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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Kruszyna 
The proposal of introduction of an underground sections in the Wroclaw’s 
public transport
Abstract: The article presents an original proposal to introduce an 
underground sections in public transport system of Wroclaw. The idea 
is caused by potential lack of capacity of existing routes in the city 
center due to the concept of development of rail transport of the city 
and agglomeration. This development means, among other things, 
increasing of number of lines and courses. Two tunnel-solutions are 
planned. The first one would be designed for the suburban railway ne-
twork connecting two stations and bringing the line near to the Old 
Town. The second one would be designed for the tram lines connec-
ting diametrically settlements located in West and North-East part of 
the city. The tram tunnel is characterized by its location in the scarp of 
the City Moat with the outdoor on the surface of the water. Therefore 
the railway tunnel would be located deeper and constructed with the 
mining methods. The tram tunnel, at a shallow location, could be 
constructed with open-pit mining. Both investments are compara-
ble with similar, recently completed or planned tunnels in cities of 
similar size to Wroclaw (railway in Leipzig, tram in Poznan). This 
enables to state that this potential contruction is possible to finance. 
Also alternatives that do not require tunneling are mentioned, with 
description of their advantages and disadvantages. In conclusion, the 
author refers to the Wroclaw Mobility Policy justifying the proposed 
solutions in the reference to this document. The need to develop of 
public transport system should be a result of the assumed target le-
vels of modal split. The decision to implement the concepts should 
be supported by the modeling of traffic in the whole agglomeration.
Keywords: public transport, agglomeration rail, tram transport, 
tunnels

Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec
Standards of technical equipment in public transport - conditions and per-
spectives of application
Abstract: Innovations in public transport have technical and orga-
nizational aspects. For the last 25 years innovations have enabled to 
increase the competitiveness of public transport in relation to priva-
te cars and resulted with an effective implementation of the principles 
and objectives of sustainable development in cities and agglomerations. 
Implementation of technical and technological innovations in public 
transport can be determined by: the needs of passengers and increasing 
the quality of services, impact of the producers on the market or imple-
mentation of the law. The article presents an analysis of standards of the 
technical equipment in public transport in Polish cities with a popula-
tion over 200 thousand inhabitants. The scope of innovation and plans 
of its introduction in selected cities have been compared in the article 
and on this base a trend in the equipping urban transport systems, in-

dicating as well conditions and justification for new technologies, in-
cluding: the ability to fulfill the most important passenger demands, 
implementation of sustainable transport policy and environmental 
standards, implementation of social policy objectives and improving 
access to services for people with disabilities, benchmarking, financial 
capacity, organizational culture of transport organizer.
Keywords: innovations, urban transport, vehicle equipment, standard

Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak
Sustainable transport policies in Polish cities in the context of air quality 
and emissions from transport sector part II
Abstract: Reduction of emissions polluting natural environment is one 
of the main challenges of the 21st century. Transport sector is one of 
the main contributors to the global pollution. External costs and thre-
ats caused by these emissions are particularly dangerous in cities and 
densely populated areas. In the first part of the article urban transport 
policy tools enabling reduction of negative transport impact on the na-
tural environment are presented. Analyzis of real actions in the scope of 
transport policy between 2000 and 2013 in four selected Polish cities: 
Gdańsk, Kraków, Poznań and Warszawa is presented as well. The se-
cond part of the article describes observed transformations of transport 
systems functionning of above mentioned cities and results of the air qu-
ality analyzis in the cities in the corresponding period with an attempt 
to determine transport sector impact on the quality of atmospheric air.
Keywords: transport policy of cities, transport emissions, sustaina-
ble transport, air quality in cities

Łukasz Michalski, Michał Habura, Marcin Tekieli
Systems of weigh-in-motion heavily-loaded vehicles 
Abstract: Durability of public roads is directly dependent on the 
way of their exploitation. They are designed to withstand the ma-
ximum live loads specified by standards. Therefore vehicles with 
overloaded axles or gross weight are the main culprits of the total 
degradation of the road network, together with its engineering in-
frastructure in the form of bridges, viaducts and culverts. Moreover 
the overload vehicles cause crucial danger for the road safety.
Influence of the overloaded vehicles on the structural health of the 
road network is described in the article. In the context of expanding 
road infrastructure more and more quantity of the overloaded ve-
hicles is signalized. Causes and effects of the lack of effective reduc-
tion of this phenomenon are shown in the article. Weigh-in-motion 
devices are described like the effective solution to overcome over-
loaded vehicle incidents. The most popular are WIM (installed in 
pavement) and B-WIM (installed on bridge) systems. Structure and 
operating principle of these systems are described below. 
Keywords: preselection, overloaded vehicles, bridge’s construc-
tions, WIM, B-WIM

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2016 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym
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MAcIeJ KRuSZynA 
dr hab. inż., Politechnika Wrocław-
ska, Wydział Budownictwa Lądowe-
go i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk, 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  
50-370 Wrocław, tel. 71 320 45 39, 
e- mail: maciej.kruszyna@pwr.
edu.pl

Streszczenie. Artykuł przedstawia autorską propozycję wprowa-
dzenia odcinków podziemnych do systemu transportu zbiorowe-
go Wrocławia. Przesłanką do takich planów jest potencjalny brak 
przepustowości istniejących tras w centrum wynikający z koncep-
cji rozwoju transportu szynowego miasta i aglomeracji. Oznacza to 
między innymi intensyfikację liczby linii oraz kursów. Wspomnianą 
koncepcję rozwoju, również sformułowaną przez autora niniejszej 
publikacji, cytuje się w artykule, opisując najważniejsze jej elementy 
w postaci liczby kursów na godzinę w kluczowych odcinkach sieci. 
Formułowane są dwa rozwiązania tunelowe, jedno dla kolei aglo-
meracyjnej dla połączenia dwóch dworców i przybliżenia linii do 
Starego Miasta, drugie dla linii tramwajowych łączących średnicowo 
osiedla zachodnie i północno-wschodnie. Specyfiką tunelu tramwa-
jowego jest jego sytuowanie w nasypie Fosy Miejskiej z odkryciem na 
taflę wody. Tunel kolejowy zatem byłby lokalizowany głębiej i bu-
dowany metodami górniczymi, a tunel tramwajowy, przy płytkim 
prowadzeniu, mógłby zostać wykonany metodą odkrywkową. Obie 
inwestycje są porównywane z podobnymi, niedawno zrealizowanymi 
lub planowanymi, w miastach o wielkości podobnej do Wrocławia 
(kolej: Lipsk, Łódź; tramwaj: Poznań). Pozwala to wskazać na real-
ność sfinansowania potencjalnej budowy. Zarysowane są także alter-
natywne opcje, niewymagające budowy tuneli wraz z podaniem wad 
i zalet tych alternatyw. W podsumowaniu, autor odwołuje się do 
Wrocławskiej Polityki Mobilności, uzasadniając proponowane roz-
wiązania zapisami tego dokumentu. Konieczność rozwoju transpor-
tu zbiorowego wynika z zapisów o docelowych poziomach podziału 
zadań przewozowych (modal split). Decyzja o wdrożeniu prezentowa-
nych koncepcji powinna być podparta modelowaniem ruchu w skali 
całej aglomeracji.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, kolej aglomeracyjna, komuni-
kacja tramwajowa, tunele

Propozycja wprowadzenia  
odcinków podziemnych  
w transporcie zbiorowym Wrocławia1

Wprowadzenie
Odcinki podziemne obecne są w miejskim transporcie 
zbiorowym co najmniej od momentu uruchomienia me-
tra w Londynie (rok 1863). Prowadzenie tras pod ziemią 
nie dotyczy wyłącznie metra (rozumianego tu jako system 
autonomiczny i w większości podziemny), ale i innych 
środków transportu szynowego (kolej miejska, tramwaj) 
i nie szy nowego. Sieci połączeń o znacznych długościach 
odcinków podziemnych dotyczą w zasadzie miast wiel-
kich. Natomiast w ośrodkach średniej wielkości spotyka 
się raczej krótsze odcinki tunelowe. Ich stosowanie wy-
nikać może z różnych przesłanek (przejście pod górą lub 
rzeką, gęsta zabudowa, brak przepustowości istniejących 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. 

tras itp.). W niniejszym artykule rozważania dotyczyć 
będą miasta średniej wielkości (0,5–1,0 mln mieszkańców 
w aglomeracji), stąd tematyka nie będzie dotyczyć metra, 
a krótszych odcinków podziemnych dedykowanych kolei 
aglomeracyjnej lub tramwajom.

Rozwiązania „kolejowe” i „tramwajowe” są popular-
ne w funkcjonujących (i funkcjonalnych) systemach 
trans portu publicznego. Wymienić można średnicę ko-
lejową w Warszawie, Monachium, Frankfurcie n. Menem 
oraz niedawno otwartą w Lipsku, a także tunele tramwajo-
we w Krakowie, Poznaniu czy Strasburgu. Odnotować też 
należy plan połączenia dworców: Fabryczna i Kaliska 
w Łodzi. Wymienione wyżej odcinki stanowią istotne, ale 
nie dominujące ogniwa w całym systemie transportu pu-
blicznego. Wrocław, z uwagi na jego wielkość oraz stan 
istniejący i potencjalne możliwości rozwoju, wydaje się 
być dobrym miejscem do rozważań nad wprowadzeniem 
odcinków podziemnych. Formułowano dotychczas kilka 
propozycji takich rozwiązań [1], ale bez przełożenia ich 
na konkretne projekty i rozstrzygnięcia. Cytowana wy-
żej pozycja, oprócz nierealistycznej wizji ponad 30-kilo-
metrowej sieci podziemnego metra, opisuje także wcześ-
niejsze koncepcje z odcinkami w tunelach.

Wizja systemu połączeń w aglomeracji Wrocławia
Autor niniejszego artykułu sformułował i opisał sys-
tem połączeń transportu publicznego dla Aglomeracji 
Wrocławskiej [2]. Jest to podsumowanie wieloletnich 
studiów prezentowanych m.in. w [3], gdzie zaakcento-
wano wyraźnie potrzebę integracji transportu aglome-
racyjnego z miejskim. Zatem, docelowa sieć połączeń 
głównych (najważniejszych w systemie) opiera się na 
liniach kolejowych oraz tramwajowych z preferencją 
kolei w podróżach aglomeracyjnych a tramwaju w po-
dróżach miejskich. Proponowaną sieć pokazano na ry-
sunku 1, wyróżniając kolorem zielonym trasy kolejowe, 
a czerwonym – tramwajowe. Linie kolejowe o odcieniu 
jasnozielonym nie są obsługiwane obecnie przez trans-
port pasażerski. Linie tramwajowe oznaczone przerywa-
ną kreską to odcinki postulowane do realizacji. Na takiej 
sieci transportu szynowego przewidywana jest stosowna 
liczba linii: 6 kolejowych (z odstępem kursów w szczycie 
co najmniej 30 minut) i 15 tramwajowych (z odstępem 
kursów w szczycie 6 minut). Stąd o liczbie połączeń na 
danym odcinku sieci zdecyduje przeprowadzenie okreś-
lonej liczby linii. 
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Na rysunku 2 pokazano przebiegi połączeń, przybliża-
jąc centralną część aglomeracji i przypisując każdej linii od-
rębną kreskę. Na rysunku tym zaprezentowano także przy-
stanki na sieci kolejowej oraz proponowane odcinki tunelo-
we. W stanie pośrednim realizacji wizji docelowej przewi-
duje się uruchamianie linii autobusowych głównych 
o numeracji identycznej z docelową linią tramwajową. 
Liczba kursów takiej linii byłaby taka sama jak tramwajo-
wej, trasa zbliżona (warunkowana przebiegiem ulic). Pożą-
dane byłoby wprowadzenie priorytetów w ruchu dla linii 
głównych (w tym doraźnych autobusowych). Spośród 15 
głównych i docelowych linii tramwajowych w etapie po-
średnim 4 byłyby obsługiwane autobusami, a pozostałych 
11 tramwajami, ze stopniowym wydłużaniem tras wraz 
z rozwojem sieci torowisk.

Opcja tuneli w centrum jako uzupełnienie sieci połączeń
Główną przesłanką do wprowadzenia odcinków tunelowych 
są ograniczenia przepustowości sieci, które mogą zaistnieć 
przy intensyfikacji ruchu pojazdów transportu publicznego. 
Proponuje się dwa tunele: kolejowy (oznaczony literą K na 
rysunku 2) oraz tramwajowy (oznaczony literą T na rysun-
ku 2). Tunel kolejowy miałby połączyć Dworzec Główny 
z nieczynnym aktualnie Dworcem Świebodzkim i wykre-
ować średnicę dla części linii kolei aglomeracyjnej, odciąża-
jącą trasę linii prowadzonych po estakadzie (gdzie również 
kursują i kursowałyby nadal pociągi dalekobieżne). Obecnie 
na estakadzie znajdują się trzy tory, na których ruch pocią-
gów prowadzony jest w sposób zbanalizowany (to znaczy że 
nie są wyodrębniane tory dla poszczególnych typów pocią-
gów czy ich relacji). Dodatkowym atutem byłoby przybliże-
nie linii kolei aglomeracyjnej do centrum miasta. 

Tunel tramwajowy służyłby do przeprowadzenia średni-
cowej trasy tramwajowej przez obszar centrum spinającej 
nowe (proponowane) odcinki sieci do osiedli położonych na 
zachód i północny wschód od śródmieścia. Koncepcję i za-
kres budowy tych odcinków pokazano na rysunku rys. 3 
(nowe torowiska wyróżniając kolorem granatowym na tle 
obecnej sieci prezentowanej na czerwono). Wyróżnić tu 
można trzy części potencjalnej inwestycji (z możliwością re-
alizacji etapami): odcinek zachodni, wschodni i centralny. 
Odcinek zachodni prowadzony jest od zespołu osiedli 
Nowy Dwór do Dworca Świebodzkiego (oznaczone na ry-
sunku 3 „ND” i „DŚ”). Obecnie rozpoczyna się procedura 
projektowania części z proponowanej tu trasy. Odcinek 
wschodni przebiega od placu Społecznego do zespołu osie-
dli Psie Pole (oznaczone na rysunku 3 „PS” i „PP”) częściowo 
po istniejących torowiskach. Odcinek ten przewidywany 
jest do realizacji w przyszłości, ale bez rozstrzygnięć odno-
śnie trasy przebiegu. Spięcie tych odcinków, czyli koniecz-
ność wykreowania nowej średnicy jest oczywista z uwagi na 
znaczne zwiększenie liczby tramwajów w sieci po wykona-
niu odcinka zachodniego i wschodniego. Możliwość koń-
czenia linii tramwajowych z tych odcinków na granicy cen-

Rys. 1. Sieć kolejowa i tramwajowa w Aglomeracji Wrocławskiej
Źródło: [2]

Rys. 2. Proponowane połączenia w centrum aglomeracji 
Źródło: [2]

Rys. 3. Idea połączenia nowych tras tramwajowych wybiegających z centrum za pomocą 
nowej średnicy
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 4. Autorska koncepcja tunelu kolejowego
Źródło: opracowanie własne

trum może być traktowana jako rozwiązanie doraźne, ale 
efektywnym celem powinno być ich połączenie. W propo-
zycji autora niniejszego artykułu jest to połączenie z wyko-
rzystaniem tunelu. To rozwiązanie, w przeciwieństwie do 
tunelu kolejowego, nie byłoby obiektem drążonym na 
większej głębokości. Proponuje się płytki tunel, umiejsco-
wiony w skarpie nasypu Fosy Miejskiej (i na nią otwarty), 
do wykonania metodą odkrywkową. Warto dodać, że obie 
propozycje tuneli to rozwiązania uzupełniające się, a nie 
opcje alternatywne.

Detale i alternatywy dla propozycji „kolejowej”
Koncepcja (rys. 4) zakłada wydrążenie metodą górniczą tu-
nelu o długości około 2600 m na głębokości około 20 m 
pod poziomem terenu oraz realizację ramp o stosownej 
długości. W ramach odcinka podziemnego przewiduje 
się 4 przystanki (przynajmniej niektóre z nich do realiza-
cji metodą odkrywkową). Tunel to dwie odrębne rury dla 
torów w przeciwnych kierunkach. Perony na przystankach 
proponuje się o długościach po 200 metrów dla obsługi 
dłuższych składów w kolei aglomeracyjnej. Wyjścia z przy-
stanków możliwe są na dwa ich końce, co zwiększa dostęp-
ność i obszar obsługi koleją. Szczególnego znaczenia nabie-
rają połączenia z innymi trasami transportu publicznego 
(każdy przystanek jest węzłem komunikacyjnym), w tym 
z na- lub nadziemnymi częściami dworców: Świebodzkiego 
i Głównego. Dokładnych studiów wymaga obszar tego 
pierwszego (dziś nieczynnego) dworca, a w szczególności 
rozstrzygnięć o utrzymaniu naziemnych linii kolejowych 
(np. w ruchu regionalnym), funkcji budynku dworca oraz 
zagospodarowaniu okolicznych obszarów. Takie studia, jak 
również opracowanie innych detali niniejszej propozycji, 
wymagają dalszych prac, w tym modelowania ruchu najle-
piej według metod opisanych szczegółowo w [4].

Oszacować można koszt proponowanej inwestycji, po-
równując wydane lub planowane kwoty w Lipsku i Łodzi 
(porównanie przebiegu tych tuneli pokazano na rysunku 5). 
Inwestycja niemiecka pochłonęła niemal 1 mld euro, w Łodzi 
mówi się o 2 mld złotych. Ze względu na uwarunkowania 
danego kraju, dla koncepcji wrocławskiej bardziej adekwatna 
wydaje się być ta druga kwota. Nie jest to zatem propozycja 
nierealna, aczkolwiek droga, zatem decyzja o jej wdrażaniu 
powinna być podparta analizą kosztów/korzyści wraz z po-
równywaniem alternatywnych opcji. Oczywistą alternatywą 
jest rezygnacja z tunelu. Pojawia się tutaj pytanie: którędy 
w takim wariancie przeprowadzić potencjalnie intensywny 
ruch pociągów aglomeracyjnych? Możliwa jest rozbudowa 
istniejącej estakady z 3 do 4 torów i prowadzenie wszystkich 
pociągów aglomeracyjnych jedną średnicą razem z pociągami 
dalekobieżnymi (ale z separacją par torów dla ruchu lokalne-
go i dalekiego). Otwarte pozostaje pytanie: czy w sytuacji 
dalszego wzrostu liczby przewozów koleją estakada czteroto-
rowa zapewni wystarczającą przepustowość? W Lipsku już 
w dwa lata po uruchomieniu tunelu (dwutorowego) odnoto-
wuje się problemy z zapewnieniem płynnego ruchu pocią-
gów. Być może Wrocław powinien przewidzieć dwie średni-
ce: podziemną dwutorową i na estakadzie z czterema torami.

Rys. 5. Porównanie tunelu w Lipsku i w Łodzi
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Autorska koncepcja tunelu tramwajowego
Źródło: opracowanie własne

Detale i alternatywy dla propozycji „tramwajowej”
Tunel tramwajowy (rys. 6) o długości rzędu 1600–2000 m 
(w zależności od wariantu przebiegu oraz miejsc lokaliza-
cji ramp) w większości swojego przebiegu zaplanowany jest 
jako trasa otwarta na lustro Fosy Miejskiej poprzez stosowne 
ukształtowanie jej skarpy oraz trasowanie pod ulicą Podwale 
bezpośrednio przy tej skarpie. Koncepcja ta pozwala do-
świetlić tunel oraz przystanki i tym samym uatrakcyjnić 
przejazd. Ideę tę pokazuje wstępna wizualizacja jednego 
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z przystanków (rys. 7), których łącznie przewiduje się pięć. 
Zakłada się przystanki o długości 90 m. Płytkie prowadze-
nie tunelu umożliwi jego budowę metodą odkrywkową oraz 
oznacza dobrą dostępność przystanków. W większości lo-
kalizacji możliwe będzie wykonanie ramp obok schodów 
i wind.

Porównując zakres proponowanej inwestycji z niedawno 
wykonanym tunelem tramwajowym w Poznaniu (Franowo, 
koszt 260 mln zł), zadanie wrocławskie oszacować można 
na 350–400 mln złotych.

Podobnie jak w przypadku tunelu „kolejowego” ko-
nieczne jest sformułowanie rozwiązań alternatywnych oraz 
wybór najkorzystniejszej opcji. Możliwa jest realizacja toro-
wiska naziemnego o niemal identycznym przebiegu jak 
proponowany tunel. Ponieważ aktualnie na poziomie tere-
nu prowadzona jest ulica jednokierunkowa (na większości 
rozpatrywanego odcinka) o dwóch lub trzech pasach ruchu, 
wprowadzenie tam tramwaju oznaczałoby redukcję liczby 
pasów ruchu ogólnego. Nie jest to rozwiązanie niemożliwe, 
ale reperkusje związane z taką redukcją dotyczyłyby nie 
tylko ulicy Podwale, ale całego systemu połączeń w oko-
licznej sieci. Rozważenie wad i zalet takiej opcji wymaga 
modelowania ruchu (por. [4]).

Podsumowanie – proponowane rozwiązania na tle 
Wrocławskiej Polityki Mobilności
Obowiązująca od roku 2013 Wrocławska Polityka Mobil-
ności (WPM, [5]) wyraźnie wskazuje na znaczenie trans-
portu szynowego (kolej i tramwaj) w sprawnej obsłudze 
miasta. Postulat osiągnięcia ambitnego podziału zadań 
przewozowych (powyżej 65% udziału podróży transpor-
tem niesamochodowym w ogólnej liczbie podróży) oznacza 
wymóg uatrakcyjnienia transportu publicznego zarówno 
w aspekcie siatki połączeń, jak i zwiększenia prędkości na 
trasach priorytetowych. Z jednej strony propozycje rozwo-
jowe mogą przyczynić się do osiągnięcia celów WPM, ale 
z drugiej ich precyzyjne sformułowanie powinno być trak-
towane jako uzupełnienie zapisów Uchwały RM. Jak pod-
nosił autor niniejszego artykułu w [6], bez takiego uszcze-
gółowienia zapisy Polityki pozostaną jedynie na papierze, 
bez szansy na urzeczywistnienie się w praktyce. W przy-
taczanej pozycji pokazano między innymi plan strefowania 
miasta na obszary o różnorodnych aspektach oddziaływa-

nia polityki mobilności. Granice poszczególnych obsza-
rów wynikają z planowanej sieci połączeń priorytetowych 
(głównych).

Obecna sieć w centrum miasta może nie sprostać rosną-
cej liczbie połączeń w skali miasta i aglomeracji, stąd należy 
poszukiwać rozwiązań poprawiających przepustowość ist-
niejących tras i węzłów oraz kreować nowe średnice. 
Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw tym po-
trzebom. Sformułowano je z wprowadzeniem odcinków 
podziemnych, opisując jednak także opcje bez tuneli. Tunel, 
jako element transportu publicznego miast średniej wielko-
ści, powinien być realizowany incydentalnie z uwagi na 
ograniczanie dostępności do transportu publicznego oraz 
wysokie koszty budowy i utrzymania. W uzasadnionych 
lokalizacjach korzyści z podziemnego poprowadzenia trasy 
(np. wynikające z wyższej prędkości i przepustowości) po-
zwolą zadecydować o ich realizacji. W opinii autora niniej-
szego artykułu preferowane powinny być odcinki o niewiel-
kich długościach (rzędu 1,5–2,0 km) względem planów 
sieci bardziej rozległych, w większości podziemnych. O kon-
kretnych decyzjach powinny rozstrzygać studia wykorzy-
stujące modele ruchu dostosowane do specyfiki lokalnej 
(np. ukształtowania terenu). 

Interesujący jest także wątek modelowania podróży 
oraz konstrukcji/dysponenta modelu. W zasadzie każda in-
westycja w system transportowy miasta i aglomeracji po-
winna być kreowana w oparciu o model ruchu. Modelowanie 
podróży (przejazdów) pozwoli wybrać opcję, określić kolej-
ność realizacji, wyznaczyć dogodny termin budowy. 
Przydatny byłby model uwzględniający wszystkie środki 
lokomocji (w tym przepływy podróżnych pomiędzy trans-
portem samochodowym a publicznym) oraz w skali całej 
aglomeracji. Zaleca się aby polskie miasta (aglomeracje) 
opracowały i udostępniały jednolity model dla wszystkich 
inwestycji. Przesłanką takiej propozycji jest użyteczność 
Krajowego Modelu Ruchu stosowanego na sieci dróg kra-
jowych przez GDDKiA.
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Rys. 7. Wizualizacja fragmentu tunelu tramwajowego
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Streszczenie. Innowacje na rynku transportu miejskiego mają 
wymiar zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one 
w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu 
zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efek-
tywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju 
w miastach i aglomeracjach. Wprowadzanie do systemu transportu 
miejskiego rozwiązań opartych na innowacjach technicznych i tech-
nologicznych może być zdeterminowane: potrzebami pasażerów i dą-
żeniem do podnoszenia jakości usług, oddziaływaniem producentów 
na rynek lub realizacją wymagań o charakterze formalno-prawnym. 
Niniejszy artykuł przedstawia analizę standardów wyposażenia tech-
nicznego transportu miejskiego przyjętych do realizacji w polskich 
miastach o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Porównano 
zakres zastosowania i plany ich wprowadzenia w poszczególnych 
miastach i na tej podstawie określono tendencję związaną z wypo-
sażaniem systemów transportu miejskiego, wskazując równocześnie 
na określone uwarunkowania i uzasadnienie dla nowych technologii, 
do których należą: zdolność do zaspokajania, za pośrednictwem no-
wych rozwiązań, najważniejszych postulatów przewozowych, reali-
zowanie założeń polityki transportowej zrównoważonego rozwoju, 
w tym norm ekologicznych, realizowanie założeń polityki społecz-
nej, w tym poprawy dostępności do usług dla osób niepełnospraw-
nych, benchmarking, możliwości finansowe, kultura organizacyjna 
organizatora transportu.
Słowa kluczowe: innowacje, transport miejski, wyposażenie pojaz-
du, standard

Standardy wyposażenia technicznego 
systemów transportu miejskiego  
– uwarunkowania i perspektywy  
zastosowania1

Wprowadzenie
Postęp techniczny i innowacje uważane są powszechnie za 
siłę napędową gospodarki. Teorię wzrostu gospodarczego 
i cyklów koniunkturalnych zdeterminowanych przez prze-
łomowe innowacje opracował w 1911 roku J. Schumpeter. 
W jego ujęciu wiele zmian w strukturze dóbr (usług) zosta-
ło wymuszonych nie przez konsumentów (poprzez zmiany 
ich potrzeb), ale przez producentów. Zastosowanie nowej 
kombinacji środków produkcji, która może wystąpić w wy-
niku:

•	 wprowadzenia na rynek nowego produktu,
•	 zastosowania nowej metody produkcji,
•	 otwarcia nowego rynku zbytu,
•	 zdobycia nowego źródła surowców,
•	 nowej formy organizacyjnej danej branży,

zapoczątkowuje rozwój gospodarczy.[1]

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: M. Gromadzki 
50%, K. Grzelec 50%

Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar 
zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one 
w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności trans-
portu zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w re-
zultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki 
zrównoważonego rozwoju w miastach i aglomeracjach. Do 
kamieni milowych, wyznaczających nowe standardy usług 
transportu miejskiego, w ostatnich trzech dekadach można 
niewątpliwie zaliczyć:

•	 niską podłogę jako cechę taboru,
•	 bilet elektroniczny (w tym możliwość zakupu przez 

Internet),
•	 elektroniczną informację pasażerską (w tym interne-

tową),
•	 oddzielenie funkcji organizatora i realizatora usług 

przewozowych.

Uwarunkowania zastosowania nowych technologii  
w transporcie miejskim
Jakość usług transportu miejskiego decyduje o jego kon-
kurencyjności w stosunku do podróży realizowanych włas-
nym samochodem osobowym. Konsumencka ocena jakości 
usług, stanowiących zestaw wyróżników, których zastoso-
wanie jest zdeterminowane indywidualnymi doznaniami, 
nastrojem, emocjami, odczuciami czy poziomem wykształ-
cenia, obejmuje [2]: 

•	 solidność i niezawodność, czyli zdolność do zrealizo-
wania obiecanej usługi niezawodnie i dokładnie;

•	 zdolność reagowania, czyli gotowość do służenia 
klientowi i terminowej realizacji usługi;

•	 pewność, którą tworzą umiejętności i wiedza wyko-
nawcy, życzliwość i kultura personelu świadczącego 
usługę, zdolność do wzbudzania zaufania przez wy-
konawcę oraz brak niebezpieczeństw, ryzyka i wątpli-
wości związanych z korzystaniem z usługi;

•	 empatię, tj. łatwość kontaktu z wykonawcą i przy-
stępność w obyciu, posługiwanie się zrozumiałym dla 
klienta językiem oraz umiejętność wysłuchiwania 
klientów i utożsamiania się z nimi;

•	 materialne aspekty procesu realizacji usługi, takie 
jak: personel, wyposażenie, środki transportu i inne 
materialne udogodnienia.

 
W ramach badań marketingowych preferencji transpor-

towych analizie poddaje się znaczenie postulatów przewo-
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zowych zgłaszanych przez mieszkańców. Ranking postula-
tów przewozowych stanowi podstawę dla organizatorów 
transportu w kształtowaniu cech oferty przewozowej. Dla 
celów związanych z organizacją i zarządzaniem ofertą prze-
wozową najczęściej wyróżnia się i poddaje analizie 10 po-
stulatów przewozowych, do których należą:

•	 bezpośredniość,
•	 częstotliwość,
•	 dostępność,
•	 koszt (cena biletu),
•	 informacja,
•	 pewność,
•	 prędkość,
•	 punktualność,
•	 rytmiczność,
•	 wygoda.
 
Znacznie szerszy, kompleksowy zestaw mierników oce-

ny jakości komunikacji miejskiej, opracował W. Starowicz 
[3]. Zestaw ten obejmuje 26 czynników, a mianowicie:

•	 częstotliwość kursowania,
•	 kompetencje i kulturę obsługi,
•	 połączenia bezpośrednie,
•	 dogodność przesiadania się,
•	 informację w pojazdach,
•	 odległość dojścia do i z przystanku,
•	 warunki podróży w pojazdach,
•	 warunki oczekiwania na przystankach,
•	 komfort jazdy,
•	 czas podróży środkami komunikacji zbiorowej,
•	 regularność kursowania (rozumianą jako rytmiczność 

odjazdów),
•	 informację na przystankach,
•	 dostępność pojazdu w danym miejscu i czasie,
•	 różnorodność form oferty przewozowej,
•	 czytelność i łatwość zapamiętywania rozkładu jazdy,
•	 ceny biletów jednorazowych,
•	 ceny biletów okresowych,
•	 prędkość podróży,
•	 dostępność biletów,
•	 punktualność kursowania,
•	 pewność zrealizowania zaplanowanej podróży,
•	 bezpieczeństwo osobiste pasażerów,
•	 oddziaływanie hałasu, wibracji i spalin,
•	 ofertę usług w dni powszednie,
•	 ofertę usług w soboty,
•	 ofertę usług w niedziele i święta.
 
W tym kontekście standardy wyposażenia technicznego 

w różnym stopniu mogą wpływać na możliwość dostosowa-
nia oferty przewozowej do poziomu oczekiwanego przez 
klienta. Innymi słowy, decydować będą o rozpiętości tzw. 
luki jakościowej, czyli różnicy pomiędzy jakością oczekiwaną 
a dostarczaną przez organizatora transportu miejskiego.

Znaczenie niektórych nowych technologii dla rozwoju 
transportu miejskiego i jego konkurencyjności tłumaczy teo-
ria pięciu poziomów produktu. Kształtując usługę w aspek-

cie rynkowym, powinno się ją rozpatrywać tak jak określoną 
strukturę – z jądrem czy rdzeniem w centrum, otoczonym 
warstwami materialnych i niematerialnych elementów, atry-
butów i korzyści, które układają się koncentrycznie wokół 
rdzenia [4]. W strukturze produktu (usługi) można wyod-
rębnić 5 poziomów – rysunek 1.

Im większa konkurencja na rynku, tym wyższy poziom 
konkurowania. Konkurencja na poziomie produktu potencjal-
nego w transporcie miejskim oznacza, że spełnione muszą być 
nie tylko podstawowe oczekiwania związane z cechami usługi 
przewozowej (główne postulaty przewozowe). Oferowana 
usługa musi charakteryzować się cechami wyróżniającymi, 
które zapewnią nie jedynie satysfakcję klientów, ale wręcz spo-
wodują zachwyt [4]. Zakładając integrację oferty transportu 
zbiorowego w miastach i aglomeracjach jako podstawowy wa-
runek jej atrakcyjności w XXI wieku, czyli unifikację jej jako-
ści i spójności w zakresie poszczególnych elementów marke-
tingu-mix, można stwierdzić, że transport miejski konkuruje 
na poziomie produktu potencjalnego przede wszystkim z po-
dróżami realizowanymi własnym samochodem osobowym. 
Wprowadzanie różnego rodzaju nowinek technicznych, a więc 
dodatków do tych poziomów oferty, które decydują o istocie 
usługi przewozowej, może znajdować swoje uzasadnienie właś-
nie w koncepcji 5 poziomów produktu.

Jakkolwiek postęp technologiczny i innowacje technicz-
no-technologiczne decydują o rozwoju i konkurencyjności 
transportu miejskiego, to jednak należy pamiętać, że 
w określonych przypadkach wiara w nowe technologie 
może wprowadzić zarządzających usługami w ślepą uliczkę. 
Po pierwsze, półki w archiwach urzędów patentowych ugi-
nają się pod ciężarem nowatorskich i rewolucyjnych pomy-
słów, które nie zostały wdrożone do realizacji. Przyczyna 
jest najczęściej ta sama: rynek (konsumenci) odrzucili nowe 
produkty lub brak było chętnych na ich sfinansowanie. Po 
drugie, nowoczesne technologie muszą prowadzić do wy-
raźnej poprawy jakości świadczonych usług. W odniesieniu 
do transportu miejskiego oznacza to zmniejszanie luki ja-
kościowej w przekroju najważniejszych postulatów przewo-
zowych do których od lat, niezależnie od miasta, należą: 

Rys. 1. Poziomy produktu
Źródło: opracowanie własne
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bezpośredniość, punktualność, częstotliwość i dostępność 
[5]. Po trzecie, nowe urządzenia elektroniczne montowane 
w pojazdach transportu miejskiego napędzanych silnikami 
spalinowymi w coraz większym stopniu obciążają układy 
elektryczne. W niektórych przypadkach już obecnie wystę-
pują problemy z wydajnością tych systemów, zwłaszcza 
w okresie zimowym. Ten sam problem będzie dotyczył 
sprawności baterii w elektrobusach.

Standardy techniczne transportu miejskiego przyjęte  
do realizacji w wybranych miastach Polski2

W celu określenia kierunków zmian w standardach tech-
nicznych transportu miejskiego w Polsce analizie poddano 
16 miast i aglomeracji o liczbie powyżej 200 tysięcy miesz-
kańców. W 11 z tych obszarów funkcjonuje komunikacja 
tramwajowa, która w każdym z nich jest rozbudowywana. 
Dla każdego z miast określono standardy przyjęte do realiza-
cji, w przekroju 15 rozwiązań technicznych, które powinny 
charakteryzować system transportu miejskiego – tabela 1.

Niska podłoga w transporcie zbiorowym została przyjęta 
za standard we wszystkich analizowanych miastach. Jest to 
uzasadnione nie tylko względami rynkowymi (większa wy-
goda wsiadania i wysiadania), ale też i społecznymi (standard 
niskiej podłogi pozwala przełamać bariery w korzystaniu 
z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne). 
Stosowane powszechnie od lat 90. to rozwiązanie techniczne 
stało się już standardem i wymogiem UE.

Bilet elektroniczny, jako nośnik biletu okresowego, trak-
tuje się jako standard w 13 miastach. Mniejsza liczba miast 
(7) przyjmuje jako standard e-bilet w wersji elektronicznej 
portmonetki. Trzy miasta (w tym jedna aglomeracja) nie 
traktują w ogóle (w żadnej formie) e-biletu jako standardu. 
Fakt, że zdecydowanie mniejsza liczba miast zdecydowana 
jest utworzyć standard z elektronicznej portmonetki, wynika 
najprawdopodobniej z bardzo wysokich kosztów uruchomie-
nia systemu w dużych miastach. Wpływ na stosunek do tego 
rozwiązania mogą też mieć doświadczenia mniejszych miast, 
które system wprowadziły, i w których nie odnotowano istot-
nych zmian w popycie na usługi.

Informacja pasażerska o trasie przejazdu, umieszczona 
wewnątrz pojazdu, traktowana jest jako standard w 12 
miastach. Biletomaty w pojazdach, jako wyposażenie syste-
mu transportu miejskiego, charakteryzują lub będą charak-
teryzować 8 sieci transportu miejskiego, natomiast w 12 sys-
temach są lub będą to biletomaty na przystankach. 
O mniejszej popularności biletomatów w pojazdach decy-
dują niewątpliwie względy finansowe, związane z nakłada-
mi inwestycyjnymi, ale także i obawy dotyczące efektyw-
ności takiego kanału dystrybucji.

Budowa lub wydzielanie buspasów zostały przyjęte jako 
standardy do realizacji w 13 miastach. Elektroniczny roz-
kład jazdy dla kierowcy za standard uznawany jest w 11 

2 Opracowano na podstawie oficjalnych dokumentów strategicznych i wywiadów 
z organizatorami transportu miejskiego w maju 2015 r. Ze względu na wysoką 
dynamikę zmian w sferze wdrażania nowych technologii, zdeterminowaną m.in. 
z realizacją projektów przy wsparciu środków UE, dane przedstawione w tab. 1 
mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od stanu obecnego.

miastach. Elektroniczne tablice zlokalizowane na przystan-
kach, wyświetlające rzeczywisty czas odjazdu pojazdów 
transportu miejskiego, stanowią standard w 15 miastach. 
Pojazdy elektryczne lub hybrydowe w komunikacji auto-
busowej uznano za wdrażany standard tylko w 7 mia-
stach. Głosowe zapowiadanie przystanków w pojazdach tyl-
ko w jednym mieście nie jest traktowane jako immanentna 
cecha transportu miejskiego, a klimatyzacja przestrzeni pa-
sażerskiej – w dwóch miastach. Platformy dla niepełno-
sprawnych i normy czystości spalin (od Euro 5) występują 
jako standard we wszystkich miastach. Wi-Fi jest standar-
dem w 5 miastach, natomiast przycisk samodzielnego 
otwierania drzwi w pojeździe przez pasażera – w 12.

Na podstawie danych z tabeli 1, przyjmując w uprosz-
czeniu, że standard wyznaczany jest przez te elementy wy-
posażenia, które funkcjonują lub przyjęte zostały do reali-
zacji w najbliższych latach, w więcej niż połowie miast (co 
najmniej 9 z 16 poddanych analizie), można przedstawić 
określone wnioski dotyczące charakterystyki wyposażenia 
technicznego transportu miejskiego.

Do standardów można zaliczyć:
•	 niską podłogę taboru,
•	 e-bilet jako nośnik biletu okresowego,
•	 rozbudowaną informację pasażerską wewnątrz pojaz-

dów (tzw. koraliki),
•	 biletomaty na przystankach,
•	 buspasy,
•	 elektroniczny rozkład jazdy dla kierowcy,
•	 elektroniczne tablice na przystankach,
•	 zapowiadanie głosowe przystanków w pojazdach,
•	 klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,
•	 platformy dla niepełnosprawnych,
•	 wysokie normy czystości spalin (od Euro 5),
•	 przycisk otwierania drzwi przez pasażerów.
 
Do wyposażenia, które funkcjonuje w niektórych mia-

stach, ale nie można go obecnie uznać za standard należą:
•	 e-bilet jako elektroniczna portmonetka,
•	 biletomaty w pojazdach,
•	 hybrydowe lub elektryczne pojazdy w komunikacji 

autobusowej,
•	 Wi-Fi.

Rys. 2. Elektroniczna informacja informująca o rzeczywistych czasach odjazdów
Źródło: ZKM w Gdyni
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Cechy komunikacji miejskiej w 16 miastach (aglomeracjach) przyjęte jako standardy do realizacji
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Niska podłoga pojazdów tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 16

E-bilet, jako:                                  

- legitymacja biletu okresowego tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie 13

- elektroniczna portmonetka nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie tak tak tak tak nie tak nie 7

Rozbudowana informacja pasażerska, koraliki wewnątrz tak nie tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak nie nie 12

Biletomaty w pojazdach nie nie tak tak tak tak tak nie tak nie tak nie nie nie tak nie nie 8

Biletomaty na przystankach tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie tak nie tak tak 12

Buspasy tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie nie 13

Elektroniczny rozkład jazdy dla kierowcy tak nie tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak nie nie nie 11

Elektroniczne tablice na przystankach tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak 15

Pojazdy hybrydowe, elektryczne nie nie tak tak nie nie nie nie tak nie tak nie tak tak tak nie nie 7

Zapowiadanie głosowe przystanków w pojazdach tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie 15

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie 14

Platformy dla niepełnosprawnych tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 16

Wysokie normy czystości spalin (od EURO-5) tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 16

Wi-Fi nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak tak nie nie tak nie nie 5

Przycisk otwierania drzwi w pojazdach tak nie tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie 12

Wyniki analizy wskazują, że 11 z 15 badanych elemen-
tów wyposażenia technicznego transportu miejskiego można 
uznać za standard w analizowanych miastach. Należą do 
nich cechy wyposażenia lub urządzenia, które:

•	 ułatwiają korzystanie z pojazdów osobom niepełno-
sprawnym (niska podłoga, platformy dla osób niepeł-
nosprawnych, głosowe zapowiadanie przystanków);

•	 poprawiają efektywność dystrybucji biletów i dostęp-
ność do ich zakupu (e-bilet okresowy, biletomaty na 
przystankach);

•	 poprawiają i uszczegóławiają informację dla pasaże-
rów (głosowa i wizualna informacja o przystankach 
w pojeździe, elektroniczne tablice na przystankach);

•	 poprawiają punktualność kursowania pojazdów (bu-
spasy, elektroniczne rozkłady jazdy dla kierowców, 
przycisk otwierania drzwi dla pasażerów);

•	 podnoszą komfort podróży (niska podłoga, klimaty-
zacja przestrzeni pasażerskiej, przycisk otwierania 
drzwi przez pasażerów);

•	 ograniczają uciążliwość transportu zbiorowego dla 
mieszkańców i środowiska (normy Euro 5 i wyższe). 

Przyczynami, które powodują, że 3 z 11 analizowanych 
elementów nie można uznać obecnie za standard wyposaże-
nia technicznego transportu miejskiego (e-bilet jako elektro-
niczna portmonetka, biletomaty w pojazdach oraz hybrydo-
we i elektryczne pojazdy), są wysokie nakłady inwestycyjne, 
brak wystarczającego przekonania o ich efektywności, wyni-
kającego z niedostatecznej liczby pozytywnych ocen eksplo-
atacyjnych i ekonomiczno-finansowych lub fazy w jakiej pro-
dukt funkcjonuje na rynku (faza wprowadzenia produktu). 
Wi-Fi traktowany jest jako dodatek na poziomie produktu 

potencjalnego i jego wprowadzenie powinno być traktowane 
jako oferta dodatkowa po spełnieniu podstawowych postula-
tów przewozowych.

Podsumowanie
O celowości i efektywności wprowadzanych innowacyj-
nych rozwiązań techniczno-technologicznych w transporcie 
miejskim powinny decydować:

•	 zdolność do realizacji za ich pośrednictwem najważ-
niejszych postulatów przewozowych;

•	 realizowanie celów zrównoważonego rozwoju, w tym 
norm ekologicznych;

•	 realizowanie celów polityki społecznej, w tym poprawy 
dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych;

•	 benchmarking;
•	 możliwości finansowe.

Zdyskontowanie walorów innowacji technicznych 
w transporcie miejskim wymaga wdrożenia kultury organi-
zacyjnej i nowoczesnych zasad zarządzania przez organizato-
ra tego transportu.

.
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Streszczenie. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
generowanego przez ludzką aktywność jest jednym z głównych wyzwań 
XXI wieku. Ze względu na wielkość emisji do atmosfery do najbardziej 
istotnych należy sektor transportu. Koszty i zagrożenia związane z tymi 
emisjami są szczególnie wysokie w miastach i na terenach cechujących 
się wysoką gęstością zaludnienia. W pierwszej części artykułu zostały 
zaprezentowane narzędzia polityki transportowej miast umożliwiające 
redukcję negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 
Przedstawiono także analizę rzeczywistych działań z zakresu polity-
ki transportowej w latach 2000–2013 dla czterech wybranych miast 
w Polsce: Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Warszawy. Druga część 
artykułu prezentuje zaobserwowane zmiany zachodzące w funkcjono-
waniu systemów transportowych tych miast oraz przedstawia wyniki 
analizy jakości powietrza w tych miastach w analogicznym okresie wraz 
z próbą określenia wpływu sektora transportu na jakość powietrza at-
mosferycznego.
Słowa kluczowe: polityka transportowa miast, emisja zanieczyszczeń 
z sektora transportu, transport zrównoważony, jakość powietrza atmos-
ferycznego

Polityka transportu zrównoważonego  
w polskich miastach w kontekście  
jakości powietrza i emisji  
z sektora transportu cz. II1

Zmiany we wskaźnikach transportowych miast  
w latach 2000–2013
Opisane dokumenty strategiczne kreujące politykę miast 
w pełni wpisują się w ideę transportu zrównoważonego. 
Jednakże teoretyczne zapisy powinny mieć odzwiercie-
dlenie w realnych działaniach i wskaźnikach. Poniższa 
część artykułu prezentuje analizę wybranych wskaźników 
transportowych pozwalającą na pełniejszą ocenę real-
nych zmian zachodzących w systemach transportowych 
w aglomeracjach objętych badaniem. W ramach przepro-
wadzonego badania zostały przeanalizowane wskaźniki 
dotyczące następujących obszarów prowadzonej polityki 
transportowej:

• preferencje komunikacyjne mieszkańców, 
• funkcjonowanie transportu publicznego, 
• polityka parkingowa,
• infrastruktura rowerowa. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Zawieska 
50%, K. Skotak 50%.

Preferencje komunikacyjne mieszkańców miast 
Preferencje komunikacyjne mieszkańców miast są istot-
nym wskaźnikiem efektywności polityki transportowej. 
Koncepcja transportu zrównoważonego promuje wyko-
nywanie podróży za pomocą jak najmniej szkodliwych, 
pod kątem wskaźników emisji, środków transportu, czyli 
transportu publicznego oraz środków transportu niezmo-
toryzowanego. Zwiększony udział tych dwóch wskaźni-
ków powinien być celem każdej polityki transportowej. 
Wskaźnikami najlepiej odzwierciedlającymi preferencje 
komunikacyjne użytkowników systemu transportowego 
jest podział intermodalny oraz wskaźnik motoryzacji. 

Podział intermodalny (podział zadań przewozowych) okre-
śla udział poszczególnych środków transportu wykonywanej 
pracy przewozowej ogółem. Zwyczajowo jest on określany 
przez kompleksowe badania ruchu. Takie badania są czaso-
chłonne i kosztowne, jednakże stanowią najlepsze źródło infor-
macji na temat rzeczywistego funkcjonowania systemów 
transportowych w miastach. Badania te stanowią również bar-
dzo dobre źródło danych na temat efektywności polityki trans-
portowej. W metropoliach zagranicznych podobne badania 
przeprowadza się średnio co 5 lat, jednakże w polskich mia-
stach ten okres jest dłuższy. W analizowanym okresie (2000–
2013) podział intermodalny w analizowanych miastach został 
przeprowadzany jedynie raz w Gdańsku i Warszawie oraz dwa 
razy w Poznaniu i Krakowie. Zestawienie najnowszych do-
stępnych wyników prezentuje rysunek 1.

Jedyne badanie ruchu w Gdańsku przeprowadzono 
w 2009 roku. Według uzyskanych wyników w Gdańsku 
38% przemieszczjących się osób korzysta z transportu zbio-
rowego, porównywalna liczba (39%) korzysta z transportu 
indywidualnego, 21% podróży odbywa się pieszo, nato-
miast tylko 2% na rowerze. 

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie (KBR) 
z 2013 roku pokazują, że 36,3% podróży odbywa się ko-
munikacją zbiorową, niewiele mniej bo 33,7% samocho-
dem osobowym, a 28,4% pieszo. Na rower jako środek lo-
komocji, w Krakowie decyduje się zaledwie 1,2% miesz-
kańców. W porównaniu do wyników badań z 2010 roku 
można zauważyć znaczne zmniejszanie się udziału trans-
portu publicznego. 
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Należy jednak zauważyć, że w oficjalnych dokumentach 
Urzędu Miasta Krakowa z roku 2013 są podawane także 
wyniki badań, w których udział transportu zbiorowego w po-
dziale zadań przewozowych sięga nawet 60% [1]. Wymie-
nione rozbieżności utrudniają jednoznaczną analizę zmian 
tego wskaźnika. 

Spośród wszystkich aglomeracji objętych badaniem 
Poznań to jedyne miasto, które posiada dane dotyczące po-
działu zadań przewozowych zarówno dla początku okresu 
analizy (2000), jak i jego końcu (2013). Dzięki dostępności 
takich danych można ocenić, czy i w jakim stopniu działania 
mające na celu zmianę preferencji komunikacyjnych miesz-
kańców są efektywne. Jak pokazują statystyki, w przypadku 
Poznania można mówić o skutecznej polityce transportowej. 
Wyniki badań z 2013 pokazują znaczne zmniejszenie się 
udziału samochodów osobowych w podziale modalnym 
przewozów, z 51% w 2000 do 40% w 2013. W tym samym 
okresie udział transportu zbiorowego oraz podróży pieszych 
wzrósł o 5%, odpowiednio do 43% oraz 8%. Także udział 
podróży rowerem zaznacza wzrost do 4%. 

Podział zadań przewozowych w Warszawie (dane z 2005 
roku) wykazał największą popularność transportu zbiorowe-
go w odbywaniu podróży (54,6%). Ponad jedna piąta prze-
jazdów odbywa się transportem indywidualnym (22,6%) 
lub pieszo (21%), a 1,2% za pomocą roweru. W porówna-
niu do pozostałych miast objętych analizą jest to bardzo do-
bry wynik, na uznanie zasługuje zwłaszcza bardzo wysoki 
udział podróży odbywanej komunikacją publiczną. Pomimo 
założenia powtarzania KBR co 5 lat w okresie objętym ba-
daniem przeprowadzono je tylko jednorazowo, co uniemoż-
liwia pełną analizę potencjalnych zmian preferencji komuni-
kacyjnych mieszkańców Warszawy na tle innych miast. 
Biorąc pod uwagę stale prowadzone w stolicy różne działa-
nia w zakresie komunikacyjnym, wyniki badań mogą sie 
znacznie różnić od cytowanych.

Wskaźnik motoryzacji jest kolejnym, istotnym para-
metrem odzwierciedlającym preferencje komunikacyjne 
mieszkańców. W zrównoważonych systemach transpor-
towych posiadanie samochodu osobowego nie jest po-
trzebne – wykonywane podróże można realizować za po-
mocą alternatywnych środków komunikacji. Jednakże 

w polskich miastach objętych badaniem wskaźnik moto-
ryzacji, ilustrowany przez liczbę zarejestrowanych samo-
chodów osobowych na 1000 mieszkańców, od roku 2000 
charakteryzował się trendem wyraźnie rosnącym. Należy 
także podkreślić problemy z dostępnością danych na te-
mat tego wskaźnika. Wyłącznie w Gdańsku i Poznaniu 
był on dostępny dla całego okresu analizy, w Krakowie od 
roku 2006, natomiast w Warszawie jest on znany jedynie 
dla poje dynczych lat.

W Gdańsku wskaźnik motoryzacji w okresie 14 lat 
(2000–2013) wzrósł o około 40% z poziomu 341 pojaz-
dów/1000 mieszkańców w roku 2000 do 524 pojazdy/ 1000 
mieszkańców w 2013. W Krakowie, w latach 2006–2013, 
wzrósł z poziomu 374 pojazdy/1000 mieszkańców do 521. 
Także w Poznaniu ten parametr nie jest korzystny. W latach 
2000–2013 liczba zarejestrowanych pojazdów wzrosła pra-
wie o 50% z poziomu 344 pojazdy/1000 mieszkańców w 2000 
roku do 578 pojazdów/1000 mieszkańców 14 lat później. 
W przypadku Warszawy brakuje wiarygodnych danych po-
zwalających na długoterminową analizę tego wskaźnika. 
Według oficjalnych danych w 2012 roku w Warszawie było 
zarejestrowanych 537 pojazdów w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. Jednakże znaczące różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi latami świadczą o dużym poziomie niepewności 
danych. Zestawienie dostępnych wyników dla wszystkich 
miast objętych analizą prezentuje rysunek 2.

Rys. 1. Podział intermodalny w miastach objętych analizą 
Źródło: opracowanie własne

funkcjonowanie systemu transportu publicznego
Efektywnie funkcjonujący system transportu publicznego 
jest istotnym elementem systemów transportu zrównowa-
żonego w miastach. Możliwość odbycia podróży w szybki 
i niezawodny sposób jest ważnym czynnikiem decydującym 
o preferencjach mieszkańców miast w wyborze środka ko-
munikacji. 

W analizowanym okresie 14 lat miasta objęte badaniem 
w różnym stopniu modernizowały swoje systemy transpor-
tu publicznego. W Gdańsku wielkość i zasięg transportu 
publicznego praktycznie nie uległa zmianie w latach 2000–
2013. W 2012 roku miasto posiadało 83 linie autobusowe, 
dekadę wcześniej – 85. W tym samym czasie liczba linii 
tramwajowych zmniejszyła się zaledwie o jedną. W całym 
analizowanym okresie wzrosła praca przewozowa wykony-
wana zarówno przez autobusy, jak i tramwaje. Jednakże 
najbardziej miarodajnym wynikiem funkcjonowania systemu 

Rys. 2. Wskaźnik motoryzacji w wybranych miastach w latach 2000–2013
Źródło: opracowanie własne
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transportu zbiorowego jest liczba pasażerów rocznie korzy-
stających ze środków komunikacji miejskiej. W przypadku 
Gdańska można zaobserwować spadek tego wskaźnika 
z poziomu 184,3 mln w roku 2000 do 162,3 w roku 2012. 
Oznacza to, że polityka transportowa miast w tym zakresie 
może zostać oceniona jako nie w pełni skuteczna.

W tym samym okresie Kraków sukcesywnie rozwijał 
swoją sieć transportu publicznego. Od roku 2000 liczba 
linii autobusowych w Krakowie wzrosła o około 20%, a dłu-
gość funkcjonujących linii o 30%. Liczba i długość linii 
tramwajowych także wzrosły o około 10%. Pomimo 
zwiększonej dostępności i zasięgowi liczba pasażerów 
wszystkich środków transportu publicznego w roku 2000 
i 2013 jest praktycznie taka sama i wynosi odpowiednio 
384 oraz 376 mln. Podobnie jak w przypadku Gdańska, 
można zatem założyć, że Kraków może bardziej efektyw-
niej działać na rzecz nakłaniania mieszańców do korzysta-
nia ze środków transportu publicznego. Należy także za-
uważyć, że w tym czasie odnotowywano wyraźne skoki 
w liczbie przewiezionych pasażerów, jednakże wynikały 
one w dużej mierze ze mian w stosowanej metodologii li-
czenia pasażerów. 

Sieć transportu publicznego w Poznaniu wykorzystuje 
mechanizm łączenia połączeń tramwajowych oraz autobu-
sowych. W latach 2000–2013 była rozbudowana, zwięk-
szyła się ilość i długość funkcjonujących linii. Jednakże po-
dobnie jak w przypadku Krakowa, pomimo rosnącego za-
sięgu i wykonywanej pracy eksploatacyjnej środków 
transportu zbiorowego, łączna liczba pasażerów korzystają-
cych z transportu publicznego w Poznaniu maleje. 

Według wyników WBR 2005 transport publiczny od-
grywa główną rolę w obsłudze podróży w Warszawie. 
Pomimo braku aktualnych badań ruchu na ten temat, biorąc 
pod uwagę rozbudowę sieci transportu publicznego w stoli-
cy, można założyć, że ta pozycja transportu publicznego się 
utrzymała lub nawet wzrosła. W analizowanym okresie sieć 
transportu publicznego w Warszawie znacznie się rozwinęła. 
Dotyczy to przede wszystkim metra, od 2005 roku rozbudo-
wywanego o kolejne stacje i przejmującego podstawową rolę 
w przewozach osób. W badanym okresie transport autobu-
sowy również znacznie powiększył swój zasięg. W latach 
2000–2013 pojawiło się ponad 40 nowych linii autobuso-
wych oraz zwiększyła się ich łączna długość. Jedynie sieć 
transportu tramwajowego nie uległa większym zmianom. 
Duże znaczenie transportu publicznego w Warszawie po-

twierdza także stale rosnąca liczba pasażerów korzystających 
z metra. Rysunek 3 prezentuje zmiany w liczbie pasażerów 
transportu publicznego dla wszystkich analizowanych miast. 
Poza Warszawą liczby te praktycznie nie uległy zmianie na 
przestrzeni ostatnich lat, co może świadczyć o nie w pełni 
wykorzystanym potencjale dla rozwoju sieci transportu pu-
blicznego w tych miastach. 

Polityka parkingowa 
Odpowiednie zarządzanie miejscami parkingowymi to 
kolejny element systemów transportu zrównoważonego. 
Zwłaszcza strefy płatnego parkowania mogą stanowić moc-
ny bodziec do zmian zachowań komunikacyjnych miast. 
Natomiast parkingi typu „Parkuj i Jedź” stanowią istotną 
ułatwienie i zachętę do korzystania z transportu publicz-
nego. 

W Gdańsku od początku XXI wieku funkcjonuje strefa 
płatnego parkowania. Początkowo obejmowała obszar ści-
słego centrum miasta i liczyła 1340 miejsc, obecnie obej-
muje nieco rozszerzony obszar i liczy 1570 miejsc parkin-
gowych. W 2012 przychody Miasta z jednego płatnego 
miejsca parkingowego wynosiły 2349 złotych. Miasto nie 
posiada natomiast żadnych danych na temat funkcjonowa-
nia parkingów P+R w latach 2000–2013. 

Kraków także ma wyznaczoną strefę płatnego parkowa-
nia, już od końca lat 90. W minionym dziesięcioleciu była 
ona systematycznie rozbudowywana i modyfikowana. 
Restrykcyjna polityka parkingowa Krakowa znajduje swoje 
odzwierciedlenie w liczbie płatnych miejsc parkingowych 
zarządzanych przez miasto, która wzrosła z poziomu 
11 506 miejsc w 2000 roku do 19 880 miejsc w 2013 roku. 
Natomiast przychód z jednego miejsca parkingowego 
w 2012 roku wyniósł 1988 zł. Pomimo deklaracji zawar-
tych w dokumentach strategicznych do roku 2013 Kraków 
praktycznie nie posiadał parkingów „Parkuj i Jedź”. 
W 2013 roku funkcjonowało tylko 240 miejsc parkingo-
wych tego typu. 

Poznań również posiada własną strefę płatnego parko-
wania. W roku 2000 obejmowała ona około 6290 płatnych 
miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta. Obecnie 
strefa tego typu funkcjonuje na większym obszarze i liczy 
około 10 tysięcy miejsc parkingowych W 2013 roku zysk 
z jednego miejsca parkingowego wyniósł 1553 zł. 
Dodatkowo, na obrzeżach strefy znajduje się osiem parkin-
gów typu „Park and Go” (P+G) oferujących 1100 miejsc 
postojowych. 

W Warszawie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżo-
nego (SPPN) funkcjonuje od 1999 roku. Początkowo obej-
mowała około 20 tysięcy płatnych miejsc parkingowych, 
a obecnie jest powiększona do blisko 30 tysięcy. Taryfikator 
opłat za pozostawienie pojazdu był kilkakrotnie zmieniany, 
natomiast przychód z jednego miejsca parkingowego w 2012 
roku wyniósł 2504 zł. Poza strefą płatnego parkowania 
Warszawa rozbudowuje także sieć parkingów typu „Parkuj 
i Jedź”. Na tym polu stolica jest jednym z liderów w Polsce, 
w 2013 roku posiadała 3090 takich miejsc.Rys. 3. Łączna liczba pasażerów transportu zbiorowego

Źródło: opracowanie własne
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Infrastruktura rowerowa
Od roku 2000 długość ścieżek rowerowych w Gdańsku 
zwiększyła się ponad pięciokrotnie i w 2013 wynosiła 136 
km. Rozwój sieci rowerowej jest jednym z priorytetów mia-
sta. Gdańsk jest jednym z trzech polskich miast, które pod-
pisały tzw. Kartę Brukselską i zgodnie z jej zapisami jest 
zobowiązany do rozwijania transportu rowerowego. 

Także w Krakowie długość dostępnych ścieżek rowero-
wych stale się zwiększa. W 2013 roku Kraków dysponował 
siecią 136 km tras rowerowych. W planach władz miasta 
jest także rozbudowa tego systemu o kolejne kilometry 
ścieżek, zwłaszcza że Kraków także jest sygnatariuszem 
wspomnianej Karty Brukselskiej. W 2009 miasto jako 
pierwsze w Polsce uruchomiło system wypożyczalni rowe-
rów miejskich. 

Władze Poznania sukcesywnie rozbudowują infrastruk-
turę rowerową w mieście. Od roku 2006 długość istnieją-
cych ścieżek rowerowych podwoiła się i w 2013 roku liczy-
ła 129 km. Od 2010 w Poznaniu funkcjonuje system wy-
pożyczalni rowerów miejskich, aktualne liczący 8 stacji 
i 180 rowerów rozlokowanych w centrum miasta. 

W latach 2000–2013 także w Warszawie nastąpiła 
znaczna rozbudowa systemu ścieżek rowerowych. W 2013 
w stolicy funkcjonowało 372 kilometrów takich tras rowe-
rowych. Dużym sukcesem polityki transportowej Warszawy 
było wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerów miej-
skich Veturilo. W 2013 roku dysponował on 2650 rowera-
mi rozlokowanymi w 173 stacjach w całym mieście. 

Jakość powietrza w miastach
W pierwszej części artykułu zaprezentowano kształtowa-
nie i efekty prowadzonej polityki transportowej w wybra-
nych Polskich miastach w latach 2000–2013. W dalszej 
części publikacji zostały przedstawione zmiany wybranych 
wskaźników jakości powietrza w analogicznym okresie 
wraz z próbą określenia wpływu sektora transportu na ja-
kość powietrza atmosferycznego. 

Zdrowie człowieka i jakość jego życia są ściśle powiąza-
ne ze stanem środowiska. W dziedzinie środowiskowych 
zagrożeń zdrowotnych, pomimo wielu działań w Europie 
prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach, zanieczyszcze-
nie powietrza oraz hałas odgrywają znaczącą rolę. Pomimo 
pewnej poprawy jakości powietrza w ostatnich latach za-
nieczyszczenie powietrza powoduje wciąż poważne skutki 
dla zdrowia, szczególnie na obszarach miejskich. Pomimo iż 
w Unii Europejskiej wprowadzono szereg uregulowań 
prawnych mających na celu poprawę jakości powietrza, 
m.in. pakiet polityki czystego powietrza dla Europy [2], 

prognozy dotyczące czynników ryzyka związanych z zanie-
czyszczeniem powietrza atmosferycznego dla zdrowia 
w najbliższych dziesięcioleciach są niepewne [3]. Szacuje 
się, że nadmiernie zanieczyszczone powietrze w Europie od-
powiada za blisko 0,5 mln przedwczesnych zgonów, w tym 
za blisko 80% zgonów z powodu chorób układu oddecho-
wego i raka płuc [4–5]. 

Wśród podstawowych źródeł zanieczyszczenia powie-
trza, obok tzw. niskiej emisji (spalania paliw kopalnych 
i biomasy do celów grzewczych w gospodarstwach domo-
wych), jest przede wszystkim transport [6]. Sektor trans-
portu jest jednym z głównych źródeł lokalnego zanieczysz-
czenia powietrza w Europie, zwłaszcza na terenach gęsto 
zaludnionych. Główne substancje emitowane przez sektor 
transportu to cząstki stałe tzw. pył zawieszony (PM), tlenek 
węgla (CO), tlenki azotu (NOx), lotne związki organiczne 
(LZO) oraz prekursory ozonu. Dlatego jednym z najbar-
dziej istotnych wyzwań w Europie i w Polsce jest podejmo-
wanie odpowiednich działań w zakresie optymalnego za-
rządzania transportem w miastach ze szczególnym uwzglę-
dnieniem kwestii jakości powietrza. Pomimo znacznej 
liczby badań naukowych ukierunkowanych na identyfika-
cję komunikacyjnych źródeł emisji, ocena wpływu tego 
sektora na jakość powietrza atmosferycznego w miastach 
nie jest jednoznaczna [7]. Wynika to głównie z braku jed-
nolitych oraz unikatowych zanieczyszczeń charakterystycz-
nych tylko dla tego rodzaju źródła emisji samego charakte-
ru zanieczyszczenia powietrza (w tym emisji pierwotnej 
i wtórnej), a także reakcji zachodzących w atmosferze 
w obec ności prekursorów oraz transgranicznego napływu. 
Przykładowo, pył zawieszony w powietrzu poza emisją 
z rur wydechowych, pochodzi również ze zużycia po-
wierzchni dróg, hamulców, sprzęgieł i opon [8–9]. Popula-
cyjna ocena narażenia na pył zawieszony w Europie poka-
zuje, że co trzeci mieszkaniec miast w krajach Unii Euro-
pejskiej stale narażony jest na poziomy pyłu przewyższające 
krótkookresowe poziomy dopuszczalne, a co 7 na długo-
okresowe [10]. Sytuacja ta nie ulega znaczącej poprawie od 
wielu lat. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
odsetek ludności w miastach w Europie narażonej na krót-
kookresowe stężenia pyłu zawieszonego powyżej zaleca-
nych poziomów wynosi ponad 60% (nierzadko powyżej 
90%) [4]. Polska wraz ze swoimi miastami i aglomeracjami 
jest uznawana za jedno z najbardziej zanieczyszczonych 
państw w Europie. Zwłaszcza w przypadku zanieczyszczeń 
pyłem zawieszonym (PM10), benzo(a)piren (BaP) oraz ozo-
nem (O3) [4, 11]. Jednakże w każdej z przytaczanych w ar-
tykule czterech aglomeracji Polski sytuacja związana z za-

Liczba płatnych miejsc parkingowych w latach 2000–2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Warszawa  - - - - - - - - - 24325 24325 24325 24325 29628

Poznań 6290 6138 5533 5553 7060 6815 7280 7181 7026 6968 7189 10988 10199 10024

Gdańsk 1340 1340 1150 1190 1210 1230 1270 1340 1440 1440 1440 1540 1570 1570

Kraków 11506 11506 11506 11506 11506 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11755 1175  19880

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne
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nieczyszczeniem powietrza w ujęciu oceny wpływu źródeł 
emisji, obserwowane poziomy zanieczyszczeń w powietrzu 
oraz warunki rozpraszania zanieczyszczeń, są odmienne. 
Analizując wyniki jakości powietrza z uwzględnieniem źró-
deł komunikacyjnych w poddanych analizie aglomeracjach, 
nie można pominąć transgranicznego napływu zanieczysz-
czeń z województwa, które mają istotny wpływ na obser-
wowane tło oraz mogą decydować o wysokości obserwowa-
nych poziomów. 

W województwie małopolskim podstawowym źródłem 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest emisja an-
tropogeniczna pochodząca głównie z sektora komunalno-by-
towego, sektora transportu oraz z działalności przemysłowej. 
W Krakowie największym problemem wydaje się być niska 
emisja, gdyż pomimo wprowadzania nowych technologii 
oraz podejmowania działań prawnych i administracyjnych, 
nie obserwuje się poprawy stanu jakości powietrza. Ponadto 
miasto charakteryzuje się niesprzyjającymi warunkami roz-
praszania zanieczyszczeń i jest położone w kotlinie rzeki 
Wisły. Specyficzne położenie geograficzne miasta powoduje, 
że poza lokalną niską emisją, transgraniczny napływ zanie-
czyszczeń z województwa i Śląska oraz z Czech, Słowacji 
i Niemiec ma istotny wpływ na obserwowane poziomy za-
nieczyszczeń w Krakowie. Co więcej, w Krakowie udział ko-
munikacji w ogólnej emisji jest znaczący i wynosił w 2012 
roku od 17% dla pyłu do ponad 50% dla tlenków azotu 
[12]. Wysokości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie 
należą do najwyższych w Polsce. [11]. Potwierdzają to wyni-
ki pomiarów pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu oraz benze-
nu i tlenków azotu wykonywane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska [11, 12]. Pomimo popra-
wy jakości powietrza w stosunku do lat 90., głównie dzięki 
zmianom organizacyjnym w polskiej gospodarce i przemyśle, 
na przestrzeni ostatnich lat na obszarze województwa i same-
go Krakowa nadal odnotowywane są przekroczenia pozio-
mów dopuszczalnych określonych w celu ochrony zdrowia 
dla dwutlenku azotu i siarki, pyłu zawieszonego oraz B(a)P. 
Niestety, w tym mieście, w rozważanych latach 2000–2012, 
nie obserwuje się tendencji spadkowej tych zanieczyszczeń, 
a zauważalna tendencja wzrostowa poziomów średnich rocz-
nych NOx i PM10 potwierdza dominujący wpływ komuni-
kacji i niskiej emisji (rys. 4).

W województwie mazowieckim emisja zanieczyszczeń 
jest istotna także w skali kraju – prezentuje czwarte co do 
wielkości wartości w Polsce [13]. Według Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ja-
kość powietrza odpowiada głównie niska emisja oraz ko-
munikacja. Szacuje się, że blisko połowa wyemitowanych 
w roku 2012 tlenków azotu oraz jedna piąta pyłu pochodzi 
z sektora transportu. Aglomeracja Warszawska ma znaczny 
udział w emisji tlenków azotu, pyłu zawieszonego, benzo(a)
pirenu oraz benzenu ze źródeł mobilnych na tle całego wo-
jewództwa.[13]. Warszawa, leżąc w centralnej części Polski, 
jest miastem dość dobrze przewietrzanym, ale wpływ tzw. 
miejskiej wyspy ciepła [14], czyli zwartej i wysokiej zabu-
dowy w centrum miasta, zabudowywanie tzw. klinów na-
powietrzających i wysokie natężenie ruchu, są kluczowymi 

czynnikami warunkującymi jakość powietrza atmosferycz-
nego. Na tym obszarze notowane są przekroczenia norm 
stężeń pyłu zawieszonego, B(a)P oraz nierzadko, w rejonie 
dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów, również norm 
dwutlenku azotu.

W aglomeracji warszawskiej podstawowym źródłem 
pyłu zawieszonego jest jego wtórny unos z nawierzchni 
dróg, szacowany na 40–60%, również pochodzący ze ście-
rania opon i klocków hamulcowych[13]. Znaczący udział 
w obserwowanych poziomach wymienionych zanieczysz-
czeń ma także napływ spoza obszaru województwa, w za-
leżności od zanieczyszczenia wynoszący 20–30% [13]. 
Istniejący problem związany m.in. z transportem kołowym 
potwierdzają wyniki badań, szczególnie w zakresie pyłu za-
wieszonego oraz tlenków azotu [15–16]. W minionych la-
tach w Warszawie nastąpił zauważalny wzrost wartości 
wskaźnika krótkookresowych poziomów stężeń pyłu PM10 
oraz niemalejący wskaźników długookresowych pyłu PM10 
i NOx (rys. 5). 

W województwie pomorskim rozkład poszczególnych 
emisji wygląda inaczej, Udział tego regionu w emisji całko-
witej kraju wynosi 3% dla gazów i 5% dla pyłu. Jakość 

Rys. 4. Trend stężeń wybranych zanieczyszczeń (w µg/m3) dla wskaźników krótko- (godzina, 
doba) i długo- (rok) okresowych w latach 2000–2012 na stacjach miejskich w Krakowie 
(Oznaczenia: PM10 – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren poniżej 10 µm, 
O3 – ozon, NO2 – dwutlenek azotu, NOx – tlenki azotu)
Źródło: WIOŚ/EAŚ

Rys. 5. Trend stężeń wybranych zanieczyszczeń (w µg/m3) dla wskaźników krótko- (godzina, 
doba) i długo- (rok) okresowych w latach 2000–2012 na stacjach miejskich w Warszawie 
(Oznaczenia: PM10 – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren poniżej 10 µm, 
O3 – ozon, NO2 – dwutlenek azotu, NOx – tlenki azotu)
Źródło: WIOŚ/EAŚ
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powietrza w tym regionie kreowana jest głównie transgra-
nicznym napływem, a w miastach – również lokalną emi-
sją. W przypadku całej aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot) jednym z istotnych źródeł powodujących 
znaczące presje na środowisko jest emisja z sektora trans-
portu [17,18]. Jakość powietrza kształtują również specy-
ficzne położenie oraz bardzo dobre warunki rozpraszania 
zanieczyszczeń – generalnie niska zabudowa, usytuowanie 
aglomeracji wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz 
wpływ bryzy morskiej i lądowej na kierunek i prędkość 
wiatru. 

Należy również zaznaczyć znaczny obszar zajmowany 
przez tereny zielenone, który w Gdańsku wynosi blisko 
20% powierzchni miasta. Pomimo sprzyjających warun-
ków rozpraszania, podobnie jak na obszarze całego kraju, 
poziomy pyłu zawieszonego oraz oznaczanego w nim BaP 
również w tym mieście pokazują istotny problem dla ochro-
ny zdrowia mieszkańców [18]. Na taki stan rzeczy ma tak-
że istotny wpływ transport zanieczyszczeń z obszarów 
Gdyni, ważnego węzła komunikacyjnego o znaczeniu mię-
dzynarodowym i krajowym. Dla Gdańska, jako jedynego 
miasta wśród rozpatrywanych w artykule miast, obserwuje 
się niewielką tendencję spadkową poziomów stężeń długo-
okresowych pyłu PM10 i NOx oraz zauważalną w przypad-
ku krótkookresowych poziomów pyłu PM10 (doba) w la-
tach 2000–2012 (rys. 6).

poziomów dopuszczalnych są niewielkie, co może być zwią-
zane z istniejącym klinowym kształtem terenów zielonych 
ułatwiających wymianę powietrza [19]. Należy jednak za-
znaczyć, że prowadzone pomiary jakości powietrza w Pozna-
niu wyraźnie pokazują narastający problem jakości powie-
trza, potwierdzony rosnącym trendem od 2007 roku nie-
mal wszystkich zanieczyszczeń, szczególnie widocznym 
w przypadku krótkookresowych poziomów NO2 i PM10 
oraz nieco mniejszym dla pyłu PM10 i NOx oraz (rys. 7).

Znacząco różną charakterystykę prezentuje udział emi-
sji poszczególnych zanieczyszczeń w województwie wielko-
polskim, gdzie za ponad 70% emisji odpowiada spalanie 
paliw stałych w elektrowniach oraz przemysł. Źródła te 
mają istotny wpływ na przenoszenie wielu zanieczyszczeń 
w inne regiony kraju. Istotny wpływ na jakość powietrza 
ma także komunikacja. Poznań jest jedynym miastem 
w województwie wielkopolskim, gdzie obserwuje się prze-
kroczenia wartości dopuszczalnych [19].

Wynika to m.in. z faktu, iż w aglomeracji poznańskiej 
krzyżują się główne szlaki komunikacyjne. Do tego istot-
nym czynnikiem jest niewielka (14%) powierzchnia tere-
nów zielonych. W stosunku do innych miast przekroczenia 

Podsumowanie
Koncepcja zrównoważonego transportu powstała w latach 
90. XX wieku i od tego czasu stale zyskuje na znaczeniu. 
Implementacja elementów zrównoważonego transpor-
tu jest promowana przez dokumenty ramowe UE m.in. 
Europa 2020 czy Białą Księgę Transportu 2011. 

Jak pokazują przytoczone dane, władze polskich miast, 
objętych analizą w latach 2000–2013, aktywnie pracowały 
nad opracowaniem dokumentów strategicznych kreują-
cych politykę transportową opartą na zasadach zrównowa-
żonego rozwoju. 

Efektem jest szereg opisanych dokumentów ramowych, 
określających cele i kierunki rozwoju systemów transporto-
wych. Jednakże analiza wskaźników transportowych wyka-
zała, że przyjęte, teoretyczne cele rozwoju transportu nie są 
w pełni realizowane. Pomimo przyjęcia założenia promo-
wania transportu zbiorowego wskaźnik motoryzacji dla sa-
mochodów osobowych we wszystkich miastach stale rośnie. 
Natomiast, we wszystkich analizowanych miastach, z wy-
jątkiem Warszawy, liczba pasażerów transportu korzystają-
cych z transportu zbiorowego spada lub utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Poza Warszawą brakuje także parkin-
gów typu „Parkuj i Jedź”. Natomiast do pozytywnych 
efektów wdrażania zrównoważonej polityki transportowej 
należy zaliczyć stały wzrost długości tras rowerowych oraz 
konsekwentną politykę powiększania strefy płatnego par-
kowania. Bardzo trudno jest ocenić wpływ prowadzonej 
polityki transportowej na preferencje komunikacyjne 
mieszkańców miast. Kompleksowe badania ruchu w aglo-

Rys. 6. Trend stężeń wybranych zanieczyszczeń (w µg/m3) dla wskaźników krótko- (godzina, 
doba) i długo- (rok) okresowych w latach 2000–2012 na stacjach miejskich w Gdańsku 
(Oznaczenia: PM10 – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren poniżej 10 µm, 
O3 – ozon, NO2 – dwutlenek azotu, NOx – tlenki azotu)
Źródło: WIOŚ/EAŚ

Rys. 7. Trend stężeń wybranych zanieczyszczeń (w µg/m3) dla wskaźników krótko- (godzina, 
doba) i długo- (rok) okresowych w latach 2000–2012 na stacjach miejskich w Poznaniu 
(Oznaczenia: PM10 – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren poniżej 10 µm, 
O3 – ozon, NO2 – dwutlenek azotu, NOx – tlenki azotu)
Źródło: WIOŚ/EAŚ
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meracjach objętych analizą były przeprowadzane zbyt rzad-
ko, aby móc wyciągnąć wiarygodne wnioski.

Na podstawie dostępnych danych trudno jednoznacznie 
określić wpływ prowadzonej polityki transportowej na 
zmiany jakości powietrza w analizowanych miastach. Ze 
względu na fakt, iż w skali kraju nie ma jednoznacznych 
i wiążących wytycznych w zakresie zarządzania jakością po-
wietrza, które w sposób kompleksowy próbowałyby roz-
wiązać problem wysokich stężeń i wpływu dominujących 
sektorów emisji na stan jakości powietrza atmosferycznego, 
w Polsce wdrażane są przede wszystkim lokalne działania, 
mające ograniczony wpływ na obserwowane poziomy za-
nieczyszczeń w powietrzu. Istotną rolę na tym obszarze od-
grywają wysokie poziomy tła zanieczyszczenia powietrza 
w całym kraju, znacznie wyższe niż w wielu krajach Europy, 
oraz transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń. Brak sku-
teczności podejmowanych do tej pory działań potwierdzają 
przytoczone wyniki pomiarów jakości powietrza w mia-
stach

Wydaje się, że problem wysokich poziomów stężeń nie-
których zanieczyszczeń powietrza jest poważnym wyzwa-
niem nie tylko dla samorządów, ale również dla władz cen-
tralnych, a bez zrównoważonego i zintegrowanego podej-
ścia wielu sektorów, rozwiązanie problemu złej jakości 
powietrza w miastach będzie bardzo trudne w krótkim 
okresie czasu. Z pewnością sprawna i wydajna polityka 
transportowa może być jednym z kluczowych aspektów 
poprawy jakości powietrza w miastach. U podstaw sku-
tecznych działań leży wpływ na świadomość mieszkańców 
w zakresie preferencji komunikacyjnych, które wraz z wy-
korzystaniem nowych technologii i paliw niskoemisyjnych, 
mogą w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza i ob-
niżyć poziomy ryzyka dla zdrowia mieszkańców miast.

Do najbardziej efektywnych rozwiązań ograniczających 
emisje z sektora transportu w centrach miast można zaliczyć 
budowę obwodnic, odpowiednie planowanie rozwoju syste-
mów transportu w mieście, tworzenie zintegrowanych syste-
mów kierowania ruchem ulicznym z uwzględnieniem priory-
tetu dla komunikacji zbiorowej, konsekwentną politykę par-
kingową, a także tworzenie stref z zakazem ruchu dla 
pojazdów samochodowych i systemów ścieżek rowerowych.

Przytoczone przykłady pokazują, że część z tych działań, 
w pewnym zakresie jest już wdrażana w wybranych polskich 
miastach, jednakże ich pełna ocena jest jeszcze niemożliwa. 
Do lepszej analizy efektywności prowadzonej polityki trans-
portowej wymagane jest bowiem systematyczne gromadze-
nie danych i wykonywanie kompleksowych badań ruchu 
w miastach, a jak wykazano w artykule, obecnie jest to pro-
blemem w większości polskich aglomeracji.

. 
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Streszczenie.  Trwałość dróg publicznych zależy bezpośrednio od spo-
sobu ich eksploatacji. Jak każda konstrukcja zostały one zaprojektowa-
ne na przenoszenie maksymalnych normowych obciążeń. W związku 
z tym pojazdy o nienormatywnych obciążeniach osi lub masach cał-
kowitych są głównymi sprawcami degradacji sieci drogowej wraz z jej 
infrastrukturą inżynieryjną w postaci mostów, wiaduktów i przepustów. 
Ponadto stanowią one istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. W artykule poruszono problem wpływu pojazdów prze-
ciążonych na stan techniczny infrastruktury drogowej. W kontekście 
rozrastającej się sieci drogowej zasygnalizowano wzrost liczby pojazdów 
ciężarowych o nienormatywnym obciążeniu. Przedstawiono przyczy-
ny i skutki braku efektywnej redukcji tego zjawiska w skali kraju oraz 
skuteczne narzędzia w walce z tego typu patologią, jakie stanowią sys-
temy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu. W uję-
ciu technologicznym opisano te najpopularniejsze, do których można 
zaliczyć wbudowane systemy nawierzchniowe (WIM) oraz mostowe 
(B-WIM). W przypadku każdego z nich szczegółowo opisano budo-
wę zastosowanych sensorów pomiarowych oraz podano kryteria insta-
lacyjne (stan techniczny nawierzchni, geometria drogi itp.). Pokrótce 
scharakteryzowano zasadę ich działania, skupiając się na możliwych do 
osiągnięcia dokładnościach ważenia.  
Słowa kluczowe: preselekcja, pojazdy przeciążone, obiekty mostowe, 
WIM, B-WIM

Systemy preselekcyjnego ważenia  
pojazdów ciężarowych w ruchu1

Wprowadzenie
Trwałość dróg publicznych zależy bezpośrednio od sposobu 
ich eksploatacji. Jak każda konstrukcja zostały one zapro-
jektowane na przenoszenie maksymalnych normowych ob-
ciążeń. W związku z tym pojazdy o nienormatywnych ob-
ciążeniach osi lub masach całkowitych są głównymi spraw-
cami degradacji sieci drogowej wraz z jej infrastrukturą 
inżynieryjną w postaci mostów, wiaduktów i przepustów. 
Ponadto stanowią one istotne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

W Polsce po przemianach ekonomicznych na początku 
lat 90. XX wieku nastąpił wzrost ruchu na sieci drogowej. 
Wraz ze wzrostem pojazdów ciężkich zwiększyła się także 
liczba pojazdów przeciążonych. Trend ten będzie nadal się 
utrzymywał. Według raportu z 2011 roku, przygotowanego 
przez Międzynarodowe Forum Transportu ITF, transport 
towarowy może wzrosnąć o około 60% do nawet 90% 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: Ł. Michalski 
40%, M. Habura 30%, M. Tekieli 30%  

w roku 2050, w stosunku do roku 2000, rysunek 1 (za pod-
stawę odniesienia przyjęto wielkość transportu w 2000 roku 
jako 100, dla transportu towarowego są to tonokilometry, 
a dla transportu pasażerskiego pasażerokilometry) [1].

Tematyka wpływu przeciążonych pojazdów na trwałość 
nawierzchni drogowej była przedmiotem wielu publikacji 
naukowych. Płynie z nich wspólny wniosek, iż pojazdy 
przeciążone w znacznym stopniu skracają czas eksploatacji 
dróg. Zjawisko to ma charakter nieliniowy i rośnie z 4 po-
tęgą nacisku osi na nawierzchnię, co przedstawiono w 1998 
roku w raporcie z programu badawczego LTPP (Long Term 
Pavement Performance) zrealizowanego w Stanach Zjedno-
czonych. Oznacza to, że zwiększenie obciążenia drogi 
o 10% na oś obliczeniową może zwiększyć o 45% przewi-
dywane zniszczenie drogi. Zależność efektu niszczącego od 
przekroczenia dopuszczalnego nacisku przedstawiono na 
rysunku 2. Należy także dodać, iż w ostatnich latach po-
wtórzono badania mające na celu zweryfikowanie oddziały-
wania ciężkich pojazdów na nawierzchnie. Rezultaty tych 
badań przedstawiono w dwóch raportach opracowanych 
przez OECD/ECMT – Joint OECD/ITF Transport Research 
Committee i European Long – Life Pavement Group 
ELLPAG, opublikowanych w 2009 roku. Z raportów tych 
można wyciągnąć wnioski, iż oddziaływanie pojazdów cię-
żarowych na nawierzchnie jest większe w stosunku do 

Rys. 1. Prognoza wskaźnika rozwoju transportu pasażerskiego i towarowego w latach 2000 
– 2050 (TTmax – maksymalny transport towarowy, TTmin – minimalny transport towarowy, 
TPmax – maksymalny transport pasażerski, TPmin – minimalny transport pasażerski)
Źródło: [1]
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wcześniejszych badań i rośnie z 5 potęgą nacisku osi na na-
wierzchnię asfaltową oraz z 12 potęgą w przypadku na-
wierzchni betonowych [1], [2], [3]. 

W celu zredukowania ilości pojazdów przeciążonych 
w ruchu drogowym niezbędnym jest podjęcie działań pre-
wencyjnych w postaci regularnej kontroli i nakładania kar. 
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badań nad wpływem 
intensywności kontroli pojazdów na udział pojazdów prze-
ciążonych. Z wykresu wynika, iż w najoptymistyczniejszej 
sytuacji stała kontrola może obniżyć wielkość pojazdów 
o nienormatywnym obciążeniu z około 30% do  1%. 
Ponadto zwraca uwagę fakt, iż przy braku kontroli aż 1/3 
z ogólnej liczby pojazdów ciężarowych to samochody prze-
ładowane. Podobne informacje płyną także z danych staty-
stycznych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad [3], [4].  

W związku z powyższym, mając na uwadze ogranicze-
nia fizyczne w pracy przedstawicieli Inspekcji Transportu 
Drogowego (zbyt mała liczba urzędników) oraz stale rosną-
cą liczbę pojazdów ciężarowych (rys. 4), wydają się słusz-
nym działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury 
automatycznych systemów preselekcyjnego ważenia pojaz-
dów w ruchu (WIM od ang. Weigh-In-Motion).

Już dzisiaj 80 takich systemów, z 300 planowanych do 
2015 roku, stanowi przydatne narzędzie w redukcji pojaz-
dów przeciążonych [15]. Mankamentem prawnym, który 
nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości tego typu sys-
temów, jest na pewno brak umocowania prawnego, a mia-
nowicie legalizacji tych urządzeń (wagi preselekcyjne nie 
posiadają na chwilę obecną dopuszczenia metrologicznego 
Głównego Urzędu Miar). Obecnie ciężarówka, która prze-
kroczy dopuszczalną wagę po przejeździe przez system pre-
selekcyjny, jest zatrzymywana i ponownie ważona za pomo-
cą zalegalizowanych wag stacjonarnych. W momencie, 
kiedy drugi pomiar potwierdzi wynik ważenia preselekcyj-
nego, na przedsiębiorcę nakładana jest kara. Problem ten 
został zauważony przez GITD (Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego), dzięki czemu w niedalekiej przy-
szłości można spodziewać się wykorzystania wag preselek-
cyjnych na takiej samej zasadzie jak fotoradarów (nakłada-
nie mandatów na podstawie pomiaru dokonanego w ruchu) 
[15], [16].

Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu
W dobie rozwoju gospodarczego wzrasta potrzeba trans-
portu coraz większej ilości materiałów. W tym kontekście 
tradycyjne metody kontroli pojazdów ciężarowych – waże-
nie statyczne – stają się nieefektywne (długi proces kontro-
li, mała liczba stanowisk kontrolnych). Koniecznością było 
więc opracowanie skuteczniejszych metod kontroli wagi 
pojazdów. Możliwości takie dają systemy WIM.

Ważenie pojazdów w ruchu (ang. WIM) wg definicji za-
proponowanej przez ASTM (American Society for Testing 
and Materials) „to proces estymacji nacisków statycznych 
na podstawie pomiarów dynamicznych nacisków kół pojaz-
du na podłoże, w sytuacji kiedy kontakt obiektu mierzone-
go z czujnikiem jest bardzo krótki”. W kontekście tym 
każdy system ważenia pojazdów w ruchu składa się: 

Rys. 2. Zależność wzrostu efektu niszczącego nawierzchnię drogi od stopnia przeciążenia pojazdu
Źródło: [2]

Rys. 3. Wpływ poziomu kontroli na udział pojazdów przeciążonych
Źródło: [4]

Rys. 4. Liczba zarejestrowanych pojazdów ciężarowych w latach 2000–2011 (łącznie z cią-
gnikami siodłowymi) 
Źródło: [17] 

•	 z części sprzętowej (ang. hardware) – odpowiednie czuj-
niki pomiarowe współpracujące z układami elektronicz-
nymi, których zadaniem jest rejestracja sygnałów gene-
rowanych przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe; 

•	 z części programowej (ang. software) – oprogramowa-
nie dokonujące przetwarzania zarejestrowanych sy-
gnałów przy wykorzystaniu algorytmów eksperckich, 
w wyniku czego następuje estymacja statycznych naci-
sków osi pojazdu i jego masy całkowitej. Ponadto do-
konywany jest pomiar innych parametrów takich jak: 
prędkość, liczba i rozstaw osi, długość i wysokość po-
jazdu, klasa pojazdu.  
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Systemy ważenia dynamicznego można podzielić nastę-
pująco:
•	 systemy drogowe WIM (systemy wykorzystujące istnie-

jącą infrastrukturę drogową):
– nieinwazyjne (np. sejsmiczne WIM),
– wbudowane:

 systemy mostowe B-WIM (systemy instalowane na 
konstrukcji obiektów mostowych i przepustów),

 systemy nawierzchniowe WIM (systemy instalo-
wane w konstrukcji nawierzchni drogowej):
› systemy małej prędkości Low Speed WIM (LS-

WIM) – pomiar przy prędkości <10km/h,
› systemy dużej prędkości High Speed WIM 

(HS-WIM) – pomiar przy prędkości >10km/h:
›› jedno- i dwuczujnikowe systemy WIM,
›› wieloczujnikowe systemy WIM,

•	 systemy pokładowe On Board WIM (systemy instalo-
wane w konstrukcji samochodu) [5].

Dokładność ważenia systemów WIM podzielona jest na 
kilka klas dokładności (tab.1). Oznaczenie klasy składa się 
z litery oraz liczby. Liczba w zapisie klasy informuje o mak-
symalnym dopuszczalnym błędzie oszacowania masy cał-
kowitej pojazdu w ruchu w stosunku do pomiaru statycz-
nego [7].  

wijano jako pierwsze, przy ich pomocy dokonywano pomia-
rów obciążenia pojazdu przy prędkości do 10 km/h. Stały 
się one alternatywą dla nieefektywnego ważenia statycz-
nego. Nagły wzrost transportu drogowego w latach 80. 
i 90. dwudziestego wieku zmusił do poszukiwania jeszcze 
bardziej efektywnych rozwiązań. W latach 80. rozpoczę-
to badania nad systemami HS-WIM, które miały popra-
wić skuteczność ważenia pojazdów na drogach o niewiel-
kiej przepustowości przy prędkościach powyżej 10 km/h. 
Pierwotnie systemy HS-WIM, które mogły działać bez 
świadomego uczestnictwa osób trzecich, składały się z jed-
nego lub dwóch czujników nacisku, co znacząco ogranicza-
ło ich dokładność (rys. 5a). W odpowiedzi na oczekiwania 
w latach 90. powstała koncepcja MS-WIM (ang. Multi-
Sensor-Weigh-In-Motion), która składała się z kilku do kil-
kunastu modułów pomiarowych (rys. 5b). Jest to obecnie 
najintensywniej rozwijana technologia, dająca najlepsze re-
zultaty (możliwość osiągnięcia klas A(5), B+(7)) [6].

Klasy dokładności estymacji masy pojazdów ciężarowych  
w systemach typu WIM

Kryterium Zakres Klasy dokładności:
Szerokość przedziału ufności [%]

A (5) B+(7) B (10) C (15) D+ (20) D (25) E

Masa brutto > 3.5 t 5 7 10 15 20 25 >25

Obciążenie osi: >  1.0 t

Grupa osi 7 10 13 18 23 28 >28

Pojedyncza oś 8 11 15 20 25 30 >30

Oś z grupy 10 14 20 25 30 35 >35

Prędkość V > 30 km/h 2 3 4 6 8 10 >10

Rozstaw osi 2 3 4 6 8 10 >10

Niezarejestrowane 
pojazdy 1 1 1 3 4 5 >5

Tabela 1

Źródło: [7]

W dalszej części artykułu zostaną opisane technologie 
najpopularniejszych systemów ważenia pojazdów w ruchu, 
jakimi są wbudowane systemy nawierzchniowe (WIM) 
i mostowe (B-WIM). 

Systemy wbudowane w nawierzchnię drogową – WiM
Systemy nawierzchniowe WIM to systemy pomiarowe 
wbudowane w konstrukcję drogi. Pierwsze tego typu poja-
wiły się w latach 50. ubiegłego stulecia w USA, jako próba 
odpowiedzi na potrzeby kontroli masy pojazdów bez ich 
zatrzymywania. Systemy WIM wbudowane w nawierzch-
nię są wagami dynamicznymi i w zależności od prędkości 
poruszającego się przez nie pojazdu można je podzielić na wagi 
LS-WIM (ang. Low-Speed-Weigh-In-Motion) i HS-WIM 
(ang. High-Speed-Weigh-In-Motion). Systemy LS-WIM roz-

Rys. 5. Schemat systemu HS-WIM: a)dwuczujnikowy system HS-WIM, b) wieloczujnikowy 
system HS-WIM
Źródło: [2]

Systemy WIM wbudowane w nawierzchnię składają się 
z czujników nacisku oraz czujników indukcyjnych. Pętle in-
dukcyjne wykorzystywane są do określenia podstawowych 
parametrów pojazdu, takich jak:
•	 długość,
•	 ilość osi,
•	 prędkość (jeżeli system wykorzystuje moduł z dwoma 

czujnikami wirowymi),
•	 rozstaw osi.

 
Pętlowy czujnik indukcyjny reaguje na zaburzenia pola 

magnetycznego przez metalowe elementy pojazdu przejeż-
dżającego nad sensorem. Efektem tego oddziaływania jest 
zmiana impedancji czujnika wirowego, na podstawie której 
można odczytać wymagane parametry pojazdu. Jest on 
najczęściej stosowanym sensorem do tego celu. Do pozyski-
wania wymienionych wyżej informacji stosowane są także 
inne rodzaje czujników:
•	 czujnik linkowy – zbudowany jest z linki stalowej 

utwierdzonej z jednej strony oraz zakończonej z drugiej 
strony ruchomym stykiem elektrycznym, którego zwar-
cie oznacza pojawienie się osi. Czujniki te są łatwe 
w montażu, jednak wymagają częstej konserwacji. Spra-
wia to, że są doskonałym rozwiązaniem do krótkotrwa-
łych testów;
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•	 czujnik taśmowy – zbudowany jest z dwóch sprężystych 
taśm metalowych ułożonych poziomo w odległości kil-
ku milimetrów z umieszczonymi wkładkami z gumy 
przewodzącej. Przestrzeń miedzy taśmami wypełniona 
jest gazem obojętnym. Pojawienie się osi pojazdu powo-
duje zetknięcie taśm i chwilową zmianę stanu na wyj-
ściu czujnika;

•	 czujnik hydrauliczny – składa się z cylindra jednostron-
nie zamkniętego, wypełnionego nieściśliwą cieczą, któ-
rym może być na przykład gumowy wąż o dostatecznie 
elastycznych ściankach, wypełniony olejem silnikowym. 
Na drugim końcu umieszczona jest kapilara wypełniona 
ciekłym materiałem przewodzącym (np. rtęcią), zwiera-
jącym styki przy wystąpieniu odpowiedniego nacisku na 
cylinder. Z tego typu detektorów można uzyskać odczyt 
bez dodatkowych zakłóceń, ale jest on bardzo podatny 
na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie przy dużych 
obciążeniach;

•	 czujnik pneumatyczny – zasada działania jest bardzo 
podobna do czujnika hydraulicznego, jednak zamiast 
cieczy wykorzystywane jest powietrze. Jako element 
końcowy stosowane są styki elektryczne przymocowane 
do membrany lub manometru mieszkowego, który po-
budza czujnik piezoelektryczny. Detektory pneuma-
tyczne wykorzystywane są do krótkotrwałych pomia-
rów, mających na celu głównie zliczanie pojazdów;

•	 czujnik rezystancyjny – zbudowany jest z elastycznego 
materiału o zmiennej rezystancji. Oporność elementu 
zmienia się pod wpływem obciążenia, czyli przyłożonej 
siły. Ze względu na nieliniowy charakter zmiany rezy-
stancji jest on trudny w zastosowaniu do ważenia pojaz-
dów, jednak dobrze sprawdza się do wykrywania osi 
w miejscach o ograniczonej prędkość ruchu (np. bramki 
poboru opłat). Cechuje się dużą wytrzymałością i łatwą 
eksploatacją;

•	 czujnik magnetyczny – ma zbliżony zakres stosowalności 
jak pętle indukcyjne. Wykorzystują one zmianę ziemskie-
go pola magnetycznego w momencie pojawienia się ferro-
magnetycznego obiektu. Czujniki te są łatwiejsze w użyciu 
i wymagają mniejszej ingerencji w nawierzchnię. Do wad 
można zaliczyć podatność na zakłócenia elektromagne-
tyczne oraz trudne warunki atmosferyczne. 

Drugim elementem systemów WIM są czujniki nacisku. 
To na podstawie pomiarów z tych czujników określa się:
•	 nacisk na osie,
•	 masę całkowitą pojazdu,
•	 prędkość pojazdu (jeżeli system wykorzystuje moduł 

z dwoma czujnikami nacisku).

Czujniki nacisku mierzą bezpośrednią siłę, z jaką działa-
ją opony pojazdu na czujnik zabudowany w nawierzchni, 
dając proporcjonalny sygnał elektryczny. Zmiany i rozwój 
aparatury pomiarowej pozwala na zastosowanie coraz do-
kładniejszych, tańszych i trwalszych czujników nacisku. 
Do najpopularniejszych można zaliczyć:

•	 czujniki światłowodowe – są stosunkowo najnowszą 
technologią rozwijaną od 1997 roku. Do pomiaru na-
cisku wykorzystywane jest zjawisko zmiany propaga-
cji fali świetlnej wewnątrz światłowodu pod wpływem 
siły zewnętrznej. Zmiana mierzonych parametrów fali 
świetlnej jest proporcjonalna do przyłożonego obcią-
żenia. Czujniki te są mało wrażliwe na zmiany tempe-
ratury przy jednoczesnej dużej czułości na naciski pio-
nowe. Dużą trwałość mechaniczną zapewniają 
metalowe osłony umieszczone nad i pod czujnikiem. 
Rozmiary czujnika nie powodują dużej ingerencji w na-
wierzchnię (rys. 6a);

•	 czujniki pojemnościowe – należą do grupy detektorów 
kontaktowych. Zbudowane są z dwóch elektrod prze-
wodzących odizolowanych dielektrykiem (zwykle po-
wietrzem). Elementem konstrukcyjnym są profile alu-
miniowe, które zapewniają jak największą trwałość 
mechaniczną, jednocześnie nie obniżając czułości czuj-
nika. Zasada działania jest bardzo prosta, nacisk pio-
nowy powoduje zbliżanie się elektrod, a tym samym 
zmianę pojemności czujnika, która następnie jest mie-
rzona przez elektroniczny układ pomiarowy. Sensor 
jest odporny na działanie sił bocznych, skompensowa-
ny temperaturowo oraz ma liniową charakterystykę 
statyczną. Niestety tego typu detektory są mało od-
porne na uszkodzenia mechaniczne oraz zasolenie w zi-
mie (rys 6b);

•	 czujniki piezoelektryczne – czujniki te należą do grupy 
detektorów generacyjnych, wykorzystujących zjawisko 
piezoelektryczne proste. Zbudowane są najczęściej 
z piezoceramików, w formie koncentrycznego przewodu 
lub płaskiej taśmy. Pod wpływem nacisku osi generowa-
ny jest proporcjonalny ładunek elektryczny. Podstawo-
wą zaletą czujników tego typu jest ogromna czułość 
oraz szeroki zakres temperaturowy pracy. Jednak duże 
zalety niweluje podatność na działanie sił bocznych, 
brak możliwość zastosowania do ważenia statycznego 
oraz duża niejednorodność czułości czujnika w funkcji 
długość. Mimo tego czujniki piezoelektryczne są szero-
ko stosowane zarówno w systemach montowanych na 
powierzchni drogi, jak i systemach zabudowanych w na-
wierzchni (rys. 6c);

•	 czujniki kwarcowe – są to detektory kontaktowe rów-
nież wykorzystujące zjawisko piezoelektryczne. Ele-
mentem piezoelektrycznym w tym przypadku jest 
kryształ kwarcu umieszczony w specjalnie zaprojekto-
wanym aluminiowym profilu, który minimalizuje 
wpływ sił poprzecznych, jednocześnie maksymalizując 
działanie sił pionowych na czujnik. Czujniki kwarcowe 
charakteryzują się dobrymi właściwościami metrolo-
gicznymi i stałością parametrów. Są trwałe (do 10 lat), 
mało podatne temperaturowo, posiadają szeroki zakres 
pomiarowy (do 150 kN) oraz są mało wrażliwe na za-
kłócenia elektromagnetyczne. Detektory tego typu są 
jednak drogie oraz wymagają dużej ingerencji w na-
wierzchnię drogi (rys 6d).
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•	 czujniki tensometryczne – stosowane są do pomiarów 
statycznych oraz dynamicznych. Wykorzystują zjawi-
sko zmiany rezystancji przewodnika lub półprzewod-
nika pod wpływem działającej na niego siły. Budowane 
są w postaci platform podpartych na belkach, do któ-
rych przymocowane są tensometry mierzące ich od-
kształcenie. W celu zminimalizowania wpływu tempe-
ratury oraz zmaksymalizowaniu czułości czujnika, 
wykorzystuje się cztery tensometry połączone w układ 
pełnego mostka. Detektory te osiągają dokładność 
rzędu 1–2% dla pomiarów statycznych oraz 6–10% 
dla masy całkowitej, 15% dla nacisku na pojedyncze 
osie dla pomiarów dynamicznych. Ich trwałość określa 
się na 8–10 lat, jednak wymagają bardzo dużej inge-
rencji w nawierzchnię oraz długiego czasu instalacji 
(fot. 1) [2], [5]. 

Czujniki nacisku i pętle indukcyjne tworzą jeden mo-
duł. W systemach MS-WIM instalowanych jest kilkanaście 
takich modułów na wyznaczonym odcinku drogi. 
Zainstalowanie większej liczny stref pomiarowych zwiększa 
dokładność ważenia pojazdów. Jezdnia, w której ma zostać 
wbudowana waga, musi spełniać odpowiednie wymagania 
na odcinku dojazdowym długości 50 m oraz zjazdowym 
długości 25 m, tabela 2.

Rys. 6. Czujniki nacisku w systemach nawierzchniowych WIM: a) czujnik nacisku światłowo-
dowy, b) czujnik nacisku pojemnościowy, c) czujnik nacisku piezoelektryczny, d) czujnik na-
cisku kwarcowy
Źródło: [2], [5]

Fot. 1. Montaż wagi tensometrycznej
Źródło: [18]

Kryteria wyboru jezdni drogowej dla instalacji systemu WIM
Kryterium Jezdnia optymalna Jezdnia akceptowalna

Nachylenie podłużne < 1% < 2%

Nachylenie poprzeczne < 3% < 3%

Promień łuku Prosty odcinek drogi > 1000 m 

Stan techniczny nawierzchni Klasa I albo II wg [7] Klasa III wg [7]

Źródło: [7]

Tabela 2

Systemy wag preselekcyjnych WIM wbudowanych w na-
wierzchnię są obecnie szeroko stosowanymi systemami pomia-
rowymi, mającymi na celu monitorowanie ruchu pojazdów 
ciężarowych oraz zapobieganie przyspieszonej degradacji na-
wierzchni. Najszybciej rozwijany jest dziś system MS-WIM. 
Zwielokrotnienie modułów pomiarowych pozwala na znaczne 
zwiększenie dokładności systemu oraz poprawę skuteczności 
wykrywania przeciążonych pojazdów. Osiągnięcie odpowied-
niej klasy skuteczności określonej w [7] jest podstawą do legi-
slacyjnych zastosowań systemów WIM. 

Systemy instalowane na obiektach mostowych – B-WiM
Systemy dynamicznego ważenia pojazdów ciężarowych w ru-
chu B-WIM (ang. Bridge-Weigh-In-Motion) należą do tzw. 
wbudowanych systemów, które instalowane są na obiektach 
infrastruktury drogowej, takich jak: mosty, wiadukty, esta-
kady oraz przepusty. Do dzisiaj systemy te bazują na pomia-
rze odkształceń obiektu mostowego pod obciążeniem prze-
jeżdżającego pojazdu. Głównie stosowane są czujniki tenso-
metryczne przykręcane do spodu przęseł mostowych.

Pierwsze koncepcje tego typu systemów wdrażano 
w USA w 1979 roku [8]. W celu detekcji pojazdów wyko-
rzystywano czujniki wbudowane w nawierzchnię drogową, 
które dostarczały informacji o prędkości i konfiguracji osi 
(analogicznie do systemów nawierzchniowych WIM). W przy-
padku instalacji tymczasowych stosowano rurki pneuma-
tyczne albo naklejane taśmy. W chwili obecnej najnowsze 
systemy B-WIM wykorzystują w tym celu czujniki tenso-
metryczne. Technologię tę w literaturze anglojęzycznej 
można znaleźć pod nazwą NOR (ang. Nothing On the 
Road) albo FAD (ang. Free of Axle Detector) (rys. 7). W ta-
kiej technologii, oprócz czujników zlokalizowanych w środ-
ku rozpiętości przęsła mostowego (czujniki przeznaczone 
do estymacji masy pojazdu), niezbędne są także przetwor-
niki elektrooporowe  w 1/4 i 3/4 długości obiektu (rys. 8a). 
Dzięki takiej konfiguracji i odpowiedniej obróbce sygnału 
możliwym jest oszacowanie prędkości oraz rozstawu i licz-
by osi pojazdu ciężarowego, a więc dostarczenie do systemu 
pełnej informacji o poruszającym się obciążeniu [9].
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Rys. 7. Przykładowe rozmieszczenie czujników 
systemu B-WIM na obiekcie mostowym: a) rzut 
z góry – rozmieszczenie czujników tensome-
trycznych, b) widok na czujniki tensometryczne 
zlokalizowane na spodzie przęsła mostowego
Źródło: [19] 

Rys. 8. Długie obiekty mostowe, na których zain-
stalowano system typu B-WIM: a) Millau Viaduct 
– widok na konstrukcję oraz rozmieszczenie 
czujników na jednym z przęseł dł. 342 m, b) 
Seohae Bridge – widok na konstrukcję oraz roz-
mieszczenie czujników na jednym z przęseł dł. 
470 m
Źródło: [9], [10]

Zaletą systemów B-WIM  jest odejście od instalacji tra-
dycyjnych czujników (czujniki nacisku, pętle indukcyjne) 
w nawierzchni drogowej na korzyść obniżenia kosztów 
i wyeliminowania niedogodności dla kierowców. Ponadto 
montaż sensorów pod obiektem mostowym sprawia, iż 
czujniki są szybko demontowane w ramach deinstalacji sys-
temu lub wymieniane w sytuacji ich uszkodzenia. 

Najczęściej wykorzystywanymi obiektami mostowymi 
do instalacji systemów B-WIM są krótkie betonowe kon-
strukcje mostów i wiaduktów o długości przęseł z przedzia-
łu 5–15 m (tab. 3). Prace nad rozszerzeniem stosowalności 
na obiekty dłuższe trwają, co potwierdzają instalacje we 
Francji – Millau Viaduct, przęsło długości 342 m (rys. 8a) 
[10] i Korei Południowej – Seohae Bridge, przęsło długości 
470 m (rys. 8b) [11]. W przypadku przepustów najbardziej 
pożądanymi budowlami są betonowe przekroje skrzynko-
we (akceptowalne przepusty rurowe). Optymalna rozpię-
tość to 1.2 m do 2.7 m (akceptowalna rozpiętość 2.7 m do 
4.8 m). Idealna grubość nasypu waha się pomiędzy 0.5 m 
do 1.0 m, a akceptowalna od 1.0 m do 2.0 m [7].   

Kryteria wyboru obiektu mostowego dla instalacji systemu B-WIM
Kryterium Obiekt optymalny Obiekt akceptowalny

Konstrukcja nośna obiektu 
mostowego

Dźwigary stalowe, sprężone,
żelbetowe, stalowe pomosty
ortotropowe, przepusty

Płyty betonowe

Długość przęsła [m]
(za wyjątkiem przepustów) 5–15 8–35

Natężenie ruchu drogowego Małe natężenie ruchu, obiekty wolne od zatorów („korków”)

Stan techniczny
nawierzchni na, przed i za 
obiektem mostowym

Klasa I albo II wg [7] Klasa III wg [7]

Kąt ukosu obiektu
mostowego [°] < 10

≤25
≤45(po weryfikacji 
danych)

Źródło: [7]

Tabela 3

Dokładność estymacji masy pojazdów ciężarowych w sys-
temach typu B-WIM zależy głównie od typu obiektu mo-
stowego, jakości instalacji czujników, procesu kalibracji 
(procedura przejazdu przez oprzyrządowany obiekt samo-
chodami ciężarowymi o znanym obciążeniu) oraz równości 
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(gładkości) nawierzchni drogowej [7].  Dla przeciętnych 
warunków spodziewana dokładność systemów B-WIM za-
myka się w klasach B+(7), B(10) lub C(15) [19]. 

Obecny trend rozwojowy w dynamicznym ważeniu po-
jazdów ciężarowych na obiektach mostowych zarówno sku-
pia się wokół części programowej, jak i sprzętowej. 
Wspólnym celem jest poprawa dokładności, stabilności 
i trwałości systemu. Dzięki rozwojowi algorytmów eks-
perckich [20] oraz wykorzystaniu większej liczby czujni-
ków pomiarowych (analogia do systemów MS-WIM) [12] 
możliwym staje się uzyskanie klasy dokładności A(5). 
Równolegle trwają prace nad aplikacją nowych technik po-
miarowych (czujniki światłowodowe) [13] i rozwojem łącz-
ności bezprzewodowej [14], [21], [22]. Rysunek 9 przed-
stawia schemat bezprzewodowego systemu typu B-WIM. 
Tradycyjne czujniki tensometryczne połączone są z autono-
micznymi punktami zasilania (ang. wireless nodes), dzięki 
czemu system staje się prostszy i szybszy w montażu. 

Zdaniem autorów informacje zawarte w niniejszej pu-
blikacji przyczynią się do rozpropagowania wiedzy o możli-
wościach ochrony intensywnie rozwijanej infrastruktury 
drogowej w Polsce.      
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Rys. 9. Schemat bezprzewodowego system typu B-WIM: a) przekrój podłużny – rozmieszcze-
nie czujników bezprzewodowych, b) bezprzewodowy ciąg pomiarowy 
Źródło: [14], [21], [22]

Podsumowanie
W artykule omówiono dwie najpopularniejsze technologie 
preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu, 
jakimi są wbudowane systemy nawierzchniowe (WIM) 
i mostowe (B-WIM). W przypadku każdego z nich szcze-
gółowo opisano budowę zastosowanych sensorów pomia-
rowych oraz podano kryteria instalacyjne (stan techniczny 
nawierzchni, geometria drogi itp.). Scharakteryzowano za-
sadę ich działania, skupiając się na możliwych do osiągnię-
cia dokładnościach ważenia.

W kontekście stale rosnącej liczby pojazdów ciężaro-
wych, a co za tym idzie także i pojazdów przeciążonych, 
zasygnalizowano przyczyny nieefektywnych działań służb 
kontrolnych. Podkreślono zasadność rozbudowy stanowisk 
do dynamicznego ważenia pojazdów ciężarowych, ale rów-
nocześnie przedstawiono bariery prawne ograniczające peł-
ne wykorzystanie tego typu wag.
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Bądźmy widoczni i świećmy przykładem – ruszyła kampania eduka-
cyjna odblaskowi.pl
Z końcem sierpnia minął rok od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła obowiązek noszenia elemen-
tów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze 
w obszarze niezabudowanym. Odblaski znacząco wydłużają czas na odpo-
wiednią reakcję kierowcy oraz nawet pięciokrotnie zwiększają odległość, 
z której jest widoczny pieszy. Jak informują policyjne statystki, jesienią i zimą 
dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych. 
W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, 
a ponadto wcześnie zapada zmrok. W porze nocnej, na drogach nieoświetlo-
nych występuje największy wskaźnik osób zabitych – w co czwartym takim 
wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze dziennej w co piętnastym. Duży 
wpływ na takie zdarzenia ma również słaba widoczność pieszych. 

Od 31 sierpnia 2014 r. w ustawie Prawo o ruchu drogowym znajduje 
się zapis, który mówi, że każdy pieszy poruszający się po drodze poza ob-
szarem zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych. 
Niestety, statystyki jasno wskazują, że zdecydowana większość wypadków, 
bo aż 72,5 procenta miało miejsce w terenach zabudowanych, czyli tych, 
które ustawa wyłącza z obowiązywania1.

Pomimo że do większości wypadków z udziałem pieszych dochodzi-
ło w terenie zabudowanym, wypadki mające miejsce w obszarze nieza-
budowanym były tragiczniejsze w skutkach. W co trzecim wypadku ginął 
człowiek, a w obszarze zabudowanym w co jedenastym. Poza obszarem 
zabudowanym drogi często nie są oświetlone, dlatego też piesi są mniej 
widoczni, szczególnie podczas złych warunków atmosferycznych.

Wzrasta liczba wypadków na przejściach dla pieszych
Okazuje się, że 39 procent wypadków ma miejsce na przejściach dla pie-
szych. Niestety, liczba wypadków w miejscach, które gwarantować powin-
ny niechronionym uczestnikom ruchu drogowego poczucie bezpieczeństwa, 
wzrosła w stosunku do 2013 roku z 3400 do aż 3540. Od pięciu lat liczba 
ta jeszcze nie była aż tak wysoka. Warto zatem pamiętać, że odblaski na-
leży nosić nie tylko idąc poboczem w terenie niezabudowanym, ale również 
w mieście – na pasach, przystankach autobusowych czy chodnikach.

Odblaski zwiększają widoczność pieszego
Zasadność i potrzebę noszenia odblasków po zmroku potwierdzają nie 
tylko policyjne statystyki, ale również matematyczna kalkulacja. Pie-
szy wchodzący po zmroku na pasy, w słabo widocznym miejscu, jest 
widoczny dopiero z 30 metrów. Kierowca jadący z dozwoloną prędko-
ścią 50 km/h ma jedynie 2 sekundy na poprawną reakcję hamowania. 
Założenie elementów odblaskowych zwiększa odległość, z której jest wi-
doczny pieszy nawet do 150–200 metrów. Znacząco wydłuża to czas na 
poprawną reakcję kierowcy.

Jeśli samochód poza terenem zabudowanym jedzie z prędkością 90–
100 km/h, czas reakcji na dystansie 30 metrów zmniejsza się do 1 sekun-
dy. To zbyt mało na odpowiednią reakcję kierującego. Po założeniu odblasku 
przez pieszego jego widoczność zwiększy się do 150 metrów, a kierowca 
zyska 5 sekund na odpowiedni manewr. Przy włączeniu długich świateł 
odległość, z jakiej jest widoczny odblask, może zwiększyć się nawet do 
1000 metrów na prostym odcinku drogi.

1 Całość materiału została przygotowana w oparciu o aktualne dane i statystyki  
Komendy Głównej Policji

Świećmy przykładem 
Świadomość zagrożeń wynikających z analizy statystyk wypadków dro-
gowych oraz raportów Komendy Głównej Policji po raz kolejny utwierdza 
o słuszności realizacji szóstej już edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej 
Odblaskowi.pl realizowanej pod patronatem Carefleet S.A. Kampania ma 
charakter edukacyjny – podczas prowadzonych w przyjaznej atmosferze 
zajęć, w ponad 20 polskich miastach organizatorzy akcji uświadamiają 
dzieci i ich opiekunów o tym, jak ważne jest prawidłowe przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa drogowego.

Jak co roku zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na bezpłatne prezen-
tacje i zajęcia edukacyjne. Organizatorzy akcji przemierzą ponad 12 tysięcy 
km od Rzeszowa aż po Szczecin w celu przekazywania wiedzy poprzez za-
bawę na temat poprawnych nawyków poruszania się w ruchu drogowym 
– mówi Klaudia Kowalczyk, ambasadorka akcji Odblaskowi.pl z ramienia 
Carefleet S.A. W tym roku przygotowaliśmy ponad 50 tysięcy odblasko-
wych opasek, które rozdamy w czasie trwania akcji. Mamy świadomość, 
że w kwestii bezpieczeństwa na drodze to rodzice powinni świecić dobrym 
przykładem, dlatego do nich również kierujemy nasze działania, przekazu-
jąc im specjalnie przygotowane materiały informacyjne – dodaje Klaudia 
Kowalczyk.

Tegoroczną akcję popiera również wiele znanych osób ze świata sportu, 
kina i muzyki. Wśród nich znaleźli się m.in.: Kajetan Kajetanowicz „Kajto”, 
polski kierowca rajdowy, czterokrotny mistrz Polski, trzykrotny zwycięzca 
Rajdu Polski; Grzegorz Hyży, wokalista i finalista trzeciej edycji programu 
X-Factor; Łukasz Szuba, muzyk i wokalista, uczestnik X-Factor i The Voice 
of Poland; Bartłomiej Bonk polski sztangista, brązowy medalista olimpijski 
z Londynu i mistrz Europy; Paulina Papierska zwyciężczyni pierwszej edycji 
Top Model. 

Zebra w miastach całej Polski
Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczna edycja została wsparta Pro-
gramem Bezpieczeństwa Drogowego „Zebra w mieście”. Projekt jest kom-
pleksowym wsparciem dotarcia do dzieci ze szkół podstawowych. 

Przydatne linki
• Więcej informacji na temat partnerstwa Carefleet w akcji Odblaskowi.pl 

na stronie: www.carefleet.odblaskowi.pl
• Informacje na temat kampanii i lokalizacji eventów na stronie:  

www.odblaskowi.pl/2015
• Fanpage akcji: www.facebook.com/odblaskowi
• Więcej informacji na temat akcji „Zebra w mieście”:  

www.zebra.odblaskowi.pl
 

Od Redakcji
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Spotkanie Międzyoddziałowe w krakowie w dniach 15–16 maja 2015 r.
W dniach 15–16 maja 2015 roku odbyło się Spotkanie Międzyoddziało-
we, którego organizatorem był Oddział SITK RP w Krakowie. Pierwsze tego 
typu spotkanie odbyło się w październiku 1994 r. w Kielcach, a poprzednie 
– w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2009 roku, gdzie organizatorem był 
Oddział w Lublinie. Jednym z wniosków ostatniego Zjazdu SITK było reak-
tywowanie tych spotkań jako platformy wymiany doświadczeń i dyskuto-
wania ważnych zagadnień merytorycznych związanych z funkcjonowaniem 
Oddziałów i Zarządu Krajowego. Inicjatywa ta została uznana również za 
okazję do lepszej integracji naszego środowiska.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczyło 34 przedstawicieli z Oddzia-
łów: Białystok, Ciechanów, Częstochowa, Kielce, Kraków, Lublin, Szczecin, 
Wrocław, Rzeszów oraz z Zarządu Krajowego. Gośćmi obrad byli: Prezes 
Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, członkowie Zarządu Oddziału 
w Krakowie i przedstawiciele kół zakładowych. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Inżynierii 
Miejskiej.W zabytkowej hali zajezdni tramwajowej przy ulicy św. Wawrzyń-
ca uczestnicy mogli zobaczyć odrestaurowane historyczne wozy tramwa-
jowe. Wszystkie wozy są sprawne technicznie i okazjonalnie wyjeżdżają 
z Muzeum, obsługując Krakowską Linię Tramwajową. Najcenniejsze wozy 
to m.in. jeden z pierwszych wagonów silnikowych normalnotorowych z lat 
1912–1914, wagon   SN2 z 1939 roku oraz wagony typu N z lat 1949– 
1988, a także pierwszy wagon przegubowy 102N z 1969 roku. Uczestnicy 
zwiedzili również wystawę „Z dziejów polskiej motoryzacji”.

Po zakończeniu zwiedzania rozpoczęła się pierwsza sesja obrad me-
rytorycznych, którą prowadziła Prezes Oddziału w Krakowie Lidia Żakow-
ska. W prezentacji multimedialnej przedstawiła charakterystykę Oddzia-
łu w Krakowie i wszystkie obszary jego działalności poprzez pokazanie 
struktury Oddziału w różnych przekrojach, charakterystyki całego szeregu 
przedsięwzięć i inicjatyw, które Oddział podejmuje. Następnie Paulina Stru-
ska, członek Zarządu Oddziału, w prezentacji multimedialnej przedstawi-
ła temat: „Działania i inicjatywy skierowane do młodych”. Szczegółowo 
przedstawiła inicjatywy i działania podejmowane przez młodych człon-
ków Oddziału w Krakowie, w szczególności pokazała dokonania i sukcesy 
dwóch najbardziej aktywnych kół – Koła w Mota-Engil Central Europe SA 
i Koła w Politechnice Krakowskiej. Zarządy i członkowie obu kół działają 
aktywnie od wielu lat, angażują się w organizowanie konferencji i semina-
riów, wyjazdów technicznych, imprez kulturalnych oraz turystyczno-inte-
gracyjnych, angażują się również w działalność publikacyjną, przygotowują 
i wygłaszają referaty na konferencjach. Młodzi członkowie z Koła na Poli-

technice Krakowskiej zainicjowali i prowadzili spotkania w ramach Forum 
Mobilności. Uczestnicząc czynnie w wielu pracach Biura Ekspertyz, młodzi 
członkowie zdobywają cenne doświadczenia zawodowe. Zaangażowali się 
również w utworzenie nowej strony internetowej Oddziału, redagują jego 
profil Facebook. Ogromna praca, zaangażowanie i aktywność młodych 
członków obu kół została doceniona poprzez przyznanie nominacji i statu-
etek w konkursie ERNEST w ostatnich latach. Po zakończeniu prezentacji 
rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był Łukasz Franek – pracow-
nik naukowy i członek Koła na Politechnice Krakowskiej. Jako pierwsza, 
na temat: co daje przynależność do SITK, wypowiedziała się Paulina Stru-
ska, która stwierdziła, że jej osobiście przynależność do Stowarzyszenia 
pozwoliła na rozwój osobisty, zdobycie cennego doświadczenia w pracy 
w dziedzinie transportu, pobudziła aktywność i zaangażowanie, pozwoliła 
na nawiązanie więzi koleżeńskich z innymi młodymi osobami w Oddziale. 
W czasie ożywionej dyskusji rozmawiano o tym, jak Stowarzyszenie może 
być postrzegane przez młode osoby z zewnątrz, jakie są bariery – czy nie 
jesteśmy środowiskiem hermetycznym, jak to zmienić, czy dajemy klarow-
ny przekaz, po co należeć do SITK. Należy dostosować się do aktualnych 
czasów, w których postępująca informatyzacja ułatwia dostęp do wiedzy, 
Stowarzyszenie nie jest już takim atrakcyjnym jej źródłem jak kiedyś. Po-
jawia się coraz więcej organizacji i stowarzyszeń, trzeba się przebić z kon-
kretnymi propozycjami i korzyściami wynikającymi z przynależności dla 
młodych. Zastanawiano się, jak dotrzeć do młodych osób znajdujących się 
w firmach wykonawczych, jak organizować spotkania i wydarzenia ponad 
podziałami, jakie często występują w środowisku. Przedstawiciele Oddzia-
łów uczestniczący w spotkaniu dzielili się informacjami na temat form pra-
cy z młodzieżą i zachęt stosowanych dla ich pozyskania. Zastanawiano się, 
czy młodzi czują potrzebę przynależności do Stowarzyszenia. Na pewno 

Z działalności SITK
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w Oddziałach potrzebni są liderzy, którzy zgromadzą wokół siebie młodych, 
aktywnych członków. Wiesław Starowicz w swej wypowiedzi stwierdził, że 
temat młodych członków w SITK dyskutowany jest od lat. Ludzie młodzi 
chcą się angażować w taką działalność dopiero po osiągnięciu stabilizacji 
rodzinnej i zawodowej, a więc w wieku około 35–40 lat. Problem braku 
młodych w działaniach SITK jest przerysowany – przykładem niech będzie 
prezentowana działalność młodych w Krakowie, są aktywni, są członkami 
Zarządu Oddziału. Mądrość władz Oddziału polega na daniu im szans.

Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz przewodniczył drugiej czę-
ści obrad, której tematem był „Wizerunek SITK w działaniach krajowych 
i regionalnych”. Sekretarz Generalny poinformował o pracy i przedsię-
wzięciach podejmowanych przez Zarząd Krajowy, przedstawił realizację 
uchwały programowej Zjazdu, sytuację w sekcjach krajowych, przedstawił 
również wyniki finansowe za rok 2014, omówił plany pozyskania środków 
w ramach współpracy Zarządu Krajowego z Oddziałami w pozyskiwaniu 
środków pomocowych w projektach ogólnopolskich NCBiR, omówił rolę 
i znaczenie członków wspierających Oddziały, poruszył również kwestię 
rzeczoznawców i ich udziału w przetargach, Sekretarz Generalny poin-
formował także, że przy Zarządzie Krajowym powstał Centralny Ośrodek 
Szkolenia, zachęcając Oddziały do tworzenia takich jednostek w terenie. 
Poruszył również temat zbliżającego się Jubileuszu 70-lecia SITK. Poin-
formował o kondycji czasopism stowarzyszeniowych, które aktualnie są 
przedsięwzięciami samofinansującymi się. Komitet Nauki SITK podjął sta-
rania o doprowadzenie do zwiększenia punktacji przyznanej czasopismom 
przez MNiSW, zwiększyłoby to ich prestiż i popularność. Podkreślił wagę 
publikowania i przekazywania najnowszej wiedzy, apelując o publikowanie 
w naszych wydawnictwach referatów z konferencji. Przy tematyce konfe-
rencji zaapelował o ostrożność i rozwagę przy udzielaniu patronatów ho-
norowych, mając na celu dobro SITK i Oddziałów. Przedstawiając działania 
na rzecz tworzenia wizerunku SITK, Sekretarz Generalny zaprezentował 
wdrożony przez Zarząd Krajowy proces jego ujednolicania, w ramach któ-
rego opracowano przejrzysty system tworzenia domen stron internetowych, 
adresów mailowych, dokumentów firmowych. Niestety, proces ten przebie-
ga powoli i z pewnymi oporami. Nie wszystkie Oddziały dostosowały się 
do nowych wymogów. Ujednolicenie wizerunku to w dzisiejszych czasach 
sprawa oczywista, nie podlegająca dyskusji. Jesteśmy jedną organizacją 
i tak musimy być postrzegani. Wiele dyskutowano jeszcze przy kolacji kole-
żeńskiej, a potem wyruszyliśmy w krakowską „Noc Muzeów”.

W drugim dniu spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę 
techniczną po najnowszych inwestycjach komunikacyjnych realizowanych 
w Krakowie. Podróż tramwajem NGT6 pilotował Mariusz Szałkowski – 
członek Zarządu Oddziału w Krakowie, jednocześnie Wiceprezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie i Dyrektor 

ds. Eksploatacji i Rozwoju. Pełnił on również rolę przewodnika, przybliżając 
historię miejsc i obiektów znajdujących się na trasie przejazdu, która prze-
biegała zabytkowymi ulicami Krakowa, obok Wawelu. Następnie zwiedzili-
śmy najważniejszy węzeł komunikacyjny w Śródmieściu – Dworzec Głów-
ny PKP, dalej tunelem do przystanku przy Politechnice Krakowskiej, skąd 
w kierunku dwupoziomowego węzła komunikacyjnego Ronda Mogilskiego, 
do Ronda Grzegórzeckiego, jedynego skrzyżowania w Krakowie, które ma 
sześć relacji w ruchu tramwajowym, dalej trasą szybkiego tramwaju ulicą 
Kotlarską, Mostem Kotlarskim, ulicami: Klimeckiego, Kuklińskiego, Lipską 
przejeżdżając koło największej inwestycji w Krakowie – linii szybkiego 
tramwaju (estakada ta łączy ulice Lipską z Wielicką, po której będzie odby-
wał się ruch tramwajowy, pieszych i rowerzystów), następnie do pętli Mały 
Płaszów i z powrotem do Ronda Grzegórzeckiego, a dalej w kierunku Nowej 
Huty, mijając kolejno Halę Widowiskową, Ogród Doświadczeń, Centrum 
Handlowe, Dworzec Autobusowy w Czyżynach, Nowy Campus Politechni-
ki Krakowskiej z charakterystycznym punktem odniesienia – tramwajem 
pełniącym funkcję kawiarenki, Muzeum Lotnictwa, Młyny i budynek Poli-
cji, Rondo Mogilskie. Dalej jechaliśmy w kierunku Ronda Grzegórzeckiego, 
następnie koło Hali Targowej, pod wiaduktem – jednym z najcenniejszych 
zabytków Krakowa, dawniej mostem nad rzeką Wisłą, ulicą Starowiślną 
w kierunku dzielnicy Kazimierz, aby zakończyć podróż na ulicy Wawrzyńca, 
gdzie w siedzibie MPK SA mieliśmy możliwość zapoznać się z pracą Głów-
nej Dyspozytorni Ruchu MPK. Uczestników oprowadzał Grzegorz Dyrkacz 
– członek Koła w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, członek 
Zarządu i Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami. Dyspozytornia to centrum 
dowodzenia, gdzie znajduje się całodobowy nadzór ruchu. System rejestru-
je każdy ruch pojazdu, zatrzymanie, korek itp. Dyspozytor Nadzoru Ruchu 
ma możliwość szybkiego wglądu w zarejestrowany materiał, co w sytu-
acjach problemowych ułatwia wyjaśnienie incydentu na miejscu zdarze-
nia. Autobusy i tramwaje są wyposażone w monitoring i różnego rodzaju 
systemy, które umożliwiają kontrolowanie wnętrza pojazdu. Dyspozytor ma 
możliwość szybkiego wglądu w pojazd i podjęcia odpowiedniej interwencji. 

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z nowym ro-
dzajem usługi transportowej „tele-bus”, którą MPK Kraków wprowadziło 
w rejonie Rybitw i Podwierzbia, obszarów o słabo rozwiniętej siatce połą-
czeń komunikacyjnych. 

Zarząd Oddziału w Krakowie przygotował bardzo ciekawy branżowy 
program techniczny, a ciekawa dyskusja merytoryczna jest inspiracją 
do następnego spotkania międzyoddziałowego, o którym poinformujemy 
wszystkie Oddziały SITK.

Opracowała: Dorota Przybyła
Foto: Adam Bąkowski
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Konferencje

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Polityka 
parkingowa w miastach” odbyła się w dniach 16–17 listopada br. 
w pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” Politechniki 
Krakowskiej. 

Konferencja została zorganizowana przez SITK RP Oddział w Kra-
kowie, Zakład Transportu Politechniki Krakowskiej, Zakład Systemów 
Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz Małopolską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

Przewodniczącym Komitetu programowego był dr hab. inż. Andrzej 
Szarata, prof. PK, a Sekretarzem Naukowym dr inż. Tomasz Kulpa. Ko-
mitetowi organizacyjnemu przewodniczył I Zastępca Prezesa SITK Od-
dział w Krakowie Andrzej Kollbek. 

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w za-
kresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i or-
ganizacyjnych systemów parkingowych: nowoczesne systemy zarzą-
dzania parkingami,  systemy sterowania informacją o dojazdach 
do miejsc parkingowych,  aspekty techniczne parkingów,  parkingi 
kubaturowe (w tym podziemne) – uwarunkowania lokalizacyjne, 
techniczne i organizacyjne,  projektowanie i organizacja ruchu na 
parkingach,  wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjo-
nowanie obsługującego układu komunikacyjnego, metody wyznacza-
nia potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych,  standardy 
parkowania,  uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem 
systemu parkingowego,  ocena działania stref płatnego parkowania, 
efektywność, organizacja poboru opłat, Park & Ride w świetle krajo-
wych i zagranicznych doświadczeń. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM Rekto-
ra Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka, Prezesa Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP prof. Janusza Dyducha 
oraz European Parking Association (EPA). 

Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma: 
„Transport Miejski i Regionalny”, „Nowoczesne Budownictwo Inżynie-
ryjne”, portal Edroga, portal Rynek Infrastruktury, Wydawnictwo EWIT 
oraz „Magazyn Autostrady”.

Konferencja zgromadziła sześciu sponsorów: City Parking Group 
SA, SYSTEmEG Sp. z o.o., Pango Polska Sp. z o.o., KBU Sp. z o.o., Targi 
Kielce SA oraz  Parkeon, które zaprezentowały swoje osiągniecia i pro-
dukty w postaci stoisk wystawowych, folderów oraz gadżetów przeka-
zanych uczestnikom konferencji. 

W konferencji uczestniczyły 103 osoby oraz około 40 studentów 
Politechniki Krakowskiej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 
instytucji naukowych, jednostek samorządowych, firm oraz prasy bran-

żowej. Na konferencji gościli przedstawiciele z Ukrainy, Holandii oraz 
Niemiec. 

Część merytoryczna konferencji była bardzo obszerna. Poruszono 
problematykę kształtowania polityki parkingowej, organizacji parko-
wania w miastach, funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz 
roli parkingów Park & Ride w obsłudze aglomeracji. W szczególności 
powyższe kwestie zostały poruszone przez zaproszonych gości w trak-
cie sesji plenarnej: Laurence’a Bannermana (prezes European Parking 
Association), Jana Friedberga (były zastępca prezydenta Miasta Kra-
kowa) oraz Piotra Kąckiego (prezes Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. 
w Krakowie).

W trakcie sesji referatowych, poświęconych poszczególnym te-
matom konferencji, wygłaszane prezentacje zachęcały do zadawania 
pytań oraz prowokowały dyskusję. W szczególności gorącą dyskusję 
wywołały wystąpienia związane z funkcjonowaniem stref płatnego 
parkowania. 

W trakcie konferencji odbyły się dwie dyskusje plenarne. Pierw-
sza dotyczyła stref płatnego parkowania. Główne wątki podejmowa-
ne w trakcie dyskusji to ustawowe ustalenie maksymalnej opłaty za 
parkowanie, co utrudnia elastyczne kształtowanie opłat przez miasta, 
oraz kwestie regulacji prawnych dotyczących stref płatnego parko-
wania. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do konieczności zmian 
w ustawach dotyczących stref płatnego parkowania. Druga dyskusja 
dotyczyła parkingów Park & Ride. Wątki podjęte w tej dyskusji doty-
czyły wykorzystania samochodów w dojazdach do parkingów Park & 
Ride, co przekłada się na zwiększenie ruchu w ich pobliżu oraz zmian 
w zachowaniach komunikacyjnych (pozytywnych i negatywnych). Po-
ruszono również kwestię, czy rower może być realną alternatywą dla 
samochodu osobowego w dojazdach do parkingów Park And Ride. 

Program konferencji obejmował również część rekreacyjno-inte-
gracyjną. Wieczorem po zakończeniu obrad organizatorzy zapewnili 
uczestnikom przejazd zabytkowym tramwajem na uroczysta kolację do 
restauracji Vidok. Po kolacji uczestnicy udali się na nocne zwiedzanie 
Krakowa z przewodnikiem. 

Artykuły przygotowane na konferencję opublikowano w  zeszytach 
naukowo-technicznych SITK RP  nr 1/2015 (157 stron). Wydawnictwo 
można nabyć w Biurze Oddziału SITK w Krakowie (informacje na stronie 
internetowej www.sitk.org.pl). 

Opracowali:  
Anna Bujak i Tomasz Kulpa

iNfORMacJa O kONfeReNcJi „POliTYka PaRkiNGOWa W MiaSTacH 2015”
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lp. autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

BeZPiecZeŃSTWO W TRaNSPORcie
 1 Gudzbeler Grzegorz, Urban andrzej, Bortkiewicz alicja, Dąbrowski Mariusz, Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi  
  do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce 3 s. 9–15
 2 Jamroz Kazimierz, kustra Wojciech, Gobis Anna, Gajewski Daniel, Metoda oceny ryzyka na podstawowej sieci ulic na przykładzie  
  Warszawy 4 s. 22–30
 3 Żukowska Joanna, Radzikowski Tomasz, Regionalne i lokalne bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce  
  – przegląd doświadczeń i wyzwania na przyszłość 4 s. 31–37

bADAnIA I PoMIARy W TRAnSPoRcIe MIeJSKIM
 1 bauer Marek, Dyskusja o zasadności prowadzenia kompleksowych badań ruchu w ramach narodowego spisu powszechnego 5 s. 36–40
 2 Beim Michał, Perner Torsten, Arnold Joanna, Badania preferencji transportowych pasażerów kolei na linii  
  Berlin–Angermunde–Szczecin 11 s. 10–15
 3 Gregorowicz Jan, Trybuś Piotr, Wybrane doświadczenia przeprowadzania kordonowych i przekrojowych pomiarów ruchu przy użyciu  
  metody filmowania pojazdów i rejestracji  5 s. 26–30
 4 Grzelec Krzysztof, Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu  
  oferty przewozowej transportu zbiorowego 3 s. 4–8
 5 Hebel katarzyna, Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie bezpośredniości 5 s. 21–25
 6 Helbin Maciej, Wołek Macin, Wyszomirski olgierd, Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji  
  i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni 5 s. 15–20
 7 Kornalewski Leszek, Malasek Jacek, Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych 6 s. 10–15
 8 Kostelecka Aneta, Planowanie badań zachowań transportowych 5 s. 31–35
 9 Michalski Łukasz, Habura Michał, Tekieli Marcin, Systemy preselekcyjnego ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu 12 s. 18–24
 10 Spławińska Malwina, Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich 8 s. 11–15
 11 Starowicz Wiesław, Bryniarska Zofia, Analiza zmian liczby przewożonych pasażerów w transporcie zbiorowym w Krakowie  
  w latach 2004–2014 9 s. 37–43
 12 Stypuła krzysztof, Tatara Tadeusz, Wybrane wyniki badań wpływu drgań tramwajowych na budynki w Krakowie 7 s. 25–31
 13 Szarata Andrzej, Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013 5 s. 4–8
 
JakOŚĆ W TRaNSPORcie PaSaŻeRSkiM

 1 bauer Marek, Badania tolerancji dla odjazdów  punktualnych w miejskiej komunikacji zbiorowej na przykładzie Kielc 2 s. 33–37
 2 ciastoń-ciulkin aleksandra, Jakość usług przewozowych i jej elementy składowe – ujęcie teoretyczne 1 s. 24–30
 3 chyba andrzej, Starowicz Wiesław, Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie obsługujących miejski transport  
  zbiorowy w latach 1997–2013 2 s. 19–23
 4 Gromadzki Marcin, Grzelec Krzysztof, Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania  
  i perspektywy zastosowania 12 s. 7–10 
 5 Mikulska anna, Starowicz Wiesław, Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów transportu publicznego w Kielcach 3 s. 23–29
 
KoMunIKAcJA SZynoWA

 1 Beim Michał, Perner Torsten, arnold Joanna, Uwarunkowania rynkowe rozwoju linii kolejowej Berlin–Szczecin  10 s. 25–30
 2 budzowski Artur, Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego  
  rozwoju publicznego transportu zbiorowego  1 s. 15–23
 3 Kruszyna Maciej, Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia 12 s. 3–6 

RUcH ROWeROWY
 1 fryc irena, Więcko adam, Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru 1 s. 9–14
 2 fryc Irena, Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym 8 s. 16–20
 3 Łastowska angelika, Bryniarska Zofia, Analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie 3 s. 30–35
 4 Łastowska angelika, Bryniarska Zofia, Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie 8 s. 4–10

ZRÓWNOWaŻONY TRaNSPORT
 1 Michnej Maciej, Zwoliński Tomasz, Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania  
  zrównoważonej mobilności miejskiej 6 s. 16–25
 2 Szarata Andrzej, Metodyka badań strategicznych wariantów rozwoju systemu transportu zbiorowego w obszarach  
  zurbanizowanych 7 s. 32–36

Spis artykułów opublikowanych w miesięczniku  
„Transport Miejski i Regionalny” w 2015 roku
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 3 Tuszyński Michał, Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni  8 s. 28–34
 4 Zawieska Jakub, Skotak Krzysztof, Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza  
  i emisji z sektora transportu, cz. I 11 s. 4–9
 5 Zawieska Jakub, Skotak Krzysztof, Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza  
  i emisji z sektora transportu, cz. II 12 s. 11–17

STeROWaNie RUcHeM MieJSkiM
 1 Dybicz Tomasz, Zastosowanie danych z sondowania pojazdów do wykrywania lokalnych ograniczeń przepustowości 5 s. 9–14
 2 Jamroz kazimierz, kempa Jan, Rychlewska Judyta, Mackun Tomasz, Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności 
  na przejściach dla pieszych w Polsce 4 s. 10–21
 3 Oskarbski Jacek, Miszewski Michał, Żarski karol, Sterowanie ruchem w obszarze śluz autobusowych na przykładzie  
  Gdyni 4 s. 38–43

oRGAnIZAcJA TRAnSPoRTu
 1 Bryniarska Zofia, Rozwój przewozów liniami aglomeracyjnymi w strefie podmiejskiej Krakowa 2 s. 24–32
 2 Gadziński Jędrzej, Systemy BRT – szansa na rozwiązanie problemów transportowych polskich miast?  8 s. 21–27
 3 Grzegorzewski Rafał, iwanowicz Damian, Inteligentny system informacji pasażerskiej dla transportu zbiorowego w Bydgoszczy 10 s. 31–36
 4 kędzior Rafał, Bryniarska Zofia, Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym 6 s. 26–33
 5 Łada Maciej, Integracja taryfowa w obszarach metropolitarnych jako istotny element kształtowania oferty transportu  
  zbiorowego 11 s. 26–31
 6 Żygowska iwona, czech Piotr, Gapiński Szczepan, Łosiński adam, Smolibowska kinga, Templin agnieszka, Analiza i ocena  
  przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku 9 s. 4–12

SySTeMy PARKoWAnIA
 1 Duda urszula, Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride 1 s. 3–8
 2 Duda urszula, Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie 2 s. 14–18

oGÓLne PRobLeMy TRAnSPoRTu
 1 Bąkowski Wojciech, Metodyka ustalania podaży usług dla publicznego transportu zbiorowego w mieście 6 s. 3–9
 2 Dybicz Tomasz, Brzeziński andrzej, Rezwow-Mosakowska Magdalena, Koncepcja przekształcenia systemu transportowego  
  Służewca, najbardziej zatłoczonego obszaru w Polsce 11 s. 16–20
 3 Goliszek Sławomir, Połom Marcin, Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji  
  w latach 2004–2014 10 s. 3–7
 4 Jamroz kazimierz, Michalski lech, Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej 4 s. 3–9
 5 Romanowska Aleksandra, Jamroz Kazimierz, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła  
  problemów transportowych? 2 s. 4–13
 6 Szołtysek Jacek, Rafał Otręba, Mobilność a jakość życia mieszkańców miast Górnego Śląska 11 s. 21–25
 7 Wiśniewski Szymon, Efektywność funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa  
  łódzkiego 11 s. 32–36

MeTRo
 1 albricht Stanisław, Górnikiewicz Maciej, Metro w dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
  przestrzennego miasta Krakowa” 9 s. 21–26
 2 albricht Stanisław, Górnikiewicz Maciej, Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku  
  wschód–zachód 9 s. 27–36
 3 Grodecki Wojciech, Siemińska-lewandowska anna, Metody budowy tuneli metra w gruntach 7 s. 17–24
 4 Petrus Jarosław, Metro w warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców 7 s. 4–8
 5 Stypuła krzysztof, kozioł krzysztof, Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach  
  przed drganiami 7 s. 9–16
 6 Szczepański Mieczysław, Pęski Stanisław, Miros Grzegorz, Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy 9 s. 13–20

LoGISTyKA MIeJSKA
 1 Sikora adam, Wojtkowiak Daniel, Odważny filip, Przykład zastosowania programu symulacyjnego FlexSim w  usprawnianiu  
  funkcjonowania magazynu  3 s.16–22

MIeJSKA InfRASTRuKTuRA TRAnSPoRToWA
 1 książek Sławomir, Infrastruktura związana z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym w wybranych miastach województwa  
  dolnośląskiego 10 s. 14–24
 2 Wiśniewski Szymon, Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola–Karsznice jako przykład  
  multimodalnego węzła transportowego 10 s. 8–13
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 lp. Nazwisko i imię Nr Strony
 1 Albricht Stanisław 9 s. 21–36
 2 Arnold Joanna 10 s. 25–30
   11 s. 10–15
 3 Bauer Marek 2 s. 33–37
   5 s. 36–40
 4 Bąkowski Wojciech 6 s. 3–9
 5 Beim Michał 10 s. 25–30
   11 s. 10–15
 6 Bortkiewicz Alicja 3 s. 9–15
 7 Bryniarska Zofia 2 s. 24–32
   3 s. 30–35
   6 s. 26–33
   8 s. 4–10
   9 s. 37–43
 8 Brzeziński Andrzej 11 s. 16–20
 9 Budzowski Artur 1 s. 15–23
 10 Chyba Andrzej 2 s. 19–23
 11 Ciastoń-Ciulkin Aleksandra 1 s. 24–30
 12 Czech Piotr 9 s. 4–12
 13 Dąbrowski Mariusz 3 s. 9–15
 14 Duda Urszula 1 s. 3–8
   2 s. 14–18
 15 Dybicz Tomasz 5 s. 9–14
   11 s. 16–20
 16 Fryc Irena 1 s. 9–14
   8 s. 16–20
 17 Gadziński Jędrzej 8 s. 21–27
 18 Gajewski Daniel 4 s. 22–30
 19 Gapiński Szczepan 9 s. 4–12
 20 Gobis Anna 4 s. 22–30
 21 Goliszek Sławomir 10 s. 3–7
 22 Górnikiewicz Maciej 9 s. 21–36
 23 Gregorowicz Jan 5 s. 26–30
 24 Grodecki Wojciech 7 s. 17–24
 25 Gromadzki Marcin 12 s. 7–10  
 26 Grzegorzewski Rafał 10 s. 31–36
 27 Grzelec Krzysztof 3 s. 4–8
   12 s. 7–10
 28 Gudzbeler Grzegorz 3 s. 9–15
 29 Habura Michał 12 s. 18–24 
 30 Hebel Katarzyna 5 s. 21–25
 31 Helbin Maciej 5 s. 15–20
 32 Iwanowicz Damian 10 s. 31–36
 33 Jamroz Kazimierz 2 s. 4–13
   4 s. 3–30
 34 Kempa Jan 4 s. 10–21
 35 Kędzior Rafał 6 s. 26–33
 36 Kornalewski Leszek 6 s. 10–15
 37 Kostelecka Aneta 5 s. 31–35
 38 Kozioł Krzysztof 7 s. 9–16
 39 Kruszyna Maciej 12 s. 3–6 
 40 Książek Sławomir 10 s. 14–24
 41 Kustra Wojciech 4 s. 22–30
 42 Łada Maciej 11 s. 26–31
 43 Łastowska Angelika 3 s. 30–35
   8 s. 4–10
 44 Łosiński Adam 9 s. 4–12
 45 Mackun Tomasz 4 s. 10–21
 46 Malasek Jacek 6 s. 10–15

 47 Michalski Lech 4 s. 3–9
 48 Michalski Łukasz 12 s. 18–24 
 49 Michnej Maciej 6 s. 16–25
 50 Mikulska Anna 3 s. 23–29
 51 Miros Grzegorz 9 s. 13–20
 52 Miszewski Michał 4 s. 38–43
 53 Odważny Filip 3 s. 16–22
 54 Oskarbski Jacek 4 s. 38–43
 55 Perner Torsten 10 s. 25–30
   11 s. 10–15
 56 Petrus Jarosław 7 s. 4–8
 57 Pęski Stanisław 9 s. 13–20
 58 Połom Marcin 10 s. 3–7
 59 Radzikowski Tomasz 4 s. 31–37
 60 Rafał Otręba 11 s. 21–25
 61 Rezwow-Mosakowska Magdalena 11 s. 16–20
 62 Romanowska Aleksandra 2 s. 4–13
 63 Rychlewska Judyta 4 s. 10–21
 64 Siemińska-Lewandowska Anna 7 s. 17–24
 65 Sikora Adam 3 s. 16–22
 66 Skotak Krzysztof 11 s. 4–9
   12 s. 11–17 
 67 Smolibowska Kinga 9 s. 4–12
 68 Spławińska Malwina 8 s. 11–15
 69 Starowicz Wiesław 2 s. 19–23
   3 s. 23–29
   9 s. 37–43
 70 Stypuła Krzysztof 7 s. 9–16, 25–31 
 71 Szarata Andrzej 5 s. 4–8
   7 s. 32–36
 72 Szczepański Mieczysław 9 s. 13–20
 73 Szołtysek Jacek 11 s. 21–25
 74 Tatara Tadeusz 7 s. 25–31
 75 Tekieli Marcin 12 s. 18–24 
 76 Templin Agnieszka 9 s. 4–12
 77 Trybuś Piotr 5 s. 26–30
 78 Tuszyński Michał 8 s. 28–34
 79 Urban Andrzej 3 s. 9–15
 80 Więcko Adam 1 s. 9–14
 81 Wiśniewski Szymon 10 s. 8–13
   11 s. 32–36
 82 Wojtkowiak Daniel 3 s. 16–22
 83 Wołek Marcin 5 s. 15–20
 84 Wyszomirski Olgierd 5 s. 15–20
 85 Zawieska Jakub 11 s. 4–9
   12 s. 11–17 
 86 Zwoliński Tomasz 6 s. 16–25
 87 Żarski Karol 4 s. 38–43
 88 Żukowska Joanna 4 s. 31–37
 89 Żygowska Iwona 9 s. 4–12

Alfabetyczny wykaz autorów w 2015 roku

alfabetyczny wykaz recenzentów w 2015 roku

Gaca Stanisław
Hebel Katarzyna
Jamroz Kazimierz
Janecki Ryszard
Kempa Jan
Krawiec Stanisław
Krych Andrzej

Macioszek Elżbieta
Starowicz Wiesław
Stypuła Krzysztof
Szarata Andrzej
Szołtysek Jacek
Tomanek Robert
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W dniu 6 listopada 2015 roku zmarł prof. zw. dr inż. Bogdan Stypuł-
kowski, były wieloletni kierownik Zakładu Dróg i Lotnisk na Politech-
nice Wrocławskiej. Wychowawca wielu pokoleń drogowców. Pogrzeb 
odbył się w dniu 10 listopada 2015 r. na cmentarzu parafii św. Rodzi-
ny na Sępolnie we Wrocławiu.

Prof. zw. dr inż. Bogdan Stypułkowski urodził się 3 października 
1929 r. w Toruniu. W 1950 r. ukończył gimnazjum i liceum im. Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu. Studia wyższe na Wydziale Inżynierii, Oddział 
Lądowy Politechniki Wrocławskiej, ukończył w 1954 r., uzyskując tytuł 
zawodowy inżyniera budownictwa. W 1956 roku na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera komu-
nikacji. W 1964 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 
Wrocławskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W okresie 
od kwietnia 1970 do marca 1987 r. był docentem. W kwietniu 1987 r. 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w czerwcu 1995 r. – pro-
fesora zwyczajnego.

Od 1971 do 1999 r. był kierownikiem Zakładu Dróg i Lotnisk. 
W latach 1972–1981 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego, w latach 1993–1996 dyrektora Instytutu Inżynierii 
Lądowej PWr.

Opublikował ponad 60 prac naukowych, w tym 3 książki oraz 
1  skrypt. Jego działalność naukowa dotyczyła badań właściwości 
materiałów kamiennych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
wykorzystania w budownictwie drogowym. Prace Profesora pozwoliły 
na adaptowanie metody ścieralności materiałów kamiennych w mły-
nie kulowym Los Angeles do warunków polskich. Badania te przy-
czyniły się m.in. do opracowania normy technicznej. Zajmował się 
wykorzystaniem żużli pomiedziowych w drogownictwie, szczególnie 
w zastosowaniu do podbudów oraz mieszanek mineralno-asfalto-
wych. Prowadził prace z zakresu wykorzystania gruntów antropoge-
nicznych w drogownictwie. Również z Jego udziałem została opra-
cowana aparatura do pomiaru kohezji i kąta tarcia wewnętrznego 
mieszanek mineralno-asfaltowych.

Był promotorem 10 prac doktorskich oraz około 30 recenzji na-
ukowych: prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz na tytuł 
profesora. Pod Jego kierunkiem wykonało prace dyplomowe około 
180 absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego. Ponadto jest 
autorem ponad 200 prac wykonanych dla przemysłu. 

Z żałobnej karty

prof. zw. dr inż. Bogdan Stypułkowski
3 X 1929–6 XI 2015

Prowadził wykłady z technologii budowy dróg oraz robót ziem-
nych. Był inicjatorem utworzenia na wydziale podyplomowego stu-
dium z utrzymania dróg i ulic. 

Był w różnych okresach członkiem: Zespołu Budownictwa przy 
Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Rady Techniczno-
-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji; Rady Naukowej IBDiM; 
Sekcji Komunikacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Był sumiennym, obowiązkowym i zaangażowanym w prace wy-
działu i uczelni pracownikiem. Angażował się w rozwój i unowocześ-
nienie technologii budowy dróg w kraju.

Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odzna-
ką Politechniki. Otrzymywał wielokrotnie nagrody ministra i rektora. 

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komuni-
kacji, pełniąc w jednej kadencji funkcję przewodniczącego koła na 
wydziale. 

W 1999 r. (22–24 wrzesień), z okazji 70-lecia urodzin Jubilata, 
Zakład Dróg i Lotnisk Politechniki Wrocławskiej oraz oddział SITK we 
Wrocławiu zorganizowali w Polanicy Zdroju konferencję naukowo-
-techniczną „Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic”.

.
Opracował 

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Na fotografii uczestnicy konferencji wraz z Jubilatem przed wejściem 
do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.


