrost) i jest po warszawskiej oraz 
krakowskiej trzecią największą strefą tego typu w Polsce. 
Migracje mieszkańców Poznania do gmin podmiejskich 
skutkują zwiększeniem liczby przemieszczeń osób, które 
zmieniając miejsce zamieszkania, najczęściej pracują, uczą 
się w tym samym miejscu co dotychczas. 

Co istotne, w przypadku Poznania i jego strefy podmiej-
skiej, wyraźnie zauważalne jest zróżnicowanie tempa wzrostu 
samego miasta i jednostek gminnych. Pośród gmin, które 
w ostatnich 10 latach odnotowały największy przyrost liczby 
ludności, należy wskazać Dopiewo (ponad 68% nowych 
mieszkańców), Komorniki (ponad 66%), Rokietnicę (60%) 
oraz Suchy Las (prawie 50%) [11]. Wśród przyczyn procesu 
przemieszczania się mieszkańców aglomeracji do sąsiednich 
gmin można wymienić między innymi niższe ceny gruntów 
i chęć mieszkania w otoczeniu przyrody (zasiedlane są tereny 
o wysokich i średnich walorach przyrodniczych) [12]. 

Należy zatem podkreślić, że rozwój demograficzny 
i przestrzenny aglomeracji połączony ze wzrostem codzien-
nej mobilności generuje zwiększającą się pracę przewozo-
wą, która wynika zarówno ze zwiększenia liczby podróży, 
jak i zwiększenia ich długości. Rezultatem tego jest obser-
wowane zwiększenie ruchu samochodowego. Rozbudowa 
sieci drogowej jest kosztowna, a efekty takiego działania 
ograniczają się do likwidacji zatorów w strefie podmiejskiej 
[4]. Dlatego należy szukać alternatywy, którą powinno być 
oparcie rozwoju aglomeracji na istniejącej komunikacji szy-
nowej [9]. 

2 Analizy przeprowadzono w oparciu o delimitację Miejskich Obszarów Funk-
cjonalnych autorstwa Śleszyńskiego [10] na zlecenie MRR
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Liczba ludności w największych miastach Polski  
i ich obszarach funkcjonalnych

Jednostka Liczba ludno-
ści w 2004 r.

Liczba ludno-
ści w 2014 r.

Różnica liczby 
ludności

% różnicy licz-
by ludności

Warszawa 1 692 854 1 735 442 + 42 588 + 2,52

Strefa podmiejska 941 619 1 083 141 + 141 522 + 15,03

MOF Warszawy 2 634 473 2 818 583 + 184 110 + 6,99

Katowice + 13 miast* 2 016 052 1 893 271 - 122 781 - 6,09

Strefa podmiejska 344 573 369 119 + 24 546 + 7,12

MOF Katowic 2 360 625 2 262 390 - 98 235 - 4,16

Kraków 757 430 761 873 + 4 443 + 0,59

Strefa podmiejska 381 218 428 315 + 47 097 + 12,35

MOF Krakowa 1 138 648 1 190 188 + 51 540 + 4,53

Trójmiasto** 752 943 746 963 - 5 980 - 0,79

Strefa podmiejska 304 054 372 151 + 68 097 + 22,40

MOF Trójmiasta 1 056 997 1 119 114 + 62 117 + 5,88

Łódź 774 004 706 004 - 68 000 - 8,79

Strefa podmiejska 286 698 298 639 + 11 941 + 4,17

MOF Łodzi 1 060 702 1 004 643 - 56 059 - 5,29

Poznań 570 778 545 680 - 25 098 - 4,40

Strefa podmiejska 299 905 380 594 + 80 689 + 26,90

MOF Poznania 870 683 926 274 + 55 591 + 6,38

Wrocław 636 268 634 487 - 1 781 - 0,28

Strefa podmiejska 221 269 265 163 + 43 894 + 19,84

MOF Wrocławia 857 537 899 650 + 42 113 + 4,91

*  Zgodnie z delimitacją Miejskich Obszarów Funkcjonalnych MRR jako rdzeń MOF Katowic 
przyjmuje się 14 jednostek miejskich, tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, 
Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, 
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze 

** Zgodnie z delimitacją Miejskich Obszarów Funkcjonalnych MRR jako rdzeń MOF Trójmiasta 
przyjmuje się 3 jednostki miejskie, tj. Gdańsk, Gdynię i Sopot 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2016

Dodatkowy argument stanowią prognozy demograficzne, 
które przewidują, że liczba ludności ziemskiego powiatu po-
znańskiego wzrośnie w ciągu 10 lat o kolejne 100 tysięcy 
mieszkańców. Tymczasem negatywne skutki dominacji trans-
portu samochodowego w tym powiecie widać już dziś [12]: 

•	 zatory samochodowe pojawiają się nie tylko w cen-
trum Poznania, ale również na jego granicach;

•	 zaparkowanie w Poznaniu jest problemem, co szcze-
gólnie widać po liczbie pojazdów parkujących nie-
zgodnie z prawem na obrzeżach Strefy Płatnego Po-
stoju i w jej wnętrzu;

•	 pogorszyło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
szczególnie na drogach powiatowych;

•	 odczuwalne jest zwiększenie negatywnego oddziały-
wania ruchu samochodowego na środowisko, przede 
wszystkim hałas.

Zestawienie z jednej strony problemów ruchu samocho-
dowego w aglomeracji, a z drugiej rezerw przepustowości 
sieci szynowej, zarówno rzeczywistych, jak i potencjalnych, 
wskazuje na potrzebę dużego zwiększenia wykorzystania 
„szyny” w ruchu aglomeracyjnym [13].

Wyżej wymienione przesłanki wskazują na potrzebę 
zwiększenia udziału kolei w strukturze środków transpor-
tu, szczególnie na obszarze miasta, jak i jego bezpośrednie-
go zaplecza. Szacuje się, że tylko w samym Poznaniu i po-
wiecie poznańskim liczba osób mieszkających do 1 km od 

stacji kolejowej wynosi ponad 173 tysiące. Ponadto pro-
gnozuje się, że zwiększenie liczby przystanków wpłynęłoby 
na wzrost liczby osób mieszkających do 1 km od przystan-
ku o ponad 100 tysięcy [3]. Dla sporej grupy mieszkańców 
miasta i jego strefy podmiejskiej kolej ma zatem szansę stać 
się konkurencyjnym środkiem transportu, co powinno 
wpłynąć na ograniczenie zjawiska kongestii. 

W związku z powyższym od pewnego czasu mówi się o po-
trzebie utworzenia nowego systemu kolei metropolitalnej, 
który zapewniłby zwiększoną obsługę komunikacyjną miastu 
i jednostkom z nim graniczącym. W ramach systemu funkcjo-
nować miałyby koleje regionalne, których takt wzmocniony 
byłyby składami kursującym jedynie na obszarze metropolii. 
Kluczowym zadaniem, z punktu widzenia poprawy funkcjo-
nowania transportu publicznego na analizowanym obszarze, 
jest także potrzeba integracji przestrzennej, taryfowej i organi-
zacyjnej kolei z innymi formami transportu. Aby zrealizować 
to zadanie, niezbędne jest zintegrowane podejście do tematu 
rozwoju kolei na obszarze metropolii [2]. Ważnym wyzwa-
niem jest także potrzeba zakupu nowego taboru w celu popra-
wy komfortu podróżowania. 

Koncepcje budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Propozycja budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej nie 
jest pomysłem nowym, o potrzebie uruchomienia nowe-
go systemu kolei w Poznaniu i jego najbliższych okolicach 
wspomina się od lat 70. XX wieku. Również w późniejszych 
latach pojawiały się różne, ostatecznie nigdy nie zrealizowa-
ne, koncepcje wykorzystania kolei w ruchu miejskim i aglo-
meracyjnym [4]. Ze względu na wspomniane wcześniej uwa-
runkowania demograficzne i przestrzenne oraz coraz większą 
kongestię komunikacyjną do pomysłu budowy systemu ko-
lei metropolitalnej powrócono po roku 2000. 

W ostatnich latach powstało niezależnie od siebie kilka 
koncepcji funkcjonowania systemu PKM. W niniejszym 
rozdziale przedstawiono cztery najczęściej pojawiające się 
propozycje funkcjonowania kolei metropolitalnej na obsza-
rze Poznania i jego strefy podmiejskiej. 

 Pierwsza koncepcja została zaprezentowana przez Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu – instytucję odpowiedzialną za 
funkcjonowanie transportu kolejowego w regionie. Oma-
wiana propozycja była jednym z elementów „Analizy zapo-
trzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe w otoczeniu 
komunikacyjnym linii kolejowych w województwie wielko-
polskim pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych 
przez środki transportu” [14] – opracowania, które na zlece-
nie urzędu wykonała firma TRAKO z Wrocławia. 

W ramach koncepcji autorzy opracowania założyli funk-
cjonowanie 5 linii kolei aglomeracyjnej (rysunek 2). W pierw-
szej kolejności wskazano na potrzebę uruchomienia połączeń 
aglomeracyjnych na trasach S1 (Kościan – Poznań – Gniezno) 
oraz S2 (Września – Poznań – Nowy Tomyśl). W następnym 
etapie postulowano potrzebę obsługi tras: S3 (Wągrowiec – 
Poznań – Grodzisk Wielko polski) oraz S4 (Jarocin – Poznań 
– Wronki). Koncepcja zakładała uruchomienie linii S5 w kie-
runku Piły dopiero po planowanym remoncie linii kolejowej 
nr 354. Propozycja wskazywała ponadto na konieczność 

Tabela 1 
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wkomponowania pociągów regionalnych poruszających się 
po tych samych trasach w rozkład jazdy pociągów aglomera-
cyjnych. Wstępnie wyznaczono, że zasięg przewozów aglo-
meracyjnych zostanie ograniczony do stacji Kościan, Jarocin, 
Września, Gniezno, Wągrowiec, Rogoźno, Wronki, Nowy 
Tomyśl i Gro dzisk Wielkopolski [14].

W początkowym etapie funkcjonowania systemu kolei 
aglomeracyjnej autorzy koncepcji zaproponowali takt 
30-minutowy w godzinach szczytu na liniach S1 i S2 oraz 
na odcinkach S3 Poznań–Murowana Goślina i S4 Poznań 
–Jarocin. Na pozostałych liniach wskazano zachować takt 
60-minutowy.

W celu uatrakcyjnienia systemu kolei, także dla miesz-
kańców Poznania, koncepcja zakładała budowę nowych 
przystanków. Umożliwiłyby one przesiadki z kolei na komu-
nikację miejską i, co się z tym wiąże, szybkie osiąganie celów 
podróży w różnych częściach miasta. W ramach koncepcji 
wskazano potrzebę utworzenia przystanków w Poznaniu: na 
Zawadach, Jeżycach, przy alei Wielkopolskiej i ulicy 
Hetmańskiej oraz w Suchym Lesie [14]. 

Jako podstawowy element decydujący o powodzeniu 
aglomeracyjnego transportu kolejowego wskazano powią-
zanie wspólnym systemem taryfowym z komunikacją miej-
ską w Poznaniu. Zdaniem autorów powinno się to przeło-

żyć na możliwość przemieszczania się koleją także w ruchu 
wewnątrzmiejskim. Projekt zawierał również propozycje 
standaryzacji przestanków pociągów poruszających się 
w ruchu aglomeracyjnym. 

Podobna propozycja funkcjonowania Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej została przedstawiona w Studium uwarun-
kowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej [15] – 
dokumencie przygotowanym przez Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM w 2012 roku. Autorzy koncepcji 
przyjęli założenie, że rolą pociągów metropolitalnych powi-
nien być nie tylko dowóz pasażerów do głównej stacji kole-
jowej w Poznaniu, ale również łączenie poszczególnych 
miejscowości aglomeracji. Koncepcja zakładała, że najważ-
niejszym punktem przesiadkowym dla pasażerów kolei me-
tropolitalnej pozostanie stacja Poznań Główny, jest ona bo-
wiem jedyną, do której dojeżdżać powinny wszystkie pocią-
gi metropolitalne lub przynajmniej ich większość. 
Dodatkowo uznano, że celem pasażerów mogą być również 
inne stacje w obrębie Poznania [4].

Zaproponowany w koncepcji układ zawierał propozycje 
sześciu tras metropolitalnych. Zdaniem autorów układ pię-
ciu linii (nazywanych S1-S5) zaproponowany przez Urząd 
Marszałkowski (przedstawiony w ramach poprzedniej kon-
cepcji) nie budzi kontrowersji. Powyższe trasy wyznaczano 
w celu optymalnego wykorzystania taboru, łącząc kierunki 
o największym obecnie popycie (trasa S1), oraz uwzględ-
niając trakcję i maksymalną prędkość (trasy S1, S2, S4 – 
trakcja elektryczna o prędkości do 160 km/h; trasa S3 – 
trakcja spalinowa o prędkości do 120 km/h). Propozycja 
tras zawarta w koncepcji przedstawionej w Studium uwa-
runkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej stano-
wiła rozszerzenie koncepcji Urzędu Marszałkowskiego o wy-
dłużenie trasy S5 do Swarzędza (co pozwoliłoby na obsługę 
wschodnich obszarów Poznania i umożliwiłoby mieszkań-
com Swarzędza dojazd do pętli tramwajowej na Ratajach) 
oraz wyznaczenie trasy S6 od lotniska Ławica do gminy 
Rokietnica (co wymagałoby budowy nowej linii kolejowej 
na Ławicę i reaktywacji fragmentu linii kolejowej Rokietnica 
–Skwierzyna).

W koncepcji przedstawionej w Studium uwarunkowań 
rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej wskazano, że 
omawiany projekt nie ma ostatecznego charakteru, prze-
bieg tras może być modyfikowany lub skracany wskutek 
popytu, stanu linii lub etapowania działań [15]. W ramach 
dokumentu zidentyfikowano również istniejące ogranicze-
nia infrastrukturalne, które mogłyby stanowić przeszkodę 
dla uruchomienia systemu PKM w omawianym zakresie, 
a także określono inne elementy i działania niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania kolei metropolitalnych 
(m.in. konieczność integracji przestrzennej, czasowej i tary-
fowej kolei z transportem miejskim, potrzebę taktowania 
rozkładu, konieczność poprawy funkcjonowania informacji 
pasażerskiej oraz potrzebę współdziałania jednostek odpo-
wiedzialnych za organizację i funkcjonowanie transportu 
w mieście i aglomeracji).

Powyższa propozycja stała się podstawą do stworzenia 
kolejnej koncepcji budowy systemu Poznańskiej Kolei 

Rys. 2. Schemat docelowego podsystemu przewozów aglomeracyjnych i sieci przystankowej 
aglomeracji poznańskiej zaprezentowany w „Koncepcji przewozów aglomeracyjnych dla 
Poznania” jako elementu sieci kolei regionalnych województwa
Źródło: Analiza zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe w otoczeniu komunikacyjnym linii 
kolejowych w województwie wielkopolskim pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych przez środki 
transportu, 2010
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Metropolitalnej. W ramach Koncepcji Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań [16] – dokumentu o cha-
rakterze planistycznym przygotowanym przez zespół 
Centrum Badań Metropolitalnych UAM na zlecenie Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań – zaprezentowano plany roz-
woju transportu kolejowego na obszarze Poznania i jego 
strefy podmiejskiej. Jednym z kluczowych kierunków roz-
woju przedstawionym w opracowaniu jest budowa systemu 
PKM. 

Autorzy koncepcji założyli, że celem funkcjonowania 
kolei metropolitalnej ma być zapewnienie sprawnego, 
komfortowego i konkurencyjnego wobec samochodu trans-
portu do centrum metropolii, a także umożliwienie prze-
jazdu między poszczególnymi miejscowościami wokół mia-
sta. Plan zakłada stworzenie systemu kolei, łączącego kolej 
metropolitalną i regionalną. Koncepcja przewiduje etapo-
we wdrażanie systemu, uzależnione od możliwości finanso-
wych, inwestycji poprawiających przepustowość i rzeczywi-
stego zagospodarowania terenów aglomeracji. System za-
kłada:

•	 Ukształtowanie 6 tras (S1, S2, S3, S4, S5, S7) orien-
tacyjnie sięgających stolic powiatów sąsiadujących 
z poz nańskim powiatem ziemskim, kursujących 
z częstotliwością godzinną (dla trasy S1 – półgodzin-
ną). Trasy przebiegu wyznaczano w celu optymalne-
go wykorzystania taboru, łącząc kierunki o najwięk-
szym obecnie popycie (trasa S1) oraz uwzględniając 
trakcję i maksymalną prędkość (trasy S1, S2, S4 – 
trakcja elektryczna o prędkości do 160 km/h, trasa 
S3, S6 – trakcja spalinowa o prędkości do 120 km/h);

•	 Ukształtowanie 6 tras (S11, S22, S33, S55, S6) me-
tropolitalnych o orientacyjnym zasięgu powiatu 
ziemskiego, kursujących z częstotliwością godzinną 
lub częściej;

•	 Dopuszczenie zmniejszenia częstotliwości w godzi-
nach wczesnorannych, wieczornych i południowych;

•	 Przy małej częstotliwości skomunikowanie pociągów 
na stacji Poznań Główny, a przy dużej – wydzielenie 
peronów dla pociągów aglomeracyjnych (integrację 
przestrzenną segmentu) [16];

W powyższej koncepcji wskazuje się na konieczność bu-
dowy nowej linii kolejowej o długości 19,1 km, łączącej 
centrum miasta z Portem Lotniczym Poznań-Ławica oraz 
z intensywnie rozwijającą się gminą Tarnowo Podgórne. 
Propozycja przebiegu linii kolejowej została przedstawiona 
władzom gminy Tarnowo Podgórne i zyskała ich wstępną 
akceptację. Szacuje się, że koszt budowy jednotorowej, nie-
zelektryfikowanej linii kolejowej wyniesie około 250–300 
mln zł. Schemat połączeń zaproponowanych w ramach 
koncepcji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przedstawio-
nej w dokumencie „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przes-
trzennego Metropolii Poznań” (rysunek 3). 

W ramach powyższej koncepcji wskazuje się, że aby za-
chęcić pasażerów do korzystania z pociągów PKM, a jedno-
cześnie być w zgodzie z wymogami ekonomicznymi, ko-
nieczne jest zapewnienie wielu elementów, które pozwolą 

Rys. 3. Koncepcja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2015

na stworzenie marki kolei metropolitalnej. Ważne jest, aby 
uruchomienie nowego segmentu przewozów rzeczywiście 
gwarantowało dużą jakość obsługi. Wśród wymogów moż-
na wymienić czas podróży, komfort pasażera i integrację 
taryfową. Podstawowym założeniem koncepcji jest również 
konieczność poprawy dostępności kolei. W tym celu wska-
zuje się na potrzebę kształtowania osiedli mieszkaniowych 
w metropolii w sposób zapewniający krótkie (do 500 m) 
dojścia do przystanku, możliwość zaparkowania roweru, 
a także zapewnienie połączeń autobusowych skomuniko-
wanych z koleją [16]. Koncepcja zakłada również powsta-
nie kilkudziesięciu nowych przystanków na obszarze 
Poznania i jego strefy podmiejskiej oraz budowę około 50 
punktów i węzłów przesiadkowych. 

Ostatnia prezentowana w niniejszym artykule kon-
cepcja budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej została 
przygotowana przy okazji realizacji projektu „Masterplan 
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. W ramach prac 
nad Masterplanem partner projektu – Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego – zlecił wykonanie i ode-
brał opracowanie pt. Koncepcja zintegrowanego transportu pu-
blicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wy-
dzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego [17]. Wykonawcą 
opracowania zostało konsorcjum firm WYG Consulting 
Sp. z o.o. – Lider i WYG International Sp. z o.o. z War-
szawy. 

Prezentowana koncepcja zakłada, że docelową sieć połą-
czeń (w 2040 roku) tworzyć ma sześć tras kolejowego ru-
chu metropolitalnego (rysunek 4): 
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•	 S1 Wągrowiec – Poznań Wschód – Poznań Główny 
– Luboń k. Poznania – Grodzisk Wlkp., 

•	 S2 Gniezno – Poznań Wschód – Poznań Główny – 
Luboń k. Poznania – Kościan, 

•	 S3 Września – Swarzędz – Poznań Wschód – Poznań 
Główny – Nowy Tomyśl, 

•	 S4 Szamotuły – Poznań Główny – Poznań Franowo 
– Swarzędz – Września, 

•	 S5 Rogoźno Wlkp. – Poznań Główny – Poznań Fra-
nowo – Środa Wlkp. – Jarocin, 

•	 S6 Poznań Główny – Lotnisko Ławica – Tarnowo 
Podgórne. 

Jak wskazują autorzy koncepcji [17], trasa S1 została 
wytyczona w oparciu o niezelektryfikowany odcinek 
Poznań Wschód–Wągrowiec. Ze względu na duży popyt 
z kierunku Lubonia wydłużono trasę S1 do Grodziska 
Wielkopolskiego. Dzięki temu na odcinku Poznań Główny 
– Grodzisk Wielkopolski uzyskano częstotliwość co 30 mi-
nut w godzinie szczytowej. 

Trasa S2 została wytyczona w oparciu o kryterium jed-
nolitości istniejącego potencjału przewozowego, co skut-
kuje częstotliwością 30-minutową w szczycie przewozo-
wym. Relacje Poznań – Kościan oraz Poznań – Gniezno 
generują co najmniej dwa razy większe potoki pasażerskie 
w porównaniu z pozostałymi relacjami. Po zakończeniu 
trwającej obecnie modernizacji linii kolejowej nr 271 
Wrocław Główny–Poznań Główny prędkość maksymalna 
na tej linii będzie wynosić 160 km/h, czyli tylko o 10 km/h 

więcej niż na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód –
Skandawa. 

Trasa S3 została wytyczona w oparciu o kryterium jed-
nolitości standardu infrastruktury kolejowej. Linia kolejo-
wa nr 3 Warszawa Zachodnia–Kunowice została zmoderni-
zowana w latach 90. XX. wieku oraz w ubiegłym dziesię-
cioleciu na całej długości niemal w identycznym standardzie. 
Z uwagi na dużą dysproporcję w istniejących potencjałach 
przewozowych relacja Poznań–Września została dodatko-
wo połączona w parę z relacją Poznań – Szamotuły, tworząc 
trasę S4. Po zakończeniu planowanej na lata 2014–2020 
modernizacji linii kolejowej nr 351 Poznań Główny– 
Szczecin Główny prędkość maksymalna na linii będzie wy-
nosić 160 km/h, czyli będzie równa prędkości maksymalnej 
na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia–Kunowice. 

Trasę S4 w obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego 
wytyczono przez stację kolejową Poznań Franowo. Dzięki 
temu siatką połączeń kolejowego ruchu metropolitalnego 
zostaną objęte prężnie rozwijające się obszary przemysłowe 
w dawnej dzielnicy Nowe Miasto, obecnie osiedla Chartowo 
oraz Żegrze. 

Trasa S5 została wytyczona w oparciu o zbliżone poto-
ki podróżnych, a co za tym idzie częstotliwości kursowa-
nia w relacjach Poznań – Jarocin oraz Poznań – Rogoźno. 
Odcinek Poznań Główny POD – Rogoźno Wlkp. wyma-
ga modernizacji infrastruktury torowej i sterowania ru-
chem, by możliwe było funkcjonowanie tego odcinka we-
dług założonych standardów. 

Trasa S6 została wytyczona w oparciu o założenie, żeby 
nie tworzyć typowego połączenia „airport link”, tylko aby 
w przyszłości trasa mogła stanowić połączenie funkcji do-
wozowych do lotniska z połączeniami regionalnymi. Jak 
podkreślają autorzy dokumentu, rozwiązaniem jest wyty-
czenie relacji Poznań Główny – Lotnisko Ławica z lokaliza-
cją nowych przystanków na terenie miasta Poznania i prze-
dłużeniem linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego [17]. 

W ramach analizowanej koncepcji jej autorzy wskazali 
ponadto na potrzebę integracji przestrzennej, czasowej, ta-
ryfowej oraz systemów informacji pasażerskiej różnych 
form transportu. Plan zakłada również budowę węzłów 
przesiadkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lo-
kalnym oraz przystanków zintegrowanych i przystanków 
w ramach obecnie funkcjonującej sieci kolejowej.

Podsumowanie
Kolej metropolitalna jest jednym z projektów, który ma 
kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta Poznania 
i jego strefy podmiejskiej. Duża liczba osób podróżujących 
codziennie między Poznaniem i powiatem poznańskim oraz 
stale i dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców podpo-
znańskich gmin skłania do rozważenia obsługi tych osób za 
pomocą transportu szynowego [4]. Korzystnie ukształto-
wana sieć kolejowa prowadząca gwiaździście do miasta jest 
w stanie zapewnić alternatywny dla samochodu sposób 
dojazdu do Poznania, a także przejazdu między poszcze-
gólnymi miejscowościami metropolii. Należy zatem dzia-
łać na rzecz zwiększenia znaczenia kolei w codziennych 

Rys. 4. Koncepcja kolei metropolitalnej
Źródło: Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła 
Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego, 2014
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przemieszczeniach pomiędzy jednostkami gminnymi i mia-
stem Poznaniem. 

Szansą na wzmocnienie roli transportu kolejowego 
w strukturze przemieszczeń jest utworzenie systemu kolei 
metropolitalnej. Zwiększenie częstotliwości kursowania 
pociągów, poprawa dostępności kolei, zarówno poprzez 
ułatwienie dostępu do istniejących stacji, jak i budowę no-
wych przystanków, oraz poprawa konkurencyjności czaso-
wej kolei, powinny przyczynić się do popularyzacji analizo-
wanego środka transportu. Kluczowy jest też aspekt mar-
ketingowy całego przedsięwzięcia, kolej metropolitalna 
powinna stać się nowym produktem, który będzie kojarzył 
się mieszkańcom i gościom metropolii z wysoką jakością 
usług. Tylko w ten sposób projekt budowy systemu PKM 
może przyczynić się do poprawy funkcjonowania transpor-
tu w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej. 

Istotne z punktu widzenia uruchomienia Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej będą działania podejmowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Warto w tym miejscu 
docenić dotychczasowe prace na rzecz utworzenia systemu 
PKM. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają działania pro-
wadzone przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Dzięki 
realizacji projektu „Masterplan dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej” udało się już określić podstawowe parame-
try planowanego systemu. Warto także wskazać na działania 
prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Dzięki systematycznemu zwiększaniu licz-
by połączeń i pracy przewozowej na obszarze Poznania i w 
jego strefie podmiejskiej kolej stała się już dziś dla wielu 
mieszkańców konkurencyjnym środkiem transportu. 

Warto podkreślić, że istniejące koncepcje funkcjonowania 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, zaprezentowane w niniej-
szym artykule, są do siebie zbliżone. Analizowane propozycje 
różnią się między sobą przede wszystkim perspektywą czasową 
oraz drobnymi szczegółami technicznymi. Można zatem 
stwierdzić, że ogólny pogląd na funkcjonowanie systemu 
PKM jest od pewnego czasu znany. Należy w tym miejscu 
dodać, że dokonano już wyboru koncepcji, zgodnie z którą 
system PKM ma być realizowany. Na spotkaniu 2 lipca 2015 
roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania Rada Projektu 
„Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” przyjęła 
„Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, zgodnie z który-
mi za oficjalną koncepcję prezentującą podstawowe informacje 
o tworzonym systemie PKM uznano ostatnią z przedstawio-
nych propozycji autorstwa konsorcjum firm WYG Consulting 
Sp. z o.o. – Lider i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że niewątpliwie 
stworzenie systemu PKM stymulowałoby rozwój miasta i ca-
łego obszaru metropolitalnego. Może ona odnieść sukces 
w oparciu o istniejącą przepustowość, jednakże jej rozwój 
jest uzależniony od zwiększania przepustowości sieci kole-
jowej poprzez taktowanie, odpowiednią organizację i regu-
lację ruchu kolejowego, a także budowę nowych torów [4]. 
Pomimo pewnych ograniczeń, wynikających ze specyfiki 
Poznańskiego Węzła Kolejowego, kolej metropolitalna po-
winna stanowić w niedalekiej przyszłości główny środek 
transportu zbiorowego na obszarze metropolii.
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Streszczenie: Osoby dojeżdżające do pracy generują codziennie dużą 
liczbę podróży, w tym realizowanych samochodem, przyczyniając się 
do powstawania zatłoczenia komunikacyjnego. Negatywne następstwa 
użytkowania samochodów rozważać należy również pod kątem proble-
mów odczuwanych przez pracowników, pracodawców oraz społeczności 
lokalne, funkcjonujące w sąsiedztwie zakładów pracy. Komisja Europejska 
wskazuje na konieczność realizacji działań zorientowanych na zmianę 
zachowań komunikacyjnych osób podróżujących do pracy. W Zielonej 
Księdze oraz „Planie działania na rzecz mobilności w miastach” podkre-
ślono istotną rolę przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych, których 
promobilnościowa strategia może kształtować zachowania komunikacyj-
ne pracowników. Istnieje zatem potrzeba organizacji w miastach działań 
edukacyjnych i marketingowych skierowanych do osób pracujących oraz 
zachęcania przedsiębiorstw do tworzenia tzw. planów mobilności. W ar-
tykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących skuteczności planów 
mobilności dla miejsc pracy oraz opisano działania realizowane przez za-
graniczne władze lokalne, regionalne i krajowe, zachęcające pracodawców 
lub wymuszające na nich obowiązek realizacji projektów zrównoważonej 
mobilności. Ponadto przedstawiono wyniki kampanii „Do pracy jadę ro-
werem”, promującej ruch rowerowy w dojazdach do pracy w Gdyni.
Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością, plany mobilności dla zakła-
dów pracy, działania edukacyjne i promocyjne, ruch rowerowy

Zmiany w podejściu do zrównoważonej 
mobilności w miastach1

Wprowadzenie
Osoby przemieszczające się codzienne do pracy generują 
dużą liczbę podróży, w tym wykonywanych samochodem, 
przyczyniając się do powstawania zatłoczenia komunikacyj-
nego w godzinach szczytu. Komunikacja indywidualna jest 
również głównym środkiem transportu w podróżach służbo-
wych. W przypadku podróży do pracy negatywne następ-
stwa użytkowania samochodów rozważać należy nie tylko 
w skali miasta, ale również pod kątem problemów odczu-
wanych przez pracowników, pracodawców oraz społeczności 
lokalne, funkcjonujące w sąsiedztwie zakładów pracy. Skutki 
dla osób zatrudnionych rozpatrywane są w kontekście strat 
czasu spędzonego na odbywaniu podróży w warunkach zatło-
czenia (i związanych z tym kosztów), ale i w zakresie wpływu 
na samopoczucie, zdrowie oraz produktywność (stres zwią-
zany z prowadzeniem pojazdu, większe ryzyko wypadków 
etc.). Badania potwierdzają, że samopoczucie pracowników 
jest ściśle związane z dystansem, czasem i warunkami po-
dróży. Osoby podróżujące w warunkach wysokiego zatłocze-
nia komunikacyjnego docierają do miejsca pracy z wyższym 
ciśnieniem krwi niż te, które nie są narażone na stresujące 
sytuacje pojawiające się podczas dojazdu samochodem [1]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: K. Nosal 
50%, A. Pawłowska 50%.

Problemy będące następstwem zjawiska kongestii, 
w tym związane z wpływem na stan zdrowia pracowników, 
dotykają również pracodawcę, narażając go tym samym na 
straty (wynikające ze spóźnień, spadku produktywności 
oraz absencji podwładnych). Ponadto pracodawcy ponoszą 
duże koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem po-
wierzchni parkingowych, a często i z budową nowych par-
kingów dla zaspokojenia rosnących potrzeb parkingowych, 
związanych z rozbudową zakładu lub zmianą lokalizacji 
przedsiębiorstwa [1]. Brak miejsc postojowych na terenie 
zakładu rodzi konflikty z mieszkańcami pobliskich obsza-
rów, cierpiących wskutek zajmowania przestrzeni miejskiej 
przez pojazdy pracowników. Na relacje ze społecznością lo-
kalną wpływają również uciążliwości wynikające ze wzmo-
żonego natężenia ruchu na ulicach oraz wysokiego poziomu 
hałasu. Koszty pracodawcy dotyczą zakupu i utrzymania 
floty pojazdów służbowych oraz wydatków ponoszonych 
na cele podróży służbowych. Dodatkowo wysokie koszty 
dojazdu oraz niska dostępność komunikacyjna przedsię-
biorstwa, będąca skutkiem zatłoczenia lub braku dostępu 
do usług transportu zbiorowego w obszarze, utrudniają po-
zyskiwanie nowych klientów i pracowników, a nierzadko 
także przekonanie dotychczasowych klientów i pracowni-
ków do dalszej współpracy [2]. 

Komisja Europejska zauważa konieczność realizacji 
działań zorientowanych na zmianę zachowań komunikacyj-
nych osób podróżujących do pracy. W Zielonej Księdze [3] 
oraz „Planie działania na rzecz mobilności w miastach” [4] 
podkreślono istotną rolę przedsiębiorstw oraz jednostek 
publicznych, których promobilnościowa strategia może 
kształtować zachowania komunikacyjne pracowników, 
w tym poprzez organizację działań edukacyjnych, marke-
tingowych, zapewnianie zachęt finansowych oraz odpo-
wiednie zarządzanie parkowaniem. Konieczne jest więc za-
chęcanie przedsiębiorstw, szczególnie tych zatrudniających 
dużą liczbę pracowników, do tworzenia tzw. planów mobil-
ności oraz do wdrażania innych instrumentów zarządzania 
mobilnością [5][6][7][8]. 

Plany mobilności dla zakładów pracy 
Plan mobilności (ang. mobility plan, travel plan) integruje 
różne instrumenty zarządzania mobilnością, których reali-
zacja ma na celu zmniejszenie użytkowania samochodów 
prywatnych w dojazdach do obiektów i obszarów gene-
rujących duże potoki ruchu [9] [10]. Wdrażanie planów 
mobilności jest więc zasadne w przypadku dużych przedsię-
biorstw i obiektów handlowych, jednostek sektora finansów 
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publicznych (urzędy miast, szkoły, uniwersytety, szpitale 
etc.), a także specyficznych obszarów miasta (centrum mia-
sta, obszary przemysłowe, biznesowe) [11].

Najbardziej typowym obszarem realizacji planów mo-
bilności są zakłady pracy – pracownicy odbywają podróże 
w określonych przedziałach czasowych, rano i popołudniu, 
mają ten sam cel podróży (zakład pracy), mogą być infor-
mowani i motywowani przy użyciu służbowych kanałów 
komunikacyjnych. W wielu krajach Europy Zachodniej, 
w USA i Australii plany mobilności dla miejsc pracy (ang. 
trip reduction plan, green commuter plan, company travel plan) są 
powszechnie znanym i na szeroką skalę stosowanym narzę-
dziem zarządzania mobilnością [8][12]. 

Plany mobilności dla miejsc pracy pomagają redukować 
określone problemy transportowe zakładów głównie wsku-
tek realizacji wielorakich działań dotyczących poprawy do-
stępności transportowej i ograniczania potrzeb parkingo-
wych – skutkują tym samym zmniejszaniem zatłoczenia 
komunikacyjnego w pobliskim obszarze [11]. Odpowiedni 
dobór instrumentów uwarunkowany jest charakterystyką 
grupy docelowej, a także wielkością i specyfiką instytucji/ 
przedsiębiorstwa. W tabeli 1 przedstawiono przykłady in-
strumentów stosowanych najczęściej w planach mobilności 
dla zakładów pracy. Realizacji instrumentów towarzyszyć 
muszą działania w zakresie edukacji i promocji zrównowa-
żonej mobilności. 

Więcej przykładów instrumentów realizowanych w pla-
nach mobilności, zasady opracowania i wdrażania planów, 
jak i wytyczne, co do monitoringu działań i oceny ich efek-
tywności przedstawiono w artykule „Zasady tworzenia pla-
nów mobilności dla obiektów i obszarów generujących 
duże potoki ruchu” [11]. 

Nawiązując do możliwych rezultatów zastosowania pla-
nów mobilności oraz skuteczności poszczególnych instru-
mentów, warto odwołać się do wyników poniższych badań. 
Według W. Bermana i L. Radowa efektywne plany mobil-
ności zawierają szeroki wachlarz instrumentów promują-
cych różne środki transportu [13]. Na podstawie badań 
przeprowadzonych na planach mobilności wdrożonych 
w USA autorzy dowiedli, że odpowiednio dobrane działa-
nia mogą być bardzo skuteczne i redukować podróże reali-
zowane samochodem do miejsc pracy nawet o 30–40% – 
muszą jednak odpowiadać charakterystyce firmy, zachowa-
niom komunikacyjnym pracowników oraz poziomowi 
obsługi transportowej zakładu pracy. Rezultaty analiz 
przedstawione w poradniku dla przedsiębiorców brytyj-
skich „Making travel plans work” [14], dotyczące skutecz-
ności 20 planów mobilności wdrożonych w Wielkiej 
Brytanii, ujawniły średni wynik w postaci redukcji 14 sa-
mochodów wjeżdżających na teren zakładu, przypadają-
cych na 100 pracowników (odpowiada to średniej redukcji 
liczby podróży realizowanych samochodem jako kierowca 
o 18%). Dla planów mobilności, w ramach których stoso-
wano rozwiązania typu: ograniczanie liczby miejsc postojo-
wych, wprowadzanie surowych zasad w zakresie przyzna-
wania pozwolenia na parkowanie, wprowadzanie opłat za 
parkowanie lub ekwiwalentu pieniężnego za niekorzystanie 

Przykłady instrumentów stosowanych najczęściej  
w planach mobilności dla zakładów pracy

Działania dotyczące transportu zbiorowego

• zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowego*,
• uruchomienie nowej linii*,
• zmiana przebiegu trasy linii*, 
• wprowadzenie autobusów wahadłowych pomiędzy zakładem pracy a najbliższym węzłem 

przesiadkowym,
• zmiana lokalizacji przystanku*,
• wyposażenie przystanków w wiaty i miejsca siedzące*,
• skrócenie odległości dojścia do przystanków np. poprzez lokalizację przystanków pośred-

nich*, 
• zapewnienie dostępu do informacji o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdów z przystanków 

usytuowanych w sąsiedztwie obiektów*,
• zapewnienie możliwości kupna biletów w automatach zainstalowanych w pojazdach 

kursujących na liniach zapewniających dostęp do obiektu, na przystanku lub na terenie 
obiektu*,

• zapewnienie biletów transportu publicznego na podróże służbowe,
• zapewnienie pracownikom dofinansowania do biletów okresowych. 

Działania dotyczące transportu rowerowego

• budowa lub uzupełnianie sieci dróg rowerowych gwarantujących dojazd do obiektów lub 
poruszanie się między nimi*,

• lokalizacja stacji roweru miejskiego w sąsiedztwie zakładu pracy*, 
• zapewnienie strzeżonych i zadaszonych stojaków rowerowych,
• wymiana istniejących stojaków na stojaki o kształcie przyjaznym użytkownikowi, zada-

szenie i monitoring,
• stworzenie stanowisk samoobsługowych do naprawy rowerów na terenie zakładu pracy, 
• zapewnienie pryszniców, przebieralni,
• stworzenie bezpłatnych punktów napraw rowerów na początku sezonu rowerowego,
• wprowadzenie puli rowerów służbowych,
• oferowanie zachęt finansowych za codzienny dojazd rowerem do pracy np. w postaci 

comiesięcznego dodatku za każdy przejechany jednośladem kilometr, 
• oferowanie dopłat do zakupu roweru np. do wysokości ustalonej kwoty, 
• zapewnienie pracownikom preferencyjnych warunków lub zniżek na korzystanie z systemu 

roweru miejskiego*.

Działania dotyczące zarządzania parkowaniem

• zmniejszenie liczby miejsc parkingowych,
• zmiana struktury opłat za parkowanie (uzależnienie wysokości opłat od czasu lub często-

tliwości parkowania, dystansu lub czasu dojazdu środkami komunikacji zbiorowej itp.),
• wprowadzenie możliwość parkowania na parkingu pracowniczym jedynie w określone dni 

tygodnia,
• oddawanie przestrzeni parkingowej rowerzystom (stojaki) oraz użytkownikom systemu 

carpooling (preferencyjne miejsca parkingowe),
• zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego (ang. parking cash out) w wysokości dotacji do 

miejsca parkingowego pracownikom, którzy rezygnują z miejsca parkingowego i podróżują 
środkiem transportu innym niż samochód,

• zmniejszenie przez firmę dotacji do miejsc parkingowych (pracownik musi sam pokrywać 
część lub całość kosztów miejsca parkingowego). 

Inne działania organizacyjne

• organizacja systemu carpooling, np. poprzez uruchomienie specjalnej strony internetowej,
• organizacja usługi gwarantowanego dowozu do domu osób podróżujących do pracy 

rowerem bądź w systemie carpooling,
• ograniczanie floty samochodów służbowych, a w sytuacji istnienia systemu carsharing 

w mieście – wynegocjowania z operatorem preferencyjnych warunków korzystania 
z usługi*,

• koordynacja godzin pracy z rozkładami jazdy środków transportu publicznego,
• zmiana godzin pracy w celu uniknięcia dojazdów w godzinach szczytu, 
• wprowadzanie elastycznego czasu pracy,
• wprowadzanie skompensowanego tygodnia pracy, 
• reorganizacja i racjonalizacja podróży służbowych i/ lub zastąpienie ich telekonferencjami.

symbolem „*” oznaczone są te działanai, których wdrożenie wiąże się z nawiązaniem współ-
pracy pracodawcy z zarządcami i operatorami transportu

Tabela 1

z miejsca parkingowego, redukcja udziału podróży odby-
wanych samochodem jako kierowca wyniosła powyżej 
24%. Dla pozostałych projektów, wdrażanych bez tego 
typu działań, redukcja udziału podróży odbywanych samo-
chodem jako kierowca wniosła powyżej 10%. Analizy prze-
prowadzone przez E. Schrefflera [15] dotyczące efektywno-
ści planów mobilności realizowanych w Holandii oraz 
Stanach Zjednoczonych również wykazały znaczącą sku-
teczność tego typu projektów. Plany wdrażane w Holandii, 
dla których jako wskaźnik oceny przyjęto pracę przewozo-
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wą dla podróży realizowanych samochodem [pojkm], przy-
niosły zmniejszenie wartości rozpatrywanego wskaźnika od 
6% do 32%, ze średnią wartością wynoszącą 20%. 
Tymczasem programy realizowane w USA osiągały różne 
zmiany w przyjętym wskaźniku oceny – spadku liczby po-
dróży realizowanych samochodem – kształtujące się na po-
ziomie od 6,4% do 49,4%, z wartością średnią równą 19%. 
W badaniach dowiedziono, że bardziej skuteczne są plany, 
które zawierają kombinację zachęt w postaci dopłat do bile-
tów transportu zbiorowego oraz instrumenty zniechęcające 
do korzystania z komunikacji indywidualnej. Z kolei badania 
prowadzone przez M. Touwena [16] w odniesieniu do holen-
derskich planów mobilności wykazały, że projekty obejmują-
ce działania promocyjne i informacyjne, dotyczące organiza-
cji systemu carpooling oraz organizacji czasu pracy pozwala-
ją na osiągniecie średniego spadku w wielkości pracy 
przewozowej dla jednoosobowych podróży realizowanych 
samochodem [pojkm] o 8%. Programy, które zawierają roz-
wiązania takie jak zapewnianie autobusów pracowniczych 
oraz działania związane z zarządzaniem parkowaniem – 
przynoszą średni spadek wielkości pracy przewozowej na po-
ziomie 20%. 

W warunkach krajowych tylko jeden plan mobilności 
został dotychczas całościowo wdrożony i poddany ocenie 
– plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej, zrealizo-
wany w ramach projektu CiViTAS CARAVEL w latach 
2005–2009 [10]. Analiza wyników badań preferencji wy-
rażonych przeprowadzonych pod kątem realizacji planów 
mobilności w sześciu polskich zakładach pracy umożliwiła 
jednak wnioskowanie o tym, które z instrumentów mo-
głyby okazać się w realiach krajowych bardziej, a które 
mniej skuteczne w zakresie oddziaływania na zmianę 
środka lokomocji w podróżach do i w trakcie pracy [6]. 
I tak zachęcanie do dojazdów transportem zbiorowym 
w realiach polskich zakładów pracy powinno być realizo-
wane przede wszystkim przy użyciu instrumentów umoż-
liwiających skrócenie czasu podróży jego środkami, co 
wymaga od pracodawcy nawiązywania współpracy z za-
rządcami i operatorami transportu (zapewnianie prioryte-
tów dla pojazdów transportu zbiorowego, w tym wydzie-
lonych pasów ruchu na ciągach ulicznych zapewniających 
dostęp do zakładów pracy, zapewnianie bezpośrednich 
połączeń, korekta przebiegu istniejących linii, minimali-
zowanie czasu dojścia do przystanków, np. poprzez zmia-
nę lokalizacji przystanku na bliższą obiektowi, zapewnia-
nie dogodnej lokalizacji przejść dla pieszych). Drugim 
bardzo istotnym czynnikiem jest obniżanie kosztów po-
dróży, realizowane m.in. poprzez oferowanie zachęt finan-
sowych (np. dopłat do biletów okresowych) lub negocjo-
wanie z zarządcami transportu zniżek na bilety. 

Ponadto dużą rolę w zmianie zachowań komunikacyj-
nych na korzyść transportu zbiorowego mogą odgrywać 
następujące instrumenty: zwiększanie częstotliwości kurso-
wania linii, zapewnianie punktualności kursowania oraz 
poprawa komfortu podróży. Wprowadzanie elastycznego 
czasu pracy lub przesunięcie godzin rozpoczynania i zakoń-
czenia pracy pozwala z kolei na bardziej równomierne roz-

łożenie potoków pasażerskich, a w efekcie – na zmniejsze-
nie zatłoczenia w pojazdach transportu zbiorowego. W za-
kresie podróży służbowych istotne jest oferowanie biletów 
okresowych na wszystkie linie i ułatwianie pracownikom 
dostępu do tych biletów. 

Najskuteczniejszym instrumentem zachęcającym w wa-
runkach polskich do rezygnacji z samochodu na rzecz ro-
weru jest budowa oraz uzupełnianie sieci dróg dla rowe-
rów zapewniających dostęp do zakładu pracy [6]. W za-
kresie działań realizowanych przez pracodawcę istotne 
jest zapewnianie przebieralni, pryszniców oraz odpowied-
niej liczby monitorowanych i zadaszonych miejsc parkin-
gowych. Wnioski z badań własnych potwierdzają wyniki 
przedstawione w „Raporcie z badania na temat uwarun-
kowań do podejmowania transportowej aktywności fi-
zycznej Polaków” [17]2, według których jednym z trzech 
najważniejszych powodów nieużywania jednośladów jest 
obawa o bezpieczeństwo (tuż po niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych i niewygodzie związanej z ubio-
rem), powiązana w dużej mierze z brakiem liniowej infra-
struktury rowerowej. Zniechęcający jest również brak 
odpowiedniej infrastruktury u celu podróży. Zgodnie 
z wynikami raportu [17] to właśnie rozbudowa infra-
struktury rowerowej (ponad 50% odpowiedzi responden-
tów) oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach (ponad 
40% wskazań) są najważniejszymi czynnikami zachęcają-
cymi do przejazdów rowerem. W sytuacji istnienia pod-
stawowej infrastruktury skutecznie oddziaływać na zmia-
ny można, stosując zachęty finansowe za codzienny do-
jazd rowerem do pracy lub w postaci dopłaty do zakupu 
roweru [6] [17]. Dla promowania jednośladów w podró-
żach służbowych warto stworzyć pulę rowerów firmo-
wych. Wyniki badań wskazują ponadto na konieczność or-
ganizacji kampanii promujących ruch rowerowy oraz dzia-
łań edukacyjnych m.in. w zakresie przepisów o ruchu 
drogowym adresowanych do kierowców, jak i rowerzystów 
– dla poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia 
akceptacji poruszających się po ulicach cyklistów [17]. 

Obecność w planie mobilności działań związanych 
z ograniczaniem możliwości parkowania samochodów na 
terenie zakładu lub w jego sąsiedztwie (redukcja liczby 
miejsc postojowych, wprowadzenie/zwiększanie opłat za 
parkowanie) może zwiększyć efektywność projektu. Przy-
kładem oddziaływania tego typu instrumentem na zmianę 
zachowań komunikacyjnych pracowników mogą być rezul-
taty rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie 
w 2014 roku, uzyskane w odniesieniu do osób zatrudnio-
nych w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa. Wyniki ba-
dań przeprowadzone wśród urzędników po rozszerzeniu 
strefy ujawniły spadek w udziale podróży odbywanych 
samochodem w wysokości 35%, a samochodem jako kie-
rowca – w wysokości 40%, głównie na korzyść transportu 

2  Badania wykonane przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
na próbie ok. 1500 respondentów, których celem było pozyskanie informacji 
o uwarunkowaniach wpływających na wybór roweru w podróżach do miejsc pracy 
i edukacji oraz o czynnikach stanowiących bariery dla korzystania z jednośladu.
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zbiorowego [6]. Instrumenty tego typu powinny być jed-
nak stosowane w połączeniu z działaniami w formie zachęt 
(np. poprawa jakości usług transportu zbiorowego, zachęty 
finansowe do dojazdów autobusem/rowerem), w myśl zasa-
dy – jeśli coś zabieram, to muszę też dać coś w zamian. 

działania zachęcające pracodawców lub wymuszające na nich 
obowiązek realizacji projektów zrównoważonej mobilności 
Działania prowadzone przez władze krajowe, regionalne 
lub lokalne mające na celu zachęcanie pracodawców do re-
alizacji instrumentów wpływających na zmianę zachowań 
komunikacyjnych ich pracowników, w zależności od pań-
stwa, przyjmują różną formę i intensywność. Poniżej opisa-
no praktyki obowiązujące w kilku wybranych krajach.

W wielu stanach USA istnieją regulacje prawne, nakła-
dające na pracodawców zatrudniających stu lub więcej pra-
cowników obowiązek redukowania liczby podróży samo-
chodowych związanych z miejscem pracy poprzez realizację 
planów mobilności [7] [8] [12]. Pierwszy tego typu przepis 
wprowadzono w 1987 roku w południowej Kalifornii w ra-
mach Planu zarządzania jakością powietrza. Realizacja tego 
typu działań była jednym z rozwiązań przewidzianych w pla-
nie, mającym na celu przeciwdziałanie problemowi zanie-
czyszczenia powietrza poprzez redukcję zatłoczenia komu-
nikacyjnego [12]. W 1991 roku rozszerzono ten wymóg na 
inne stany z niskim poziomem jakości powietrza. Obecnie 
obowiązujące regulacje (tzw. Trip Reduction Ordinances) są 
narzędziem egzekwowania uczestnictwa pracodawców, 
a często i deweloperów, w programach służących redukcji 
liczby podróży odbywanych samochodem do generatorów 
ruchu. W zależności od stanu wsparcie pracodawców ze 
strony władz lokalnych dotyczy udostępniania materiałów 
informacyjnych o procesie realizacji planu, organizacji 
szkoleń, ustanawiania w strukturach miejskich stanowisk 
odpowiedzialnych za pomoc merytoryczną. 

Na gruncie europejskim podobnym oddziaływaniem 
charakteryzuje się włoskie rozporządzenie wymagające od 
przedsiębiorstw tworzenia koncepcji planów mobilności 
i ustanawiające struktury wspierające wdrażanie planów 
[18]. Dekret Ministerstwa Środowiska z dnia 27 marca 1998 
roku wymusza na prywatnych i publicznych jednostkach, za-
trudniających ponad trzystu pracowników w jednej lokaliza-
cji lub ponad osiemset łącznie w kilku filiach, stworzenie sta-
nowiska tzw. menedżera mobilności, czyli osoby odpowie-
dzialnej za rozwój i realizację planu mobilności. Ponadto 
w strukturach władz lokalnych powoływani są tzw. obszaro-
wi menedżerowie mobilności, których rolą jest zapewnianie 
pracodawcom (menedżerom mobilności w firmach) wparcia 
merytorycznego oraz koordynacja działań prowadzonych 
przez władze miasta, zarządców i operatorów transportu oraz 
poszczególnych pracodawców [8]. Dekret ministra środowi-
ska z 2000 roku w zakresie wsparcia dla programów działań 
stworzonych przez firmowych menadżerów mobilności 
wprowadził możliwość dofinasowania z funduszy publicz-
nych planów mobilności w okresie pierwszych trzech lat ich 
realizacji (maksymalny zwrot w wysokości 50% kosztów 
wdrożenia) [8].

Długą historię związaną z zachęcaniem sektora prywat-
nego do realizacji planów mobilności posiada Francja. Już 
wprowadzony w 1996 roku akt prawny dotyczących jako-
ści powietrza i racjonalnego zużycia energii oraz akt praw-
ny dotyczący miejskiej solidarności i odnowy z 2000 roku 
wzmocniły wymagania odnośnie realizacji Planów 
Mobilności Miejskiej (Urban Mobility Master Plan) oraz 
wprowadziły obowiązek władz lokalnych w zakresie zachę-
cania sektora prywatnego do realizacji planów mobilności 
[8]. Skutkiem tych wymogów są działania doradcze 
i wsparcie merytoryczne świadczone firmom przez władze 
takich miast jak: Nantes, La Rochelle, Paryż, Tuluza, Lille, 
Orlean, Besancon, Strasburg, Bordeaux, Rennes.

Modelowym przykładem francuskiej metropolii aktyw-
nie wdrażającej plany mobilności jest miasto Nantes (ok. 
280 tys. mieszkańców). Urząd Miasta Nantes w porozu-
mieniu z operatorem transportu zbiorowego i kilkoma lo-
kalnymi partnerami (agencje proekologiczne, izby handlo-
we) realizuje działania wspierające przedsiębiorstwa we 
wprowadzaniu zmian w zakresie mobilności, oferując im 
techniczne i finansowe wsparcie [10]. Projekty tego typu 
prowadzone były m.in. w ramach projektu CiViTAS 
VIVALDI. Pomoc Urzędu Miasta polegała m.in. na udzie-
laniu pracownikom firm dotacji do biletów okresowych na 
przejazdy środkami transportu zbiorowego, zapewnianiu 
im łatwego dostępu do systemu carsharing, oferowaniu 
preferencyjnych cen na różnorodne usługi transportowe, 
zapewnianiu materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
Przedsiębiorstwa zachęcane są do podpisywania 4-letnich 
kontraktów obejmujących wdrażanie planów mobilności, 
mających na celu redukcję udziału podróży realizowanych 
samochodem do pracy o co najmniej 10% [19][20]. 
W 2005 roku, w rezultacie przeprowadzonych w mieście 
kampanii, 16 przedsiębiorstw realizowało tego typu pro-
jekty skierowane ogółem do 16 tysięcy pracowników, a 19 
przedsiębiorstw, reprezentujących około 5400 zatrudnio-
nych, było w trakcie przeprowadzania badań ankietowych 
dotyczących zachowań komunikacyjnych i warunków po-
dróżowania do miejsc pracy [20]. Z uwagi na pozytywne 
efekty realizacji, projektem objęto następnie obszar metro-
politarny Nantes (590 tys. mieszkańców), w którym z koń-
cem 2012 roku 310 przedsiębiorstw, zatrudniających łącz-
nie 85 tysięcy pracowników, realizowało plany mobilności 
[20]. Urząd Miasta Nantes, w ramach wskazywania dobre-
go przykładu innym zakładom pracy, pierwszy plan mobil-
ności zaadresował do swoich pracowników – jego efektem 
był spadek udziału samochodów w podróżach urzędników 
z 62% do 50% [21]. 

Dekrety egzekwujące realizację planów mobilności ist-
nieją również w Regionie Stołecznym Brukseli, w którym 
pracodawcy zatrudniający ponad stu pracowników są zobli-
gowani do wdrażania projektów mających na celu zmianę 
zachowań komunikacyjnych pracowników. W zamian 
mogą oni liczyć na merytoryczne wsparcie oferowane przez 
podmioty odpowiedzialne za zarządzanie realizacją progra-
mu. W efekcie zakrojonej na szeroką skalę akcji wdrażania 
planów mobilności w Brukseli w latach 2005–2008 udział 
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samochodów w podróżach w firmach „100+ pracowni-
ków” zmniejszył się z 44,7% do 40,8%, głównie na korzyść 
transportu zbiorowego [22]. 

Inspirującym przykładem może być inicjatywa Golden 
Maile Transport Group realizowana w Londynie przez or-
ganizację The London European Partnership for Transport, 
mająca na celu zachęcanie pracodawców, których siedziby 
zlokalizowane są na tym samym terenie (obszar biznesowy 
zlokalizowany w zachodniej części miasta) do podejmowa-
nia wspólnych działań [23]. Inicjatywa zrzesza kilkadziesiąt 
firm i organizacji (sektor publiczny i prywatny), które dzie-
lą się środkami finansowymi oraz koncepcjami służącymi 
rozwojowi i implementacji planów mobilności z myślą 
przewodnią: współpraca zwiększa szansę powodzenia dzia-
łań. Zalety takiej współpracy to:

•	 wymiana pomysłów i dobrych praktyk w zakresie po-
prawy warunków podróży, redukcji kosztów działań 
oraz poprawy witalności ekonomicznej obszaru;

•	 usprawnienie komunikacji pomiędzy różnymi sekto-
rami; 

•	 umożliwienie prywatnym podmiotom posiadania głosu 
w organizowaniu opcji mobilnościowych oraz kształto-
waniu przyszłej polityki transportowej obszaru;

•	 osiągniecie lepszej efektowności działań w skutek in-
tegracji usług transportowych oraz partycypacji wie-
lu podmiotów w kosztach realizacji projektów; 

•	 większe szanse na pozyskanie funduszy krajowych 
oraz środków UE na realizację projektów; 

•	 umożliwienie małym firmom korzystania ze wsparcia 
oraz ekspertyz większych podmiotów.

W ramach Golden Maile Transport Group organizowa-
ne są spotkania będące okazją do wspólnej dyskusji, wy-
miany pomysłów czy ustalenia warunków współpracy 
w zakresie realizacji planu mobilności dla obszaru. Pod 
wspólnym patronatem organizowany jest także coroczny 
Tydzień Zrównoważonej Mobilności. 

Władze miast polskich zaczynają dostrzegać potencjał 
tkwiący w realizacji koncepcji zarządzania mobilnością 
w kontekście ograniczania ruchu samochodowego, aczkol-
wiek zakres wdrażania instrumentów jest niewystarczający, 
a w stosunku do osób pracujących – odnotować można je-
dynie nieliczne przykłady ich zastosowania. Warto tutaj 
jednak przytoczyć „Wrocławską Politykę Mobilności” [24], 
kluczowy dokument kierunkowy, odnoszący się do zjawisk 
związanych z mobilnością i do sposobów korzystnego jej 
kształtowania. W dokumencie tym po raz pierwszy w Polsce 
wskazano – jako jeden ze środków realizacji celów polityki 
– zachęcanie dużych generatorów ruchu do realizacji pla-
nów mobilności i wspieranie ich w działaniach. Władze 
Urzędu Miejskiego Wrocławia, pragnąc być przykładem 
dla innych pracodawców, zrealizowały wśród swoich pra-
cowników badania ankietowe pod kątem przyszłej realiza-
cji planu mobilności [25]. Zachęcanie dużych przedsię-
biorstw do opracowania planów mobilności zostało również 
wskazane w dokumencie „Aktualizacja Polityki Trans-
portowej dla Miasta Krakowa” [26], jako jeden ze środków 

realizacji celów polityki, a pracownicy krakowskiego magi-
stratu zostali wyposażeni w metodyczne wsparcie dla two-
rzenia i oceny polityki transportowej, w tym w zakresie 
planów mobilności. W zakresie promowania proekologicz-
nych zachowań komunikacyjnych osób pracujących należy 
również wspomnieć o działaniach prowadzonych w Gdyni, 
propagujących dojazdy do pracy rowerem. Rezultaty orga-
nizacji tych akcji opisano w kolejnym punkcie. 

w Gdyni: „do pracy jadę rowerem, a Ty?”!
Kampania „Do pracy jadę rowerem” organizowana jest 
przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni od 2012 i z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno 
wśród firm, jak i ich pracowników. Działanie, realizowane 
w formie konkursu, polega na rywalizacji osób zatrudnio-
nych w różnych przedsiębiorstwach – zwycięża ten zakład 
pracy, którego pracownicy przejadą rowerem najwięcej 
kilometrów w okresie trwania kampanii. W ten sposób 
pracownicy przedsiębiorstw mających swoje siedziby lub 
filie na terenie Gdyni zachęcani są do dojazdów rowerem 
do miejsca pracy, przekonując się przy okazji, że jednoślad 
może być konkurencyjną i przyjemną alternatywą dla po-
dróży odbywanych samochodem. 

W 2012 roku, w pierwszej edycji konkursu, udział 
wzięło 18 uczestników, w 2013 – 100, a w 2014 – 710. 
Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła 994 osób, zatrudnio-
nych w 98 przedsiębiorstwach, a do tegorocznej zgłosiło się 
ponad 160 firm (ponad 1200 uczestników). W trakcie 
ubiegłorocznej kampanii trwającej 22 tygodnie (1.04.2015 
–30.08.2015 r.) rowerzyści przejechali łącznie 572 056 ki-
lometrów, wykonując 60 845 przejazdów, czyli 14 razy 
okrążyli Ziemię, przyczyniając się jednocześnie do zaoszczę-
dzenia kosztów paliwa w wysokości około 28 500 zł [27]. 
Gdyby ten sam dystans pokonali samochodem do atmosfe-
ry wyemitowane zostałoby o 102 tony CO2

 więcej. 
Dziewięć najlepszych firm otrzymało statuetki w trzech 

kategoriach. Największą liczbę podróży w przeliczeniu na 
liczbę uczestników z firmy odbyto w przedsiębiorstwach: 
Centrum Współpracy Młodzieży, Net-Cargo sp. z o.o. oraz 
Baltima Sp. z o.o. Z kolei największą liczbę kilometrów 
w przeliczeniu na liczbę uczestników z firmy przebyto 
w przedsiębiorstwach: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
BMG Goworowski Sp. z o.o. oraz Hamar. W kategorii na 
najwyższy odsetek pracowników, którzy odbyli minimum 35 
podróży do/ z pracy rowerem, statuetki otrzymały firmy: 
CMA CGM Polska Sp. z o.o., Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Biuro Ochrony „Skorpion Security”. Rozdawano również 
nagrody indywidualne – osobom, które w okresie trwania ak-
cji przejechały minimum 280 km lub wykonały 35 przejaz-
dów. Wśród nich rozlosowano 30 zestawów nagród o wartości 
około 300 zł oraz nagrodę główną – rower elektryczny. 
Ponadto uczestnicy konkursu byli obdarowywani zestawami 
śniadaniowymi (łącznie rozdano ich 6420), zapewnianymi 
przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Śniadanie otrzymywali 
wszyscy, którzy w ciągu tygodnia wykonali cztery przejazdy 
jednośladem do/ z pracy – był to więc sposób motywowania 
pracowników do systematycznego korzystania z roweru. 
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Kampania „Do pracy jadę rowerem” jest dla organiza-
tora również okazją do realizacji badań ankietowych, po-
zwalających określić efekty jej organizacji oraz pozyskać 
informacje umożliwiające ciągłe doskonalenie systemu ro-
werowego miasta. Podczas edycji 2015 badania ankietowe 
przeprowadzono wśród uczestników konkursu przed i po 
jego realizacji. Największy odsetek uczestników (44%) sta-
nowiły osoby w wieku 31–40 lat, a następnie – w wieku 
20–30 lat (28%). Najczęściej pokonywali oni dystans od 5 
do 9 km z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, choć 
sześć osób podróżowało rowerem na odległości powyżej 35 
km! Chociaż znaczna część rowerzystów (59%) w czasie 
przejazdów jednośladem wybierała strój sportowy, to pozo-
stałe 41% nie obawiało się założyć ubioru codziennego lub 
eleganckiego. Ponadto 15% wszystkich przejazdów zreali-
zowano w dni deszczowe, a 64% obywało się pod wiatr. 
Informacje te przekonują, że podróżowanie rowerem może 
być realizowane w zasadzie w każdych warunkach. 

Badania przed realizacją konkursu dostarczyły danych 
m.in. o działaniach wdrażanych przez przedsiębiorstwa 
dla promocji ruchu rowerowego. 37% uczestników kam-
panii przyznało, że ich firma brała udział w poprzednich 
edycjach akcji, a 36%, że w miejscu pracy dostępne są 
prysznice i szatnie dla cyklistów. 7% rowerzystów wska-
zało, iż firma organizuje konkursy dla dojeżdżających jed-
nośladem, 6% – że zakład zapewnia miejsca parkingowe. 
14% uczestników stwierdziło brak jakichkolwiek działań 
promujących rowery w miejscu pracy. W dodatkowym 
pytaniu 12% cyklistów przyznało, iż mają dostęp do ro-
weru służbowego.

Odpowiedzi ankietowanych potwierdzają wyniki przed-
stawianych powyżej badań – zachęcanie do podróży rowe-
rowych powinno się odbywać przede wszystkim poprzez 
budowę dróg dla rowerów, zapewnianie spójności systemu 
oraz bezpiecznych parkingów rowerowych (rys. 2). 
Respondenci widzą ponadto potrzebę realizacji kampanii 
promocyjnych oraz edukacyjnych w zakresie zasad bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Wśród odpowiedzi „Inne” 
(rys. 2) wymieniano: ulgi związane z jazdą rowerem np. 
tańsze lub darmowe bilety transportu zbiorowego, uspoko-
jenie ruchu samochodowego, zaplecze w firmach w postaci 
szatni i pryszniców, oznakowanie dróg rowerowych.

O dużym sukcesie akcji „Do pracy jadę rowerem” 
świadczą następujące wyniki – dla 16% uczestników kon-
kursu, kampania stała się bodźcem do tego, aby rozpocząć 
dojazdy do pracy rowerem, a dla 54% – aby jeździć czę-
ściej. Co więcej, 90% uczestników deklarowało chęć podró-
żowania w ten sposób nawet po zakończeniu kampanii. 
Wydaje się zatem, że organizacja tego typu akcji to dosko-
nały sposób na propagowanie proekologicznej mobilności, 
zwłaszcza że wykorzystują one elementy współzawodnic-
twa i współodpowiedzialności za wynik końcowy, dodatko-
wo wzmacniające zaangażowanie uczestników i motywują-
ce ich do regularnych dojazdów rowerem w czasie trwania 
konkursu – a to z kolei może być pierwszy etap w procesie 
zmiany zachowania komunikacyjnego.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule wyniki badań i przykłady reali-
zowanych działań potwierdzają, uważany za właściwy, kie-
runek wpływania na postawy i zachowania komunikacyjne 
podróżnych, który umożliwia ograniczanie użytkowania 
samochodów w podróżach, zwłaszcza w motywacjach zwią-
zanych z pracą. Polskie władze krajowe, regionalne i lokal-
ne powinny czerpać z doświadczeń zagranicznych, przede 
wszystkim w zakresie tworzenia polityk i regulacji praw-
nych dotyczących realizacji instrumentów zarządzania mo-
bilnością, co umożliwić może wdrażanie idei w praktyce. 

Zachęcanie pracodawców sektora publicznego i prywat-
nego do realizacji działań z zakresu zrównoważonej mobil-
ności może się odbywać poprzez tworzenie systemu zachęt 
oraz udzielanie wsparcia polegającego m.in. na: 

•	 udostępnianiu informacji oraz organizacji szkoleń dla 
pracodawców;

•	 zapewnianiu materiałów informacyjnych i promocyj-
nych dla pracowników;

•	 częściowym finansowaniu wybranych instrumentów; 
•	 zapewnianiu zniżek na wybrane usługi transportowe, 

np. na korzystanie z wypożyczalni rowerów miejskich; 
kształtowaniu systemów transportowych oraz popra-
wie jakości świadczonych usług w zależności od zgła-
szanych potrzeb zakładów pracy. 

Rys. 1. Plakat promujący kampanię „Do pracy jadę rowerem, a Ty?” w 2015 r.
Źródło: [27]

Rys. 2. Działania realizowane w mieście mogące zachęcać do podróżowania rowerem – opi-
nie ankietowanych uczestników konkursu 
Źródło: [27].
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Władzom lokalnym ośrodków miejskich rekomenduje 
się ponadto:

•	 tworzenie stanowiska miejskiego konsultanta mobil-
ności jako osoby odpowiedzialnej za zachęcanie pra-
codawców do realizacji planów mobilności, zapew-
nianie pracodawcom wparcia merytorycznego oraz za 
koordynację działań prowadzonych przez władze 
miasta, zarządców i operatorów transportu oraz po-
szczególnych pracodawców; 

•	 zachęcanie pracodawców, których siedziby zlokalizo-
wane są w tym samym obszarze, do podejmowania 
wspólnych działań w zakresie realizacji instrumentów 
zarządzania mobilnością; 

•	 realizowanie planów mobilności adresowanych do 
pracowników jednostek miejskich w ramach wskazy-
wania dobrego przykładu innym pracodawcom;

•	 planowanie rozwoju systemów transportowych w mie-
ście ze szczególnym uwzględnieniem obszarów oraz 
obiektów generujących dużą liczbę podróży związa-
nych z pracą, tak aby poprawić ich dostępność środ-
kami transportu zbiorowego oraz ułatwić podróżo-
wanie rowerem.

Istotne jest również rozpowszechnianie wyników tego 
typu działań oraz dzielenie się doświadczeniami w zakre-
sie najlepszych krajowych i zagranicznych praktyk. Taką 
możliwość daje m.in., powstała w ramach projektu UE 
CiViTAS CAPITAL, sieć CiViNET Polska. CiViNET jest 
siecią miast realizujących w przeszłości projekty CiViTAS 
i gotowych podzielić się swoimi doświadczeniami oraz 
ośrodków miejskich i innych podmiotów, które z tego do-
świadczenia chciałyby skorzystać. CiViNET, jako platfor-
ma wymiany informacji, stwarza okazje do uczestnictwa 
w warsztatach i spotkaniach z ekspertami z Polski i in-
nych krajów Europy oraz, w zamyśle jej twórców, ma roz-
powszechniać każde skuteczne i innowacyjne działanie, 
które pomaga przybliżać miasta do osiągania zrównowa-
żonego systemu transportu. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza funkcjonowania warszaw-
skich linii specjalnych kursujących w ramach dorocznej akcji ZNICZ. 
Przedstawiono krótko historię tego typu linii w Warszawie oraz zaprezen-
towano organizację ruchu współcześnie. Opisano zarówno linie specjalnie 
uruchamiane (o numeracjach Cxx), jak i modyfikacje, dla celów obsługi 
okresu Wszystkich Świętych, linii kursujących regularnie. Opisano linie 
autobusowe i tramwajowe oraz odniesiono się do zmian dotyczących kur-
sowania metra. Przedstawiono szczegółowe dane dotyczące użytkowane-
go taboru, długości tras, pracy przewozowej, odniesiono się również do 
wybranych pozostałych elementów potrzebnych do obsługi linii cmen-
tarnych, takich jak np. dodatkowe kasy biletowe. Omówiono kwestię 
konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, przedstawiono 
podstawowe założenia działania pracowników nadzoru ruchu w omawia-
ne dni, jak również pokazano kilka użytecznych rozwiązań stosowanych 
przy planowaniu transportu w okresie Wszystkich Świętych. Na koniec 
omówiono wybrane wyniki badań napełnień, które przeprowadzane były 
w 2013 roku. Główny wniosek z tych badań wskazuje, że szczyt w okresie 
Wszystkich Świętych występuje w godzinach 13:00–14:00. Oznacza to, 
że na ten przedział czasowy należy rezerwować największe zasoby tabo-
rowe i pracownicze.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, linie specjal-
ne, obsługa pasażerska cmentarzy

linie specjalne do obsługi cmentarzy  
w okresie wszystkich Świętych  
w Warszawie1

Wprowadzenie
Z punktu widzenia organizacji transportu zbiorowego 
dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki wymagają zaan-
gażowania dużych sił i środków. W wielu miastach w Polsce 
zarządzający transportem zbiorowym starają się z jednej 
strony zachęcić jak najwięcej osób do wybrania tego dnia 
autobusu czy tramwaju zamiast transportu indywidualne-
go, z drugiej zaś stają przed trudnym wyzwaniem zaspoko-
jenia popytu na przewóz środkami transportu zbiorowego 
w tych dniach, które charakteryzują się zupełnie odmien-
nym modelem ruchu niż dzień powszedni czy zwykłe dni 
świąteczne. Pojawia się bowiem zupełnie innej wielkości 
niż na co dzień zapotrzebowanie na przewozy w motywacji 
dom – cmentarz (– cmentarz) – dom. Oznacza to, że kie-
runki podróży, które przez resztę roku są traktowane w spo-
sób marginalny (taka motywacja w badaniach zawiera się 
zwykle w kategorii „inne”2), w Święto Zmarłych stają się 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
2 M.in. na podstawie: Szarata A., Opracowanie symulacyjnych modeli systemu transportowego 

województwa dla celów prognostycznych, w tym dla oceny scenariuszy rozwoju infrastruktury sys-
temu i wariantów obsługi komunikacyjnej (złożenia projektu – wersja autorska), Politechnika 
Krakowska, s. 29–30; Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem mo-
delu ruchu. Raport z etapu I, wykonane przez Konsorcjum w składzie PBS Sp. z o.o. 
(Lider Konsorcjum) oraz Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska na zamó-
wienie m.st. Warszawy w 2015 r., s. 12.

głównymi. Powoduje to konieczność przemodelowania or-
ganizacji ruchu w bardzo dużym stopniu. W związku z bra-
kiem opracowań szczegółowo opisujących tę problematykę 
postanowiono zaprezentować działania związane z obsłu-
gą cmentarzy w omawiane dni świąteczne w Warszawie, 
w której te działania odbywają się na największą skalę 
w kraju.

Krótka historia warszawskich linii obsługujących cmentarze
W Warszawie pierwsze przewozy specjalne, dowożące pa-
sażerów do cmentarzy we Wszystkich Świętych (tzw. linie 
cmentarne) pojawiły się już w roku 1881, kiedy to 1 listo-
pada przedłużono tramwajową linię „białą” do placu Broni 
(ulica Jana Pawła II/ulica Dzika) i zwiększono częstotliwość 
jej kursowania z placu Zamkowego. Miało to na celu po-
prawę obsługi podróży mieszkańców na jedyny ówcześnie, 
warszawski cmentarz na Powązkach3. 

Początkowo obsługa cmentarzy (Powązki, Bródnowski, 
Wolski) w Dni Zmarłych opierała się głównie na liniach 
tramwajowych, które kursowały nawet co 1,5 minuty i do-
woziły pasażerów pod same bramy. Po wojnie zaczęła się 
rozwijać specjalna sieć autobusowa do obsługi cmentarzy. 
Autobusy kursowały z kluczowych punktów w mieście 
(m.in. plac Defilad, rondo Wiatraczna, plac Trzech Krzyży) 
do najistotniejszych cmentarzy, zatrzymując się tylko na 
wybranych przystankach. Na rysunku 1 pokazano schemat 
linii cmentarnych z roku 1981. Linie te nie posiadały nu-
merów – określone były słownie za pomocą nazw krańców, 
pomiędzy którymi kursowały. Numeracja pojawiła się 
w roku 1992, najpierw na liniach tramwajowych (w forma-
cie 4x), a dopiero w 1994 na sieci autobusowej (2xx). 
Zasadą, według której nadawano konkretne numery, było 
albo ich kojarzenie z regularnie kursującymi liniami na po-
dobnych trasach (np. linia autobusowa 225 kursująca wzdłuż 
linii tramwajowej 25), albo nadawanie numerów niepowią-
zanych z żadną istniejącą linią, aby nie mylić pasażera4. W 2008 
roku przyjęto numerację obowiązującą współcześnie tj. 
Cxx. Przyczyną takiej zmiany była rozrastająca się sieć 
transportu zbiorowego na liniach regularnych, przez co ko-
nieczne stało się użycie na niej również numerów z zakresu 
200–299.

Na podstawie historycznej dokumentacji można wy-
wnioskować kilka podstawowych zasad działania linii 

3 Piwowarski M., Na Zaduszki – krótka historia linii cmentarnych, iZTM, nr 11/2013, 
s. 21–23.

4  jw.
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cmentarnych. Do takich należało m.in. (dot. zarówno auto-
busów, jak i tramwajów):

•	 ustalenie stałej ceny za przejazd,
•	 zniesienie uprawnień na przewozy bezpłatne i ulgowe,
•	 używanie w tych dniach świątecznych rozkładów jazdy,
•	 mobilizacja jak największej liczby pracowników,
•	 zasilenia na liniach regularnych kursujących w okoli-

cach cmentarzy,
•	 modyfikacje, wydłużenia, skrócenia i zawieszenia linii 

regularnych,
•	 ustalanie pogotowia technicznego i wzmacnianie za-

bezpieczenia technicznego,
•	 dodatkowe perony autobusowe oraz olinowania za-

bezpieczające, doprowadzanie prądu do dodatko-
wych punktów sprzedaży biletów, zaopatrzenie w na-
poje i gorące posiłki pracowników pracujących 
w terenie, uruchamianie punktu informacyjnego,

•	 regulowanie przyjazdów/odjazdów tramwajów z przys-
tanków, aby zapobiec ich grupowaniu i związanemu 
z tym niebezpieczeństwu przeciążenia sieci energe-
tycznej5.

Warty uwagi jest fakt, że omówione wyżej okólniki wy-
dawane były dopiero pod koniec października (20, 23 paź-
dziernika). Współcześnie natomiast prace nad organizacją 
linii specjalnych zaczynają się w rzeczywistości już dzień po 

5 Informacje na podstawie okólników: „W sprawie komunikacji w dniu Święta 
Zmarłych”, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Miejskie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe w m.st. Warszawie, z dnia 23.10.1961 oraz „W sprawie organi-
zacji komunikacji miejskiej w dniach 31.10–01.11.1981”, Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne w m.st. Warszawie, z dnia 20.10.1981 r.

Dniu Zmarłych6. Analizowane są wyniki badań napełnień, 
dyskutowane efekty działań. Intensyfikacja działań nastę-
puje na początku sierpnia, kiedy to podejmowane są już 
konkretne działania planistyczne7. Zlecenia pojawiają się na 
początku października8.

W historii organizacji transportu zbiorowego w okresie 
Wszystkich Świętych można zauważyć również szerokie 
odniesienia do kwestii sprzedaży i dystrybucji biletów. 
Współcześnie ten problem jest też uwzględniany (organi-
zowane są dodatkowe punkty sprzedaży), jednak na dużo 
mniejszą skalę. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze 
dziś mamy zdecydowanie więcej kanałów dystrybucji. 
Bilet można kupić w biletomacie stacjonarnym lub mobil-
nym, ale też przez Internet lub za pomocą aplikacji mobil-
nych. Takie metody zakupu wybiera prawie 50% pasaże-
rów9. O ile kiedyś sklepy, kioski itp. w dni świąteczne były 
nieczynne, o tyle współcześnie takie sytuacje są sporadycz-
ne. Większość punktów sprzedaży biletów jest czynna, bo 
właścicielom zależy na utargu z tych dni. Ponadto oferta 
biletów długoterminowych jest dużo szersza niż kiedyś. 
Dla przykładu, w roku 2015, biletów 30- i 90-dniowych 
zakupiono ponad 5 mln, a przejazdy na podstawie biletów 
długookresowych w skali roku stanowią ponad 78%10. 
Zatem pasażerowie nie mają potrzeby kupowania biletu 
konkretnie w dniu święta. Również historycznie, jak opisa-
no wyżej, ustalano stałe opłaty za przejazdy liniami spe-
cjalnymi. Dzisiaj, podróże tymi liniami odbywają się na 
podstawie normalnej taryfy, nie ma zatem konieczności 
organizowania dodatkowej sprzedaży. W przeciwieństwie 
więc do zakresu działań organizacji ruchu organizacja 
sprzedaży biletów współcześnie jest dużo prostsza niż 
w przeszłości.

organizacja przewozów współcześnie
W Warszawie organizacja transportu zbiorowego i zape w nie-
nie jego sprawnego funkcjonowania w okresie Wszystkich 
Świętych jest zadaniem statutowym podobnie, jak dla poli-
cji akcja ZNICZ jest regularnym zadaniem wewnętrznym, 
realizowanym w ramach standardowych działań. Oznacza 
to, że środki na zapewnienie transportu zbiorowego w tych 
dniach są zarezerwowane w zwykłym budżecie miasta, nie 
zaś jako specjalne wydatki na wyjątkową sytuację.

Należy podkreślić, że pomimo przez lata wypracowa-
nych założeń ogólnych każda akcja ZNICZ jest inna. 
Wynika to m.in. z pogody w tych dniach, ale głównym 
czynnikiem różnicującym jest kalendarz. To, w jakim dniu 
tygodnia wypadają poszczególne dni świąteczne, wpływa 
na długość akcji ZNICZ. W omawianym roku 2015 akcja 

6 Dragan G., Nie było i nigdy nie będzie dwóch identycznych akcji ZNICZ, iZTM, nr 
11/2013, s. 15–17.

7 Piwowarski M., Zanim wyjadą na trasy, iZTM, nr 11/2013, s. 17–20.
8 Materiały wewnętrzne Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
9 Informator statystyczny nr VI, dodatek roczny, 2015, Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, s. 16.
10 Informator statystyczny nr VI, dodatek roczny, 2015, Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, s. 12.

Rys. 1. Historyczne linie cmentarne w Warszawie w 1981 roku.
Źródło: zbiory prywatne p. Grzegorza Gałęzowskiego – kierownika sekcji rozkładów jazdy warszawskiego ZTM.
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rozpoczęła się już 24 października, a zakończyła 2 listopa-
da, czyli trwała aż 10 dni. W pierwszych dniach urucho-
miona została pierwsza linia C40, a także zwiększono czę-
stotliwości i pojemności wybranych linii regularnych. 
Następnie w kolejnych dniach akcja rozszerzana była na 
coraz większą liczbę linii i obszar miasta11.

Linie „c”
W Warszawie akcja związana z transportem zbioro-
wym we Wszystkich Świętych i dniach sąsiednich odby-
wa się na największą skalę w kraju. Wynika to z wiel-
kości miasta, a co za tym idzie: liczby cmentarzy, liczby 
osób odwiedzających cmentarze, liczby przyjezdnych. 
Na terenie stolicy znajduje się około 54 cmentarzy róż-
nych wyznań12. Ponieważ tylko część z nich to cmenta-
rze największe oraz najpopularniejsze wśród odwiedza-
jących w Święto Zmarłych, zatem warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego skupia się głównie na ich obsłudze, 
tj.: cmentarza Wolskiego, Północnego, Bródnowskiego 
(Bródzieńskiego) oraz Powązek (również wojskowych) 
i Palmir. Linie „C” obsługują również takie cmentarze jak: 
Południowy, Prawosławny, Wawrzyszewski, Żydowski. 
Cały układ transportowy linii obsługujących cmentarze 
w roku 2015 przedstawiono na rysunku 2.

11 Sadoch M., Mudant P., Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 
2015 (24.10–2.11.2015 r.), materiały konferencyjne, Warszawa 2015.

12  http://www.nekropolie–wawy.ovh.org/tabela.htm

Sieć linii „C” w Warszawie oparta jest głównie na li-
niach autobusowych. Wynika to z dużej elastyczności 
tego środka transportu. Możliwe jest w dość łatwy spo-
sób przekierowywanie na bieżąco potrzebnej liczby ta-
boru w odpowiednie punkty w mieście, co sprawia, że 
czas reakcji podaży na popyt jest skrócony do minimum. 
W 2015 roku autobusowych linii „C” było 26. W więk-
szości linie te kursują w godzinach 7:00–19:00, jedynie 
najpopularniejsze mają przedłużony czas kursowania do 
około 21:00. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń ustalone są 
główne punkty startowe omawianych linii. Być może bazu-
jąc na wynikach badań napełnień oraz racjonalnym podej-
ściu do organizacji ruchu, można by było sugerować wpro-
wadzenie pewnych zmian w ich lokalizacjach lub nawet li-
kwidację wybranych. Jednak decyzje w tym zakresie opiera 
się także na podejściu socjologicznym, biorąc pod uwagę 
również specyfikę Wszystkich Świętych. Stąd też główne 
pętle linii „C” od wielu lat pozostają właściwie w niezmie-
nionej formie i znajdują się m.in.: na ulicy Królewskiej, 
przy metrze Młociny, na placu Narutowicza oraz przy ron-
dzie Wiatraczna. Oficjalnie ustalone są także trasy dojazdu 
pojazdów przekierowywanych na linie „C” w zależności, do 
którego krańca muszą dotrzeć, co bardzo usprawnia całość 
organizacji. Znane także są długości tras oraz czasy przejaz-
dów poszczególnych odcinków (rysunek 3). Najdłuższa li-
nia mierzy ponad 23 kilometry, gdyż dowozi pasażerów aż 
do podwarszawskich Palmir, co trwa prawie 50 minut. 

Rys. 2.  
Warszawskie linie  
obsługujące cmentarze  
w roku 2015.
Źródło: materiały wewnętrzne 
warszawskiego ZTM.
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Najkrótsza zaś kursuje pomiędzy dwiema bramami cmen-
tarza Północnego, przejeżdżając w 11 minut niewiele po-
nad 3 kilometry.

Istotnym elementem organizacji linii obsługujących 
cmentarze jest przydzielanie taboru. Samo święto według 
kalendarza traktowane jest jako dzień wolny, zatem z punk-
tu widzenia rozkładu jazdy jest to dzień świąteczny lub so-
bota. Jest to istotne dlatego, że dostępność taboru w taki 
dzień jest zdecydowanie wyższa niż w dni powszednie. 
Sama bowiem organizacja linii „C” tworzy zapotrzebowa-
nie na tabor w główne dni świąteczne na poziomie prawie 
570 pojazdów. Szacuje się zaś, że suma wozokilometrów 
w okresie od 31 października do 1 listopada 2015 wyniosła 
prawie 150 tysięcy.

Na rysunku 4 pokazano liczbę pojazdów oraz szacunko-
wą liczbę wozokilometrów w podziale na poszczególne linie 
„C”. Jak można zauważyć, największe zapotrzebowanie na 
tabor cechuje linie C09 oraz C84. Są to linie obsługujące 
największy warszawski cmentarz, czyli cmentarz Północny, 
przy czym linia najbardziej obciążona – C09 – kursuje po-
między cmentarzem a stacją końcową pierwszej linii metra. 
Linia obsługiwana przez najmniejszą liczbę pojazdów to li-
nia przedstawiona powyżej, jako posiadająca najdłuższą 
trasę i czas przejazdu, czyli linia C81 kursująca do podwar-
szawskich Palmir. Ogólna liczba taboru używanego 
w szczycie okresu Wszystkich Świętych utrzymuje się na 
dość stałym poziomie w okresie od roku 2003 do 2015 z lek-
ką tendencją wzrostową (rysunek 5). Aby sprawność orga-
nizacji linii „C” była jak najwyższa, zabezpiecza się również 
rezerwę taborową w wysokości nawet prawie 50 pojazdów 
w zależności od dnia.

Przy organizacji linii specjalnych obsługujących cmen-
tarze ustalone są także częstotliwości wszystkich linii, na 
podstawie których powstają rozkłady jazdy, lub według 
których kolejne wozy są kierowane na trasę w zależności od 
potrzeb. Ustalone na podstawie przeprowadzanych badań 
napełnień częstotliwości wahają się od maksymalnej warto-
ści taktu 60 minut na najdłuższej linii C81 do minimalnej 
0,7 minuty (45 sek.) na linii najbardziej obciążonej C0913. 
Przy najmniejszym takcie liczba osób wsiadających do 
dwóch pojazdów jednocześnie wynosi około 250–300 
osób14. Mniejszy takt nie jest już możliwy z przyczyn orga-
nizacyjnych.

 
Zmiany na liniach autobusowych kursujących regularnie
Ponieważ popyt na przewozy na wybranych kierunkach 
we Wszystkich Świętych jest dużo wyższy niż zwykle 
w weekend, a w dni sąsiadujące zmienia się rozkład ruchu 
na sieci w okolicach cmentarzy również w dni powsze-
dnie, konieczne jest nie tylko utworzenie linii „C”, ale 
także modyfikacja linii kursujących według zwykłego roz-
kładu jazdy. W 2015 roku w okresie od 24 października 

13 Materiały wewnętrzne warszawskiego ZTM, Dział Organizacji Przewozów 
ZTM, Założenia dotyczące zmian w organizacji komunikacji w dniach 31.10–
1.11.2015 r. wprowadzanych w związku ze Świętem Zmarłych.

14  Wywiady z pracownikami warszawskiego ZTM.

Rys. 3. Długości tras i czasy przejazdów w jedną stronę autobusowych linii „C” w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych warszawskiego ZTM (Dział 
Organizacji Przewozów ZTM, Założenia dotyczące zmian w organizacji komunikacji w dniach 31.10–
1.11.2015 r. wprowadzanych w związku ze Świętem Zmarłych).

Rys. 5. Liczba autobusów obsługujących linie „C” w dniu 1 listopada w latach 2003–2015.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM. Piwowarski M., Na Zaduszki – krótka historia 
linii cmentarnych, iZTM, nr 11/2013, s. 21–23, http://m.infotram.pl/, Materiały wewnętrzne warszaw-
skiego ZTM, Dział Organizacji Przewozów ZTM, Założenia dotyczące zmian w organizacji komunikacji 
w dniach 31.10–1.11.2015 r. wprowadzanych w związku ze Świętem Zmarłych.

Rys. 4. Zapotrzebowanie na tabor i liczba wozokilometrów linii „C” w dniu 1 listopada 2015 r. 
(Na wykresie nie uwzględniono dodatkowego taboru zabezpieczonego jako rezerwa czynna. 
Wykres dotyczy dnia 1 listopada, gdyż był to dzień o najwyższych zapotrzebowaniach taborowych).
Źródło: jw.

do 2 listopada zmianami objętych w Warszawie było 66 
linii dziennych. Główne różnice w stosunku do zwykłego 
rozkładu jazdy dotyczyły:

•	 zmiany taboru na wielkopojemny lub na mniej po-
jemny15,

•	 zasilenia linii dodatkowymi kursami (tzw. wtyczki16),
•	 zmiany rozkładu jazdy (głównie zwiększenie często-

tliwości w wybranych godzinach),
•	 modyfikacji tras,

15 Linie kursujące w okolicach cmentarzy mają zwiększaną pojemność. Te zaś, które 
nie wymagają dużych pojazdów w danym czasie, mają ograniczany rozmiar tabo-
ru. Dzięki temu można odzyskać dużą liczbę pojazdów wielkopojemnych i skiero-
wać je na linie najbardziej obciążone, również linie C.

16 Wtyczka to kurs obsługiwany regularnie w danym okresie, ale nieuwzględniony 
w oficjalnym rozkładzie jazdy.
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•	 zmiany charakteru przystanku (w głównej mierze z „na 
żądanie” na stałe)

•	 uruchomienia linii specjalnych lub niekursujących 
normalnie w święto (np. 409),

•	 zawieszenia kursowania wybranych linii (np. 212).
 
Na rysunku 6 przedstawiono całkowitą liczbę zasileń na 

autobusowych liniach regularnych w latach 2003–2015 
według dnia 1 listopada każdego roku. Jak można zauwa-
żyć, tendencja jest spadkowa, jednak uwzględniając waha-
nia, wynikające w umiejscowienia właściwego święta 
w konkretnym dniu tygodnia, nie można na tej podstawie 
jednoznacznie wyciągać wniosków dotyczących trendu. 
Przyczyną mogącą jednak powodować taki spadek na li-
niach regularnych może być wzrost liczby i częstotliwości 
linii „C”.

taboru na wybranych liniach. Na liniach nieobjętych zmia-
nami obowiązuje sobotni rozkład jazdy.

Liczbę taboru obsługującego dodatkowo pasażerów 
w ramach Wszystkich Świętych w Warszawie na liniach 
tramwajowych w latach 2003–2014 przedstawiono na ry-
sunku 7. W tym przypadku tendencja jest również spadko-
wa, ale w mniejszym wymiarze niż w przypadku linii auto-
busowych. Zarówno jednak w przypadku tramwajów, jak 
i autobusów należy podkreślić, że wahania w zapotrzebo-
waniu na tabor oraz powiązany z nimi trend wynika 
w głównej mierze z umiejscowienia dnia 1 listopada w kon-
kretnym dniu tygodnia. Przedstawione wykresy pokazują 
zatem ogólnie skalę przedsięwzięcia, jednak prognozowa-
nie na ich podstawie będzie się wiązało z uwzględnieniem 
błędnych założeń. Dlatego też takich badań niniejszy arty-
kuł nie obejmuje.

Rys. 6. Liczba pojazdów zasilających linie podstawowe 1 listopada w Warszawie w latach 
2003–2015.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych warszawskiego ZTM.

O ile na liniach „C” tworzone są specjalne rozkłady jaz-
dy, o tyle na liniach regularnych, jeżeli nie jest narzucona 
konkretna zmiana, w okresie Wszystkich Świętych obowią-
zują rozkłady sobotnie.

Sumując razem zmiany w autobusowym układzie 
transportowym we Wszystkich Świętych w Warszawie, 
w analizowanym roku 2015 w szczycie akcji, przewozy 
obsługiwane były przez 1515 autobusów, czyli o ponad 
85% więcej niż w regularną sobotę (autobusów kursują-
cych regularnie było 818, dodano 128 pojazdów na li-
niach regularnych, a 569 autobusów przewoziło pasaże-
rów na liniach „C”).

Tramwaje i metro
W okresie Wszystkich Świętych poza zmianami na liniach 
autobusowych wprowadza się również pewne modyfikacje 
w sieci tramwajowej i na liniach metra. W przypadku tram-
wajów jest to analogicznie do linii autobusowych utworze-
nie linii „C”. W roku 2015 były to dwie linie: C1 i C6. 
Obie kursowały pomiędzy krańcami Annopol i cmentarz 
Wolski, natomiast przebieg ich tras był inny (C1 kursowała 
poprzez cmentarz Powązkowski i mostem Gdańskim, a C6 
mostem Śląsko–Dąbrowskim). Na liniach tych obowiązują 
specjalne rozkłady jazdy dostosowane do prognozowanego 
zapotrzebowania. Na pozostałych liniach tramwajowych 
możliwe zmiany są również analogiczne do autobusowych 
tj. zwiększa się częstotliwość kursowania oraz pojemność 

Rys. 7. Liczba taboru użytkowanego w przewozach tramwajowych na liniach „C” oraz dodat-
kowych pojazdów na liniach podstawowych w dniu 1 listopada 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych warszawskiego ZTM.

Jedyną możliwą modyfikacją, którą można zorganizo-
wać w związku ze zmianami w transporcie zbiorowym na 
Wszystkich Świętych na liniach metra, jest zmiana w czę-
stotliwości kursowania. Dla przykładu w roku 2015 w nie-
dzielę poprzedzającą Wszystkich Świętych ustalono roz-
kład sobotni zamiast świątecznego. W samo święto nato-
miast częstotliwości są zwiększane. W normalnym 
rozkładzie weekendowym metro kursuje co około 5–6 mi-
nut w godzinach 10:00–18:00. W trakcie analizowanego 
święta w danych godzinach ten takt jest skracany do około 
3–4 minut w zależności od dnia i linii metra. Aby uzyskać 
taki wzrost częstotliwości, uruchamiane są dodatkowe po-
ciągi metra. W latach 2003–2007 uruchamiano dodatko-
wo 4 pociągi, w latach 2008–2013 – 6 pociągów, a w roku 
2014 już 8 pociągów17.

Dodatkowa infrastruktura i inne zapewniane elementy
W związku z organizacją akcji ZNICZ nie tylko urucha-
mia się dodatkowe linie i modyfikuje regularne. Konieczne 
jest również zapewnienie niezbędnej infrastruktury, takiej 
jak dodatkowe punkty sprzedaży biletów, których w 2015 
roku w Warszawie było 6, wozy socjalne dla pracowników 
oraz toalety itp. Punkty takie z kolei muszą być zaopa-
trzone w prąd, zatem konieczne jest zrobienie specjalnych 
przyłączy, którymi zajmują się Tramwaje Warszawskie. 

17  Materiały wewnętrzne warszawskiego ZTM.
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Niezbędne jest również zabezpieczenie okolicy, w której 
prognozowany jest największy ruch pasażerów i pojazdów. 
Służą do tego olinowania oraz tymczasowe wygrodzenia 
ograniczające dostęp do wybranych obszarów, a także ka-
nalizujące przepływy ludzi w punktach newralgicznych. 
W zależności od sytuacji buduje się również czasem dodat-
kowe wysepki lub perony. Konieczne bywa odblokowanie na 
czas Wszystkich Świętych zwrotnic tramwajowych, nieuży-
wanych w regularnym ruchu. Wyznacza się miejsca postojo-
we dla pojazdów służb specjalnych. W przypadku starszych 
typów pojazdów (nieposiadających wyświetlaczy) konieczne 
jest również przygotowanie tablic czołowych i bocznych dla 
autobusów i tramwajów kursujących na liniach „C”.

Największym działaniem związanym bezpośrednio z ak-
cją ZNICZ, choć nie będącym wprost organizacją ruchu, 
jest kampania informacyjna na temat organizacji transpor-
tu zbiorowego w tym okresie.

Liczba pracowników
Ze względu na wielkość akcji we Wszystkich Świętych 
w Warszawie konieczne jest zatrudnianie dodatkowych osób, 
które wspomagają pracowników zatrudnionych na stałe. 
Przykładowo w roku 2015 zatrudnionych było 80 specjal-
nych informatorów, 50 osób kierujących ruchem, 60 osób 
badających napełnienia pojazdów, a 50 pracowników Działu 
Nadzoru Przewozów organizowało transport18. Dodatkowo, 
w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tabor, 
wzrasta proporcjonalnie zapotrzebowanie na kierowców. 
Ponieważ w roku 2015 na samych liniach autobusowych 
kursowało prawie 700 pojazdów więcej, zatem co najmniej 
taką samą liczbę kierowców należało dodatkowo zaangażo-
wać do tych przewozów. W grę tutaj wchodzi prawo o czasie 
pracy kierowców, w związku z którym ostatecznie pracować 
musi więcej osób niż użytkowanych jest pojazdów, aby za-
pewnić wszelkie przerwy oraz ograniczyć całkowity czas pra-
cy każdego kierowcy do ustawowego maksimum.

nadzór ruchu
Jednym z najistotniejszych elementów organizacji akcji 
cmentarnej jest odpowiedni nadzór ruchu, mający w efek-
cie zapewnić pożądaną płynność ruchu i jakość transportu. 
Konieczny jest bieżący nadzór i reagowanie na wszelkie, 
niekoniecznie przewidziane sytuacje. Podstawowym zada-
niem pracowników nadzoru ruchu jest jednak bieżąca dys-
pozycja dostępnego taboru na obsługiwane w danym miej-
scu linie transportowe (fot. 1.). Wynika to z ustalonych na 
bazie doświadczeń procedur. Jak wspomniano, część linii 
„C” ma ustalone stałe rozkłady jazdy, na części jednak ta-
bor jest dysponowany w zależności od chwilowego popytu. 
Konieczne jest zatem ręczne sterowanie umożliwiające ta-
kie elastyczne dostosowanie podaży, zwłaszcza w szczytach 
przewozowych przypadających na godzinę około 13:00. 
Przy takcie wynoszącym nawet 45 sekund jest to bardzo 
trudne działanie. Poza szczytami transportowymi całość 

18 Sadoch M., Mudant P., Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 
2015 (24.10–2.11.2015 r.), materiały konferencyjne, Warszawa 2015.

odbywa się w miarę automatycznie. W działaniach pracow-
nicy nadzoru ruchu wzajemnie się uzupełniają z pracow-
nikami dodatkowymi, policją i innymi służbami. Zarząd 
Transportu Miejskiego w ramach tworzonych planów wy-
znacza podział zadań pomiędzy służbę nadzoru ruchu, ope-
ratorów i organizatorów. Pracownicy nadzoru ruchu mu-
szą sprawnie współpracować również, albo nawet głównie, 
z kierowcami, zapewniać łączność oraz odpowiednio przy-
gotować infrastrukturę (jak choćby wspomniane wcześniej 
olinowania itp.), nadzorować wozy socjalne, kontenery do 
sprzedaży biletów, toalety itp. Również bardzo istotnym 
zadaniem pracowników nadzoru ruchu jest reagowanie 
na wszelkie nietypowe, a zwłaszcza niebezpieczne sytuacje 
i rozwiązywanie ich w trybie natychmiastowym.

Fot. 1. Pracownik działu nadzoru ruchu w trakcie sterowania ręcznego na liniach „C”.
Źródło: materiały wewnętrzne warszawskiego ZTM.

Dobre praktyki
Aby układ transportowy w okresie Wszystkich Świętych 
funkcjonował jak najlepiej, konieczne jest stosowanie roz-
wiązań sprawdzonych w poprzednich latach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa w nich za-
gwarantowanego. Spośród wielu dobrych praktyk można 
przykładowo wymienić:

•	 wyznaczanie przystanków przy cmentarzach nie 
w bezpośrednim sąsiedztwie bram, lecz w pew-
nym oddaleniu, dzięki czemu, podobnie jak przy im-
prezach masowych, tłum zostaje rozciągnięty i unika 
się sytuacji niebezpiecznych;

•	 podkreślanie funkcji transportu zbiorowego, 
jako głównego środka transportu w te dni. Nie 
należy jednak zapominać o umożliwieniu choć mini-
malnego dostępu do cmentarzy osobom zmotoryzo-
wanym. Dobrym przykładem może tu być obsługa 
cmentarza Północnego (rysunek 8). Ten największy 
cmentarz warszawski jest obsługiwany m.in. przez 
najbardziej obciążoną we Wszystkich Świętych linię 
autobusową C09, łączącą go z linią metra. Ze wzglę-
du na układ drogowy w rejonie cmentarza oraz liczbę 
odwiedzających postanowiono, że dla samochodów 
prywatnych dostępny będzie jedynie parking przy 
bramie północnej, do pozostałych natomiast dojechać 
można tylko transportem zbiorowym. Nad bezpie-
czeństwem ruchu w okolicach, w których jest możli-
wy wjazd transportem indywidualnym, oraz nad za-
chowaniem porządku czuwają m.in. policjanci;
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•	 wyznaczanie przystanków dla każdej linii „C” 
osobno, dzięki czemu pasażerowie mają pełną infor-
mację (rysunek 9). Przedstawianie jednocześnie kie-
runków i odległości potrzebnych do pokonania;

•	 na trasach linii „C” obowiązuje jak najmniejsza licz-
ba przystanków. Dzięki temu pasażerowie w możli-
wie najkrótszym czasie mogą dotrzeć z punktów 
przesiadkowych do punktów docelowych;

na na określonym obszarze tak, aby zapewnić swo-
bodny przepływ pieszych. Nad porządkiem w tym 
zakresie czuwają nie tylko pracownicy nadzoru ruchu 
ZTM, ale także służby, takie jak straż miejska czy 
żandarmeria wojskowa. Jednym ze sposobów radze-
nia sobie z tym problemem jest także wyznaczanie 
osobnych przystanków dla wysiadających i wsia-
dających, stosowania olinowań i wygrodzeń;

•	 w czasie trwania Wszystkich Świętych udostępniane 
są również parkingi Parkuj i Jedź. Dzięki temu ła-
twiejsze staje się zamknięcie dojazdu dla samocho-
dów prywatnych pod same cmentarze i przenosi się 
ruch z indywidualnego na zbiorowy.

wybrane wyniki badania napełnień w 2013 roku
Ze względu na skalę akcji w Warszawie od lat prowadzi się 
badania napełnień na liniach „C” oraz powiązanych, dzięki 
czemu możliwe stało się tworzenie szacunkowych prognoz 
obciążeń w latach przyszłych (przy jednoczesnym uwzględ-
nianiu dni tygodnia, w jakich święta się odbywają). Dzięki 
temu dużo łatwiejsze stało się planowanie z wyprzedzeniem 
liczby taboru koniecznego do zarezerwowania na okres 
około świąteczny oraz kierowców, pracowników i wielu 
wartości liczbowych związanych z organizacją transportu.

Badania te prowadzone są zarówno w sam dzień Wszyst-
kich Świętych (lub weekend świąteczny), jak również w dni 
okalające. Bada się napełnienia na krańcach i na wybranych 
punktach na trasach, na liniach obsługujących cmentarze oraz 
zasilonych regularnych. Czas badań obejmuje w miarę możli-
wości całość kursowania badanych linii. Miejsca badań dobiera 
się w zależności od potrzeb w danym roku. Na rysunku 10 
przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów w dniu 2 listo-
pada 2013 roku przeprowadzonych na ulicy Powązkowskiej 
z uwzględnieniem wszystkich kursujących tam w badanym 
dniu linii tj.: C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, 180, 409.

Rys. 8. 
Schematyczna organizacja 
ruchu w okolicy cmentarza 
Północnego.
Źródło: materiały wewnętrzne 
warszawskiego ZTM.

Rys. 9. Lokalizacja przystanków poszczególnych linii „C” w okolicy cmentarza Stare Powązki.
Źródło: materiały wewnętrzne warszawskiego ZTM.

•	 dużym problemem przy zapewnianiu bezpieczeń-
stwa są stoiska sprzedawców kwiatów, zniczy i inne. 
Stoiska te zajmują przestrzeń ruchu pieszego i czę-
sto utrudniają dojścia do przystanków, powodując 
sytuacje niebezpieczne. W omawianym okresie w War-
szawie często punkty handlu przycmentarnego są 
ograniczane lub ich lokalizacja jest ściśle wyznacza-

Rys. 10. Całkowity popyt na linie „C” oraz linię 180 i 409, na przystanku Powązkowska w dniu 
Wszystkich Świętych w roku 2013.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych warszawskiego ZTM.

Popyt na poszczególne linie jest zróżnicowany. Najwięcej 
pasażerów korzystało z linii C11, C51 oraz 180; najmniej 
natomiast z linii 409. Rozkład popytu na wszystkich li-
niach był jednak dość podobny, zbliżony do rozkładu nor-
malnego i na większości szczyt przypadał na przedział go-
dzinowy 13:00–14:00. Na wszystkich badanych liniach 
niestety można zaobserwować zakłócenie w okolicach go-
dziny 16:00, wynikające z przerwy przysługującej obserwa-
torom. Dlatego też wyniki badań w przedziale godzino-
wym około 15:30–17:30 są zaniżone.
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Ciekawą analizą jest porównanie zapewnionej podaży 
z rzeczywistym popytem w analizowanym dniu (rysu-
nek 11). W przedstawionych wynikach odniesiono się do 
podaży miejsc z uwzględnieniem komfortu podroży pasa-
żerów. Pomimo tego popyt nie pokrył zakładanego zapo-
trzebowania. Oznacza to, że pasażerowie mieli zapewniony 
nie tylko bezpośredni, szybki i częsty dojazd do cmentarza, 
ale również podróż odbywała się w wyjątkowo komforto-
wych warunkach. Między innymi z tej przyczyny w trakcie 
(np. na Facebooku) i po każdej akcji cmentarnej w Warszawie 
Zarząd Transportu Miejskiego otrzymuje mnóstwo po-
chwał za organizację transportu w to święto. Należy jednak 
uwzględnić, że docelowa podaż jest podana sumarycznie, 
zatem luka między podażą a popytem w różnych godzinach 
jest różna. W godzinach szczytowych luka ta będzie naj-
mniejsza, a największa w godzinach początkowych i końco-
wych. Choć, jak pokazują badania, różnice te nie są duże, ze 
względu na odpowiednie dopasowanie liczby podstawia-
nych pojazdów w poszczególnych godzinach. Zdarzają się 
mimo to kursy, w których wykorzystane jest 100% podaży 
miejsc.

W tabeli 1 przedstawiono wartości opisujące wybraną 
linię w podziale na poszczególne godziny, uwzględniając 
liczbę pasażerów i kursów, średnie napełnienia w godzinie, 
wielkość podaży miejsc oraz pokrycie podaży popytem.

Tabela 1

Napełnienia godzinowe linii C51 z dnia 2 listopada 2013  
(obserwacja na ul. Powązkowskiej).

Godzina Popyt Liczba 
kursów

Średnie 
napełnienia

Napełnienia 
docelowe

Podaż 
docelowa

Popyt/podaż 
docelowa

8:00 5 1 5,00 60 60 8,33%

9:00 40 6 6,67 60 360 11,11%

10:00 88 6 14,67 60 360 24,44%

11:00 200 12 16,67 60 720 27,78%

12:00 345 10 34,50 60 600 57,50%

13:00 195 5 39,00 60 300 65,00%

14:00 420 9 46,67 60 540 77,78%

15:00 285 8 35,63 60 480 59,38%

16:00 285 8 35,63 60 480 59,38%

17:00 170 4 42,50 60 240 70,83%

Suma/
Średnia 2033 69 27,69 600 4140 46,15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych warszawskiego ZTM.

Podsumowanie i wnioski
Warszawa ze względu na swoje rozmiary jest specyficz-
nym miastem pod względem organizacji transportu zbio-
rowego w czasie Wszystkich Świętych. Występują tutaj 
największe obciążenia pasażerami, potrzeba najwięcej ta-
boru, a pojazdy pokonują największe odległości. Dzięki 
wieloletniej praktyce planowanie transportu zbiorowego, 
choć nie stało się prostą operacją, zostało to częściowo 
zautomatyzowane dzięki wyrobieniu procedur spraw-
dzonych w działaniu. Rozmiary tego przedsięwzięcia 
sprawiają, że jest ono co roku tak samo skomplikowane 
pod względem wcielania w życie rozwiązań, pomysłów 
i procedur. Jednocześnie transport zbiorowy w Warszawie 
w okresie Wszystkich Świętych stał się wyjątkowo przyja-
zny dla użytkownika. 

Interesujące byłyby wyniki badań liczby osób przyjeż-
dżających do miasta w okresie Wszystkich Świętych w celu 
odwiedzenia grobów bliskich oraz wybieranego przez te 
osoby środka transportu. Dotychczas takie badania nie zo-
stały przeprowadzone, lecz ich znaczenie dla analizowane-
go tematu byłoby niezaprzeczalnie wysokie.
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Polemika do artykułu prof. jacka Szoł-
tyska „Kultura mobilności – polemika”1

W tekście „Kultura mobilności – polemika” Pan Profesor 
Jacek Szołtysek krytycznie odniósł się do mojego artykułu 
zatytułowanego „Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie 
definicyjne”, opublikowanego na łamach TMiR nr 1/2016. 
W swoim tekście w szczególności krytycznie odniósł się do 
zagadnień związanych z koniecznością definiowania zjawi-
ska „kultura mobilności” i „nowa kultura mobilności”. 

Na wstępie chciałabym podziękować Autorowi polemi-
ki za tak wnikliwą analizę mojego tekstu oraz kilka spo-
strzeżeń i uwag, które mogą przyczynić się do wzbogacenia 
mojego warsztatu badawczego. Dodatkowo chciałam za-
znaczyć, iż tekst, którego dotyczy polemika Pana Profesora, 
nie powstał na kanwie wyłącznie moich przemyśleń, ale 
w oparciu o literaturę, na którą się powołuję. Stąd też wiele 
uwag Pana Profesora nie odnosi się jedynie do mnie, ale 
również do cytowanych przeze mnie autorów różnych pu-
blikacji, choć krytyczny język polemiki sugeruje, jakoby 
treści prezentowane w moim artykule były wynikiem wy-
łącznie moich przemyśleń niepopartych w literaturze 
przedmiotu. Konkludując, z główną częścią polemiki Pana 
Profesora nie mogę się zgodzić, a w tym tekście odniosę się 
tylko do kilku aspektów, które w zasadniczy sposób są nie-
zgodne z moim wcześniejszym tekstem i mogą wprowadzić 
czytelnika w błąd, co do powierzchowności czy pobieżności 
moich rozważań. 

Po pierwsze nie zgadzam się z Pana Profesora sformuło-
waniem na wstępie polemiki, że w swojej publikacji wprowa-
dzam pojęcie „kultura mobilności”, gdyż pojęcie to pojawia 
się we wcześniejszych pozycjach literaturowych. Co prawda, 
w późniejszej części tekstu Pan Profesor przyznał, że zna to 
pojęcie z wielu dokumentów i posługujemy się nim, pomimo 
iż nikt „nowej kultury mobilności” nie definiował. Według 
przytoczonych przez Pana słów, „wydaje się nawet, że brak 
definicji nie przeszkadzał dotychczas w zrozumieniu zalece-
nia tworzenia nowych wymiarów mobilności w miastach”. 
Według mnie natomiast wydaje się słuszne, że jeżeli brak 
definicji przeszkadza przynajmniej jednej osobie, dla której 
dane zjawisko jest niezrozumiałe, istnieje podstawa ku temu, 
aby tę definicję podać. Nie oznacza to jednak, że moim za-
mierzeniem było wprowadzenie definicji opisującej to zjawi-
sko, a przeanalizowanie znaczenia tego pojęcia. 

Nie zgadzam się również ze stwierdzeniem Pana 
Profesora, że „rozumienie w pryzmacie ekonomicznym 
z sednem kultury ma niewiele wspólnego”, gdyż akurat 
w przypadku ekonomii, jej związków z kulturą można upa-
trywać na wielu płaszczyznach. W tym miejscu zaznaczę, iż 

1  „Transport Miejski i Regionalny”, 2016, nr 4.

pojęcie kultury nie jest zarezerwowane wyłącznie dla antro-
pologii, a zasadność tego stwierdzenia można znaleźć bez 
większego wysiłku w szerokiej literaturze, również dostęp-
nej w Internecie. Nie zaprzeczę natomiast, że być może 
w poprzednim moim tekście niewystarczająco odwołałam 
się do tej dyscypliny, co wynikało może ze zbyt pochopnego 
założenia, że czytelnik – jeżeli nie widzi związku – w łatwy 
sposób może znaleźć w literaturze na to dowody. Wracając 
do części wspólnych, można wyjść od tego, iż sama ekono-
mia została ukształtowana przez różne kultury. Jak zauwa-
ża cytowany przez mnie w poprzednim artykule Dawid 
Throsby (2010), „formalna precyzja nowoczesnej ekono-
mii, z jej abstrakcyjnymi teoriami, analizą matematyczną 
oraz wiarą w bezstronność naukowych metod weryfikacji 
hipotez na temat zachowania systemów gospodarczych, 
mogłaby sugerować, że ekonomia jest dziedziną pozbawio-
ną kontekstu kulturowego, funkcjonującą w świecie wol-
nym od wszelkich kulturowych uwarunkowań”. Niemniej 
jednak, nie jest ona niezależna od kultury, chociażby ze 
względu na liczne szkoły myśli w ramach dziedziny ekono-
mii, które same w sobie stanowią odrębne kultury lub sub-
kultury i prezentują pewien zespół przekonań lub praktyk 
łączących jej przedstawicieli.

Ponadto, kultura ma znaczący wpływ na preferencje na-
bywcze uczestników gospodarki oraz podejmowane przez 
nich decyzje ekonomiczne, niezależnie od tego, czy podejmu-
ją je na poziomie mikro- czy makroekonomicznym. Znaczenie 
kultury w ekonomii najbardziej intensywnie zaczęli dostrze-
gać instytucjonaliści podkreślający dużą rolę instytucji 
i zmian instytucjonalnych w funkcjonowaniu gospodarki 
(Veblen, Mitchell, Commons). Dla nurtu tzw. Nowej Eko no-
mii Instytucjonalnej charakterystyczne jest przekonanie, że 
każda jednostka, choćby działała najbardziej racjonalnie, za-
wsze funkcjonuje w określonym środowisku kulturowym – 
systemie instytucjonalnym, kształtującym zarówno potrze-
by, zachowania, jak i cele ludzkiego działania. Same nato-
miast instytucje należy rozumieć jako zasady społeczne zde-
finiowane przez zbiorowość dla regulowania relacji między-
ludzkich, które mogą przyjąć zarówno formę reguł 
for malnych (normy prawne) oraz nieformalnych (wzorce za-
chowań, konwencje społeczne, tradycje). Reguły te – oparte 
na panującej w danym obszarze kulturze – wyznaczają prze-
strzeń działania, zapewniając przewidywalność postępowania 
uczestników rynku i ułatwiając im podejmowanie decyzji. 

Z tego też względu uzasadnione jest założenie, że funk-
cjonowanie gospodarki zależne jest od tego, jakie wartości, 
normy moralne, postawy przedsiębiorczości – a więc kultu-
ra – będą reprezentowane przez uczestników procesu go-
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spodarowania. Dla przytoczenia słuszności tego stwierdze-
nia odwołuję do szerokiej literatury w tym zakresie. Między 
innymi Michael E. Porter wyróżnił nawet pojęcie tzw. kul-
tury ekonomicznej, czyli przekonań, postaw i wartości, 
które mają związek z aktywnością gospodarczą jednostek 
gospodarczych, organizacji i innych instytucji (Porter, 
2003). Kultura ekonomiczna stanowi część szeroko rozu-
mianej kultury, dorobek społeczeństwa wpływający istotnie 
na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomiczne, 
a także na wzory zachowań ludzi, jakość stosunków mię-
dzyludzkich w organizacjach oraz warunki rozwijania wie-
dzy o procesach ekonomicznych. Jest pojmowana w kate-
goriach badawczych, gdyż daje wiele możliwości określenia 
siły i kierunku związków cech kulturowych z rozwojem 
gospodarczym (Krzyminiewska, 2010, 2013). 

Ściśle powiązana z rozwojem gospodarczym jest przewaga 
konkurencyjna poszczególnych obszarów czy społeczeństw. 
Również na tym polu ekonomia poszukuje znaczenia czynni-
ków kulturowych. Konkurencyjność zależy bowiem w dużej 
mierze od innowacji, które uzależnione są od kreatywności, 
a stopień tej ostatniej wyznacza właśnie szeroko rozumiana 
kultura. Może ona sprzyjać postawom otwartym na innowa-
cje lub przeciwnie. Kultura w ekonomii stanowi często jeden 
ze składników kapitału ludzkiego, który oprócz zasobów na-
turalnych, rzeczowych i finansowych, stanowi główny czyn-
nik produkcji. Na przykład Robert Costanza i Herman Daly 
określają kapitał ludzki jako „zasób wykształcenia, umiejęt-
ności, kultury i wiedzy, zmagazynowany w samych jednost-
kach ludzkich” (Throsby, 2010). Należy zauważyć, że w lite-
raturze przedmiotu można spotkać się z wyodrębnionym 
(poza kapitałem fizycznym, ludzkim i naturalnym) kolejnym 
kapitałem w ekonomii, jakim jest kapitał kulturowy. Defi-
niowany jest jako aktywo, które ucieleśnia, przechowuje lub 
dostarcza wartość kulturową obok wszelkiej wartości ekono-
micznej, jaką może posiadać (Ibidem).

Reasumując, każdy nurt ekonomiczny oraz systemy go-
spodarcze funkcjonują w kontekście kulturowym. Wyklu-
czenie kulturowego wymiaru aktywności wszelkich pod-
miotów gospodarczych z wizji gospodarki negatywie wpły-
nie na jej zdolność wyjaśniania i zrozumienia zachowań. 
Czynniki kulturowe odgrywają pewną rolę w procesach 
decyzyjnych w skali mikro lub makro, wpływając w pewien 
sposób na alokacje zasobów, i z tego powodu nie mogą zo-
stać pominięte w analizie ekonomicznej. Dodatkowo, 
wszystkie kultury są przystosowane do swojego otoczenia 
rynkowego, a zatem można je interpretować na jego pod-
stawie. Jak pisze R. Throsby, kultury mogą być różnorod-
ne, ale ich rozwój będzie uzależniony nie od wartości, które 
reprezentują, lecz od tego, jak skutecznie radzą sobie z wy-
zwaniami otaczającego je świata materialnego (Throsby, 
2010). Przy takim założeniu w odpowiednich ekonomicz-
nych strategiach upatrywać należy możliwości zmian kul-
tur reprezentujących wartości antyrozwojowe. 

W swojej polemice Pan Profesor uważa, iż „funkcjonowa-
nie gospodarki (szczególnie w skali makro) ma niewiele wspól-
nego z kulturą”, a dowodem na to jest między innymi brak 
uwzględnionych jakichkolwiek wskaźników kultury w przeli-

czaniu dynamiki PKB. Oczywiście zgadzam się, iż wskaźnik 
PKB nie uwzględnia żadnych tego typu wskaźników i pozwa-
la na „obiektywizm wnioskowania” na temat wzrostu gospo-
darczego, ale już niekoniecznie jego rozwoju. PKB jest co 
prawda powszechnie obowiązującą miarą wzrostu gospodar-
czego, ale nie doskonałą. Wielu ekonomistów wskazuje na 
ułomność tego wskaźnika, który nie uwzględnia nie tylko 
aspektów ekonomicznych tj. praca na własne potrzeby, dobra 
wytwarzane w szarej strefie, zróżnicowanie dochodów w społe-
czeństwie, ale również społecznych i kulturowych, tj. zagospo-
darowanie wolnego czasu, efekty zewnętrzne itp. (m.in. 
Talberth, Cobb, Slattery, 2007). Stąd też w literaturze przed-
miotu można znaleźć wiele przykładów na poszukiwania in-
nych miar i wskaźników, które w lepszy niż PKB sposób opi-
sywałyby nie samą dynamikę zmiany wielkości produkcji, ale 
rozwój gospodarczy czy wręcz społeczno-gospodarczy (m.in. 
Miernik Dobrobytu Ekonomicznego – MEW, Miernik Czys-
tego Dobrobytu – NNW, Wskaźnik Ekonomicznych Aspek-
tów Dobrobytu – EAW, zazielenione PKB i PKN, Indeks 
Trwałego Dobrobytu Ekonomicznego – ISEW, Wskaźnik 
Faktycznego Postępu – GPI).

Na koniec moich powyższych rozważań, chciałabym 
zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt: Pan Profesor nie zga-
dza się z poglądem o znaczeniu kultury w rozwoju gospodar-
czym, choć w swojej polemice podkreśla znaczenie nowej 
koncepcji, jaką jest model rozwoju regionalnego nazwany 
„3T” (talent, technologia, tolerancja2). Cytując za profeso-
rem, to „splot czynników z obszarów: tolerancyjność spo-
łeczności, twórczych zawodów oraz wysoki poziom rozwoju 
technologicznego dynamizuje rozwój regionalny”. Oczy-
wiście nie kwestionuję tej koncepcji, ale biorąc pod uwagę 
tok myślenia Pana Profesora, nasuwają się wątpliwości co do 
obiektywnych możliwości pomiaru talentu czy też tolerancji 
i ich wpływu na rozwój różnych regionów. 

Ponadto chciałam zwrócić uwagę Pana Profesora na zbyt 
pochopny zarzut o treści: „w przypadku Autorki (ACC) po-
winna była znaleźć definicję R. Janeckiego (udostępnioną 
w Internecie)”, sugerując tym samym, że tego nie zrobiłam. 
Tymczasem dorobek naukowy R. Janeckiego jest mi znany, 
czego dowodem jest między innymi zawartość bibliografii 
w moim artykule. Polecany przez Pana Profesora artykuł 
R. Janeckiego nie jest jedynym, w którym autor ten podej-
muje rozważania na temat kultury mobilności. Notabene 
w szczególności publikacje autorstwa czy współautorstwa 
R. Janeckiego stanowiły podstawę do moich rozważań.

Zdecydowanie zgadzam się natomiast z Panem Profe-
sorem, iż w rezultacie czytania definicji nie powinny poja-
wiać się żadne wątpliwości. W swojej polemice udowodnił 
Pan, że w przypadku tych zaproponowanych przeze mnie 
– takowe mogą się pojawić. Na etapie uszczegóławiania de-
finicji kultury mobilności ponownie przeanalizuję wszyst-
kie uwagi Pana Profesora, choć niektóre z nich, przy braku 
znajomości znaczenia pojęcia kultura3 można byłoby uznać 
za „objaw braku kultury”. 

2  Tolerancja jest m.in. przedmiotem badań nad kulturą.
3  Cytując jedynie definicje zaprezentowane w polemice Pana Profesora.
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Pan Profesor Jacek Szołtysek w tekście „Kultura mobilności 
– polemika” („Transport Miejski i Regionalny”, nr 4, 2016) 
odniósł się do mojego artykułu mającego tytuł „Nowa kul-
tura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego 
i regionalnego w województwie śląskim”, opublikowanego 
w 2013 roku (Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach nr 143, 2013). W szczególności przedmiotem 
krytycznego zainteresowania były kwestie definiowania zjawi-
ska „kultura mobilności” i / lub „nowa kultura mobilności”.  

W tym miejscu pojawia się moje pierwsze, mające prak-
seologiczny charakter zastrzeżenie. Otóż nie było moim 
celem, w omawianej publikacji, sformułowanie definicji 
„nowa kultura mobilności”, co zresztą pośrednio zostało za-
uważone przez Pana Profesora w jego artykule. Napisał bo-
wiem, że „…R. Ja necki definiuje kulturę mobilności nieja-
ko przy okazji”. Jednocześnie jednak przypisuje mi inten-
cje, których przy przygotowaniu omawianego tekstu 
w ogóle nie rozważałem. Pisze więc, że „…Oboje autorów2 
odczuwało jednak potrzebę zdefiniowania (pojęć kultura 
mobilności i / lub nowa kultura mobilności – dop. aut.) 
prawdopodobnie po to, aby uczynić definiowane zjawisko 
jednoznacznie interpretowalnym, zatem – by odróżnić go 
od innych – podobnych zjawisk”. W tym kontekście muszę 
stwierdzić, że takie emocjonalne nastawienie w odniesieniu 
do treści mojego artykułu nie miało miejsca. Celem rozwa-
żanej publikacji była bowiem, tu zacytuję: „Koncepcja roz-
woju zrównoważonego transportu w województwie śląskim 
wykorzystująca założenia nowej kultury mobilności”.

Dla zrealizowania tak sformułowanego celu artykułu, 
w pierwszym jego punkcie zatytułowanym „Nowa kultura 
mobilności – szansa na zrównoważony rozwój transportu 
w miastach i regionie”, podjąłem się zdefiniowania, w zna-
czeniu omówienia, pojęcia nowej kultury mobilności. 
Profesor J. Szołtysek zinterpretował to zamierzenie, podane 
już na wstępie tego punktu, jako skonstruowanie definicji 
rozważanego pojęcia. Natomiast zgodnie z celem publikacji 
i przyjętymi założeniami co do jej treści, wykorzystanym na-
rzędziem był opis charakteru zjawiska określanego w litera-
turze przedmiotu i w dokumentach Unii Europejskiej poję-
ciem nowej kultury mobilności. Przyjęte podejście odpowia-
da ogólnemu rozumieniu słowa „zdefiniowanie”3, czego 
odzwierciedleniem jest treść tego punktu mojego artykułu.

1  „Transport Miejski i Regionalny”, 2016, nr 4.
2 Polemika autorstwa prof. J. Szołtyska dotyczy także publikacji A. Ciastoń-Ciulkin 

Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne („Transport Miejski i Regionalny”, 
nr 1, 2016).

3 Zob. Słownik języka polskiego PWN, sjp.pwn.pl/słownik/zdefiniować.html; od-
słona 31.03.2016 r.

Mając na uwadze przyjęty przeze mnie sposób naukowego 
podejścia do problemu rozumienia pojęcia nowa kultura mo-
bilności, nie mogę zgodzić się również z uwagami profesora 
J. Szołtyska dotyczącymi szczegółowych kwestii związanych 
z tym pojęciem. Jest to moje kolejne zastrzeżenie do treści 
polemicznego tekstu Pana Profesora. W artykule nie zajmuję 
się bowiem formułowaniem definicji pojęcia nowa kultura mo-
bilności, zawarłem w nim natomiast opis zjawiska, a ten rodzaj 
narzędzia ma istotnie różniące się wymagania w porównaniu 
do wymagań procesu konstruowania definicji. Uwagi przed-
stawione przez Profesora J. Szołtyska mogą być cennymi 
wskazówkami, ale dla tych autorów, którzy podejmują próby 
konstruowania definicji omawianych zjawisk.

Dla lepszego przedstawienia kontekstu działań podej-
mowanych na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, 
w opisie zjawiska nowej kultury mobilności zamieszczonym 
w artykule, którego jestem autorem, szczególnie podkre-
ślone zostały następujące kwestie:

•	 nowa kultura mobilności stanowi pierwsze ogniwo cią-
gu wartości (dobra) dedykowanego użytkownikom 
transportu miejskiego (aglomeracyjnego) i regionalne-
go; jest zbiorem nowych, skuteczniejszych działań 
ukierunkowanych na wzrost poziomu zrównoważenia 
transportu, który jest przedmiotem tych działań. Ich 
celem jest bardziej ekologiczny i lepszy transport w mia-
stach i regionie, w rezultacie wyższy poziom zrówno-
ważenia mobilności miejskiej i regionalnej;

•	 kolejnym ogniwem ciągu wartości (dobrem) jest sys-
tem transportu miejskiego (aglomeracyjnego) i regio-
nalnego, który dzięki określonym działaniom podej-
mowanym w ramach nowej kultury mobilności, 
lepiej funkcjonuje, rozwijając się przy tym w sposób 
zrównoważony z punktu widzenia potrzeb społecz-
nych, ekonomicznych i środowiskowych;

•	 ostatnim z ogniw wspomnianego ciągu wartości (do-
brem) jest zrównoważona na wyższym poziomie mo-
bilność miejska i regionalna; mobilność jako dobro 
zapewniana jest przez system transportu miejskiego 
(aglomeracyjnego) lub regionalnego, który osiągając 
coraz wyższy stopień zrównoważenia, kształtuje od-
powiednie walory mobilności miejskiej.

Przedstawiona konstrukcja opisu zjawiska nowej kultury 
mobilności w pełni odpowiadała potrzebom dalszych rozważań 
w analizowanym artykule, będącym przedmiotem polemiki 
Profesora J. Szołtyska. Natomiast, gdyby przedmiotem rozwa-
żań była formuła definicji tego zjawiska, w artykule należałoby 
przyjąć odmienny od zastosowanego sposób podejścia.

RySZARD JAnecKI 
dr, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, Katedra Transportu, 
e-mail: rjan48@wp.pl.Polemika do artykułu prof. jacka Szoł-

tyska „Kultura mobilności – polemika”1

Motto: Nowa kultura mobilności – opis charakteru zjawiska nie jest formułowaniem definicji


