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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Jan Kempa, Damian Iwanowicz
General evaluation and development concept of passenger information system 
in the regional transport of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship
Abstract: The article presents the assessment and diagnosis of the 
existing situation, conditions and development concept of the pas-
senger information system in the regional public transport system of 
the Kujawsko-Pomorskie province. Moreover, the data and findings 
from interviews with the passengers conducted on the basis of trans-
port questionnaires have been presented in the article. Thanks this 
the main drawbacks of the present passenger information system 
and passengers’ expectations and preferences have been found. The 
data has been used in the presented concept of the information sys-
tem in the public transport system of the province. The concept has 
been created within the Public Transport Study of the Kujawsko-
Pomorskie province undertaken for the needs of the Kujawsko-
Pomorskie Public Transport Sustainable Development Plan.
Key words: public transport, passenger information system

Wojciech Bąkowski
Methodology for determining household demand for public transport services
Abstract: In the study on demand for public transport services be-
havior of individual passengers is considered in respect to the tariff 
prices and quality of offered services in respect to the supply side. 
I believe that in addition to these categories purchase of a vehicle 
by the household has also an impact on the selection of transport’ 
means within the urban agglomeration. Household has a different 
number of people and based on the probability theory it can be 
determined that people sometimes travel by a car and sometimes 
by public transport. I will try to prove the thesis that demographic 
structure of the household owing a car is a measurable source of 
demand for public transport. The purpose of the article is to present 
a method to determine – with some probability – households’ de-
mand for services in public transport.
The article is based on the studies of G. Whitehead, P. Krugman, 
R. Wells and other representatives of economics dealing with cat-
egories of demand, household budget, utility services and the value 
of service.
Key words: public transport, demand, household, 

Elżbieta Pilecka
Geological conditions of the subway construction in Cracow and possibilities 
of application geophysical methods for their assessment
Abstract: The article presents geological conditions of subway 
construction in Cracow and possibilities of application geophysical 
methods for their assessment. Development trends of the transport 
system in Cracow and also historical concepts of construction of the 
subway up to the current concept from 2014 have been discussed. 
The characteristic horst structure of the city of Cracow, determines 
ways to identify the geological conditions for underground con-
struction. Attention is paid to the role of geophysical methods in the 
diagnosis of the risks that results from the presence of karst forma-
tions (sinkholes, voids, cracks), tectonic trenches, faults, horsts, and 
also from the water pressure in the Jurassic – Cretaceous formations.
Key words: subway construction, geophysical methods, geology 

Radosław Bul
Towards Poznań Metropolitan Railway – activities for the construction of 
railway system in the Poznań agglomeration 
Abstract: The aim of the article is to present activities of local gov-
ernment for the construction of Poznan Metropolitan Railway. 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 
individual car transport. The article presents activities related to 
the construction of the final system but also ongoing activities car-
ried out by the government, which helps to improve actual regional 
railway system in the area of Poznan and its suburban. Thanks to 
the these activities the operation of railway system in the Poznań 
agglomeration is being improved, what is proved by the growing 
number of passengers.
Key words: metropolitan railway, Poznań Metropolitan Railway, 
PKM, Poznań, Metropolitan Poznań Association

Jacek Malasek
Towards the new paradigm for urban transport management
Abstract: The new urban transport paradigm should be based on 
the following premises: A need for improving mobility for handi-
capped and elderly people; Quick development of ICT, smart cit-
ies idea and eco-mobility services; A need for applying in transport 
sector the RER rule, i.e. resilience, efficiency and remanufacturing; 
ARTS (Autonomic Road Transport Support Systems) development. 
Presented draft of a new urban transport paradigm shows the vision 
of transport system functioning in the future. It can be used also as 
a new research agenda for the EU Framework Programs in science.
Key words: new transport paradigm, eco-mobility, resilience, ef-
ficiency, remanufacturing of urban transport system

Aleksandra Faron
Conception of development of Cracow University of Technology area in 
Czyżyny in conjuction with transport system
Abstract: Urban planning process, especially for housing and office 
buildings, should consider connection with the transport systems. 
It is essential to plan the location of traffic generators such as office 
complexes, residential areas and educational units close to the public 
transport and bicycle infrastructure. The quality of walking access 
to the public transport stops is also significant. At the same time the 
monofunctional areas should be planned taking role and connection 
with the surroundings into consideration and it case it is needed – 
its structure should be changed. This article presents changes from 
the planned monofunctional structure in Cracow (as a service func-
tion) into the multifunctional area – the main emphasis was put on 
the area accessibility to the public and bicycle transport. The article 
is a result of the “Ripari urbo – repair city” workshop which was or-
ganized by the Student Research Group of Transportation Systems 
with the support of research employees of Cracow University of 
Technology, including author of this article. 
Key words: planning of transport systems, spatial development 
planning, sustainable transport
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Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal
Process of realisation and results of the Active Marketing Campaign promot-
ing public transport in suburban areas
Abstract: The article presents process of realisation and results of 
the Active Marketing Campaign, promoting public transport ser-
vice in the Liszki Municipality located near Cracow. An AMC is 
a direct marketing campaign informing current and potential pas-
sengers about general as well as personalized travel’s possibilities. 
Parallel to traditional information activities, interaction with users 
is ensured through the organization of meetings and events, as well 
as personal advice given by the mobility consultants. Organization 
of the campaign in the Liszki Municipality has proved, that even in 
the areas with poorer transport public service a demand for access to 
data about the service operation appears and the information, edu-
cational and marketing activities have an impact on the awareness 
rising as well as increase the motivation for giving up private car. 
However in order to reach significant changes these activities need 
to be implemented as an element of the broad strategy consisting of 
organizational and investment measures. 
Key words: public transport, Active Marketing Campaign, person-
alised information, transport education 

Radosław Bąk
Lane operation with non-standard signalized entries at intersections
Abstract: In recent years a new type of traffic lane operation has been 
introduced on selected signalized intersections located in Cracow. The 
main idea of non-standard signalized entries is to use two independ-
ent signal groups for traffic movements using at one lane. This sce-
nario has not been analyzed yet in terms of road safety and traffic 
progression in details. The article presents preliminary safety analysis 
based on accident data for intersections located in Cracow. The main 
aim of the article is to present methodology of capacity calculation of 
one lane entry with two independently signalized movements. The 
calculation procedure is based on probability of obstructing the en-

try by vehicles reacting to particular red signal, while another signal 
group is green. Developed calculation procedure has been verified by 
microsimulation. The results show that described traffic lane opera-
tion may function as safe and effective solution which contribute with 
improvement of situation at the intersection.
Key words: traffic, signalized intersection, capacity, flow lane al-
location, road safety 

Zofia Bryniarska,  Wojciech Jastrząb
Analysis of the impact of unplanned stops of tram vehicles on the traffic flow 
on the example of Cracow
Abstract: Dynamic development of cities, their attractiveness and 
the living conditions are strongly bound up with the efficient perfor-
mance of transport, in particular means of urban public transport. 
Fundamental role in transporting inhabitants in Cracow is played 
by tram transport service. The tram network is continuously ex-
panded and modernized, the frequency of vehicles on the main tram 
traffic routes is high, but the speed of tram transport vehicles, espe-
cially in the city center, is lower than the speed of bus transport. In 
addition, there are events causing every day tram traffic stoppings 
which result with stopping of tramways following those which are 
blocked and can’t be passed round. The reasons of stoppings are 
often of random origin so as: accidents, collisions, fainting passen-
gers or break the catenary by a strong wind, but the incidents also 
result from the failure of tram vehicles, tram infrastructure or lack 
of voltage in the catenary, which, in many, cases could have been 
prevented properly maintaining technical elements. The results of 
the analysis of tram traffic fluidity on the basis of analysis of number 
of tram stoppings and their duration, depending on the reasons of 
stoppings, their location, bodies responsible for stoppings and the 
number of additional trams involved in the stoppings have been 
presented in the article.
Key words: tram transport service, tram traffic fluidity, collective 
public transport 
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Aktualności ze świata

Automatyzacja transportu w miastach

Automatyzacja, dobrze zabezpieczonych przed cyberatakiem przewozów pasażerskich i towarowych, stwa-
rza szansę na zwiększenie – pomimo pewnych nowych zagrożeń – bezpieczeństwa ruchu i przepustowości 
ulic oraz na poprawę warunków środowiskowych w miastach.

Pojazdy indywidualne
Obecnie wiele uwagi poświęca się analizie wpływu automatyzacji ruchu 
na zachowania kierowców (czy może raczej użytkowników pojazdów) 
i zużycie energii/paliw. M. Sivak i B. Schoettle w swoim raporcie (Would 
self-driving vehicles increase occupant productivity?, University of 
Michigan, Sept. 2016) obalają pogląd na temat produktywnego wy-
korzystania czasu podczas jazdy samochodem automatycznym. 23% 
Amerykanów nie wsiądzie do takiego pojazdu, 36% ze strachu kon-
centrowałoby się tylko na obserwacji drogi, a 8% obawia się skutków 
choroby lokomocyjnej. Istnieje poza tym zagrożenie, że przyjmowanie 
przez pasażera niekonwencjonalnej pozycji (np. nogi na szybie) oraz 
korzystanie z niezabezpieczonego odpowiednio sprzętu (np. z lapto-
pa) może pogarszać skutki ewentualnego wypadku. Co najważniejsze, 
średni czas podróży samochodem wynoszący 19 minut wydaje się być 
zbyt krótki na zajęcie się pracą lub na relaksacyjną drzemkę.

Amerykańska prognoza na rok 2050 zakłada zmniejszenie zużycia energii 
w wyniku: ecodrivingu (o 0–20%), upłynnienia ruchu (o 0–4%), korzyści 
aerodynamicznych przy małych odstępach między pojazdami, czyli pla-
tooningu (o 4–25%), zmniejszenia wagi pojazdów z uwagi na mniejsze 
ryzyko wypadku (o 5–23%), braku sensu kupowania pojazdów o dużej 
mocy silnika (o 5–23%), współużytkowania pojazdów (o 2–45%). Korzy-
ści te mogą ulec jednak radykalnej redukcji w wyniku: częstszego podró-
żowania samochodem zamiast koleją (wzrost zużycia energii o 5–60%), 
podwyższenia limitu prędkości (o 7–22%), zwiększenia ciężaru wypo-
sażenia pojazdu – np. duży telewizor (o 0–11%), używania samochodu 
przez osoby niepełnosprawne (o 2–10%), (ITS Europe, 3.08.2016).

Transport zbiorowy
W Tampie na Florydzie wdrażany jest pilotażowy program przygoto-
wujący do automatyzacji ruchu miejskiego, którego celem jest po-
prawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości ulic, pro-
mocja transportu zbiorowego i ograniczenie emisji spalin. W centrum 
miasta zainstalowanych zostanie wzdłuż ulic 40 urządzeń łączności 
bezprzewodowej (RSU), a w urządzenia pokładowe (OBU) wyposa-
żonych zostanie 10 autobusów, 10 tramwajów i 1500 samochodów 
prywatnych. Opracowana zostanie również aplikacja na smartfo-
ny zwiększająca bezpieczeństwo pieszych. RSU zlokalizowane przy 
przejściach dla pieszych będą informowały kierowców o obecności 
pieszego, a pieszych o nadjeżdżających pojazdach. Jednym z zadań 
OBU jest informowanie kierowcy o wjechaniu na pas ruchu o kierunku 
przeciwnym oraz ostrzeganie innych kierowców o zaistnieniu takie-
go zagrożenia. Poza wykorzystywaniem danych do upłynnienia ruchu 
przez Centrum Zarządzania Ruchem system zapewnić ma priorytet 
na skrzyżowaniach dla autobusów i tramwajów oraz będzie ostrzegał 
motorniczych o zamierzających przekroczyć tory pieszych i pojaz-
dach. Uruchomienie systemu planowane jest na koniec roku 2019 
(Traffic Technology Today, 22.09.2016).

Automatyczny autobus Mercedes-Benz, wykorzystujący technologię 
CityPilot, wozi już pasażerów po 20 kilometrowym pasie autobuso-
wym (bus-way) łączącym Amsterdam z lotniskiem Schiphol, po-
konując bez udziału kierowcy  liczne zakręty, tunel i skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną. Wyposażenie pojazdu w GPS (pozycjonujący 
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autobus z centymetrową dokładnością) i monitorujące otoczenie 
11 kamer oraz radary krótkiego i długiego zasięgu umożliwia auto-
matyczne podjeżdżanie do peronów przystankowych i sterowanie 
drzwiami pojazdu. Płynna jazda z prędkością do 70 km/h powoduje 
zmniejszenie emisji spalin, a obecność kierowcy w pojeździe wynika 
już tylko z konieczności (wg uregulowań prawnych) kładzenia rąk na 
kierownicy podczas mijania pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka 
(Traffic Technology Today, 20.07.2016).

400 tys. pieszych nie odnotowano żadnych incydentów. Przewożoną 
przesyłkę zabezpiecza PIN przesyłany na smartfon klienta (Traffic 
Technology Today, 15.07.2016).

Z kolei w pełni autonomiczny 15-osobowy minibus Navya obsługuje już 
krótką (nieco ponad 1.5 km i 5 przystanków) linię Navly na osiedlu Con-
fluence w Lyonie. Elektryczny pojazd – bez kierownicy i pedałów stero-
wania, za to z systemem sensorów i zaawansowanej nawigacji – poru-
sza się po drodze bez skrzyżowań i przejść dla pieszych z prędkością do 
45 km/h. Zamiast kierowcy pasażerom towarzyszy osoba dbająca o ich 
bezpieczeństwo i udzielająca odpowiedzi na zadawane pytania (Traffic 
Technology Today, 14.09.2016).

Z kolei w Wielkiej Brytanii program redukcji ruchu pojazdów na dro-
gach obejmuje badania nad wykorzystaniem do transportu przesyłek 
dronów. Testowany obecnie przez Amazon system Prime Air ma obsłu-
giwać dostarczanie przesyłek ekspresowych o wadze do 2,2 kg w czasie 
poniżej 30 minut na terenach podmiejskich (Traffic Technology Today, 
27.07.2016).

Automatyzacja dostarczania przesyłek
Automatyczne roboty kołowe do transportu przesyłek są testowane 
od roku w miastach amerykańskich i europejskich, m.in. w Londynie, 
Bernie i Düsseldorfie. Małe pojazdy autonomiczne o napędzie elek-
trycznym produkowane są przez firmę Starship Technologies, założo-
ną w roku 2014 przez twórców Skype’a. Robot dostawczy wyposażony 
w cztery silniczki na baterie litowe porusza się po chodnikach najczę-
ściej z prędkością pieszego (6 km/h, przy prędkości maksymalnej 16 
km/h) i jest w stanie dostarczyć zamówioną pizzę na odległość 3–5 
km w czasie 15–30 minut. Pojazd sterowany procesorem Nvidia Te-
gra K1 i wyposażony w kamery oraz w czujniki podczerwieni porusza 
się w pełni samodzielnie, aczkolwiek jest monitorowany zdalnie przez 
operatora. Wydaje się być bezpieczny, gdyż po przejechaniu pod-
czas dotychczasowych testów 8 tys. kilometrów i napotkaniu ponad 

Cyberbezpieczeństwo
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników swoich coraz bardziej 
zautomatyzowanych pojazdów Fiat Chrysler Automobiles (siódmy 
z największych producentów samochodów na świecie) ze Stanów 
Zjednoczonych uruchomił program walki z potencjalnym zagrożeniem 
cyberatakami. We współpracy ze zrzeszającą ekspertów od cyberbez-
pieczeństawa platformą cyfrową Bugcrowd FCA US pragnie zachęcić 
użytkowników pojazdów automatycznych do raportowania swoich 
obaw i wykrytych luk w oprogramowaniu, umożliwiających hakerom 
przejęcie kontroli nad pojazdem (Automotive Testing Technology Inter-
national, 21.07.2016).
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Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę i diagnozę stanu ist-
niejącego oraz uwarunkowania i koncepcję rozwoju systemu infor-
macji pasażerskiej w regionalnej komunikacji województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Przedstawiono dane i wnioski z wywiadu środo-
wiskowego przeprowadzonego wśród podróżnych za pośrednictwem 
ankiety transportowej. Dzięki temu poznano główne wady obecnie 
funkcjonującego systemu informacji pasażerskiej, a także oczekiwa-
nia i preferencje pasażerów. Te dane wykorzystano w prezentowanej 
koncepcji systemu informacji w zakresie wojewódzkich przewozów 
pasażerskich. Koncepcja powstała w ramach Studium transportowe-
go województwa kujawsko-pomorskiego, sporządzonego na potrzeby 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
tego województwa. 
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, system informacji 
pasażerskiej 

ogólna ocena i koncepcja rozwoju  
systemu informacji pasażerskiej 
w przewozach regionalnych  
województwa kujawsko-pomorskiego1

Wprowadzenie
System informacji pasażerskiej odgrywa nie tylko istotną rolę 
w dobrej obsłudze pasażerów publicznego transportu zbio-
rowego, ale stanowi również jeden z czynników mających 
wpływ na liczbę osób korzystających z jego usług. Prosty, 
czytelny, zrozumiały i co bardzo ważne „przyjazny” system 
informacji  potencjalnemu pasażerowi ułatwia wybór najko-
rzystniejszego połączenia pomiędzy celem a źródłem podró-
ży. Najkorzystniejsze może oznaczać najkrótszy czas podróży, 
akceptowalną (z reguły najmniejszą) liczbę przesiadek, naj-
krótszą długość trasy, najmniejszą opłatę za podróż itd. 

Obecnie w dobie ciągłego i szybkiego rozwoju syste-
mów telekomunikacyjnych, informatycznych oraz telema-
tycznych możliwe jest dostarczenie pasażerowi wielu infor-
macji o planowanej podróży praktycznie z dowolnego miej-
sca jego pobytu. Oczywiście nie zwalnia to organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego od stosowania i dosko-
nalenia tradycyjnych systemów informacji pasażerskiej. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy pasażer ma do-
stęp do przenośnych narzędzi informatycznych (notebook 
czy smartfon lub tablet z połączeniem internetowym oraz 
odpowiednimi aplikacjami). Ponadto zbudowanie nowo-
czesnego systemu informacji pasażerskiej wymaga zaanga-
żowania znacznych środków finansowych (techniki GPS, 
GPRS), zwłaszcza na obszarach pozbawionych dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: J. Kempa 
55%, D. Iwanowicz 45%.

Efektywny dostęp do danych o funkcjonowaniu publicz-
nego transportu zbiorowego wymaga odpowiedniej organi-
zacji systemu informacji pasażerskiej. Sprawny system powi-
nien cechować się kompleksowością i łatwością dostępu do 
danych oraz, co bardzo ważne, gwarantować ich aktualność. 
Zasięg systemu powinien obejmować zarówno środki trans-
portowe, jak i zintegrowane węzły przesiadkowe, dworce, 
stacje kolejowe, przystanki komunikacyjne oraz perony kole-
jowe. Uzupełniającym elementem systemu informacji pasa-
żerskiej powinny być także media tradycyjne i elektroniczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego przewidywany sposób organizowania systemu 
informacji pasażerskiej winien być zawarty w planach trans-
portowych [1]. Przedstawiona poniżej koncepcja systemu 
informacji pasażerskiej powstała w wyniku opracowania 
Studium transportowego [3–5], sporządzonego na potrzeby 
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego” [2].

Opis stanu istniejącego
Dobry i skuteczny system informacji pasażerskiej powinien 
składać się z następujących elementów:
• oznakowania środków transportowych i ich wyposaże-

nia w urządzenia informacji dynamicznej (elektroniczne 
wyświetlacze lub monitory, urządzenia głosowego zapo-
wiadania kolejnych przystanków itp.),

• oznakowania i wyposażenia stanowisk wymiany pasaże-
rów (zintegrowane węzły przesiadkowe, dworce, stacje, 
przystanki i perony) w urządzenia dynamicznej infor-
macji przystankowej (monitory, punkty informacyjne, 
biletomaty itp.),

• internetowego serwisu informacyjnego (portal),
• mobilnych wersji stron internetowych publicznego trans-

portu zbiorowego (przeznaczonych dla telefonów komór-
kowych, smartfonów, tabletów i laptopów),

• dedykowanych aplikacji mobilnych na elektroniczne 
urządzenia przenośne.

Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim, w za-
kresie regionalnego publicznego transportu zbiorowego, 
nie funkcjonuje nowoczesny, kompleksowy i jednolity sys-
tem informacji pasażerskiej obejmujący wszystkich prze-
woźników kolejowych i autobusowych.



7

TransporT miejski i regionalny 11 2016

Na dworcach kolejowych i autobusowych pozyskanie 
informacji jest stosunkowo łatwe i dotyczy szerokiego za-
kresu merytorycznego, ale niestety w tradycyjnej formie. 
Informacje te można pozyskać poprzez punkty obsługi po-
dróżnych i kasy biletowe, ze statycznych tablic z rozkłada-
mi jazdy i innych tablic oraz ulotek dotyczących na przy-
kład regulaminów przewozów osób i bagażu, systemu tary-
fowo-biletowego itp. Brakuje jednak samoobsługowych 
punktów informacji pasażerskiej (tzw. infokiosków), które 
obecnie stają się standardem wyposażenia infrastruktury 
punktowej, szczególnie w miejscach o dużej wymianie pa-
sażerskiej.

Informacja pasażerska na przystankach kolejowych 
i autobusowych, zlokalizowanych zwłaszcza w małych 
miejscowościach i na obszarach wiejskich, nie jest rozwi-
nięta w takim stopniu jak w przypadku dworców i jest 
najsłabszym ogniwem całego systemu informacji pasażer-
skiej. Naj częściej ogranicza się ona do umieszczania mało 
trwałych, podatnych na zniszczenia nie tylko przez wanda-
li, ale również mało odpornych na warunki atmosferyczne 
tablic z rozkładami jazdy. Umieszczane są one na słupkach 
przystankowych ze znakiem D-15 (fot. 1) bądź na ścianie 
wiaty przystankowej, lub budynku stacji kolejowej. 
W przypadku niektórych przystanków publicznego trans-
portu zbiorowego często brak jest nawet takiej informacji 
(fot. 2). Brak jest również w bardzo wielu przypadkach 
wiaty czy zadaszenia, ławek, pojemników na odpady ko-
munalne itd. Natomiast w transporcie kolejowym na ob-
szarach wiejskich, w zdecydowanej większości przypad-
ków, na platformie przystankowej podawana jest jedynie 
nazwa miejscowości. 

Obszary o większej gęstości zaludnienia posiadają bar-
dziej rozbudowaną informację pasażerską o usługach prze-
wozowych i odznaczającą się znacznie wyższym standar-
dem aniżeli w przypadku małych miejscowości. Na przy-
stankach na takich obszarach, oprócz rozkładu jazdy, 
umieszczane są także tablice z wykazem opłat za przejazd, 
a niekiedy podawana jest również graficzna prezentacja 
układu sieci linii komunikacyjnych trasowanych przez dany 
obszar oraz informacje o planowanych zmianach na trasie 
przebiegu lub czasowym zawieszeniu kursów. Zaznaczyć 
jednak należy, iż dotyczy to głównie systemów komunikacji 
miejskiej lub podmiejskiej (międzygminnej). 

Przystanki transportu autobusowego, lokalizowane 
przy drogach krajowych, charakteryzują się znacznie lep-
szym stanem technicznym niż przystanki zlokalizowane 
przy drogach wojewódzkich. Najsłabiej natomiast wyposa-
żonymi oraz najbardziej podatnymi na zniszczenia są przy-
stanki zlokalizowane przy drogach o znaczeniu lokalnym, 
tj. powiatowych i gminnych. 

Obecny sposób nazewnictwa przystanków autobuso-
wych dla przewozów regionalnych jest niejednoznaczny. 
W przypadku dróg wojewódzkich nazewnictwo zawiera: 
kod miejscowości według rejestru terytorialnego, nazwę 
i numer przystanku, lokalizację (lewy lub prawy) według 
kilometrażu drogi oraz nazwę gminy, na którym przysta-
nek się znajduje. Prowadzona obecnie numeracja przystan-
ków dla danej drogi wojewódzkiej sprowadza się do nada-
nia mu litery „W” oraz liczby porządkowej. Ze względu na 
powtarzające się numery przystanków dla poszczególnych 
dróg omawiany sposób ich oznaczania stanowi pewien 
mankament w ich identyfikacji, np.:
• droga wojewódzka nr 189 
 0099990, Dorotowo, W01, lewy, 34+355, Więcbork;
• droga wojewódzka nr 223
 0079496, Białe Błota, W01, lewy, 5+095, Białe Błota;
• droga wojewódzka nr 242
 0099872, Runowo Krajeńskie, W01, lewy, 2+177, 

Więcbork.
 
Kolejnym mankamentem jest częste nadawanie tej sa-

mej nazwy przystankom o różnym numerze identyfikacyj-
nym, np.:
• 0097005, Samoklęski Duże, W11, lewy, 7+910, Szubin;
• 0097005, Samoklęski Duże, W12, prawy, 7+755, 

Szubin;
• 0097005, Samoklęski Duże, W13, lewy, 9+438,  

Szubin;
• 0097005, Samoklęski Duże, W14, prawy, 8+950, 

Szubin.
 
Tak prowadzona ewidencja bardzo utrudnia szybkie wy-

szukanie konkretnego przystanku z bazy danych. Warto 
zaznaczyć, że ten sam sposób nazewnictwa i numerowania 
przystanków, jak w przypadku Zarządu Dróg Woje wód-
zkich, prowadzą także Powiatowe Zarządy Dróg. 

Fot. 1. Przystanek autobusowy 
Szczepanowo 1 
Źródło: [2]

Fot. 2. Informacja pasażerska 
na stacji kolejowej Warlubie 
Źródło: [6]
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W środkach transportowych, wykonujących regular-
ne przewozy regionalne,  standardowymi narzędziami 
informacji pasażerskiej są tablice kierunkowe instalowa-
ne z przodu i z boku pojazdu. Są to najczęściej wymienne 
tablice o stałej treści, na których naniesiona jest docelo-
wa nazwa miejscowości, a także ważniejsze miejscowości 
pośrednie. Produkowane w ostatnich latach środki trans-
portowe wyposażane są już w wyświetlacze elektronicz-
ne, natomiast sukcesywnie spotkać się można również 
z coraz większą liczbą starszych modeli pojazdów, zawie-
rającymi małe przednie elektroniczne wyświetlacze miej-
scowości docelowej. Wewnątrz pojazdów natomiast 
umieszczane są dane w formie tablic, między innymi 
o aktualnym systemie taryfowo-biletowym, regulaminie 
przewozu osób i bagażu, a niekiedy również prezentowa-
ny jest graficzny układ linii komunikacyjnych obsługiwa-
nych przez danego przewoźnika (np. PKS Bydgoszcz). 
Rzadko stosowanym rozwiązaniem, podnoszącym jakość 
informacji dostępnej dla pasażera w pojeździe, jest insta-
lacja wewnętrznego wyświetlacza wraz z urządzeniem 
zapowiadającym kolejne przystanki danej linii komuni-
kacyjnej. W przypadku pasażerskiego transportu kolejo-
wego informacja o kierunku jazdy jest umieszczana na 
bocznych ścianach wagonów oraz wyświetlana zarówno 
na przodzie (górna część kabiny maszynisty), jak i na 
końcu pociągu. Wewnątrz wagonów informacja zazwy-
czaj ogranicza się do umieszczania regulaminu przewo-
zów, choć nowe modele pociągów są już przystosowane 
do wewnętrznego systemu informacji pasażerskiej zarów-
no pod względem wizji, jak i fonii. 

Ze stron internetowych podróżny może pozyskać więcej 
danych o podróży niż na przystanku, chociażby o możli-
wych sposobach podróżowania (wyszukiwarka połączeń, 
ceny biletów, przysługujące ulgi, regulaminy przewozu 
osób i bagażu, nazwa przewoźnika, miejsca ewentualnych 
przesiadek itp.). Najbardziej znanymi i popularnymi porta-
lami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi, zawiera-
jącymi wyszukiwarki połączeń, są:
• portal www.e-podroznik.pl, którego wyszukiwarka połą-

czeń zawiera dane o usługach kolejowych, autobuso-
wych regionalnych (PKS), autobusowej komunikacji 
miejskiej w dużych polskich miastach (portal dysponuje 
rozkładami jazdy ponad 950 przewoźników, podlegają-
cymi stałej aktualizacji); 

• serwis internetowy www.rozklady.com.pl, prowadzony 
przy współpracy portalu e-podroznik.pl;

• serwis internetowy www.rozklad-pkp.pl, oferujący 
wyszukanie połączeń przewoźników kolejowych, za-
rządzany przez firmę Polskie Koleje Państwowe SA 
(serwis posiada także bezpłatną aplikację mobilną 
Bilkom, dostępną na platformy Android, iOS, Win-
dows Mobile);

• bezpłatne aplikacje mobilne posiadające rozkłady jazdy 
oraz wyszukiwarki połączeń publicznego transportu 
największych miast:

 – Transportoid (Android, Windows Mobile) dla Byd-
goszczy, Inowrocławia, Torunia i Włocławka; 

 – jakdojade.pl (Android, iOS, Symbian) dla Bydgoszczy, 
Grudziądza, Inowrocławia i Torunia;

 – MobileMPK (Android, Java) dla Bydgoszczy, Gru-
dziądza i Torunia.

Niektórzy przewoźnicy autobusowi w województwie 
także dysponują własnymi stronami internetowymi, za po-
mocą których pasażer może pozyskać wiele cennych dla 
niego informacji. Jednakże wadą takiego rozwiązania jest 
specyficzny, niejednolity treściowo układ stron u każdego 
przewoźnika. Ponadto podróżny często z takiej strony zostaje 
przekierowany na ogólnokrajową stronę, aby wyszukać intere-
sujące go połączenie. Na przykład przewoźnik Kujawsko-
Pomorski Trans port Samochodowy (K-PTS), z główną sie-
dzibą we Włocławku, dysponuje stroną internetową, która 
jest główną dla wszystkich jego pododziałów (Brodnica, 
Lipno, Inowrocław) i zawiera oferty przewozu osób oraz ba-
gażu wraz z regulaminami, aktualności dla pasażerów (np. 
zmiany i zawieszanie kursów), prezentację parku maszyn, 
usługi dodatkowe (m.in. stacja kontroli pojazdów), infor-
macje o firmie oraz dane kontaktowe. Z punktu widzenia 
pasażera najważniejsze dane, czyli informacje o rozkładach 
jazdy, są wyłącznie dostępne w formie przekierowania (od-
nośnika) do serwisu e-podróżnik. W przypadku przewoźni-
ka PKS Grudziądz dane zawarte są w formie pojedynczego 
pliku formatu pdf na wzór tablic przystankowych. Istnieje 
również możliwość wyszukania połączeń autobusowych, 
ale podobnie jak w przypadku K-PTS użytkownik odsyła-
ny jest na stronę serwisu e-podróżnika. Strona zawiera tak-
że regulaminy przewozów, informacje o dodatkowych usłu-
gach (np. dostępność parkingu 24 h), aktualizowane różne-
go rodzaju komunikaty dla pasażerów oraz dane kontakto-
we przewoźnika. Podobne rozwiązania stosują przewoźnicy 
regionalnych połączeń kolejowych, zawierając na swoich 
stronach internetowych najważniejsze dane kontaktowe 
firmy, ale informacja o rozkładzie jazdy sprowadza się nie-
stety do przekierowania na strony zewnętrzne (np. Arriva.
pl i przekierowanie na stronę internetową PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA). 

Wspomniane już serwisy internetowe prowadzone są 
przez prywatne firmy zajmujące się publikowaniem infor-
macji o rozkładach jazdy oraz możliwych połączeniach ko-
munikacyjnych. Cechą charakterystyczną takich stron jest 
wyświetlanie zbiorczych informacji na temat funkcjonują-
cych linii komunikacyjnych w obrębie danej miejscowości 
czy szerzej – terytorium kraju. Informacje o rozkładach jaz-
dy poszczególnych linii pozyskiwane są bezpośrednio od 
przewoźników, operatorów lub organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego. Słabością takich serwisów jest 
przede wszystkim aktualność baz danych, zwłaszcza roz-
kładów jazdy. Firmy te nie są w stanie zagwarantować, że 
publikowane przez nie informacje są aktualne. Dużym 
uproszczeniem charakteryzują się także stosowane algoryt-
my tworzenia możliwych tras przejazdów. Bardzo często 
opierają się one tylko o wskazane przez przewoźnika miej-
scowości, na obszarze których zatrzymują się środki trans-
portu publicznego, natomiast brak jest wyświetlenia do-
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kładnej trasy przejazdu. Skutkuje to dość często prezento-
waniem na mapach niewłaściwej trasy przejazdu, co 
niejednokrotnie wprowadza potencjalnych pasażerów 
w błąd (np. tzw. kieszeniowe wjazdy do pobliskich miejsco-
wości, znajdujących się w pobliżu trasy przejazdu).

Ocena systemów informacji pasażerskiej przez podróżnych 
oraz ich preferencje
Ocena stanu istniejącego systemów informacji pasażerskiej 
w województwie kujawsko-pomorskim przez podróżnych 
oraz ich preferencje dokonana została w trakcie realizacji 
badań na potrzeby opracowania „Studium transporto-
wego województwa kujawsko-pomorskiego” [3]. Ankie-
towanymi byli pasażerowie publicznego transportu kole-
jowego i autobusowego na wszystkich liniach komunika-
cyjnych o charakterze przewozów regionalnych. Oceny 
funkcjonowania kolejowych i autobusowych systemów 
informacji pasażerskiej dokonywano w skali od 0 do 10. 
Wyniki łącznej oceny funkcjonowania obecnych systemów 
informacji pasażerskiej zarówno w transporcie kolejowym, 
jak i autobusowym zestawiono w tabeli 1. Z kolei informa-
cje dotyczące oczekiwań i preferencji podróżnych związa-
nych z funkcjonowaniem systemu informacji pasażerskiej 
w publicznym transporcie kolejowym zamieszczono w ta-
beli 2, a w autobusowym w tabeli 3.

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że respon-
denci najniżej oceniają dostęp do informacji o dodatkowych 
połączeniach oraz o występujących opóźnieniach i braku 
kursów danych środków transportu publicznego. Oceny 
poniżej 5 punktów oznaczają, że oba te elementy uznać na-
leży za niedostateczne.

Najważniejszą potrzebą podróżnego, w przypadku trans-
portu kolejowego, jest informacja o następnej stacji (tab. 2). 
Spełnienie tego postulatu w znaczący sposób przyczyni się do 
poprawy komfortu podróżowania, kiedy wyeliminuje się nie-
potrzebny stres u podróżnego, związany z obawą ominięcia 
stacji docelowej. Również podawanie informacji w Internecie 
o numerze peronu, z którego odjeżdża dany pociąg, jest dla 
podróżnego istotną informacją, której obecnie najczęściej 
brakuje . Warto również zwrócić uwagę, że prawie co czwar-
ty respondent wskazuje na słabą jakość dźwięku komunika-
tów głosowych, podawanych na peronach kolejowych przez 
pracowników służby informacyjnej.

Natomiast w przypadku systemu informacji pasażer-
skiej publicznego transportu autobusowego (tab. 3) ponad 
połowa ankietowanych zwróciła uwagę na konieczność wy-
miany zniszczonych przystankowych tablic z rozkładem 
jazdy na nowe. Istotnym dla podróżnych jest również moż-
liwość pozyskania informacji o bieżących opóźnieniach 
środków transportowych.

Wszystkie wyżej wymienione oceny i preferencje funk-
cjonowania obecnego systemu informacji pasażerskiej na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego, jak również oce-
na stanu infrastruktury przystankowej oraz postulowanych 
standardów przewozowych przez podróżnych, były punktem 
wyjścia do ustalenia założeń i opracowania koncepcji rozwoju 
systemu informacji pasażerskiej dla tego regionu.

Ocena funkcjonowania kolejowych i autobusowych systemów  
informacji pasażerskiej

Lp. Kryterium cząstkowe Wartość  
średnia

Odchylenie  
standardowe oceny

1. Dostępność punktów informacji 5,89 2,77

2. Jakość obsługi w punktach informacji 6,16 2,71

3. Dostępność do aktualnej informacji 
poza dworcami i przystankami 6,07 2,75

4. Bieżąca informacja w pojeździe 6,10 2,82

5. Informacja o rozkładach jazdy na 
przystankach/dworcach 6,70 2,72

6. Dostępność informacji o taryfach 
biletowych i ulgach 5,87 2,67

7. Dostępność informacji o przesiadkach  
i koordynacji połączeń 5,46 2,80

8. Dostępność do regulaminu przewozów 6,28 2,88

9. Dostępność informacji o opóźnieniach  
i braku kursów 4,98 3,02

10. Dostępność informacji o dodatkowych 
połączeniach 4,87 2,95

Tabela 1

Źródło: [3]

Preferencje i oczekiwania pasażerów kolei dotyczące  
systemu informacji pasażerskiej

Lp. Rodzaj oczekiwań i preferencji Odsetek  
odpowiedzi  [%]

1. Informacje o następnej stacji 30,8

2. Informacje zawarte w Internecie, z którego peronu odjeżdża 
pociąg 30,8

3. Wyraźniejsze komunikaty 23,1

4. Więcej informacji w Internecie 7,7

5. Znajomość języka angielskiego w informacji 7,7

Tabela 2

Źródło: [3]

Tabela 3

Preferencje i oczekiwania pasażerów autobusów  
dotyczące systemu informacji pasażerskiej

Lp. Rodzaj oczekiwań i preferencji Odsetek  
odpowiedzi [%]

1. Wymiana zniszczonych tablic z rozkładami jazdy 57,1

2. Udostępnienie informacji nie tylko przez Internet 21,4

3. Możliwość sprawdzania opóźnienia środka transportowego 
przez Internet 14,3

4. Synchronizacja poszczególnych źródeł informacji (brak zgodności) 7,1

Źródło: [3]

Koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej
Z punktu widzenia organizatora publicznego transpor-
tu zbiorowego istotne jest gromadzenie w jednym miejscu 
wszystkich niezbędnych danych umożliwiających w sposób 
właściwy organizowanie i zarządzanie przewozami pasażer-
skimi, w tym administrowanie systemem informacji pasa-
żerskiej. Była to również jedna z głównych przesłanek pro-
pozycji zawartej w „Planie transportowym” [2] dotyczącej 
powołania nowej jednostki odpowiedzialnej za regionalny 
transport publiczny w województwie kujawsko-pomorskim 
o nazwie Wojewódzki Zarząd Transportu (WZT). Jednym 
z pierwszych, priorytetowych zadań tej jednostki powinno 
być utworzenie i wdrożenie informatycznej Zintegrowanej 
Bazy Danych Transportu Publicznego (ZBDTP). Groma-
dzone dane w tej bazie powinny uwzględniać przede wszyst-
kim informacje o:
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• zawartych umowach na świadczenie usług przewozo-
wych;

• potencjalnych przewoźnikach, którzy mogliby realizo-
wać wojewódzkie przewozy pasażerskie;

• operatorach przewozów, w tym w szczególności: dane 
kontaktowe, potencjał (liczba poszczególnych środków 
transportowych, ich rodzaj, stan techniczny, wyposaże-
nie, ułatwienia i udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych i o ograniczonych zdolnościach ruchowych itp.), 
jakość świadczonych usług (dane o punktualności, licz-
bie zrealizowanych przewozów itd.), dane taryfowo-bi-
letowe, regulaminy przewozu osób i ładunków, eksplo-
atowane linie i przystanki komunikacyjne, dzierżawiony 
sprzęt itp.;

• liniach komunikacyjnych w ramach wojewódzkich prze-
wozów pasażerskich autobusowych i kolejowych wraz 
z aktualnymi rozkładami jazdy oraz wzajemną koordy-
nacją czasowo-przestrzenną;

• infrastrukturze transportowej województwa:
– liniowej (ogólne i szczegółowe charakterystyki sieci, 

w tym ograniczenia w ruchu itp.),
– punktowej (wykaz przystanków komunikacyjnych 

i ich szczegółowy opis dotyczący m.in.: lokalizacji, 
wyposażenia, stanu technicznego obiektów i urzą-
dzeń, przypisanych im linii komunikacyjnych oraz 
rozkładów jazdy itp.);

• wynikach badań transportowych, zagospodarowaniu 
przestrzennym, demografii itp.
 
Baza ta powinna być na bieżąco aktualizowana i rozsze-

rzana. Powinna także być powiązana z modelem transpor-
towym województwa oraz mieć techniczne możliwości ko-
rzystania w sposób automatyczny z zasobów krajowych baz 
danych o publicznym transporcie zbiorowym, w tym np. 
Centralnej Ewidencji Przewoźników.

W dobie coraz powszechniej wdrażanych, tzw. Inteli-
gentnych Systemów Transportowych (ITS), równocześnie na 
etapie prac związanych z budową ZBDTP, powinno się także 
opracować założenia, a następnie wdrożyć Podsystem ITS 
Zarządzania Publicznym Transportem Zbiorowym. Obecnie 
trwa już realizacja przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy ITS-u o zasięgu regionalnym i dotyczy elek-
tronicznego systemu ewidencji dróg. Nie obejmuje on jed-
nak działań usprawniających funkcjonowanie i nadzorowanie 
publicznego transportu zbiorowego. Stąd konieczna będzie 
(w najbliższych latach) rozbudowa jego architektury o Pod-
system składający się z następujących bloków:
• pozycjonowania środków transportowych, realizujących 

zadania w ramach wojewódzkich przewozów pasażer-
skich (bieżące lokalizowanie w przestrzeni tych pojaz-
dów na podstawie sygnału z odbiorników GPS oraz 
przesyłania tych informacji z nadajników GPRS do 
WZT; umożliwi to rozbudowę ZBDTP m.in. o czasie 
i prędkości jazdy, punktualności oraz awaryjności środ-
ków transportowych);

• wczesnego ostrzegania załogi środków transportowych 
o warunkach atmosferycznych oraz występujących 

utrudnieniach w ruchu na sieci transportowej woje-
wództwa, co przyczyni się do szybszego reagowania i wła-
ściwego przygotowania się do zaistniałej sytuacji oraz do 
większej niezawodności realizowanych przewozów.
 
Proponuje się również powołanie platformy dyspozytor-

skiej zarządzającej przesyłanymi komunikatami bezpośred-
nio ze środków publicznego transportu zbiorowego. 
Umożliwi to utworzenie interaktywnej mapy numerycznej, 
na której wyświetlane będą informacje o poruszających się 
po sieci transportowej pojazdach publicznego transportu 
zbiorowego. Ponadto dane te mogą być podstawą weryfi-
kacji jakości świadczonych usług oraz informowania odpo-
wiednich służb o zaistniałych zagrożeniach z podaniem do-
kładnej ich lokalizacji.

Biorąc pod uwagę powyżej scharakteryzowane działania, 
koncepcję nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej po-
dzielono na trzy odrębne fazy rozwoju: działania wstępne 
(kluczowe), rozbudowę oraz dalsze udoskonalanie systemu. 
W pierwszym etapie do działań natychmiastowych zalicza 
się uporządkowanie katalogu danych o udzielonych zezwole-
niach na świadczenie usług przewozowych, w tym o operato-
rach zarówno potencjalnych, jak i realizujących zadania w ra-
mach wojewódzkich przewozów pasażerskich oraz ujednoli-
cenie informacji o infrastrukturze liniowej i punktowej. Dane 
o przewoźnikach pozyskać można m.in. poprzez wystąpienie 
do ministra właściwego ds. transportu, korzystając z infor-
macji zawartych w Centralnej Ewidencji Przewoźników oraz 
poprzez bezpośredni kontakt z przewoźnikami realizującymi 
dotychczasowe przewozy na podstawie udzielonej licencji. 
W przypadku infrastruktury liniowej podstawowymi dany-
mi powinny być informacje pochodzące z modelu transpor-
towego województwa kujawsko-pomorskiego [4] przy jed-
noczesnej ich weryfikacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
(realizacja prac remontowych, planowane przedsięwzięcia 
modernizacyjne czy rozbudowa). Natomiast w przypadku 
infrastruktury punktowej należy przeprowadzić ich dokład-
ną inwentaryzację wraz z utworzeniem nowej, zbiorczej bazy 
danych o przystankach komunikacyjnych, stosując jednolity 
system ich nazewnictwa, co przyczyni się do ich jednoznacz-
nej identyfikacji.

Proponuje się przyjęcie kodu identyfikacyjnego przy-
stanku autobusowego o postaci:

Kod identyfikacyjny przystanku autobusowego →   A–B_C

gdzie:
A –  kod terytorialny powiatu, na którym zlokalizowany   
 jest przystanek (np. dla powiatu nakielskiego CNA   
 zgodnie z [7] – rys. 1).
B – oznacza literę odpowiadającą kategorii drogi,  
 na której zlokalizowano przystanek:

K –  dla wszystkich przystanków na drogach krajo-
wych (zgodnie z wykazem przystanków zlokalizo-
wanych przy drogach krajowych w województwie 
kujawsko-pomorskim publikowanym na stronie 
internetowej bydgoskiego oddziału GDDKiA)
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W – dla wszystkich przystanków zlokalizowanych na 
drogach wojewódzkich (zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do Uchwały nr XXX/538/13 Sejmiku 
Województwa z dnia 28 stycznia 2013 roku)

P –  dla wszystkich przystanków zlokalizowanych na 
drogach powiatowych (zgodnie z obowiązującymi 
uchwałami Rad Powiatów w sprawie wykazów 
lokalizacji przystanków na drogach powiatowych 
będących własnością poszczególnych powiatów)

G – dla wszystkich przystanków zlokalizowanych na 
drogach gminnych (zgodnie z obowiązującymi 
uchwałami poszczególnych Rad Gmin w sprawie 
wykazu przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest poszczególna 
gmina)

C – oznacza liczbę porządkową danego przystanku od 001 
do n na obszarze danego powiatu, na ciągu drogi danej 
kategorii.

 
Tak usystematyzowana baza danych o przewoźnikach 

i infrastrukturze transportowej stałaby się punktem wyjścia 
do dalszych działań usprawniających organizację autobuso-
wego publicznego transportu zbiorowego w województwie 
i pozwoliłaby na efektywne zarządzanie regionalnymi prze-
wozami pasażerskimi. 

Nazewnictwa pozostałej części transportowej infrastruk-
tury punktowej, tj. dworców i stacji kolejowych oraz pero-
nów, ze względu na ich uporządkowaną strukturę proponuje 
się nie zmieniać. Dodać należy jedynie dane o numerach pe-
ronów na poszczególnych stacjach i przystankach kolejo-
wych, z których dane kursy w ramach wojewódzkich prze-
wozów kolejowych będą realizowane. Proponuje się w tym 
przypadku wprowadzenie do obecnego stanu nazewnictwa 
tylko liczby porządkowej, odpowiadającej numerowi peronu. 
Wraz z nazwą stacji lub przystanku kolejowego stanowić to 
będzie jednoznaczną identyfikację punktowej infrastruktury 
kolejowej (łatwej do wyszukania zarówno w ZBDTP, jak 
i w internetowych „planerach podróży”).

W ramach drugiego etapu, przy wprowadzaniu „przyja-
znego” systemu informacji pasażerskiej, potrzeba będzie 
sukcesywnego unowocześniania metod przekazywania in-
formacji o możliwych sposobach podróży. W tym etapie 
nadrzędnym działaniem powinno być utworzenie serwisu 
internetowego, zawierającego niezbędne dla pasażerów in-
formacje o podróżach realizowanych w ramach wojewódz-
kich przewozów pasażerskich. Utworzony przez WZT ser-
wis internetowy musi być dostępny bezpośrednio ze strony 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego (organizatora wo-
jewódzkich przewozów pasażerskich), a zawierać powinien 
następujące główne bloki tematyczne: 
• Rozkłady jazdy:

– schematy sieci miejskich i zamiejskich linii komuni-
kacyjnych,

– wybór linii komunikacyjnej umożliwiający przejście 
do poszczególnych przystankowych rozkładów jazdy 
(z możliwością ich pobrania w formie pliku pdf),

– wybór dowolnego przystanku na sieci komunikacyj-
nej umożliwiający podgląd przebiegu poszczególnych 
linii komunikacyjnych wraz z wyświetleniem rozkła-
dów jazdy;

• Zasady taryfowo-biletowe:
– dane o zintegrowanym bilecie wojewódzkim,
– ceny biletów poszczególnych przewoźników,
– wykazy ulg i zwolnień oraz regulaminy przewozów;

• Wyszukiwarka połączeń dla danej podróży w relacji od 
przystanku do przystanku (zaleca się współpracę z już 
istniejącym i sprawdzającym się podmiotem);

• Linki stron internetowych do aplikacji mobilnych uła-
twiających dostęp do informacji pasażerskich dostęp-
nych w województwie.

Oprócz utworzenia strony internetowej pożądanym by-
łoby również utworzenie przez WZT kont na najpopular-
niejszych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook 
czy Twitter, a nawet Instagram. Użytkownicy tych serwi-
sów, wyrażający zgodę na subskrypcje, informowani byliby 
na bieżąco przez WZT o wszystkich pojawiających się ko-
munikatach, o aktualizacjach rozkładów jazdy, o bieżących 
utrudnieniach w ruchu środków transportu publicznego 
itp. Posiadanie subskrypcji u dużej liczby osób umożliwia 
także bezpośredni kontakt z pasażerami (zbiór postulatów, 
skarg i wniosków) lub nawet przeprowadzanie ankiet za-
chowań transportowych. Przekazywane mogą być także 
różnego rodzaju nowości proponowane przez WZT do 
wdrożenia z prośbą o opinię lub różnego rodzaju plakaty 
informacyjne. Bardzo korzystnym może okazać się infor-
mowanie subskrybentów przez samych użytkowników 
tych serwisów o występujących w danym rejonie woje-
wództwa utrudnieniach (np. napisanie posta o danym zda-
rzeniu i odczytanie go przez innych użytkowników).

Kolejnym istotnym zadaniem powinno być wyposaże-
nie przystanków komunikacyjnych w niezbędne elementy 
ich identyfikacji. Na przykład każdy przystanek autobuso-
wy musi posiadać oprócz znaku D-15 wyraźne oznaczenie 
jego nazwy i kod identyfikacyjny. Ponadto powinien być 

Rys. 1.   Kody terytorialne 
powiatów w województwie 
kujawsko-pomorskim 
Źródło: [7]
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wyposażony w rozkład jazdy według jednego, ustalonego 
wzoru dla wszystkich linii komunikacyjnych wojewódzkich 
przewozów pasażerskich. Tablica z rozkładem jazdy powinna 
zawierać nowe, do tej pory nieuwzględniane, elementy, tj.: 
• logo wraz z danymi kontaktowymi Urzędu Marszał-

kowskiego (w tym Wojewódzkiego Zarządu Transportu);
• nazwę przystanku wraz z jego numerem porządkowym; 
• przewidywany czas dojazdu do głównych miejscowości 

pośrednich z oznaczeniem zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych;

• adres strony internetowej publicznego transportu zbioro-
wego oraz ścieżkę dostępu do konta społecznościowego 
za pośrednictwem QR kodu; dobrą i coraz częstszą prak-
tyką staje się (zwłaszcza w miastach) umieszczanie przez 
organizatorów publicznego transportu zbiorowego na 
rozkładach jazdy i schematach sieci linii komunikacyj-
nych fotokodu 2D (najczęściej kod QR); po jego zeskano-
waniu przez smartfon użytkownikowi przekazywany jest 
adres strony internetowej organizatora publicznego trans-
portu zbiorowego, operatora lub przewoźnika, bądź na-
stępuje bezpośrednie przekierowanie na daną stronę in-
ternetową (w smartfonie wymagane jest posiadanie apli-
kacji sczytującej graficzny symbol QR kodu);

• wyjaśnienia do rozkładu jazdy co najmniej w jednym 
języku obcym (najlepiej w angielskim).

W wytypowanych w „Planie transportowym wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego” [2] miejscach utworzenia zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych zaleca się instalację 
sprzętu i urządzeń dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 
urządzeń zapewniających dostęp do bezpłatnego połączenia 
z Internetem. Rosnący obecnie trend do posiadania osobi-
stych urządzeń przenośnych, wyposażonych w modemy do 
kontaktu z bezprzewodowym Internetem, wymaga wręcz, 
by władze samorządowe organizowały coraz większą liczbę 
stref dostępu do sieci internetowej. Proponuje się jednak, 
by ograniczyć dostępność do łączy w taki sposób, aby za-
pewnić jedynie możliwość połączenia się z wybranymi ser-
wisami informacji o podróżach, stosując ogólnodostępne 
oprogramowanie filtrujące dostępne lub zakazane witryny 
internetowe. Należy zatem zastosować filtr zezwalający na 
połączenia ze stroną internetową WZT (jako strona domo-
wa) oraz ze stronami internetowych przewoźników i serwi-
sów zawierających wyszukiwarki połączeń komunikacyj-
nych. Opcjonalnie zezwolić można także na połączenia z por-
talami społecznościowymi. Zaznacza się, że zadanie to 
będzie wymagało współpracy w relacji: Urząd Marszał-
kowski – zarządca infrastruktury punktowej.

Od przewoźników, świadczących usługi przewozowe na 
podstawie otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego umowy, 
wymagać powinno się natomiast wymiany zwykłych drew-
nianych lub plastikowych tablic kierunkowych na tablice 
elektroniczne wyświetlające cel podróży oraz ważniejsze 
miejscowości, przez które trasowana jest linia komunika-
cyjna. Stopniowo powinno wymuszać się instalowanie elek-
tronicznych wyświetlaczy lub monitorów wewnątrz środ-
ków transportowych (co dotyczy głównie magistralnych 

linii komunikacyjnych), których zadaniem będzie wyświe-
tlanie dynamicznej informacji pasażerskiej. Konieczne bę-
dzie także doposażenie środków transportowych w kompu-
tery pokładowe z odbiornikami GPS i nadajnikami GPRS 
(np. poprzez dzierżawę od WZT), za pomocą których prze-
kazywana będzie do wyświetlacza informacja o bieżącej ich 
lokalizacji. Uzupełnieniem powinien być system zapowia-
dania głosowego kolejnych przystanków. Wyświetlane na 
monitorach informacje powinny zawierać naprzemienne 
komunikaty zapisane w języku polskim i angielskim. Wraz 
z rosnącym poziomem unowocześniania urządzeń mobil-
nych posiadanych przez pasażerów nieuchronne stanie się 
wyposażanie wszystkich środków transportu publicznego, 
realizujących zadania przewozowe zlecone przez Urząd 
Marszałkowski, w technologie łączności Wi-Fi. Należy wy-
móc na operatorach, by w każdym pojeździe dostępnych 
było kilka folderów informacyjnych, zawierających podsta-
wowe dane o regionalnym transporcie publicznym, w tym 
informacje kontaktowe z WZT oraz danym przewoźnikiem 
i to dostępnych „od ręki” bezpośrednio u załogi środka 
transportowego (a w perspektywie informacje także o bile-
cie metropolitarnym i bydgosko-toruńskim systemie inte-
gracyjnym). Powinno się umożliwić pasażerom płatność 
bezdotykową za usługi przewozowe za pomocą kart płatni-
czych (PayPass i PayWave) oraz smartfonów z nadajnikiem 
NFC (technologia Near Field Communication). Wraz z po-
stępem technicznym środki transportowe powinny zawie-
rać również kilka złączy USB, umożliwiających podłączenie 
telefonu lub smartfona w celu ładowania baterii.

Dysponując już tak rozbudowanym systemem dyna-
micznego przekazywania informacji o pozycjach poszcze-
gólnych środków transportowych, powinno się poczynić 
dalsze inwestycje na obszarach zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych, co głównie dotyczy dworców kolejowych 
i autobusowych. Inwestycje te polegać powinny na instala-
cji sprzętu wizualnego w postaci dwustronnych monitorów 
zawieszonych na wysięgnikach przy stanowiskach oczeki-
wania podróżnych. Ich zadaniem będzie wyświetlanie naj-
ważniejszych informacji pasażerskich dotyczących obszaru 
węzła przesiadkowego. Po jednej ze stron wyświetlana po-
winna być także informacja o prognozowanym przyjeździe 
środka transportowego lub o występujących bieżących 
utrudnieniach na sieci transportowej. Urządzeniami towa-
rzyszącymi monitorom powinny być punkty informacyjne 
zawierające dodatkowe funkcje automatycznej sprzedaży 
biletów, komunikaty informacji głosowej itp.

Zarządca publicznego transportu zbiorowego powinien 
być odpowiedzialny za:
• prowadzenie kampanii i akcji promujących transport 

zbiorowy (w tym publiczny transport zbiorowy) przez 
media tradycyjne i elektroniczne (prasa, TV, radio, stro-
na internetowa Urzędu Marszałkowskiego, portale spo-
łecznościowe itp.);

• prowadzenie edukacji w zakresie:
– bezpiecznych zachowań transportowych i proekolo-

gicznych zgodnie z zasadami polityki zrównoważone-
go rozwoju transportu;
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– przysługujących praw podróżnym (najważniejsze wy-
ciągi z Dz. U. UE Nr 181/2011);

– poprawy bezpieczeństwa osobistego;
• dążenie do integracji taryfowej wojewódzkich przewo-

zów pasażerskich (wprowadzenie oczekiwanego przez 
pasażerów tzw. biletu wojewódzkiego).

Równolegle z wdrażaniem nowoczesnych technik in-
formacyjnych rozbudowie poddać należy także tradycyjny 
dostęp do informacji pasażerskiej. Koniecznością powinno 
być umieszczanie na przystankach i w środkach transpor-
towych numeru telefonu kontaktowego do WZT, dzięki 
któremu pasażer będzie mógł połączyć się bezpośrednio 
z dyspozytorem ruchu w tej jednostce, uzyskując informa-
cję o kursach opóźnionych lub o wystąpieniu awarii dane-
go środka transportowego. Tego typu system powinien 
zawierać również serwis SMS. Pasażer, wysyłając wiado-
mość z telefonu komórkowego, podając w niej jedynie kod 
identyfikacyjny przystanku (umieszczony na tablicy roz-
kładu jazdy), otrzymywałby powiadomienie o czasie odjaz-
du najbliższych środków transportowych oraz o możliwych 
lub prognozowanych utrudnieniach na sieci transporto-
wej. By zwiększyć dostępność do takiej formy powiado-
mień, na tablicy rozkładu jazdy, znajdującej się na przy-
stanku, powinno się także „wytłuścić” kod  przystanku 
oraz numer infolinii do WTZ kodem Braille’a, dzięki cze-
mu także osobom niewidomym i słabowidzącym w sposób 
bezpośredni umożliwi się dostęp do szerszego zakresu in-
formacji pasażerskiej.

Podsumowanie
Ciągły rozwój technik informatycznych, telekomunikacyj-
nych i telematycznych stwarza coraz szerszy zakres możli-
wości stosowania nowych technologii w systemach infor-
macji pasażerskich. Technologie sprzed zaledwie kilku lat 
stają się dzisiaj przestarzałe i niewystarczające w zaspoka-
janiu potrzeb społeczeństwa. Należy mieć na uwadze poja-
wiające się innowacje, trendy i nowe technologie z zakresu 
gromadzenia, przesyłu i ekspozycji danych, by prowadzić, 
w miarę możliwości, stałą aktualizację sprzętu oraz opro-
gramowania stosowanego przy dostępie do informacji pa-
sażerskiej dla podróżnych.

Nie należy zapominać także o ciągłym rozwoju świa-
domości społecznej wraz z coraz bardziej przychylnym 
spojrzeniem na nowe technologie (głównie osób star-
szych), które wdrażane są w coraz szerszym zasięgu placó-
wek użyteczności publicznej, a także mediów. Przewiduje 
się, że w roku 2025 dzisiejsze urządzenia przenośne (typu 
tablet, smartfon) będą stopniowo wycofywane z użytko-
wania, a techniki internetowe staną się powszechnie do-
stępne. Stąd uważa się za słuszne wdrażanie coraz to now-
szych rozwiązań usprawniających bezpośredni kontakt 
z pasażerem.

W chwili wprowadzenia wszystkich opisanych w niniej-
szej koncepcji zadań należy dążyć do ciągłego ulepszania 
technik przesyłania informacji oraz udostępniania ich każ-
demu potencjalnemu pasażerowi niezależnie od miejsca 

jego pobytu. Obowiązkiem osób pracujących w WZT bę-
dzie bowiem ciągłe poznawanie najnowszych technik i tren-
dów informatycznych oraz telematycznych, a także sposo-
bu ich wdrażania w życie. Stąd też wiedza tych pracowni-
ków nie powinna ograniczać się jedynie do szeroko 
rozumianego transportu, w tym specyfiki funkcjonowania 
systemu informacji pasażerskiej publicznego transportu 
zbiorowego, natomiast powinna być rozszerzona o podsta-
wy z zakresu zagadnień, metod i działań związanych z tech-
nologią informacyjną oraz socjologią.

Zorganizowany, w opisanej powyżej propozycji, sys-
tem informacji pasażerskiej pozwoli na poszerzenie dostę-
pu pasażerom do interesujących ich danych o publicznym 
transporcie zbiorowym. Niezależnie od technologii zasto-
sowanej w nowoczesnym systemie informacji pasażerskiej 
każde nawet drobne udogodnienie dla podróżnych, zda-
niem autorów, powinno skutkować wzrostem atrakcyjno-
ści usług publicznego transportu zbiorowego. Efektywnie 
działający system odegra także znaczącą rolę w podniesie-
niu komfortu podróżowania, co wpłynie również na 
wzrost konkurencyjności w podróżach środkami transpor-
tu zbiorowego w stosunku do przemieszczania się środka-
mi indywidualnymi.
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Streszczenie: W badaniu popytu usług transportu zbiorowego rozpa-
truje się zachowania pojedynczych pasażerów poprzez pryzmat cen tary-
fowych oraz jakość oferowanych usług po stronie podażowej. Uważam, 
że obok tych kategorii wpływ na sposób podróżowania po aglomeracji 
miejskiej wywiera zakup samochodu osobowego przez gospodarstwo 
domowe. Gospodarstwo domowe może  składać się z różnej liczby osób 
i z pomocą rachunku  prawdopodobieństwa można ustalić, że niektóre 
osoby czasami korzystają z samochodu, a czasami z transportu zbioro-
wego. Tezą, którą postaram się  udowodnić,  jest stwierdzenie, że struk-
tura demograficzna gospodarstwa domowego  posiadającego jeden sa-
mochód osobowy jest mierzalnym  źródłem popytu na usługi transportu 
zbiorowego.  Celem artykułu jest prezentacja metody, z pomocą której 
będzie można ustalać z pewnym prawdopodobieństwem popyt na usłu-
gi w transporcie zbiorowym, jaki mogą w całej zbiorowości generować  
gospodarstwa domowe. W rozważaniach  opieram się na opracowaniach  
G. Whiteheada2, P. Krugmana, R. Wellsa3 i innych przedstawicieli nauk 
ekonomicznych zajmujących się kategoriami popytu, budżetu domowe-
go, użyteczności usług i wartości usługi. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, popyt, gospodarstwo domowe 

Metodyka ustalania popytu  
gospodarstw domowych  
na usługi transportu zbiorowego1

Wprowadzenie
W krajowych gospodarstwach domowych samochód oso-
bowy stał się dobrem powszechnie używanym. Wskazuje 
na to liczba samochodów osobowych przypadająca na ty-
siąc mieszkańców naszego kraju. Niewiele jest gospodarstw 
domowych, które tego dobra nie posiadają. Niezależnie 
od statusu społecznego i wielkości osiąganych zarobków 
(posiadają go również gospodarstwa trwale bezrobotne) 
członkowie gospodarstwa domowego korzystają z bardziej 
użytecznych ich zdaniem cech, jakie posiada samochód oso-
bowy. Występuje wiele przyczyn, które powodują, że po-
mimo posiadania samochodu osobowego, niektóre osoby 
z gospodarstwa domowego korzystają w sposób cykliczny 
bądź przypadkowy z transportu zbiorowego. 

Gospodarstwo domowe, podejmując decyzje o zakupie 
samochodu osobowego jako dobra trwałego, rozważa wiele 
uwarunkowań wpływających na codzienne życie rodzinne 
i perspektywę nadchodzących lat. Znaczący wydatek na za-
kup samochodu osobowego musi mieć racjonalne uzasad-
nienie. Podstawą, na której opiera się decyzja zakupu, jest 
jego użyteczność polegająca na możliwości względnie do-
wolnego przemieszczania się w przestrzeni geograficznej 
niektórych członków lub całej rodziny. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
2 Geoffrey Whitehead, Ekonomia, Zysk i Ska, 2001.
3 Paul Krugman, Robin Wells, Mikroekonomia, PWN, 2012.

Kryteria wyboru korzystania z samochodu osobowego  
w kontekście usług transportu zbiorowego 
W procesie wyboru i zakupu konkretnego samochodu oso-
bowego (marka, klasa rodzaj napędu, liczba miejsc, kolor 
nadwozia i wiele innych cech) uwzględnia się kwotę wy-
datku z budżetu domowego (cenę), użyteczność. Na wybór 
pojazdu wpływają także emocje zachodzące w trakcie pro-
cesu kupna i użytkowania. 

Pine i Glimore uznają, że nabywca w czasie konsumpcji 
usługi angażuje się emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie, 
a nawet duchowo. Cena nie jest jedynym kryterium wybo-
ru zakupu dobra lub usługi branym pod uwagę przez kon-
sumenta. Dobro dla konsumenta posiada wartość nie tylko 
wyrażoną w postaci ceny, ale także w zakresie cech użytko-
wych i emocji, jakie występują w czasie transakcji i podczas 
konsumpcji. 

Poza sfinansowaniem zakupu samochodu osobowego 
(kredyt, za gotówkę, raty) gospodarstwo domowe uwzględ-
nia ponoszenie kosztów eksploatacyjnych łącznie z usługami 
komplementarnymi, które na obszarze miasta są dość kosz-
towne (np. parkowanie). Samochód osobowy w gospodar-
stwie domowym jest dobrem trwałym posiadającym pewną 
wartość wyrażoną materialnie, ale także użytkowo. Wartością 
materialną jest zewnętrzny wygląd (cechy), jego wyposażenie 
(możliwości) i kwota, jaką wydano na zakup, podobnie jak 
mieszkania, mebli czy zestawu audiowizualnego. Natomiast 
wartością użytkową są korzyści w elastyczności osiągania ce-
lów podróży głównie na obszarze aglomeracji miejskiej, 
a także uniezależnienie się od transportu zbiorowego. 

Gospodarstwo domowe uznało, że dysponuje budżetem, 
który pozwala na podniesienie jakości odbywania celowych 
podróży po aglomeracji miejskiej przy znacznym wzroście 
wydatków na nie w porównaniu do podróży transportem 
zbiorowym. Członkowie gospodarstwa domowego, gdy nie 
posiadali samochodu osobowego korzystali z komunikacji 
zbiorowej lub innych okazjonalnych sposobów przemieszcza-
nia. Nie ponosili wtedy kosztów dość drogiej inwestycji. 
Zakup samochodu osobowego i dalej koszty eksploatacyjne 
(szczególnie, gdy jest to nowy, pierwszy zakup) stanowią 
łącznie znaczący wydatek gotówki z budżetu domowego w po-
równaniu do wydatków na komunikację zbiorową. Różnica 
całkowitych wydatków w przedziale pokonanych odległości 
jest wielokrotna, poglądowo pokazano na rysunku 1

Podane zależności pomiędzy kosztami ponoszonymi na 
eksploatację samochodu a wydatków na przejazdy komunika-
cją zbiorową są w praktyce podawane kwotowo bez wydatku 
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inwestycyjnego, bez kosztów stałych (ubezpieczenia) oraz 
kosztów usług komplementarnych (parkowanie, naprawy bie-
żące, obsługi techniczne, mandaty). Porównuje się w bardzo 
uproszczonym rachunku wydatki na zakup paliwa (Wnp) do 
samochodu osobowego z wydatkami (Wnb) za bilety jednora-
zowe lub bilet miesięczny dla jednej osoby i wówczas: 

Wnp > Wnb.

W przypadku, gdy samochodem osobowym podróżują 
dwie osoby ta nierówność nie jest taka wyraźna i może mieć 
przeciwny kierunek. Dla osób, które jeżdżą bezpłatnie 
(wiek 75+) transportem zbiorowym, oszczędności z tytułu 
zaniechania podróży samochodem osobowym i korzystanie 
tylko z transportu zbiorowego mogą wynosić 300–400 zł 
miesięcznie. W gospodarstwie domowym członkowie ro-
dziny czasami podróżują w komplecie samochodem osobo-
wym, a czasami komunikacją zbiorową.

Uproszczenie porównywania kosztów wynika z do-
świadczenia praktycznego w zakresie obliczania kosztów 
w gospodarstwie domowym. W praktyce uznaje się, że pie-
niądze na zakup samochodu osobowego zostały wydane i po-
jawiła się wartość rzeczowa, a eksploatowanie wymaga no-
wych wydatków z domowego budżetu. Pełny rachunek 
wydatków powinien obejmować kwotę zakupu samochodu 
osobowego (np. 60 tysięcy zł) rozłożoną na przewidziany 
okres eksploatacji pięciu lub więcej lat. Koszt eksploatacji 
samochodu osobowego w miesiącu wynosiłby wówczas po-
nad jeden tysiąc złotych. Kwota poniesionych wydatków 
byłaby wielokrotnie większa od kosztów, jakie członkowie 
nawet kilkuosobowego gospodarstwa domowego ponosili-
by na zakupy biletów w transporcie zbiorowym. 

Dla członków gospodarstwa domowego jest oczywiste, 
że samochód osobowy może być użytkowany tylko przez 
kilka lat, ponieważ ulega zużyciu i po kilkuletniej eksplo-
atacji (5–10 lat) należy dokonać zakupu następnego pojaz-
du (używanego lub nowego). Taki nowy wydatek inwesty-
cyjny zabiera część pieniędzy, którą można przeznaczyć na 
inne cele np. wakacje w ciepłych krajach czy kształcenie 
dzieci na studiach zagranicznych. Posiadanie samochodu 
osobowego jest więc, pomimo znacznych kosztów eksplo-
atacji, motywowane innymi czynnikami niż ekonomiczne.

Gospodarstwo domowe, kupując samochód osobowy, 
uwzględnia zdolność własnego budżetu domowego do tak 
znacznych wydatków w celu poprawy warunków podróży ce-
lowych i obligatoryjnych po aglomeracji miejskiej i poza nią. 
Gospodarstwo domowe bierze pod uwagę cele podróży, jakie 
chce osiągać własnym samochodem w kontekście dotychcza-
sowych sposobów podróżowania transportem zbiorowym. 
Celami tymi mogą być np. żłobek, przedszkole, szkoła, praca, 
zakupy, rozrywka, obiekty sportowe. Kryterium uzasadniające 
chęć podróżowania samochodem, dotyczy interesu całej rodzi-
ny. Przykładem może być jazda samochodem całej rodziny na 
zakupy do centrum handlowego lub imprezę rozrywkową czy 
spacer. Dwu- i więcej osobowa rodzina w przedziale kilku lat, 
zamieszkująca pod tym samym adresem ma ustalony harmo-
nogram odbywania podróży obligatoryjnych. A poza powta-
rzającymi się cyklicznie celami podróży ma również cele po-
dróży fakultatywne wywołane istotną potrzebą całej rodziny. 

Dodatkowym kryterium decyzji o zakupie i eksploatacji 
samochodu osobowego jest „czynnik czasu”. Każdy dojazd 
do celu wymaga czasu, a czas w podróży poza wyjątkami 
jest czasem traconym. Jazda samochodem osobowym „za-
biera czas”, który może być spożytkowany na naukę, roz-
rywkę, rekreację, kulturę czy życie towarzyskie. Jadąc 
transportem zbiorowym, pasażer ma możliwość pozyski-
wania i przetwarzania informacji na laptopie czy tablecie, 
kierowca samochodu osobowego takich możliwości nie ma. 
Nieliczne, bo bardzo kosztowne, samochody osobowe 
w Kalifornii poruszają się bez uczestnictwa kierowcy, które-
go funkcję pełni komputer i wówczas kierowca może wy-
korzystać czas jazdy np. na pracę. 

Członkowie rodziny żyjący w coraz to lepszych warun-
kach bytowych i prowadzący wspólne gospodarstwo odczu-
wają tzw. głód czasu. Z badań prowadzonych w 1996 roku 
w Stanach Zjednoczonych wynika, że 40% Amerykanów 
uważa brak czasu za większy problem niż brak pieniędzy. 
Podobne oceny uzyskał w badaniach ankietowych na terenie 
naszego kraju P. Misiurski, wynika z nich, że pośród ośmiu 
czynników decydujących o wyborze środka transportu na 
pierwszym miejscu respondenci umieścili czas, a na drugim 
koszt przejazdu. 

W procesie przemieszczania na obszarze aglomeracji miej-
skiej w większości porównań czas dotarcia do celu podróży 
transportem zbiorowym jest znacznie dłuższy i wymaga wy-
datkowania większej energii własnej w stosunku do podróży 
samochodem osobowym. Wyraźnie ta różnica występuje, gdy 
dystans do celu podróży na obszarze aglomeracji miejskiej jest 
znaczny, a takich jazd w ciągu dnia jest kilka. Jak wcześniej 
zaznaczyłem gospodarstwo domowe dostrzega w samochodzie 
osobowym wartość materialną i wartość użytkową. Wartość 
użytkowa usługi przemieszczania (dla całej rodziny i poszcze-
gólnych członków rodziny) własnym samochodem obejmuje 
czas jazdy, wydatkowanie energii własnej, koszty użytkowa-
nia, jakość samej podróży, dostępność w osiąganiu celów po-
dróży, elastyczność korzystania z usługi.

Porównanie wartości przemieszczania samochodem oso-
bowym z wartością usługi transportem zbiorowym ustalane 
jest w oparciu o kilka kryteriów. I. Png, D. Lehman rozpatrując 

Rys.1. Wydatek na samochód osobowy i koszty eksploatacyjne a koszty alternatywne na 
transport zbiorowy



TransporT miejski i regionalny 11 2016

16

popyt, stwierdzają, że nie zawsze niska cena dobra czy usługi 
jest zachętą do jego zakupu. W społeczeństwach o wysokim 
poziomie dochodów i konsumpcji popyt występuje w dwóch 
grupach dóbr o tej samej użyteczności (substytuty). 

Są dobra niższego rzędu i zakupują je osoby o niskim bu-
dżecie domowym, dobra normalne zakupują osoby o średnim 
i wyższym poziomie budżetu domowego. Podjęcie decyzji 
o zakupie samochodu osobowego według tych naukowców 
świadczy, że gospodarstwo domowe nie będzie korzystało 
z transportu zbiorowego, ponieważ pragnie podnieść standard 
sposobu przemieszczania. Kto zakupuje dobra normalne, nie 
jest zainteresowany spadkiem cen na dobra niższego rzędu. 
Oferta transportu zbiorowego jest uznawana jako usługa niż-
szego rzędu. Właściciele samochodów osobowych nie są pobu-
dzani spadkiem cen taryfowych w komunikacji zbiorowej do 
rezygnowania z podróży po obszarach miejskich. 

Podatność gospodarstw domowych posiadających samochód 
osobowy na korzystanie z usług komunikacji zbiorowej
Posiadanie samochodu osobowego w gospodarstwie domo-
wym nie oznacza, że wszyscy członkowie rodziny korzysta-
ją z niego jednocześnie. Zależnie od wielkości rodziny i jej 
cyklu życia (np.: okres wychowywania dzieci) nie wszyscy 
mogą i chcą podróżować razem. Wówczas osoby z rodziny 
bez dostępu do samochodu osobowego są zmuszone do od-
bywania podróży transportem zbiorowym. Ta różna liczba 
członków rodziny w podróżach celowych samochodem oso-
bowym po mieście sprawia, że przejazd jednej osoby zawsze 
będzie droższy od przejazdu komunikacją zbiorową, co po-
woduje znaczne zwiększenie wydatków z budżetu domo-
wego na przemieszczanie, ponieważ pozostali członkowie 
rodziny nadal korzystają z transportu zbiorowego i wnoszą 
opłaty za bilety transportu zbiorowego. 

W przypadku względnie częstej podróży dwóch osób sa-
mochodem osobowym można postawić znak równości pomię-
dzy zmiennymi kosztami alternatywnymi, ale jeśli trzy osoby 
z rodziny dość często podróżują razem, to podróż jest znacznie 
tańsza niż podróż dla trzech osób komunikacją zbiorową. 
Hipotetyczne obciążenie pojemności samochodu osobowego 
przez trzyosobową rodzinę przedstawiono na rysunku 2.

 Im częściej członkowie rodziny wspólnie jeżdżą samocho-
dem osobowym, tym rzadziej korzystają z usług transportu 
zbiorowego. Z różnorodności egzystowania w codziennym 
życiu członków rodziny wynika, że w miesięcznym przedzia-
le czasu niektórzy członkowie gospodarstwa domowego 
prawdopodobnie korzystają z transportu zbiorowego, zaku-
pując bilety jednorazowe bądź okresowe. Koszty całkowite 
przemieszczania po aglomeracji miejskiej całej rodziny żyją-
cej na wspólnym gospodarstwie znacznie wzrastają, gdy w jej 
majątku pojawi się samochód osobowy, a znacząco wyższe 
stają się, gdy rodzina posiada dwa samochody osobowe. 

Dlatego uznać należy, że charakterystyka demograficz-
na członków gospodarstwa domowego posiadającego sa-
mochód osobowy pozwala na ustalenie popytu na usługi 
komunikacji zbiorowej, jaki mogą generować.

Dotychczasowe rozważania odnosiły się do jednej rodziny 
żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym i dysponują-
cej budżetem pozwalającym na zakup i eksploatacje samo-
chodu osobowego. Zgodnie z zasadami nauki należy rozpa-
trzyć zalety i wady sytuacji całej zbiorowości gospodarstw 
domowych posiadającej w majątku jeden samochód osobo-
wy. Dlaczego jeden samochód osobowy? Ponieważ posiada-
nie dwóch samochodów osobowych dla gospodarstwa domo-
wego składającego się przeciętnie z 2–6-osobowej rodziny 
w naszym kraju wskazuje, że tyko przypadkowo z braku 
dostępu do własnego samochodu osobowego członkowie tej 
rodziny korzystaliby z transportu zbiorowego.

Korzystając z zasad podanych przez M. McDonalda 
i I. Dunbara4 w zakresie segmentacji rynku, podzielono gospo-
darstwa domowe według sześciu faz cyklu życia rodziny na 
następujące segmenty:

• (z1) osoby niesamodzielne, poniżej 24 roku życia, 
mieszkające z rodzicami lub studiujące na studiach 
dziennych;

• (z2) samotne samodzielne osoby w przedziale wieku 
24–60 lat życia;

• (z3) młode małżeństwa, poniżej 35 roku życia, pro-
wadzące własne gospodarstwo domowe, bezdzietne;

• (z4) pełne rodziny, małżeństwa poniżej 65 roku życia, 
z co najmniej jednym dzieckiem w domu;

• (z5) samotne małżeństwo, bezdzietne, powyżej 35 
roku życia albo z dziećmi usamodzielnionymi;

• (z6) samotne osoby w wieku 60+.

Klasyfikacja gospodarstw domowych według tej struktu-
ry wskazuje, że muszą wystąpić przypadki korzystania przez 
niektórych członków rodziny z usług komunikacji zbiorowej, 
pomimo że gospodarstwo posiada samochód osobowy. Osoby 
z pierwszego segmentu, mogące podróżować bez opieki ro-
dziców, będą bardzo podatne na korzystanie w wybranych 
relacjach z transportu zbiorowego, w kontekście wydatków 
na kulturę, rozrywkę, sport czy życie towarzyskie. Dysponując 
bardzo małym budżetem, mogą zaoszczędzić w wydatkach 
bieżących, korzystając w podróżach obligatoryjnych z usług 
komunikacji zbiorowej. Można uznać, że występuje znaczne 
prawdopodobieństwo pewnej liczby przejazdów z biletem 
jednorazowym w ciągu jednego miesiąca. Natomiast osoby 
wymagające opieki rodziców będą podróżowały tak jak ro-
dzice, to znaczy częściej samochodem niż transportem zbio-
rowym. Cały ten segment wykaże niewielkie zainteresowa-
nie podróżami transportem zbiorowym.

Osoby z segmentu drugiego należą do aktywnych uczest-
ników życia zawodowego i społecznego. Traktują samochód 
osobowy jako narzędzie do przemieszczania pozwalające za-
pewnić szybkość podróży bez względu na wielkość wydatków. 

4 Malcolm McDonald, Ian Dunbar, Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2003, s. 107.

Rys. 2. Hipotetyczne wykorzystanie samochodu osobowego i korzystanie z komunikacji zbio-
rowej w trzyosobowej rodzinie 
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W życiu zawodowym i prywatnym cenią bardzo wysoko czas 
i wygodę, a samochód osobowy spełnia te wymagania. Wiele 
z tych osób prowadzi własny biznes i koszty eksploatacji 
swojego samochodu osobowego wliczają w ciężar działalno-
ści gospodarczej. Częściej korzystają z taksówek osobowych 
niż z transportu zbiorowego. Nie dostrzegają potrzeby ko-
rzystania z transportu zbiorowego. W tym segmencie gospo-
darstw domowych występuje niewielkie prawdopodobień-
stwo korzystania z przejazdów transportem zbiorowym. 
Gospodarstwa jednoosobowe stanowią około 26% wszyst-
kich gospodarstw, tak więc niechęć tego segmentu do korzy-
stania z transportu zbiorowego jest bardzo duża. 

Bardzo podobną aktywność zawodową wykazują osoby 
z trzeciego segmentu. W dwuosobowym gospodarstwie do-
mowym jeden z jego członków, w znacznej liczbie przypad-
ków (np. dojazd do pracy), jest – z dużym prawdopodobień-
stwem – zmuszony do korzystania z transportu zbiorowego.

Członkowie rodzin czwartego segmentu – z uwagi na zróż-
nicowany wiek – mają rozbieżne w czasie i przestrzeni geogra-
ficznej cele podróży i z tego powodu mają ograniczony dostęp 
do samochodu osobowego (tu raczej występuje niewielkie 
prawdopodobieństwo w dostępie do samochodu osobowego), 
są więc zmuszeni do korzystania z transportu zbiorowego. 
Pojawia się duże prawdopodobieństwo, że niektórzy członko-
wie rodziny kupią bilety miesięczne i jednorazowe. W liczniej-
szych rodzinach o zasobnym budżecie domowym pojawia się 
popyt na zakup drugiego i trzeciego samochodu osobowego. 
Bywają przypadki, że wszyscy dorośli członkowie gospodar-
stwa domowego posiadają samochód osobowy. 

Osoby z piątego segmentu osiągnęły standard życia na 
ustabilizowanym poziomie ekonomicznym i nie są przymu-
szeni do podróży obligatoryjnych (nie jeżdżą do pracy). 
Dominują fakultatywne cele podróży, które – zależnie od 
okoliczności – mogą być osiągnięte transportem zbioro-
wym lub własnym samochodem osobowym. Inspiracją do 
korzystania z usług komunikacji zbiorowej jest postawa 
społeczna w odniesieniu do ochrony środowiska naturalne-
go, a nie niska cena biletu komunikacji zbiorowej w stosun-
ku do kosztu podróży samochodem osobowym. Występuje 
określona wielkość prawdopodobieństwa korzystania z usług 
transportu zbiorowego.

Przedstawiciele z ostatniego segmentu sporadycznie korzy-
stają zarówno z własnego samochodu, jaki z transportu zbioro-
wego. Bywają dni, że przemieszczają się po obszarze miasta 
jedynie pieszo lub rowerem, a czasami w ogóle pozostają 
w mieszkaniu. Jeśli podejmują decyzję o celowym przemiesz-
czaniu to korzystają z własnego samochodu osobowego. 
Występuje niewielkie prawdopodobieństwo zgłoszenia popytu 
na usługi transportu zbiorowego. Należy zaznaczyć, że znacz-
na grupa osób w wieku 60+ w ogóle nie może przemieszczać 
się samodzielnie w przestrzeni geograficznej miasta.

Posługując się rachunkiem prawdopodobieństwa, moż-
na oszacować, jak znaczny popyt na usługi transportu zbio-
rowego generują w sumie wszystkie segmenty gospodarstw 
domowych. Podział na sześć segmentów gospodarstw do-
mowych w modelowym ujęciu może być podstawą meto-
dyczną do prowadzenia badań w ustalaniu popytu na usługi 

komunikacją zbiorową gospodarstw domowych, które 
mają jeden samochód. Należy poprzez badania na próbie 
ustalić prawdopodobieństwo (pi) wystąpienia popytu dla 
każdego segmentu gospodarstwa domowego: p1, p2, p3, 
p4, p5, p6. Z kolei, znając z danych statystycznych liczbę 
gospodarstw domowych w poszczególnych segmentach: 
z1, z2, z3, z4, z5, z6, dla danej aglomeracji obsługiwanej 
przez transport zbiorowy, można ustalić oczekiwaną, gene-
rowaną przez te gospodarstwa domowe, wartość popytu 
(Ez) na przewozy komunikacją zbiorową:

 
(Ez) = ( p1 x z1) + ( p2 x z2) +( p3 x z3) +( p4 x z4) +  
+ ( p5 x z5)+ (p6 x z6)

Liczba osób w segmentach poszczególnych gospodarstw 
domowych ulega ewolucyjnym zmianom. Zmianom ulega 
też cała populacja ludności naszego kraju. Liczba mieszkań-
ców naszego kraju według przewidywań demografów będzie 
się pomniejszała, a jednocześnie będzie się zmieniała struktu-
ra wiekowa mieszkańców, co pociąga za sobą zmiany w struk-
turze demograficznej gospodarstw domowych. Wzrastać 
będzie udział jednoosobowych gospodarstw domowych 
w przedziale 24–60 lat oraz powyżej 60 lat. W obu wymie-
nionych segmentach ( z2 i z6) występuje nikłe prawdopodo-
bieństwo do korzystania z usług transportu zbiorowego. 

Podsumowanie
Opracowując strategie zmian w transporcie zbiorowym dla 
konkretnego miasta, należy, zgodnie z wymogami nauki 
ekonomii, ustalić trendy zmian w popycie usług transportu 
zbiorowego. Chcąc tego dokonać, należy znać trendy zmian 
demograficznych, ponieważ z nich wynika źródło popytu. 
W miastach, gdzie będzie następował spadek liczby miesz-
kańców, zmianie ulegnie również struktura demograficzna go-
spodarstw domowych, co wpłynie wyraźnie na spadek popytu 
usług transportu zbiorowego nie tylko na obszarach miejskich, 
ale także w transporcie pozamiejskim. Skutki zmian demo-
graficznych już odczuwa wiele miast. Dotychczasowy przy-
rost liczby samochodów osobowych odciągający pasażerów 
od transportu zbiorowego zatracił swoją dynamikę. Przyrost 
krańcowy liczby samochodów osobowych przypadający na 
1000 mieszkańców zbliża się do zera, a więc już większej liczby 
samochodów osobowych w naszym kraju nie należy się spo-
dziewać. Ograniczenie popytu na usługi transportu zbiorowe-
go będzie teraz spowodowane spadkiem liczby mieszkańców 
i strukturą demograficzną mieszkańców danego miasta. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono geologiczne uwarunkowania 
budowy metra w Krakowie i zaprezentowano możliwości wykorzysta-
nia metod geofizycznych w ich ocenie. Omówiono kierunki rozwoju 
systemu transportowego w Krakowie oraz historyczne koncepcje bu-
dowy metra aż do aktualnej koncepcji z 2014 roku. Charakterystyczna 
budowa zrębowa miasta Krakowa determinuje sposoby geologicznego 
rozpoznania warunków budowy metra. Podkreślono rolę metod geofi-
zycznych w rozpoznaniu zagrożeń wynikających z występowania utwo-
rów krasowych (leje, pustki, próżnie), uskoki, rowy i zręby tektoniczne 
oraz woda pod ciśnieniem w formacjach jurajsko-kredowych. 
Słowa kluczowe: budowa metra, metody geofizyczne, geologia

Geologiczne uwarunkowania budowy 
metra w Krakowie i możliwości  
wykorzystania metod geofizycznych  
w ich ocenie1

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Krakowie
W lipcu 2014 roku uchwalone zostało przez Radę Miasta 
Krakowa „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Studium zakła-
da dynamiczny rozwój miasta jako europejskiej metropolii. 
Jednym z podstawowych warunków spełnienia postawio-
nych w studium celów jest zrównoważenie systemu trans-
portowego. Możliwe będzie to poprzez realizację nowego 
środka transportu szynowego – metra lub premetra. 

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się spadek zainte-
resowania komunikacją zbiorową. Dzieje się tak z powodu 
rozwoju komunikacji indywidualnej. Czynnikiem wpływają-
cym na taką sytuację jest niewątpliwie migracja ludności na 
obrzeża miast, standard komunikacji daleki od oczekiwań 
ludności i, większa w stosunku do poprzednich dziesięcioleci, 
dostępność samochodów osobowych. Obrazuje to poniższy 
wykres (rys. 1) [20]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

Tendencja ta utrzymana jest także w Krakowie. W 2013 
roku udział transportu indywidualnego wynosił 34%, a ko-
munikacji zbiorowej 36%. Od 1975 roku komunikacja in-
dywidualna procentowo rośnie, a zbiorowa spada [2]. 
Należy dążyć do zmniejszenia udziału transportu indywi-
dualnego, szczególnie w mieście zagrożonym smogiem. 
W związku z tym trzeba podjąć intensywne działania 
w celu podniesienia atrakcyjności komunikacji zbiorowej. 
W planach przyjmuje się, że podstawowymi środkami 
transportu zbiorowego Krakowa będą: metro, tramwaj 
i szybka kolej aglomeracyjna. Sytuacja metropolitalna 
Krakowa wymusza stworzenie systemu transportu zbioro-
wego, który umożliwi szybkie i sprawne poruszanie się po 
mieście. Charakter zabudowy, szczególnie centralnej części 
Krakowa, wymusza budowę metra przebiegającego pod 
powierzchnią terenu.

historyczne koncepcje budowy metra w Krakowie 
Pierwszą udokumentowaną próbą wprowadzenia środka 
komunikacji miejskiej nowej jakości było uwzględnienie 
w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Krakowa” z 1965 roku budowy tunelu premetra na odcin-
ku Rondo Mogilskie – Dworzec PKP – ulica Karmelicka 
(Trasa W-Z). Tunel ten miał być częścią trasy szybkiego 
tramwaju, który w przyszłości mógł zostać przekształcony 
w metro [8]. Tak więc rok 1965 można przyjąć za datę po-
jawienia się koncepcji budowy metra w Krakowie.

W 1976 roku powstało kolejne opracowanie mówiące 
o metrze, a mianowicie „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego”. Plan 
ten zakładał wprowadzenie „nowego jakościowo środka 
transportu, którym docelowo miało być metro i kolej miej-
ska” [4]. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go Krakowskiego Zespołu Miejskiego” z 1976 roku zapo-
czątkował podjęcie przez m.in. Biuro Rozwoju Krakowa 
([15] [18]) czy Metroprojekt ([7]) licznych działań studial-
nych dotyczących komunikacji miejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem metra.

W 1982 roku powstało opracowanie sporządzone 
przez niemieckich inży nierów, w ramach współpracy 
Krakowa i Norymbergi. Ekspertyza składająca się z dwóch 
wariantów, zakładała budowę trzech odcinków tunelowych 
w obrębie Śródmieścia i w pełni podtrzymała celowość wpro-
wadzenia tras tunelowych metra na tym obszarze [4]. 

W 1984 roku w Biurze Rozwoju Krakowa ukończono 
prace nad „Projektem systemu transportu Śródmieścia”, 

Rys. 1. Tendencje w transporcie w Polsce na przełomie lat 
Źródło: [20]
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którego celem było określenie zasad rozwoju i funkcjono-
wania komunikacji zbiorowej w centrum Krakowa. Bazując 
na założeniach projektu, przystąpiono do analiz potoków 
pasażerskich występujących w Śródmieściu. Na podstawie 
otrzymanych wyników oraz uwarunkowań historycznych, 
hydrogeologicznych oraz technicznych przedstawiono 
9 wariantów tras podziemnych, które wyczerpywały 
wszystkie możliwości rozwoju komunikacji w omawianym 
obszarze. Dalsze analizy wyłoniły dwie trasy: W-Z oraz 
N-S, które stały się przedmiotem szczegółowych opraco-
wań studialnych [4].

W październiku 1984 roku również w Biurze Rozwoju 
Krakowa opracowano „Prognozę ruchu dla trasy metro 
W-Z” [18]. Celem tej prognozy było określenie wielkości 
potoków pasażerskich dla ustalenia zasadności wprowadze-
nia metra na tej trasie. Analizie poddano 2 warianty trasy 
różniące się od siebie jedynie przebiegiem w centrum 
Krakowa.

W 1985 roku ukończono prace nad „Wstępną koncep-
cją techniczną pierwszej linii metra W-Z” [17]. Praca ta, od 
początku zakładała zaprojektowanie i budowę pełnego sys-
temu metra w Krakowie. Pracownicy Biura Rozwoju 
Krakowa ponownie zaproponowali połączenie tunelami 
podziemnej kolejki Mydlnik z Centrum Administracyjnym 
Huty im. Lenina (z ewentualnym przedłużeniem trasy do 
Wzgórz Krzesławickich). Propozycja ta podyktowana była 
występowaniem w owym czasie dużych potoków pasaże-
rów na tym kierunku. 

Zdecydowano, że do budowy linii W-Z metra stosowane 
będą tylko technologie dostępne w kraju (metody górnicze). 
Założenie to skutkowało koniecznością poprowadzenia niwe-
lety trasy w wodoszczelnych iłach mioceńskich, które stwa-
rzały korzystne warunki do stosowania polskich metod [17]. 
Projektując trasę metra, inżynierowie opierali się m.in. na 
orientacyjnym opracowaniu stworzonym w 1977 roku przez 
Kombinat Geologiczny „Południe” w Katowicach – Zakład 
Badań Geologicznych w Krakowie, pod tytułem: „Doku-
mentacja hydrogeologiczna obszaru miasta Krakowa”, z któ-
rego wynikało, iż na trasie przyszłego metra, strop iłów wy-
stępuje średnio na głębokości 20 metrów [17]. Z tego 
względu przeważająca część trasy znajdowała się na głębo-
kości 30 – 40 metrów.

W 2009 roku sporządzono wstępne studium wykonal-
ności premetra w Krakowie. Projekt miał zawierać propozy-
cję tras na relacjach o największych potokach pasażerskich, 
przebieg trasy w oparciu o dane geotechniczne, prognozowa-
ne wartości wskaźników techniczno-eksploatacyjnych, roz-
wiązania techniczne tuneli i stacji oraz analizę ekonomicz-
ną. Koncepcja dotyczyła premetra po to, by w późniejszych 
latach móc przebudować go na pełnowartościowe metro. 
Efektem pracy było wyłonienie czterech wariantów tras A, 
B, C i D.

Wariant A zakładał budowę 3 linii premetra (rys. 2). 
Linia „czerwona” w tym wariancie przebiega od Bronowic 
poprzez teren AGH, ulicami Basztową i Mogilską, w kie-
runku dzielnicy Prądnik Czerwony, później na Rondo 
Kocmyrzowskie do Huty im. Tadeusza Sendzimira. Linia 

„niebieska” została poprowadzona z Bieżanowa przez ulice: 
Teligi, Wielicką, Krakowską, Straszewskiego, Nowy 
Kleparz, ulicą Prądnicką, przez pętlę tramwajową 
Krowodrza Górka, osiedle Azory do Bronowic Wielkich, 
przez okolice Centrum Handlowego Galeria Bronowice. 
Linia „zielona” miałaby swój początek na osiedlu Kliny, na-
stępnie przebiegając przez ulice: Bobrzyńskiego, Grota – 
Roweckiego, Dietla, Dworzec Główny, Rakowice, osiedla 
Prądnik Czerwony i Mistrzejowice, by kończyć się na pętli 
tramwajowej na osiedlu Piastów [11]. 

Autorzy studium zaproponowali, aby trasy powstawały 
etapami. Etapy budowane w pierwszej kolejności na rysun-
kach zostały zaznaczone linią przerywaną.

Rys. 2. Wariant A premetra w Krakowie 
Źródło: [11]

W roku 2014 przeprowadzono referendum wśród 
mieszkańców Krakowa, w którym jedno z pytań dotyczyło 
budowy metra. W wyniku głosowania 55,11% mieszkań-
ców opowiedziało się za budową podziemnej kolei. Władze 
miasta nie chcą podawać ostatecznej decyzji oraz dat doty-
czących rozpoczęcia robót [21].

Przed ogłoszeniem referendum opublikowany został 
zarys przebiegu I linii metra. Najnowsza koncepcja pro-
ponuje, aby część linii przebiegała pod ziemią, a tam gdzie 
jest to możliwe na estakadach. Ogólny przebieg trasy na-
wiązuje do koncepcji z poprzednich lat na linii W-Z 
(rys. 3) [22].

Rys. 3. Zarys przebiegu linii metra w Krakowie według koncepcji z 2014 roku
Źródło: [22]
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Budowa geologiczna Krakowa
W okolicy Krakowa znajduje się kilka wielkich jedno-
stek geologicznych: monoklina śląsko-krakowska, niecka 
miechowska, zewnętrzne Karpaty fliszowe i górnośląskie 
zagłębie węglowe [19]. Przeważająca część powierzchni 
Krakowa znajduje się na obszarze mioceńskiego zapadli-
ska przedkarpackiego, które w tym rejonie jest wyraźnie 
przewężone (rys. 4). W przewężeniu tym wśród utworów 
miocenu występują jurajskie zręby tektoniczne (fragmenty 
monokliny śląsko-krakowskiej). 

Charakterystyczną cechą budowy geologicznej 
Krakowa są zręby i rowy tektoniczne. Powstały one w oro-
genezie alpejskiej na skutek ruchów tensyjnych (rys. 5) 
[13]. Najbardziej znanym przykładem takiej formy tekto-
nicznej jest zrąb Wawelu. Zrębami tektonicznymi na tere-
nie miasta są: zrąb Sowińca, zrąb Kostrza, zręby 
Pychowickie, zrąb Twardowskiego, Krzemionki Podgórskie. 
Pozostała grupa zrębów występuje jedynie pod powierzch-
nią terenu. Zaliczyć można do niej: zrąb Skałki, 
Śródmieścia oraz zręby w rejonie ulic: Balickiej, Brzozowej, 
Dajwór, Głowackiego, Jasnej, Krupniczej, Miodowej, 
Odrowąża, Piaszczystej, Podchorążych, Prądnickiej, 
Rajskiej oraz Szujskiego [11]. Zręby tektoniczne prze-
dzielone są rowami. Do rowów tektonicznych można zali-
czyć: rów Rudawy, rów Cholerzyn-Półwieś, rów Liszki-
Skotniki, rów Wisły, rów Dębnicki. Obecnie w Krakowie, 
ze względu na poszerzenie się granic administracyjnych, 
znajdują się: zrąb Kurdwanowa, rów Łagiewnik, rów 
Nowej Huty. W centrum Krakowa można natknąć się na 
kilka mniejszych rowów tektonicznych, które ograniczają 
bądź rozdzielają zręby tektoniczne. Na obszarach, na któ-
rych występują rowy lub obniżenia tektoniczne, strop 
podłoża jurajsko-kredowego zawiera się pomiędzy 40 a 70 
metrami pod poziomem terenu. Do miejsc, w których 
strop znajduje się głębiej, możemy zaliczyć Rów Krzeszo-
wicki (ponad 100 m) oraz w rejonie Nowej Huty (300–
400 m) [11]. Zręby tektoniczne utworzone są przez utwo-
ry jurajskie. Są to wapienie, które najczęściej występują 
w postaciach: gruboławicowej, skalistej, płytowej.

Wapienie gruboławicowe reprezentowane są poprzez ła-
wice buł krzemiennych, zwykle rozproszonych w obrębie 
ławicy. Miąższość ławic zazwyczaj mieści się w przedziale od 
0,5 do 1,5 metra, lokalnie wzrastając do 3 metrów [11]. 
Wapienie skaliste występują jako kilkudziesięciometrowe 
masywy blokowe; nie wykazują uławicenia. Wapienie w po-
staci płytowej można spotkać w ławicach wśród wapieni 
gruboławicowych i skalistych.

Na wapieniach jury osadziły się utwory kredowe, które 
wykształcone są w postaci margli, wapieni marglistych oraz 
zlepieńców wapnistych. Najliczniej występują w północnej 
części rejonu Krakowa, gdzie ich miąższość dochodzi do oko-
ło 40 metrów, w części południowej spotykane są utwory 
kredowe o miąższości nie przekraczającej kilku metrów [11].

Prowadząc tunele metra (np. w centrum Krakowa lub 
pod Wisłą), należy liczyć się z utworami jurajsko-kredowy-
mi. Graficzne przedstawienie wyżej opisanych formacji 
stratygraficznych w rejonie centrum Krakowa prezentowa-
ne jest na rysunku 6 za pomocą trzech przekrojów geolo-
gicznych: przekrój I-I poprowadzono z Krzemionek przez 
Wzgórze Wawelskie i Stare Miasto w kierunku Kleparza, 
przekrój II-II z ulicy Podwale do ulicy Westerplatte, prze-
krój III-III z ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Józefa 
Dielta.

Utwory trzeciorzędowe w interesującej nas strefie repre-
zentowane są przeważnie przez piaski bogucickie, występu-
jące na obszarze Nowej Huty. Do utworów pochodzących 
z tego okresu, możemy również zaliczyć morskie osady 

Rys. 4. Kraków na tle budowy geologicznej 
Źródło: [12]

Zapadlisko przedkarpackie jest młodą jednostką tekto-
niczną, oddzielającą orogen karpacki od jego przedpola. 

Według jednego z poglądów granicą północną zapadlis-
ka przedkarpackiego są rowy Nowej Huty i Krzeszowic 
[1], [5], [6]. W skład zapadliska przedkarpackiego wcho-
dzą rowy wypełnione miocenem oraz rozdzielające je zręby 
zbudowane z utworów starszych. Struktury jurajskie leżące 
w obrębie zapadliska przedkarpackiego stanowią południo-
wy kraniec monokliny śląsko-krakowskiej [10].

J. Rutkowski [16] określa miejsce położenia Krakowa 
jako strefę wielkich bloków tektonicznych południowo-
-wschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej, która 
w tym miejscu przechodzi w zapadlisko przedkarpackie. 

Rys. 5. Przekrój geologiczny przez rejon Krakowa: 1 – skały metamorficzne, 2 – sylur, 3 – 
sylur górny, 4 – dewon, S – wizen, 8 – namur, 7 – jura środkowa, 8 – jura górna, 9 – kreda 
górna, 10 – miocen zapadliska przedkarpackiego, 11 – flisz karpacki, 12 – uskoki
Źródło: [6]
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mioceńskie, takie jak [20]: margliste iły (które mogą za-
wierać przewarstwienia tufitów, piaskowców, gipsu lub pia-
sków), wapienie, zlepieńce ilaste. W lejach oraz szczelinach 
krasowych można spotkać się, z pochodzącymi z paleoge-
nu, niewielkimi ilościami piasków, iłów oraz rumoszu wa-
pienno-krzemiennego.

Budowa metra odbywać się będzie głównie w utworach 
czwartorzędowych. Przede wszystkim są to piaski, żwiry, 
namuły, gliny oraz grunty organiczne. W zależności od 
czynników, takich jak wysokość nad poziomem morza czy 
odległość od cieków wodnych, można spodziewać się wy-
stępowania różnych utworów czwartorzędowych [11].

Na obszarach Wysoczyzny Krakowskiej (około 240 m 
n.p.m.), podobnie jak na tarasie średnim, licznie występują 
lessy oraz gliny lessopodobne. Miąższość utworów czwarto-
rzędowych na tym obszarze dochodzi do kilkunastu me-
trów. Poza utworami lessowymi występują także piaski 
wodnolodowcowe miejscami przykryte glinami.

Wody podziemne na omawianym obszarze występują 
we wszystkich wcześniej omawianych formacjach straty-
graficznych. Główny poziom wodonośny tworzą żwirowo-
-piaszczyste formacje czwartorzędowe. Zwierciadło wód 
podziemnych w tych utworach układa się zazwyczaj zgod-
nie z morfologią terenu – na wysoczyznach występuje głę-
biej niż na tarasie niskim czy średnim [9]. 

W utworach trzeciorzędowych znaczące, ciągłe pozio-
my wodonośne napotkać można jedynie w przewarstwie-
niach piasków bogucickich na terenie Czyżyn i Nowej 
Huty. W pozostałych formacjach, pochodzących z tego 
okresu, występują jedynie lokalnie.

W miejscach, w których utwory trzeciorzędowe spoty-
kają się z jurajsko-kredowymi, natrafić można na wody pod 
ciśnieniem. Zazwyczaj posiadają zwierciadło artezyjskie 
usytuowane od kilku do kilkunastu metrów ponad po-
wierzchnią terenu. Zjawisko to doskonale zaobserwować 
można w rejonach zdrojów pitnych przy ulicy Królewskiej, 
Majora, Podchorążych czy placu Sikorskiego [11]. 

W utworach jurajskich wody podziemne występują – 
podobnie jak w utworach kredowych – w wapiennych 
szczelinach i próżniach krasowych, które ulokowane są za-
zwyczaj w zrębach oraz rowach tektonicznych [11]. Wody 
w tych utworach charakteryzują się zróżnicowaną wzajem-

nością więzi hydraulicznych. Zwierciadło występuje w nich 
jako swobodne i położone jest na głębokości od kilku do 
kilkunastu metrów pod poziomem terenu.

Wstępną ocenę warunków geologicznych na I trasie 
planowanej linii metra w Krakowie można znaleźć w arty-
kule S. Albiricht i M. Górnikiewicz [3]. Przebieg planowa-
nej trasy I linii metra jest w części pod powierzchnią terenu 
i w części na jego powierzchni. W odcinkach pod po-
wierzchnią terenu w przeważającej części trasa będzie bie-
gła w utworach czwartorzędowych. Są to utwory piaszczy-
ste i żwirowe. Utwory te są niespoiste i mogą występować 
tam przewarstwienia słabonośnych gruntów np. torfów. 
W rejonie Nowej Huty, aż do stacji Osiedle Oświecenia, 
linia metra przebiega powyżej poziomu wód gruntowych. 
W dalszej części w kierunku na zachód, planowana linia 
metra przebiega na granicy występowania wód grunto-
wych. Między stacją Kraków Arena i Cystersów, aż prawie 
do końca planowanej trasy, linia metra przebiega już pod 
poziomem wód gruntowych i należy się liczyć z możliwym 
znacznym dopływem wody w trakcie prowadzenia prac bu-
dowlanych. Może to utrudnić ich prowadzenie. Jest praw-
dopodobne, że trasa napotka niezidentyfikowane zręby ju-
rajskie w obrębie Śródmieścia. 

Rola metod geofizycznych w rozpoznaniu tras metra  
w Krakowie
Metody geofizyczne są szybkie w użytkowaniu i bezinwa-
zyjne w badaniu budowy geologicznej. Szybka jest też in-
terpretacja wykonanych badań. Spośród wielu metod geo-
fizycznych tylko niektóre nadają się do rozpoznana podłoża 
gruntowego dla budowy metra. Zalicza się do nich: metody 
sejsmiczne, metody elektrooporowe, metody georadarowe.

Wszystkie wymienione metody geofizyczne będą przy-
datne w ustaleniu granic litologicznych między warstwami. 
Przydane jest stosowanie dwóch metod na tych samych 
profilach, co pozwala na weryfikację danych pomiarowych. 
Interesującą z punktu widzenia budowy metra jest metoda 
prześwietleń sejsmicznych, wykorzystująca pomiary pręd-
kości rozchodzenia się fali w podłożu. Dzięki zastosowaniu 
metody prześwietleń sejsmicznych można ocenić stan pod-
łoża gruntowego pod kątem stref osłabienia, zapadania, 
rozluźnień, pustek oraz stref przebić hydraulicznych, ocenić 
stan intensywności spękań górotworu, zlokalizować płytkie 
uskoki, ocenić zagrożenie deformacjami nieciągłymi pod 
kątem pustek, kawern oraz zapadlisk (np. w wapieniach 
jurajskich zjawiska krasu) (rys. 7).

Zasadniczym celem metody elektrooporowej jest okre-
ślenie oporu właściwego podłoża gruntowego. Metoda 
elektrooporowa jest wrażliwa na zawodnienie. Można więc 
nią wykryć istniejące zawodnione soczewki gruntu, wystę-
powanie pustek i rozluźnień. 

Ostatnia z wymienionych metod, georadarowa, znana 
również pod skrótem GPR (Ground Penetrating Radar) 
należy do grupy metod elektromagnetycznych. Jest to me-
toda szybka. Za jej pomocą można w szybki i dokładny 
sposób rozpoznać przypowierzchniowe podłoże gruntowe pod 
kątem obiektów o strukturze nieciągłej (szczeliny, pęknięcia, 

Rys. 6. Schematyczne przekroje geologiczne w centrum Krakowa: 1 – utwory czwartorzędo-
we, 2 – utwory mioceńskie, 3 – utwory jurajsko-kredowe 
Źródło:[11]
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uskoki) oraz uzbrojenia terenu. (pomiary wykonywane me-
todą ciągłą). W warunkach infrastruktury miejskiej jest 
niezastąpiona. 

Podsumowanie
Mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się w referendum „na 
tak” w sprawie budowy metra. Obecnie miasto w swoim 
układzie transportu nie zaspokaja potrzeb mieszkańców 
i turystów w szybkim przemieszaniu się po Krakowie. 
Zanieczyszczenie powietrza zagrażające zdrowiu i życiu 
mieszkańców oraz zakorkowane miasto powinny skła-
niać ośrodki decyzyjne do podjęcia starań o nowe środ-
ki transportu, m.in. metro. Powiedzenie: „nie od razu 
Kraków zbudowano” w pełni oddaje istotę problemu me-
tra w Krakowie. Budowa geologiczna podłoża gruntowe-
go w Krakowie powoduje pewne zagrożenia dla budowy 
metra, dlatego należy je wcześniej zdiagnozować i przygo-
tować plan zapobiegania określonym zjawiskom. Nie jest 
też dokładnie rozpoznana budowa geologiczna podłoża 
wzdłuż planowanej linii metra. Zagrożenia mogą wynikać 
z występowania utworów krasowych (leje, pustki, próżnie), 
uskoki, rowy i zręby tektoniczne oraz woda pod ciś nieniem 
w formacjach jurajsko-kredowych. Tradycyjne metody geo-
logiczne, takie jak sondowania statyczne czy dynamiczne, 
mają charakter punktowy i mogą się okazać niewystarcza-
jącym narzędziem do uzyskania potrzebnej wiedzy o bu-
dowie geologicznej i hydrogeologicznej podłoża. W celu 
uniknięcia zagrożeń związanych z budową metra w skom-
plikowanych warunkach geologicznych należy dokonać 
dokładnego rozpoznania podłoża gruntowego Krakowa, 
posługując się metodami geofizycznymi (sejsmika, geora-
dar, metoda elektrooporowa), wspartymi ewentualnie tra-
dycyjnymi metodami geologicznymi.

Metody geofizyczne umożliwiają określenie rodzaju 
i miąższości skał budujących podłoże, zbadanie stref niecią-
głości (np. pustki, leje krasowe) i spękań oraz zlokalizowa-
nie uskoków. Ponadto metody geofizyczne mogą posłużyć 
do określenia położenia zwierciadła wód podziemnych oraz 
wykrycia soczewek wód zawieszonych. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie działań prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budowy Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM). Planowany system z założenia ma stać się 
główną osią transportową miasta i otaczających go gmin. Równocześnie 
powinien stanowić on realną alternatywę dla coraz bardziej uciążliwego 
przemieszczania się przy wykorzystaniu samochodów. W pracy przedsta-
wiono zarówno działania związane z budową docelowego systemu, jak 
i prace bieżące prowadzone przez jednostki odpowiedzialne za organizację 
publicznego transportu zbiorowego, które już dziś usprawniają działanie 
kolei regionalnych na obszarze Poznania i jego zaplecza. Dzięki działa-
niom realizowanym przez zainteresowane podmioty funkcjonowanie ko-
lei na analizowanym obszarze ulega wyraźnej poprawie, czego dowodem 
jest rosnąca liczba osób korzystających z kolei w aglomeracji. 
Słowa kluczowe: kolej metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, 
PKM, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

droga do Poznańskiej  
Kolei Metropolitalnej – działania  
na rzecz budowy systemu kolei  
w aglomeracji poznańskiej1

Wprowadzenie
Zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obsza-
rze wielkich aglomeracji w Polsce zmuszają do poszukiwań 
rozwiązań transportowych pozwalających na redukcję uciąż-
liwości generowanych przez narastającą kongestię transpor-
tową. Koszty społeczne i ekonomiczne związane z rozbudo-
wą układów drogowych wydają się być zbyt wysokie, poza 
tym efekty takiego działania ograniczają się bardzo często 
jedynie do likwidacji zatorów w strefie podmiejskiej [1]. 
Jednym z możliwych rozwiązań jest oparcie funkcjonowania 
transportu na infrastrukturze szynowej (kolejowej), której 
potencjał, szczególnie na obszarze dużych miast i ich aglo-
meracji, wydaje się dziś być nie do końca wykorzystywany.

Fakt ten został dostrzeżony przez włodarzy najwięk-
szych polskich miast, czego efektem są liczne prace koncep-
cyjne prowadzone w wielu ośrodkach, zwieńczeniem któ-
rych ma być powstanie systemu kolei miejskiej, aglomera-
cyjnej czy metropolitalnej. Jak szacują Bul i Rychlewski [1] 
obecnie na całym świecie istnieje ponad 200 systemów ko-
lei metropolitalnych (w tym 2 w Polsce: w Trójmieście 
Szybka Kolej Miejska wraz z oddaną do użytku w 2015 
roku Pomorską Koleją Metropolitalną, a także w Warszawie 
– Warszawska Szybka Kolej Miejska). O planach budowy 
systemu wspomina się także w Łodzi (ŁKA), konurbacji 
Bydgosko-Toruńskiej (BiT City), Krakowie, Wrocławiu, 
Szczecinie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze czy Rzeszowie. 

Od 2010 r. prowadzone są również intensywne działa-
nia na rzecz budowy systemu kolei metropolitalnej 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej. Sprzyja temu bar-
dzo korzystny, niemalże modelowy, układ poznańskiego 
węzła kolejowego, rosnąca liczba mieszkańców gmin pod-
miejskich oraz coraz większa kongestia transportowa 
w mieście, której przyczyną jest rosnąca liczba samocho-
dów prywatnych [2]. Dane opublikowane przez GUS (za-
prezentowane w [2]) wskazują, że Poznań i powiat po-
znański stanowią jedną z najdynamiczniej rozwijających 
się aglomeracji miejskich w kraju. Szczególnie intensyw-
nie rozwija się strefa podmiejska wokół Poznania, na ob-
szarze której w latach 2004–2014 przybyło ponad 80 tys. 
osób, co wskazuje na ponad 26% przyrost liczby ludności 
(najszybsze tempo wzrostu w kraju). Migracje mieszkań-
ców Poznania do gmin podmiejskich skutkują zwiększe-
niem liczby przemieszczeń osób, które zmieniając miejsce 
zamieszkania, najczęściej pracują, uczą się w tym samym 
miejscu jak dotychczas.

Z uwagi na istniejący potencjał przewozowy kolei 
wskazuje się na potrzebę zwiększenia jej roli w strukturze 
przemieszczeń, szczególnie na obszarze Poznania jak i jego 
bezpośredniego zaplecza. Dla sporej grupy mieszkańców 
miasta i strefy podmiejskiej kolej mogłaby stać się konku-
rencyjnym środkiem transportu, co powinno mieć swoje 
przełożenie na ograniczenie zjawiska kongestii. Z tego też 
względu od pewnego czasu mówi się o potrzebie stworze-
nia nowego systemu kolei metropolitalnej, który zapew-
niłby zwiększoną obsługę komunikacyjną miastu i jed-
nostkom z nim graniczącym. W ramach systemu funkcjo-
nować miałyby koleje regionalne, których takt 
wzmocniony byłyby składami kursującym jedynie na ob-
szarze metropolii. Kluczowym zadaniem z punktu widze-
nia poprawy funkcjonowania transportu publicznego na 
analizowanym obszarze jest także potrzeba integracji 
przestrzennej, taryfowej i organizacyjnej kolei z innymi 
formami transportu. Aby zrealizować to zadanie, nie-
zbędne jest zintegrowane podejście do tematu rozwoju 
kolei na obszarze metropolii. Ważnym wyzwaniem jest 
także potrzeba zakupu nowego taboru w celu poprawy 
komfortu podróżowania [2].Celem artykułu jest zapre-
zentowanie działań prowadzonych jednostki samorządu 
terytorialnego na rzecz budowy Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej (PKM). Planowany system z założenia ma stać 
się główną osią transportową miasta i otaczających go 
gmin. Równocześnie powinien stanowić on realną alter-
natywę dla coraz bardziej uciążliwego przemieszczania się 
przy wykorzystaniu samochodów. W pracy przedstawiono 
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zarówno działania związane z budową docelowego syste-
mu, jaki i prace bieżące prowadzone przez jednostki od-
powiedzialne za organizację publicznego transportu zbio-
rowego, które już dziś usprawniają działanie kolei regio-
nalnych na obszarze Poznania i jego zaplecza. Dzięki 
działaniom realizowanym przez zainteresowane podmioty 
funkcjonowanie kolei na analizowanym obszarze ulega 
wyraźnej poprawie, czego dowodem jest rosnąca liczba 
osób korzystających z kolei w aglomeracji. 

działania na rzecz budowy systemu Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej
Pierwsze propozycje budowy systemu kolei metropolital-
nej na obszarze funkcjonalnym Poznania pojawiały się już 
w latach 70. ubiegłego wieku. W ramach budowy kolei 
aglomeracyjnej powstało wówczas kilka przystanków kole-
jowych (m.in. Poznań Karolin, którego celem było umożli-
wienie dotarcia do największej elektrociepłowni w mieście, 
czy też Poznań Dębina pozwalający na dojazd do zakładów 
im. H. Cegielskiego). W późniejszych latach ograniczono 
się jedynie do prowadzenia prac koncepcyjnych dot. plano-
wanego systemu. 

Działania na rzecz budowy kolei metropolitalnej na-
brały realnych kształtów dopiero pod koniec pierwszej 
dekady XXI. wieku. Pierwszym krokiem do urzeczywist-
nienia zamierzeń było wpisanie programu budowy syste-
mu PKM do dokumentów strategicznych i planistycznych 
rangi lokalnej i regionalnej. Dokumentem strategicznym, 
który jako pierwszy podkreślał potrzebę zwiększenia roli 
kolei w przewozach pasażerskich na analizowanym obsza-
rze, była Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 
Metropolia Poznań 2020 [3]. W ramach dokumentu, który 
powstał w 2010 roku na zlecenie Rady Aglomeracji 
Poznańskiej (zrzeszającej wówczas 20 gmin, powiat po-
znański i miasto Poznań), przygotowano program 2.2 Kolej 
Metropolitalna, którego celem było „zwiększenie znacze-
nia kolei w obsłudze transportowej metropolii oraz pod-
niesienie udziału transportu publicznego w przewozach 
relacji obszar metropolitalny – Poznań”. Program pod-
kreślał potrzebę zwiększenia częstotliwości połączeń kole-
jowych w metropolii, zakupu taboru w celu osiągnięcia 
60-, 30- lub 20-minutowej częstotliwości na określonych 
relacjach oraz działania na rzecz remontów linii w celu 
zwiększenia ich przepustowości i prędkości ruchu pocią-
gów. W ramach programu wskazywano na konieczność 
wprowadzenia taktowanego rozkładu jazdy i komplekso-
wego systemu informacji pasażerskiej. Podkreślano rów-
nież potrzebę integracji kolei metropolitalnej z lokalnymi 
systemami transportu zbiorowego, budowę peronów 
przesiadkowych na tramwaje i autobusy, powiązanie roz-
kładów jazdy sieci kolejowej z publi  cz nym transportem 
lokalnym i regionalnym oraz włączenie kolei metropoli-
talnej do wspólnego systemu taryfowo-biletowego [3]. 
Podobne zapisy pojawiły się także w późniejszym okresie 
w innych dokumentach strategicznych rangi regionalnej 
(Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 
2020 roku) i lokalnej.

Następcą prawnym Rady Aglomeracji Poznańskiej 
(która stanowiła nieformalne porozumienie jednostek 
gminnych i powiatowych) w 2011 roku zostało Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań, które za główny cel postawi-
ło sobie wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego me-
tropolii oraz współpracy jednostek. Jednym z głównych 
wyzwań, jakie postawiło przed sobą stowarzyszenie, było 
wdrożenie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 
Metropolia Poznań 2020. Realizację programu dotyczące-
go budowy kolei metropolitalnej uznano za jedno z najważ-
niejszych zadań nowej jednostki. 

Pierwszym działaniem w kierunku realizacji projektu 
budowy kolei metropolitalnej, które wykonało Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań, było określenie popytu na 
usługi PKM. W tym celu stowarzyszenie zleciło Centrum 
Badań Metropolitalnych UAM przygotowanie opracowa-
nia pt. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi 
transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”[4]. 
W dokumencie przedstawiono diagnozę aktualnej sytuacji 
pod kątem funkcjonowania transportu kolejowego, okre-
ślono potencjał demograficzny i przewozowy PKM, a także 
zbadano społeczne oczekiwania związane z realizacją pro-
jektu. Wyniki przedstawione w opracowaniu jednoznacznie 
wskazały na zasadność budowy kolei metropolitalnej.

Z uwagi na powyższe Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań przygotowało projekt „Masterplan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej”, na który otrzymało dofinansowanie 
w ramach programu regionalnego EOG 2009–2014. 
Celem projektu była poprawa systemu funkcjonowania 
transportu publicznego obszaru funkcjonalnego Poznania, 
w szczególności transportu kolejowego [5]. Na mocy umo-
wy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury stowarzysze-
nie zobowiązało się do przygotowania w ramach ww. pro-
jektu „Koncepcji Zintegrowanego Transportu Publicznego” 
oraz „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiad-
kowych”, a także do opracowania projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządza-
nia inwentaryzacji obiektów stacyjnych i opracowania kon-
cepcji ich rewitalizacji. Partnerami Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań przy realizacji projektu zostało 39 podmiotów, 
w tym 29 partnerów samorządowych, wśród nich woje-
wództwo wielkopolskie, powiat poznański, 4 miasta (wraz 
z Poznaniem) i 23 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a tak-
że zarządcy infrastruktury, przewoźnicy oraz organizacje 
społeczne i instytucje naukowe. Projekt został zainauguro-
wany poprzez organizację konferencji naukowej 23 kwiet-
nia 2014 roku.

W wyniku realizacji umowy w ramach projektu 
„Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” part-
ner – województwo wielkopolskie – zleciło wykonanie 
i odebrało opracowanie „Koncepcji zintegrowanego trans-
portu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła 
Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropoli-
talnego”[6]. Wykonawcą opracowania zostało konsorcjum 
firm WYG Consulting Sp. z o.o. – Lider i WYG 
International Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach koncepcji 
wykonano:
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• „Analizę istniejącej infrastruktury kolejowej pod ką-
tem możliwości uruchomienia regularnych połączeń 
metropolitalnych (Poznańska Kolej Metropolitalna), 
ze wskazaniem zakresu niezbędnych inwestycji”;

• „Analizę zapotrzebowania PKM na tabor kolejowy 
uwzględniający specyfikę ruchu metropolitalnego”;

• „Analizę wpływu realizacji projektu PKM na ograni-
czenie emisji CO

2
”;

• „Analizę wpływu funkcjonowania PKM na metropo-
litalny rynek pracy oraz przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu”;

• „Plan operacyjny wdrożenia «Koncepcji zintegrowa-
nego transportu publicznego w oparciu o linie kolejo-
we Poznańskiego Węzła Kolejowego»;

• „Wariantowy rozkład jazdy”;
• „Analizy ekonomiczne”.

Kolejnym działaniem w celu realizacji założeń projektu 
było przygotowanie opracowania pt. „Koncepcja budowy 
funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku 
zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komple-
mentarnych do komunikacji publicznej”[7]. Realizację za-
dania stowarzyszenie powierzyło firmie Blue Ocean 
Business Consulting z Warszawy. W ramach dokumentu 
opracowano jednolite wymagania dotyczące węzłów prze-
siadkowych wraz z parkingami P & R w ramach Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej w celu zwiększenia dostępności do 
usług publicznego transportu zbiorowego, uwzględniając 
potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano rów-
nież koncepcję świadczenia w pobliżu węzłów przesiadko-
wych usług publicznych oraz usług komercyjnych komple-
mentarnych do transportu publicznego. W opracowaniu 
przedstawiono również aktualny stan obiektów stacyjnych. 

Innym dokumentem, którego wykonanie zleciło Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań, była „Analiza infrastruktury 
technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomie-
nia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metro politalnej”[8]. 
Celem opracowania było określenie możliwości i warunków 
uruchomienia pierwszego etapu systemu kolei metropoli-
talnej. Opracowanie zawierało m.in. propozycję zasięgu ko-
lei metropolitalnej oraz wariantowy rozkład jazdy w 1 eta-
pie funkcjonowania systemu, informacje o zapotrzebowa-
niu na tabor wynikające z powyższych propozycji oraz 
ocenę wpływu wzrostu ruchu kolejowego, wynikającego 
z powyższych propozycji, na jakość ruchu samochodowego 
na przejazdach kolejowych. 

Niezwykle podniosłe wydarzenie związane z realizacją 
projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej” miało miejsce 2 lipca 2015 roku w Sali Białej 
Urzędu Miasta Poznania. W trakcie trzeciego posiedzenia 
Rady Projektu uczestniczący w posiedzeniu partnerzy pro-
jektu jednogłośnie uchwałą przyjęli „Zasady Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej”, które prezentują podstawowe in-
formacje o tworzonym systemie [5].

Brzmią one następująco:
1. Poznańska Kolej Metropolitalna to tworzące system 

osobowe połączenia kolejowe w obszarze metropolital-

nym Poznania. PKM jest wspólnym przedsięwzięciem 
województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego 
oraz gmin – partnerów Projektu Master Plan dla 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

2. Organizator. Organizatorem publicznego transportu 
kolejowego, w ramach którego realizowane są połącze-
nia PKM, jest województwo wielkopolskie.

3. Częstotliwość. Podstawowym parametrem charaktery-
zującym połączenia PKM jest średnia częstotliwość kur-
sowania w godzinach szczytu nie rzadziej niż dwa razy 
na godzinę (co 30 min).

4. Zasięg. Poznańska Kolej Metropolitalna to początkowo 
połączenia osobowe z Poznania do następujących stacji 
i z powrotem (rys. 1): 

Rys. 1. Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w wariancie maksymalnym i minimalnym
Źródło: opracowanie własne

Nr linii Zasięg minimalny Zasięg maksymalny
356 Murowana Goślina Wągrowiec
353 Pobiedziska Gniezno
3 Kostrzyn Września
272 Środa Jarocin
271 Czempiń Kościan
357 Stęszew Grodzisk
3 Buk Nowy Tomyśl
351 Szamotuły Szamotuły
354 Oborniki Wlkp. Rogoźno.

5. Decyzje o zasięgu i częstotliwości podłączeń PKM bę-
dzie podejmował Organizator publicznego transportu 
kolejowego na podstawie rzeczywistych potoków pasa-
żerskich po zasięgnięciu opinii gmin leżących wzdłuż 
danej linii kolejowej.

6. Finasowanie. Zarząd województwa wielkopolskiego 
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań wypracują 
i przedłożą partnerom do uzgodnienia sposób współfi-
nansowania przewozów zapewniających częstotliwość 
w godzinach szczytu 2 razy na godzinę.
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7. Wspólny bilet. Województwo wielkopolskie i miasto 
Poznań przedłożą wszystkim gminom na obszarze działa-
nia PKM propozycję zawarcia porozumienia w sprawie 
wspólnego biletu. Miasto Poznań przedłoży partnerom 
ofertę wykorzystania w tym celu karty PEKA.

8. Tabor. Organizator publicznego transportu kolejowego 
określi wymagania oraz wskaże sposób zaspokojenia za-
potrzebowania na tabor.

9. Punkty przesiadkowe. Gminy, na terenie których znaj-
dują się stacje i przystanki kolejowe, gdzie zatrzymywać 
się będą pociągi PKM przejmą odpowiedzialność za mo-
dernizację i utrzymanie punktów przesiadkowych. 
Gminy podejmą rozmowy z dotychczasowymi właści-
cielami w celu przejęcia na własność wybranych nieru-
chomości służących funkcjom komunikacji publicznej 
w tym budynków stacyjnych.

10.Integracja z lokalnym publicznym transportem zbioro-
wym. Wraz z uruchamianiem połączeń PKM na po-
szczególnych liniach gminy będą organizować zsyn-
chronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadko-
wych oraz będą ograniczać połączenia autobusowe kon-
kurencyjne do PKM.

11.Szczegółowa koncepcja PKM jest opisana w następują-
cych opracowaniach: 
• „Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego 

w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wy-
dzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego”, oprac. 
zbior. WYG Consulting Sp. z o.o. Warszawa 2014

• J. Rychlewski, E. Plucińska: „Analizy infrastruktury 
technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uru-
chomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej”, Poznań 2015.

Powyższe zasady stanowią pierwszy twardy zapis precy-
zujący docelowe parametry planowanego systemu. 
Określono w nich, czym jest Poznańska Kolej Metro po-
litalna, wskazano podmiot organizujący przewozy oraz 
przyjęto podstawowe parametry i obszar funkcjonowania. 
Uzgod niono także podstawowe zasady dotyczące finanso-
wania działalności, zapotrzebowania na tabor oraz odpo-
wiedzialności za punkty przesiadkowe i działanie całego 
systemu transportowego. Wskazano również koncepcję 
(szczegółowo opisaną przez Bula w [2]), w oparciu o którą 
system PKM ma być budowany. 

Projekt pt. „Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej” znajduje się nadal w trakcie realizacji. Ważnym 
jego elementem będzie opracowanie projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian stu-
diów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogo-
wych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Działania planistyczne 
skierowane mają być na rozwój kolei metropolitalnej, kon-
centrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji 
lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dwor-
ców i terenów, na których zlokalizowano przystanki. Projekty 
planów miejscowych powinny również stanowić inspirację 

do rewitalizacji terenów wokół istniejących stacji i przystan-
ków kolejowych. Koncepcja zakłada finansowane działań ze 
środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych [5].

Aktualnie prowadzone są również prace nad określeniem 
sposobu finansowania systemu. Na spotkaniu Rady Projektu 
w Urzędzie Marszałkowskim dnia 18 grudnia 2015 roku 
przedstawiono opracowanie pt. „Założenia budowy modelu 
finansowania Poznańskiej Kolei Metro politalnej przez jed-
nostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, obsługi-
wanych koleją aglomeracyjną”. Wstępna koncepcja zakłada 
partycypację finansową jednostek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli (gmin, powiatów, województwa), na ob-
szarze których działać ma system PKM.

Na wysoki priorytet działań zmierzających do rozwoju 
transportu kolejowego na obszarze Poznania i jego strefy 
podmiejskiej wskazują również plany wydatkowania fundu-
szy unijnych z perspektywy budżetowej 2014–2020. W ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy-
gotowano program o nazwie „Poznańska Kolej Metropo-
litalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego 
wokół transportu szynowego w MOF Poznania”[9]. Głównym 
działaniem w ramach programu będzie budowa systemu zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), które zdefi-
niowano jako miejsca umożliwiające dogodną zmianę środka 
transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych 
infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystan-
ki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy infor-
macyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem 
jazdy, linią komunikacyjna lub siecią. W ramach projektu 
możliwe jest dofinansowanie kosztów tworzenia zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach kole-
jowych i przystankach, a także przy najważniejszych z punk-
tu widzenia funkcjonowania systemu transportu pętlach lub 
przystankach tramwajowych. Ponadto w ramach programu 
mogą być także realizowane węzły przesiadkowe położone 
przy wodnych liniach komunikacyjnych. Na cały projekt 
przeznaczono 127 milionów euro.

W ramach wydatkowania środków europejskich z puli 
regionalnej zakłada się także realizację kilku projektów 
komplementarnych, których celem jest poprawa funkcjo-
nowania transportu kolejowego. W Wielkopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014–2020 
[10] zapisano 60 mln € na modernizację obiektów dworco-
wych i pokolejowych w województwie, przewidziano także 
spore środki na przebudowę infrastruktury, w tym przede 
wszystkim modernizację linii kolejowej nr 354 z Poznania 
do Piły (nakładem 130 milionów euro ). Przewiduje się tak-
że rewitalizację linii nr 356 na odcinku Wągrowiec – 
Gołańcz, do granicy województwa, oraz linii nr 357 na od-
cinku Drzymałowo – Wolsztyn. Infrastruktura kolejowa 
modernizowana będzie również dzięki środkom pochodzą-
cym z Funduszu Spójności (w ramach POIiŚ i CEF). Plany 
zaprezentowane przez PKP PLK SA zakładają moderniza-
cję linii nr 3 w kierunku Warszawy, 351 do Szczecina oraz 
kontynuację przebudowy linii 271 do Wrocławia i 272 w kie-
runku Ostrowa Wielkopolskiego.
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Rys. 2. Liczba par połączeń kolejowych z Poznaniem w roku 2016
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Różnica liczby par połączeń kolejowych z Poznaniem w roku 2016 i 2014
Źródło: opracowanie własne

Liczba par pociągów dojeżdżających do Poznania  
wg rozkładów 2014/15 i 2015/16

Nr Linii Kierunek Liczba par pociągów 
2014/15

Liczba par pociągów 
2015/16 Różnica

3 Września 19 21 2

3 Nowy Tomyśl 15 18 3

271 Kościan 19 19 0

272 Jarocin 20 21 1

351 Szamotuły 15 17 2

353 Gniezno 21 27 6

354 Rogoźno 9 10 1

356 Wągrowiec 18 21 3

357 Grodzisk Wlkp. 9 12 3

Suma 145 166 21

Tabela 1 Tabela 2

Źródło: Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 2015

Częstotliwość kursowania pociągów z Poznania  
w dzień powszedni w godz. 14–17

Nr Linii Kierunek Częstotliwość
2014/15 [min]

Częstotliwość
2015/16 [min]

Różnica 
[min]

3 Września 32 27 –5

3 Nowy Tomyśl 43 29 –14

271 Kościan 37 36 –1

272 Jarocin 30 31 1

351 Szamotuły 36 35 –1

353 Gniezno 27 27 0

354 Rogoźno 70 46 –24

356 Wągrowiec 62 32 –30

357 Grodzisk Wlkp. 78 64 –14

Źródło: Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 2015

działania bieżące prowadzone przez organizatorów  
transportu publicznego
Prace na rzecz budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
trwają od 2010 roku i zakończą się uruchomieniem systemu 
prawdopodobnie do roku 2020. Warto jednakże podkre-
ślić, że działania natury organizacyjnej i prawnej realizowa-
ne przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań nie wyczerpują 
całości prac nad rozwojem kolei na analizowanym obsza-
rze. Należy w tym miejscu wskazać na działania Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który 
rok po roku sukcesywnie zwiększa liczbę połączeń i pra-
cę przewozową na obszarze funkcjonowania przyszłej kolei 
metropolitalnej. Zachętą do tego typu działań jest wyraźny 
wzrost liczby pasażerów na poszczególnych linia kolejowych 
(patrz: [11]). 

Szczególnie widoczne zmiany zaszły w grudniu 2015 
roku wraz z wdrożeniem rozkładu jazdy 2015/2016. Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako orga-
nizator transportu publicznego na obszarze regionu, zdecy-
dował o zwiększeniu liczby par pociągów na poszczególnych 
liniach prowadzących do Poznania. Łącznie z i do Poznania 
w ciągu doby kursuje 166 par pociągów regionalnych (tab. 1, 
rys. 2). Oznacza to, że w porównaniu z rozkładem jazdy 
2014/2015 liczba par pociągów wzrosła o 21 (rys. 3). 
Aktualnie największa liczba regionalnych połączeń kolejo-
wych funkcjonuje pomiędzy Poznaniem a Gnieznem (27 par 
w ciągu doby). Powyżej 20 połączeń z Poznaniem posiadają 
również Września, Jarocin oraz Wągrowiec. Z uwagi na mo-
dernizację linii kolejowej 271 pomiędzy Poznaniem i Koś-
cianem (cechującej się największymi potokami pasażerskimi 
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spośród wszystkich szlaków prowadzących do stacji Poznań 
Główny) liczba par pociągów w tej relacji pozostała bez 
zmian. W przypadku wszystkich pozostałych linii kolejo-
wych liczba połączeń zwiększyła się (dotyczy to także mo-
dernizowanej linii 272 oraz linii 351 i 354, które w najbliż-
szych latach zostaną zmodernizowane).

Co ważne, zwiększenie liczby par pociągów regional-
nych w rozkładzie 2015/2016 wpłynęło korzystnie na czę-
stotliwość kursowania składów. Dzięki synchronizacji roz-
kładów jazdy na wybranych liniach nastąpiła wyraźna po-
prawa częstotliwości kursowania pociągów w godzinach 
szczytu porannego (5:00–9:00) i popołudniowego (14:00 
–17:00). Jak wskazano w tabeli 2, częstotliwość kursowa-
nia pociągów w rozkładzie jazdy 2015/2016 na części linii 
(3 w obu kierunkach, 272, 353 i 356) w godz. 14:00– 
17:00 w zasadzie nie odbiega już od częstotliwości 30-mi-
nutowej zakładanej w ramach systemu PKM.

W stosunku do rozkładu 2015/2016 największa poprawa 
częstotliwości kursowania w czasie szczytu popołudniowego 
nastąpiła na jednotorowej linii 356 w kierunku Wągrowca. 
Dzięki odpowiedniemu taktowaniu i synchronizacji prze-
mieszczania się składów możliwe było niemalże dwukrotne 
zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów regional-
nych. Znaczna poprawa częstotliwości kursowania w godzi-
nach szczytu nastąpiła również na linii 354 w kierunku 
Rogoźna Wlkp., 357 do Grodziska Wlkp. i 3 w kierunku 
Nowego Tomyśla. Warto zatem podkreślić fakt, iż mimo, że 
sam system PKM jeszcze nie funkcjonuje, dzięki działaniom 
podejmowanym przez organizatora transportu kolejowego 
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 

wyraźnie dostrzec można poprawę funkcjonowania transpor-
tu kolejowego w centralnej części regionu. 

Obok prac związanych z poprawą oferty przewozowej 
dostrzec można także działania natury organizacyjnej, któ-
rych celem jest integracja taryfowa transportu publicznego 
na analizowanym obszarze. Po trwających kilka miesięcy 
ustaleniach pomiędzy operatorami 9 grudnia 2012 roku 
Zarząd Transportu Miejskiego w Porozumieniu z podmio-
tami świadczącymi usługi przewozowe w transporcie kole-
jowym, tj. Przewozami Regionalnymi i Kolejami Wielko-
polskimi, wprowadził zintegrowany bilet na kolej oraz ko-
munikację miejską. Oferta o nazwie „Bus–Tramwaj–Kolej 
– Jeden bilet” obowiązuje w pociągach regionalnych w pro-
mieniu około 30 km od Poznania (rys. 5) oraz w tramwa-
jach i autobusach komunikacji miejskiej organizowanej 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Obszar obowiązywania biletu został podzielony na 3 
strefy taryfowe Przewozów Regionalnych i Kolei Wielko-
polskich oznaczone literami A, B i C. Stacjami krańcowymi 
dla poszczególnych kierunków są: Oborniki Wlkp., 
Łopuchowo, Pobiedziska, Gułtowy, Środa Wlkp., Iłowiec, 
Strykowo, Buk i Pamiątkowo. Strefy te można łączyć ze 
strefami Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: A, 
A+B lub A+B+C. Cena biletu zintegrowanego zależy od 
kombinacji stref taryfowych Przewozów Regionalnych 
i Kolei Wielkopolskich (strefy A–C) oraz ZTM w Poznaniu 
(strefy A, A+B, A+B+C). [12].

Powyższe działania związane z poprawą funkcjonowania 
transportu kolejowego oraz integracją taryfową stanowią 
zalążek powstającego systemu PKM. Kolejnym krokiem 
powinno być zwiększenie częstotliwości kursowania pocią-
gów również w okresie pozaszczytowym oraz dalsza inte-
gracja biletowo-taryfowa, która m.in. umożliwi wykorzy-
stanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 

Rys. 4. Zmiana częstotliwości kursowania pociągów z Poznania w dzień powszedni w godz. 
14–17 wg rozkładów jazdy 2014/15 i 2015/16
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zasięg i strefy taryfowe „Bus–Tramwaj–Kolej – Jeden Bilet” 
Źródło: Koleje Wielkopolskie, 2016
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(PEKA), co pozwoli na zwiększenie wykorzystania kolei 
jako środka transportu po obszarze miasta i jego strefy pod-
miejskiej.

Podsumowanie
Prowadzone dotychczas działania na rzecz budowy ko-
lei metropolitalnej wskazują na kluczowe znaczenie pla-
nowanego systemu dla rozwoju i funkcjonowania miasta 
Poznania i jego strefy podmiejskiej. Z uwagi na intensywny 
rozwój demograficzny i przestrzenny aglomeracji progno-
zuje się dalszy wzrost codziennej mobilności, co z kolei bę-
dzie skutkować zwiększeniem pracy przewozowej. Wydaje 
się, że powstanie systemu kolei metropolitalnej jest w obec-
nych warunkach finansowo-organizacyjno-prawnych jedy-
nym sposobem na wyraźne usprawnienie funkcjonowania 
transportu w Poznaniu i w jego bezpośrednim otoczeniu, 
przy relatywnie najniższych nakładach kapitałowych [11]. 

Należy podkreślić determinację jednostek wszystkich 
szczebli samorządu terytorialnego w dążeniu do utworzenia 
systemu PKM. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają 
działania realizowane przez Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań. Dzięki realizacji projektu „Masterplan dla 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” udało się już określić 
podstawowe parametry systemu oraz przygotować koncep-
cje jego funkcjonowania. Warto również docenić działania 
prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Dzięki systematycznemu zwiększaniu 
liczby połączeń i pracy przewozowej na obszarze Poznania 
i w jego strefie podmiejskiej kolej stała się już dziś dla wielu 
mieszkańców konkurencyjnym środkiem transportu [12]. 
Systematyczne wzrosty liczby pasażerów w pociągach na 
poszczególnych szlakach potwierdzają słuszność prowadzo-
nych działań. Dzięki uruchomieniu dużej liczby połączeń 
w godzinach szczytowych kolej na obszarze Poznania i oko-
lic funkcjonuje już w oparciu o docelowe parametry zapisa-
ne w Zasadach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Duże znaczenie w kwestii poprawy konkurencyjności 
kolei jako środka transportu będzie miał sposób wydatko-
wania środków unijnych. Dzięki zrealizowanym w woje-
wództwie wielkopolskim w latach 2007–2013 projektom 
modernizacji linii kolejowych oraz zakupowi taboru na po-
trzeby przewozów pasażerskich wyraźnie poprawiła się ja-
kość świadczonych usług transportowych. Efekty, takie jak 
choćby skrócony czas dojazdu na skutek modernizacji linii 
kolejowych oraz wyższy komfort podróżowania za sprawą 
nowoczesnego taboru, są czynnikami, które wobec co-
dziennych migracji wahadłowych mieszkańców aglomera-
cji do pracy, szkoły lub w celu realizacji innych usług, sta-
wiają transport szynowy na bardziej konkurencyjnej pozy-
cji wobec innych form transportu [13]. Dzięki możliwości 
wydatkowania środków w ramach perspektywy budżeto-
wej UE 2014–2020 istnieje duża szansa na realizację wielu 
inwestycji niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania 
kolei metropolitalnej. Dotyczy to zarówno projektów reali-
zowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania, jak i prac fi-
nansowanych ze środków pochodzących z Funduszu 
Spójności (w ramach POIiŚ i CEF).

Konkludując, należy podkreślić, że budowa systemu 
kolei metropolitalnej stanowiłaby jeden z czynników roz-
woju miasta Poznania i jego strefy podmiejskiej. 
Powodzenie projektu uzależnione jest przede wszystkim 
od poprawy dostępności przestrzennej usług transporto-
wych ofertowanych przez kolej oraz zaproponowanej ofer-
ty przewozowej. Jedynie sprawnie działający, konkuren-
cyjny czasowo system kolei metropolitalnej może przy-
czynić się do zmian negatywnych trendów transportowych, 
które zachodzą na obszarze wielkich miast [2]. Dotych-
czasowe działania prowadzone przez wszystkie zaintereso-
wane jednostki samorządu terytorialnego pozwalają przy-
puszczać, że omawiany system kolei metropolitalnej 
w aglomeracji poznańskiej powinien powstać w ciągu naj-
bliższych kilku lat. 
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nieczności koncentrowania się na prowadzeniu pojazdu po-
zwoli na lepsze wykorzystanie czasu podróży. Pojazd auto-
matyczny to również idealny środek transportu dla osób 
nie mogących prowadzić pojazdów z powodu ograniczeń 
fizycznych czy mentalnych.

Konieczność uwzględnienia tych nowych okoliczności 
doprowadzi w ciągu 20–30 lat do daleko idących zmian 
w systemie zarządzania transportem i jego funkcjonowa-
niu, zmian, których należy mieć świadomość i do których 
należy się już obecnie przygotowywać, analizując ich skut-
ki, informując i szkoląc oraz zyskując dla nich szerokie po-
parcie społeczne.

Starzenie się społeczeństw
Wzrost liczby ludzi starszych, widoczny we wszystkich 
krajach europejskich, wymusza poszukiwanie rozwiązań 
zapewniających pełną mobilność osobom o niepełno-
sprawności ruchowej. Wprawdzie jeszcze według danych 
z roku 2010 (rys. 1) Polska, z udziałem osób w wieku 
65+ mieszczącym się w granicach 12–14%, prezentowa-
ła się całkiem dobrze, ale już w roku 2014 było to 14.9%, 
co oznacza w porównaniu z rokiem 2004 wzrost aż o 1.9 
punktu procentowego [1]. Obecnie najwięcej osób 65+ 
mają Włochy (21.4%) i Niemcy (20.8%), a najmniej 
Irlandia (12.6%).

Eurostat prognozuje, że do roku 2080 udział Euro-
pejczyków 65+ wzrośnie z 18.5% do 28.7%, przy czym 
liczba osób w wieku 80+ ulegnie co najmniej podwojeniu 
(rys. 2). Jednocześnie udział osób niezatrudnionych (wlicza-
jąc dzieci) wzrośnie z 51.8% do 77.9%. Starzenie się społe-
czeństw jest więc również poważnym problemem ekono-
micznym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy już w 2007 
roku ostrzegał [2], że w roku 2050 wskaźnik emerytów do 
pracujących ulegnie podwojeniu (do 0.54), co oznacza, że 
zamiast czterech tylko dwóch zatrudnionych będzie zmu-
szonych do utrzymywania jednego emeryta.

Należy mieć świadomość, że mniejsza sprawność osób 
starszych stanowić może poważne zagrożenie dla ich bez-
pieczeństwa podczas przemieszczeń, zarówno pieszych, jak 
i tych dokonywanych rowerem, samochodem czy też środ-
kami transportu zbiorowego. Zagadnienie to jest obecnie 
przedmiotem analiz prowadzonych w wielu krajach, a w szcze-
gólności w Holandii. Wyniki raportów [3, 4] opracowa-
nych przez SWOV (holenderski instytut bezpieczeństwa 
ruchu drogowego) wykazują, że grupę podwyższonego ry-
zyka stanowią osoby po przekroczeniu 65 roku życia, przy 
czym podatność na udział w wypadku drogowym osób w wie-
ku 75+ jest zdecydowanie wyższa. Porównując liczbę zabi-
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Streszczenie: Nowy paradygmat transportu miejskiego winien bazo-
wać na następujących przesłankach: konieczność ułatwiania mobilności 
osobom niepełnosprawnym; obserwowany rozwój technik teleinfor-
macyjnych, miast inteligentnych i nowych usług z zakresu ekomobil-
ności; konieczność stosowania w transporcie zasady RER, polegającej 
na zwiększeniu elastyczności, efektywności i przedłużaniu żywotności 
zarówno infrastruktury, jak i pojazdów; rozwój autonomicznych syste-
mów wsparcia transportu drogowego.
Zamieszczony w artykule zarys nowego paradygmatu transportu miej-
skiego stanowi wizję funkcjonowania systemu transportu w przyszłości, 
będąc jednocześnie projektem nowej agendy badawczo-naukowej dla 
kolejnych interdyscyplinarnych programów unijnych typu HORIZON 
2020.
Słowa kluczowe: nowy paradygmat transportu, ekomobilność, ela-
styczność i efektywność systemu transportu miejskiego

zarys nowego paradygmatu  
zarządzania transportem w miastach1

Wprowadzenie
Konieczność opracowania nowego paradygmatu transpor-
tu miejskiego determinują trzy niezwykle istotne okolicz-
ności:

• starzenie się społeczeństw,
• rozwój idei Smart City,
• gwałtowny postęp w dziedzinie automatyzacji ruchu 

drogowego.

Obserwowany we wszystkich krajach europejskich 
wzrost liczby osób w podeszłym wieku zmusza do lepszego 
uwzględniania ich potrzeb podczas dokonywania moderni-
zacji miejskiej infrastruktury transportowej. Osobom, 
z utrudniającą ich mobilność niepełnosprawnością rucho-
wą, należy umożliwić szerszy udział w życiu społecznym 
poprzez uruchamianie specjalnych usług komunikacyjnych 
i odpowiednie przystosowanie systemu transportu zbioro-
wego, który uwzględniałby również potrzeby osób słabo 
widzących.

Smart City to miasto inteligentne, bo sprytnie dostoso-
wujące się technologicznie do potrzeb wszystkich miesz-
kańców – również tych niepełnosprawnych. To miasto, 
które dzięki rozwojowi usług teleinformatycznych przed-
stawia każdemu optymalną ofertę usług transportowych, 
uwzględniającą indywidualne możliwości i ograniczenia 
oraz dbałość o środowisko i efektywność wykorzystania po-
szczególnych podsystemów transportu miejskiego.

Automatyzacja pojazdów i procesu zarządzania ruchem 
ma skutkować radykalną poprawą bezpieczeństwa ruchu 
oraz wymuszanym eco-drivingiem, czyli ograniczaniem emi-
sji spalin. Uwolnienie korzystających z samochodu od ko-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
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tych w wypadkach drogowych na miliard przejechanych 
(lub przebytych pieszo) kilometrów w różnych grupach 
wiekowych, stwierdzono, że:

• w przypadku pieszych osoby w wieku 75+ są aż 
12,9-krotnie bardziej narażone na poniesienie 
śmierci niż osoby w wieku 30–49 lat i 8,2-krotnie 
bardziej niż osoby w wieku 65–74 lat,

• w przypadku rowerzystów osoby w wieku 75+ są aż 
29,2-krotnie bardziej narażone na poniesienie śmier-
ci niż osoby w wieku 30–49 lat i 6,6-krotnie bardziej 
niż osoby w wieku 65–74 lat,

• w przypadku prowadzących samochód, osoby w wie-
ku 75+ są 10-krotnie bardziej narażone na poniesie-
nie śmierci niż osoby z grup wiekowych 30–49 lat i 65–
74 lat – co oznacza, że wprowadzanie ograniczeń 
w prowadzeniu samochodu przez osoby z grupy wie-
kowej 65–74 wydaje się być nieuzasadnione.

Lepsze dostosowanie istniejącej infrastruktury transportu 
do możliwości i ograniczeń osób starszych i niepełnospraw-
nych musi być zadaniem priorytetowym podczas wszystkich 
prac remontowych i modernizacyjnych. Dla prowadzących 
samochód osób starszych (ale przecież nie tylko dla nich) naj-
bardziej niebezpieczne jest dokonywanie skrętu w lewo na 
skrzyżowaniu. Holendrzy, w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu, zalecają w tym przypadku przebudowę skrzyżowania 
(rys. 3) w sposób poprawiający widoczność pojazdów nadjeż-
dżających z przeciwnego kierunku. 

Również w Polsce wypadki drogowe z udziałem osób 
w podeszłym wieku stanowią poważny problem. W roku 
2014 najliczniejszą grupę zabitych (915 osób, czyli 28,6% 
ogółu) stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat. Podobnie, 
jak ma to miejsce w Holandii, Polscy kierowcy w wieku 
60+ starają się jednak jeździć bardzo ostrożnie. Na 
10 000 populacji byli sprawcami tylko 4,5 wypadków 
drogowych, podczas gdy wskaźnik ten dla grupy wieko-
wej 18–24 wynosił aż 17,3 i 10,2 dla kierowców wieku 
25–39. Jako piesi osoby w wieku 60+ są sprawcami 0,8 
wypadku na 10 000 populacji, podczas gdy wskaźnik ten 
dla grup wiekowych 7–14 i 18–24 wynosi odpowiednio 
1,6 i 0,9. Niestety jako rowerzyści osoby starsze są zdecy-
dowanie mniej ostrożne – były sprawcami 490 wypad-
ków, podczas których 88 osób w wieku 60+ poniosło 
śmierć (to aż 60,3% ogółu zabitych rowerzystów), a 418 
zostało rannych [5].

W ramach realizacji celu Miasta przyjazne seniorom doku-
ment Rady Ministrów z października 2015 roku „Krajowa 
Polityka Miejska 2023” ustala, że „stworzone zostanie se-
nioralne centrum wiedzy, które zawierać będzie informacje 
i dobre praktyki dotyczące aktywizacji osób starszych oraz 
tzw. srebrnej gospodarki, a także promować rozwiązania 
umożliwiające likwidację barier architektonicznych”. Należy 
tu zaznaczyć, że Centrum Inicjatyw Senioralnych działa 
w Poznaniu już od grudnia 2009 roku.

Radykalnej poprawy bezpieczeństwa osób starszych 
w ruchu miejskim należy spodziewać się w wyniku wdroże-
nia, obecnie opracowywanych, autonomicznych systemów 

Rys. 2. „Piramida wiekowa” (już nie w kształcie piramidy) dla lat 2014/2080. Mężczyzn  
zaznaczono na granatowo, a dane dla roku 2080 wypełniono kolorem

Rys. 3. Prawy rysunek pokazuje przebudowę skrzyżowania w sposób poprawiający widocz-
ność dla pojazdów skręcających w lewo

Rys. 1. Udział ludności w wieku 65+ w krajach europejskich w roku 2010

wsparcia transportu drogowego (ARTS), o których szerzej 
pisałem w TMiR nr 2/2014 [6]. Pojazdy jeżdżące po ulicach 
bez udziału kierowcy to również szansa na zwiększenie mo-
bilności i szerszego udziału w życiu społecznym dla osób nie 
mogących, z racji podeszłego wieku czy inwalidztwa, samo-
dzielnie poruszać się po mieście.
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Smart city – idea Miasta Inteligentnego
Genezy idei Miasta Inteligentnego upatrywać należy 
w Karcie Aalborskiej (Aalborg Charter), zatwierdzonej 
w roku 1994 podczas pierwszej Europejskiej Konferencji 
Miast o Rozwoju Zrównoważonym, uważanej powszech-
nie za największe osiągnięcie w dziedzinie promocji zrów-
noważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych. Dalsze 
prace doprowadziły do ogłoszenia w kwietniu 2016 roku 
Deklaracji Baskijskiej [7], której konkluzja stanowi:

My, Prezydenci Miast Europejskich, rozumiejąc potrzeby tech-
nologiczne, społeczno-ekonomiczne i społeczno-kulturalne naszych 
mieszkańców, w celu zapewnienia im godnych warunków życia, 
z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ko-
nieczności ochrony światowego i lokalnych ekosystemów oraz do-
stępnych zasobów naturalnych, postulujemy:
1. dekarbonizację naszych systemów energetycznych i redukcję 

konsumpcji energii,
2. stworzenie dostępnego dla wszystkich zrównoważonego systemu 

mobilności miejskiej,
3. ochronę i zwiększanie bioróżnorodności naszych ekosystemów,
4. ograniczanie zabudowywania terenów zielonych,
5. ochronę zasobów wodnych oraz jakości wód i powietrza,
6. lepszą adaptację do zmian klimatycznych,
7. poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznych,
8. zapewnienie wszystkim odpowiednich warunków mieszkanio-

wych,
9. zagwarantowanie wszystkim dobrej integracji ze społecznością 

lokalną,
10. szybszy rozwój gospodarczy i więcej miejsc pracy.

Promocja idei miasta inteligentnego jest jednym z głów-
nych celów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską 
w roku 2010, Europejskiego Programu Cyfryzacji [8]. EPC 
ustala siedem priorytetowych obszarów działań wspomagają-
cych dokonywanie się rewolucji informatycznej w urbanistyce:

• utworzenie europejskiego wspólnego rynku usług cy-
frowych,

• standaryzację produktów i usług branży teleinforma-
cyjnej (ICT),

• wzrost bezpieczeństwa i rzetelności usług interneto-
wych,

• zapewnienie powszechnego i szybkiego dostępu do 
Internetu,

• wspomaganie badań nad rozwojem technik teleinfor-
matycznych,

• upowszechnianie wiedzy z zakresu korzystania 
z usług teleinformatycznych,

• lepsze wykorzystanie teleinformatyki do rozwiązywa-
nia najważniejszych problemów społecznych: zmian 
klimatycznych, wzrostu kosztów opieki zdrowotnej 
i starzenia się społeczeństw.

Miasto Inteligentne to takie, którego infrastruktura tech-
niczna (drogi, sieci przesyłowe, budynki, miejsca pracy) 
funkcjonuje efektywniej dzięki wykorzystywaniu w rozwoju 
gospodarczym, społecznym i kulturalnym sztucznej inteli-
gencji i komputerowych baz danych. Miasta te osiągają suk-

cesy dzięki dbałości o rozwój intelektualny mieszkańców i wy-
soką jakość środowiska miejskiego oraz wdrażając najnowsze 
osiągnięcia technik teleinformatycznych. Szerokiemu korzy-
staniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych towa-
rzyszyć musi ciągłe podnoszenie ekologicznej świadomości 
mieszkańców, wykorzystywanej w partycypacji społecznej 
podczas procesów decyzyjnych dotyczących np. nowelizacji 
miejskiej polityki transportowej.

Już wiele miast na świecie, również europejskich, aspi-
ruje do miana Smart City. Ocenie stopnia ich zaawansowa-
nia w realizacji osiągnięć w sześciu kluczowych dziedzinach:

• zarządzanie,
• rozwój gospodarczy,
• mobilność zrównoważona,
• ochrona środowiska
• rozwój społeczeństwa,
• standard życia,

służy publikowany od roku 2007 niezależny ranking 
Wiedeńskiej Politechniki (TUVIEN) European Smart 
Cities, którego najnowsza edycja nosi datę 11.04.2016. 
Ranking obejmuje miasta powyżej 300 tys. mieszkańców, 
które jednocześnie nie przekraczają liczby 1 miliona miesz-
kańców i został oznaczony jako ranking miast dużych. 
77 europejskich miast (z pośród 1600 poddanych analizie 
wstępnej) uwzględnionych w rankingu, poza określoną 
wielkością populacji, musiało spełniać jeszcze dodatkowe 
warunki:

• poniżej 1,5 miliona mieszkańców aglomeracji,
• posiadanie uniwersytetu,
• obecność w „Urban Audit database”,
• wiarygodne dane odnośnie co najmniej 80% analizo-

wanych wskaźników.
 
Na podstawie danych z roku 2014 za najbardziej zaawan-

sowane miasta inteligentne uznano Luxemburg (LU), Aarhus 
(DK), Umeaa (SE), Eskilstuna (SE) i Aalborg (DK). W ran-
kingu, wprawdzie na odległych miejscach, pojawiło się też aż 
6 miast polskich: Rzeszów (miejsce 55), Szczecin (56), 
Bydgoszcz (62), Białystok (66), Kielce (68) i Suwałki (70).

Rys. 4. Schemat Europejskiego Programu Cyfryzacji
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Modelowym Smart City ma się stać Masdar, położony 
w Abu Dhabi na terenie Emiratów Arabskich i budowany 
od 2008 roku według projektu brytyjskiej firmy Foster & 
Partners [9]. Inicjatorem miasta przyszłości jest przedsta-
wiciel Rady Królewskiej Abu Dhabi sułtan Ahmed Al 
Jaber, pragnący, by Masdar stał się „Doliną Krzemową” 
sektora energetycznego. Ambitny plan zakłada, że będzie 
to pierwsze na świecie miasto energetycznie pozytywne, 
tzn. generujące więcej energii niż zużywa, miasto zero–
emisyjne (nie emitujące do atmosfery CO2

), nie korzystają-
ce z surowców energetycznych i nie emitujące nieczystości. 

Obecnie miasto jest rodzajem niezamieszkanego jeszcze 
parku technologicznego. Powstające instalacje energetycz-
ne obejmują panele fotowoltaiczne i termalne oraz usytu-
owane na lądzie i morzu turbiny wiatrowe. Stosowanie no-
woczesnych technologii umożliwia redukcję zapotrzebowa-
nia użytkowników budynków na energię i wodę aż o 40%. 
Masdarski Instytut Badawczy, we współpracy z Massachu-
setts Institute of Technology, specjalizuje się w energetyce 
odnawialnej, zdrowiu i środowisku, stając się intelektual-
nym zapleczem powstającego miasta.

pracowanych w wyniku konsultacji społecznych przy 
udziale mieszkańców, lokalnego biznesu i władz miasta. 
Celem jest tu ograniczenie wielkości ruchu samochodowe-
go, oszczędzanie energii i poprawa bezpieczeństwa publicz-
nego. Akceptacja projektów do realizacji następuje w wyni-
ku corocznego konkursu o nazwie Amsterdam Smart City 
Challenge. Przykłady obecnie realizowanych projektów to:

• Mobypark – aplikacja na smartfon umożliwiająca 
właścicielom miejsc parkingowych ich okresowy (np. 
podczas pobytu na urlopie) bezpłatny wynajem;

• Inteligentne Centrum Zarządzania Ruchem przyczy-
nia się do upłynnienia ruchu, a stały monitoring sytu-
acji na drogach umożliwia informowanie kierowców 
o aktualnym czasie dojazdu do celu podróży;

• instalacja w domach inteligentnych liczników poboru 
energii i nagradzanie tych, którzy w najwyższym 
stopniu ograniczyli swoje potrzeby energetyczne;

• inteligentne oświetlenie dróg, które w sposób ela-
styczny dostosowuje do aktualnych potrzeb inten-
sywność emitowanego światła – latarnie przygasają, 
gdy ulica jest pusta.

 
W Santander sieć ponad 20 tys. sensorów, umieszczo-

nych w budynkach na drogach i w sieciach przesyłowych, 
ułatwia zarządzanie emisjami, hałasem, ruchem ulicznym 
i parkingami oraz przyczynia się do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa osobistego mieszkańców.

Implikacje rewolucji technologicznej w transporcie miejskim
Gwałtowny rozwój automatyzacji pojazdów, autonomicz-
nego systemu wsparcia transportu drogowego (o czym 
było już szerzej w [10]), nowych usług teleinformatycznych 
z zakresu poprawy mobilności oraz innowacyjne napędy 
pojazdów (elektryczny, wodorowy) powodują konieczność 
zmiany aktualnego paradygmatu transportu miejskie-
go. Współkorzystanie z samochodu w ramach carpoolingu 
(wspólne dojazdy do pracy) przekształca się w carsharing 
(samochód miejski), czyli w system działający na zasadzie 
roweru miejskiego. Coraz bardziej powszechne są usługi 
typu Uber (obecny już w 58 krajach i w ponad 300 mia-
stach), a tradycyjny carpooling staje się usługą informatycz-
ną – jak ma to miejsce w przypadku firmy Lyft, utworzonej 
w San Francisco w roku 2012.

Fot. 1. Dachy Masdaru pokryte ogniwami fotowoltaicznymi i turbiny wiatrowe

Fot. 2. Autonomiczny 
minibus Navya, dopusz-
czony do ruchu miej-
skiego podczas XXII 
Światowego Kongresu 
ITS, Bordeaux 2015

Zbudowane kosztem 15 miliardów USD na obszarze 
600 ha miasto, już w roku 2020 ma mieć 50 tys. mieszkań-
ców i 40 000 miejsc pracy dla robotników dojeżdżających 
z zewnątrz. Niewielki obszar miasta spowoduje, że więk-
szość podróży dokonywanych będzie pieszo lub rowerem – 
z uwagi na klimat zapewne elektrycznym. Dłuższe przejaz-
dy umożliwi sieć Personal Rapid Transit, czyli sterowanych 
automatycznie kapsuł. 

Do miana miasta inteligentnego aspirują też m.in. 
Amsterdam, Santander (Hiszpania), Hongkong, Melbourne, 
Barcelona i Sztokholm, gdzie na bazie sieci sensorów i inteli-
gentnych liczników (np. zużycia energii czy pojazdów), 
Internetu w „chmurze” (cloud-besed services) i Internetu 
Rzeczy (IoT), smartfon umożliwia korzystanie z różnych 
użytecznych aplikacji miejskich. Elektroniczne karty inteli-
gentne (smart cards) umożliwiają automatyczną płatność 
z konta użytkownika e-usług, pozwalając jednocześnie 
służbom miejskim na lepsze rozeznanie potrzeb mieszkań-
ców odnośnie rozszerzenia wachlarza dostępnych usług in-
ternetowych.

W Amsterdamie od roku 2009 inicjatywy z zakresu 
wdrażania idei Smart City obejmują już 79 projektów wy-
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Chociaż większość nowych usług transportowych funk-
cjonować ma na zasadach komercyjnych, szybkie nadgo-
nienie naszych polskich zaległości w rozwoju systemów 
i usług teleinformatycznych wydaje się wymagać wsparcia 
z budżetu centralnego. Nie tylko Polska przegapiła świetną 
okazję stworzenia ekofunduszu na rozwój nowych techno-
logii i promocję transportu zrównoważonego [11]. III przy-
kazanie mojego Dekalogu polityki transportu zrównowa-
żonego „Paliwa nie mogą tanieć”, wobec zaistnienia prze-
widywanego przeze mnie w roku 2012 spadku sztucznie 
wywindowanych cen ropy, miało olbrzymi potencjał finan-
sowy. Co ważne, pomysł był politycznie bezpieczny: niko-
mu się nic nie odbiera – nie pozwala się tylko na wzrost 
atrakcyjności samochodu w wyniku obniżania się kosztów 
eksploatacyjnych. Cena litra benzyny E95 pozostawałaby 
nadal na poziomie 5,90 zł.

Utrzymująca się (nie tylko w Polsce) obniżka cen paliw 
o około 30% pozwoliłaby nam zgromadzić do chwili obec-
nej ekofundusz już w wysokości blisko 60 miliardów zł, 
umożliwiający np. budowę w polskich miastach około 700 
km  tras tramwaju szybkiego wraz z zakupem 2000 nowo-
czesnych tramwajów lub gwałtowny rozwój inteligentnego 
zarządzania ruchem pojazdów [12].

Usługi z zakresu poprawy mobilności mieszkańców
Rozwój systemów informatycznych w sektorze transpor-
tu stwarza możliwość oferowania podróżującym różnego 
rodzaju usług ułatwiających wybór optymalnego sposobu 
dotarcia do celu podróży, stanowiąc prawdopodobnie naj-
większą zmianę paradygmatu transportu od czasu jego mo-
toryzacji. W artykule w TMiR z lutego 2014 roku [10] 
przedstawiłem moją propozycję usługi o nazwie Smart 
Eco-travel Planner (Inteligentny konsultant wyboru opty-
malnego środka transportu), której wdrożenie w Newcastle 
i Santander nie doszło niestety do skutku z powodu ograni-
czonego czasu trwania projektu ARTS.

Obecnie ideę MaaS (Mobility as a Service), czyli model 
usługi transportowej oferowanej przez operatora platformy 
cyfrowej, rozwija utworzona w 2015 roku i kierowana przez 

Sampa Hietanena, firma MaaS Finland, której udało się 
w lutym 2016 roku pozyskać od inwestorów prywatnych 
i Fińskiej Agencji Finansowania Technologii i Innowacji 
(Tekes) fundusz założycielski w wysokości 2,2 miliona euro 
[13]. 

MaaS zamierza oferować podróżnym (podobnie jak 
w przypadku Smart Eco-travel Planner) ściśle spersonali-
zowane plany podróży, tworząc aplikację mobilną, działa-
jącą na zasadzie jednego biletu obejmującego wszystkie 
środki transportu. Alternatywą dla posiadania samocho-
du ma być opłata (pobierana z dedykowanego konta 
uczestnika programu) w wysokości 100 euro/miesiąc, 
umożliwiająca korzystanie bez ograniczeń z transportu 
miejskiego oraz z określonej liczby przejazdów taksówką 
lub samochodem miejskim. ITS Finland szacuje, że MaaS 
Finland, która osiągnąć ma podobny sukces komercyjny 
jak kiedyś Nokia, już w 2020 roku stworzy w Finlandii 
20 tys. nowych miejsc pracy w inteligentnych usługach 
transportowych.

Uczestnikami programu MaaS mogą być osoby indywi-
dualne, rodziny lub firmy wspierające proekologiczne za-
chowania swoich pracowników. Poza promocją ekomobil-
ności MaaS umożliwia również firmom logistycznym doko-
nywanie optymalnego wyboru środka transportu i trasy 
przewozu towarów. Celem utworzonego w 2016 roku MaaS 
Alliance (który poza fińskim Ministerstwem Transportu 
tworzą m.in. ERTICO ITS Europe, Siemens i Xerox) jest 
opracowanie dla europejskich firm transportowych modelu 
biznesowego, umożliwiającego objęcie systemem MaaS ca-
łego kontynentu europejskiego.

Idea RER
Głównym elementem nowego paradygmatu zarządzania 
transportem może stać się idea RER, której akronim wy-
wodzę z jej trzech cech kluczowych: Resilience (elastycz-
ność) + Efficiency (efektywność) + Remanufacturing 
(przedłużanie żywotności produktów i infrastruktury).

Resilience, w warunkach nasilających się skutków zmian 
klimatycznych, stanowi rozwinięcie idei sustainability (roz-
woju zrównoważonego) i oznacza elastyczny powrót do sta-
nu pierwotnego i odporność  na gwałtowne oddziaływania 
zewnętrzne (13). Świat (według teorii świata zrównoważo-
nego) to mechanizm przewidywalny, i może być uratowany 
poprzez stały monitoring i właściwe zarządzanie. Resilience 
może być rozpatrywana w trzech aspektach:

• elastyczność ekologiczna: zdolność adaptacyjna śro-
dowiska mierzona amplitudą tolerowanych zmian 
klimatycznych, nie powodujących jeszcze nieodwra-
calnych szkód w strukturze i funkcjonowaniu syste-
mu przyrodniczego;

• elastyczność ewolucyjna: zdolność skomplikowanych 
systemów społeczno-ekologicznych do zmian, ada-
ptacji i przekształceń w wyniku ciągłych i długotrwa-
łych oddziaływań globalnych;

• elastyczność inżynieryjna: zdolność np. systemu 
transportu powrotu do stanu równowagi po tymcza-
sowych zaburzeniach funkcjonowania.

Fot. 3. Stacja tankowania wodorem w Bordeaux
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Elastyczność systemu transportu to nie tylko umożli-
wiająca szybszą odbudowę zniszczonych kataklizmem 
obiektów inżynierskich modułowość konstrukcji, lecz rów-
nież (a może przede wszystkim) możliwość korzystania z al-
ternatywnego środka transportu: kolej zamiast samocho-
du, autobus zamiast metra itp. W przypadku braku energii 
elektrycznej z sieci (elektrownia zatopiona lub wyłączona 
atakiem hakerskim) ratunkiem mogą być rozproszone źró-
dła energii odnawialnej. W przypadku wstrzymania do-
staw paliw płynnych w rozwiązaniu problemu pomaga nie 
tylko przygotowanie alternatywnej infrastruktury, ale 
i zwiększenie podatności kierowców na zmianę zachowań 
komunikacyjnych, czyli umiejętność ograniczenia potrzeb 
transportowych i akceptację intermodalności: środki trans-
portu miejskiego lub rower zamiast samochodu.

Efficiency, w dobie kurczenia się zasobów surowcowych 
i zatłoczenia ulic pojazdami, to przede wszystkim rozwój 
sharing economy, czyli współużytkowania m.in. pojazdów. 
Idei tej służą zorganizowane już w wielu miastach europej-
skich systemy samochodu lub skutera miejskiego. Jeśli sa-
mochody te (np. w Paryżu) lub skutery (np. w Berlinie) są 
elektryczne, to nie tylko zachęcają do rezygnacji z posiada-
nia pojazdów prywatnych, lecz również przyczyniają się do 
poprawy środowiska miejskiego: mniej hałasu i spalin. 

Automatyzacja pojazdów spowoduje upłynnienie 
i zwiększenie gęstości ruchu, co pozwoli na lepsze wykorzy-
stanie powierzchni komunikacyjnej, a nawet na zwężanie 
jezdni oraz zmniejszanie powierzchni parkingów. Zasada 
efektywności dotyczy bowiem również wykorzystania tere-
nu. Gęsta zabudowa wielofunkcyjna umożliwia dokonywa-
nie znacznej części podróży pieszo lub rowerem i uzasadnia 
rozwój systemu transportu zbiorowego (nawet metra), co 
w przypadku rzadko zabudowanych przedmieść rozlewają-
cych się miast (urban sprawl) jest ekonomicznie nieefektyw-
ne. Ograniczenie potrzeb transportowych wymusić może 
też inna organizacja pracy. Telepraca w domu i współużyt-
kowanie stanowiska pracy (współużytkowane „gorące biur-
ka” tylko dla tych, których obecność w miejscu pracy jest 
w danej chwili niezbędna) oznaczają nie tylko mniej samo-
chodów na drogach, lecz również mniej betonu i energii 
zużywanej na klimatyzację.

Remanufacturing stanowi rozwinięcie idei recyclingu. 
Dbałość o środowisko nie powinna ograniczać się do od-
zyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Zamiast 
produkt wyrzucać i odzyskiwać jakąś część wykorzysta-
nych podczas produkcji surowców, korzystniej jest zwró-
cić produkt lub jego części do producenta w celu naprawy 
lub modernizacji. Niezbędna jest całkowita zmiana po-
dejścia do zagadnienia efektywności projektowania i pro-
dukcji urządzeń, np. samochodów. Należy odejść od wy-
godnego dla producenta (bo zwiększającego popyt) zało-
żenia nienaprawialności coraz większych i bardziej 
skomplikowanych modułów, co prowadzi w wyniku awa-
rii do konieczności ich wymiany i utylizacji. Każdy naj-
drobniejszy element urządzenia powinien być łatwo do-
stępny i, jeśli to tylko możliwe, naprawialny. To również 
możliwość ciągłego unowocześniania każdego urządzenia 

– dostosowywania go do nowych potrzeb i pełnienia  no-
wych funkcji – bez tak powszechnej obecnie konieczności 
wymiany produktu na nowy. Moja koncepcja bezpłatnej 
(na zasadzie okresowej licencji) wymiany uaktualnionej 
wersji modułu sterowania w pojazdach automatycznych 
może stać się ważnym segmentem remanufacturingu w sek-
torze motoryzacyjnym [12]. 

Należy zauważyć, że przedłużanie żywotności produktu 
jest sprzeczne z głównym postulatem gospodarki rynko-
wej: szybko zniszcz i kup nowe – aby ciągle wzrastający 
popyt generował wzrost produkcji i rozwój gospodarki. 
Postulowane obecnie przedłużanie żywotności produktu 
wynika z wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, 
a więc ochrony zasobów surowcowych, poszanowania ener-
gii i ograniczania emisji. Remanufacturing powoduje nie-
znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy w zautomatyzo-
wanych zakładach produkcyjnych, rekompensowane jed-
nak z nadwyżką wzrostem popytu na bardziej pracochłonne 
usługi naprawcze i modernizacyjne.

Spojrzenie w przyszłość
Czy pojazdy i infrastruktura transportu, jaką znamy obec-
nie, będą stałym elementem krajobrazu naszych miast? 
Teleportacja, której naukowe podstawy powstały już 
w roku 1993, wkracza obecnie w etap badan eksperymen-
talnych. W laboratorium profesora Hansona na uniwer-
sytecie w Delft (Holandia) udało się w roku 2014 po raz 
pierwszy dokonać teleportacji ze 100-procentową dokład-
nością, na odległość trzech metrów informacji zakodowanej 
w cząstce elementarnej [12].

Fot. 4. Laboratorium teleportacji na uniwersytecie w Delft

Szybki postęp nauki powoduje, że jeszcze w obecnym 
wieku ten drobny sukces może doprowadzić do teleportacji 
przedmiotów i, co będzie znacznie trudniejsze (z uwagi na 
duszę, jaźń – czy jakbyśmy ten element niematerialny nie 
nazwali) w przypadku ludzi. W pierwszym etapie telepor-
tacja podróżnych mogłaby się odbywać na zasadzie syste-
mu Parkuj i Jedź. Centra teleportacji byłyby lokalizowane 
na przedmieściach i w centrach miast. Z biegiem czasu każ-
dy będzie posiadał w domu kabinę teleportacyjną (podobną 
być może do kabiny prysznicowej), umożliwiającą prze-
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decyzji, samokształcenia się i samonaprawy, co pozwoli 
na pełną automatyzację procesu zarządzania ruchem.

6. Autonomiczny system zarządzania ruchem i pojazdy 
automatyczne zmienią wygląd ulic – zapewne zniknie 
oznakowanie pionowe i sygnalizacja świetlna, zbędne 
będą również drogowe tablice informacyjne.

7. Automatyzacja ruchu pozwoli na lepsze wykorzystanie po-
wierzchni jezdni poprzez tzw. platooning, tj. gęste upakowa-
nie poruszających się pojazdów (zderzak w zderzak i bok 
w bok) – oznakowanie poziome na jezdniach stanie się 
zbędne. Zawężanie jezdni umożliwi stworzenie lepszych 
warunków ruchu pojazdom transportu zbiorowego (toro-
wiska wydzielone i busway’e), rowerzystom i pieszym (szyb-
kie chodniki ruchome pod wiatą) – więcej miejsca będzie 
też na zieleń, kawiarniane ogródki i kiermasze uliczne, co 
oznacza ożywienie miejskiej przestrzeni publicznej.

8. Automatyzacja zarządzania ruchem i inteligentne po-
jazdy spowodują radykalną poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, stwarzając możliwość urzeczywistnie-
nia się szwedzkiej Wizji Zero, zakładającej całkowity 
brak śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i znacz-
ne zmniejszenie liczby ciężko rannych.

9. Wobec narastających zagrożeń terrorystycznych szcze-
gólną uwagę należy poświęcić stworzeniu niezawodnych 
zabezpieczeń przed zdalnym przejęciem kontroli przez 
osoby niepowołane (hakerów) nad centrami zarządzania 
ruchem czy pojazdem automatycznym – pociąg czy me-
tro skierowane na kierunek kolizyjny są równie niebez-
pieczne jak wypełniony materiałem wybuchowym auto-
nomiczny samochód.

10. Kolejną – poprzedzoną prawdopodobnie przez inne – 
radykalną zmianę paradygmatu transportu wymusi 
urzeczywistnienie się idei teleportacji.
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Rys. 5. (a) Teleportacja w stylu Star Trek, (b) Osobista kabina teleportacyjna

mieszczanie się bez straty czasu do pracy, Londynu, czy na 
Marsa. OK, pierwszy, kto się na to zdecyduje, będzie mu-
siał być bardziej odważny niż Gagarin – ale to już problem 
nie nasz, a naszych prawnuków.

Nowy paradygmat transportu miejskiego
Nowy paradygmat transportu miejskiego winien bazować 
na następujących przesłankach:

• konieczność ułatwiania mobilności osobom niepełno-
sprawnym;

• obserwowany rozwój technik teleinformacyjnych, 
miast inteligentnych i nowych usług z zakresu eko-
mobilności;

• konieczność stosowania w transporcie zasady RER, 
polegającej na zwiększeniu elastyczności, efektywno-
ści i przedłużaniu żywotności zarówno infrastruktury, 
jak i pojazdów;

• rozwój autonomicznych systemów wsparcia transpor-
tu drogowego.

 
Zamieszczony poniżej zarys nowego paradygmatu trans-

portu miejskiego stanowi wizję funkcjonowania systemu 
transportu w przyszłości, będąc jednocześnie projektem no-
wej agendy badawczo-naukowej dla kolejnych interdyscypli-
narnych programów unijnych typu HORIZON 2020.
1. Europejskie projekty badawcze z dziedziny informatyki 

urbanistycznej koncentrują się obecnie głównie na zagad-
nieniach związanych z koncepcją inteligentnego miasta, 
tzw. smart city. Zapewnienie mieszkańcom ekomobilności 
stanowi już obecnie jedną z wysoce zinformatyzowanych 
usług oferowanych przez miasto w dążeniu do stworzenia 
zrównoważonego systemu transportu.

2. Warunkiem powstania zintegrowanego systemu trans-
portu miejskiego o podwyższonym poziomie efektywno-
ści, bezpieczeństwa i wrażliwości na zagadnienia środowi-
skowe są: inteligentna droga, inteligentny pojazd oraz 
informatyczna architektura systemu zarządzania ruchem.

3. Inteligentny pojazd (connected car) wyposażony jest w ze-
staw urządzeń i czujników umożliwiających czerpanie 
informacji z sensorów inteligentnej drogi od innych po-
jazdów pojawiających się w jego sąsiedztwie i z Centrum 
Zarządzania Ruchem.

4. Rozwój miejskich systemów transportowych wiązać na-
leży z pojazdami automatycznymi oraz z pracami nad 
autonomicznym systemem zarządzania ruchem.

5. Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego 
stanowić będą nową generację Inteligentnego Systemu 
Transportu, charakteryzującego się sztuczną inteligen-
cją. Systemy te będą posiadały zdolność optymalizacji 
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Streszczenie: Planowanie struktur mieszkaniowych i biurowych po-
winno uwzględniać możliwość powiązania obszaru z systemami trans-
portowymi. Niezwykle ważne jest, aby lokalizacja dużych generatorów 
ruchu, jak zespoły biurowe, osiedla mieszkaniowe czy jednostki oświa-
towe była planowana w takich obszarach, które mogą zapewniać powią-
zania z transportem zbiorowym i rowerowym. Niezwykle istotne jest 
także zadbanie o atrakcyjną jakość dojścia o przystanku. Jednocześnie 
przy planowaniu zabudowy o charakterze monofunkcyjnym należy za-
stanowić się nad jego dodatkową rolą, jaką będzie pełnił w powiązaniu 
z sąsiadującym otoczeniem i ewentualnie wprowadzić istotne zmiany 
w jego strukturze. W artykule przedstawiono przykład przekształce-
nia planowanej struktury monofunkcynej, w funkcji usługowo-biuro-
wej w Krakowie, na wielofunkcyjną, w powiązaniu z system transportu 
zbiorowego, rowerowego i pieszego, a także z sąsiadującą zabudową 
mieszkaniową. Niniejszy artykuł jest wynikiem warsztatów transpor-
towo-urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto!”, które zostały 
zorganizowane przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych 
przy merytorycznym wsparciu pracowników Zakładu Systemów 
Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, w tym autorki niniejszego 
artykułu.
Słowa kluczowe: planowanie systemów transportowych, planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, transport zrównoważony

Koncepcja zagospodarowania  
terenów Politechniki Krakowskiej  
w Czyżynach w powiązaniu  
z systemem transportowym1

Analiza stanu istniejącego
Lokalizacja i charakterystyka obszaru
Przedmiotem analizy był obszar zlokalizowany w Dzielnicy 
XIV Czyżyny w Krakowie, na terenie należącym do 
Politechniki Krakowskiej. Jego łączna powierzchnia wynosi 
224 ha (tabela 1).

transformatorowa oraz linia elektroenergetyczna wysokie-
go napięcia 110 kV. Część tego obszaru, wraz z akademika-
mi PK, jest ogrodzona, co utrudnia przemieszczanie się po 
nim. Centralna część obszaru objętego opracowaniem jest 
podzielona na dwie części – po wschodniej jej stronie znaj-
dują się nieużytki (dawne tereny działkowe), a po zachod-
niej – tereny zagospodarowane funkcją biurową – 
Krakowski Park Technologiczny. Niestety, brak poprawnie 
prowadzonej polityki planistycznej na tym obszarze dopro-
wadził do chaosu przestrzennego i związanych z tym pro-
blemów mobilnościowych. W południowej części obszaru 
znajdują się budynki Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Krakowskiej oraz salony samochodowe i stacje diagno-
styczne.

Obsługa obszaru przez system transportowy
Układ uliczny 
Obszar otoczony jest ulicami przenoszącymi duże potoki 
ruchu – tj. ulicą Izydora Stella-Sawickiego po wschodniej 
stronie (główny łącznik północy miasta z południem), ale-
ją Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego od północy 
oraz aleją Jana Pawła II na południu (rys. 1). Ulica Stelli-
Sawickiego oraz aleja Bora-Komorowskiego stanowią frag-
ment tzw. III obwodnicy Krakowa – częściowo istnieją-
cego, częściowo projektowanego ciągu ulic oplatających 

Sposób zagospodarowania analizowanego obszaru 
 – zestawienie powierzchni

Tereny zainwestowane 60 ha

Specjalna Strefa Ekonomiczna 13 ha

Obszary do wykorzystania 151 ha

Ogólna powierzchnia obszaru 224 ha

Teren opracowania usytuowany jest na zachód od dziel-
nicy Nowa Huta i na południe od dzielnicy Mistrzejowice. 
W północnej części obszaru znajdują się cztery 10-piętrowe 
akademiki Politechniki Krakowskiej, osiedle Akademickie 
z zabudową mieszkaniową o wysokiej intensywności, a tak-
że osiedle przy ulicy Skarżyńskiego (4 budynki z 2-piętro-
wą zabudową). Na obszarze znajduje się również stacja 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

Tabela 1

Rys. 1. Lokalizacja analizowanego obszaru 
Źródło: openstreetmap.org
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pierścieniowo centrum Krakowa, której głównym zada-
niem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystki-
mi dzielnicami miasta. Duży ruch występuje również na 
osi wschód–zachód: aleją Jana Pawła II, a następnie ulicą 
Mogilską oraz ulicą Bora-Komorowskiego. Główne węzły 
komunikacyjne i przesiadkowe to: Węzeł Mistrzejowice 
(na północy obszaru) oraz Węzeł Dywizjonu 303 (na po-
łudniu obszaru). W obsłudze wewnętrznej obszaru istot-
nymi ulicami są: ulice Skarżyńskiego i Życzkowskiego. 
Ulica Skarżyńskiego stanowi dojazd do osiedla studenckie-
go Politechniki Krakowskiej oraz osiedla Akademickiego. 
Prowadzi ona do klubu studenckiego „Kwadrat” i jest za-
kończona parkingiem oraz prowizoryczną pętlą autobuso-
wą. Na wysokości dawnego pasa drogi startowej lotniska 
Kraków-Rakowice-Czyżyny znajduje się nieformalna dro-
ga łącząca ulicę Stelli-Sawickiego z ulicą Życzkowskiego 
– ulicą Spadochroniarzy (w relacji wschód–zachód). Jest 
to droga zbudowana z płyt betonowych, a na skrzyżowa-
niu z ulicą Stelli-Sawickiego możliwe są jedynie relacje 
prawoskrętne. Główną obsługę obszaru zapewnia ulica 
Życzkowskiego o przekroju 1x2. Łączy się ona z aleją Jana 
Pawła II poprzez skrzyżowanie zapewniające wszystkie re-
lacje skrętne. Stanowi dojazd do przedsiębiorstw położo-
nych w obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego, 
a także do Wydziału Mechanicznego PK. 

W ramach warsztatów [1] pomierzono także natężenie 
ruchu na ulicy Życzkowskiego – w godzinach szczytu po-
rannego (tj. 8:00–9:00) natężenie ruchu wynosiło 865 
[poj./h]. Natężenie ruchu pojazdów w międzyszczycie było 
wyrównane na poziomie około 200 pojazdów na godzinę.

Transport zbiorowy
Transport zbiorowy prowadzony jest wzdłuż głównych 
arterii drogowych – aleją Bora-Komorowskiego i Stelli-
-Sawickiego prowadzone są trasy autobusowe o wyso-
kiej częstotliwości (średnio co 10–15 minut), a aleją Jana 
Pawła II przebiegają trasy tramwajowe. Wydawać by się 
mogło zatem, że analizowany obszar jest dobrze obsługi-
wany tym środkiem transportu. Jednak, jeśli popatrzymy 
na izochrony dojścia do przystanków, można zauważyć, 
że spora część terenu jest poza akceptowalną dostępno-
ścią do transportu zbiorowego. Założono, że maksymalna, 

akceptowalna przez użytkowników odległość dojścia do 
przystanku wynosi 500 metrów. Izochrony opracowano 
dla przystanków: AWF, Stelli-Sawickiego, os. Dywizjonu 
303 i Okulickiego. Widoczne są obszary, z których odległość 
dojścia do przystanków komunikacji miejskiej są większe niż 
500 metrów. Relatywnie duże odległości dotyczą obszaru 
Krakowskiego Parku Technologicznego, potencjalnych tere-
nów inwestycyjnych położonych po zachodniej stronie ulicy 
Stelli-Sawickiego oraz osiedla Avia. Lokalizacja przystanków 
i izochrony dojścia 500 m przedstawiono na rysunku 2. 

Ruch rowerowy
Dostępność obszaru dla systemu rowerowego jest bardzo 
dobra – w przekroju dróg otaczających opracowywany 
obszar zlokalizowane są ścieżki rowerowe. Występują one 
wzdłuż głównych ulic: Stelli-Sawickiego, alei Jana Pawła II 
i Bora-Komorowskiego. Dodatkowo przy każdym z bu-
dynków znajdują się stojaki rowerowe, które są w pełni 
wykorzystywane. W okolicy, niestety, nie jest zlokalizo-
wana żadna stacja roweru miejskiego. W ramach warszta-
tów przeprowadzono badania natężenia ruchu rowerowego 
na ulicy Życzkowskiego. Ruch rowerowy jest największy 
w godzinach 8:00–9:00 oraz 15:00–18:00. Można zaob-
serwować, że szczyt poranny jest bardzo skupiony w ciągu 
jednej godziny (39 rowerów). W przypadku szczytu popo-
łudniowego narasta on stopniowo od godziny 15:00 i cią-
gnie się aż do godziny 18:00 (około 30–35 rowerów/h). 
Świadczyć to może o sztywnej godzinie rozpoczynania pra-
cy na obszarze KTP, podczas gdy godzina zakończenia pra-
cy nie jest ściśle ustalona.

Parkowanie
W północnej części obszaru parkingi są zlokalizowane przy 
osiedlu Akademickim, domach studenckich Politechniki 
Krakowskiej – przeznaczone dla studentów PK i przy 
Klubie Studenckim „Kwadrat”. Dodatkowo samocho-
dy parkowane są wzdłuż ulicy Skarżyńskiego. Na tere-
nie Krakowskiego Parku Technologicznego firmy posia-
dają własne parkingi przeznaczone dla pracowników. Są 
to parkingi o kontrolowanym wjeździe. Szczególnym 
utrudnieniem jest parkowanie na chodniku (wzdłuż ulicy 
Życzkowskiego), co utrudnia ruch pieszy w tym obszarze, 
a ponadto zjawisko „dzikiego parkowania” na niezagospo-
darowanych terenach za Wydziałem Mechanicznym PK 
(teren nieutwardzony). Wydział Mechaniczny PK posiada 
kontrolowany wjazd na swój kampus w Czyżynach. 

Rekomendowany wariant rozwoju terenów Politechniki 
Krakowskiej w Czyżynach
W kształtowaniu obszarów znajdujących się poza śródmie-
ściem miast niezwykle istotnym elementem jest zapew-
nienie dobrej jego dostępności z sąsiadującym otoczeniem, 
które najczęściej stanowią osiedla mieszkaniowe. Takie 
obszary najczęściej stanowią pozostałości terenów poprze-
mysłowych, zdegradowanych albo dawne tereny ogródków 
działkowych lub zieleni nieurządzonej, a mające być prze-
kształcanymi. Najczęściej są to obszary rozległe terenowo, 

Rys. 2. Lokalizacja przystanków i izochrony dojścia do przystanków w sąsiedztwie analizo-
wanego obszaru 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: mapy.google.pl
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co z jednej strony daje możliwość zaplanowania ich „od 
nowa”, ale z drugiej – istniejąca, sąsiadująca zabudowa nie 
jest powiązana z nimi systemem transportowym. Skutkuje 
to brakiem dobrej obsługi transportem zbiorowym na 
obrzeżach tych osiedli, w sąsiedztwie przekształcanego ob-
szaru i duży udział ruchu samochodowego. Kluczowym za-
daniem jest wykształcenie nowej osi transportu zbiorowego 
w obszarze i takie jego zaplanowanie pod kątem urbani-
stycznym, aby funkcja zabudowy uzasadniała wprowadza-
ny środek transportu zbiorowego i korespondowała z jego 
przebiegiem. 

Analizowany obszar pomiędzy aleją Bora-Komoro w-
skiego – ulicą Mogilską – aleją Pokoju – ulicą Stelli-
-Sawickiego dotychczas rozwijał się w relacji północ – 
południe, z uwagi na kształt terenu i naturalne bariery 
jak: ulica Stelli-Sawickiego, tereny dawnego pasa drogi 
startowej lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny i Park 
Lotników. Relacja rozwoju tego obszaru w kierunku pio-
nowym powinna jednak zostać zrównoważona relacją 
poziomą, w nawiązaniu do rozwijającego się osiedla 
Czyżyny, w tym nowej jego części – osiedla Avia zlokali-
zowanego po wschodniej stronie ulicy Stelli-Sawickiego. 
Z tego względu konieczne jest wykreowanie powiązań, 
głównie pieszych, w relacji wschód – zachód, równocze-
śnie tworząc na nowym terenie lokalne centrum Czyżyn, 
mające funkcje usługowe, rozrywkowe i rekreacyjne. 
Wychodząc naprzeciw planom właściciela większości 
działek tego terenu – Politechniki Krakowskiej – i w na-
wiązaniu do istniejącej już funkcji zabudowy (centrum 
biurowe, administracyjne, Park Technologiczny), plano-
wana zabudowa powinna nawiązywać do uwarunkowań 
funkcjonalnych, ale także wprowadzać nowe, takie jak: 
zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rekreacyjna. W kon-
sekwencji powstanie zróżnicowany funkcjonalnie obszar 
w mieście – lokalne centrum Czyżyn, które będzie tętni-
ło życiem przez cały dzień, zachęcając mieszkańców są-
siadujących osiedli i domów akademickich (Politechniki 
Krakowskiej, Akademii Wychowania Fizycznego) do 
większej aktywności, z jednoczesnym podnoszeniem ja-
kości zamieszkania i pracy. 

Na podstawie wariantów rozwoju analizowanego ob-
szaru (zaproponowanych przez studentów podczas warsz-
tatów), a także z uwzględnieniem zasad zintegrowanego 
rozwoju funkcji zabudowy i systemów transportowych 
autorka artykułu sprecyzowała wariant rekomendowany. 
Wariant ten umożliwia etapowanie realizacyjne, odnosi 
się do istniejących ograniczeń (granice działek, przebieg 
linii wysokiego napięcia, układ drogowy – także ulic we-
wnętrznych) oraz planów rozwojowych zawartych w do-
kumentach planistycznych (m.in. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Krakowa)2.

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MIASTA 
KRAKOWA – DOKUMENT UJEDNOLICONY (Uchwała nr XII/87/03 z dnia 
16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. 
zmieniona uchwałą nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.).

System transportowy
Oś komunikacyjną transportu zbiorowego stanowi uli-
ca w relacji północ–południe łącząca ulicę Skarżyńskiego 
i ulicę wewnętrzną pomiędzy budynkiem Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej a budynkiem 
EUROMARKET – Opel Kraków. Oś ta łączy istniejący 
przystanek tramwajowy na alei Jana Pawła II i przysta-
nek autobusowy przy osiedlu akademickim PK przy ulicy 
Skarżyńskiego. Osią tą mogą być prowadzone różne środ-
ki transportu zbiorowego – autobus, tramwaj, monorail 
(lekka kolej szynowa), w zależności od rozwoju systemów 
transportowych w sąsiedztwie analizowanego obszaru. 
Zatem ciąg ten powinien być geometrycznie zaprojekto-
wany w taki sposób, aby umożliwić poprowadzenie infra-
struktury dla przyjętego środka transportu (odpowiednie 
szerokości w liniach rozgraniczających). Ustalenia stu-
dium zakładają przebieg trasy tramwajowej wzdłuż ulicy 
Stelli-Sawickiego – planowana oś transportu zbiorowego 
w analizowanym obszarze mogłaby stanowić łącznik po-
między istniejącą trasą tramwajową na alei Jana Pawła II 
a planowaną wzdłuż ulicy Stelli-Sawickiego, z włączeniem 
w rejonie ulicy Spadochroniarzy do ulicy Stelli-Sawickiego. 
Wzdłuż tej osi prowadzone mają być ciągi rowerowy oraz 
pieszy. Wzdłuż osi nie dopuszcza się ruchu samochodów 
osobowych i dostawczych. Oś ta powinna być kształtowana 
w taki sposób, aby zachęcać przyszłych mieszkańców i pra-
cowników do ruchu pieszego i rowerowego od przystanku 
tramwajowego i układu dróg rowerowych do wnętrza ob-
szaru. Zaleca się, żeby forma budynków była kształtowana 
z tzw. podcieniami, aby zapewnić komfort dojścia w razie 
niepogody. Nawierzchnia jezdni i chodników nie powin-
na się znacząco odróżniać od siebie – ciąg ten ma spełniać 
zasady tzw. shared space, czyli wspólnej przestrzeni dla pie-
szych, rowerzystów i transportu zbiorowego. W koncepcji 
zaproponowano także lokalizację przystanków. 

W opracowaniu wskazano także rodzaj przeprowadze-
nia trasy środka transportu zbiorowego, a graficzne przed-
stawienie tras poszczególnych środków transportu zapre-
zentowano na rysunku 3:

• jeśli środkiem transportu jest autobus, trasa stanowi 
wydłużenie linii 129 lub 429 z pętlą przy budynkach 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 
(ew. propozycja pętli objazdowej wokół parkingu PK, 
z wykorzystaniem alei Jana Pawła II);

• jeśli środkiem transportu jest tramwaj, to włącza się 
on w analizowany obszar na skrzyżowaniu alei Jana 
Pawła II z ulicą wewnętrzną, w okolicy istniejącego 
przystanku tramwajowego. Następnie biegnąc osią 
transportu zbiorowego w kierunku północnym, bę-
dzie włączał się w planowaną w studium trasę tram-
wajową na ulicy Stelli-Sawickiego w rejonie ulicy 
Spadochroniarzy;

• jeśli środkiem transportu jest monorail, to początko-
wa stacja zlokalizowana jest w okolicach ulicy Bora-
-Komorowskiego – przy przystanku autobusowym 
Okulickiego, biegnie wzdłuż ulicy Skarżyńskiego, 
następnie osią transportową obszaru, z wyjściem 
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do planowanych inwestycji. Założono układ ulic rusztowy, 
który znacząco skraca czas dojścia pomiędzy kwartałami 
zabudowy, także w relacji do przystanków transportu zbio-
rowego. Wzdłuż ulicy Stelli-Sawickiego przewidziano jezd-
nie serwisowe, które obsługiwać mają obiekty zlokalizowa-
ne po wschodniej części obszaru. Przewidziano także prze-
dłużenie ulicy Skarżyńskiego do ulicy Spadochroniarzy, 
łącząc ją jednocześnie z ulicą stanowiącą oś transportu zbio-
rowego obszaru. 

Relacje wyjazdowe/wjazdowe dla analizowanego obsza-
ru stanowią:

• projektowane skrzyżowanie ulic Stelli-Sawickiego  
i Spadochroniarzy oraz wlotu ulicy w kierunku pasa 
startowego przy osiedlu Avia (pełne relacje skrętne),

• istniejące skrzyżowanie ulicy Życzkowskiego z aleją 
Jana Pawła II (pełne relacje skrętne),

• istniejące skrzyżowanie na prawoskręty ulicy we-
wnętrznej z aleją Jana Pawła II,

• projektowane skrzyżowanie na prawoskręty ulicy we-
wnętrznej z ulicą Stelli-Sawickiego (na wysokości 
dawnych budynków lotniska w Czyżynach).

Powiązania piesze stanowią w tej koncepcji kluczową 
rolę. Założono jedną główną oś powiązań w kierunku pół-
nocno-południowym (wzdłuż założonej osi obsługi trans-
portem zbiorowym) oraz trzy osie powiązań pieszych w re-
lacji wschód-zachód. Osie poziome mają za zadanie 
zinteg rować planowany teren z rozwijającym się osiedlem 
Avia i Czyżyny. Powiązania piesze powinny być zrealizo-
wane z dbałością o wysoką jakość przestrzeni publicznej 
dla powiązań pieszych – zróżnicowaną pod względem wi-
dokowym, funkcji obiektów wzdłuż tras dojścia i jakości 
infrastruktury. Dodatkowo przewiduje się dwie kładki 
piesze nad ulicą Stelli-Sawickiego w formie podobnej do 
ekoduktów – szerokie przejścia, otoczone zielenią, z ekra-
nami zielonymi oddzielającymi pieszych od ruchu samo-
chodowego. Pieszy powinien mieć wrażenie, że nie prze-
kracza szerokiej jezdni, a porusza się wzdłuż terenów zie-
lonych. Ciągi te należy funkcjonalnie powiązać z zielonymi 
ciągami pieszymi i zabudową po zachodniej i wschodniej 
stronie ulicy Stelli-Sawickiego (ustalenia ewentualnym 
planów miejscowych). Północny ciąg pieszy wraz z kładką 
nad ulicą Stelli-Sawickiego prowadzi do projektowanego 
placu, o proponowanej nazwie: plac Lotników. Plac ten 
będzie pełnił rolę przestrzeni publicznej. Ciąg środkowy 
stanowi uzupełnienie dojścia w relacji wschód-zachód, 
rozpoczynając się przy ulicy Stelli-Sawickiego terenem 
zielonym (kształt tego terenu wynika z prowadzonej linii 
wysokiego napięcia). Południowy ciąg pieszy o wysokiej 
jakości przestrzeni publicznej rozpoczyna się w okolicy 
ulicy Medweckiego po wschodniej stronie ulicy Stelli-
-Sawickiego, biegnie projektowaną kładką nad ulicą 
Stelli-Sawickiego, ulicami wewnętrznymi pomiędzy pla-
nowaną funkcją mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, 
dalej wzdłuż planowanej funkcji sportowej – Basen PK, 
do ulicy Życzkowskiego i na zachód do istniejącego osie-
dla Eldorado (przy Parku Lotników).

Rys. 3. Proponowana obsługa analizowanego obszaru w Czyżynach systemem transportowym

w kierunku południowym w kierunku Centrum 
Handlowego Plaza i Hali Widowiskowej Tauron Are-
na Kraków – trasą w rejonie budynków AWF, w szwie 
pomiędzy Parkiem Lotników Polskich a Ogrodem 
Doświadczeń im. Stanisława Lema, poniżej obiektu 
Tauron Arena i ostatecznie z końcowym przystan-
kiem w okolicach przystanku tramwajowego Tauron 
Arena Kraków al. Pokoju.

Linia 429 obecnie pełni rolę dowozu studentów z do-
mów akademickich do kampusu Politechniki Krakowskiej 
przy ulicy Warszawskiej. Koncepcja jej przedłużenia uza-
sadniona jest możliwością dowozu studentów z domów 
akademickich do obiektów Wydziału Mechanicznego PK 
(pokonanie pieszo tej odległości jest uciążliwe) oraz powią-
zania osiedli zlokalizowanych wzdłuż linii 429 w północnej 
części Krakowa z obiektami Krakowskiego Parku 
Technologicznego oraz innych obiektów w tym obszarze. 
Dodatkowo z przedłużonej linii 429 mogliby korzystać 
także inni mieszkańcy Krakowa, a pracujący w analizowa-
nym obszarze, przesiadając się z innych linii na linię 429. 

Oś transportu indywidualnego (samochodów osobo-
wych) stanowi ulica Życzkowskiego. Dodatkowo zaplano-
wano przebieg ulic uzupełniających, a stanowiących dojazd 
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Struktura funkcjonalna 
W koncepcji rozwoju zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Czyżyn (rys. 4) w sposób przemyślany wprowadzo-
no funkcję mieszkaniową, pomimo że ustalenia studium 
proponują dla południowej części obszaru jedynie funkcję 
usługową. Uznano, że tak duży obszar nie powinien być 
przewidziany tylko dla funkcji usługowej, w tym także na 
funkcje biurowe. Monofunkcyjna struktura na tak dużym 
terenie niekorzystnie wpłynie na jego postrzeganie i funk-
cjonowanie. Taki charakter zabudowy spowoduje, że o ile 
w godzinach, w których obiekty funkcjonują – w godzi-
nach pracy, obszar będzie „żył”, o tyle w godzinach popo-
łudniowych i wieczornych obszar będzie wyludniony, pusty 
i nieprzyjazny. W praktyce urbanistycznej zaleca się odcho-
dzenie od gruboziarnistej, monofunkcyjnej jednostki [3], 
której obsługa transportem zbiorowym jest opłacalna je-
dynie w godzinach porannych i popołudniowych, na rzecz 
wielofunkcyjnej i drobnoziarnistej struktury, która zapew-
nia funkcjonowanie jej podczas całego dnia. 

Istotą rozwoju tego obszaru jest wykształcenie polifunk-
cyjnego ośrodka, który stanowiłby lokalne centrum dla 
dzielnicy Czyżyny. Warunkiem jest jednak zróżnicowanie nie 
tylko funkcji zabudowy, ale także wykształcenie dodatko-
wych mini lokalnych centrów poszczególnych funkcji obsza-
ru (tzw. tematycznych minicentrów), które uatrakcyjniałyby 
ten obszar zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak 
i użytkowników zewnętrznych (pracownicy, studenci, miesz-
kańcy osiedli sąsiednich). W koncepcji założono trzy tema-

tyczne subcentra – plac Lotników, plac Izydora i teren o te-
matyce sportowej. Każdy z tych placów posiada swoją funk-
cję, skierowaną na głównych użytkowników obszaru. 

Analizowany teren, pod względem struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej, podzielono na trzy części, a założona 
ich funkcja jest jednocześnie rekomendacją i potencjalną 
wytyczną dla sporządzenia miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego: 

• część południowa to funkcja oświaty (Wydział Me-
chaniczny Politechniki Krakowskiej) oraz funkcja 
mieszkaniowa – z uwagi na bliskość węzła przesiad-
kowego – przystanków tramwajowych i autobuso-
wych (w myśl postulatu o intensyfikacji zabudowy 
mieszkaniowej wysokiej intensywności w zasięgu doj-
ścia do przystanków transportu zbiorowego);

• część środkowa to funkcja biurowa, usługowa, roz-
rywkowa – stanowiąca element atrakcji dla miesz-
kańców osiedli Avia i Czyżyny, a mogących być po-
tencjalnymi miejscami pracy (w myśl zasady 
o zapewnieniu wielofunkcyjności obszarów w zasięgu 
dojścia i dedykowaniu części miejsc pracy dla jego 
mieszkańców);

• część północna to funkcja mieszkaniowa z usługami, 
blisko węzła przesiadkowego na ulicy Bora-Komo-
rowskiego/ulicy Wiślickiej/alei Andersa (w myśl po-
stulatu o intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej wy-
sokiej intensywności w zasięgu dojścia do przystanków 
transportu zbiorowego).

Podsumowanie
Temat przekształceń terenów nieurządzonych, poprzemy-
słowych czy zdegradowanych staje się coraz bardziej istotny 
w polityce przestrzennej dużych miast. Tereny te są nie-
zwykle atrakcyjne dla deweloperów, gdyż zlokalizowane są 
przy głównych arteriach drogowych. Ich dostępność trans-
portem zbiorowym jest także atrakcyjna, jednak tylko dla 
skrajnych obszarów tych dużych powierzchniowo terenów. 
Projektując ich funkcję i intensywność zabudowy, niezwy-
kle istotne jest wzajemne dostosowanie obsługi systemem 
transportowym. Przykład zagospodarowania Czyżyn i zin-
tegrowanie go z systemami transportowymi wskazał kie-
runki, w jakich należy dążyć do przekształceń atrakcyjnych, 
a dotychczas nieużytkowanych terenów w obrębie dużych 
miast. Takie zintegrowanie działań pozwoli na zwiększenie 
liczby podróży przyjaznymi środowisku środkami transpor-
tu, jak transport zbiorowy, rowerowy czy pieszy.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia proces realizacji oraz rezultaty orga-
nizacji Kampanii Marketingu Aktywnego, promującej usługi transpor-
tu zbiorowego w podkrakowskiej gminie Liszki. Kampania Marketingu 
Aktywnego to kampania marketingu bezpośredniego, podczas której 
obecni i potencjalni pasażerowie otrzymują informacje ogólne i sper-
sonalizowane na temat możliwości podróżowania, a równolegle do 
tradycyjnych działań informacyjnych, interakcja z użytkownikami jest 
zapewniona poprzez organizację spotkań i happeningów oraz doradz-
two osobiste udzielane przez konsultantów mobilności. Organizacja 
kampanii w gminie Liszki dowiodła, że nawet w obszarach słabiej sko-
munikowanych transportem zbiorowym istnieje zapotrzebowanie na 
dostęp do danych o funkcjonowaniu usługi, a działania informacyjne, 
edukacyjne i marketingowe wpływają na wzrost świadomości miesz-
kańców odnośnie dostępnych opcji transportowych i zwiększają moty-
wację w zakresie rezygnacji z samochodu. By wywołać istotne zmiany 
w zachowaniach komunikacyjnych muszą one jednak stanowić element 
szerszej strategii, związanej z jednoczesnym wdrażaniem działań orga-
nizacyjnych i inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: transport publiczny, Kampania Marketingu Aktyw-
nego, informacja spersonalizowana, edukacja transportowa

Proces realizacji i rezultaty  
Kampanii Marketingu Aktywnego  
promującej transport publiczny  
w obszarach podmiejskich1

Wprowadzenie  
Obszary o niskiej gęstości zaludnienia (wiejskie, podmiejskie) 
charakteryzuje zwykle niska gęstość sieci transportu publicz-
nego oraz niska częstotliwość kursowania jego środków, 
wynikająca ze stosunkowo wysokiego rozproszenia struktur 
osadniczych [1]. Z kolei tam, gdzie istnieje atrakcyjna oferta 
transportu publicznego, często nie jest on postrzegany jako 
atrakcyjny i konkurencyjny w stosunku do samochodu pry-
watnego. Zmiana postrzegania środków transportu publicz-
nego oraz zwiększenie ich udziału w podróżach mieszkańców 
terenów słabiej zurbanizowanych jest możliwe dzięki wyko-
rzystaniu stosunkowo prostych metod, związanych z dostar-
czaniem informacji, promocją oraz poprawą jakości usług 
[2]. Przykładowe rozwiązania dotyczące podnoszenia atrak-
cyjności systemu transportowego w obszarach peryferyjnych 
dotyczyć mogą: organizacji giętkich linii autobusowych, 
stosowania działań dla poprawy funkcjonowania konwencjo-
nalnych linii autobusowych, organizacji systemów wypoży-
czania rowerów, poprawy dojścia pieszego do przystanków, 
organizacji parkingów przesiadkowych Park & Ride lub 
Bike & Ride, organizacji systemu Kiss & Ride, czy syste-
mów carsharing i carpooling [1, 3, 4]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: U. Duda-
Wiertel 50%, K. Nosal 50%.

Innowacyjnym działaniem, mającym na celu dostarcza-
nie informacji i promocję zrównoważonej mobilności, jest 
organizacja tzw. Kampanii Marketingu Aktywnego (Active 
Marketing Campaign – AMC) [5]. Kampania Marketingu 
Aktywnego to kampania marketingu bezpośredniego, pod-
czas której obecni i potencjalni pasażerowie otrzymują infor-
macje na temat możliwości podróżowania za pomocą róż-
nych kanałów komunikacyjnych (ulotki, broszury, strony 
internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, informacje 
w mass mediach etc.). Równolegle do tradycyjnych działań 
informacyjnych interakcja z użytkownikami jest zapewnio-
na poprzez organizację spotkań i happeningów oraz doradz-
two osobiste udzielane przez konsultantów mobilności. 
Poczyniania te skutecznie wzmacniają efektywność działań 
dotyczących podnoszenia atrakcyjności systemu transporto-
wego [6]. Zwiększają one ponadto akceptację środków 
transportu publicznego, uświadamiają o możliwościach do-
konywania wyboru w procesie planowania podróży oraz 
prowadzą do zwiększenia liczby osób rezygnujących z prze-
jazdów samochodem [7]. Kampania jest jednocześnie oka-
zją do pozyskiwania informacji o potrzebach użytkowników 
oraz o ich ocenie usługi transportu publicznego, co wspoma-
ga procesy poprawy oferty transportowej [5]. 

Istotną częścią kampanii jest wdrażanie tzw. instrumen-
tów aktywnych, dotyczących np. organizacji podróży rowe-
rowych z przewodnikiem, spacerów dla zdrowia, warszta-
tów, grup dyskusyjnych dla angażowania mieszkańców, 
wydarzeń promujących transport autobusowy, audytów 
infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów [5]. 
Instrumenty te mają ścisły związek z promowanymi środ-
kami transportu i są uzupełnieniem działań informacyj-
nych. 

Działania mające na celu promowanie środków trans-
portu publicznego w obszarach wiejskich i podmiejskich, 
skupione na zwiększaniu użytkowników systemów zasilają-
cych główny środek transportu w obszarze (np. podmiej-
skich linii autobusowych dowożących pasażerów do linii 
tramwajowych), realizowane były w ramach projektu UE 
SmartMove (www.smartmove-project.eu). Projekt wdraża-
no w ośmiu regionach europejskich, które przygotowały 
i przeprowadziły lokalne Kampanie Marketingu Aktyw-
nego oraz dokonały ich oceny. Jednym z obszarów wdroże-
niowych projektu SmartMove była podkrakowska gmina 
Liszki. Za realizację rozwiązań wspierających mobilność 
mieszkańców gminy odpowiedzialny był zespół badawczy 
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z Zakładu Systemów Komunikacyjnych Politechniki Kra-
kowskiej. 

W artykule przedstawiono charakterystykę obszaru 
wdrożeniowego, proces realizacji kampanii oraz wyniki ba-
dań ankietowych zrealizowanych przed i po jej organizacji. 

Charakterystyka obszaru wdrożeniowego 
Obszar wybrany do realizacji kampanii to obszar pod-
miejski leżący po zachodniej stronie Krakowa, obejmujący 
miejscowości zlokalizowane w gminie Liszki, zamieszki-
wany przez około 16 tys. osób. Obszar obejmuje również 
korytarz transportowy łączący zachodnią część Krakowa 
z obszarem gminy. Obszar wdrożeniowy przedstawiono na 
rysunku 1.

kowskiej pętli autobusowej Salwator, będący początkiem 
korytarza transportowego biegnącego przez analizowany 
obszar (rys. 1). Obok pętli autobusowej Salwator zlokalizo-
wana jest pętla tramwajowa o tej samej nazwie. Trzy linie 
tramwajowe, o numerach: 1, 2, 6, zaczynające bieg na pętli 
Salwator, jadą w kierunku centrum Krakowa. Salwator 
pełni więc funkcję węzła przesiadkowego, na którym pasa-
żerowie dojeżdżający z zachodnich obrzeży Krakowa auto-
busem mogą przesiąść się do tramwaju, w celu dotarcia do 
centrum lub innych dzielnic miasta. Opisane linie autobu-
sowe stanowią zatem system zasilający dla komunikacji 
tramwajowej. Zwiększenie wykorzystania komunikacji au-
tobusowej w podróżach mieszkańców obszaru w konsek-
wencji doprowadzić może do zwiększenia liczby pasażerów 
na liniach tramwajowych łączących zachodnie obrzeża 
Krakowa z centrum miasta. 

Niestety komunikacja autobusowa w obszarze analizy 
odznacza się niewystarczającą jakością usług. Dla przykła-
du – w zakresie częstotliwość kursowania odnotować moż-
na średnio od 1 do 2 kursów na godzinę w czasie szczytów 
komunikacyjnych oraz 1 kurs na godzinę w okresie pozasz-
czytowym. Największa liczba kursów dziennie odbywa się 
na liniach numer 229 oraz 249 (27 kursów dziennie w dzień 
powszedni) oraz na liniach 239 i 249 w soboty, niedziele 
i święta (14 kursów).

W obszarze występuje 98 przystanków (97 autobusowych 
i 1 tramwajowy) [11]. Jedynie 38% przystanków jest zadaszo-
nych tzn. wyposażonych w wiatę przystankową. Ponad poło-
wa przystanków nie posiada zadaszenia, a zatem komfort po-
dróży związany z oczekiwaniem na przyjazd pojazdu na tych 
przystankach w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
jest niski. Niski jest również udział przystanków posiadających 
miejsca siedzące (tylko 39% obiektów).

W zakresie oświetlenia, wpływającego na poczucie bez-
pieczeństwa osobistego osób oczekujących na przyjazd au-
tobusu oraz na poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego, 
zauważyć można, iż 67% obiektów jest oświetlona w stop-
niu wystarczającym. W większości przypadków przystanki 
nie posiadają specjalnego oświetlenia, zlokalizowanego 
w bezpośrednim ich otoczeniu, pochodzi ono z lamp ulicz-
nych usytuowanych w promieniu 10–20 metrów. 81% 
przystanków wyposażonych jest w chodnik, jednak najczę-
ściej chodnik ten jest wąski, o nierównej nawierzchni, 
w wielu przypadkach zapewniony tylko w bezpośrednim 
otoczeniu obiektu. Tylko 47% przystanków posiada zatokę 
autobusową. Jej brak sprawia, iż autobusy zatrzymujące się 
w celu zabrania pasażerów powodują zahamowanie ruchu 
na bardziej obciążonych ulicach, co obniża poziom bezpie-
czeństwa ruchu pojazdów, jak i pasażerów.

98% przystanków wyposażonych jest w informację pa-
sażerską w formie rozkładów jazdy, a jedynie 8% z nich 
posiada dodatkowo mapy ze schematem sieci transportu 
publicznego w Krakowie. Tylko przystanek tramwajowy 
Salwator jest wyposażony w tablice o zmiennej treści z in-
formacjami o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdów z przy-
stanku. Automaty biletowe dostępne są w przypadku 3% 
przystanków. 

Rys. 1. Obszar realizacji kampanii

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie [9] 
w 2014 roku obszar gminy Liszki zamieszkiwało 8528 ko-
biet i 8189 mężczyzn. Zdecydowana większość mieszkań-
ców jest w wieku pomiędzy 15 a 59 lat. Te osoby uczą się, 
studiują lub pracują, w dużej mierze także w Krakowie, 
więc podróżują do miasta codziennie, w wielu przypadkach 
używając samochodów i przyczyniając się do powstawania 
zatłoczenia komunikacyjnego na ulicach miasta. Osoby te 
stanowiły główną grupę docelową projektu SmartMove. 
Niektóre działania kampanii kierowane były również do 
uczniów szkół podstawowych, gdyż rozpoczęcie edukacji 
transportowej na etapie przedszkolnym/szkolnym może 
wpływać na przyszłe zachowania komunikacyjne najmłod-
szych uczestników ruchu. Dzieci często dzielą się ciekawy-
mi treściami zasłyszanymi w szkole z rodzicami, sugerując 
im rozwiązania, w tym także w zakresie wyboru środka 
transportu. Ponadto starsi mieszkańcy, którzy zazwyczaj 
nie są zaznajomieni z nowoczesnymi narzędziami informa-
tycznymi, byli edukowani w zakresie korzystania z interne-
towych narzędzi do planowania podróży.

W analizowanym obszarze funkcjonuje dziesięć linii au-
tobusowych (w tym jedna linia nocna), lecz najważniejsze 
znaczenie posiada sześć z nich o następujących numerach: 
209, 229, 239, 249, 259, 269 [10]. Niemal wszystkie linie 
autobusowe obsługują przystanek zlokalizowany na kra-
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Na uwagę zasługuje fakt, iż pasażerowie autobusów do-
jeżdżający do pętli Salwator posiadają możliwość skorzysta-
nia z roweru miejskiego – w tym miejscu znajduje się jedna 
ze stacji systemu rowerów miejskich funkcjonującego 
w Krakowie. Na stacji dostępnych jest 10 rowerów. 

Wspomnieć należy również, że tabor obsługujący linie 
autobusowe obejmuje standardowe autobusy (12 m). 
Wszystkie pojazdy to autobusy niskopodłogowe, wyposa-
żone w takie elementy informacji jak: regulamin, cennik, 
mapki z przebiegiem trasy itd.

 
Nawiązywanie kontaktu z mieszkańcami 
Pierwszym etap realizacji kampanii w gminie Liszki było 
poszukiwanie wsparcia ze strony podmiotów, takich jak 
władze lokalne, instytucje kościelne i szkoły. Zespół projek-
tu skontaktował się z ich przedstawicielami telefonicznie, 
a następnie zorganizowano spotkania, w trakcie których 
poinformowano o celach i zakresie kampanii i zwrócono się 
z prośba o jej wsparcie. Przedstawiciele wymienionych pod-
miotów okazali się bardzo pomocni, przekazując informację 
o akcji podczas mszy w kościołach i zajęciach w szkołach. 
Umieszczono ją również na stronie internetowej gminy 
Liszki.

Po zakończeniu fazy kontaktu ogólnego przystąpiono 
do realizacji fazy kontaktu indywidualnego – odwiedzano 
mieszkańców gminy w gospodarstwach domowych (czer-
wiec–sierpień 2015). Podczas wizyty mieszkańcy otrzymali 
pakiet informacji ogólnych na temat funkcjonowania trans-
portu w analizowanym obszarze, a także w Krakowie (m.in. 
broszurę na temat lokalnego transportu zbiorowego z mapą 
sieci autobusowej, informacje o cenach biletów, sposobie 
zakupu biletu, informacje o ruchu rowerowym, ścieżkach 
rowerowych oraz systemie wypożyczalni rowerów miej-
skich w Krakowie). Ponadto poinformowano mieszkańców 
o trwającej Kampanii Marketingu Aktywnego, realizowa-
nych działaniach oraz o możliwości uzyskania spersonalizo-
wanych porad i informacji (np. spersonalizowanych rozkła-
dów jazdy). Osoby, które były zainteresowane uzyskaniem 
informacji indywidualnych, zostały poproszone o wypełnie-
nie tzw. formularza zamówienia i ustalenie daty dostawy 
materiałów.

W tym samym czasie prowadzono badania ankietowe 
dotyczące zachowań komunikacyjnych mieszkańców, prak-
tykowanych przed realizacją kampanii, ich preferencji oraz 
czynników zachęcających do korzystania ze środków trans-
portu publicznego. W trakcie fazy kontaktu indywidualne-
go zapukano do drzwi 1920 gospodarstw, ale ostatecznie 
badania zrealizowano w 508 gospodarstwach, co oznacza 
25-procentową skuteczność. W każdym gospodarstwie do-
mowym zrealizowano wywiad z jedną osobą. Biorąc pod 
uwagę całkowitą liczbę gospodarstw domowych w obszarze 
(około 4 tys. gospodarstw) – 13% z nich uczestniczyło 
w badaniu. Uwzględniając rodzaj i charakter badań, można 
stwierdzić, że jest to dość wysoki wynik. Na uwagę zasłu-
guje fakt, iż 397 osób poprosiło o spersonalizowane infor-
macje. Najważniejsze wyniki ankiety przedstawiono w ko-
lejnym punkcie.

Wybrane wyniki badań ankietowych realizowanych  
w trakcie kampanii
W zakresie podziału zadań przewozowych w podróżach 
niepieszych mieszkańców znaczny odsetek przejazdów wy-
konywany był transportem publicznym (47%) oraz samo-
chodem (40% jako kierowca i 8% jako pasażer). Tylko 4% 
podróży realizowanych było rowerem, a pozostałe – mo-
tocyklem. Respondenci wykonywali średnio 2,37 podróży 
w ciągu 24 godzin. Samochód był najczęściej użytkowa-
nym środkiem lokomocji – kierowca korzystał z niego śred-
nio 2,4 dni w tygodniu, a pasażer – 1,4 dnia w tygodniu. 
Mieszkańcy wykorzystywali w podróżach podmiejski au-
tobus (transport publiczny) średnio 1,8 dnia w tygodniu, 
a prywatne minibusy – 0,9 dnia w tygodniu. Podróżowali 
pieszo 1,6 dnia w tygodniu, a na rowerze – 0,9. 

Biorąc pod uwagę najważniejsze linie autobusowe funk-
cjonujące w obszarze analizy, najbardziej rozpoznawalną 
była linia 249. O jej funkcjonowaniu wiedziało 65% ankie-
towanych. Około połowa osób była zaznajomiona z liniami: 
239 (48% ankietowanych), 229 (45%) i 259 (40%). 
Zdecydowanie najmniej osób miało pojęcie o istnieniu linii 
269 (27%) i 209 (23%). Co dziesiąty mieszkaniec obszaru 
nie znał żadnej z tych linii autobusowych. 

Wśród ankietowanych wyodrębnić można było wyraź-
ną grupę osób korzystających z transportu publicznego raz 
w tygodniu lub częściej (rys. 2). Częstotliwość ta została 
wskazana przez blisko 35% respondentów. Jednocześnie 
połowa populacji nie korzystała z usług autobusowych w ogó-
le lub czyniła to rzadziej niż raz w miesiącu. Wyniki te uwi-
doczniły potrzebę dostarczania informacji na temat usług 
transportu publicznego oraz konieczność wdrożenia działań 
zachęcających do korzystania z jego usług.

Głównym powodem korzystania z transportu publicz-
nego w gminie Liszki był brak dostępu do samochodu (de-
klaracja połowy ankietowanych korzystających z usługi). 
Jest to wyraźny sygnał, że należy podjąć działania, które 
miałyby na celu zapobieganie przyszłym wyborom co do 
zakupu samochodu, w tym działania informacyjne i eduka-
cyjne podnoszące poziom świadomości transportowej oraz 
środki dla poprawy jakości usługi autobusowej. Inne istot-
ne przyczyny użytkowania autobusu to: bliskość przystan-
ku  autobusowego, dostęp do bezpośrednich połączeń 
i oszczędność kosztów podróży, wynikająca zarówno z do-
stępności tanich biletów okresowych, jak i braku koniecz-
ności uiszczania opłaty za parkowanie w centrum miasta.

Rys. 2. Częstotliwość korzystania z co najmniej jednej linii autobusowej
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W zakresie standardów usługi transportu publicznego 
wymagających poprawy użytkownicy komunikacji autobu-
sowej wskazywali w większości częstotliwość kursowania 
(78% wszystkich wskazań). Z kolei w kwestii poprawy 
komfortu podróży pasażerowie zwracali uwagę na potrzebę 
zagwarantowania większej liczby dostępnych miejsc siedzą-
cych w pojeździe. Inne czynniki wskazywane przez respon-
dentów dotyczyły zapewnienia większej liczby bezpośred-
nich połączeń i dłuższych okresów funkcjonowania komu-
nikacji w godzinach wieczornych.

Najważniejszym powodem niekorzystania z transportu 
publicznego były wygoda oraz prędkość podróży. Zdaniem 
mieszkańców, którzy nie korzystali z transportu publiczne-
go, samochód jest nadal znacznie szybszy i bardziej kom-
fortowy niż autobus. Jednocześnie nic nie mogłoby zachę-
cić połowy osób niepodróżujących transportem publicznym 
do zmiany zachowania komunikacyjnego. Natomiast tych 
mieszkańców, którzy byliby skłonni zmienić swoje przy-
zwyczajenia, przekonać mogłyby: wzrost częstotliwości 
kursowania, niższe ceny biletów oraz większa liczba bezpo-
średnich połączeń (rys. 3).

go obszaru z rozmieszczeniem przystanków. Ciekawą ofertę 
przygotowano dla studentów (informacja o biletach, o ruchu 
rowerowym i narzędziach do planowania podróży oraz 
o możliwościach dotarcia do najważniejszych miejsc na „stu-
denckiej mapie Krakowa”) oraz dla osób starszych (informa-
cja o biletach, sposobie użytkowania automatów do sprzeda-
ży biletów, przykładowych ćwiczeniach, które można wyko-
nywać dla zwiększenia sprawności fizycznej). Mieszkańcy 
mieli również możliwość zamówienia materiałów prezentują-
cych porównanie czasu, kosztów oraz emisji CO2

 dla podróży 
odbytych środkami komunikacji miejskiej oraz samocho-
dem, dla wskazanego źródła i celu podróży. Czas uwzględniał 
wszystkie istotne elementy wpływające na długość całej po-
dróży (takie jak: czas dojścia do przystanku autobusowego 
lub miejsca parkingowego, czas oczekiwania, czas jazdy, czas 
dojścia do miejsca docelowego etc.), natomiast koszty zostały 
przedstawione jako dzienne, miesięczne i roczne wydatki, 
w tym obejmujące opłatę za parking i inne koszty związane 
z użytkowaniem samochodu.

Początkowo informację spersonalizowaną zamówiło 379 
osób, ale w międzyczasie oferta transportu publicznego 
zmieniła się nieznacznie i w związku z tym zespół projektu 
SmartMove postanowił dodatkowo rozdystrybuować pa-
kiet uaktualnionych informacji ogólnych wśród wszystkich 
odwiedzonych uprzednio gospodarstw domowych. 

Najczęściej zamawianym rodzajem informacji zindywi-
dualizowanej była mapa okolicy z lokalizacją przystanków 
oraz spersonalizowany rozkład jazdy, co oznacza, że   tego 
typu danych brakowało lub mieszkańcy po prostu lubią 
„mieć pod ręką” własną mapę i rozkład. W zakresie gadże-
tów najwięcej próśb dotyczyło pamięci USB, co było dość 
przewidywalne (jest to użyteczny i atrakcyjny prezent). Co 
jednak jest bardzo ciekawe – duża liczba osób zgłosiła zapo-
trzebowanie na latarki kieszonkowe – przypuszczalnie słu-
żące m.in. do oświetlania drogi, również w podróży na 
przystanek. Biorąc pod uwagę rodzaj zamówionej informa-
cji oraz wiek zamawiających – o rozkłady jazdy, mapy i dane 
dotyczące porównania czasów i kosztów prosili w większo-
ści ludzie w wieku od 31 do 60 lat, a więc osoby pracujące. 
Informacje dla studentów były oczywiście zamawiane przez 
mieszkańców w wieku studenckim (18–30 lat), ale także 
przez tych, którzy prawdopodobnie będą studiować 
w Krakowie (poniżej 18 lat). Polskie gospodarstwa domo-
we w obszarach wiejskich w wielu przypadkach zamieszku-
ją rodziny wielopokoleniowe, stąd nie jest zaskakującym 
fakt, że informacje dla seniorów zamawiane były nie tylko 
przez osoby starsze, ale i także przez ich dorosłe dzieci.

Analizując rodzaj informacji spersonalizowanej zama-
wianej przez poszczególne grupy użytkowników transportu 
publicznego oraz osoby z niego niekorzystające, można za-
uważyć, że rozkłady jazdy, mapy, porównanie parametrów 
podróży i informacje dla seniorów okazały się potrzebne 
zarówno osobom podróżującym obecnie autobusem z różną 
częstotliwością, jak i tym, którzy z niego nie korzystają 
(rys. 4). Oznacza to, że użytkownicy transportu publiczne-
go chcą być na bieżąco z informacjami na temat funkcjono-
wania usługi. 

Rys. 3. Czynniki zachęcające do podróżowania transportem publicznym (opinie osób nieko-
rzystających obecnie z usługi)   

Respondenci zostali również zapytani o to, czy używają 
narzędzi internetowych służących planowaniu podróży, do-
stępnych na komputer, tablet, telefon. 46% z nich potwier-
dziło korzystanie z tego rodzaju platform, a 54% – zaprze-
czyło. Wyniki te wykazały potrzebę realizacji działań infor-
macyjnych i promocyjnych dla wzrostu świadomości 
i wyko rzystania różnego rodzaju planerów podróży

Zapotrzebowanie na informację spersonalizowaną 
Ważną częścią Kampanii Marketingu Aktywnego jest dystry-
bucja spersonalizowanej informacji, przygotowanej na życze-
nie mieszkańców, zgodnej z potrzebami poszczególnych użyt-
kowników. Podczas odwiedzin w gospodarstwach domowych 
mieszkańcy gminy Liszki mieli okazję zamówić zindywidu-
alizowane informacje i porady oraz, wykorzystywane w tego 
typu kampaniach, symboliczne prezenty, będące rodzajem 
podziękowania za udział w akcji (ang. thank-you present), np. 
latarki kieszonkowe, pamięć USB, notatniki, długopisy. 

W zakresie informacji spersonalizowanej mieszkańcy 
gminy Liszki mogli zamówić m.in. osobisty rozkład jazdy 
autobusów dla wybranego przystanku oraz mapę najbliższe-
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Bardzo interesujący i istotny jest fakt, że 65% osób, 
które zgłosiły zapotrzebowanie na dane porównawcze w za-
kresie czasu podróży, kosztów i emisji CO

2
, to mieszkańcy 

nie podróżujący autobusem lub czyniący to rzadziej niż raz 
w miesiącu. Dość wysoki popyt na informacje dla studentów 
wśród osób, które podróżowały autobusem od 5 do 7 razy 
w tygodniu, wynikał prawdopodobnie z faktu, iż, choć stu-
denci w dużej mierze podróżują transportem publicznym, to 
i tak są otwarci na pozyskiwanie nowych informacji. 

Zamówione informacje spersonalizowane dystrybuowa-
ne były wśród gospodarstw domowych w okresie od sierp-
nia do października 2015 roku.

Instrumenty aktywne realizowane podczas kampanii
W ramach organizacji Kampanii Marketingu Aktywnego 
w gminie Liszki wdrożono opisane poniżej tzw. instrumen-
ty aktywne.

Pierwszym z instrumentów aktywnych była organizacja 
akcji edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych zlo-
kalizowanych na terenie gminy. Podczas cyklu spotkań 
uczniowie najmłodszych klas mieli okazję wysłuchać pre-
zentacji o wzrastających zagrożeniach związanych z użyt-
kowaniem komunikacji indywidualnej, możliwościach ko-
rzystania ze środków transportu publicznego oraz komuni-
kacji rowerowej w podróżach na obszarze gminy Liszki i w 
dojazdach do Krakowa. Uczniowie uczestniczyli również 
w interaktywnych warsztatach, dzieląc się doświadczenia-
mi w zakresie planowania podróży, sposobu korzystania z au-
tomatu biletowego czy zachowania na pokładzie autobusu. 
Milusińscy zostali obdarowani ulotkami informacyjnymi, 
słodkościami oraz gadżetami z logotypem projektu 
SmartMove, nawiązującymi do tematyki prezentacji – od-
blaskowymi elementami dla pieszych i rowerzystów. We 
wszystkich spotkaniach uczestniczyło łącznie około 180 
dzieci oraz 12 nauczycieli. 

Kolejna akcja przeprowadzona przez zespół projektu 
SmartMove wiązała się z uczestnictwem w festynie rodzin-
nym w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej w Piekarach. 
Podczas wydarzenia zainteresowanym mieszkańcom udzie-

lano informacji o funkcjonowaniu transportu publicznego 
w obszarze gminy, dystrybuowano broszury o projekcie 
SmartMove oraz ulotki promujące transport publiczny i ro-
werowy. W wydarzeniu wzięło udział około 200–220 
uczestników, w tym połowę stanowiły osoby dorosłe.

Ponadto w czerwcu 2015 roku w parafii św. Mikołaja 
w Liszkach, po niedzielnych mszach, dystrybuowano mate-
riały edukacyjno-informacyjne o możliwościach planowa-
nia podróży za pomocą internetowej platformy „Jak doja-
dę?” oraz materiały informacyjne o możliwościach korzy-
stania z proekologicznych środków transportu.

Wybrane wyniki realizacji kampanii 
Kilka miesięcy po realizacji Kampanii Marketingu Aktyw-
nego, w styczniu i lutym 2016 roku, przeprowadzono 
ponowne badania ankietowe, mające na celu pozyskanie 
informacji o rezultatach przeprowadzonej akcji (ten tro-
chę niefortunny, przede wszystkim ze względu na warunki 
pogodowe, okres wynikał ze zobowiązań i terminów na-
rzuconych w kontrakcie projektu). Poniżej przedstawiono 
wybrane wyniki badań. 

Jednym z ważniejszych rezultatów kampanii był wzrost 
świadomości na temat funkcjonowania poszczególnych linii 
autobusowych w obszarze. Analizując wyniki przedstawio-
ne na rysunku 6, w przypadku dwóch linii (209, 269) moż-
na dostrzec ponad dwukrotny wzrost świadomości o ich 
istnieniu, w przypadku linii 229 – dwukrotny. Dla pozosta-
łych linii zmiany, choć nieco mniejsze, nadal są bardzo za-
uważalne. 

Rys. 4. Rodzaj informacji spersonalizowanej zamawianej przez poszczególne grupy użytkow-
ników korzystających z transportu publicznego

Rys. 5. Spotkania edukacyjne w szkołach

Rys 6. Zmiany w świadomości mieszkańców na temat funkcjonowania transportu publicznego 
w obszarze 
Źródło:[12]
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Kolejnym efektem przeprowadzonych działań są zmia-
ny w częstotliwości użytkowania autobusu (rys. 7). Odsetek 
osób nie korzystających z transportu publicznego lub ko-
rzystających z niego mniej niż raz w miesiącu zmniejszył się 
o kilka punktów procentowych, a odsetek mieszkańców 
podróżujących autobusem od 1 do 4 dni oraz 6 i 7 dni w ty-
godniu nieznacznie wzrósł. 

Być może można by było stwierdzić, że zmiany te są 
mało imponujące, ale należy pamiętać, iż w trakcie organi-
zacji kampanii jakość usług komunikacji autobusowej 
(w tym częstotliwość kursowania i liczba połączeń itp.) nie 
uległa zmianie, nie odnotowano także żadnych działań in-
westycyjnych (poprawa dostępu do przystanków, ich wypo-
sażenie, parkingi Park & Ride itp.). 

głównie samochód, zapewniający wyższy komfort podróży 
i krótszy czas przejazdu niż autobus. 

Na tym dość „trudnym poligonie” realizatorzy projektu 
SmartMove postanowili sprawdzić efektywność działań in-
formacyjnych i promocyjnych w zakresie zmiany postaw i za-
chowań komunikacyjnych oraz postrzegania transportu 
zbiorowego, edukując jednocześnie mieszkańców dla 
zwiększenia ich świadomości transportowej. Organizacja 
akcji pozwoliła dowieść, że nawet w obszarach słabiej sko-
munikowanych transportem zbiorowym istnieje zapotrze-
bowanie na dostęp do danych o funkcjonowaniu usług – 
379 osób zamówiło informację spersonalizowaną. Wyniki 
badań podsumowujących realizację kampanii ukazują po-
nadto, że działania informacyjne wpływają w sposób istot-
ny na wzrost świadomości mieszkańców o funkcjonowaniu 
usługi i zwiększają motywację w zakresie rezygnacji z sa-
mochodu, co może być pierwszym etapem procesu zmiany 
zachowania komunikacyjnego. Aby jednak tak się stało, 
działania informacyjne, edukacyjne i marketingowe reali-
zowane w obszarach słabiej zurbanizowanych muszą stano-
wić raczej wzmocnienie działań organizacyjnych i inwesty-
cyjnych niż jedyną realizowaną strategię. 
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Rys. 7. Zmiany w częstotliwości użytkowania komunikacji autobusowej 
Źródło:[12]  

Ponadto o 7% wzrosła liczba osób korzystających z narzę-
dzi internetowych służących planowaniu podróży. 95% miesz-
kańców rozmawiało o kampanii z członkami rodziny, a 45% 
– również z osobami spoza rodziny. Wyniki te ukazują, że za-
sięg kampanii wykraczał poza działania realizowane przez ze-
spół SmartMove. Ponad połowa (58%) respondentów badań 
podsumowujących rezultaty akcji zdeklarowała, że czuje się 
bardziej zmotywowana do rezygnacji z samochodu, ale… aby 
tak się stało, potrzebne są postulowane przez mieszkańców 
zmiany. W dalszym ciągu dotyczą one przede wszystkim 
zwiększenia częstotliwości kursowania, zapewnienia większej 
liczby połączeń bezpośrednich, obniżek cen biletów jednorazo-
wych i miesięcznych oraz zwiększenia komfortu podróży w po-
jeździe, jak i tworzenia systemów Park & Ride. 

Podsumowanie 
Poziom świadczonych usług transportowych w obszarach 
o niskiej gęstości zaludnienia jest zwykle niewystarczający 
(niska gęstość sieci transportu publicznego, mało atrak-
cyjna częstotliwość kursowania), a w miejscach, w których 
komunikacja autobusowa funkcjonuje na zadawalającym 
poziomie, często nie jest postrzegana pozytywnie. Jak wy-
kazały analizy i inwentaryzacje – gmina Liszki boryka się 
z podobnymi problemami. Wśród najważniejszych wska-
zać należy niską częstotliwość kursowania komunikacji au-
tobusowej i zły stan infrastruktury przystankowej. Jakość 
usług i infrastruktury przekłada się na zachowania komuni-
kacyjne mieszkańców, którzy w swych podróżach wybierają 
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Streszczenie: W ostatnich latach na wybranych skrzyżowaniach 
w Krakowie wdrożono w szerszym zakresie organizację ruchu, w któ-
rej nad jednym z pasów ruchu stosuje się dwa sygnalizatory należące 
do różnych grup sygnałowych. Wówczas pojazdy dwóch relacji korzy-
stające z pasa ruchu mogą mieć w innym czasie przyznawany sygnał 
zielony. Rozwiązanie to nie było dotychczas szczegółowo analizowane 
pod kątem bezpieczeństwa i sprawności ruchu. W artykule przedsta-
wiono wstępne analizy bezpieczeństwa dla tego typu rozwiązań w opar-
ciu o dane wypadkowe zebrane ze skrzyżowań w Krakowie. Głównym 
celem artykułu jest przedstawienie sposobu obliczania przepustowości 
pasa ruchu sterowanego dwiema grupami sygnałowymi, bazującego 
na prawdopodobieństwie wystąpienia blokowania się pojazdów jednej 
relacji przez drugą. Opracowany model obliczeniowy zweryfikowano 
za pomocą symulacji komputerowej. Wyniki wskazują, że opisywane 
rozwiązanie może być bezpiecznym i skutecznym środkiem poprawy 
warunków ruchu na skrzyżowaniu.
Słowa kluczowe: ruch, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przepu-
stowość skrzyżowania,  rozkład ruchu na pasy, bezpieczeństwo ruchu

Funkcjonowanie pasa ruchu  
z dwiema grupami sygnałowymi  
na skrzyżowaniach z sygnalizacją1

Wprowadzenie
Sygnalizacja świetlna jest stosunkowo tanim i skutecz-
nym środkiem organizacji ruchu, umożliwiającym spraw-
ne i bezpieczne prowadzenie potoków ruchu o dużych 
natężeniach przez skrzyżowania. Jej zastosowanie jest 
szczególnie przydatne w sytuacji, gdy nie jest możliwe za-
projektowanie rond cechujących się wyższym poziomem 
bezpieczeństwa (jednopasowych bądź rond turbinowych), 
np. na skutek braku dostępności terenu czy prowadzenia 
równolegle do ulicy linii tramwajowej. Skrzyżowania z sy-
gnalizacją świetlną stosowane są głównie na drogach i uli-
cach o przekrojach wielopasowych, w przypadku których 
korzyści związane z sygnalizacją są większe, a inne typy 
skrzyżowań często nie są możliwe do zastosowania lub nie 
spełniają podstawowych wymagań sprawności i bezpie-
czeństwa ruchu [1, 2].

Sprawność ruchowa, obok bezpieczeństwa, jest jednym 
z kluczowych kryteriów projektowania skrzyżowań. Przy 
projektowaniu nowych obiektów uzyskanie korzystnych 
efektów w tym zakresie jest możliwe dzięki wzajemnemu 
dostosowaniu układu geometrycznego, rozwiązania tech-
nicznego oraz sposobu organizacji i sterowania ruchem na 
skrzyżowaniu [3]. Spójność geometrii, organizacji ruchu 
oraz rozwiązania i układu faz sygnalizacyjnych w dostoso-
waniu do natężeń ruchu znacząco ułatwia zapewnienie wy-
maganej przepustowości całego skrzyżowania.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

W warunkach miejskich projektowanie geometrii skrzy-
żowania napotyka na szereg ograniczeń. Liczba podstawo-
wych pasów ruchu determinowana jest przekrojem ulicy, 
natomiast liczba pasów dodatkowych głównie dostępnością 
terenu. Szczególnie istotnym ograniczeniom podlega także 
długość dodatkowych pasów ruchu przeznaczonych dla rela-
cji skrętnych. Wówczas przestrzeń optymalizacji cech geo-
metrycznych mocno zawęża się, a większego znaczenia na-
biera organizacja ruchu (układ pasów) powiązana ze sposo-
bem sterowania ruchem na skrzyżowaniu.

W sytuacji niedostatecznej liczby pasów ruchu, w tym 
wydzielonych dla relacji skrętu w lewo, możliwe do zasto-
sowania jest rozwiązanie dopuszczone przepisami [4], pole-
gające na instalacji dwóch sygnalizatorów należących do 
różnych grup sygnałowych. W takiej sytuacji pojazdy po-
ruszające się danym pasem ruchu mogą mieć przyznany 
sygnał zielony w różnych okresach cyklu. Przykład taki 
z prezentacją sytuacji ruchowej w trzech okresach nadawa-
nia sygnału zielonego oraz nazewnictwem wykorzystanym 
w niniejszym artykule pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Koncepcja funkcjonowania pasa ruchu z dwiema niezależnymi grupami sygnałowymi

Ten sposób organizacji ruchu jest rzadko spotykany, 
głównie z uwagi na obawy co do zachowania kierujących 
w konfrontacji z nietypowym układem sygnalizatorów na 
wlocie. Natomiast w pewnych specyficznych przypadkach 
rozwiązanie takie może być korzystne z uwagi na spraw-
ność skrzyżowania, pomimo możliwości blokowania wjaz-
du na skrzyżowanie relacji, która ma sygnał zielony przez 
relację z tego samego pasa mającą w tym samym czasie 
sygnał czerwony. Ocena korzyści, jakie może dać wprowa-
dzenie niezależnego wyświetlania sygnałów zielonych dla 
różnych relacji poruszających się tym samym pasem ruchu, 
jest znacznie utrudniona ze względu na brak możliwości 
wyznaczenia przepustowości takiego pasa ruchu za pomocą 
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dostępnych metod obliczeniowych. Ograniczenia krajowej 
metody MOP-SZS-04 [5], wynikające przede wszystkim 
z jej podstawowego przeznaczenia jako narzędzia projekto-
wego, stanowią przeszkodę w ocenie warunków ruchu 
skrzyżowań, których układ pasów i układ sterowania są 
nietypowe. Tymczasem często istnieje potrzeba oceny do-
raźnej zmiany w organizacji ruchu na wlotach (przeznacze-
niu pasów ruchu), np. z powodu spodziewanego wzrostu 
natężeń ruchu przy braku możliwości korekty geometrii 
skrzyżowania.

W artykule przedstawiono wyniki obserwacji funkcjo-
nowania wlotów skrzyżowań z pasami ruchu sterowanymi 
dwiema grupami sygnałowymi oraz propozycję rozszerze-
nia metody obliczeniowej o tego typu przypadki wlotów, 
wykorzystując metody probabilistyczne.

Funkcjonowanie pasa z dwiema grupami sygnałowymi
Rozwiązanie w postaci niezależnego przyznawania sygnału 
dla poszczególnych strumieni ruchu korzystających z tego 
samego pasa ruchu dopuszcza załącznik nr 3 do rozporzą-
dzenia [4]. W takiej sytuacji strumienie ruchu obsługiwa-
ne są jako grupy bezkolizyjne (poprzez sygnalizatory S-3). 
Niezależne wyświetlanie sygnałów dla poszczególnych 
grup może być korzystne z kilku względów:

• bezkolizyjnej obsługi relacji skrętnych w przypadku 
braku możliwości poszerzenia wlotu o dodatkowy pas 
ruchu, przy utrzymaniu zwiększonej przepustowości 
relacji podstawowych (na wprost);

• skrócenia czasów międzyzielonych dla jednego ze 
strumieni ruchu;

• lepszego dostosowania przeznaczenia pasów ruchu do 
zmiennej struktury kierunkowej w dobie.

 
Przykładem zastosowania niezależnego sterowania stru-

mieniami ruchu z jednego pasa ruchu mogącego prowadzić 
do blokowania jednej relacji przez drugą są skrzyżowania 
Andersa – Ludźmierska, Jana Pawła II – Zachemskiego czy 
Jana Pawła II – Bulwarowa – T. Ptaszyckiego – Klasztorna 
w Krakowie. Wdrożeniu systemu dynamicznego sterowa-
nia ruchem nie towarzyszyła przebudowa wlotów skrzyżo-
wań. Skrzyżowania te funkcjonowały uprzednio z sygnali-
zacją dwufazową, która, mimo zapewnienia dobrych wa-
runków ruchu, nie spełniała wymagań kryterium 
bezpieczeństwa. Z uwagi na dużą liczbę wypadków i kolizji 
na tarczy skrzyżowania, w tym z tramwajami i pieszymi, 
zdecydowano się na zastosowanie sygnalizatorów kierun-
kowych w lewo z drogi nadrzędnej o przekroju 2x2. 
Umieszczenie sygnalizatorów kierunkowych dla dwóch re-
lacji nad pasem wewnętrznym dało szansę na połączenie 
bezkolizyjnego sterowania ruchem relacji skrętu w lewo 
i jednocześnie zapewnienie przepustowości relacji na 
wprost, która przy zastosowaniu klasycznej organizacji ru-
chu korzystałaby tylko z jednego pasa ruchu.

W celu weryfikacji efektów zastosowanego rozwiązania 
pod kątem bezpieczeństwa ruchu, przeprowadzono porów-
nanie liczby zdarzeń przed i po wprowadzeniu zmian w or-
ganizacji ruchu na wlotach. Wyniki przedstawiono na ry-

sunku 2 oraz w tabeli 1. Liczba zdarzeń (wypadków i reje-
strowanych kolizji) na skrzyżowaniach od 2010 roku 
sukcesywnie maleje. Wprowadzenie niestandardowej orga-
nizacji ruchu na wlotach skrzyżowań nie wpłynęło w spo-
sób niekorzystny na ogólną wypadkowość na skrzyżowa-
niach. Przedstawiony na rysunku 2 spadek liczby wypad-
ków w 2013 roku może częściowo wynikać ze zmniej szonego 
natężenia ruchu, związanego z przebudową alei Jana Pawła II 
na sąsiadującym odcinku ulicy, natomiast nowa organizacja 
ruchu obowiązywała od końca 2014 roku. Jednocześnie na 
innych, istotnych ruchowo skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną w Krakowie, na których nie wprowadzono zmian 
organizacji ruchu oraz korekt programów sygnalizacji świetl-
nej, liczba wypadków i kolizji utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie, nie wykazując trendu malejącego.

Rys. 2. Obserwowany trend wypadków i kolizji na skrzyżowaniach ze zmienioną organizacją 
ruchu na przełomie 2014 i 2015 r. 

W tabeli 1 zestawiono liczbę wypadków i kolizji bezpo-
średnio powiązanych z relacjami na skrzyżowaniu, których 
dotyczyły zmiany organizacji ruchu i sterowania, tj. relacji 
skrętu w lewo obsługiwanych uprzednio jako kolizyjne z ru-
chem z przeciwległego wlotu, tramwajem oraz pieszymi. 
Zarówno liczba wypadków, jak i rejestrowanych kolizji ule-
gła wyraźnemu zmniejszeniu. Tylko na jednym ze skrzyżo-
wań zarejestrowano trzy kolizje wynikające ze zmiany pasa 
ruchu na wlocie skrzyżowania przez pojazdy, prawdopo-
dobnie związanej z blokowaniem relacji na wprost przez 
relację skrętną w lewo.

Na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Zachem skiego 
na jednym z wlotów, ze względu na uwarunkowania układu 
sieci ulicznej w obszarze, zastosowano klasyczny układ sy-
gnalizatorów dopuszczający przejazd relacji na wprost tylko 

Zdarzenia na skrzyżowaniach przed i po zastosowaniu  
nowego układu faz

skrzyżowanie przed (W+K) po (W+K)

Andersa – Ludźmierska 4+5 0+3

Jana Pawła II – Zachemskiego 0+2 0+0

Jana Pawła II – Klasztorna 0+3 0+0

Tabela 1
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z jednego pasa ruchu (pas wewnętrzny przeznaczono dla re-
lacji w lewo i zawracania). Na wskazanym wlocie po wpro-
wadzeniu zmian zarejestrowano 4 kolizje związane ze zmianą 
pasa ruchu. Zdarzenia te wynikać mogą z konieczności zmia-
ny pasa w celu kontynuacji jazdy na wprost (co jest uznawa-
ne za jeden z podstawowych błędów projektowych [1]) oraz 
przeciążenia zewnętrznego pasa ruchu.

Przytoczone dane wypadkowe wskazują na możliwe 
zmniejszenie wypadkowości, jednakże przy niewielkiej li-
czebności zdarzeń nie ma podstaw do wykazania staty-
stycznej istotności różnic liczby zdarzeń, toteż przedstawio-
ne stwierdzenia mają głównie charakter inżynierskiego 
spostrzeżenia. Mała liczebność próby oraz krótki okres ob-
serwacji po wprowadzeniu zmian na skrzyżowaniu (1 rok) 
nie przesądza o wpływie niezależnego sterowania ruchem 
dla dwóch relacji korzystających z jednego pasa ruchu na 
bezpieczeństwo, natomiast wskazuje, że rozwiązania te 
mogą być bardziej bezpieczne niż inna, typowa organizacja 
ruchu, jednakże gorzej dostosowana do natężeń panujących 
na wlocie. Wiarygodna ocena redukcji zdarzeń wymagać 
będzie wydłużenia okresu obserwacji po wprowadzeniu 
zmian umożliwiającego zastosowanie aparatu statystyki 
matematycznej do oceny zmian wypadkowości.

W przypadku występowania na wlocie skrzyżowania 
większej liczby pasów ruchu istotną kwestią do rozstrzy-
gnięcia jest ich przeznaczenie. W takiej sytuacji liczba pa-
sów ruchu przeznaczonych dla poszczególnych relacji, 
oprócz ograniczeń geometrycznych odcinków dojazdowych 
i wylotów, powinna wynikać ze struktury kierunkowej ru-
chu na wlocie. W sytuacji zauważanej zmienności udziału 
poszczególnych relacji na wlocie w różnych okresach dnia, 
celowym może być zastosowanie sterowania wlotami przy 
jednoczesnym zastosowaniu pasa ruchu obsługującego wię-
cej niż jedną relację. Rozwiązanie takie posiada jednak 
istotne wady, wynikające ze znacznego usztywnienia sposo-
bu sterowania ruchem na skrzyżowaniu, prowadzącego do 
powstania dysproporcji w stopniach obciążenia w poszcze-
gólnych obliczeniowych grupach pasów na danym i prze-
ciwległym wlocie skrzyżowania. Odpowiedzią na taką sy-
tuację może być zastosowanie niezależnego sterowania dla 
poszczególnych relacji. Wówczas z jednej strony utrzymy-
wana jest możliwość rozkładu ruchu na pasy stosownie do 
potrzeb w poszczególnych okresach dnia, a jednocześnie 
możliwe jest zachowanie sterowania czterofazowego 
uwzglę d niającego obciążenie pasów ruchu na przeciwle-
głym wlocie. Rozwiązanie tego typu funkcjonuje na wlocie 
ulicy Tischnera przy skrzyżowaniu ulicy Wadowickiej, 
Zako piańskiej i Brożka w Krakowie (rys. 3).

Skrzyżowanie to stanowi przykład poprawy efektywno-
ści wykorzystania pasów ruchu w szczycie porannym oraz 
popołudniowym. W szczycie porannym dominującymi re-
lacjami są na wprost i w prawo (grupy K2 i K2P), nato-
miast mniejsze jest natężenie relacji skrętnej w lewo. 
W szczycie popołudniowym natężenie relacji skrętnej 
w lewo na wlocie wyraźnie rośnie, natomiast z wlotu prze-
ciwległego (K4L) jest znacznie mniejsze (103P/h), podczas 
gdy relacja na wprost cechuje się zbliżonymi natężeniami 

do wlotu przeciwległego (951 P/h wobec 866 P/h). 
Możliwość jazdy z dwóch pasów ruchu prowadzi do wzro-
stu przepustowości wlotów dzięki możliwości lepszego do-
stosowania długości sygnałów do natężeń ruchu. 
Objaśnienie tej sytuacji przedstawiają zamieszczone w ta-
beli 2 wyniki obliczeń stopni nasycenia i obciążenia wybra-
nych relacji. Porównano w niej dwa warianty klasycznej 
organizacji ruchu na wlocie. Wariant I oznacza dwie nieza-
leżne grupy sygnałowe (2 pasy relacji na wprost i jeden pas 
relacji w lewo), natomiast wariant II zastosowanie istnieją-
cego układu pasów ruchu, ale jako jednej grupy sygnałowej 
(przypadek sterowania wlotami K2 i K4). Jak widać, 
w pierwszym wariancie następuje wyczerpanie przepusto-
wości relacji skrętu w lewo, natomiast sterowanie wlotami 
generalnie pogarsza warunki ruchu na analizowanym wlo-
cie, jak i na wlocie przeciwległym (stopień nasycenia relacji 
w lewo wynosi 0.06 wobec 0.260 dla relacji na wprost).

Oprócz wymienionych korzystnych efektów opisywane-
go rozwiązania układu sygnalizatorów posiada ono również 
istotne wady. Blokowanie przejazdu pojazdów jednej relacji 
przez drugą jest źle odbierane przez kierowców i może pro-
wadzić do nieprzepisowych i niebezpiecznych zachowań – 

Rys. 3. Przykłady organizacji ruchu na wlocie ul. Tischnera przy skrzyżowaniu ul. Wadowicka 
– Brożka w Krakowie

Obliczenia stopni nasycenia (iloraz natężenia ruchu i natężenia  
nasycenia) i obciążenia (iloraz natężenia ruchu i przepustowości)  

dla wariantów organizacji ruchu na wlocie ul. Tischnera

skrzyżowanie
szczyt poranny szczyt popołudniowy

relacja  
na wprost

relacja  
w lewo

relacja  
na wprost

relacja  
w lewo

wariant I

natężenie ruchu Qr [P/h] 805 284 866 388

sygnał zielony G [s] 25 15 30 16

stopień nasycenia y [-] 0.219 0.165 0.236 0.225

stopień obciążenia X [-] 0.98 1.19 0.88 1.53

wariant II

sygnał zielony G [s] 21 21 23 23

stopień obciążenia X [-] 1.16 0.87 1.14 1.09

Tabela 2
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przede wszystkim zmiany pasa ruchu bezpośrednio na wlo-
cie skrzyżowania w warunkach ograniczonej widoczności 
wykonywania tego typu manewru.

Kolejną przeszkodą jest brak możliwości analitycznego 
oszacowania przepustowości przy zastosowaniu niezależne-
go przyznawania sygnału zielonego dla relacji korzystają-
cych z jednego pasa ruchu. Na skutek braku odpowiednich 
narzędzi, podjęcie racjonalnej decyzji co do przeznaczenia 
pasów ruchu uwzględniających możliwość zastosowania 
dwóch grup sygnałowych dla jednego pasa ruchu jest 
utrudnione. W związku z powyższym, zaproponowano 
uproszczony model obliczeniowy, który może wypełnić lukę 
w tym zakresie.

Model obliczeniowy dla pasa z dwiema grupami  
sygnałowymi
Metoda [5] nie obejmuje specyficznego przypadku, gdy 
z jednego pasa ruchu korzystają dwie relacje otrzymujące 
sygnał zielony o różnej długości. 

W celu oszacowania przepustowości pasa ruchu w sytu-
acji, gdy pojazdy jednej z relacji mogą uniemożliwić prze-
jazd innym, dla których wyświetlany jest sygnał zezwolenia 
na ruch, opracowano prosty model bazujący na prawdopo-
dobieństwie blokowania pojazdów jednej relacji przez po-
jazdy drugiej. Budowa tego modelu wymagała przyjęcia 
następujących założeń upraszczających:

• na wlocie skrzyżowania występuje pas ruchu sterowa-
ny dwiema grupami sygnałowymi;

• potok zgłoszeń pojazdów na pasie ruchu (odstępy 
czasu między pojazdami) opisany jest rozkładem wy-
kładniczym przesuniętym, przy czym prawdopodo-
bieństwo wyboru kierunku na skrzyżowaniu przez 
dany pojazd jest niezależne od momentu zgłoszenia, 
jak również od pozostałych zgłoszeń na wlocie;

• początek lub koniec sygnału zielonego dla obu relacji 
następują w tym samym momencie (drugi przypadek 
przedstawia rys. 4);

• w okresie nadawania sygnału zielonego tylko dla jed-
nej relacji następuje zjazd pojazdów tej relacji ze sta-
łym odstępem h, aż do pojawienia się na linii zatrzy-
mania pojazdu relacji blokującej; do tego momentu 
pojazdy opuszczają wlot skrzyżowania z natężeniem 
nasycenia S

P
 wyznaczanym zgodnie z MOP-SZS-04;

• w okresie nadawania sygnału zielonego dla obu rela-
cji zjazd pojazdów odbywa się zgodnie z natężeniem 
nasycenia pasa ruchu wyznaczanym jako ważona 
średnia harmoniczna natężeń nasycenia obu relacji.

Relację z dłuższym sygnałem oznaczono jako podstawo-
wą P (zwykle jest to relacja na wprost, cechująca się więk-
szym natężeniem ruchu), natomiast drugą relację blokującą 
jako Bl. Do opracowania modelu przyjęto następujące 
oznaczenia:

• S
P
, S

BL
, S

j
 – natężenia nasycenia wyznaczane wg MOP-

-SZS-04 przy założeniu braku blokowania odpowied-
nio dla relacji podstawowej, relacji blokującej i pasa 
ruchu;

• G, G
BL

, G
P
 – rzeczywista długość sygnału zielonego 

grupy sygnałowej obsługującej relację podstawową, 
grupy obsługującej relację blokującą oraz różnica 
długości sygnałów zielonych G

P
 wyznaczająca inter-

wał, w którym może następować wyłącznie zjazd re-
lacji podstawowej;

• Q
P
, Q

BL
 – natężenie ruchu relacji podstawowej i mo-

gącej blokować przejazd;
• u

P
, u

BL
 – udział relacji na pasie: podstawowej i mogą-

cej blokować przejazd;
• k – numer pojazdu w kolejce blokujący przejazd rela-

cji podstawowej;
• n – liczba pojazdów relacji podstawowej, jaka może 

przejechać linię zatrzymania przy natężeniu nasyce-
nia S

P
 w interwale G

P
, jeśli blokowanie nie wystąpi.

Ideę modelu obliczeniowego przedstawia rysunek 4. 
Pojazdy relacji podstawowej 1, 2, 3, … k, przejeżdżają linię 
zatrzymania aż do momentu, gdy k-ty pojazd w kolejce bę-
dzie poruszać się w relacji blokującej. Wówczas linię zatrzy-
mania w trakcie sygnału zielonego może opuścić k-1 pojaz-
dów relacji podstawowej. Maksymalna liczba pojazdów, 
jaka może przejechać podczas sygnału zielonego nadawane-
go wyłącznie dla relacji podstawowej GP

 (przy braku bloko-
wania) jest równa n, którą można obliczyć ze wzoru:

 (1)

Obliczoną wartość n należy zaokrąglić do wartości cał-
kowitej.

W przypadku gdy k > n blokowanie nie wystąpi i cały 
sygnał G będzie wykorzystany na zjazd kolejki pojazdów. 
Natężenie nasycenia dla takiego przypadku można wy-
znaczyć, uwzględniając różne wartości odstępów średnich 
potoku pojazdów w poszczególnych okresach sygnału zie-
lonego. W okresie GP

 będzie to natężenie nasycenia rela-
cji podstawowej, natomiast w okresie jednoczesnego syg-
nału zielonego przybliżoną wartość natężenia nasycenia 
można obliczyć wg MOP-SZS-04 jak dla pasa, z której 
korzystają dwie relacje.

Rys. 4. Modelowy diagram droga-czas stanowiący podstawę do wyznaczenia przepustowo-
ści pasa ruchu (brak sytuacji blokowania relacji podstawowej) 

n S GP P=
3600
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      [P/hz] (2)

Do wyznaczenia wartości S
j
 można w uproszczeniu zało-

żyć zachowanie udziału relacji podstawowej i blokującej na 
pasie, czyli z pominięciem faktu, że część pojazdów relacji 
podstawowej opuszczać będzie wlot w innym okresie cyklu 
(interwale G

P
).

Przy założeniu, że zgłoszenia kolejnych pojazdów są nie-
zależne, prawdopodobieństwo p

bk
, że przez cały okres sy-

gnału zielonego relacji podstawowej G
p
 będzie możliwy 

zjazd pojazdów, można obliczyć jako n-wyrazową wariację 
z powtórzeniami. Jeśli prawdopodobieństwo zgłoszenia 
jednego pojazdu relacji podstawowej jest równe jego udzia-
łowi w potoku ruchu u

P
, to:

 (3)

W podobny sposób wyznacza się prawdopodobieństwo, 
że w kolejce pojazdów przejeżdżających linię zatrzymania 
w trakcie interwału GP

, to k-ty pojazd zablokuje ruch kolej-
nych pojazdów:

     dla k ≤ n (4)

Wykorzystując prawdopodobieństwo p
k
, można wyzna-

czyć przeciętną liczbę pojazdów, jakie będą mogły przeje-
chać przez linię zatrzymania w okresie G

P
 przy założeniu, że 

blokowanie relacji wystąpi:

      
     [P] (5)

Jednocześnie prawdopodobieństwo, że wystąpi bloko-
wanie w grupie n pojazdów, wynosi:

 (6)

Natężenie nasycenia pasa ruchu sterowanego przez dwie 
grupy sygnałowe S2gr 

można wyznaczyć jako ważony efekt 
dwóch przypadków:

• pełnej obsługi pojazdów w trakcie sygnału zielonego 
G (brak blokowania), która wystąpi z prawdopodo-
bieństwem p

bk
;

• zredukowanej liczby obsługiwanych pojazdów z uwa-
gi na wystąpienie blokowania relacji podstawowej 
w okresie G

p
 (co będzie mieć miejsce w 1-p

bk
 cykli 

sygnalizacyjnych).

W pierwszym przypadku natężenie nasycenia wyznacza 
się ze wzoru (2). W drugim wynika ono z przeciętnej liczby 
pojazdów, jakie miną linię zatrzymania w okresie sygnału zie-
lonego Gp

 (wzór 7) i liczby pojazdów obsługiwanych w inter-
wale G

Bl
. Zgodnie z przyjętą koncepcją formuła do wyzna-

czenia natężenia nasycenia będzie mieć ogólną postać:

         [P/hz] (7)

przy czym [x][G] oznacza transformację wartości natężenia 
na natężenie nasycenia przy założonej długości sygnału zie-
lonego relacji podstawowej G. 

Po podstawieniu do formuły (7) równań (2)-(6) i pro-
stych przekształceniach powyższych wzorów oraz transpo-
nowaniu średniej liczby pojazdów na cykl na wartości go-
dzinowe otrzymujemy postać równania określającego natę-
żenie nasycenia pasa ruchu w warunkach blokowania jednej 
relacji przez drugą:

                [P/hz]  (8)

w którym oznaczenia są zgodne z poprzednimi wzorami, 
natomiast wartość n wyznacza się ze wzoru (1).

W zaprezentowanej formule natężenie nasycenia S
2gr

 
wykorzystywane jest do wyznaczania przepustowości pasa 
ruchu na podstawie długości efektywnego sygnału zielone-
go dla grupy podstawowej:

          [P/h] (9)

Poprawność wyprowadzonych formuł zweryfikowano za 
pomocą programu do mikrosymulacji ruchu drogowego PTV 
Vissim [6]. Odwzorowano w nim przypadek obsługi dwóch 
relacji na jednym pasie ruchu otrzymujących sygnał zielony 
o różnej długości. Średni błąd względny wynosi 2.5%, co 
oznacza bardzo dobrą zgodność wypracowanych formuł z mo-
delem symulacyjnym. Tak wysoka zbieżność nie jest przypad-
kowa, gdyż spora część założeń stanowiących podstawę do 
wyprowadzenia wzorów na natężenie nasycenia jest wykorzy-
stywana w modelu symulacyjnym. Nieznaczne różnice wyni-
kają z losowości procesu ruchu odwzorowywanego w modelu 
symulacyjnym, a także większej losowości zachowań kierują-
cych w początkowym okresie sygnału zielonego, której nie od-
wzorowuje się w metodzie obliczeniowej [7]. Uzyskane wyniki 
wskazują, że obliczenia mogą z powodzeniem zastąpić metodę 
symulacyjną. Symulacja wskazała także na brak wpływu kolej-
ności sygnałów na wartość natężenia nasycenia – tj., czy sygnał 
zielony dla relacji blokującej nadawany jest na początku sy-
gnału zielonego relacji podstawowej, czy na jego końcu.

Wpływ wybranych czynników na natężenie nasycenia
Wyprowadzone zależności znajdujące odzwierciedlenie we 
wzorze (8) wskazują na czynniki wpływające na natężenie 
nasycenia pasa ruchu z dwiema relacjami obsługiwanymi 
niezależnie w cyklu. Są to: natężenie nasycenia poszcze-
gólnych relacji w warunkach braku blokowania, udział 
poszczególnych relacji na pasie oraz proporcje długości sy-
gnałów zielonych dla obu z relacji. W celu zaprezentowania 
wpływu poszczególnych czynników na natężenie nasycenia 
pasa ruchu przyjęto przykładowe długości sygnału zielone-
go relacji podstawowej G, długości cyklu T oraz wartości 
natężeń nasycenia relacji podstawowej SP

 i blokującej S
Bl

 
(rys. 5 i 6).
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Wraz ze wzrostem udziału w ruchu na pasie grupy blo-
kującej znacznie spada natężenie nasycenia pasa ruchu. 
Jako szacunkową wartość graniczną celowości zastosowa-
nia można przyjąć 25–30% udział relacji blokującej na pa-
sie – powyżej tej wartości wzrost przepustowości ze wzglę-
du na dopuszczenie przejazdu innej relacji jest niewielki. 
W takiej sytuacji korzystniejszym może być zastosowanie 
tradycyjnej organizacji ruchu i sterowania na wlocie.

Niezależne grupy sygnałowe w obliczeniowej grupie pasów
Przedstawiona powyżej metoda obliczeniowa dotyczy proste-
go przypadku jednego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania. 
W praktyce stosowanie niezależnych grup sygnałowych ma 
miejsce zazwyczaj, gdy na wlocie występuje więcej pasów ru-
chu i tworzą one tzw. grupę oblicze niową. W MOP-SZS-04 
pasy ruchu analizowane są łącznie, gdy pojazdy dowolnej re-
lacji tworzą wspólne lub zależne od siebie kolejki pojazdów.

Metoda [5] do wyznaczenia rozkładu ruchu na pasy wyko-
rzystuje założenie wyrównania stopni nasycenia (Q/S) poszcze-
gólnych pasów. Przyjmuje się, że straty czasu będą proporcjo-
nalne do stopnia nasycenia, toteż kierujący, dążąc do ich mini-
malizacji, będą tak wybierać pas ruchu, by na żadnym z pasów 
warunki ruchu nie były wyraźnie gorsze niż na pozostałych. 
Założenie to, choć poprawne merytorycznie i wykorzystywane 
również w innych metodach obliczeniowych, np. [8], nie za-
wsze jest spełnione [9]. Liczba czynników determinujących 
zachowanie kierowców jest znaczna, bardzo trudna do skwan-
tyfikowania i właściwie niemożliwa do ujęcia w modelach ob-
liczeniowych, które choćby ze względów utylitarnych nie po-
winny być na tyle skomplikowane, by ich zastosowanie wyma-
gało dużego nakładu pracy lub pozyskiwania trudnodostępnych 
danych. Przykładowo, brak wyrównania stopni nasycenia 
może być wynikiem umiejscowienia skrzyżowania w sieci i wy-
boru przez kierujących takiego pasa ruchu, który umożliwi im 
przejazd w wybranej relacji na kolejnym skrzyżowaniu. Innym 
przykładem jest likwidacja jednego z pasów ruchu za skrzyżo-
waniem lub sama niechęć kierujących do zmiany pasa ruchu 
z uwagi na kłopotliwość wykonywania tego manewru i zagro-
żenie z nim związane.

W przypadku instalacji nad jednym z pasów ruchu sy-
gnalizatorów przynależnych do różnych grup sygnałowych, 
rozkład ruchu na pasy dodatkowo się komplikuje. Przede 
wszystkim antycypacja przez kierowców czasu przejazdu 

wybranym pasem ruchu może być bardzo zróżnicowana, 
zwłaszcza w sytuacji występowania w potoku ruchu różne-
go udziału kierujących znających dane skrzyżowanie. 
Z uwagi na możliwość blokowania relacji podstawowej 
przez część okresu sygnału zielonego niepewnym jest także 
założenie o proporcjonalności strat czasu do wartości stop-
nia nasycenia. W rozkładzie ruchu na pasy w omawianym 
przypadku można rozważyć następujące możliwości:

• utrzymanie założenia o wyrównaniu stopni nasycenia 
na pasie;

• przyjęcie wartości stopnia nasycenia na pasie podsta-
wowym (lub proporcji), powyżej którego kierujący 
zdecydują się korzystać z pasa obsługującego relację 
blokującą.

Sprawdzenie rozkładu ruchu na pasy wykonano, wyko-
rzystując dane zbierane przez system sterowania ruchem, 
udostępnione przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie. W tym celu wybrano dwa wloty 
skrzyżowań cechujące się wysokim stopniem obciążenia – 
wlot T. Ptaszyckiego na skrzyżowaniu Jana Pawła II – 
Klasztorna – Bulwarowa – T. Ptaszyckiego w szczycie poran-
nym oraz wlot ulicy Tischnera na skrzyżowaniu Tischnera – 
Wadowicka – Zakopiańska – Brożka. Natężenia nasycenia 
wyznaczono w oparciu o MOP-SZS-04 oraz zaproponowaną 
procedurę obliczeniową, przyjmując udział relacji skrętnych 
pasa blokującego ruch zgodnie z pozyskanymi danymi. 
Porównanie stopni nasycenia na pasie podstawowym yI

 i pa-
sie z relacją blokującą y

II
 przedstawiono na rysunku 7.

Na wlocie ulicy T. Ptaszyckiego możliwość wyboru pasa 
ruchu mieli poruszający się w relacji na wprost, natomiast 
relację blokującą stanowiła relacja w lewo, cechująca się 
niewielkim natężeniem ruchu (około 6% udział relacji na 
wlocie). Zauważono niską skłonność kierujących do wybo-
ru pasa ruchu, który może być blokowany przez inną rela-
cję. Linia trendu pokazuje, że stopień nasycenia pasa bloko-
wanego yII

 stanowił około 60% wartości dla pasa podsta-
wowego y

I
. Kolejka na prawym pasie była znacznie dłuższa 

niż na pasie wewnętrznym, na którym relację na wprost 
mogła blokować relacja skrętna w lewo. Kierujący jadący 
na wprost przez skrzyżowanie decydowali się na wybór pra-
wego pasa ruchu, gdy kolejka na pasie zewnętrznym zbli-

Rys. 5. Wpływ długości sygnału zielonego relacji blokującej na natężenie nasycenia pasa ruchu Rys. 6. Wpływ udziału relacji blokującej na pasie na natężenie nasycenia pasa ruchu dla 
przyjętych długości sygnałów zielonych i cyklu
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żała się do maksymalnej liczby pojazdów, jaka może być 
obsłużona w danym cyklu (wartość ta jest jednakże zmien-
na z uwagi na lokalizację skrzyżowania na ciągu objętym 
systemem dynamicznego sterowania ruchem).

Na wlocie ulicy Tischnera możliwość wyboru pasa ruchu 
obejmowała dwie relacje – w lewo oraz na wprost. Kierujący 
poruszający się na wprost lub w lewo mogli skorzystać z jed-
nego z dwóch pasów ruchu w trzypasowej grupie pasów, przy 
czym relacją blokującą była relacja w lewo. Na potrzeby we-
ryfikacji wpływu relacji blokującej na rozkład ruchu na pasy 
relacji, która może być blokowana na jednym z pasów ruchu, 
ograniczono analizę do dwóch pasów ruchu. Rozkład ruchu 
na pasy relacji na wprost zbliżony jest do modelowego. 
Kierujący zdecydowanie częściej decydowali się na przejazd 
na wprost z pasa z relacją blokującą. Wynika to prawdopo-
dobnie z wyższego stopnia obciążenia wlotu oraz krótszego 
interwału blokowania relacji (GP

). Udział relacji w lewo na 
pasie wynosił przeciętnie 30%.

W świetle przeprowadzonych wstępnych obserwacji nie 
jest możliwe jednoznaczne wskazanie metody rozkładu ru-
chu na pasy. Na podstawie przedstawionych wyników moż-
na wstępnie przyjąć utrzymanie równomiernego rozkładu 
ruchu na pasy dla stopni obciążenia bliskich przepustowości 
oraz sygnałów zielonych relacji blokującej zbliżonych do sy-
gnału zielonego dla relacji blokowanej, natomiast dla przy-
padku, w którym interwał GP

 jest znacznie dłuższy niż G
Bl
, 

lepiej odwzorowuje ruch założenie wyższego stopnia obciąże-
nia na pasie podstawowym. 

Podsumowanie
Umieszczanie dwóch sygnalizatorów kierunkowych nad 
jednym pasem ruchu jest rozwiązaniem stosunkowo rzadko 
spotykanym. Doświadczenia z wdrożenia tego typu sposo-
bu sterowania ruchem w Krakowie są na ogół pozytywne. 
Zastosowanie tego typu rozwiązania sygnalizacji na wlocie 
wynika głównie z potrzeby dostosowania się organizacji 
i sterowania ruchem do przekroju ulicy na dojeździe i wlo-
cie skrzyżowania oraz zmiennej struktury kierunkowej przy 
jednoczesnych próbach zapewnienia możliwie najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu.

Analiza bezpieczeństwa ruchu na podstawie bazy SEWiK 
pozwala na stwierdzenie, że rozwiązanie to może być bez-
piecznym, mimo występowania nieprzepisowych zachowań 
kierujących w obrębie wlotu skrzyżowania (zmiany pasa ru-
chu). Wiarygodna ocena bezpieczeństwa wymaga jednak 
dalszych badań i analiz obejmujących większą liczbę skrzyżo-
wań oraz dłuższy okres obserwacji. Do oceny bezpieczeństwa 
przydatna może być teoria konfliktów ruchowych, a także 
ocena zachowań kierujących na wlotach skrzyżowań.

Przepustowość pasa ruchu sterowanego dwiema grupa-
mi sygnałowymi zależy głównie od udziału poszczególnych 
relacji na pasie oraz proporcji długości sygnałów zielonych 
poszczególnych grup. Opracowany prosty model oblicza-
nia przepustowości pasa ruchu dla omawianej organizacji 
ruchu na wlocie rozszerza metodę [5] o możliwość analizy 
tego typu rozwiązań. Wyznaczona wartość przepustowości 
może posłużyć do ustalenia stopnia obciążenia pasa ruchu, 
lecz nie powinna stanowić podstawy do obliczania miar 
oceny warunków ruchu (np. strat czasu), u których podsta-
wy leżą założenia sprzeczne ze sposobem niezależnego wy-
świetlania sygnałów zielonych dla poszczególnych relacji 
korzystających z pasa ruchu.

Istotnym problemem jest przyjęcie algorytmu rozkła-
du ruchu na pasy wlotu wielopasowego w sytuacji wystę-
powania blokowania pojazdów jednej relacji przez drugą 
korzystającą ze wspólnego pasa ruchu. Przeprowadzone 
wstępne badania zachowań kierowców są zbyt ograniczo-
ne, by móc na ich podstawie określić rekomendowaną 
procedurę rozkładu ruchu na poszczególne pasy w grupie 
obliczeniowej. Mimo przedstawionych mankamentów, 
opracowane narzędzie umożliwia oszacowanie przepusto-
wości po przyjęciu sposobu rozkładu ruchu na pasy i dzię-
ki temu wstępną ocenę celowości zastosowania danej or-
ganizacji ruchu bez potrzeby wykorzystania bardziej 
skomplikowanych narzędzi. 
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Streszczenie: Dynamiczny rozwój miast, ich atrakcyjność i warunki 
życia mieszkańców są silnie związane ze sprawnym funkcjonowaniem 
transportu, przede wszystkim publicznego transportu miejskiego. 
W Krakowie podstawową rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkań-
ców pełni komunikacja tramwajowa. Sieć jest stale rozbudowywana 
i modernizowana, na podstawowych ciągach komunikacyjnych często-
tliwość kursowania pojazdów jest wysoka, ale prędkość komunikacyjna, 
zwłaszcza w centrum miasta, jest niższa od komunikacji autobusowej. 
Ponadto każdego dnia występują zdarzenia powodujące zatrzymania 
ruchu tramwajów: jeden pojazd blokuje kolejne, które nie mogą omi-
nąć miejsca zatrzymania pierwszego. Przyczynami zatrzymań są często 
zjawiska losowe jak wypadki, kolizje, zasłabnięcia pasażerów lub zerwa-
nie sieci trakcyjnej przez silny wiatr, ale również zdarzenia wynikają-
ce z awarii tramwaju, infrastruktury tramwajowej lub braku napięcia 
w sieci trakcyjnej, którym w wielu przypadkach można było zapo-
biec, należycie dbając o stan techniczny tych elementów. W artykule 
przedstawiono wyniki analizy płynności ruchu pojazdów komunikacji 
tramwajowej na podstawie analizy liczby nieplanowanych zatrzymań 
tramwajów i czasu ich trwania w zależności od przyczyny zatrzymań, 
lokalizacji, podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie zatrzyma-
nia i liczby dodatkowych tramwajów uczestniczących w zatrzymaniu.
Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, płynność ruchu tramwa-
jów, publiczny transport zbiorowy

Analiza wpływu nieplanowanych  
zatrzymań pojazdów komunikacji  
tramwajowej na płynność ruchu  
na przykładzie Krakowa1

Wprowadzenie
W miastach i obszarach zurbanizowanych mieszka coraz 
więcej ludzi i ocenia się, że do 2050 roku ich udział zwięk-
szy się do 75%. Zjawisko takie jest również obserwowane 
w Polsce. I choć ten proces nie przebiega tu tak dynamicz-
nie, obecnie ponad 60% ludności stanowią mieszkańcy 
miast, a na terenach podlegających urbanizacji, położonych 
w ich bliskim sąsiedztwie, jak wskazuje KPM [1], nawet ¾ 
ludności kraju. Podstawę systemu transportowego dużych 
miast stanowi najczęściej komunikacja szynowa: metro lub 
tramwaj. W Krakowie sieć komunikacji tramwajowej ma 
układ promienisty, zbiegający się w centrum wokół pierw-
szej obwodnicy (wokół Plant). Sieć komunikacji tramwajo-
wej obecnie składa się między innymi z: 189,7 kilometrów 
pojedynczego torowiska tramwajowego, 23 linii tramwa-
jowych o łącznej długości tras 342,64 km [2]. Jest stale 
wydłużana o nowe fragmenty prowadzące do osiedli miesz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: Z. Bryniar-
ska 50%, W. Jastrząb 50%

kaniowych lub ośrodków gospodarczych (Czerwone Maki 
i Mały Płaszów) i rozbudowywana o nowe połączenia mię-
dzy poszczególnymi trasami (łącznica między ulicą Lipską 
i Wielicką).

Poziom jakości obsługi komunikacyjnej mieszkańców za-
leży nie tylko od dostępności (przestrzennej, czasowej, funk-
cjonalnej, taryfowo-biletowej czy ekonomicznej) czy oferty 
przewozowej, ale i jakości realizacji oferty (punktualności, 
niezawodności, komfortu przejazdu). Niezawodność kurso-
wania pojazdów jest silnie związana z płynnością ruchu.

Podstawy teoretyczne analizy
Pojęcie płynności ruchu
Płynność ruchu jest pojęciem obszernym zależącym od wie-
lu czynników, jednak zdefiniować najprościej ją można jako 
przejazd pojazdu przez dany odcinek trasy bez zbędnych 
zatrzymań, zmian prędkości oraz bez strat czasu wynika-
jących z innych przyczyn. Płynność wpływa także na od-
czucia samych prowadzących pojazdy, gdy ruch jest płynny 
kierujący i pasażerowie odczuwają mniejsze zmęczenie po 
odbytej podróży. Pojęcie to powiązane jest ściśle z natęże-
niem ruchu oraz przepustowością odcinków lokalnych, jak 
i globalnych, także z wahaniami wielkości potoku ruchu 
w różnych porach dnia. Można powiedzieć, że zależy ona 
od: strat czasu na poszczególnych skrzyżowaniach, liczby 
zatrzymań pojazdów, długości kolejek na pasach dojazdo-
wych do skrzyżowań, rozkładu długości kolejek, prędkości 
komunikacyjnej, poziomu swobody ruchu, przepustowości 
odcinków, natężenia ruchu, pory dnia, strumienia ruchu, 
strat czasu spowodowanych sygnalizacją świetlną.

Czynników wpływających bezpośrednio lub pośrednio 
na płynność ruchu jest wiele. Ponadto w przypadku trans-
portu zbiorowego występują także czynniki związane z uła-
twianiem przejazdu pojazdom komunikacji publicznej 
przez zatłoczone ulice lub omijanie ich wyznaczonymi pa-
sami. Wpływ mają systemy sterowania, jak i priorytety 
nadawane pojazdom publicznego transportu zbiorowego 
oraz zintegrowane systemy zarządzania ruchem.

Żeby w pełni wyjaśnić pojęcie płynności, trzeba zwrócić 
uwagę na następujące definicje, w których wyjaśniono, 
czym są jej poszczególne składowe [2]: przepustowość, na-
tężenie ruchu, strumień ruchu, poziom swobody ruchu, 
prędkość komunikacyjna, rozkład długości kolejek, liczba 
zatrzymań pojazdu, priorytet dla komunikacji zbiorowej.
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Płynność ruchu, jako miara jakościowa, wykorzystywa-
na jest również w ruchu kolejowym oraz w ruchu lotni-
czym. Nie jest to bezpośrednia miara postrzegania warun-
ków ruchu, z punktu widzenia pasażera jako komfortu po-
dróży, punktualności i tym podobnych. Niemniej zakłócenia 
wtórne, powstające w ruchu rzeczywistym: opóźnienia i ich 
skutki, odczuwane przez podróżnych, a wynikające ze zbyt 
małej płynności ruchu, wpływają na postrzeganie transpor-
tu publicznego i kształtują preferencje komunikacyjne 
mieszkańców [4].

Wraz z rozwojem miast i pojawieniem się masowej 
motoryzacji określenie płynności ruchu przyjęło inną for-
mę. Pojęcie miasta płynnego ruchu zaczęto utożsamiać 
z miastem wolnym od transportowej kongestii. Wpłynęło 
to na zainicjowanie szeregu działań obejmujących polity-
kę zintegrowaną, innowacje techniczne oraz nacisk na 
bezpieczne, czyste oraz inteligentne środki transportu 
w miastach. Ma także na celu lepsze wykorzystanie istnie-
jących ulic oraz uzupełnienie niezbędnej infrastruktury 
drogowej. W tym pojęciu płynny ruch nie oznacza swo-
bodnego i szybkiego poruszania się samochodem osobo-
wym, niezależnie od kierunku i celu podróży. Szybkość 
nie oznacza wysokiej prędkości, lecz wyraża ona możliwie 
najkrótszy do osiągnięcia czas podróży pomiędzy punkta-
mi podróży [5].

Metodologia badań i analiz
Podstawowym materiałem, na podstawie którego prowa-
dzona jest analiza, są dane udostępnione przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie o nie-
planowanych zatrzymaniach w ruchu tramwajów w roku 
2014. Dane obejmują 1196 rekordów dotyczących zatrzy-
mań w ruchu. Były zbierane w sposób ciągły od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2014 roku. Zawierają one informacje opisu-
jące zatrzymanie tramwajów takie jak: data zatrzymania, 
godzina zatrzymania, czas trwania zatrzymania, miejsce za-
trzymania – ulica lub skrzyżowanie ulic, kierunek, w jakim 
poruszał się tramwaj, opis przyczyny zatrzymania, numer 
pojazdu, sprawcę zatrzymania, jeśli taki wystąpił, liczbę 
tramwajów, które także zostały unieruchomione w wyniku 
tego zatrzymania.

W opracowaniu przedstawiono analizę statystyczną 
liczby zatrzymań i czasu ich trwania w zależności od przy-
czyny zatrzymań, lokalizacji zdarzenia, podmiotów odpo-
wiedzialnych oraz oddziaływania na inne poruszające się po 
sieci tramwaje. Wykorzystano miary klasyczne do analizy 
liczby i struktury zatrzymań i miary pozycyjne do opisu 
czasu trwania zatrzymań. 

Zatrzymanie w ruchu drogowym i przyczyny zatrzymań
Tramwaj jest pojazdem pasażerskim łączącym cechy pojaz-
du drogowego z pojazdem szynowym ze względu na fakt 
poruszania się w ruchu mieszanym, częściowo po wydzie-
lonych torowiskach, czasami bezkolizyjnymi tunelami, jak 
i w przekroju jezdni z innymi użytkownikami dróg, takimi 
jak samochody, motory, rowery oraz piesi. Fakt ten spra-
wia, że zatrzymania tramwajów w ruchu występują z przy-

czyn związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym, 
jak i prowadzeniem elektrycznych pojazdów szynowych. 
W obydwu przypadkach zatrzymania wiążą się z obowią-
zującymi przepisami o ruchu drogowym, jak i ze zdarzenia-
mi trudnymi do przewidzenia. 

Zatrzymaniem w ruchu drogowym według ustawy 
Prawo o ruchu drogowym [6] jest unieruchomienie pojaz-
du nie wynikające z warunków czy też przepisów ruchu 
drogowego, trwające dłużej niż minutę, jak i każde unieru-
chomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub prze-
pisów. W niniejszym artykule przez zatrzymanie tramwaju 
w ruchu rozumie się jedynie jego unieruchomienie, nie wyni-
kające z warunków czy też przepisów, między przystankami 
lub na przystankach, które trwało dłużej niż czas potrzebny 
na wymianę pasażerów i zostało zgłoszone do dyżurnego ru-
chu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni ka cyjnego w Kra-
kowie.

Pojazdem zatrzymanym jest zatem tramwaj, który zo-
stał unieruchomiony z przyczyn losowych w miejscu nie-
przewidzianym, a czas jego unieruchomienia jest dłuższy 
niż 1 minuta. Kontynuacja jazdy często wiąże się z koniecz-
nością podjęcia przez motorniczego lub inne służby kon-
kretnych działań mających na celu przywrócenie ruchu na 
szlaku.

Na potrzeby analizy wyodrębniono 9 przyczyn zatrzy-
mań w ujęciu ogólnym [7]. Nieplanowane zatrzymania po-
jazdów szynowych były spowodowane następującymi przy-
czynami przerwania ruchu: 

• awaria środka transportu (tramwaju): awaria, która 
nie została opisana szczegółowo przez dyżurnego ru-
chu, defekt elementów ruchowych pojazdu;

• brak napięcia: brak napięcia w sieci trakcyjnej; 
• tory i infrastruktura torowa: uszkodzenie, zabloko-

wanie zwrotnicy, uszkodzenie torowiska, rozjechanie 
na zwrotnicy, problemy z sygnalizacją świetlną na 
szlaku; 

• zatrzymania przez pasażerów: zasłabnięcie pasażera, 
agresywne zachowanie pasażerów, akt kradzieży, wy-
padnięcie z pojazdu, interwencja służb;

• zatrzymanie w związku z potrąceniem pieszego;
• wypadek: zatrzymanie spowodowane obcym wypad-

kiem, wypadek śmiertelny, zderzenie z samochodem;
• kolizja: kolizja z samochodem lub z innym tramwa-

jem, rowerzystą, zatrzymanie spowodowane obcą ko-
lizją;

• zablokowanie torowiska: przez źle zaparkowany sa-
mochód, awaria samochodu na torowisku, zabloko-
wanie przez inny tramwaj;

• inne, które nie zostały zaklasyfikowane do żadnej 
grupy z powyższych.

Wyniki przeprowadzonej analizy
Struktura i przyczyny zatrzymań tramwajów
W 2014 roku odnotowano 1196 zatrzymań tramwajów. 
Strukturę i przyczyny zatrzymań tramwajów w kolej-
nych miesiącach roku przedstawiono w tabeli 1 i na ry-
sunku 1. 
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Struktura i przyczyny zatrzymań tramwajów  
w kolejnych miesiącach 2014 roku
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awaria tramwaju 51 31 33 25 27 25 45 26 19 28 34 32 376

brak napięcia 15 0 3 4 11 3 9 14 7 11 4 10 91

inne 1 1 4 1 1 0 4 1 2 0 1 1 17

kolizja 2 4 3 3 8 8 5 5 4 6 6 4 58

pasażer 4 7 12 11 7 8 19 11 9 3 9 9 109

pieszy 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5

infrastruktura 
torowa 19 6 15 15 30 17 22 9 12 21 18 11 195

wypadek 6 1 6 7 10 6 5 3 2 6 1 9 62

zablokowanie 
torowiska 36 19 17 21 20 17 15 29 31 21 27 30 283

Suma  
w miesiącu 135 69 94 87 114 85 124 98 86 97 101 106 1196

Liczba zatrzymań w miesiącu waha się od 69 w lutym 
do 135 w styczniu. Na poziomie istotności α=0,05 nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy, że liczba zatrzymań w ko-
lejnych miesiącach 2014 roku jest losowa. 

Największą liczbę zatrzymań powodowały awarie taboru, 
który obsługuje linie komunikacji tramwajowej miasta 
Krakowa, aż 377 (31,4%) zatrzymań. Inną często występu-
jącą przyczyną były zablokowane torowiska – 283 (23,7%) 
zatrzymań oraz zły stan infrastruktury torowej, jak i samych 
torów powodujące 195 (16,3%) nieoczekiwanych postojów. 

Tabela 1

Źródło: opracowanie na podstawie [7]

Rys. 1. Struktura procentowa zatrzymań ruchu tramwajów w 2014 roku
Źródło: opracowanie na podstawie [7]

Rys. 2. Porównanie średniej liczby zatrzymań w typowym dniu: roboczym, sobotę i niedzielę
Źródło: opracowanie własne

Najmniejszy wpływ na nieplanowane zatrzymania w ru-
chu mieli piesi, którzy spowodowali w 2014 roku tylko 5 
(0,4%) takich sytuacji. Poszczególne przyczyny zatrzymań 
występują z różną intensywnością w poszczególnych dniach 
tygodnia (w dniu roboczym, w sobotę oraz w niedzielę 
i święto). Po uwzględnieniu liczby typowych dni w roku 
2014 (dni robocze – 253, soboty – 50, niedziele i święta – 
62) średnią liczbę zatrzymań w typowych dniach tygodnia 
w 2014 roku przedstawiono na rysunku 2. Średnia liczba 
zatrzymań z powodu awarii tramwaju w typowym dniu ro-
boczym była dwukrotnie większa niż w sobotę lub niedzie-
lę i święto. Podobna sytuacja występowała również w przy-
padku średniej liczby zatrzymań z powodu wypadków lub 
kolizji. Średnia liczba zatrzymań z powodu wypadków w ty-
powym dniu roboczym była dwukrotnie większa, nato-
miast średnia liczba zatrzymań z powodu kolizji nawet 
czterokrotnie większa niż w sobotę lub niedzielę. Tylko 
średnia liczba zatrzymań w wyniku zablokowania torowi-
ska w sobotę była wyższa niż w dniu roboczym.

Czas trwania zatrzymania
Czas nieplanowanego zatrzymania podczas podróży zna-
cząco wpływa na ocenę jakości świadczonych usług, nieza-
wodność, jak i zadowolenie pasażera. Niektóre zatrzymania 
trwają dłużej, a inne krócej, lecz w każdym przypadku po-
dróżujący może nie zdążyć dotrzeć do miejsca docelowego 
swej podróży w założonym czasie. Dlatego najważniejszym, 
w przypadku nieplanowanego postoju, awarii i innych pro-
blemów na trasie, jest niezwłoczne przywrócenie płynności 
ruchu na szlaku.

Czas stracony w wyniku nieplanowanych zatrzymań na 
sieci tramwajowej, które zostały odnotowane przez dyżur-
nego ruchu w roku 2014, wyniósł łącznie ponad 493 go-
dzin. Wielkość pojedynczych strat czasu z tytułu zatrzymań 
wahała się od 4 minut do nawet około 6 godzin (tabela 2). 

Rozkład czasu trwania zatrzymań tramwajów w 2014 roku
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(300-360] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(240-300] 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

(180-240] 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

(120-180] 10 0 1 2 4 0 0 0 2 1 0

(90-120] 25 2 4 1 5 4 1 0 5 3 0

(60-90] 42 5 4 1 16 0 1 1 8 6 3

(45-60] 46 8 6 0 15 3 0 0 7 7 4

(30-45] 131 26 11 1 29 2 3 0 16 43 38

(15-30] 366 140 32 6 50 19 27 2 13 77 53

(10-15] 227 77 15 2 26 12 33 0 7 55 42

(5-10] 309 111 17 4 37 18 44 2 4 72 51

(0-5] 34 6 0 0 10 0 0 0 0 18 14

liczność 1196 376 91 17 195 58 109 5 62 283 205

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
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Najczęściej, niezależnie od przyczyny zatrzymania, czas 
jego trwania był krótki i wynosił od 0 do 15 minut. Tylko 
czas trwania zatrzymań z powodu wypadku był dłuższy i wy-
nosił od 30 do 45 minut. Udział zatrzymań o czasie trwania 
powyżej godziny wynosił około 7%, a zatrzymań o czasie 
trwania powyżej 90 minut około 3,4%. Stosunkowo dużo 
zatrzymań o czasie trwania dłuższym od jednej godziny wy-
stępowało w przypadku wypadków (wypadek śmiertelny, 
potrącenie) i tzw. innych przyczyn. 

Rozkład czasu trwania zatrzymań jest skrajnie niesyme-
tryczny, przeważały zatrzymania stosunkowo krótkie (rys. 3). 
Dlatego, zamiast średnim czasem trwania zatrzymania, nale-
ży posługiwać się medianą. Mediana czasu trwania zatrzy-
mania ogółem oraz z powodu awarii pojazdu, kolizji lub za-
blokowania torowiska wynosi 14,6–16,1 minuty, natomiast 
z powodu braku napięcia, złego stanu infrastruktury torowej 
lub tzw. innych przyczyn 21,3–22,4 minuty. Mediana czasu 
trwania zatrzymania spowodowanego przez pasażera jest 
najkrótsza i wynosi 11,3 minuty. Zablokowanie torowiska 
jest przerwaniem ruchu spowodowanym przeważnie przez 
innych uczestników ruchu nie potrafiących przewidzieć 
wpływu swoich działań na inne pojazdy. W Krakowie w 2014 
roku wystąpiły 283 takie zdarzenia. Wśród tych zdarzeń 205 
spowodowali kierowcy, którzy zaparkowali samochód, blo-
kując torowisko. Średni czas usunięcia źle zaparkowanego 
pojazdu przez lawetę lub samego prowadzącego wynosił nie-
mal 14,5 minut. Maksymalny odnotowany czas wyniósł aż 
1 godzinę 16 minut i miał miejsce na ulicy Długiej. 

Miejsce wystąpienia zatrzymania
Przeprowadzenie analizy dotyczącej miejsca zatrzymania 
tramwaju ma na celu wskazanie odcinków bądź ulic, na 
których często występują zatrzymania, ich przyczyn i czasu 
trwania. W ten sposób można otrzymać informacje doty-
czące złego stanu infrastruktury torowej, źle parkujących 
pojazdów i innych zdarzeń występujących w konkretnych 
miejscach Krakowa. W tabeli 3 przedstawiono 12 ulic, na 
których w badanym roku doszło do więcej niż 20 zatrzymań. 
Na pozostałych 145 odcinkach sieci tramwajowej skala za-
trzymań była mniejsza (w tym na 50 odcinkach wystąpiło 
po 1 zatrzymaniu w roku). Ponadto w tabeli znajdują się in-

formacje o przyczynach przerwań ruchu i nieplanowanych 
zatrzymań. W analizie ograniczono się do ulicy, a położenie 
geograficzne zdarzenia zostało określone z dokładnością do 
punktu znajdującego się w połowie jej długości.

Ulicą, na której zaobserwowano największą liczbę zatrzy-
mań tramwajów w 2014 roku, jest ulica Długa. Wśród 144 
zatrzymań 118 miało miejsce w dniach roboczych i po 13 
w soboty oraz w niedziele i święta. Większość tych zatrzy-
mań była wynikiem zablokowania torowiska przez źle par-
kujące pojazdy: 108 w dni robocze i wszystkie w soboty i nie-
dziele. Taka sytuacja trwa od lat, mimo generalnego remon-
tu w 2010 roku, kiedy nastąpiła całkowita przebudowa ulicy. 
Zmiany wprowadzone podczas remontu tylko nasiliły to 
zjawisko. Podczas przebudowy połączono torowisko z jezd-
nią, czyniąc go torowiskiem niewydzielonym, znaczne zwę-
żono jezdnie w celu poszerzenia chodnika i stworzenia miejsc 
parkingowych wzdłuż wąskiej ulicy. Fotografia 1 ilustruje, 
jak niewiele miejsca projektant przewidział pomiędzy miej-
scami postojowymi a torowiskiem w jezdni, po którym poru-
sza się tramwaj. Widać, że niedoinformowanie bądź nieuwa-
ga kierowcy parkującego na Długiej, jak i na pozostałych 
w wąskich uliczkach w centrum miasta, po których porusza-
ją się tramwaje, może spowodować zatrzymanie komunikacji 
tramwajowej. Natomiast dla kierowcy pojazdu skutkuje to 
odholowaniem na parking policyjny oraz mandatem kar-
nym. Na zmniejszenie liczby źle parkujących pojazdów 
z pewnością wpłynęłyby znaki ostrzegające na jezdni i przy 
wjazdach do stref, po których poruszają się tramwaje.

Rys. 3. Porównanie parametrów rozkładu czasu trwania zatrzymań tramwajów w zależności 
od przyczyny zatrzymania
Źródło: opracowanie własne

Podstawowe miejsca zatrzymań tramwajów w 2014 roku
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Długa 1 2 3 2 1 1 134 144
Aleja Pokoju 33 6 11 1 4 8 2 4 69
Rakowicka 14 3 1 2 46 66
Wielicka 10 10 1 5 5 2 2 35
Lubicz 22 3 2 1 3 2 1 34
Dietla 8 4 11 6 1 1 31
Zwierzyniecka 7 1 2 1 1 1 13 26
Aleja 
Solidarności 14 1 1 3 2 1 22

Dajwór 22 22
Basztowa 4 2 3 1 3 4 4 21
Starowiślna 8 2 2 2 3 3 1 21
Ujastek 3 17 20

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Fot. 1.  
Parkowanie na ulicy 
Długiej w Krakowie
Źródło: Paweł Krawczyk/ 
krakow.pl
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Drugim miejscem w Krakowie, gdzie komunikacja tram-
wajowa jest często nieplanowo zatrzymywana, jest Aleja 
Pokoju. Ulica ma długość 4,5 kilometra, co sprawia, że trud-
no było ustalić dokładne miejsce zdarzenia. W roku 2014 
miało tutaj miejsce 69 przerwań ruchu spowodowanych 
w 47,8% przez awarie taboru, a w 15,9% przez infrastruktu-
rę torową. 

Trzecim odcinkiem w sieci, na którym tramwaje najczę-
ściej traciły w 2014 roku płynność ruchu, była ulica 
Rakowicka. Podobnie jak na ulicy Długiej, większość za-
trzymań w ruchu spowodowana była zablokowaniem toro-
wiska przez inne pojazdy, co stanowiło 70,0% wszystkich 
zatrzymań na ulicy Rakowickiej. Często występowały rów-
nież przerwy w ruchu związane z awariami taboru (20,3% 
zdarzeń).

Odcinkiem, na którym występuje najwięcej zatrzymań 
spowodowanych przez infrastrukturę torową (85,0%), była 
ulica Ujastek. Tramwaje poruszają się tam po starym, zuży-
tym i wymagającym modernizacji torowisku. 

Mediana czasu trwania zatrzymań na 12 omawianych 
ulicach wynosi od 12 do 18,5 minut (rys. 4), za wyjątkiem 
dwóch lokalizacji: ulicy Dajwór (26,5 minuty) i ulicy 
Ujastek (23,5 minuty). Również przedział czasu trwania 
50% zatrzymań na tych ulicach (różnica między kwartyla-
mi Q1

 i Q
3
) jest niewielki i wynosi od 8 do 28,8 minut. 

W danych tabelarycznych czy wykresów często nie jest 
możliwe dostrzeżenie pewnych zależności, zwłaszcza prze-
strzennych, jakie mogą występować w odniesieniu do lokali-
zacji lub wartości. Aby lepiej zaprezentować informacje do-
tyczące miejsc zatrzymań tramwajów w dni robocze w 2014 
roku, za pomocą oprogramowania Esri Maps for Office stwo-
rzono mapę obrazującą zagęszczenie zatrzymań na poszcze-
gólnych ulicach Krakowa (rys. 5). Wykorzystano do tego 
położenie geograficzne ulicy, a dokładnie jej środek oraz licz-
bę odnotowanych zatrzymań w ruchu w ciągu całego roku. 

Mapa zagęszczeń zdarzeń, jakie miały miejsce w sieci 
tramwajowej w 2014 roku, pokazuje, że najwięcej zatrzy-
mań było w rejonie Starego Miasta. 

Odpowiedzialni za zatrzymanie
Zatrzymania tramwajów są powodowane przez różne przy-
czyny, za które ponoszą odpowiedzialność: przewoźnik, orga-
nizator transportu, inni uczestnicy ruchu, pasażerowie tram-
wajów, służby lub inne czy nieokreślone podmioty. Strukturę 
procentową odpowiedzialnych za zatrzymania oraz podsta-
wowe miary statystyczne czasu trwania tych zatrzymań (me-
diana i kwartyle Q1

 i Q
3
) przestawiono na rysunku 6. 

Największy udział w zatrzymaniach miał przewoźnik 
(38,9%), który jest odpowiedzialny przede wszystkim za 
przygotowanie pojazdów do ruchu oraz za prowadzenie po-
ciągów tramwajowych. Część zatrzymań na pewno była 
zdarzeniami losowymi, lecz wielu przerwań ruchu i ich 
skutków można było uniknąć. Przykładem mogą być awa-
rie taboru. Innym podmiotem powodującym częste zatrzy-
mania tramwajów w ruchu miejskim byli inni uczestnicy 
ruchu drogowego (kierowcy, piesi, rowerzyści). Spowodowali 
oni 29,5% zatrzymań. Około 17% było spowodowane 

Rys. 4. Porównanie parametrów rozkładu czasu trwania zatrzymań tramwajów w miejscach 
najczęstszych zatrzymań w 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Mapa zagęszczenia wszystkich zdarzeń zatrzymania ruchu tramwajów w 2014 roku
Źródło: opracowanie [7]

Rys. 6. Porównanie parametrów rozkładu czasu trwania zatrzymań tramwajów w zależności 
od przyczyny zatrzymania
Źródło: opracowanie własne

przez źle zaparkowane samochody blokujące torowisko, a po-
zostałe 12,4% stanowiły ich inne działania (wypadki, naj-
ścia pieszych). Zatrzymania związane z infrastrukturą toro-
wą, za które odpowiedzialność ponosił organizator trans-
portu, stanowiły 17,4% zdarzeń. Dużą liczbę zatrzymań 
powodowali pasażerowie – 9,6% w skali roku. Do pozosta-
łych odpowiedzialnych za zatrzymania należą także służby 
(np. policja, straż pożarna) likwidujące skutki zdarzeń dro-
gowych i powodujące łącznie 1,7% zdarzeń w skali roku 
oraz zdarzenia losowe jak uszkodzenie sieci trakcyjnej przez 
drzewa lub inne. 
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Wpływ zatrzymania tramwaju na płynność ruchu  
tramwajów w sieci
Nieplanowane przestoje, długie i krótkie, wpływają na inne 
pojazdy, lecz czas ich trwania nie determinuje wielkości od-
działywania. Oddziaływanie pojazdów, których ruch został 
zaburzony, zostało przedstawione w tabeli 4 jako liczba 
pojazdów, których postój został wymuszony w wyniku 
różnych zakłóceń (przyczyn zatrzymania) i które zgłosiły 
do dyspozytora ruchu fakt zatrzymania. Liczba zatrzyma-
nych pojazdów, poza tramwajem zgłaszającym nieplanowa-
ny postój, mieści się w przedziale od 0 do 31. Największy 
wpływ na blokowanie wielu pojazdów miały awarie tram-
wajów oraz przyczyny związane z infrastrukturą torową lub 
energetyczną. Powodują utratę płynności ruchu nie tylko 
na jednym kierunku, a często na całym węźle lub sekcji 
w przypadku utraty napięcia. W tabeli 4, „bd” oznacza 
brak danych, czyli zatrzymanie, dla którego liczba pojaz-
dów zatrzymanych nie została podana.

Analiza średniej liczby dodatkowo zatrzymywanych 
tramwajów oraz czasu traconego przez te tramwaje w za-
leżności od różnych przyczyn zatrzymań przedstawiono na 
rysunku 7. Zdarzenia związane z brakiem zasilania prze-
ciętnie oddziaływały na największą liczbę innych tramwa-
jów (6,4) i powodowały również największą łączną stratę 
czasu tych pojazdów (98,1 min). Najmniej dodatkowych 
pojazdów uczestniczy w zatrzymaniach spowodowanych 
przez pieszych (2,5) i zablokowanie torowiska (1,8), a śred-
ni łączny czas tracony przez te pojazdy jest również naj-
krótszy – około 17,8 minuty. Największe straty czasu dla 
innych pojazdów były powodowane przez zły stan infra-
struktury torowej (89,1 min) i wypadki (88,2 min).

Podsumowanie
Kraków jest jednym z miast, które nieustannie podejmu-
ją działania administracyjne, organizacyjne i inwestycyjne 
w zakresie transportu publicznego. Mają tu miejsce kolejne 
inwestycje zmierzające do usprawnienia i optymalizacji sie-
ci tramwajowej i autobusowej. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na przedstawienie 
wielkości, miejsc oraz przyczyn zatrzymań w systemie 
tramwajowej komunikacji miejskiej w Krakowie w 2014 
roku. Porównanie i przedstawione wskaźniki i statystyki 
pokazują najczęściej występujące przyczyny i miejsca za-
trzymania, podmioty odpowiedzialne za zatrzymania, czas 
trwania zatrzymań oraz ich wpływ na liczbę i straty czasu 
innych tramwajów. Zatrzymania w sieci tramwajowej są 
odczuwalne dla podróżujących. Średnio 3,7 zatrzymań ma 
miejsce w typowym dniu roboczym oraz 2,8 w soboty i 1,9 
w niedziele. W większości zdarzeń zostały zatrzymane inne 
tramwaje. Średnio uczestniczy w zatrzymaniach 3,7 dodat-
kowych pociągów, a ich średnie straty czasu wynoszą ponad 
13 minut.

Największa liczba zatrzymań była wywołana awariami 
technicznymi pojazdów – 376 zdarzeń i stanowiła 31,4% 
ogółu zatrzymań w sieci tramwajowej w 2014 roku. Drugą 
najliczniejszą grupą zdarzeń powodujących przerwania w ru-
chu były przypadki wywołane parkowaniem na torowisku. 

Wpływ zatrzymania na pozostałe pojazdy w sieci

Liczba 
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0 46 4 36 4 3 7 1 7 11 119
1 54 13 39 2 8 13 2 9 145 285
2 57 10 24 2 9 13 13 75 203
3 53 7 13 1 14 26 9 17 140
4 41 11 14 2 7 20 2 6 4 107
5 33 9 12 3 3 10 3 3 76

6 - 24 73 33 41 3 12 11 0 11 12 196
31 1 1
bd 19 3 16 2 9 4 16 69

Łączna liczba 
pojazdów 
zatrzymanych 
dodatkowo

1278 537 656 51 241 337 10 191 472 3773

W 2014 roku odnotowano 283 takie zatrzymania, co sta-
nowiło 23,7% wszystkich zdarzeń. Miejsca, gdzie dozwolo-
ne jest parkowanie przy torowisku, powinny być przede 
wszystkim dobrze widoczne, wyposażone w tablice na słu-
pach drogowych (lub przy każdym parkomacie) ostrzegają-
ce przed możliwością wystąpienia takiego incydentu. 
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Tabela 4

Rys. 7. Wpływ zatrzymania tramwaju na inne pojazdy w komunikacji tramwajowej w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne


