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Sylwia Pogodzińska
Selected issues of cyclists safety
Abstract: The article presents cyclist safety with reference to other 
road users. Based on literature review, main factors contributing 
cycle-vehicle crashes have been identified, which are: vehicle speed, 
lack of visibility driver/cyclist, non-compliance with road marking 
and signing, overtaking cyclist. Accidents data from years 2007–
2014 was used to describe cyclist safety in the Małopolska region. 
Analysis have been conducted based on number of cyclists crashes, 
injury and fatalities. Significant decrease of cyclist safety in 2014 was 
observed. Main types and circumstances of cyclist crashes were also 
indicated. Side crashes which are caused by failure to yield the right 
of way are the most frequent. It was shown that cyclist crashes occur 
mainly on tangent in built-up areas. The article also presents impact 
of selected infrastructural treatment on cyclist safety.
Key words: road safety, cyclist safety, accident. 

Piotr Buczek
Influence of noise on the loss of property value for selected residential settle-
ments in Cracow
Abstract: The aim of this article is to determine the impact of traffic 
noise on urban settlements which are located in low distance to the 
road. The article presents a comparison of studies on noise propa-
gation on two test sites in Cracow. The main subject of these stud-
ies was to determine the noise influence on multi-story buildings 
of selected housing estates, located in low distance from the noise 
source. Analyses have been based on initial measurements on test 
sites and also on simulation calculations which were carried out in 
„SoundPLAN 7.4” software. Assessment of the noise impact was per-
formed using the surfaces of the buildings walls, which were related to 
the area of apartments exposed to the noise. This method made possi-
ble to assess the noise impact on the loss of value of the property using 
the adopted NSDI indicator (Noise Sensitivity Depreciation Index). 
Additionally the overview of the „MPZP” cover in Poland for selected 
cities has been made. Also analysis of the location of current invest-
ments on the „MPZP” in Cracow has been conducted and presented.
Key words: acoustic climate, road noise, spatial planning, impact of 
noise on the valuation of properties.

Anna Mikulska, Wiesław Starowicz
Method for determining the annual number of passengers in public transport 
in Cracow based on the number of tickets sold
Abstract: In order to adjust the supply of transport services to their 
demand it is necessary to know the number of passengers carried by 
urban public transport. On this basis the transport offer proposed 

by transport companies can be verified through properly planned 
service frequency and size of rolling stock. Currently number of 
passengers may be determined by conducting time-consuming and 
costly research. The article presents an algorithm for determining 
the number of passengers in public transport in Cracow based on 
the number of tickets sold. Using this algorithm number of pas-
sengers on public transport in Cracow in the years 2006–2015 have 
been determined. Data on the number of sold tickets has been taken 
from the reports of the Board of the Municipal Transport Company 
S.A. in Cracow prepared for the Management of Municipal 
Infrastructure and Transport in Cracow. At the end of the article 
the received results have been compared with those obtained by 
measurement and analysis of the structure of tickets purchased by 
passengers. Knowledge of historical data on number of carried pas-
sengers is also the basis for the prediction of this number in future 
– in coming years.
Key words: passenger transport, public transport, number of pas-
sengers. 

Aleksandra Faron, Mariusz Dudek
Influence of surrounding of the Agglomeration Railway stops on passengers’ 
potential 
Abstract: The article presents evaluation concept of railway stops 
surrounding development (for exurbia area), that can function in 
the Agglomeration Railway System within Cracow Metropolitan 
Area. Road network model is significant issue for railway stops de-
velopment, which has a structural impact for land use development 
and accessibility to the transport systems. The orthogonal or fractal 
road network model has positive and negative characteristics for the 
railway stops potential development. Evaluation criteria include the 
accessibility to the transport systems stops and the spatial develop-
ment issue (in article two railway stops will be presents, as an exam-
ple of two different road network models with the transport systems 
service). The proper development of those stops could increase theirs 
attractiveness and provide effective passengers’ potential which will 
contribute with the agglomeration railway system financial issues. 
Key words: transport systems, agglomeration railway system, rail-
way stops, passengers’ potential

Mariusz Wasiak, Marianna Jacyna, Michał Kłodawski, Piotr 
Gołębiowski
Model of freight traffic for agglomeration of Warsaw according to the 
Warsaw Traffic Survey 2015
Abstract: The article describes a model of freight traffic which was 
prepared under the Warsaw Traffic Survey 2015. Assumptions adopt-

Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2017 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym
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ed at the conceptual stage have been presented and general model 
and its implementation in the environment PTV VISUM have been 
described. Network model and demand model were characterized 
in details. Issues of model calibration have been presented as well. 
Presented model is a fully featured tool for modelling the traffic of 
vehicles in the area of   Warsaw agglomeration. In addition, thanks to 
the cooperation with model of passenger traffic in the individual and 
public transport, as well as a model of bicycles, presented model is 
an integral part of a comprehensive tool for modelling, analysis and 
evaluation of mobility behaviour of inhabitants of Warsaw agglom-
eration, as well as operating businesses located in this area.
Key words: model of freight traffic, Warsaw Traffic Survey 2015, 
travel modelling.

Jan Aleksandrowicz 
Comparison of the effects of different concepts of changes in the traffic within 
the first ring road in Cracow on the trams traffic in the city centre
Abstract: The article presents the impact of the three changes 
concepts in the organization of traffic within the first ring road in 
Cracow on the trams traffic. Concepts of: one-way traffic zones, 
shared space zone and merger concept of one-way traffic with the 
shared space have been analysed. Each concept has been described 
in detail in the article. Based on the collected data simulation mod-
els have been prepared which allow assessment of each concept. 
Method of calibration has been described in the article as well as 
detailed description of all models has been presented. Results have 

been collected for both: trams and buses as well as for the morn-
ing and afternoon hours. They have been presented in the form of 
graphs and tables to enable easier comparison.
Key words: first ring road of Cracow , Aimsun, tram traffic.

Jakub Starczewski
Using of cargo bikes in the distribution of goods within urban areas
Abstract: Cargo bike is an ecological and economical mean of trans-
port. It can be a solution for problems such as air pollution, transport 
congestion or excessive noise and vibration occurring in the delivery 
zones in urban agglomerations. The article describes evolution of 
cycling fashion. It shows the differences between Poland and the 
Netherlands in terms of the length of bicycle paths and the number 
of users, as a factors that reflect the attitude of the public, relating 
to the cycle logistics. Basic types of cargo bikes were characterized 
with regard to their potential applications in the supply chain. The 
basic sectors of the use of cargo bikes and advantages flowing from 
their application in particular sectors were indicated. The most im-
portant advantages of cargo bikes: saving footprint relative to the 
vans, improvement of the tourist attractions of the historic city cen-
tres, improving supply, reduction of noise, vibration and emissions 
of harmful gases. The problem of the first and last mile logistics was 
discussed, as two of the most costly stages of transport. The article 
also describes some solutions based on cycle logistics, used by the 
transport companies in Europe.
Key words: cycle logistics, cargo bike, distribution, urban logistics.
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Aktualności ze świata

Energia słoneczna w transporcie

Ministerstwo Energii (realizując założenia dyrektywy unijnej z roku 2009: 20% energii ze źródeł odnawial-
nych w roku 2020) zamierza do roku 2020 zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych, które obok elektrowni 
wiatrowych (obecnie już 5,7 GW mocy zainstalowanej) stałyby się w Polsce ważnym segmentem rynku 
czystej energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Energia słoneczna w Polsce
Ministerstwo Energii we współpracy z Polskimi Sieciami Energetyczny-
mi, dzięki wsparciu w nowym systemie aukcyjnym OZE, do końca roku 
chce zakontraktować energię z co najmniej 100 polskich farm fotowol-
taicznych o łącznej mocy około 100 MW. W przyszłym roku zakontrak-
towana moc ma wzrosnąć już do 300 MW, co przekroczyłoby nawet 
tempo wzrostu obserwowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ostat-
nich czterech latach moce zainstalowane w elektrowniach słonecznych 
wzrastają rocznie o około 50%. Ambitne plany zakładają w Polsce do 
roku 2020 ośmiokrotny (do poziomu rzędu 1,5 GW) przyrost mocy paneli 
fotowoltaicznych. Zasilanie pojazdów elektrycznych

W polskim programie e-mobilności należy uwzględnić możliwość za-
silania stacji ładowania pojazdów elektrycznych energią słoneczną. 
Rozwiązanie takie zastosowane zostało po raz pierwszy w Chorwacji na 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Zagrzebiu.

Obecnie rozważa się możliwość instalowania paneli fotowoltaicznych na 
powszechnie (zachodzi obawa, że w nadmiarze) stosowanych w Polsce 
ekranach akustycznych wzdłuż dróg i szlaków kolejowych. PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA analizują możliwość wykorzystania energii z montowanych na 
swoich ekranach akustycznych baterii słonecznych do oświetlania przejść 
pod torami i zasilania urządzeń trakcyjnych, zakładając, że zwrot ponie-
sionych nakładów nastąpi po około 12 latach (www.WysokieNapięcie.pl, 
20.10.2016). Należy mieć nadzieję, że podobne działania podejmie Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzająca znacznie większą 
liczbą ekranów akustycznych zlokalizowanych również w miastach.

Instalując baterie słoneczne na ekranach akustycznych, należy brać 
pod uwagę koszty eksploatacyjne związane z koniecznością ich czę-
stego mycia i ewentualnego chłodzenia dużą ilością wody („Horizon 
Magazine”, 26.08.2016).

Prototypowa stacja ładowania w Zagrzebiu (jedna z 23 w 13 miastach Chor-
wacji) posiada dwa punkty ładowania zasilane umieszczonymi na zadasze-
niu panelami fotowoltaicznymi o mocy 50 KW, umożliwiającymi ultra szybkie 
pełne ładowanie dwóch samochodów elektrycznych w czasie 15–30 minut. 
Stacje szybkiego ładowania z wykorzystaniem energii słonecznej, tworzo-
ne w ramach projektu ELEN emobility, mają dostarczać 3000 kWh czystej 
energii odnawialnej rocznie (ERTICO Network Weekly News, 11.08.2016).

Pojazdy zasilane słońcem
Badaniom możliwości budowy samochodów osobowych zasilanych 
ogniwami fotowoltaicznymi służy rozgrywany co dwa lata w Republice 
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JAcEK MAlASEK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Południowej Afryki konkurs o nazwie Sasol Solar Challenge. We wrze-
śniu br. uczestnicy mieli za zadanie przejechanie swoimi pojazdami 
trasy o długości około 4500 km w ciągu ośmiu dni.

Pojazdy konstruowane przez studentów uczelni technicznych z całego 
świata są bardzo lekkie i mają przeróżne kształty. Wierzch pojazdu pokry-
ty jest panelami fotowoltaicznymi, stanowiącymi jedyne źródło napędu.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu okazał się, po przejechaniu odle-
głości blisko 4800 km, zespół holenderski z Uniwersytetu w Delft (ich 
pojazd przy tabeli wyników), sponsorowany i wspierany na trasie przez 
pojazdy firmowe dobrze znanej duńskiej firmy TomTom (Traffic Techno-
logy Today, 27.09.2016).

Za najlepszy, najbezpieczniejszy i najbardziej zbliżony kształtem do 
samochodu osobowego, uznano skonstruowany przez studentów Poli-
techniki Łódzkiej pojazd w barwach biało-czerwonych o nazwie Eagle 
(orzeł), który po przejechaniu blisko 3000 km zajął miejsce piąte.

Sukcesy polskich studentów w międzynarodowych konkursach kon-
struktorskich i informatycznych pozwalają mieć nadzieję, że w przy-
szłości polski program mobilności ekologicznej wzbogaci się nie tylko 
o samochody elektryczne, ale i o pojazdy zasilane energią słoneczną 
– jako hit eksportowy do krajów południowych.

Droga solarna
Testowana obecnie pionierska technologia „Wattway” francuskiej firmy 
Colas umożliwia pokrywanie ogniwami fotowoltaicznymi nawierzchni 
dróg. Lekkie i niezwykle wytrzymałe panele słoneczne o grubości zaledwie 
7 mm mogą być stosowane na wszystkich typach dróg o dowolnej nośno-
ści. Panele mocowane są do nawierzchni żywicą, dla uzyskania odpo-
wiedniej szorstkości pokrywa się je cienką warstewką żywicy z okruszka-
mi szkła. Każdy z paneli słonecznych składa się z szeregu kwadratowych 
komórek o wymiarach 15x15 cm, w których cienka warstwa polikrysta-
licznego silikonu przetwarza energię słoneczną w energię elektryczną.

Energia elektryczna z kabli prowadzonych przy krawężniku będzie wy-
korzystywana do zasilania infrastruktury drogowej (oświetlenia, znaków 
zmiennej treści), ale może być również przekazywana do sieci energe-
tycznej i wykorzystywana do zasilania okolicznej zabudowy. Technologia 
„Wattway” stanowi ważny wkład do 
tworzenia ekologicznych systemów 
transportu w inteligentnych miastach. 
Brytyjski partner projektu zamierza 
rozpocząć instalację paneli słonecz-
nych na drogach już w roku 2018 (Traf-
fic Technology Today, 21.07.2016).
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SylWiA PoGodzińSKA 
mgr inż., Politechnika Krakowska, 
Instytut Inżynierii Drogowej  
i Kolejowej ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, tel. 12 628 21 58, 
e-mail: spogodzinska@pk.edu.pl

Streszczenie: W artykule omówiono zagrożenia bezpieczeństwa ru-
chu rowerzystów w odniesieniu do innych grup użytkowników dróg. 
Na podstawie studiów literatury zagranicznej zidentyfikowano pod-
stawowe czynniki wpływające na powstawanie wypadków rowerzy-
sta-pojazd, do których należą przede wszystkim: prędkość pojazdów, 
niedostrzeżenie drugiego uczestnika ruchu, nieprzestrzeganie znaków 
i sygnałów drogowych oraz nieprawidłowe wykonywanie manewru 
wyprzedzania. Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 
2007–2014, opisano stan bezpieczeństwa rowerzystów w wojewódz-
twie małopolskim. Ocenę tego stanu przeprowadzono w oparciu 
o bezwzględne miary brd, tj. liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych 
i rannych. Wykazano znaczny wzrost liczby rannych i ofiar śmier-
telnych rowerzystów oraz wypadków z ich udziałem w 2014 roku. 
Określono najczęstsze rodzaje i przyczyny wypadków z rowerzystami. 
Wykazano, że są to głównie zderzenia boczne powstałe na skutek nie-
udzielenia pierwszeństwa przejazdu. Ustalono, że do największej licz-
by wypadków z rowerzystami dochodzi na prostych odcinkach drogi 
na terenie zabudowanym. Artykuł zawiera dodatkowo informacje 
o wpływie wybranych rozwiązań infrastrukturalnych na bezpieczeń-
stwo ruchu rowerowego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo 
rowerzystów, wypadek.  

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
ruchu rowerowego1

Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy podró-
żowanie rowerem w porównaniu do innych środków trans-
portu jest niebezpieczne? Na podstawie studiów literatury 
zagranicznej zidentyfikowano i opisano podstawowe czyn-
niki wpływające na powstawanie wypadków z udziałem 
rowerzystów. Posługując się, jako miarą bezpieczeństwa, 
liczbą wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych scharaktery-
zowano stan bezpieczeństwa rowerzystów w województwie 
małopolskim. W artykule przedstawiono również często 
stosowane rozwiązania infrastrukturalne mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa rowerzystów wraz z ocenami ich 
efektywności. 

Bezpieczeństwa rowerzystów w odniesieniu  
do innych grup użytkowników dróg
Na rysunku 1 przedstawiono wartości relatywnego wskaź-
nika ofiary rannej w wypadkach dla poszczególnych grup 
użytkowników dróg [1]. Wskaźnik ten uwzględnia zarów-
no prawdopodobieństwo wzięcia udziału w zdarzeniu dro-
gowym, jak i prawdopodobieństwo, że w wyniku tego zda-
rzenia dany użytkownik zostanie ranny. Jest to ryzyko rela-
tywne, czyli odniesione do ryzyka, jakie przeciętnie ponosi 
kierowca samochodu osobowego. Z rysunku 1 wynika, że ro-
werzyści są trzecią w kolejności najbardziej zagrożoną grupą 
użytkowników dróg. Większe ryzyko charakteryzuje jedynie 
kierowców motorowerów oraz motocyklistów. Relatywne ry-
zyko bycia ofiarą ranną w grupie rowerzystów wynosi 9,4, co 
oznacza, że mają oni ponad 9 razy większe szanse niż kierow-
cy samochodów osobowych na to, że wezmą udział w zdarze-
niu drogowym, w wyniku którego zostaną ranni.

Bardzo wysoka wartość omawianego wskaźnika w gru-
pie kierowców motorowerów (wynosząca 65,4) może wyni-
kać z faktu, że są to zwykle ludzie młodzi, niedoświadczeni, 
których charakteryzuje nadmierna brawura i pewność sie-
bie na drodze. Motocykliści, w przypadku których relatyw-
ny wskaźnik ofiary rannej wynosi 12,0, są zwykle bardziej 
doświadczeni niż motorowerzyści, ale jak wiadomo, poru-
szają się z bardzo wysokimi prędkościami.

Prawdopodobieństwo wzięcia udziału w zdarzeniu drogo-
wym przez rowerzystów, pieszych oraz kierowców samocho-
dów osobowych jest niemal identyczne. Odmienne wartości 
relatywnego wskaźnika ofiary rannej w wypadkach dla tych 
grup użytkowników wynikają z innego stopnia ochrony 
przed skutkami wypadków. Kierowcy samochodów osobo-
wych są chronieni przez konstrukcję pojazdu, poduszki po-
wietrzne, pasy bezpieczeństwa itd., dlatego prawdopodo-
bieństwo zostania rannym w wyniku zdarzenia jest dla nich 
znacznie mniejsze niż dla pieszych i rowerzystów.

Wprowadzenie
W obliczu nieustannie rosnących natężeń ruchu pojazdów 
i zatłoczenia sieci ulicznej, a także z uwagi na obowiązujące 
przepisy prawne Unii Europejskiej coraz częściej podejmo-
wane są działania mające na celu zachęcenie uczestników 
ruchu do podróżowania innymi niż samochód osobowy 
środkami transportu. Jedną z alternatyw dla indywidualne-
go ruchu zmotoryzowanego jest ruch rowerowy. W wielu 
polskich miastach (np. Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, 
Poznaniu) promowanie jednośladów realizowane jest m.in. 
poprzez umożliwienie mieszkańcom korzystania z rowerów 
miejskich. Od kilku lat intensywnie rozwijana jest również 
infrastruktura rowerowa. Przykładem może być region ma-
łopolski, gdzie realizowany jest obecnie program budowy 
około 650 km tras rowerowych, w tym należących do euro-
pejskiej sieci szlaków rowerowych. 

Poza korzyściami związanymi z poprawą warunków środo-
wiskowych i zmniejszeniem zatłoczenia ulic podróżowanie ro-
werem przyczynia się do pobudzenia aktywności fizycznej 
mieszkańców oraz zmniejszenia kosztów transportu (zmniej-
szenie zużycia paliw). W tym miejscu pojawia się jednak pyta-
nie, czy istniejąca infrastruktura, obowiązujące przepisy praw-
ne i kultura jazdy w Polsce stwarzają warunki do bezpiecznego 
poruszania się rowerzystów po polskich drogach. 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
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Z rysunku 1 wynika, że relatywny wskaźnik ofiary ran-
nej w grupie rowerzystów jest również większy niż w gru-
pie pieszych. Autorzy badań zagranicznych wskazują dwie 
przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze środek ciężkości po-
ruszającego się rowerzysty jest położony wyżej niż środek 
ciężkości idącego pieszego, przez co upadek rowerzysty 
w wyniku zderzenia z pojazdem jest poważniejszy w skut-
kach. Po drugie prędkość jadącego rowerzysty jest większa 
niż idącego pieszego. W związku z powyższym energia zde-
rzenia z pojazdem jest większa w przypadkach wypadków 
rowerzysta-pojazd niż wypadków z pieszymi [2]  

Za granicą już wiele lat temu prowadzone były badania 
względnych wskaźników wypadkowych dla różnych grup 
użytkowników dróg, w tym rowerzystów. Przykładem mogą 
być analizy [3], których wyniki przedstawiono na rysunku 2. 
Badania polegały na oszacowaniu liczby ofiar śmiertelnych 
w poszczególnych grupach użytkowników w odniesieniu do 
pracy przewozowej i liczby wykonywanych podróży. Analizy 
wykazały, że wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych przypadają-
cych na każdy miliard przejechanych kilometrów jest około 
11 razy większy dla rowerzystów niż dla kierowców samo-
chodów osobowych i dostawczych a liczba ofiar śmiertelnych 
rowerzystów na każde 100 milionów wykonanych podróży 
jest niemal trzy razy większa niż kierowców samochodów 
osobowych i dostawczych. 

W badaniach [4] wyróżniono 5 grup czynników mają-
cych wpływ na powstawanie wypadków „rowerzysta-samo-
chód”. Są to:

•	 czynniki związane z rowerzystami, 
•	 czynniki związane z kierującymi pojazdami, 
•	 czynniki związane z drogą, 
•	 czynniki związane z pojazdem (np. niesprawność 

techniczna czy ograniczenia widoczności przez karo-
serię pojazdu), 

•	 inne (np. warunki atmosferyczne).

Do najczęstszych błędów popełnianych przez rowerzy-
stów należą:

•	 niedostrzeżenie pojazdu –  szacuje się, że wzajemne 
niedostrzeżenie się kierującego samochodem i rowe-
rzysty jest przyczyną co trzeciego wypadku z udzia-
łem rowerzystów w Australii [5]. W literaturze zagra-
nicznej zdecydowanie więcej badań ukierunkowanych 
jest na opis i analizę sytuacji, w których to kierujący 
samochodem nie dostrzega rowerzysty. Należy jed-
nak pamiętać, że błąd ten mogą popełniać także ro-
werzyści; 

•	 nieuwaga, błędna ocena sytuacji na drodze – analiza 
danych o wypadkach śmiertelnych z udziałem rowe-
rzystów w Australii pozwoliła stwierdzić, że rozprosze-
nie uwagi i brak koncentracji rowerzysty były przyczy-
ną zdarzenia w ponad 60% przypadkach [5]; 

•	 nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 
analizy raportów policyjnych dotyczących wypadków 
drogowych spowodowanych nieprzestrzeganiem sy-
gnału czerwonego wykazały, że 6% wy padków tego 
typu w Australii wynikało z błędu rowerzysty [6]. 
Według badań [7] 6,5% wypadków „rowerzysta-
-pojazd” w Queensland (Australia) spowodowanych 
było nieprzestrzeganiem sygnału czerwonego przez 
rowerzystów. Z badań [8] wynika z kolei, że 8,4% 
rowerzystów nie przestrzega sygnałów drogowych 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, a 25,3% 
nie zatrzymuje się przed znakiem B-20 („STOP”); 

•	 słaba widoczność rowerzystów w nocy – jest to pro-
blem głównie na drogach poza terenem zabudowa-
nym oraz na drogach słabo lub w ogóle nieoświetlo-
nych. Błąd rowerzystów w tym przypadku polega na 
niestosowaniu odzieży odblaskowej oraz świateł ro-
werowych. 

Nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami, któ-
re często prowadzą do wypadków z udziałem rowerzystów, 
to przede wszystkim:

•	 niezauważenie rowerzysty – w [9] ustalono, że 43% 
wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów 
w Kanadzie spowodowanych było niedostrzeżeniem 
rowerzysty przez kierującego samochodem. Badania 
doświadczalne przeprowadzone w Monachium w 2011 
roku wykazały, że w 83,3% przypadków sytuacji kon-
fliktowych (tzn. sytuacji bliskich zderzenia) pomię-
dzy pojazdem i rowerzystą kierowca samochodu nie 

Rys. 1. Relatywny wskaźnik wystąpienia ofiary rannej w wypadkach dla poszczególnych grup 
użytkowników dróg 
Źródło: [1]

Rys. 2. Względne wskaźniki wypadkowe dla poszczególnych grup użytkowników dróg 
Źródło: [3]

Opisane powyżej przykłady wyników badań prowadzo-
nych za granicą wskazują, że podróżowanie rowerem może 
być niebezpieczne i z pewnością jest bardziej niebezpieczne 
niż podróżowanie samochodem osobowym. 

czynniki wpływające na powstawanie wypadków  
„rowerzysta-samochód”
Podejmowanie skutecznych działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów nie jest możliwe bez dogłęb-
nego poznania okoliczności, w jakich wypadki z udziałem 
rowerzystów mają miejsce.
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wykazał żadnej reakcji (np. gwałtowne hamowanie, 
manewr skrętu) w celu uniknięcia zderzenia [4]. Co 
trzeci kierowca stwierdził, że nie zareagował, gdyż 
nie zauważył rowerzysty. Niedostrzeganie rowerzysty 
przez kierującego pojazdem jest problemem wystę-
pującym zwłaszcza w rejonie skrzyżowań. Podczas 
wykonywania manewrów na skrzyżowaniach kierow-
ca samochodu zwraca większą uwagę na inne samo-
chody, które stanowią dla niego większe zagrożenie 
niż rowerzysta. W dodatku rowerzyści nie wyróżniają 
się na tle otoczenia drogi i nie przyciągają wzroku 
kierujących pojazdami. W krajach, w których podró-
żowanie rowerem nie jest bardzo popularne, a także 
w miejscowościach bądź na odcinkach dróg poza te-
renem zabudowanym, gdzie natężenie ruchu rowero-
wego jest niewielkie, kierujący samochodami mogą 
nie być przygotowani do współdzielenia przestrzeni 
drogowej z rowerzystami. Ich obecność na drodze jest 
w tych przypadkach zaskakująca dla kierujących sa-
mochodami, co może prowadzić do błędów i w kon-
sekwencji zdarzeń drogowych; 

•	 niewłaściwe wykonywanie manewru wyprzedzania – 
częstym błędem popełnianym przez kierujących sa-
mochodami jest wyprzedzanie rowerzystów w zbyt 
bliskiej odległości. Potwierdzają to krajowe badania 
ankietowe, w których co czwarty kierowca jednośla-
du wskazywał, że zbyt bliską odległość pojazdów sta-
nowi jeden z głównych problemów na krakowskich 
ulicach [10]. Jak wynika z badań [11] odległość pod-
czas wyprzedzania jest mniejsza, gdy rowerzysta jest 
mężczyzną, nosi kask i porusza się daleko od krawęż-
nika. Badania doświadczalne przeprowadzone w Mo-
nachium w 2011 roku wykazały, że ponad połowa 
kierowców (55,5%) po wykonaniu manewru wyprze-
dzania powróciła na właściwy pas ruchu w zbyt bli-
skiej odległości od rowerzysty [4]. W takiej sytuacji, 
w celu uniknięcia zderzenia, rowerzysta zmuszony 
jest gwałtowanie hamować lub wykonać nagły ma-
newr skrętu, który może się zakończyć wywróceniem 
roweru i doznaniem urazu. Z kolei brak lub zbyt póź-
na reakcja rowerzysty może skutkować najechaniem 
na tył pojazdu. Takie zachowanie kierujących samo-
chodami możne wynikać z braku umiejętności po-
prawnego oszacowania prędkości poruszania się ro-
werzystów; 

•	 nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 
autorzy badań [7] wykazali, że 13% wypadków 
„rowerzysta-kierowca” to skutek nieprzestrzegania 
przez kierujących samochodami znaku A-7 („Ustąp 
pierwszeństwa przejazdu”), a 3,9% –  znaku B-20 
(„STOP”).

Czynnikiem związanym z drogą, który ma największy 
wpływ na powstawanie wypadków „rowerzysta-samo-
chód”, jest ograniczenie prędkości. Dane wypadkowe z lat 
1990–1999 z Wielkiej Brytanii wskazują, że 75% wypad-
ków „rowerzysta-samochód” miało miejsce na drogach 

o ograniczeniu prędkości do 30 mil/h (około 50 km/h) 
[12]. W Danii tylko 20% wypadków z udziałem rowerzy-
stów ma miejsce na odcinkach o dopuszczalnej prędkości 
powyżej 56 km/h [13]. Wysoki udział wypadków na dro-
gach o prędkości dopuszczalnej do 50 km/h wynika ze 
znacznie większego, niż na drogach o wyższych prędko-
ściach, natężenia ruchu rowerowego na tych odcinkach. 
Prędkość samochodów ma wpływ nie tylko na występo-
wania wypadków z rowerzystami, ale również na ich cięż-
kość. Do chwili obecnej prowadzone były liczne badania 
wpływu prędkości pojazdów w momencie zderzenia z ro-
werzystą na prawdopodobieństwo śmierci lub ciężkiego 
bądź lekkiego urazu. Na podstawie wyników badań prowa-
dzonych w Danii można stwierdzić, że gdy prędkość pojaz-
du podczas zderzenia z rowerzystą wynosi około 32 km/h, 
to prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty wynosi 5%. 
Przy prędkości uderzenia około 50 km/h, która jest pręd-
kością dopuszczalną na drogach na terenie zabudowanym 
w ciągu dnia w Polsce, prawdopodobieństwo zgonu rowe-
rzysty wynosi 45%, a wśród pozostałych ofiar większość 
stanowią ciężko ranni [13]. 

Rysunek 3 przedstawia zależność pomiędzy prędkością 
samochodu w momencie zderzenia a prawdopodobień-
stwem zgonu niechronionego uczestnika ruchu (tzn. za-
równo rowerzysty, jak i pieszego) [4]. Z rysunku 3 wynika-
ją dwa ważne wnioski. Po pierwsze przy prędkości samo-
chodu powyżej 40 km/h prawdopodobieństwo zgonu 
rowerzysty i pieszego gwałtownie rośnie. Oznacza to, że 
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechro-
nionych uczestników ruchu powinny być skupione na dro-
gach, na których prędkości pojazdów przekraczają 40 km/h, 
a natężenie ruchu rowerowego i/lub pieszego jest wysokie. 
Drugi ważny wniosek wynikający z rysunku 3 jest taki, że 
ustanawianie bardzo restrykcyjnych ograniczeń prędkości 
pojazdów jest wątpliwe, gdyż nie wpływają one znacząco 
na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu. Prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty i pieszego 
przy prędkości zderzenia równej 20 km/h lub 30 km/h jest 
wciąż relatywnie małe. Natomiast niskie limity prędkości 
wpływają jedynie na komfort jazdy i nastrój kierujących 
pojazdami;

Rys. 3. Zależność pomiędzy prędkością pojazdu w momencie zderzenia a prawdopodobień-
stwem zgonu niechronionych uczestników ruchu
Źródło: [4]
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Z krajowych badań ankietowych prowadzonych wśród 
rowerzystów wynika, że do czynników związanych z dro-
gą, mających duży wpływ na powstawanie wypadków z sa-
mochodami, należy zaliczyć również błędy infrastruktu-
ralne, a także zły stan nawierzchni. W Krakowie co 
czwarty rowerzysta wskazał nierówną nawierzchnię jako 
jedno z podstawowych utrudnień w ruchu [10]. Z kolei 
w Olsztynie zaledwie 6,5% respondentów stwierdziło, że 
ścieżki rowerowe są atrakcyjne i wystarczająco długie. 
Pojawiło się wiele głosów zarzucających brak ciągłości 
i spójności tras rowerowych w mieście. Ankietowani uzna-
li, że ścieżki rowerowe nie wszędzie są dobrze zaprojekto-
wane (58%) oraz oznakowane (45,5%) [14]. Brak do-
kładnych danych uniemożliwia jednak dokładną ocenę 
wpływu ww. czynników na liczbę wypadków z udziałem 
rowerzystów w Polsce. 

charakterystyka stanu bezpieczeństwa rowerzystów  
w województwie małopolskim
W tabeli 1 zestawiono informacje o liczbie rannych i ofiar 
śmiertelnych rowerzystów, liczbie wypadków z ich udziałem 
oraz liczbie wypadków spowodowanych przez rowerzystów 
w latach 2007–2014 osobno na drogach w Małopolsce 
oraz w całej Polsce. Dane zaczerpnięto z Systemu Ewidencji 
Wypadków i Kolizji (SEWiK) oraz raportów rocznych 
Komendy Głównej Policji [15]. Jak wynika z tabeli 1, 
sprawcą około 40–46% wypadków z udziałem rowerzy-
stów, które miały miejsce w latach 2007–2014, był sam 
rowerzysta. Procent wypadków powodowanych przez ro-
werzystów w całkowitej liczbie wypadków z ich udziałem 
z roku na rok maleje, jednak w 2014 roku było to wciąż 
45% i 37% odpowiednio na drogach w Małopolsce oraz 
w całym kraju. 

i łagodne zimy, stosunkowo niewiele opadów w okresie 
wiosennym i jesiennym, a także ciepłe, słoneczne lato rów-
nież sprzyjają podróżowaniu rowerem. 

Na drogach Małopolski najmniejszą liczbę ofiar śmier-
telnych wśród rowerzystów zanotowano w 2009 roku (ry-
sunek 5). Od tamtej pory liczba ofiar śmiertelnych rowe-
rzystów w Małopolsce stale rosła i osiągnęła niepokojąco 
wysoki poziom w 2014 roku.W Polsce po roku 2010 liczba 
ofiar śmiertelnych rowerzystów pozostała mniej więcej na 
ustalonym poziomie. Podobnie jak w przypadku liczby ran-
nych rowerzystów i wypadków z ich udziałem brak dokład-
nych danych o ruchu rowerowym uniemożliwia bardziej 
wnikliwe analizy zmian liczby ofiar śmiertelnych wypad-
ków wśród rowerzystów.

W przeciągu ostatnich 8 lat (2007–2014) na terenach 
zabudowanych województwa małopolskiego miało miejsce 
średnio około 90% wypadków z udziałem rowerzystów. 
Oczywiście nie oznacza to, że na drogach poza terenem za-
budowanym rowerzyści są bardziej bezpieczni. Są to prze-
cież drogi o zdecydowanie wyższych prędkościach pojaz-
dów, często nieoświetlone lub słabo oświetlone, w większo-
ści pozbawione specjalnej infrastruktury dla ruchu 
rowerowego. Tak wysoki udział wypadków na obszarze za-
budowanym w całkowitej liczbie wypadków z udziałem 
rowerzystów wynika ze znacznie wyższego natężenia ruchu 
rowerowego na tych terenach w porównaniu do obszarów 
niezabudowanych. 

Liczba rannych i zabitych rowerzystów oraz wypadków  
z ich udziałem w latach 2007–2014 na drogach wojewódzkich 

w Małopolsce oraz w kraju
Wypadki z udzia-
łem rowerzystów

Wypadki spowodowane 
przez rowerzystów

Ranni  
rowerzyści

Zabici 
rowerzyści

Małopolska 3632 1670 3248 140

Polska 37729 14932 33113 2785

Tabela 1

Analizując zmiany liczby rannych rowerzystów i wy-
padków z ich udziałem w latach 2007–2014 (rysunek 4), 
można stwierdzić, że najbezpieczniejszym rokiem dla rowe-
rzystów był rok 2010. Na drogach w Małopolsce i w kraju 
liczba rannych rowerzystów oraz wypadków, w których 
wzięli udział, była wtedy najmniejsza. Jak wynika z rysun-
ku 4, po roku 2010 nastąpił stopniowy wzrost liczby ran-
nych rowerzystów i wypadków z ich udziałem, które były 
niepokojąco wysokie w 2014 roku. Ze względu na brak 
dokładnych krajowych danych o ruchu rowerowym wyja-
śnienie tego zjawiska nie jest w pełni możliwe. Prawdo-
podobnie w ostatnich latach znacząco wzrosło natężenie 
ruchu rowerzystów, co przyczyniło się do zwiększenia liczby 
wypadków z ich udziałem. Innym możliwym wyjaśnieniem 
takiego stanu rzeczy są warunki atmosferyczne. Krótkie 

Rys. 4.  
Zmiany liczby rannych rowe-
rzystów oraz wypadków  
z ich działem na drogach  
w Małopolsce oraz w kraju  
w latach 2007–2014

Rys. 5.  
Zmienność liczby ofiar  
śmiertelnych rowerzystów 
w wypadkach w Małopolsce  
oraz w kraju w latach  
2007–2014



TransporT miejski i regionalny 12 2016

10

Najczęstszym rodzajem wypadków z udziałem rowerzy-
stów w Małopolsce, zarówno na terenie zabudowanym, jak 
i poza nim, są zderzenia boczne pojazdów, stanowiące od-
powiednio 51% i 40% wszystkich zdarzeń (rysunek 6). Jak 
wynika z rysunku 6, poza obszarem zabudowanym często 
dochodzi również do zderzeń tylnych pojazdów (16% 
wszystkich wypadków z udziałem rowerzystów), co może 
być efektem nieprawidłowo wykonywanego przez kierow-
ców manewru wyprzedzania rowerzysty.

Na rysunku 7 przedstawiono podstawowe okoliczno-
ści wypadków z rowerzystami w województwie małopol-
skim w latach 2007–2014. Rozróżniono dwie grupy wy-
padków, tj. wypadki wynikające z błędu rowerzysty oraz 
wypadki spowodowane przez innych uczestników ruchu. 
Na podstawie rysunku 7 można stwierdzić, że podstawo-
wym błędem popełnianym przez rowerzystów i innych 
uczestników ruchu jest nieudzielenie pierwszeństwa prze-
jazdu. Jest to okoliczność w około 35% wszystkich wy-
padków w obu wyróżnionych grupach. Błąd ten może 
wynikać z niezauważenia innego uczestnika ruchu lub 
nieprzestrzegania znaków i sygnałów drogowych. Do naj-
częstszych błędów popełnianych przez rowerzystów zali-
czyć można również niedostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu oraz nieprawidłowe wykonywanie manew-
ru skrętu, co stanowi przyczynę odpowiednio 17% i 10% 
wypadku z ich udziałem.

Około 12 na 100 wypadków z udziałem rowerzystów, 
które miały miejsce w latach 2007–2014 w Małopolsce, 
a były spowodowane przez innych niż rowerzysta uczestni-
ków ruchu, wystąpiło na skutek niepoprawnie wykonanego 
manewru wyprzedzania. Jest to druga, obok nieudzielenia 
pierwszeństwa przejazdu, przyczyna wypadków z udziałem 
rowerzystów w tej grupie. Dane wypadkowe z Małopolski 
potwierdzają tym samym wyniki badań zagranicznych, 
w których niewłaściwe wykonywanie manewru wyprzedza-
nia wskazuje się jako jedną z podstawowych przyczyn wy-
padków z udziałem rowerzystów.

Do największej liczby wypadków z udziałem rowerzy-
stów w Małopolsce dochodzi na jezdni (75% i 90% odpo-
wiednio „na” i „poza” obszarem zabudowanym) oraz na pro-
stym odcinku drogi (49% i 58% odpowiednio „na” i „poza” 
obszarem zabudowanym, rysunek 8). Na terenie zabudowa-
nym co trzeci wypadek z rowerzystami ma miejsce na skrzy-
żowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

Rys. 7. Okoliczności wypadków z udziałem rowerzystów w Małopolsce (średnio w latach 
2007–2014)

Rys. 9. Struktura wiekowa rowerzystów będących sprawcami wypadków w Małopolsce „na” 
i „poza” terenem zabudowanym (średnio w latach 2007–2014)

Rys. 6. Rodzaj wypadków z udziałem rowerzystów w Małopolsce w i poza terenem zabudo-
wanym (średnio w latach 2007–2014)

Rys. 8.  
Lokalizacja wypadków  
z rowerzystami  
w Małopolsce (średnio  
w latach 2007–2014)

Analizując strukturę wiekową rowerzystów będących 
sprawcami wypadków w Małopolsce (rys. 9), można stwier-
dzić, że najniebezpieczniejszą grupę rowerzystów stanowią 
osoby starsze w wieku powyżej 70 lat oraz dzieci i młodzież 
od 10 do 17 roku życia. Na terenie zabudowanym stosun-
kowo dużo wypadków powodują również rowerzyści w wieku 
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20–29 lat. Osoby powyżej 65. roku życia stanowią najlicz-
niejszą grupę wiekową wśród ofiar śmiertelnych wypadków 
rowerzystów w Polsce [16]. Przedsta wione dane mogą być 
pomocne przy tworzeniu kampanii społecznych i edukacyj-
nych. Tego typu działania skierowane do odpowiednich 
grup wiekowych mogą przynieść istotne korzyści w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego w woje-
wództwie małopolskim.

infrastrukturalne środki poprawy bezpieczeństwa rowerzystów
Z danych o zdarzeniach drogowych w województwie ma-
łopolskim wynika, że wypadki z udziałem rowerzystów 
to głównie zderzenia z samochodami. W związku z tym 
największe efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa ro-
werzystów można osiągnąć poprzez umiejętną segregację 
ruchu rowerowego i samochodowego oraz kształtowanie 
zachowań uczestników ruchu np. w zakresie wyboru pręd-
kości pojazdów. 

Krajowe badania wpływu poszczególnych rozwiązań 
infrastrukturalnych na bezpieczeństwo rowerzystów ogra-
niczone są jedynie do badań ankietowych prowadzonych 
w dużych miastach w Polsce, m.in. Krakowie, Warszawie, 
Bydgoszczy. Wynika z nich, że średnio co czwarty  rowe-
rzysta uważa kontrapasy za rozwiązanie niebezpieczne, co 
ma związek głownie z wymuszaniem pierwszeństwa przez 
kierujących samochodami oraz parkowaniem pojazdów 
na kontrapasach[17]. Na nadmorskiej drodze rowerowej 
w Gdańsku zastosowano multimuldę, czyli dwa płaskie 
garby mające na celu zmniejszenie prędkości rowerzystów 
w miejscu przecięcia z ruchem pieszym. W pierwszym 
roku funkcjonowania rozwiązanie było bardzo pozytyw-
nie oceniane przez pieszych oraz rowerzystów preferują-
cych rekreacyjny styl jazdy, negatywnie zaś przez rowe-
rzystów będących zwolennikami szybkiej jazdy, co świad-
czy jedynie o jego skuteczności [18].

Jakościowe miary wpływu infrastrukturalnych środków 
na poziom bezpieczeństwa rowerzystów, wynikające z ba-
dań ankietowych opisanych powyżej, nie są wystarczające 
i nie powinny stanowić podstawy rekomendowania rozwią-
zań w innych lokalizacjach. Ważne jest, aby oceny efektyw-
ności oparte były także na miarach ilościowych odnoszą-
cych się do danych wypadkowych.  

W tabeli 2 zestawiono wyniki analizy „przed” i „po” 
w ocenie wpływu poszczególnych rozwiązań infrastruktural-
nych na liczbę wypadków z udziałem rowerzystów [13]. Jak 
widać, wszystkie uwzględnione w tabeli 2 środki przyczyniły 
się do zmniejszenia liczby wypadków z rowerzystami. 
Największą redukcję zaobserwowano w przypadku ścieżek 
rowerowych (wyeliminowanie wypadków z rowerzystami), 
natomiast najmniejszą w przypadku ciągów pieszo-rowero-
wych (redukcja o 28%). Przedstawione badania prowadzone 
były na niewielkiej liczbie zdarzeń, dlatego do ich wyników 
należy podchodzić z rezerwą.

W literaturze zagranicznej wpływ poszczególnych roz-
wiązań infrastrukturalnych na bezpieczeństwo ruchu często 
ocenia się za pomocą współczynników CMF (Crash Modi-
fication Factor). Współczynnik CMF informuje, jak zmieniła 

się liczba wypadków „po” wprowadzenia danego środka 
w stosunku do okresu „przed” [19]. W tabeli 3 zestawiono 
wartości współczynników CMF dla wybranych rozwiązań in-
frastrukturalnych wypływających na bezpieczeństwo rowe-
rzystów [20]. 

W przypadku braku specjalnej infrastruktury dla ruchu 
rowerowego i dużego natężenia ruchu samochodów rowe-
rzyści często korzystają z chodników wspólnie z pieszymi. 
Zwiększenie szerokości chodnika o 0,5 m wpływa na zmniej-
szenie liczby wypadków z rowerzystami o ok. 59% [21]. 
W odniesieniu do pasów i ścieżek rowerowych współczyn-
niki CMF są niemal w każdym przypadku większe od 1, co 
oznacza, że przyczyniły się do zwiększenia liczby wypad-
ków z udziałem rowerzystów. Skala tego wpływu zależy od 
analizowanego elementu infrastruktury drogowej (skrzyżo-
wanie, odcinek drogowy). 

Rozbieżność wyników badań dotyczących wpływu ście-
żek i pasów rowerowych na bezpieczeństwo rowerzystów 
wskazuje, że tego typu rozwiązania należy dobierać z roz-
wagą. Duży wpływ ma w tym przypadku charakterystyka 
danego miejsca, np. liczba punktów dostępu do drogi. 

Infrastruktura rowerowa, poza zapewnieniem odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa, musi korespondować 
z oczekiwaniami i preferencjami rowerzystów. W [22] opi-
sano wyniki badań ankietowych prowadzonych na grupie 
ok. 400 rowerzystów w Australii. Podczas ankiet rowerzy-
ści proszeni byli o określenie, jaki ich zdaniem jest komfort 
korzystania z ciągów pieszo-rowerowych i z jezdni wspólnie 
z samochodami w różnych wymienionych w ankiecie wa-
runkach. Z badań wynika, że najmniej komfortowe dla 

Wpływ wybranych środków infrastrukturalnych na redukcję 
 liczby wypadków z udziałem rowerzystów [13]

Środek
Liczba wypadków  

[wyp/rok] Redukcja liczby 
wypadków [%]

„przed” „po”

Pasy rowerowe 12 5,2 57%

Ciągi pieszo-rowerowe 3,6 2,6 28%

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 2,9 0,5 83%

Ścieżki rowerowe 4,9 0 100%

Tabela 2

Wartości współczynnika CMF dla wybranych rozwiązań infrastruktu-
ralnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów

Środek CMF Rodzaj terenu

zwiększenie szerokości chodnika z X [m] 
na Y [m] exp[-1,76*(Y - X)]

pasy rowerowe

1,44 miejski (odcinki drogowe)

1,57 miejski (skrzyżowania)

1,05 miejski

ścieżki rowerowe

0,87 miejski (odcinki drogowe)

1,24 miejski (skrzyżowania)

1,09 miejski

progi zwalniające lub inne środki redukcji 
prędkości pojazdów na drogach głównych 1,28 miejski i podmiejski

wyniesiony przejazd dla rowerzystów lub 
inne środki redukcji prędkości pojazdów 
przy wjeździe lub zjeździe z drogi podrzędnej

0,49 miejski i podmiejski

Źródło: [20]

Tabela 3
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rowerzystów jest podróżowanie po jezdni przy dużym 
udziale pojazdów ciężkich w ruchu oraz, gdy ograniczenie 
prędkości na danej drodze jest większe bądź równe 80km/h. 
Rowerzyści czują się najpewniej, gdy na jezdni występują 
pasy rowerowe (najlepiej z kolorową nawierzchnią), które 
są fizycznie odseparowane od pasów ruchu. Współdzielenie 
przestrzeni wspólnie z pieszymi jest dla rowerzystów naj-
bardziej niekomfortowe, gdy wśród pieszych jest duża licz-
ba dzieci i osób spacerujących z psami oraz duża liczba 
przecięć z potokami ruchu pieszego. 

Znacznie mniej szczegółowe badania ankietowe wśród 
rowerzystów prowadzone są również w kraju ([10], [17]). 
Polscy rowerzyści, jako najbardziej problematyczne, wska-
zują głównie duże i ruchliwe skrzyżowania, a także pojazdy 
parkujące wzdłuż ciągów rowerowych.

Podsumowanie i wnioski
Celem artykułu było przybliżenie czytelnikowi zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem ruchu rowerowego. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że do podstawowych 
czynników mających wpływ na powstawanie wypadków 
„rowerzysta-samochód” należą limity prędkości, niedo-
strzeżenie drugiego uczestnika ruchu oraz nieprawidło-
we wykonywanie manewru wyprzedzania. Do głównych 
przyczyn wypadków z rowerzystami, należy również 
nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych zarów-
no przez kierujących samochodami, jak i rowerzystów. 
Rodzi to pytanie o czytelność i zrozumiałość stosowane-
go obecnie oznakowania dróg. Analiza danych wypadko-
wych wskazuje, że poziom bezpieczeństwa rowerzystów 
na drogach w Małopolsce nie jest zadowalający. Działania 
mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa powinny być 
prowadzone głównie w odniesieniu do prostych odcin-
ków dróg na terenach zabudowanych, gdzie dochodzi do 
największej liczby wypadków z udziałem rowerzystów. 
Studia literatury wskazują, że rozwiązania często stoso-
wane w takich przypadkach (tj. pasy rowerowe i ścieżki 
rowerowe) nie zawsze prowadzą do zmniejszenia liczby 
wypadków z rowerzystami, dlatego ich wprowadzenie po-
winni być poprzedzone analizą uwarunkowań lokalnych. 
Infrastruktura ruchu rowerowego musi być kształtowana 
z uwzględnieniem preferencji rowerzystów i ich komfortu 
podróżowania. Jest to warunek konieczny, aby przestrze-
nie drogowe były przyjazne dla rowerzystów i chętnie 
przez nich wykorzystywane. 

Analiza stanu bezpieczeństwa rowerzystów w Mało pol-
sce opisana w artykule oparta była jedynie na miarach bez-
względnych brd (tj. liczbie wypadków, zabitych i rannych). 
Miary te nie są wystarczające do pełnego opisu stanu bez-
pieczeństwa ruchu rowerowego. Prowadzenie dalszych 
i bardziej wnikliwych analiz z wykorzystaniem względnych 
miarach brd nie jest jednak możliwe bez dokładnych da-
nych o natężeniu ruchu rowerowego, których na chwilę 
obecną niestety nie ma.
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Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu hałasu drogo-
wego na osiedla w miastach zlokalizowane w niewielkiej odległości od 
drogi. W artykule przedstawiono porównanie badania rozprzestrze-
niania się hałasu na dwóch poligonach pomiarowych w Krakowie. 
Przedmiotem badań było określenie oddziaływania hałasu drogowe-
go na budynki wielokondygnacyjne wybranych osiedli mieszkanio-
wych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od źródła tego hała-
su. Analizy opierały się na pomiarach terenowych oraz obliczeniach 
symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem programu sy-
mulacyjnego SoundPLAN 7.4. Ocenę wpływu oddziaływania hałasu 
przeprowadzono w odniesieniu do powierzchni ścian zabudowy, od-
niesionych następnie do powierzchni lokali mieszkaniowych narażo-
nych na hałas. Taka metoda pozwoliła ocenić wpływ hałasu na utratę 
wartości nieruchomości na podstawie przyjętego wskaźnika NSDI –  
Noise Sensitivity Depreciation Index. W ramach artykułu dokonano 
również przeglądu pokrycia MPZP na terenie Polski w wybranych 
miastach. Wykonano również analizy rozmieszczenia aktualnych in-
westycji na mapie MPZP w Krakowie.
Słowa kluczowe: klimat akustyczny, hałas drogowy, planowanie 
przestrzenne, wpływ hałasu na wycenę nieruchomości.

Wpływ hałasu na utratę wartości  
nieruchomości w wybranych  
osiedlach Krakowa1

Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce ma miejsce intensywny roz-
wój budownictwa mieszkaniowego. Zwiększenie liczby 
mieszkań oddawanych do użytkowania związane jest ze 
wzrostem zamożności mieszkańców. Na rysunku 1 przed-
stawiono wykres liczby oddawanych mieszkań w ostatnim 
25-leciu. Ten wykres obrazuje wzrost liczby oddawanych 
mieszkań od 1996 do 2016 roku. Liczba oddanych miesz-
kań w tym czasie zwiększyła się z 62 130 rocznie (w 1996) 
do około 160 000 w 2016 roku. Tak intensywny rozwój 
budownictwa mieszkaniowego z jednej strony oraz w wielu 
przypadkach braki miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) doprowadziły do budowy nowych 
osiedli mieszkaniowych, nierzadko w miejscach szczególnie 
narażonych na niekorzystne oddziaływania środowiskowe. 
Deweloperzy, starając się wykorzystać każdą możliwą dział-
kę do zabudowy mieszkaniowej bądź biurowej, nie biorą 
pod uwagę możliwych skutków środowiskowych, zdro-
wotnych i społecznych. Takie postepowanie prowadzi do 
niekorzystnego dla mieszkańców wykorzystania wolnych 
terenów w miastach poprzez dogęszczanie istniejącej zabu-
dowy. 

Budowa osiedli bez wykonania odpowiednich analiz do-
tyczących takich aspektów, jak przewietrzalność miejsc lo-
kalizacji zabudowy, analiz ruchowych okolicznych układów 
dróg, czyli tzw. obsługi komunikacyjnej oraz analiz doty-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

czących zmieniającego się w wyniku zabudowy klimatu 
akustycznego w osiedlu mieszkaniowym, prowadzą w efek-
cie do wydawania publicznych środków na niezbyt skutecz-
ną walkę ze smogiem i kosztownych oraz niezbyt estetycz-
nych zabezpieczeń akustycznych. Należy zwrócić uwagę, że 
w większości przypadków każdej nowej lub przebudowy-
wanej drodze/ulicy wyższej klasy, pełniącej funkcje rucho-
we, musi towarzyszyć analiza akustyczna obejmująca ocenę 
oddziaływania hałasu od poruszających się po niej pojaz-
dów. W przypadku budowy nowych osiedli mieszkanio-
wych zwykle nie wykonuje się takich opracowań, co unie-
możliwia potencjalnym nabywcom pozyskanie wiedzy 
o klimacie akustycznym, którego mogą się spodziewać.

W artykule autor analizuje niektóre aspekty uciążliwo-
ści związanych z oddziaływaniem akustycznym dróg prze-
biegających w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. Autor ma 
nadzieję, że artykuł zwróci większą uwagę na potrzebę wy-
konywania opracowań akustycznych obejmujących budo-
wane osiedla mieszkaniowe w Polsce.

Rys. 1. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 1991 do 2016 
Źródło: [1]

Problemy minimalnej odległości dróg od zabudowy  
w planowaniu przestrzennym w miastach 
Wykonywanie opracowań dotyczących planowania zago-
spodarowania przestrzennego w miastach jest bardzo waż-
nym zagadnieniem między innymi z uwagi na hałas w oto-
czeniu dróg przenoszących w mieście duże potoki ruchu. 
Brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących loka-
lizowania zabudowy pod względem ich odległości od dróg/
ulic oraz ich wysokości może skutkować przekraczaniem 
poziomów dopuszczalnych hałasu przy zabudowie miesz-
kaniowej. W przypadku braku MPZP minimalne odległo-
ści budynków od drogi są wyznaczane zgodnie z tabelą 1. 
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Z uwagi na kryterium hałasu podane w tabeli 1 mini-
malne odległości lokalizowania zabudowy od drogi są zde-
cydowanie za małe i w większości przypadków wynoszą od 
6 do 10 metrów [2]. Warto zwrócić uwagę na opracowa-
nie [3], w którym autorzy na podstawie badań wyznaczyli 
minimalne odległości lokalizacji zabudowy z uwagi na 
ochronę przed hałasem (tabela 2). Odległości te z dużym 
prawdopodobieństwem gwarantują dotrzymanie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w przypadku usytuowania zabu-
dowy w odpowiedniej odległości od drogi. Kolejną pozycją 
literatury dotyczącą lokalizacji zabudowy jest [5], gdzie au-
torzy, na podstawie profili zmienności natężeń ruchu wyzna-
czonych w [6], oszacowali bezpieczne odległości lokalizacji 
zabudowy przy uwzględnieniu ruchu w nocy i przyjmując 
aktualnie obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu [4]. 
Z analizy cytowanej literatury wynika, że odległości lokaliza-
cji zabudowy zawarte w Rozporządzeniu [2] są zdecydowa-
nie za małe, aby zapewnić dobrą lokalizację zabudowy z uwa-
gi na ochronę przed hałasem. Minimalne bezpieczne odległo-
ści lokalizacji zabudowy przy drogach pełniących funkcje 
ruchowe w mieście wynoszą od około 25 do 40 metrów w przy-
padku natężeń ruchu pojazdów około 5 tys. poj./dobę. 

Powyższe zalecenia należałoby stosować w tworzeniu 
MPZP w mieście, tzn. tak, aby miało miejsce odpowiednie 
strefowanie zabudowy podlegającej ochronie akustycznej.

Przykładem miasta, w którym w bardzo małym stopniu 
uwzględniane są aspekty racjonalnego planowania nowych 
osiedli mieszkaniowych i lokalizacji zabudowy, jest m.in. 
Kraków. W dniu 22.07.2016 roku strona internetowa Urzędu 
Miasta Krakowa informuje o objęciu MPZP 48,3% po-
wierzchni miasta. Ten problem dotyczy także innych miast 
o podobnej wielkości/funkcji, np. stopień pokrycia MPZP we 
Wrocławiu wynosi około 56%, w Warszawie 36,16%, 
w Szczecinie 47,13%. Na rysunku 3 przedstawiono dane do-
tyczące zmian w pokryciu MPZP w wybranych miastach na 

Minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych  
od krawędzi jezdni 

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy

1 Autostrada 30 m 50 m

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m

3 Droga ogólnodostępna: a) krajowa 
b) wojewódzka, powiatowa c) 
gminna

10 m, 8 m, 6 m 25 m, 20 m, 15 m

Proponowane odległości zabudowy mieszkaniowej od dróg  
w aspekcie ochrony przed hałasem

Kategoria drogi
SDR P/dobę

Klasa  
techniczna drogi

Odległości zabudowy mieszkalnej  
od krawędzi jezdni drogi [m]

minimalne minimalne zalecane*)

Drogi krajowe międzynarodowe
10–22 tys.

S (1x2 i 2x2)
GP, G (1x2 i 2x2)

27
24 110–260

Drogi krajowe pozostałe
5–10 tys.

GP, G (1x2 i 2x2)
Z (1x2)

24
22 60–140

Drogi wojewódzkie
1–5 tys.

G (1x2)
Z (1x2)
L (1x2)

24
22
5

25–65

Tabela 1

Tabela 2
Źródło: [2]

Źródło: [3]

Rys. 2. Minimalna odległość lokalizacji zabudowy ze względu na dopuszczalny poziom hała-
su w nocy 56 dB na wysokości 4 m, w zależności od natężenia ruchu oraz profilu zmienności 
dobowej (uc=30%, średnia prędkość = 90 km/h dla SDR<10000 P/d oraz 95 km/h dla 
SDR ≥ 10000P/d) 

Rys. 3. Zmiany w pokryciu MPZP w największych miastach Polski lata 2004–2016 
Źródło: [7]

Rys. 4. Nowe inwestycje budownictwa kubaturowego na terenach objętych MPZP w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

przestrzeni ostatnich lat. Z analizy tych danych wynika, że po-
krycie MPZP w głównych miastach w Polsce jest na poziomie 
od 5% do 70%. Niestety takie pokrycie MPZP w głównych 
miastach Polski jest zdecydowanie niewystarczające z uwagi na 
możliwości mieszania różnych funkcji zabudowy na terenie 
miast oraz lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w bardzo bli-
skiej odległości od drogi. Na rysunku 4 przedstawiono pokry-
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cie MPZP na terenach Krakowa, przy czym kolor czerwony 
wskazuje obowiązujące plany zagospodarowania. Punkty zie-
lone przedstawiają odpowiednio zabudowę mieszkaniową oraz 
biurową będącą aktualnie w fazie budowy lub oddaną do użyt-
ku w ostatnim czasie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 
na 112 inwestycji 42 są zlokalizowane na terenie posiadającym 
MPZP, a 70 poza terenami, gdzie obowiązują MPZP. 

Wpływ hałasu na ceny gruntów
Obecność hałasu w życiu człowieka szczególnie w mieście 
jest typowym zjawiskiem. Elementy takie jak drogi, lotni-
ska, linie kolejowe i tramwajowe, linie elektroenergetyczne, 
tereny przemysłowe są źródłami hałasu. Należy pamiętać, 
że hałas jest zjawiskiem subiektywnym tzn., że każdy czło-
wiek różnie odbiera dźwięki. Na rysunku 5 przedstawiono 
ocenę subiektywnego odczuwania hałasu przez ludzi przy 
różnych poziomach LAeq

 w przedziałach co 5 dB [8]. 

na poziomie 0,7–0,94% przy wzroście hałasu o 1 dB [11]. 
W literaturze zagranicznej wskaźnik NSDI, czyli obniżenia 
wartości domów pod wpływem hałasu, jest na zbliżonym po-
ziomie i wynosi 1,2% utraty wartości przy wzroście hałasu 
o 1 dB –  powyżej 55 dB [12]. Autorzy badający wpływ ha-
łasu na zmianę kosztów zabudowy w Seulu oszacowali war-
tość wskaźnika NSDI na poziomie 1,3% [13].

Jak wynika z danych zebranych z różnych publikacji, 
wskaźnik zmniejszenia wartości nieruchomości przyjmuje 
wartości zbliżone do 1% przy wzroście hałasu o 1 dB. 
Oznacza to, że czynnik hałasu jest bardzo ważny przy usta-
laniu odpowiedniej lokalizacji zabudowy w mieście w przy-
padku dużej liczby mieszkań, gdzie przekroczenie poziomu 
hałasu o daną wartość będzie skutkowało obniżeniem ceny 
„n” mieszkań w budynku.

Pomiary hałasu na poligonach badawczych 
W ramach prac autora badaniom poddano 2 poligony 
w Krakowie. Poligon P_1 zlokalizowany przy ulicy Izydora 
Stelli-Sawickiego oraz poligon P_2 zlokalizowany przy uli-
cy Marii Dąbrowskiej (rys. 6). Pomiary hałasu w terenie 
służyły kalibracji modelu akustycznego, czyli miały posłu-
żyć do poprawnego odwzorowania rzeczywistości w mo-
delu symulacyjnym. W każdym z punktów pomiarowych 
wykonano pomiar hałasu w ciągu 1 godziny na wysokości 
4 metrów nad poziomem terenu. Podczas pomiaru reje-
strowano równocześnie natężenie ruchu pojazdów oraz ich 
średnią prędkość z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie. 

Poligon P_1 (rys. 7) zlokalizowany jest przy ulicy o prze-
kroju 2 x 3. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni 
wynosi odpowiednio 53 metry w przypadku budynku 1 
oraz 81 metrów w przypadku budynku 2. Budynek 1 ma 
wysokość od 23 do 48 metrów, a budynek 2 – 23 metry. 
W celu kalibracji modelu obliczeniowego wykonano po-
miary akustyczne w punktach PKT 1 i PKT 2. Wyniki po-
miarów zestawiono w tabeli 3.

Rys. 5. Udział osób drażnionych przez hałas z różnych źródeł przy różnych przedziałach hałasu

Uciążliwość hałasu wpływa na różne strefy życia ludzi, 
takie jak [9]:

•	 zaburzenia: zasypiania i snu, działania, wydajności, 
koncentracji;

•	 niepokój i stres;
•	 biologiczne czynniki ryzyka (ciśnienie krwi, hormony);
•	 choroby układu krążenia, zaburzenia psychiczne.

Hałas, który wpływa na procesy życiowe człowieka, jest 
obecnie coraz częściej postrzegany jako jeden z czynników 
determinujących ceny gruntów i mieszkań. Do oceny wpły-
wu nadmiernego hałasu na utratę wartości nieruchomości 
stosuje się wskaźnik NDI (Noise Depreciation Index), czyli 
wskaźnik deprecjacji wartości lub wskaźnik NSDI (Noise 
Sensitivity Depreciation Index), czyli wskaźnik wrażliwości 
na deprecjację wartości. Istotą tego wskaźnika jest określe-
nie, jak na cenę nieruchomości wpływa zmiana hałasu o war-
tość 1dB. 

Badania przeprowadzone w Szczecinie wykazały, że war-
tość wskaźnika NSDI kształtuje się na poziomie około 0,8% 
[10]. Z kolei badania na reprezentatywnej grupie transakcji 
w Olsztynie wykazały wpływ hałasu na cenę nieruchomości 

Rys. 6. Rozmieszczenie poligonów badawczych w Krakowie 

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu dla poligonu P_1

Punkty 
pomiarowe

Natężenie ruchu [Poj./h] Prędkość ruchu [km/h] Pomiar
hałasu LAeqPoj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

PKT 1 910 125
71 55

70,3

PKT 2 1505 79 73,6

Tabela 3 
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Poligon P_2 (rys. 8) zlokalizowany jest przy ulicy o prze-
kroju 2 x 2. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni 
wynosi odpowiednio 34 metry w przypadku budynku 3 i 29 
metry w przypadku budynku 4. Wysokość zabudowy w tym 
rejonie to w przypadku budynku 3 – 31 metrów, a budynku 
4 – 31 metry. W celu kalibracji modelu obliczeniowego wy-
konano pomiary akustyczne w punktach PKT 3 i PKT 4. 
Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 4. 

WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 
roku, odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. Jest to francuska krajowa metoda oblicze-
niowa „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”  
opisana w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infra-
structures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” 
i francuskiej normie „XPS 31–133”. Autor opracowania, 
zgodnie z [14], dokonał porównania metody obliczeniowej 
i pomiarowej, oceniając ich zgodność na podstawie zależności:

     (1)

gdzie:
Lzm,i

 – zmierzona wartość wskaźnika hałasu w decybe-
lach [dB]

L
obl,i

 – obliczona dla tych samych warunków wartość 
wskaźnika hałasu w decybelach [dB]

n – liczba pomiarów porównawczych

Otrzymane wyniki wykazały spełnienie wzoru (1), dla-
tego można mówić o równoważności metody pomiarowej 
i obliczeniowej.

Badaniom symulacyjnym poddano zasięg oddziaływa-
nia ponadnormatywnego hałasu o poziomie wyższym od 
65 dB na wysokości 4 metry nad poziomem terenu oraz 
udział powierzchni fasad budynków zagrożonych hałasem 
o danym poziomie. Badania rozprzestrzeniania się dźwięku 
wykonano w odniesieniu do natężeń ruchu w szczytach po-
rannym i popołudniowym. Wyniki pomiarów natężeń ru-
chu oraz średnich prędkości pojazdów przedstawiono w ta-
belach 5 i 6, odpowiednio dla poligonów P_1 i P_2. 

Analizując otrzymane wyniki dla godziny szczytu i przyj-
mując, że natężenie w godzinie szczytu jest równe 10% natę-
żenia dobowego, można przybliżyć natężenie dobowe na 
obydwóch poligonach badawczych. Przyjmując taką uprosz-
czoną metodę, otrzymuje się w przypadku poligonu P_1 na-
tężenie rzędu 20 tys. poj./dobę i poligonu P_2 około 13,5 
tys. poj./dobę. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono mapy 
rozprzestrzenia się hałasu w godzinach szczytu porannego. 

Rys. 7. Poligon badawczy P_1 przy ul. Izydora Stelli-Sawickiego w Krakowie

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu dla poligonu P_2

Punkty pomiarowe
Natężenie ruchu [Poj./h] Prędkość [km/h]

Pomiar 
hałasu LAeqPoj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. 

ciężkie

PKT 3 857 24
49 40

64,5

PKT 4 523 22 66,1

droga serwisowa 
wzdłuż budynku 4 398 6 28 28  – 

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu na poligonie P_1  
– dane z symulacji

Lokalizacja Szczyt ruchu
Natężenie [Poj./h] Prędkość [km/h]

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

ul. Stelli-
-Sawickiego

poranny 1758 152
71 55

popołudniowy 1555 155

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu na poligonie P_2  
– dane z symulacji

Lokalizacja Szczyt ruchu
Natężenie [Poj./h] Prędkość [km/h]

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

ul. Marii 
Dąbrowskiej

poranny 1290 50
51 40

popołudniowy 763 27

ulica osie-
dlowa

poranny 127 3
51 40

popołudniowy 98 2

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Rys. 8. Poligon badawczy P_1 przy ul. Izydora Stelli-Sawickiego w Krakowie

obliczenia symulacyjne hałasu i analizy kosztów
Obliczenia symulacyjne hałasu na poligonach P_1 i P_2 zo-
stały wykonane przy użyciu oprogramowania SoundPLAN 
7.4. Do modelowania wykorzystano metodę obliczania pro-
pagacji hałasu rekomendowaną przez Dyrektywę 2002/49/

1
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Analizując otrzymane mapy rozprzestrzeniania się hałasu 
na wysokości 4 metrów, można stwierdzić, że budynki ozna-
czone symbolami 1, 2, 4 są w zasięgu oddziaływania hałasu 
powyżej 65 dB. Średni zasięg oddziaływania hałasu powyżej 
65 dB w przypadku poligonu P_1 wynosi 62 metry od krawę-
dzi jezdni, natomiast poligonu P_2 –  31 metrów. Jednakże 
w przypadku poligonu P_2, przy zabudowie oznaczonej sym-
bolem „Budynek 4”, umiejscowiona jest ulica „serwisowa”, po 
której przemieszczają się pojazdy do okolicznych bloków. Ruch 
na tej ulicy także wpływa na poziom hałasu określanego na 
ścianie zabudowy oznaczonej symbolem „Budynek 4”, powo-
dując większe przekroczenia dopuszczalnego hałasu.

W celu bardziej szczegółowej analizy wpływu hałasu na 
przedmiotową zabudowę zbadano wpływ hałasu na po-
wierzchnię fasad zabudowy w zakresie całych ścian. Przyjęta 
metoda polegała na rozmieszczeniu punktów receptorowych 
2 metry przed ścianą zabudowy (tak, aby wyeliminować 
wpływ odbicia fali dźwiękowej od ściany) w odstępach 1 me-
tra od siebie. Takie rozmieszczenie punktów pomiarowych 
umożliwiło oszacowanie procentu ścian zabudowy narażo-
nych na hałas w danym przedziale, a tym samym można było 
ocenić wpływ hałasu na zmianę ceny nieruchomości. Na ry-
sunku 11 przedstawiono przykład rozmieszczenia punktów 
receptorowych na fasadach analizowanego budynku 4.

Po wykonaniu obliczeń symulacyjnych obejmujących 
cztery budynki wykonano podział otrzymanych wyników 
na przedziały klasowe o wartości 1 dB. Wyniki takiej anali-
zy z poziomami hałasu na powierzchni fasad zamieszczono 
na rysunku 12. Zobrazowane wyniki posłużyły następnie 
autorowi do wyliczenia spadku ceny nieruchomości związa-
nego z oddziaływaniem hałasu na daną część budynku. Na 
omawianym rysunku zaprezentowano również skumulo-
wane wykresy udziału powierzchni z danym poziomem ha-
łasu. Analizując te wykresy, np. w odniesieniu do budyn-
ków 2 i 3, można zauważyć, że budynek 2 charakteryzuje 
się większą powierzchnią z miejscami, gdzie występuje ha-
łas poniżej 55 dB. Równocześnie porównanie wyższych po-
ziomów hałasu od poziomu 58 dB wskazuje na to, że budy-
nek 3 wypada korzystniej, ponieważ charakteryzuje się 
mniejszą powierzchnią głośniejszych fasad. Takie przebiegi 
krzywych dowodzą, że oprócz odległości od drogi i pozio-
mu hałasu generowanego przez poruszające się po drodze 
pojazdy na klimat akustyczny w najbliższym sąsiedztwie 
zabudowy mają także wpływ ukształtowanie zabudowy (jej 
rzut na płaszczyznę poziomą) oraz szczególnie powierzch-
nia ściany usytuowanej najbliżej drogi. Ma to wpływ na 
poziom udziału powierzchni budynku zagrożonej hałasem. 

Otrzymane wyniki podzielono w tabeli 7, na trzy prze-
działy klasowe hałasu tj. <55 dB, ≥55 dB i ≥65 dB. Analizując 
wyniki obliczeń zestawione w tabeli 7 stwierdzono, że budy-
nek o najmniejszym oddziaływaniu hałasu to budynek 2, 
gdzie udział cichych fasad o poziomie hałasu poniżej 55 dB 
wynosi 45,7% i poziom hałasu w żadnym punkcie nie prze-
kracza poziomu dopuszczalnego. Naj bardziej niekorzystnym 
z analizowanych budynków jest budynek 1, gdzie udział ci-
chych fasad wynosi zaledwie 4,4%, a przekroczenie dopusz-
czalnego poziomu 65 dB występuje na 23,1% powierzchni. 

Rys. 9. Mapa rozprzestrzenia się dźwięku mierzonego na wysokości 4 m – poligon P_1

Rys. 10. Mapa rozprzestrzenia się dźwięku mierzonego na wysokości 4 m – poligon P_2

Rys. 11. Przykład rozmieszczenia receptorów badawczych na budynku 4 – poligon P_2

Rys. 12. Oddziaływanie hałasu na powierzchnię budynku 1 –  4 w przedziałach 1 dB –  
godziny szczytu porannego
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ceny, czyli około 1 do 3 miliona złotych. Jest to możliwe do 
zaakceptowania przez dewelopera w przypadku budowy 
dużych osiedli mieszkaniowych, ale nie uwzględnia póź-
niejszego komfortu życia mieszkańców. 

Wyliczona utrata wartości pojedynczego budynku mo-
głaby być ważnym argumentem na rzecz wykonania do-
datkowych form zabezpieczeń akustycznych. Takie działa-
nia muszą jednak znaleźć wsparcie w regulacjach prawnych 
oraz w działaniach władz samorządowych, które powinny 
wykazywać większą troskę o komfort i zdrowie mieszkań-
ców. Te aspekty powinny być rozważane na równi z intere-
sami deweloperów dążących do dogęszczania zabudowy 
w rejonach, gdzie ona nie powinna już być dogęszczana. 
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Udział powierzchni z danym poziomem hałasu
Udział powierzchni z danym poziomem hałasu

Przedział
< 55 dB ≥55 dB ≥65 dB

% % %

Budynek 1 4,4 95,6 23,1

Budynek 2 45,7 54,3 0

Budynek 3 32,6 67,4 0,2

Budynek 4 21,6 78,4 9

Tabela 7

Do obliczenia utraty wartości budynku z uwagi na hałas 
skorzystano ze wskaźnika NSDI, przyjmując jego wartość 
na poziomie 1%. Oznacza to, że za każdy 1 dB powyżej 
55 dB obniża cenę 1 m2 powierzchni narażonej na dany 
hałas o 1%. Otrzymane wyniki procentowej utarty warto-
ści na poziomie od 3,03% w przypadku budynku 3, do 
wartości 5,87% w przypadku budynku 1 dowodzą, że hałas 
może znacznie zmniejszyć cenę nieruchomości, w szczegól-
ności w przypadku odsprzedaży mieszkania na rynku wtór-
nym. Natomiast w przypadku deweloperów straty w przy-
padku budowy mieszkań w bliskim sąsiedztwie drogi mogą 
sięgać od 1–3 milionów złotych na każdy budynek (tab. 8).

Wyniki analizy wpływu hałasu na utratę wartości budynków  
w przypadku poligonu P_2

Nazwa budynku
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Powierzchnia rzutu [m2] 643 474 1000 920 1035

Powierzchnia użytko-
wa rzutu [m2] 514 379 800 736 828

Liczba kondygnacji [-] 17 8 8 11 11

Powierzchnia użytko-
wa całość [m2] 8745 3034 6400 8096 9108

Cena rynkowa za 1m2 
w danym budynku [zł] 4300 4300 4300 5950 6200

Cena rynkowa całego 
budynku [zł] 50 647 120 27 520 000 48 171 200 56 469 600

Cena rynkowa całego 
budynku z uwzględnie-
niem niekorzystnego 
oddziaływania hałasu

[zł] 47 839 662 26576191 46754400 53 748 001

Utrata wartości [zł] 2 807 458 943 809 1 416 800 2 721 599

Utrata wartości [%] 5,87 3,55 3,03 5,06

Tabela 8

Podsumowanie
Budowa osiedli mieszkaniowych w bliskim sąsiedztwie drogi 
jest w miastach właściwie wszechobecna. Duże braki w pokry-
ciu miast przez MPZP i wydawanie pozwoleń na budowę bez 
jakichkolwiek badań dotyczących prognozowanego oddziały-
wania hałasu prowadzi do narażenia mieszkańców na szkodli-
we oddziaływanie hałasu. Bliskość zabudowy w stosunku do 
ulic pełniących funkcje ruchowe w mieście, gdzie natężenia 
ruchu przekraczają 10 tys. poj./dobę prowadzi do znacznego 
obniżenia wartości zabudowy. Dotyczy to szczególnie przy-
padków wielokondygnacyjnej zabudowy oraz usytuowania jej 
najdłuższej ściany równolegle do krawędzi ulicy. 

Obniżenie wartości zabudowy z uwagi na hałas może 
wynosić w przypadku pojedynczego budynku 3–5% jego 
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Streszczenie: W celu właściwego dostosowania podaży usług prze-
wozowych do ich popytu niezbędna jest znajomość liczby prze-
wożonych pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym. Na jej 
podstawie można zweryfikować ofertę przewozową, którą oferu-
ją przedsiębiorstwa transportowe poprzez właściwie zaplanowaną 
częstotliwość kursowania i wielkość taboru. Obecnie liczbę prze-
wożonych pasażerów można określać, prowadząc pracochłonne 
i kosztowne badania. W artykule przedstawiono algorytm okre-
ślania liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów. Korzystając 
z niego, określono liczbę przewożonych pasażerów w transporcie pu-
blicznym w Krakowie w latach 2006–2015. Dane na temat liczby 
sprzedanych biletów uzyskano na podstawie sprawozdań Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie 
dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 
W końcowej części artykułu porównano wyniki z wynikami uzyska-
nymi na podstawie pomiarów rzeczywistych oraz analizy struktury 
wykorzystywanych przez pasażerów biletów. Znajomość danych hi-
storycznych o wielkości przewożonych pasażerów jest też podstawą 
do prognozowania tej wielkości w następnych latach.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport publiczny, liczba 
przewożonych pasażerów.

Metoda określania rocznej liczby  
przewożonych pasażerów w transporcie 
publicznym w Krakowie na podstawie 
liczby sprzedanych biletów1

Wprowadzenie
W pojazdach transportu publicznego w dalszym ciągu 
brakuje skutecznych zautomatyzowanych urządzeń zlicza-
jących przewożonych pasażerów. Do stosowanych metod 
określania liczby przewożonych pasażerów należy metoda 
pomiarów rzeczywistych oraz metoda badania struktury 
biletów wykorzystywanych przez pasażerów. 

Najbardziej obiektywną metodą określania liczby prze-
wożonych pasażerów jest metoda wykorzystująca pomiary 
rzeczywiste. Jednak ze względu na pracochłonne i kosz-
towne badania tylko niewielka liczba miast decyduje się na 
nią. Polega ona na rozpoznaniu liczby przejazdów rzeczywi-
stych we wszystkich pojazdach i dniach tygodnia [1]. 
Liczba przewożonych pasażerów stanowi sumę wsiadają-
cych pasażerów do pojazdów we wszystkich kursach linii 
komunikacyjnych [1]. Pomiary powinny odbywać się na 
terenie całego miasta w ciągu jednego dnia. 

Liczbę przewożonych pasażerów można określić również 
według metody badania struktury biletów wykorzystywa-
nych przez pasażerów [3]. Problemem jest powszechne 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Mikulska 
50%, W. Starowicz 50%.

uznanie poprawności jej wyników ze względu na ankieto-
wanie użytkowników miejskiego transportu zbiorowego 
dla zidentyfikowania wskaźników ruchliwości poszczegól-
nych grup biletów oraz stosowanie metod statystyki mate-
matycznej do opracowania wyników badań. 

W artykule zaproponowano określanie liczby przewo-
żonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie 
na podstawie liczby sprzedanych biletów. Mając dostęp do 
danych o sprzedaży biletów, określono liczbę przewożonych 
pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie w latach 
2006–2015. Dane na temat liczby sprzedanych biletów 
uzyskano na podstawie sprawozdań Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie dla 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie [4]. Znajomość danych historycznych o wielkości prze-
wożonych pasażerów jest też podstawą do prognozowania 
tej wielkości w następnych latach.

Algorytm określania liczby przewożonych pasażerów 
Na rysunku 1 przedstawiono algorytm określania licz-
by przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie w ciągu roku na podstawie liczby sprzedanych 
biletów.

Rys. 1. Algorytm określania liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie w ciągu roku na podstawie liczby sprzedanych biletów
Źródło: opracowanie własne
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Podstawą do określenia liczby przewożonych pasażerów 
są dane dotyczące liczby sprzedanych biletów oraz wskaźniki 
ruchliwości użytkowników biletów czasowych i okresowych:

•	 liczba sprzedanych biletów jednoprzejazdowych i czasowych 
to liczba sprzedanych sztuk biletów w danym miesiącu;

•	 liczba sprzedanych biletów okresowych obowiązujących to 
suma liczby sprzedanych sztuk w danym miesiącu i bi-
letów okresowych z poprzednich miesięcy, których 
ważność obowiązuje nadal w tym danym miesiącu;

•	 wskaźniki ruchliwości2 oszacowano na podstawie prze-
prowadzonych w Krakowie w 2014 roku badań ru-
chliwości [5]. 

Średni wskaźnik ruchliwości pasażerów transportu publiczne-
go w Krakowie wynosi 2,06 przejazdów, w tym:

•	 w dniu roboczym – 2,02 przejazdów,
•	 w soboty – 2,18 przejazdów,
•	 w niedziele i święta –  2,13 przejazdów.

W tabelach 1 i 2 zamieszczono wartości wskaźników ru-
chliwości użytkowników biletów czasowych i okresowych.

2 Wskaźnik ruchliwości definiowany jest jako średnia liczba przejazdów w ciągu 
jednego dnia ważności biletu.

W przypadku biletów czasowych wskaźniki ruchliwości 
zawierają się w przedziale od 1,10 do 6,47 przejazdów. 
Rosną one wraz z długością okresu, na który ważny jest 
bilet. Wskaźniki ruchliwości nie różnią się istotnie od ro-
dzaju biletu – normalny, ulgowy.

Średni wskaźnik ruchliwości pasażerów transportu pu-
blicznego w Krakowie korzystających z biletów okresowych 
wynosi 2,46 przejazdów, w tym:

•	 w dniu roboczym – 2,34 przejazdów,
•	 w soboty – 2,71 przejazdów,
•	 w niedziele i święta –  2,71 przejazdów.

Wskaźniki ruchliwości użytkowników biletów okreso-
wych rosną w zależności od wzrostu liczby linii, na które 
jest ważny bilet. Dla biletów okresowych na 1 linię ich war-
tość zawiera się w przedziale od 2,11 do 2,40, natomiast 
dla biletów na 2 linie od 2,19 do 2,82 przejazdów. W przy-
padku biletów okresowych sieciowych imiennych wskaźni-
ki ruchliwości są niższe (2,71–3,40 przejazdów) od biletów 
na okaziciela (2,00–4,00 przejazdów). Wskaźniki ruchli-
wości popularnych wśród studentów biletów semestralnych 
mieszczą się w przedziale od 2,94 do 3,02. Podobnie, jak 
w przypadku biletów czasowych, wskaźniki ruchliwości nie 
różnią się istotnie od rodzaju biletu – normalny, ulgowy. 

Kolejnym etapem jest określenie liczby przewożonych 
pasażerów w ciągu miesiąca:

•	 liczba przewożonych pasażerów w ciągu miesiąca na pod-
stawie biletów jednoprzejazdowych –  zastosowanie za-
sady „pasażerów jest tylu, na ile przejazdów sprze-
dano bilety”3,

•	 liczba przewożonych pasażerów w ciągu miesiąca na podsta-
wie biletów czasowych i okresowych –  iloczyn liczby sprze-
danych biletów w danym miesiącu, wskaźnika ruchli-
wości i liczby dni, w których jest ważny dany bilet.

Wcześniej określoną liczbę przewożonych pasażerów na pod-
stawie biletów grupowych bądź weekendowych rodzinnych należy 
dodatkowo pomnożyć przez liczbę osób, które korzystają 
z danego biletu. Założono, że:

•	 liczba osób korzystających z biletów grupowych –  17 
osób (bilet grupowy do 20 osób) lub 12 osób (bilet 
grupowy do 15 osób),

•	 liczba osób korzystających z biletów weekendowych 
rodzinnych – 4 osoby.

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
wszystkich biletów stanowi suma liczby przewożonych pasa-
żerów na podstawie sprzedanych biletów jednoprzejazdo-
wych, czasowych i okresowych we wszystkich miesiącach 
w roku.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku to 
suma liczby przewożonych pasażerów na podstawie wszyst-

3 Przy czym tak uznane przejazdy na podstawie biletów jednorazowych mogą być 
obarczone pewnym błędem, ponieważ zakupiony bilet w danym miesiącu nie musi 
oznaczać, że przejazd zostanie wykonany przez pasażera w miesiącu, w którym 
zakupił bilet.

Wskaźniki ruchliwości – bilety czasowe
Rodzaj biletu Dzień roboczy Sobota Niedziela Średnia

NORMALNE

20 min 1,10 1,08 1,09 1,10

40 min 2,11 2,14 2,16 2,12

60 min 2,20 2,41 2,26 2,24

90 min 2,39 3,32 3,13 2,65

24 h 3,48 4,07 3,36 3,54

48 h 5,03 5,38 5,38 5,14

72 h 5,00 6,27 4,56 5,11

Tygodniowe 6,13 8,32 6,29 6,47

Rodzinne   6,40 3,05 4,58

Dwuprzejazdowy 2,00 2,00 2,00 2,00

ULGOWE

20 min 1,12 1,27 1,10 1,14

40 min 2,06 2,09 2,72 2,18

60 min 2,36 2,58 2,10 2,35

90 min 2,45 3,00 2,57 2,55

24 h 3,26 4,98 3,50 3,55

48 h 3,60 4,48 3,81 3,76

72 h 4,92 2,79 4,89 4,61

Tygodniowe 5,14 12,17 4,00 5,95

Dwuprzejazdowy 2,00 2,00 2,00 2,00

Tabela 1

Źródło: [5]

Wskaźniki ruchliwości – bilety okresowe
Rodzaj biletu Dzień roboczy Sobota Niedziela Średnia

NORMALNE

Na 1 linię 2,16 2,34 2,22 2,19

Na 2 linie 2,37 2,82 2,36 2,43

Sieciowy imienny 3,24 2,74 2,74 3,08

Sieciowy na okaziciela 4,00 2,50 2,00 3,45

ULGOWE

Na 1 linię 2,11 2,19 2,40 2,17

Na 2 linie 2,19 2,30 2,19 2,20

Sieciowy imienny 3,40 2,71 2,80 3,20

Semestralny 2,94 3,02 2,95 2,95

Wszystkie okresowe 2,34 2,71 2,71 2,46

Źródło: [5]

Tabela 2
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z tym założono, że sumaryczna liczba przewożonych pasaże-
rów w ciągu roku w samym mieście Krakowie to sumarycz-
na liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku pomniej-
szona o 1,18%.

Analiza liczby sprzedanych biletów w Krakowie  
w latach 2006–2015
Analizy liczby sprzedanych biletów w Krakowie w latach 
2006–2015 dokonano według ich struktury rodzajowej: 

•	 bilety jednoprzejazdowe,
•	 bilety czasowe,
•	 bilety okresowe obowiązujące.

Na rysunku 4 zaprezentowano liczbę sprzedanych bile-
tów w Krakowie w latach 2006–2015 według ich struktu-
ry rodzajowej [w mln].

kich biletów (jednoprzejazdowe, czasowe, okresowe), liczby 
przejazdów bezpłatnych i bez biletu. Aby ją określić, ko-
nieczne jest powiększenie wcześniej uzyskanej liczby przewo-
żonych pasażerów na podstawie wszystkich biletów o liczbę 
przejazdów bezpłatnych i bez biletu. Korekty dokonano na 
podstawie wyników badań przeprowadzonych w Krakowie 
w 2014 roku [5]. 

Na rysunku 2 przedstawiono udział przejazdów na pod-
stawie wszystkich biletów, przejazdów bezpłatnych i bez 
biletu.

Rys. 2. Udział poszczególnych rodzajów przejazdów
Źródło: [5]

Przyjęto, że liczba przewożonych pasażerów w ciągu 
roku na podstawie wszystkich biletów stanowi 81,94% 
wszystkich przejazdów w ciągu roku. Następnie, korzysta-
jąc z proporcji, wyznaczono liczbę przejazdów bezpłatnych 
i bez biletu, zakładając, że z przejazdów bezpłatnych korzy-
sta 15,87% pasażerów, natomiast 2,19% pasażerów podró-
żuje bez ważnego biletu 

Natomiast, aby określić sumaryczną liczbę przewożonych 
pasażerów w samym mieście Krakowie, konieczne jest pomniej-
szenie wcześniej uzyskanej sumarycznej liczby przewożo-
nych pasażerów w ciągu roku o liczbę przewożonych pasa-
żerów na terenie aglomeracji, czyli korzystających z prze-
wozów wyłącznie w gminach lub pomiędzy nimi (pasa żerowie 
zarówno wsiadają, jak i wysiadają jedynie w strefie pod-
miejskiej). Na rysunku 3 zaprezentowano graficzną inter-
pretację przewozów w mieście i poza miastem.

 Rys. 3. Przewozy pasażerów w Krakowie i poza miastem
Źródło: opracowanie własne

Liczba przejazdów na terenie aglomeracji została okre-
ślona na podstawie badań z 2014 roku [4]. W 2014 roku 
wyniosła ona 4,2 mln, co stanowi 1,18% liczby wszystkich 
przejazdów (w 2014 roku liczba przewożonych pasażerów 
w transporcie publicznym wyniosła 355,3 mln, zatem liczba 
przejazdów na terenie aglomeracji stanowi 4,2 mln/ 355,3 
mln*100[%]=1,18[%] wszystkich przejazdów). W związ ku 

Rys. 4. Liczba sprzedanych biletów według ich struktury rodzajowej w Krakowie w latach 
2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Do roku 2011 największą popularnością wśród pasaże-
rów cieszyły się bilety jednoprzejazdowe. W latach 2011–2013 
nastąpił drastyczny spadek w sprzedaży biletów jednoprze-
jazdowych. Obecnie liczba sprzedanych biletów jednoprze-
jazdowych nadal maleje, jednak już nie tak gwałtownie. 
W ostatnim roku (2015) liczba sprzedanych biletów jedno-
przejazdowych jest najmniejsza ze wszystkich analizowanych 
lat i wynosi jedynie 14,0 mln. W porównaniu z rokiem 2008, 
w którym sprzedano ich najwięcej, oznacza to o 68,15% 
mniej sprzedanych biletów jednoprzejazdowych. 

W sprzedaży biletów czasowych istnieje tendencja od-
wrotna niż w przypadku biletów jednoprzejazdowych. Od 
2011 pasażerowie zdecydowanie zrezygnowali z biletów 
jednoprzejazdowych na rzecz biletów czasowych. Gwałtowny 
wzrost sprzedaży biletów czasowych spowodowany był 
wprowadzeniem z końcem 2010 roku nowego rodzaju bile-
tu czasowego – 15-minutowego (a od 2013 roku –  20-mi-
nutowego), który cieszy się dużą popularnością wśród pasa-
żerów. W ostatnich latach (od 2012 roku) liczba sprzeda-
nych biletów czasowych maleje, ale w porównaniu do lat 
2006–2009 jest to i tak ponad 4-krotnie więcej sprzeda-
nych biletów czasowych. 

Liczba wykorzystywanych przez pasażerów biletów okre-
sowych we wszystkich analizowanych latach jest najniższa, 
jednak w ostatnich latach (2013–2015) są one coraz czę-
ściej wybierane przez pasażerów. Najwięcej biletów okreso-
wych pasażerowie wykorzystali w ostatnim roku (w 2015) 



TransporT miejski i regionalny 12 2016

22

– 2,72 mln. W porównaniu do roku 2006 oznacza to o pra-
wie 30% więcej wykorzystanych przez pasażerów biletów 
okresowych.

liczba przewożonych pasażerów na podstawie  
poszczególnych grup biletów
Na rysunku 5 i w tabeli 3 zaprezentowano liczbę przewożo-
nych pasażerów w ciągu roku na podstawie poszczególnych 
grup biletów w latach 2006–2015 [mln].

Rysunek 6 prezentuje liczbę przewożonych pasażerów 
w ciągu roku na podstawie wszystkich biletów w latach 
2006–2015 [mln]. 

Rys. 5. Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie poszczególnych grup 
biletów w latach 2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
 poszczególnych grup biletów w latach 2006–2015 [mln]

Lata
Na podstawie 

biletów jednoprze-
jazdowych [mln]

Na podstawie 
biletów czaso-

wych [mln]

Na podstawie 
biletów okreso-

wych [mln]

Na podstawie 
wszystkich grup 

biletów [mln]

2006 46,1 21,0 175,1 242,1

2007 47,3 20,7 180,7 248,7

2008 50,4 19,5 181,8 251,7

2009 49,7 19,7 181,4 250,9

2010 45,2 23,3 183,3 251,8

2011 35,7 27,3 190,5 253,5

2012 26,7 55,1 203,1 284,8

2013 17,6 47,8 221,7 287,1

2014 16,8 45,5 225,7 288,0

2015 15,9 43,6 241,4 301,0

Suma 351,3 323,7 1984,8 2659,8

Min. 15,9 19,5 175,1 242,1

Max. 50,4 55,1 241,4 301,0

Rozstęp 34,5 35,6 66,4 58,8

Odchylenie 
standardowe 14,5 14,0 23,3 21,5

Współczynnik 
zmienności 41,4% 43,1% 11,7% 8,3%

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

W transporcie publicznym w Krakowie najwięcej pa-
sażerów przewożonych jest na podstawie biletów okreso-
wych, a ich liczba wciąż rośnie. Odwrotna sytuacja jest 
w przypadku przejazdów na podstawie biletów jednoprze-
jazdowych i czasowych – w ostatnich latach widoczny jest 
ich spadek.

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
wszystkich biletów stanowi sumę liczby przewożonych pasa-
żerów w ciągu roku na podstawie biletów jednoprzejazdo-
wych, czasowych i okresowych.

Rys. 6. Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie wszystkich biletów  
w latach 2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podsta-
wie wszystkich biletów w latach 2006–2015 zawarta jest 
w przedziale od 242,1 mln (2006) do 301,0 mln (2015 rok). 
Liczba przejazdów na podstawie wszystkich biletów w latach 
2006–2011 utrzymywała się na porównywalnym poziomie. 
W 2012 roku liczba przewożonych pasażerów na podstawie 
wszystkich biletów wzrosła o 14,01% i wyniosła 284,8 mln. 
Liczba przejazdów na podstawie wszystkich biletów w dal-
szym ciągu wykazuje rosnącą tendencję. W ostatnim roku 
(2015) przewieziono 301,0 mln pasażerów na podstawie 
wszystkich biletów. W porównaniu do roku 2006 oznacza to 
o 24,3% więcej przewożonych pasażerów.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów  
w ciągu roku w Krakowie
W tabeli 4 i na rysunku 7 przedstawiono sumaryczną liczbę 
przewożonych pasażerów w ciągu roku w latach 2006–2015 
[mln], która stanowi sumę przejazdów na podstawie wszyst-
kich biletów, przejazdów bezpłatnych i przejazdów bez biletu.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku  
w latach 2006–2015 [mln]

Lata

Liczba przewożonych 
pasażerów na  

podstawie wszystkich 
biletów [81,94%]

Przejazdy 
bezpłatne 
[15,87%]

Przejazdy 
bez biletu 
[2,19%]

Sumaryczna liczba 
przewożonych  

pasażerów w ciągu 
roku [100%] 

2006 242,1 46,9 6,2 295,2

2007 248,7 48,2 6,3 303,2

2008 251,7 48,8 6,4 306,9

2009 250,9 48,6 6,4 305,9

2010 251,8 48,8 6,4 307,0

2011 253,5 49,1 6,4 309,1

2012 284,8 55,2 7,2 347,2

2013 287,1 55,9 7,3 352,0

2014 288,0 56,3 7,4 354,1

2015 301,0 58,3 7,6 366,9

Suma 2 659,8 516,1 67,6 3 247,4

Min. 242,1 46,9 6,2 295,2

Max. 301,0 58,3 7,6 366,9

Rozstęp 58,8 11,4 1,4 71,7

Odchylenie 
standardowe 21,5 4,3 0,5 26,8

Współczynnik 
Zmienności 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
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W tabeli 5 i na rysunku 8 zaprezentowano sumaryczną 
liczbę przewożonych pasażerów w ciągu roku w samym 
mieście Krakowie w latach 2006–2015 [mln], czyli suma-
ryczną liczbę przewożonych pasażerów pomniejszoną o licz-
bę przejazdów na terenie aglomeracji. 

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu 
roku w Krakowie w latach 2006–2015 zawarta jest w prze-
dziale od 291,7 mln (2006) do 362,5 mln (2015 rok). W la-
tach 2006–2011 liczba przewożonych pasażerów w trans-
porcie publicznym w Krakowie utrzymywała się na podob-
nym poziomie. W 2012 roku nastąpił widoczny wzrost 
liczby przewożonych pasażerów (o ponad 14%). Liczba prze-
wożonych pasażerów w dalszym ciągu rośnie. W ubiegłym 
roku przewieziono 362,5 mln pasażerów. W porównaniu do 
roku 2006 oznacza to o 24,3% wzrost liczby przewożonych 
pasażerów transportem publicznym w Krakowie.

Porównanie liczby przewożonych pasażerów w ciągu roku 
określonej różnymi metodami
W tabeli 6 porównano liczbę przewożonych pasażerów 
w latach 2006–2015 określoną według metody wykorzy-
stującej liczbę sprzedanych biletów wraz z innymi metoda-
mi (wg [2]). 

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5 Tabela 6

Rys. 7. Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku w latach 2006–2015 
[mln] (przejazdy na podstawie biletów + przejazdy bezpłatne + przejazdy bez biletu)
Źródło: opracowanie własne

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku 
w Krakowie w latach 2006–2015 [mln]

Lata
Sumaryczna liczba 

przewożonych pasa-
żerów w ciągu roku 

Liczba przejazdów na 
terenie aglomeracji 

[1,18%] (-)

Sumaryczna liczba  
przewożonych pasażerów 
w ciągu roku w Krakowie 

[tylko miasto]

2006 295,2 3,5 291,7

2007 303,2 3,6 299,6

2008 306,9 3,7 303,2

2009 305,9 3,7 302,2

2010 307,0 3,7 303,3

2011 309,1 3,7 305,4

2012 347,2 4,2 343,0

2013 352,0 4,2 347,7

2014 354,1 4,2 349,8

2015 366,9 4,4 362,5

Suma 3 247,4 39,0 3 208,4

Min. 295,2 3,5 291,7

Max. 366,9 4,4 362,5

Rozstęp 71,7 0,9 70,8

Odchylenie 
standardowe 26,8 0,3 26,5

Współczynnik 
zmienności 8,3% 8,3% 8,3%

Rys. 8. Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku w Krakowie w latach 
2006–2015 [mln] (bez przejazdów na terenie aglomeracji)
Źródło: opracowanie własne

Porównanie liczby przewożonych pasażerów w latach 2006–2015 
określonej wg metody wykorzystującej liczbę sprzedanych biletów 

wraz z innymi metodami [mln]
Rok Metoda wykorzystująca 

liczbę sprzedanych 
biletów 

Metoda pomiarów 
rzeczywistych

(wg[2]) 

Metoda badania struktury 
biletów wykorzystywanych 
przez pasażerów (wg[2])

Liczba przewiezionych 
pasażerów  [mln]

Liczba przewiezionych 
pasażerów [mln]

Liczba przewiezionych 
pasażerów  [mln]

2006 291,7 328,8 302,0

2007 299,6 320,8

2008 303,2 331,9

2009 302,2 336,2 330,3

2010 303,3 335,8 336,4

2011 305,4 336,4 345,0

2012 343,0 352,2

2013 347,7 343,9 372,1

2014 349,8 351,0

2015 362,5

Metoda wykorzystująca liczbę sprzedanych biletów daje 
podobne wyniki co pozostałe metody. Liczba przewożonych 
pasażerów określona na podstawie metody wykorzystującej 
liczbę sprzedanych biletów jest najbardziej zbliżona do liczby 
przewożonych pasażerów określonej za pomocą pomiarów 
rzeczywistych. Ostatnie pomiary liczby przewożonych pasa-
żerów w transporcie publicznym w Krakowie miały miejsce 
w 2014 roku. W tym roku przeprowadzono również badania 
ruchliwości, na podstawie których określono w pracy liczbę 
przewożonych pasażerów. W związku z tym można stwier-
dzić, że metoda wykorzystująca liczbę sprzedanych biletów obarczo-
na jest błędem około 1% (różnica w liczbie przewożonych pasa-
żerów w 2014 roku w stosunku do pomiarów rzeczywistych 
wynosi jedynie 0,3%). We wcześniejszych latach różnica ta 
jest większa (rzędu około 10%). Wynikać może to z tego, że 
ruchliwość pasażerów zmienia się na przestrzeni lat. W związ-
ku z tym w metodzie konieczne jest uaktualnianie danych na 
temat ruchliwości pasażerów. 
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Na rysunku 9 przedstawiono liczbę przewożonych pasa-
żerów w transporcie publicznym w Krakowie określanej 
według różnych metod szacowania

(bilety jednoprzejazdowe, czasowe, okresowe). W latach 
2006–2010 liczba sprzedanych biletów jednoprzejazdo-
wych utrzymywała się na podobnie wysokim poziomie. 
Bilety jednoprzejazdowe cieszyły się największą popularno-
ścią wśród pasażerów. W latach  2011–2013 nastąpił dra-
styczny spadek w ich sprzedaży. Obecnie liczba sprzeda-
nych biletów  jednoprzejazdowych  nadal maleje, jednak 
już nie tak gwałtownie, jak w latach 2011–2013.  Od roku 
2012 pasażerowie zdecydowanie zrezygnowali z biletów 
jednoprzejazdowych na rzecz biletów czasowych. Choć ich 
sprzedaż obecnie maleje to są one w dalszym ciągu najczę-
ściej wybierane przez pasażerów. Liczba wykorzystywanych 
przez pasażerów biletów okresowych we wszystkich anali-
zowanych latach jest najniższa w ogólnej sprzedaży biletów. 
Jednak w ostatnich latach są one coraz częściej wybierane 
przez pasażerów. 

Najwięcej pasażerów przewożonych jest na podstawie 
biletów okresowych, a ich liczba wciąż rośnie. Przeciwnie 
jest w przypadku przejazdów na podstawie biletów jedno-
przejazdowych i czasowych – w ostatnich latach widoczny 
jest spadek w liczbie przewożonych pasażerów na podsta-
wie biletów jednoprzejazdowych i czasowych. 

W  latach  2006–2011  liczba przewożonych pasażerów 
w transporcie publicznym w Krakowie utrzymywała się na 
podobnym poziomie (w tych latach przewożono średnio 
300,9 mln pasażerów w ciągu roku).  W 2012 roku nastą-
pił widoczny wzrost liczby przewożonych pasażerów (w po-
równaniu do poprzednich lat  liczba przewożonych pasaże-
rów wzrosła o 14,0% i wyniosła 343,0 mln). W transporcie 
publicznym w Krakowie przewozi się coraz więcej pasaże-
rów. W ostatnim  roku  (2015)  przewieziono 362,5 mln 
pasażerów. W porównaniu do roku 2006 oznacza to o pra-
wie 25% wzrost liczby przewożonych pasażerów. 
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Rys. 9. Liczba przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie określona 
według różnych metod szacowania [mln]
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Aby właściwie dostosować podaż usług przewozowych do 
ich popytu, konieczne jest poznanie liczby przewożonych 
pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym. Najbardziej 
obiektywną metodą określania liczby przewożonych pasa-
żerów jest metoda wykorzystująca pomiary rzeczywiste. 
Jednak ze względu na pracochłonne i kosztowne badania 
tylko niewielka liczba miast decyduje się na metodę po-
miarów rzeczywistych. Metoda określania liczby przewo-
żonych pasażerów na podstawie struktury biletów wyko-
rzystywanych przez pasażerów pozwala na proste i sto-
sunkowo szybkie szacunki. Problemem  jest powszechne 
uznanie poprawności jej wyników ze względu na ankieto-
wanie użytkowników miejskiego transportu zbiorowego 
dla zidentyfikowania wskaźników ruchliwości w korzysta-
niu z poszczególnych grup biletów oraz stosowanie metod 
statystyki matematycznej do opracowania wyników badań. 
Znajomość danych historycznych o wielkości przewożo-
nych pasażerów jest też podstawą do prognozowania tej 
wielkości w następnych latach [6].

Przedstawiona w artykule metoda określania liczby prze-
wożonych pasażerów wykorzystująca liczbę sprzedanych bi-
letów stanowi alternatywę w stosunku do wcześniej znanych 
i często kosztownych metod. Podstawą do określenia liczby 
przewożonych pasażerów są dane dotyczące liczby sprzeda-
nych biletów oraz wskaźniki ruchliwości. Liczba sprzedanych 
biletów jednoprzejazdowych, czasowych i okresowych zosta-
ła określona na podstawie sprawozdań Zarządu MPK SA  ze 
sprzedaży biletów dla ZIKiT. Dokonano autorskiego oszaco-
wania odpowiednich wielkości ruchliwości w przypadku ko-
rzystania przez pasażerów z biletów czasowych i okresowych 
oraz udziału liczby przejazdów bezpłatnych i bez biletu. 
Metoda określania liczby przewożonych pasażerów wykorzy-
stująca liczbę sprzedanych biletów obarczona jest niewielkim 
jednoprocentowym błędem, jednak wymaga uaktualniania 
badań ruchliwości pasażerów. 

Analizy liczby sprzedanych biletów w Krakowie w la-
tach 2006–2015 dokonano wg ich struktury rodzajowej 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia podejście do oceny potencjalnego 
rozwoju otoczenia przystanków kolejowych, które mają funkcjono-
wać w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, a zloka-
lizowane są w terenach podmiejskich, tzw. eksurbiach. Istotną kwe-
stią w rozwoju tych przystanków wydaje się pełnić układ drogowy, 
który ma funkcję strukturotwórczą nie tylko w zagospodarowaniu 
przestrzennym, ale także dla zapewnienia dostępności przystanku 
różnymi środkami transportu. Zarówno układ ortogonalny lub frak-
talny posiada pozytywne, jak i negatywne cechy świadczące o po-
tencjalnym rozwoju otoczenia przystanku kolejowego. Kryterium 
oceny systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku kolejowego 
będzie uwzględniało kilka elementów związanych z dostępnością do 
systemów transportowych, jak i kwestii rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego i przestrzeni publicznych. Odpowiedni rozwój tych 
przystanków może przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności 
oraz wzrostu  liczby pasażerów, co wpłynie na efektywność finansową 
systemu kolei aglomeracyjnej. Dodatkowo w artykule przedstawione 
będą dwa przykłady przystanków kolejowych, a ocenie podlegać bę-
dzie ich dostępność do systemów transportowych.
Słowa kluczowe: systemy transportowe, kolej aglomeracyjna, przy-
stanki kolejowe, potencjał pasażerski. 

otoczenie przystanków Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej jako element  
kształtujący potencjał pasażerski1

lewania się miast i wzrostu liczby samochodów na wlotach 
drogowych. Efekt ten wpływa negatywnie na funkcjonowa-
nie miasta, ale także zniekształca jego sylwetkę i degraduje 
ład przestrzenny. Prowadzi to do problemów z zarządzaniem 
i rozwojem struktury przestrzennej, co wpływa na obniżanie 
się jakości życia mieszkańców.

Wydaje się, że najbardziej efektywnym środkiem trans-
portu w obszarach funkcjonalnych dużych miast jest kolej, 
która w formule kolei aglomeracyjnej może wykorzystywać 
infrastrukturę istniejącą i zapewniać szybkie dotarcie do celu 
podróży (kolej nie jest narażona na wpływ kongestii motory-
zacyjnej poprzez pełne wydzielenie od ruchu samochodowe-
go). Powinna temu towarzyszyć aktywizacja otoczenia przy-
stanków kolejowych, a co za tym idzie rozwój miast oraz 
miejscowości zlokalizowanych wzdłuż trasy. Istnieje jednak 
jeden warunek – przystanki kolei aglomeracyjnej muszą być 
dostępne dla mieszkańców i zapewniać im realizowanie do-
datkowych aktywności. Zatem otoczenie przystanków, jak 
i ich obsługa, musi zostać zagospodarowane. 

Modele funkcjonalno-przestrzenne rozwoju otoczenia  
przystanków kolei aglomeracyjnej w obszarach  
ekstensywnie zabudowanych
Mieszkańcy miast położonych w aglomeracji i pracujących 
w Krakowie chcieliby dojeżdżać do pracy dużo szybciej 
i w bardziej komfortowych warunkach. Dla nich oferta ko-
lei aglomeracyjnej spełnia te postulaty. Jednak, aby system 
ten mógł w pełni funkcjonować i wpływać na zwiększanie 
udziału podróży odbywanych koleją, musi być zapewnio-
na dobra dostępność transportowa do przystanków SKA, 
a forma zagospodarowania przestrzennego wokół tych 
przystanków powinna podnosić atrakcyjność korzystania 
z nich. Tymczasem obserwuje się, że zarówno dostępność 
różnych środkami lokomocji, jak i otoczenie tych przystan-
ków jest nieatrakcyjne i zniechęca do korzystania w co-
dziennych podróżach z tej formy transportu. 

Najliczniejszymi typami przystanków w obszarach pod-
miejskich aglomeracji krakowskiej są przystanki należące do 
tzw. terenów eksurbii –  cechuje je ekstensywna zabudowa, 
o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Przystanki te zlokali-
zowane są w znacznej odległości od większych skupisk osad-
niczych i będą stanowiły źródło podróży do centrum aglo-
meracji, z uwzględnieniem przesiadki z innych środków 
transportu na kolej. Ten typ przystanku posiada także spe-
cyficzną funkcję – jest ona skupiona jedynie na możliwości 
zrealizowania przesiadki na kolej aglomeracyjną, z innych 

Wprowadzenie
W Polsce od kilkunastu lat zaobserwować można osiedlanie się 
ludności w obszarach funkcjonalnych dużych miast. Rozwój 
tych terenów zmienia obraz stref podmiejskich, nie tylko pod 
kątem zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszyst-
kim pod kątem obciążenia ruchem wlotów drogowych dużych 
miast. Obserwując ich rozwój w aglomeracji, można odnieść 
wrażenie, że powielane są błędy popełniane przez miasta eu-
ropejskie, kiedy to u nich następował wzrost gospodarczy. 
Poprawa dostępności samochodu, a co jest z tym związane 
i wzrost wskaźnika motoryzacji, doprowadziło do tego, że 
mobilność mieszkańców aglomeracji staje się coraz większa. 
Dostępność do samochodu szczególnie dla mieszkańców aglo-
meracji jest niezwykle istotna – odległość pomiędzy miejscem 
zamieszkania a miejscem pracy wymusza korzystanie z tego 
środka transportu. Jednocześnie dostępność do samochodu 
ułatwia podjęcie decyzji o zamieszkaniu poza granicami duże-
go miasta. Ponadto w ostatnich latach nastąpiła modernizacja 
układu drogowego oraz powstały nowe odcinki dróg szybkie-
go ruchu, co wpłynęło na skrócenie czasu dojazdu do ośrodka 
metropolitalnego. Stanowi to kolejny impuls do zamieszkania 
w strefie podmiejskiej, przyczynia się to do efektu tzw. roz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Faron 
70%, M. Dudek 30%.
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środków transportu. Nie oznacza to, że ten typ przystanku 
pełni mało znaczącą rolę w systemie SKA. Wręcz przeciwnie 
– umożliwia on przejęcie podróży odbywanych samocho-
dem z małych i średnich miejscowości (a także wsi), które 
nie są dobrze obsługiwane jakimkolwiek środkiem transpor-
tu zbiorowego. Takich miejscowości w Krakowskim 
Obszarze Metro po litalnym jest bardzo dużo. Zatem nie-
zwykle istotną rolą w podnoszeniu atrakcyjności takiego 
przystanku będzie stanowił rozwój otoczenia przystanku 
przesiadkowego, pod kątem dobrej dostępności samocho-
dem oraz sprawnej przesiadki na kolej. W przyszłości jed-
nak przystanki te mogą zapoczątkowywać rozwój osadnic-
twa wokół nich, w zasięgu dobrej dostępności pieszej (przy-
kład rozwoju terenów podmiejskich w Hamburgu, wokół 
kolei S-Bahn). Pytaniem jest jednak, który układ drogowy 
wokół przystanku kolejowego bardziej sprzyja rozwojowi 
zabudowy mieszkaniowej, a który lepiej sprawdzi się w przy-
padku typowej przesiadki z samochodu na kolej? 

Otoczenie przystanków kolejowych powinno rozwijać 
się według ustalonej metody [1], która uwzględnia typ 
układu ulicznego w jego otoczeniu lub dworca kolejowego, 
funkcję i intensywność zabudowy (jeśli wokół przystanku 
pojawić się ma nowa forma zabudowy), system transporto-
wy obsługujący przystanek oraz układ przestrzeni publicz-
nych. Układ uliczny w obrębie przystanku czy dworca ko-
lejowego może być kształtowany według dwóch modeli: 
ortogonalnego i fraktalnego. 

Układ ortogonalny charakteryzuje się układem ulic, 
w których główna ulica prowadząca ruch o charakterze 
regionalnym zlokalizowana jest w znacznej odległości od 
przystanku kolejowego (rys. 1). Od niej odchodzi droga o niż-
szej klasie i przechodzi prostopadle do linii kolejowej. 
Wokół tej drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkanio-
wa o niskiej intensywności, ekstensywna. Przystanki kole-
jowe posiadające w swoim sąsiedztwie układ ortogonalny 
ulic znajdują się najczęściej w znacznej odległości od więk-
szych skupisk zabudowy (wsi) – wsie te rozwijały się raczej 
wzdłuż głównej drogi niż wokół przystanku kolejowego 
(np. wieś Węgrzce Wielkie, Kłaj, Stanisławice, Rzezawa, 
Jasień Brzeski, Biadoliny).

Bardziej szczegółowa analiza zagospodarowania prze-
strzennego oraz układu transportowego zostanie przedsta-
wiona na przykładzie przystanku Biadoliny. Jest on położony 
w ciągu linii 91 Kraków Główny – Tarnów – Rzeszów Główny 
– Medyka, 10,3 km na wschód od stacji Brzesko-Okocim. 
Modernizacja tej linii jest obecnie na ukończeniu i w grudniu 
2016 ma być włączona do systemu Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. Przystanek ten położony jest na terenie gmi-
ny Dębno, ale duże zainteresowanie jego funkcjonowaniem 
obserwuje się także w gminie Borzęcin. Wprawdzie powiąza-
nia transportowe z tą gminą są utrudnione przez poprzecznie 
biegnącą autostradę A4, ale dzięki istniejącym przejazdom 
nie stanowi ona istotnej bariery transportowej. W bezpośred-
nim sąsiedztwie przystanku przebiega droga powiatowa 
1407K, natomiast w niedużej odległości także 1421K, która 
zapewnia powiązania na kierunku północ–południe. W naj-
bliższych latach planuje się budowę parkingu strategicznego 

Rys. 1. Układ drogowy ortogonalny w sąsiedztwie przystanku kolejowego w obszarach eks-
tensywnie zabudowanych 
Źródło: opracowanie własne

Park and Ride, którego realizacja jest także w interesie gminy 
Borzęcin. Jego budowa usprawni w istotnym stopniu powią-
zania transportowe zwłaszcza dla tej gminy, która obecnie 
posiada połączenia wyłącznie za pomocą dróg powiatowych.

W strefie dogodnej dostępności pieszej, która w przy-
padku przystanków kolejowych wynosi 600–800 metrów, 
zamieszkuje stosunkowo niewiele osób. Jest to spowodo-
wane zarówno rozproszeniem zabudowy, jak i jej ulicowym 
charakterem. Aby zwiększyć tę strefę, postuluje się stwo-
rzenie w obrębie parkingu samochodowego stanowisk do 
pozostawiania rowerów. Winny one być objęte systemem 
monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa 
pozostawionym tam pojazdom. Jak pokazują doświadcze-
nia zagraniczne należy bacznie monitorować liczbę pozo-
stawianych rowerów i dostosowywać do potrzeb liczbę sta-
nowisk. Sieć dróg gminnych i powiatowych może być wy-
korzystana dla ruchu rowerowego, gdyż obserwuje się na 
nich niewielkie natężenia ruchu samochodowego oraz nie-
znaczny udział ruchu ciężkiego. 

Dodatkowo władze gminy Dębno planują reaktywację 
linii komunikacji autobusowej o charakterze dowozowym 
[2]. Ma ona zapewnić dostępność do infrastruktury kolejo-
wej miejscowości położonych w większej odległości, zwłasz-
cza w południowo-wschodniej części (Niedźwiedza, Łoniowa, 
Porąbka Uszewska, Dębno). W sąsiedztwie przystanków au-
tobusowych planuje się także budowę parkingów rowero-
wych w systemie Bike and Ride, celem zwiększenia strefy 
dogodnej dostępności.

Układ fraktalny charakteryzuje się układem dróg pro-
mieniście odchodzących od punktu centralnego – w tym 
przypadku przystanku kolejowego (rys. 2). Najczęściej jedna 
z dróg posiada funkcje ulicy głównej lub zbiorczej, a pozostałe 
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drogi są wobec siebie równorzędne i mają niższe klasy funk-
cjonalne. Układ fraktalny w sąsiedztwie przystanku charak-
teryzuje te wsie, które rozwijały się właśnie wokół przystanku 
(np. Podłęże, Sterkowiec, Staniątki, Cikowice, Bogu mi ło-
wice). W przypadku układu fraktalnego zabudowa miesz -
kaniowa rozwijała się wokół przystanku kolejowego i wokół 
ulic promieniście od niego odchodzących. 

Jak już wspomniano, przykładem takiego układu jest oto-
czenie przystanku Sterkowiec zlokalizowanego na linii 91, 
5,1 km na wschód od stacji Brzesko-Okocim. Jest on położony 
na wschodnich rubieżach gminy Brzesko. W jego bezpośred-
nim sąsiedztwie planuje się w najbliższych latach budowę par-
kingu strategicznego w systemie Park and Ride [3][4], którego 
realizacja jest popierana też przez sąsiednie gminy: Dębno oraz 
Szczurową. Dojazd od tego parkingu będzie zdecydowanie 
dogodniejszy niż do planowanego parkingu w Brzesku, któ-
rego układ transportowy jest już obecnie w godzinach szczy-
tu przeciążony, co może powodować wydłużenie czasu dojaz-
du, a także ze względu na dużą atrakcyjność (zwłaszcza dla 
dojazdów z gmin położonych na południe od Brzeska wzdłuż 
drogi krajowej nr 75, np. Gnojnik, Czchów czy Iwkowa) 
i trudności w znalezieniu miejsca postojowego. Dostęp do 
przystanku w Sterkowcu samochodami zapewniają dwie 
drogi powiatowe (1430K oraz 1434K), które niedawno zo-
stały wyremontowane. Ich promienisty układ gwarantuje 
dostępność ze wszystkich kierunków ciążeń. 

Rozproszony charakter zabudowy powoduje, że w strefie 
dogodnej dostępności pieszej znajduje się stosunkowo nie-
wielu mieszkańców. Podobnie jak w przypadku przystanku 
Biadoliny, sieć drogowa również może być wykorzystywana 
dla ruchu rowerowego (niska klasa funkcjonalna, małe natę-
żenie ruchu samochodowego), jednakże winien być on uzu-
pełniony kilkoma ciągami obecnych dróg polnych poprzez 
modernizację ich nawierzchni oraz niewielkich mostów na 
ciekach wodnych przecinających ten obszar. 

Każdy z tych układów powinien zapewniać dobrą do-
stępność do innych systemów transportowych oraz umożli-
wić rozwój zabudowy, jeśli przystanek miałby zmienić 
funkcję otoczenia na mieszkaniową lub związaną z miej-
scem pracy czy usług. Dodatkowo każdy z nich powinien 
zapewnić możliwość kreowania wysokiej jakości przestrzeni 
publicznej wokół przystanku i na drodze dojścia. Można 
wyróżnić zatem trzy obszary planistyczne (strefowanie 
funkcji zabudowy, kreowanie przestrzeni publicznej oraz 
kształtowanie węzła przesiadkowego) zależne od układu 
sieci ulicznej, na jakie należy zwrócić uwagę przy planowa-
niu przestrzennym obszaru wokół przystanku kolejowego.

W przypadku, gdy obszar wokół przystanku miałby po-
tencjalnie zostać przekształcony w teren o zabudowie np. 
mieszkaniowej, należy tak kształtować jego otoczenie, aby 
zapewnić strefowanie tej funkcji. Generalnie należy dążyć 
do spełnienia postulatu o intensyfikacji zabudowy w miarę 
zbliżania się do stacji kolejowej. Zaleca się, aby intensyfiko-
wać zabudowę w obrębie obszaru o promieniu 600 metrów 
jako zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a na obszarze 
o promieniu do 1000 metrów od przystanku jej intensyw-
ność można zmniejszyć. 

Drugim elementem podlegających rozważeniu przy pla-
nowaniu rozwoju otoczenia przystanku kolei aglomeracyjnej 
jest układ przestrzeni publicznej o wysokiej jakości. Zależeć 
on będzie od układu ulicznego w obszarze. W przypadku 
układu ortogonalnego należy zadbać o atrakcyjną formę oto-
czenia dojścia wzdłuż drogi prostopadłej do linii kolejowej. 
Tym bardziej że z reguły przystanek autobusowy zlokalizowa-
ny jest przy skrzyżowaniu tej drogi z drogą główną. W przy-
padku układu fraktalnego każda z dróg promieniście odbie-
gająca od przystanku kolejowego powinna zostać atrakcyjnie 
zagospodarowania. Te drogi mogą stać się potencjalnymi 
osiami zagospodarowania nowej funkcji mieszkaniowej – co 
wpłynie na zwiększenie kolejowego potencjału pasażerskiego. 
Przestrzeń publiczna przed budynkiem dworca ma zapewnić 
odpowiedni klimat dla oczekujących na podróż i zachęcać ich 
do korzystania z tej formy transportu, natomiast przestrzeń 
publiczna wzdłuż ulic prowadzących do przystanku ma uła-
twiać i uatrakcyjniać dostęp do przystanku.

Ostatnim aspektem jest konieczność wykształcenia węzła 
przesiadkowego w bardzo bliskiej odległości od przystanku 
kolejowego, aby umożliwić przesiadkę z kolei na inne środki 
transportu. Umożliwienie obsługi przystanku różnymi środ-
kami transportu znacząco podnosi, ułatwia i zachęca do ko-
rzystania z niego, co przyczynia się do postrzegania podróży 
koleją jako atrakcyjnym środkiem lokomocji i odciąża układ 
drogowy od ruchu samochodowego. Oczywiście poziom in-
tegracji węzła przesiadkowego będzie zależny od typu przy-
stanku, a szczególnie zastosowanych w jego obsłudze środ-
ków lokomocji. Przy przystankach zlokalizowanych w obsza-
rach podmiejskich (suburbia), ekstensywnych (eksurbia) oraz 
w małych i średnich miastach aglomeracji należy bezwzględ-
nie lokalizować parkingi Park&Ride. Dodatkowo powinno 

Rys. 2. Układ drogowy fraktalny w sąsiedztwie przystanku kolejowego w obszarach eksten-
sywnie zabudowanych 
Źródło: opracowanie własne
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się dążyć do zapewnienia czytelnych i bezpośrednich powią-
zań rowerowych i pieszych – najlepiej, aby były prowadzone 
niezależnie od ruchu samochodowego lub ulicami o małym 
ruchu samochodowym. W zależności od układu drogowego 
należy zapewnić dojazd do przystanku transportem zbioro-
wym. Dobra dostępność przystanku do różnych form trans-
portu zapewni większy kolejowy potencjał pasażerski z ob-
szarów oddziaływania przystanku.

ocena systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku 
kolejowego ze względu na typ układu drogowego 
Każdy z przedstawionych powyżej typów układów drogowych 
w sąsiedztwie przystanków kolejowych posiada pozytywne 
cechy, ale także negatywne –  które mogą ograniczać wzrost 
kolejowego potencjału pasażerskiego. Najważniejsze kryteria 
oceny tych układów zostały przedstawione w tabeli 1. 

W przypadku układu ortogonalnego odległość przystan-
ku kolejowego do głównej drogi jest znacząca pod kątem 
dostępności pieszej – a przecież zabudowa mieszkaniowa 
w tym typie układu rozwijała się wzdłuż tej drogi. Drogą 
główną najczęściej prowadzone są także linie autobusowe lub 
komunikacji prywatnej, a zatem odległość przystanków au-
tobusowych do kolejowego także negatywnie wpływa na 
atrakcyjność podróży koleją, a zatem na potencjał pasażerski 
i efektywność tego środka transportu. Z uwagi na układ 
dróg dojazdowych do przystanku kolejowego (układ prosto-
padły) możliwość powiązań pieszych jest także ograniczona 
– brak alternatywy drogi dojścia wpływa na wydłużenie jego 
czasu i możliwe zniechęcenie do podróży koleją. Ten układ 
dróg, ze względu na brak alternatywy dojazdu, nie sprzyja 
także powiązaniom rowerowym z przystankiem. Układ orto-
gonalny natomiast jest bardzo czytelny dla powiązań samo-
chodem, ponieważ zapewnia bezpośredni dojazd do przy-
stanku kolejowego. W układzie ortogonalnym niezwykle 
łatwo wykształcić przestrzeń publiczną na drodze dojścia do 
przystanku z obszaru oddziaływania. Jedna główna droga 
umożliwia takie zaaranżowanie otoczenia drogi, aby zachęcić 
mieszkańców do podróży pieszej na przystanek kolejowy. 
Dodatkowo niskie natężenie ruchu na tej ulicy (główna dro-
ga odległa jest od przystanku) dodatkowo sprzyja dojściom 
na przystanek. Otoczenie przystanku pod kątem zagospoda-
rowania może się także łatwo rozwijać – możliwe jest wytwo-
rzenie dróg dojazdowych, prostopadłych do drogi prowadzą-
cej do przystanku i rozwój zabudowy wokół tych dróg. 
Jednak warunkiem jest wytworzenie w takim przypadku 
gęstej sieci dróg dojścia nakierowanych na przystanek. 

Układ fraktalny posiada wiele cech wpływających na za-
pewnienie wysokiego potencjału pasażerskiego dla kolei. 
Z uwagi na bezpośredni przebieg drogi głównej w sąsiedztwie 
przystanku kolejowego dostępność do transportu zbiorowego 
jest bardzo atrakcyjna. Jednocześnie, z uwagi na promienisty 
układ dróg odchodzący od przystanku, dostępność piesza i ro-
werowa jest bardzo dobra. Jednak czytelność układu, z uwagi 
na mnogość powiązań z przystankiem, jest dużo gorsza niż 
w przypadku układu ortogonalnego. Dużo trudniej zatem do-
jechać samochodem do przystanku kolejowego. W przypadku 
układu fraktalnego możliwość rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego jest właściwie ograniczona tylko zasięgiem 
dojścia pieszego – choć na większe odległości można dojechać 
rowerem lub komunikacją zbiorową. Nieco trudniej w tym 
przypadku wykształcić jednak główną przestrzeń publiczną – 
mnogość powiązań z przystankiem wymaga zainwestowania 
w kilku ciągach drogowych. Jednak z uwagi na kolejowy po-
tencjał pasażerki inwestycje te są opłacalne. 

Podsumowanie
Dokonując analizy układów drogowych w sąsiedztwie przy-
stanków zlokalizowanych w terenach ekstensywnie zabudo-
wywanych (tzw. eksurbiach), można wywnioskować, że każdy 
z nich może odgrywać pewną rolę w rozwoju zagospodaro-
wania, przestrzennego aglomeracji krakowskiej. Biorąc pod 
uwagę powyższe aspekty, można powiedzieć, że przystan-
ki kolejowe, w sąsiedztwie których występuje ortogonalny 
układ drogowy, lepiej sprawdzają się w roli przystanków ty-
powo przesiadkowych z samochodu osobowego. Zaleca się 
zatem wokół nich wykształcenie atrakcyjnej formy parkingu 
Park&Ride, z ułatwieniami także dla osób niepełnosprawnych 
oraz z innymi cechami węzła przesiadkowego. Tymczasem 
przystanki kolejowe, w sąsiedztwie których występuje frak-
talny układ drogowy, będą rekomendowane jako te miejsca, 
wokół których powinna rozwijać się zabudowa mieszkaniowa 
(jako alternatywa do zamieszkania poza granicami Krakowa), 
zapewniająca wysoki kolejowy potencjał pasażerski.
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Ocena układów drogowych w otoczeniu przystanków kolejowych  
dla przystanków w strefie podmiejskiej aglomeracyjnej,  
pod kątem dostępności do systemów transportowych  

i rozwoju zagospodarowania przestrzennego
Kryterium oceny systemu transportowego  
w sąsiedztwie przystanku kolejowego

Układ  
ortogonalny

Układ  
fraktalny

Dostępność przystanku do dróg głównych zła dobra

Dostępność przystanku do transportu zbiorowego zła dobra

Dostępność piesza przystanku z obszaru oddziaływania ograniczona zróżnicowana

Dostępność rowerowa przystanku ograniczona dobra

Czytelność powiązań drogowych dobra zła

Natężenie ruchu samochodowego w okolicach przystanku niska wysoka

Możliwość rozwoju zagospodarowania w zasięgu dojścia 
do przystanku dobra bardzo dobra

Wykształcenie głównej przestrzeni publicznej dojścia możliwe trudne

Tabela 1
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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano model ruchu towaro-
wego, który został przygotowany w ramach Warszawskiego Badania 
Ruchu 2015. Przedstawiono założenia, które przyjęto na etapie prac 
koncepcyjnych oraz opisano model w sposób ogólny, wraz z jego im-
plementacją w środowisku PTV VISUM. Szczegółowo scharakteryzo-
wano model sieci oraz model popytu. Zaprezentowano problematykę 
kalibracji modelu. Opracowany model jest w pełni funkcjonalnym 
narzędziem do modelowaniu ruchu pojazdów ciężarowych w obszarze 
aglomeracji warszawskiej. Dodatkowo dzięki współpracy z modelem 
ruchu pasażerów w komunikacji indywidualnej i zbiorowej, a także 
modelem ruchu rowerów stanowi integralny element kompleksowego 
narzędzia do modelowania, analizy i oceny zachowań komunikacyj-
nych mieszkańców aglomeracji warszawskiej, jak również podmiotów 
gospodarczych zlokalizowanych na tym obszarze.
Słowa kluczowe: model ruchu towarowego, WBR 2015, modelo-
wanie podróży.

Model ruchu towarowego  
dla aglomeracji warszawskiej według 
Warszawskiego Badania Ruchu 20151

Wprowadzenie
Model ruchu towarowego przedstawiony w niniejszym 
artykule jest elementem projektu wykonanego na zamó-
wienie m.st. Warszawy „Warszawskie Badanie Ruchu wraz 
z opracowaniem modelu ruchu” (WBR 2015). Głównym 
celem projektu było zbudowanie i skalibrowanie kompu-
terowego modelu ruchu dla aglomeracji warszawskiej, 
z wykorzystaniem wyników badań wykonanych w ra-
mach WBR 2015 oraz danych pochodzących z innych źró-
deł. Wykonawcami projektu byli uczestnicy konsorcjum, 
w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. oraz Politechnika 
Krakowska i Politechnika Warszawska.

Opracowany w ramach projektu model ruchu jest ma-
tematycznym opisem interakcji pomiędzy zapotrzebowa-
niem mieszkańców na przemieszczanie oraz popytu na 
przewozy ładunków, tj. popytem transportowym i siecią 
transportową – podażą transportową. Dzięki temu jest to 
narzędzie symulacyjne pozwalające na przeprowadzenie 
analiz transportowych w modelowanym obszarze, ocenę 
efektów zmian w sieci transportowej i zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta, takich jak np.: budowa nowej drogi 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: M. Wasiak 
30%, M. Jacyna 30%, M. Kłodawski 20%, P. Gołębiowski 20%.

lub zamknięcie istniejącej, uruchomienie nowej linii lub re-
marszrutyzacja istniejącej siatki linii transportu zbiorowe-
go, budowa nowego osiedla mieszkaniowego, zakładu 
przemysłowego lub centrum handlowego.

W modelu ruchu dla aglomeracji warszawskiej uwzględ-
niono podróże w komunikacji indywidualnej, komunikacji 
zbiorowej, przewozy towarowe oraz podróże rowerowe. 
Dodatkowo w modelu dla ruchu pasażerskiego wyróżniono 
trzy niezależne modele popytu. W konsekwencji otrzymano:

•	 model podróży mieszkańców Warszawy, który 
obejmuje podróże mieszkańców Warszawy w obrębie 
aglomeracji realizowane pieszo, transportem zbioro-
wym i samochodem osobowym;

•	 model podróży mieszkańców gmin aglomeracji 
poza Warszawą, który obejmuje ich podróże w obrę-
bie aglomeracji realizowane pieszo, transportem 
zbiorowym i samochodem osobowym;

•	 model zewnętrzny, który obejmuje podróże docelo-
we do obszaru modelu (zarówno do Warszawy, jak i do 
pozostałej części aglomeracji) oraz źródłowe poza ob-
szar modelu (z aglomeracji), jak również podróże tran-
zytowe. Podróże te realizowane są transportem zbioro-
wym i samochodem osobowym; 

•	 model towarowy, który obejmuje drogowe przewo-
zy ładunków w obrębie obszaru modelu wraz z po-
dróżami zewnętrznymi, tj. przewozami źródłowymi, 
docelowymi oraz tranzytowymi w stosunku do aglo-
meracji. Podróże te realizowane są samochodami do-
stawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 
do 3,5 t oraz innymi samochodami ciężarowymi 
o DMC powyżej 3,5 t;

•	 model rowerowy, który obejmuje podróże realizo-
wane rowerami. 

W modelu odwzorowane są rzeczywiste przemieszcze-
nia podróżnych i pojazdów w obrębie obszaru modelu zi-
dentyfikowane na podstawie danych uzyskanych w ramach 
badań ankietowych w gospodarstwach domowych oraz po-
miarów natężeń ruchu i potoków pasażerskich, a także da-
nych ze źródeł wtórnych, tj. danych statystycznych oraz 
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wyników badań i pomiarów ruchu przeprowadzonych przez 
inne podmioty.

Dane podstawowe do modelowania pozyskano z [9]: 
badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy, 
pomiarów natężenia ruchu w analizowanym obszarze, po-
miarów liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbioro-
wej, badań pasażerów autobusów komunikacji regionalnej, 
pomiarów natężeń i prędkości ruchu wykonanych dla po-
trzeb aktualizacji parametrów funkcji oporu drogi, badań 
ruchu towarowego w aglomeracji.

Dane dodatkowe do modelowania uzyskano ze źródeł 
wtórnych, czyli na podstawie analizy: wyników „Badań ru-
chu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym 
w województwie mazowieckim” z 2014 roku (badanie woje-
wódzkie), wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 oraz 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, Zarządu Dróg 
Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i przewoźników 
kolejowych.

założenia do modelu ruchu towarowego  
w aglomeracji warszawskiej
Model ruchu towarowego został przygotowany przy uwzglę-
dnieniu klasycznego czterostadiowego modelu trans por-
to  we go [1], [3], [4], [5], [6], [8], [11], [12], [14], [15], 
[16], [18], [19]. Z uwagi na zakres modelowania i przyję te 
podejście trzeci etap klasycznego modelu, tj. podział mo-
dalny przewozów, w modelu ruchu towarowego nie był 
realizowany. Wobec tego koniecznym było wyznaczanie: 
potencjałów ruchotwórczych dla poszczególnych rejonów 
komunikacyjnych (czyli w jakich rejonach ile rozpoczyna 
i kończy się przewozów towarów), przestrzennego roz-
kładu ruchu pomiędzy tymi rejonami (czyli skąd i dokąd 
wykonywane są przewozy), a także rozkładu ruchu na 
sieć transportową (czyli którymi drogami wykonywane są 
przewozy).

Przy opracowywaniu modelu ruchu towarowego przyję-
to następujące założenia:

•	 podstawą do budowy modelu są dane ze źródeł pier-
wotnych i wtórnych;

•	 zasięg terytorialny modelu to obszar aglomeracji 
warszawskiej;

•	 w modelu uwzględniono ruch pojazdów ciężarowych 
w podziale na ruch samochodów dostawczych (o DMC 
do 3,5 tony) i pozostałych ciężarowych (o DMC powy-
żej 3,5 tony);

•	 model obejmuje przewozy, które rozpoczynają się 
i kończą na terenie aglomeracji warszawskiej (ruch 
wewnętrzny), rozpoczynają się na terenie aglomeracji 
warszawskiej i kończą na terenie poza obszarem ba-
dań i odwrotnie (ruch źródłowy i docelowy) oraz po-
dróże rozpoczynające się i kończące poza obszarem 
badań (ruch tranzytowy w stosunku do aglomeracji 
warszawskiej);

•	 w modelu uwzględniono niezależne zasady generacji 
i absorbcji podróży oraz ich rozkład przestrzenny od-
dzielnie dla ruchu wewnętrznego oraz źródłowego, 
docelowego i tranzytowego,

•	 w modelu ruchu towarowego wewnętrznego uwzględ-
niono 16 różnych motywacji podróży;

•	 model odwzorowuje ruch dla typowego dnia robo-
czego;

•	 model zawiera ruch towarowy dla całej doby, dla go-
dziny szczytu porannego (07:00–08:00) oraz dla go-
dziny szczytu popołudniowego (16:00–17:00);

•	 model uwzględnia taką samą strukturę rejonów ko-
munikacyjnych, jak model ruchu pasażerskiego;

•	 model jest modelem makroskopowym (ruch pojaz-
dów ciężarowych modelowany jest w ujęciu ciągłym), 
statycznym (nie jest uwzględniany upływ czasu, po-
tok jedynie jest agregowany do wartości godzino-
wych) i deterministycznym (uwzględniony został 
oczekiwany, typowy stan sieci);

•	 model umożliwia prowadzenie analiz prognostycz-
nych w horyzontach czasowych 2016, 2020, 2030  
i 2050.

Badania ruchu towarowego
Badania ruchu towarowego w aglomeracji przeprowadzano 
przez okres dwóch miesięcy (od 9 maja do 27 czerwca 2015). 
W badaniu wzięło udział 1519 kierowców samochodów prze-
wożących ładunki, którzy w codziennych trasach poruszają się 
po obszarze aglomeracji warszawskiej lub przynajmniej roz-
poczynają albo kończą swoje trasy na tym obszarze. W ten 
sposób pozyskano dane dotyczące 6952 podróży zrealizowa-
nych przez kierowców samochodów dostawczych oraz innych 
ciężarowych, które miały związek z aglomeracją warszawską 
(ruch wewnętrzny, ruch źródłowy, ruch docelowy).

Przeprowadzone analizy wykazały, iż średnia liczba po-
dróży wewnętrznych wykonanych przez jeden pojazd 
o DMC do 3,5 t wyniosła około 5,25 oraz 4,26 dla pojaz-
dów cięższych. Ruchliwość pojazdów ze względu na rodzaj 
wykonywanej podróży przedstawiono na rysunku 1.

W badaniach ruchu towarowego wyszczególniono 49 róż-
nych motywacji podróży. Na potrzeby dalszych badań w mo-
delu ruchu towarowego aglomeracji warszawskiej motywacje 
te zostały zagregowane do 16 (tab. 1). Dla tych motywacji 
oszacowano wewnątrzaglomeracyjne przejazdy samochodów 
dostawczych oraz ciężarowych, co zestawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Ruchliwość pojazdów ciężarowych
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Na potrzeby budowy modelu ruchu towarowego okre-
ślono również udziały podróży wewnętrznych realizowa-
nych w godzinach szczytu porannego (07:00–08:00) oraz 
popołudniowego (16:00–17:00). Wyniki przedstawiono na 
rysunku 2. 

Oszacowane dla poszczególnych motywacji wewnątrzaglomeracyjne 
przejazdy samochodów ciężarowych wg ich DMC  

(przemieszczeń/dobę)

Motywacja

Samochody  
dostawcze

Pozostałe samochody 
ciężarowe

Podróży 
na dobę % Podróży 

na dobę %

HANDEL_USŁUGI – HANDEL_USŁUGI 50 441 41,19% 1 988 3,46%

HANDEL_USŁUGI – WOH 3 469 2,83% 127 0,22%

HANDEL_USŁUGI – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ 1 239 1,01% 127 0,22%

HANDEL_USŁUGI – POZOSTAŁE 11 564 9,44% 1 015 1,77%

WOH – HANDEL_USŁUGI 2 919 2,38% 254 0,44%

WOH – WOH 1 322 1,08% 42 0,07%

WOH – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ 193 0,16% 0 0,00%

WOH – POZOSTAŁE 2 340 1,91% 169 0,29%

MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – HANDEL_USŁUGI 854 0,70% 211 0,37%

MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – WOH 633 0,52% 169 0,29%

MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ 2 698 2,20% 592 1,03%

MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – POZOSTAŁE 3 745 3,06% 12 053 21,00%

POZOSTAŁE – HANDEL_USŁUGI 9 334 7,62% 1 015 1,77%

POZOSTAŁE – WOH 1 156 0,94% 0 0,00%

POZOSTAŁE – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ 4 295 3,51% 12 137 21,15%

POZOSTAŁE – POZOSTAŁE 26 267 21,45% 27 488 47,90%

RAZEM 122 469 100% 57 387 100%

Tabela 1

Dla pojazdów lżejszych najczęstszym źródłem i celem 
podróży było miejsce handlu i usług poza dużymi centra-
mi handlowymi – taki cel miało około 41% podróży po-
jazdów z tej grupy. Natomiast źródłem i celem prawie 
połowy (około 48%) podróży pojazdów o DMC przekra-
czającej 3,5 t było miejsce budowy, miejsce stałego posto-
ju lub inny obiekt (zagregowane jako pozostałe). Pojazdy 
cięższe częściej od pojazdów lżejszych wykonują podróże, 
których celem jest zakład przemysłowy, magazyn, skład 
lub hurtownia.

W badaniach uwzględniono również dystanse pokony-
wane przez pojazdy obsługujące aglomerację warszawską. 
Średnia długość trasy dla wszystkich badanych pojazdów 
wyniosła około 26 kilometrów, przy czym wielkość ta dla 
pojazdów o DMC do 3,5 t wyniosła 16,1 km, a dla pojaz-
dów cięższych 52,6 km. Najkrótsze trasy pokonują pojazdy 
firm kurierskich. Średnia długość przejazdu pojazdu firmy 
kurierskiej to blisko 19 kilometrów. Średnia długość podró-
ży pojazdów firm zaopatrujących lub obsługujących małe 
obiekty handlowe to około 22 km. Pojazdy firm zaopatru-
jących duże obiekty handlowe oraz pojazdy firm o innej 
działalności pokonują średnio powyżej 30 kilometrów 
w każdej podróży.

Przeprowadzone badania wykazały, iż w ruchu towaro-
wym najwięcej podróży rozpoczyna się między 7:00 a 8:00. 
W kolejnych godzinach, od 9:00 do 17:00, w przypadku 
pojazdów o DMC powyżej 3,5 t liczba rozpoczynanych po-
dróży utrzymuje się na poziomie 8–10%. Inaczej rzecz ma 
się dla pojazdów dostawczych, dla których większa część 
podróży realizowanych jest w godzinach przedpołudnio-
wych, a następnie wraz z upływem czasu odsetek tych po-
dróży konsekwentnie spada.

Rys. 2. Udział poszczególnych motywacji podróży w godzinach szczytowych

Model ruchu towarowego
Model sieci
Model ruchu towarowego, przygotowywany w ramach 
Warszawskiego Badania Ruchu 2015, został opracowany 
dla obszaru aglomeracji warszawskiej, a więc dla miasta 
stołecznego Warszawy oraz następujących gmin: Łomianki, 
Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, 
Piastów, Michałowice, Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, 
Konstancin-Jeziorna, Józefów, Otwock, Karczew (część 
miejska), Wiązowna, Sulejówek, Halinów, Ząbki, Zielonka, 
Kobyłka, Wołomin, Marki, Nieporęt, Legionowo i Jabłonna. 
W ramach prac nad modelem sieci w zakresie ruchu towa-
rowego odwzorowano wszystkie drogi, po których mogą  
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poruszać się samochody ciężarowe. Do każdego z odcinków 
oraz węzłów sieci przypisano szereg charakterystyk, m.in. 
zdolność przepustowa, prędkość w ruchu swobodnym czy 
też obsługiwane systemy transportowe.

Ponadto wprowadzono specjalne parametry dla po-
szczególnych odcinków sieci transportowej Warszawy do-
tyczące stref ograniczonego ruchu samochodów ciężaro-
wych w mieście. Zostały one przedstawione na rysunku 3.

cjach skrętnych odcinków wejściowych do poszczególnych 
stref ograniczenia tonażowego zadano opór w celu zmniej-
szenia liczby przejazdów tranzytowych samochodów do-
stawczych i ciężarowych przez te strefy.

Model popytu
Zgodnie z przyjętymi założeniami, przygotowując model 
popytu na przewozy towarowe, chrakteryzujący wielkość 
zgłaszanego zapotrzebowania na transport, odwzorowano:

•	 ruch towarowy wewnątrz aglomeracji (źródło i cel po-
dróży zlokalizowane na obszarze objętym badaniami);

•	 ruch towarowy źródłowy i docelowy (źródło podróży 
zlokalizowane na terenie objętym badaniami, nato-
miast cel poza obszarem badawczym i odwrotnie);

•	 ruch towarowy tranzytowy (źródło i cel podróży zlo-
kalizowany poza obszarem objętym badaniami).

Model ruchu towarowego źródłowego i docelowego 
oraz tranzytowego opracowany został na podstawie wyni-
ków badań ruchu z kordonu zewnętrznego oraz wyników 
uzyskanych z krajowego modelu ruchu, modelu ruchu wo-
jewództwa mazowieckiego [17] i Warszawskiego Badania 
Ruchu 2015. W związku z tym w modelu zewnętrznym 
uwzględniono podział pojazdów ciężarowych na: lekkie sa-
mochody ciężarowe (tzw. dostawcze) (DMC≤3,5 t), samo-
chody ciężarowe bez przyczep (DMC>3,5 t) oraz samocho-
dy ciężarowe z przyczepami i ciągniki siodłowe z naczepami 
(DMC>3,5 t). Motywacje podróży dla tych przewozów nie 
były rozróżniane.

Model ruchu towarowego wewnętrznego został przy-
gotowany na podstawie analizy dzienniczków podróży sa-
mochodów ciężarowych, które zostały opracowane w ra-
mach Warszawskiego Badania Ruchu 2015. W badaniach 
wydzielono 8 źródeł i celów podróży, na podstawie któ-
rych można było wyodrębnić 64 motywacji podróży. 
Jednak ze względu na stosunkowo małą liczbę podróży 
opisanych w dzienniczkach podróży na potrzeby budowy 
modelu ruchu towarowego dokonano agregacji motywa-
cji podróży do następujących2:
HANDEL_USŁUGI – HANDEL_USŁUGI,
HANDEL_USŁUGI – WOH,
HANDEL_USŁUGI – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ,
HANDEL_USŁUGI – POZOSTAŁE,
WOH – HANDEL_USŁUGI,
WOH – WOH,
WOH – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ,
WOH – POZOSTAŁE,
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – HANDEL_USŁUGI,
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – WOH,
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ,
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – POZOSTAŁE,
POZOSTAŁE – HANDEL_USŁUGI,
POZOSTAŁE – WOH,

2 HANDEL_USŁUGI – miejsce handlu i usług poza wielkoprzestrzennymi 
obiektami handlowymi, WOH – wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, 
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – centrum logistyczne, magazyn, skład, hurtownia, 
zakład przemysłowy) POZOSTAŁE – budowa, miejsce stałego postoju, inne.

Rys. 3. Parametryzacja sieci transportowej Warszawy na potrzeby modelowania ruchu 
towarowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://zdm.waw.pl/sprawy-w-zdm/ruch-ciężarówek z wyko-
rzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Warszawa jest podzielona na trzy strefy ograniczenia to-
nażowego [20]. Do I z tych stref zakwalifikowano odcinki, 
na których zakazany jest ruch pojazdów ciężarowych o DMC 
powyżej 16 t w godzinach 07:00–10:00 oraz 16:00 –22:00. 
Do strefy II zakwalifikowano odcinki, na których występuje 
zakaz wjazdu pojazdów o DMC powyżej 10 t, natomiast do 
strefy III – pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 5 t. 

W opracowanym modelu sieci, korzystając z bazy 
EDiOM /Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych/ (dla 
Warszawy) oraz BDOO /Baza Danych Obiektów Ogólno-
geograficznych/ i OSM /Open Street Map/ (dla pozostałej 
części aglomeracji), odwzorowano zasady organizacji ru-
chu, które dotyczyły także ruchu towarowego. Dodat kowo 
w modelu odwzorowano ograniczenia tonażowe poprzez 
podział odcinków sieci drogowej na:

•	 odcinki, po których nie mogą poruszać się samocho-
dy ciężarowe;

•	 odcinki, po których nie mogą poruszać się tylko sa-
mochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t;

•	 odcinki pozostałe.

Ponadto na potrzeby badania ruchu towarowego w mo-
delu na odcinkach zadano dodatkowe ograniczenia dla sa-
mochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t powodujące 
zmniejszenie atrakcyjności wybranych dróg, ze względu na 
istniejące w aglomeracji ograniczenia tonażowe. Nałożenie 
dodatkowego ograniczenia powoduje wydłużenie czasu po-
dróży, co skutkuje zmniejszeniem liczby pojazdów ciężaro-
wych na odpowiednich połączeniach. Dodatkowo na rela-
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POZOSTAŁE – MAGAZYNY_PRZEMYSŁ,
POZOSTAŁE – POZOSTAŁE.

Oddzielnie dla każdej z wymienionych motywacji po-
dróży opracowano modele potencjałów ruchotwórczych 
oraz modele rozkładu przestrzennego ruchu [7], [12], [13].

Kolejnym krokiem przy budowie modelu popytu na 
przewozy towarowe było zbudowanie modeli potencjałów 
ruchotwórczych. Do uzyskania liczby podróży rozpoczyna-
nych i rozwiązywanych w poszczególnych rejonach wyko-
rzystano następujące zmienne objaśniające generację i ab-
sorbcję potoku ruchu:
– dla pojazdów ciężarowych o DMC > 3,5 t dla źródła 

lub celu typu:
•	 HANDEL_USŁUGI – powierzchnia całkowita bu-

dynków handlowych i usługowych,
•	 WOH – powierzchnia całkowita wielkoprzestrzen-

nych obiektów handlowych (dla Warszawy) i po-
wierzchnia WOH-ów (dla okolic Warszawy),

•	 MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – powierzchnia całko-
wita budynków produkcyjnych, magazynowych itp.

•	 POZOSTAŁE – ważona powierzchnia budynków 
mieszkaniowych, obsługi transportu oraz obsługi 
technicznej;

– dla pojazdów dostawczych (o DMC ≤ 3,5 t) dla źródła 
lub celu typu:
•	 HANDEL_USŁUGI – liczba miejsc pracy w handlu, 

usługach i pozostałych działalnościach (dla Warsza-
wy) i liczba zatrudnionych w handlu, usługach i po-
zostałych dziedzinach (dla okolic Warszawy),

•	 WOH – powierzchnia całkowita wielkoprzestrzen-
nych obiektów handlowych (dla Warszawy) i po-
wierzchnia WOH-ów (dla okolic Warszawy),

•	 MAGAZYNY_PRZEMYSŁ – liczba miejsc pracy 
w kategorii działalności rolnictwo, przemysł i budow-
nictwo (dla Warszawy) i liczba zatrudnionych w prze-
myśle i budownictwie (dla okolic Warszawy).

•	 POZOSTAŁE – dane o całkowitej liczbie mieszkań-
ców na koniec roku według „zmodyfikowanych da-
nych dla Warszawy” (dla Warszawy) i liczba mieszkań-
ców na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
GUS skorygowana według opracowania profesora Śle-
szyńskiego przez BDiK (dla okolic Warszawy).

Jako zmienne objaśniające generację i absorbcję ruchu do-
celowego oraz źródłowego w odniesieniu do źródeł lub celów 
podróży położonych w aglomeracji dla pojazdów dostawczych 
(o DMC ≤ 3,5 t) przyjęto: liczbę miejsc pracy w handlu, usłu-
gach i pozostałych działalnościach (dla Warszawy) i liczbę za-
trudnionych w handlu, usługach i pozostałych dziedzinach 
(dla okolic Warszawy). Dla pojazdów ciężarowych o DMC > 
3,5 t wykorzystano powierzchnie całkowite różnego rodzaju 
obiektów i budynków.

Wartości zmiennych objaśniających dla poszczególnych 
rejonów komunikacyjnych dla źródła lub celu podróży 
MAGAZYNY_PRZEMYSŁ przedstawiono dla samocho-
dów ciężarowych o DMC > 3,5 t na rysunku 4, natomiast 
dla samochodów dostawczych na rysunku 5.

Rys. 4. Wartości zmiennych objaśniających dla źródła lub celu podróży MAGAZYNY_
PRZEMYSŁ dla samochodów ciężarowych o DMC > 3,5 t 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Rys. 5. Wartości zmiennych objaśniających dla źródła lub celu podróży MAGAZYNY_
PRZEMYSŁ dla samochodów dostawczych 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Jak wynika z przedstawionych na rysunkach 4 i 5 map 
dla samochodów ciężarowych o DMC > 3,5 t, największe 
wartości zmiennych objaśniających generację oraz absorb-
cję dla źródła lub celu MAGAZYNY_PRZEMYSŁ uzyska-
ne zostały dla obszaru okolic Warszawy, czyli miejsc, gdzie 
znajdują się obiekty logistyczne. Dla obszaru Warszawy 
wartości zmiennych objaśniających są zwykle niskie, co po-
woduje, że liczba podróży powiązanych z analizowanym 
źródłem lub celem uruchamianych i rozwiązywanych 
w tych rejonach jest mała. Natomiast dla samochodów do-
stawczych sytuacja jest odwrotna – wartości uwzględnio-
nych zmiennych objaśniających powodują, że mało tych po-
dróży generowanych jest w okolicach Warszawy, natomiast 
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dużo w Warszawie, a szczególnie w obszarze centralnym. 
Należy stwierdzić, że dobór typów zmiennych objaśniają-
cych, a co za tym idzie ich wartości, powoduje, że uzyski-
wana liczba podróży generowanych lub absorbowanych 
w poszczególnych rejonach prawidłowo odwzoruje sytuację 
rzeczywistą.

Formuły opracowane do wyznaczenia potencjałów ru-
chotwórczych dla rejonów wewnętrznych i zewnętrznych 
w ruchu towarowym przedstawiono w opracowaniu [10]. 
Rozkład przestrzenny (więźba podróży) dla przewozów to-
warowych został opracowany z wykorzystaniem modelu 
grawitacyjnego [12]. 

Założenia dotyczące rozkładu przestrzennego podróży 
realizowanych samochodami ciężarowymi dla poszczegól-
nych motywacji podróży opracowano, analizując wyniki 
badań ruchu towarowego. Dla części motywacji podróży, ze 
względu na mała liczbę ankiet, nie było możliwe ustalenie 
indywidualnych założeń dotyczących rozkładu przestrzen-
nego podróży. Zatem uzyskane dla nich wyniki badań za-
gregowano oraz ustalono wspólnych rozkład przestrzenny 
podróży. Wyniki tych obliczeń dla ruchu wewnętrznego 
przedstawiono na rysunkach 6 i 7. 

Parametry funkcji oporu przestrzeni zostały wyznaczone 
za pomocą modułu Kalibri pakietu PTV VISUM, przy 
uwzględnieniu wynikającego z ankiet przestrzennego rozkła-
du ruchu. Ich wartości przedstawiono w opracowaniu [10].

Rozłożenie potoku ruchu na sieć transportową  
i kalibracja modelu
Odpowiednie sparametryzowanie modelu sieci drogo-
wej i dostosowanie jej do obsługi pojazdów dostawczych 
i innych ciężarowych, a także opracowanie macierzy po-
pytu dla różnych typów pojazdów w podziale na moty-
wacje podróży umożliwiło przeprowadzenie pierwszych 
eksperymentów dotyczących rozkładu potoku pojazdów 
do przewozu ładunków na sieć transportową aglomeracji 
warszawskiej. 

W modelu przyjęto, że samochody dostawcze i cięża-
rowe, korzystając z sieci, poszukują optymalnej dla siebie 
ścieżki dotarcia do celów, kierując się innym kryterium 
wyboru. Kryterium tym jest czas przejazdu liczony przy 
uwzględnieniu ważonego (inaczej dla samochodów do-
stawczych oraz cięższych) dodatkowego oporu zadanego 
na odcinkach i relacjach skrętnych sieci transportowej. 
Oczywiście podczas poszukiwań najlepszej drogi uwzględ-
niane są ograniczenia i parametry sieci transportowej do-
tyczące ruchu towarowego (zakaz wjazdu samochodów 
ciężarowych, ograniczenia tonażowe na odcinkach unie-
możliwiające poru szanie się po nich pojazdom o określo-
nej DMC, kary dla pojazdów za wjazd do stref ograniczeń 
tonażowych zachęcające pojazdy ciężarowe do omijania 
centrum miasta itp.).

Uzyskane wyniki rozłożenia potoku pojazdów ciężaro-
wych na sieć transportową umożliwiły rozpoczęcie proce-
su kalibracji modelu. W procesie kalibracji wykorzystano 
dwie grupy danych. Pierwsza z nich dotyczyła badań an-
kietowych wśród kierowców, na podstawie których spraw-

Rys. 6. Rozkład przestrzenny podróży wewnętrznych realizowanych samochodami dostawczymi

Rys. 7. Rozkład przestrzenny podróży wewnętrznych realizowanych samochodami ciężarowymi 
o DMC powyżej 3,5 t

dzano zgodność deklarowanej liczby podróży i rozkładu 
ich długości z liczbą podróży oraz ich długością wynikają-
cą z  modelu popytu. Drugi typ danych to wyniki pomia-
rów ruchu na odcinkach i skrzyżowaniach sieci transpor-
towej. Model ruchu towarowego kalibrowany był przy 
uwzględnieniu wyników pomiarów z ponad 5000 punk-
tów pomiarowych zlokalizowanych w aglomeracji war-
szawskiej. Wyniki pomiarów uwzględnione podczas kali-
bracji ruchu towarowego pochodziły przede wszystkim 
z badań przeprowadzonych w ramach WBR 2015, które 
w uzasadnionych przypadkach były korygowane przy 
uwzględnieniu baz danych opracowanych w ramach 
Generalnego Pomiaru Ruchu 2010, Generalnego Pomiaru 
Ruchu 2015, Warszawskiego Badania Ruchu 2015 oraz 
pomiarów ręcznych realizowanych przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Warszawie. 

Podczas kalibracji modelu sprawdzana była zgodność 
rozkładu ruchu (rys. 8) z pomiarami na poszczególnych od-
cinkach sieci (wg wskaźnika R2), a także na uwzględnio-
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Rys. 8. Szczyt poranny – samochody dostawcze i ciężarowe

nych w modelu kordonach (kordon Warszawy, kordon 
aglomeracji, ekran Wisły, kordon obszaru centralnego, 
ekran kolei średnicowej). Dodatkowo na podstawie graficz-
nych prezentacji rozkładu ruchu analizowane były przebie-
gi wybieranych przez pojazdy ścieżek. Ścieżki te oceniane 
były w sposób ekspercki pod względem poprawności.

W wyniku przeprowadzonej kalibracji i oceny modelu 
ruchu towarowego uzyskano zakładaną zgodność pomię-
dzy modelowanymi a pomierzonymi potokami pojazdów, 
oraz uznano model za poprawny (największą równą 71% 
zgodność uzyskano dla ruchu samochodów dostawczych 
w szczycie porannym).

Podsumowanie
Model ruchu towarowego opracowany w ramach pro-
jektu wykonanego na zamówienie m.st. Warszawy 
„Warszawskie Badanie Ruchu wraz z opracowaniem mo-
delu ruchu” (WBR 2015) jest w pełni funkcjonalnym na-
rzędziem do modelowania ruchu pojazdów dostawczych 
i innych ciężarowych w obszarze aglomeracji warszaw-
skiej. Dodatkowo dzięki współpracy z modelem ruchu pa-
sażerów w komunikacji indywidualnej i zbiorowej, a tak-
że modelem ruchu rowerów, stanowi integralny element 
kompleksowego narzędzia do modelowania, analizy i oce-
ny zachowań komunikacyjnych mieszkańców aglomera-
cji warszawskiej, jak również podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych na tym obszarze.

Skalibrowany model ruchu towarowego dla stanu ist-
niejącego jest podstawą do wykonania prognoz ruchu, czy-
li analizy stanu systemu transportowego w przyszłości. 
Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące 
wpływu zmian w sieci transportowej aglomeracji oraz po-
pytu na przewozy na rozkład ruchu samochodów dostaw-
czych oraz ciężarowych o DMC >3,5 t dla roku 2016, 
2025, 2035 i 2050. W modelu ruchu uwzględniono reali-
zację planowanych inwestycji drogowych, zmiany zatrud-
nienia mieszkańców w określonych działach gospodarki 

oraz przeznaczenie nowych terenów pod inwestycje (np. 
przemysłowe, handlowe, mieszkaniowe). Analiza warian-
tów prognostycznych pozwala racjonalnie planować rozwój 
systemu transportowego miasta oraz oceniać kierunki 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ trzech koncepcji 
zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa 
na ruch tramwajów. Analizie poddane zostały koncepcje: ruchu jed-
nokierunkowego, strefy dzielonej oraz połączenie koncepcji ruchu 
jednokierunkowego i strefy dzielonej. Każda koncepcja została w ar-
tykule szczegółowo opisana. Na podstawie zebranych danych przy-
gotowane zostały modele symulacyjne, dzięki którym możliwa była 
ocena każdej z koncepcji. W artykule przedstawiono sposób kalibracji 
oraz szczegółowo opisano każdy z modeli. Wyniki zbierane były za-
równo dla transportu tramwajowego, jak i autobusowego, dla godzin 
porannych i popołudniowych. Zostały one zaprezentowane w formie 
wykresów i tabel umożliwiających łatwe ich porównanie.  
Słowa kluczowe: pierwsza obwodnica Krakowa, Aimsun, ruch tram-
wajowy.

Porównanie wpływu różnych koncepcji 
zmian organizacji ruchu w obrębie 
pierwszej obwodnicy Krakowa  
na ruch tramwajów w centrum miasta1

który z wariantów najbardziej poprawiłby ruch tramwajów 
w obrębie pierwszej obwodnicy.  

Stan w styczniu 2015 
Ponad połowa odcinków torowych zlokalizowanych w ob-
rębie pierwszej obwodnicy znajduje się w złym stanie tech-
nicznym, charakteryzującym się m.in. wysokim zużyciem 
szyn, defektami rozjazdów oraz –  w przypadku technologii 
płyt węgierskich –  ubytkami w mocowaniach szyn i klawi-
szowaniem płyt monolitycznych.

Na większości skrzyżowań w obrębie pierwszej obwod-
nicy Krakowa sygnalizacja świetlna jest wyłączona (jedy-
nym skrzyżowaniem z funkcjonującą sygnalizacją świetlną 
jest skrzyżowanie ulic: Stradomskiej – św. Gertrudy – św. 
Idziego –  Bernardyńskiej). Umożliwia to płynniejszy prze-
jazd tramwajów wyjeżdżających z wlotów z pierwszeń-
stwem przejazdu. Dodatkowo upłynnia ruch pieszych, a co 
za tym idzie – ułatwia pasażerom przesiadanie się między 
różnymi liniami komunikacyjnymi. 

Na części odcinków pierwszej obwodnicy ruch po pa-
sach z torowiskiem jest zakazany dla samochodów osobo-
wych. Torowisko w tych miejscach oddzielone jest albo li-
nią ciągłą, albo betonowymi separatorami. Na pozostałych 
odcinkach różni użytkownicy ruchu mogą poruszać się po 
torowisku tramwajowym (zwłaszcza w przypadku lewo-
skrętów). Dodatkowo warto zauważyć, że na części ulic 
w obrębie pierwszej obwodnicy obowiązuje strefa ograni-
czonego ruchu (strefa B)[1]. 

Aktualna organizacja ruchu wymusza na motorni-
czych prowadzących tramwaje ograniczenie prędkości 
(aby w przypadku zajechania drogi przez samochód moż-
liwe było uniknięcie kolizji), przez co niemożliwe jest osią-
ganie satysfakcjonujących prędkości komunikacyjnych. 
Ponadto dopuszczenie lewoskrętów z torowiska tramwa-
jowego często doprowadza do blokowania tramwajów 
przez samochody.

Przez pierwszą obwodnicę Krakowa przejeżdża 15 
dziennych i 3 nocne linie tramwajowe. Na najbardziej ob-
ciążonych odcinkach mniej niż co minutę przejeżdża 
tramwaj w jednym z dwóch kierunków. Tak duża liczba 
tramwajów i autobusów na niektórych odcinkach spra-
wia, że w przypadku jakiejkolwiek awarii bardzo szybko 
tworzą się kolejki tramwajów (a w przypadku poważniej-
szych incydentów, jak stłuczki lub wypadki drogowe, 
także autobusów). 

Wprowadzenie
Kraków, jako jedno z najstarszych miast w Polsce, nie 
ochronił się przed wyburzeniem średniowiecznych fortyfi-
kacji. W ich miejsce powstały Planty i okalająca je pierwsza 
obwodnica miasta. Ma ona przekrój czteropasmowy na od-
cinku, po którym na dwóch wewnętrznych pasach biegnie 
torowisko tramwajowe. Duża liczba skrzyżowań i przejść 
dla pieszych sprawia, że ruch tramwajów po omawianym 
odcinku jest powolny. Dodatkowo duży ruch samochodów 
na relacjach przecinających torowisko tramwajowe sprawia, 
że często dochodzi do sytuacji, kiedy samochody blokują 
przejazd tramwajom z setkami pasażerów na pokładzie. 

Wymienione problemy powodują, że przejazd tramwa-
jami przez pierwszą obwodnicę, mimo już wprowadzonych 
pewnych ograniczeń dla ruchu pojazdów indywidualnych, 
jest mniej konkurencyjny niż transport samochodowy. 
Dodatkowo zły stan torowisk na części ulic wchodzących 
w skład obwodnicy sprawia, że przejazd tramwajem dla pa-
sażerów jest mało komfortowy. Powstaje więc pytanie: czy, 
aby usprawnić transport tramwajowy, należy wprowadzać 
zmiany, a jeśli tak, to jakie oraz jakie pozytywne skutki te 
zmiany przyniosą. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na 
powyższe pytania. Przedstawione zostaną wyniki symulacji 
ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy dla różnych warian-
tów zmian organizacji ruchu, przygotowane w programie 
Aimsun. Wyniki każdej symulacji zostały porównane z wy-
nikami otrzymanymi dla symulacji stanu ze stycznia 2015. 
Na tej podstawie zostały wyciągnięte wnioski, wskazujące, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
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Ruch jednokierunkowy
Koncepcja zorganizowania ruchu jednokierunkowego 
wokół pierwszej obwodnicy Krakowa została przygoto-
wana w roku 2013 przez zespół autorski złożony z: dra 
inż. Tomasza Kulpy, dra inż. Marka Bauera i dra hab. inż. 
Andrzeja Szaraty, profesora PK. Jej głównym założeniem 
była reorganizacja ruchu w obrębie obwodnicy w celu wpro-
wadzenia ruchu tylko w jednym kierunku po zewnętrznym 
pasie jezdni. Na rysunku 1 został przedstawiony propono-
wany przekrój pierwszej obwodnicy. 

Koncepcja zmian w obrębie pierwszej obwodnicy zakłada 
ruch jednokierunkowy dla samochodów w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara (po pasie zewnętrz-
nym). Dodatkowo zostały zaproponowane zmiany lub ko-
rekty organizacji ruchu na wszystkich ulicach krzyżujących 
się z obwodnicą. Wszystkie zmiany miałyby na celu wyelimi-
nowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. 

Jezdnia dla autobusów i samochodów zostałaby wyko-
nana w formie umożliwiającej w przyszłości zmianę organi-
zacji ruchu i wprowadzenie w obrębie pierwszej obwodnicy 
przestrzeni współdzielonej (ang. shared space [4]). Wiązałoby 
się to m.in. z eliminacją krawężników oddzielających jezd-
nię od chodnika, w miejsce których należałoby wykonać 
pas z kostki z wypukłościami dla osób niedowidzących 
i niewidzących. Dodatkowo nawierzchnia jezdni zostałaby 
wykonana w tej samej technologii co część ulic w historycz-
nym centrum Krakowa (z kostki granitowej). 

Przystanki autobusowe i tramwajowe zlokalizowane by-
łyby w tych samych miejscach co obecnie, z zastrzeżeniem, 
że przystanki autobusowe: Teatr Bagatela i Basztowa LOT 
(obecnie Stary Kleparz) zostałyby przeniesione za skrzyżo-
wanie, gdzie perony autobusowe byłyby wspólne z tram-
wajowymi (jedna krawędź peronu przeznaczona dla pasaże-
rów tramwajów, a druga autobusów). 

W obrębie pierwszej obwodnicy założono utrzymanie 
obecnej organizacji ruchu pod względem możliwych relacji 
skrętnych w obrębie prawie wszystkich skrzyżowań. 
Wyjątkiem jest ulica Lubicz, która od strony skrzyżowania 
z ulicami: Pawią, Basztową i Westerplatte zostałaby za-
mknięta dla ruchu, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowa-
nych i transportu zbiorowego.

Założono także likwidację sygnalizacji świetlnych w obrę-
bie analizowanej części pierwszej obwodnicy. Wyjątkiem by-
łyby wszystkie przejścia przez torowisko, na których zosta-
łaby zamontowana sygnalizacja pulsacyjna (świetlna 
i dźwiękowa), wzbudzana automatycznie przez nadjeżdża-
jące tramwaje, informująca przekraczających torowisko 
o zbliżającym się pojeździe. 

częściowy ruch jednokierunkowy
Na początku roku 2015 prezydent Krakowa zaakceptował 
koncepcję ruchu jednokierunkowego na części pierwszej 
obwodnicy (odcinek od ulicy Piłsudskiego do przystanku 
Dworzec Główny). Dzięki tej decyzji możliwe stało się roz-
poczęcie prac mających na celu przebudowę wyżej wymie-
nionego odcinka. 

Koncepcja częściowego ruchu jednokierunkowego za-
kłada połączenie dwóch wcześniej opisywanych rozwiązań. 
Na odcinku od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania pod 
Dworcem Głównym wprowadzony zostałby ruch jednokie-
runkowy, natomiast na kolejnym odcinku, aż do przystan-
ku Wawel zastosowano by rozwiązania jak w przypadku 
koncepcji strefy dzielonej.

Zakres koncepcji wraz ze wskazaniem ulic, na których 
zostałby wprowadzony ruch jednokierunkowy i strefa dzie-
lona, został przedstawiony na rysunku 2.

Koncepcja zakłada wprowadzenie w obrębie całej pierw-
szej obwodnicy strefy zamieszkania z ograniczeniem pręd-
kości do 30 km/h. Wszystkie skrzyżowania w obrębie 
pierwszej obwodnicy stałyby się także skrzyżowaniami 
równorzędnymi, dzięki czemu poruszające się tamtędy 
tramwaje zawsze miałyby pierwszeństwo przejazdu. Takie 
rozwiązanie upłynniłoby także ruch na wlotach podporząd-
kowanych.

Rys. 1. Proponowany przekrój drogi w ruchu jednokierunkowym Źródło: http://bi.gazeta.pl/
im/b6/98/10/z17401526Q.jpg

Ważnym elementem zmian byłoby przekształcenie we-
wnętrznego pasa drogowego na pas dla rowerów o szeroko-
ści od 1,5 do 2 metrów. Pas dla rowerów miałby biec tuż 
obok pasów autobusowo-tramwajowych [3]. 

Strefa dzielona z wydzielonym torowiskiem tramwajowym
Na potrzeby artykułu strefa dzielona została zdefiniowana 
jako ulica, na której obowiązuje strefa zamieszkania oraz 
ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dodatkowo w kon-
cepcji tej strefa dzielona obejmowałaby wyłącznie ruch 
pieszy, rowerowy, autobusowy i samochodowy, ponieważ 
torowisko tramwajowe zostałoby wydzielone. Koncepcja 
zmian zakłada przekształcenie pierwszej obwodnicy z as-
faltowej drogi czteropasmowej z chodnikami zastawionymi 
przez zaparkowane samochody w miejsce przyjazne miesz-
kańcom (pasy zieleni, małe obiekty handlowe, mała archi-
tektura, wyznaczone miejsca postojowe nie ograniczające 
ruchu pieszym itp.). 

W przypadku tej koncepcji torowisko tramwajowe zo-
stałoby zlokalizowane po wewnętrznej stronie pierwszej 
obwodnicy oraz wykonane w technologii „zielonego toro-
wiska” lub podobnej (zapewniającej podobny poziom re-
dukcji hałasu i drgań oraz gwarantującej dobre dopasowa-
nie wizualne torowiska do Plant). 
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Parkowanie samochodów w obrębie pierwszej obwodni-
cy byłoby możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych miej-
scach oraz dodatkowo zdefiniowano by maksymalny czas 
postoju samochodu (na około 2–3 h). Rozwiązanie to mia-
łoby na celu zwiększenie rotacji samochodów parkujących 
na miejscach postojowych i wyeliminowanie postojów cało-
dniowych (ośmiogodzinnych i dłuższych).

charakterystyka modelu
Modele symulacyjne dla koncepcji zmian w obrębie pierw-
szej obwodnicy (także dla stanu na 1.01.2015) zostały 
przygotowane w programie Aimsun, umożliwiającego 
wykonywanie makro- i mikrosymulacji ruchu ulicznego. 
W programie zamodelowano ruch pojazdów indywidual-
nych oraz kursujących w obrębie centrum Krakowa linii 
autobusowych i tramwajowych. 

Dane ruchowe w obrębie pierwszej obwodnicy użyte do 
stworzenia symulacji pochodzą z roku 2013. Zostały one 
zebrane podczas pomiarów na ulicach w obrębie śródmie-
ścia Krakowa, przeprowadzonych w celu stworzenia kon-
cepcji ruchu jednokierunkowego [3]. Na podstawie danych 
można stwierdzić wysoki udział ruchu tranzytowego przez 
ścisłe centrum Krakowa. 

Na podstawie zebranych danych z pomiarów wyznaczo-
no macierze ruchu dla szczytu porannego (6:30–9:00) oraz 
dla szczytu popołudniowego (14:30–17:30). Dzięki pomia-
rom ekranowym możliwe było odpowiednie skalibrowanie 
modeli symulacyjnych w taki sposób, aby możliwie najle-
piej oddawały rzeczywistość.

Modele zostały skalibrowane z wykorzystaniem wskaź-
nika GEH. Wymagane jest, aby wskaźnik ten, na co naj-
mniej 85% badanych odcinków, nie przekraczał wartości 5 
[2]. Na podstawie obliczeń udział punktów o akceptowal-
nym GEH wynosił 100% zarówno dla ruchu porannego 
(maksymalny otrzymany GEH=4,5), jak i popołudniowego 

(maksymalny otrzymany GEH=3,03). Oznacza to, że mo-
dele zostały skalibrowane poprawnie. 

Symulacja stanu obecnego opierała się na stanie infra-
struktury i organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodni-
cy Krakowa z 1 stycznia 2015 roku. Uwzględnione w sy-
mulacji zostały m.in.:

•	 ograniczenia prędkości dla tramwajów na wszystkich 
odcinkach torowych w obrębie obwodnicy (w tym 
ograniczenia związane ze stanem infrastruktury, 
ograniczeniami związanymi z przejazdem tramwajów 
przez rozjazdy oraz ograniczenia związane z przejaz-
dem tramwajów przez łuki torowe);

•	 ograniczenia prędkości dla pojazdów indywidualnych 
i autobusów;

•	 długości przystanków tramwajowych i autobusowych;
•	 dokładne szerokości pasów drogowych na wszystkich 

odcinkach pierwszej obwodnicy;
•	 aktualne rozkłady jazdy dla tramwajów i autobusów.

Symulacja ruchu tramwajów i autobusów była prowa-
dzona tylko i wyłącznie w obrębie obwodnicy i na fragmen-
tach ulic dochodzących do pierwszej obwodnicy, po których 
kursują pojazdy transportu zbiorowego. 

Dla pojazdów indywidualnych została stworzona dodat-
kowo sieć ulic wewnątrz drugiej obwodnicy Krakowa (co 
było wymuszone danymi na temat ruchu użytymi w proce-
sie tworzenia modelu). Na rysunku 3 przedstawiono gra-
ficzny kształt modelu symulacyjnego dla wybranego frag-
mentu sieci w programie Aimsun.

Rys. 2. Lokalizacja ulic, na których obowiązywałby ruch jednokierunkowy i strefa dzielona 
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kulpa, M. Bauer, A. Szarata, Koncepcja zmian organizacji 
ruchu drogowego w śródmieściu Krakowa

Model symulacyjny dla ruchu jednokierunkowego opie-
rał się prawie w całości na przygotowanej dla Krakowa 
koncepcji zmian organizacji ruchu [3]. Utworzony model 
uniemożliwiał przejazd tranzytowy przez analizowaną sieć 
drogową (pomiędzy drugą a pierwszą obwodnicą Krakowa) 
z południa na północ (bez potrzeby częściowego skorzysta-
nia z drugiej obwodnicy). Na rysunku 4 został przedstawio-
ny fragment modelu symulacyjnego dla koncepcji ruchu 
jednokierunkowego powstałego w programie Aimsun.

Rys. 3. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  stan obecny
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  stan obecny
Źródło: opracowanie własne

Model symulacyjny dla strefy dzielonej utworzony został na 
podstawie zaproponowanych we wcześniejszym rozdziale roz-
wiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych. Parametry toro-
wisk tramwajowych w obrębie pierwszej obwodnicy zostały 
oparte o dostępne miejsce w obrębie pasa drogowego. Dzięki 
temu, że zastosowano całkowicie wydzielone torowisko, w wie-
lu miejscach możliwe było nieznaczne zwiększenie maksymal-
nej prędkości, z jaką mogłyby się poruszać tramwaje. 

Przygotowany model symulacyjny w przeciwieństwie do 
koncepcji ruchu jednokierunkowego nie zakładał eliminacji 
ruchu tranzytowego z centrum miasta (poprzez zastosowanie 
odpowiedniej organizacji ruchu), ale miał na celu uspokoje-
nie ruchu. W tym celu w symulacji uwzględniono ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h dla wszystkich pojazdów samocho-
dowych. Na rysunku 5 przedstawiono fragment modelu sy-
mulacyjnego dla wariantu ze strefą dzieloną.

Model symulacyjny utworzony dla koncepcji częściowego 
ruchu jednokierunkowego zakładał na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania pod Dworcem 
Głównym wprowadzenie wszystkich zmian zaproponowa-
nych w koncepcji utworzenia ruchu jednokierunkowego. Na 
odcinku od skrzyżowania pod Dworcem Głównym aż do 
skrzyżowania ulic: św. Gertrudy – św. Idziego – Bernardyńska 
– Stradomska, zasymulowany został układ drogowy i organi-
zacja ruchu, jak dla wariantu ze strefą dzieloną. 

Tak stworzony model zarówno umożliwiał odpowiednie 
uspokojenie ruchu na części pierwszej obwodnicy oraz 
umożliwiał przejazd z południa na północ bez potrzeby czę-
ściowego korzystania z drugiej obwodnicy. 

Symulacja zakłada, tak jak w dwóch wcześniejszych 
przypadkach, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu w okolicy przystanku Wawel i jednoczesną likwida-
cję wszystkich innych sygnalizacji na skrzyżowaniach w ob-
rębie obwodnicy. Na rysunku 6 przedstawiono fragment 
modelu symulacyjnego (skrzyżowanie pod Dworcem 
Głównym) dla wariantu z częściowym ruchem jednokie-
runkowym.

Wyniki symulacji
Na potrzeby artykułu z przeprowadzanych symulacji były 
zbierane dane na temat średniej prędkości komunikacyjnej 
tramwajów i autobusów w poszczególnych okresach (rano 
i popołudniu) z interwałem 30-minutowym. Dzięki temu 
możliwy był wybór koncepcji, która najbardziej poprawi-
łaby ruch tramwajów w obrębie pierwszej obwodnicy oraz 
nie spowodowała znacznego pogorszenia średnich prędko-
ści komunikacyjnych autobusów.

Wyniki z wykonanych symulacji zostały przedstawione 
w formie wykresów obrazujących średnie prędkości komuni-
kacyjne tramwajów na analizowanym obszarze (rysunek 
7 i 8). Wykresy obrazują, w jaki sposób w czasie trwania sy-
mulacji zmieniała się prędkość komunikacyjna. Dodatkowo 
przygotowano odrębne wykresy dla symulacji godzin poran-
nych i popołudniowych.

Analiza ruchu tramwajowego opierała się na przeprowa-
dzeniu symulacji i pozyskaniu z jej wyników parametrów, na 
podstawie których byłaby możliwa ocena płynności ruchu 

Rys. 4. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  ruch jednokierunkowy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  strefa dzielona
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  częściowy ruch jednokierunkowy
Źródło: opracowanie własne

tramwajów. Poza wcześniej już przedstawionymi wynikami 
symulacji możliwe było pozyskanie także danych na temat:

•	 średniego czasu zatrzymania na kilometr,
•	 całkowitego czasu wszystkich przejazdu tramwajów 

podczas symulacji.

Dane te zostały zaprezentowane w tabelach 1 dla ruchu 
porannego i 2 dla ruchu popołudniowego dla każdego wa-
riantu z osobna.
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Za główny wyznacznik poprawy płynności ruchu tram-
wajów w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa przyjęto 
średnią prędkość komunikacyjną (przedstawioną na rys. 7 
i 8). Dodatkowymi kryteriami oceny każdego z wariantów 
były: 

•	 liczba i czas zatrzymań na kilometr,
•	 całkowity czas przejazdu,
•	 odchylenie standardowe dla prędkości komunikacyjnej.

Zarówno dla symulacji ruchu porannego, jak i ruchu 
popołudniowego największe średnie prędkości komunika-
cyjne odnotowano dla wariantu strefy dzielonej. Koncepcja 
ta charakteryzuje się m.in.:

•	 wzrostem średniej prędkości komunikacyjnej wzglę-
dem stanu obecnego o ponad 5 km/h,

•	 odchyleniem standardowym od prędkości komunika-
cyjnej o podobnej wartości co dla stanu obecnego,

•	 trzykrotnie krótszym średnim czasem zatrzymania, 
•	 zmniejszeniem o około 27% łącznego czasu przejazdu 

tramwajów (łącznie dla symulacji ruchu porannego 
i popołudniowego),

•	 zmniejszeniem średniej liczby zatrzymań każdego 
pojazdu na kilometr.

Wyniki dla transportu autobusowego zostały przedsta-
wione w formie wykresów obrazujących średnie prędkości 
komunikacyjne autobusów na analizowanym obszarze (rys. 
9 i 10). Analiza ruchu autobusowego była tylko elementem 

Rys. 8.  
Średnie prędkości komunikacyjne dla tramwajów  
z symulacji dla godzin popołudniowych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7.  
Średnie prędkości komunikacyjne  
dla tramwajów z symulacji dla godzin porannych
Źródło: opracowanie własne

Średni czas zatrzymania i całkowity czas przejazdu tramwajów  
dla ruchu porannego

Ruch poranny Stan  
obecny

Ruch  
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy 
ruch jedno-
kierunkowy

Średni czas zatrzymania [s/km] 34,36
σ=36,62

18,82
σ=26,25

11
σ=16,64

21,98
σ=44,35

Całkowity czas przejazdów [h] 41,24 32,36 30,22 34,51

Średni czas zatrzymania i całkowity czas przejazdu tramwajów 
 dla ruchu popołudniowego

Ruch popołudniowy Stan 
obecny

Ruch  
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy 
ruch jedno-
kierunkowy

Średni czas zatrzymania [s/km] 27,89
σ=50,69

14,11
σ=19,53

8,84
σ=14,99

26,45
σ=46,54

Całkowity czas przejazdów [h] 52,02 38,23 37,51 44,13

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Tabela 2

dodatkowym, który mógł przesądzić o wyborze najlepszej 
koncepcji zmian. Podobnie jak w przypadku ruchu tram-
wajowego analiza opierała się na przeprowadzeniu symula-
cji i pozyskaniu wyników, na podstawie których byłaby 
możliwa ocena wpływu zmian na płynność ruchu autobu-
sowego. W tym przypadku ograniczono się tylko i wyłącz-
nie do średniej prędkości komunikacyjnej.

Na podstawie otrzymanych wyników z symulacji moż-
na stwierdzić, że po wprowadzeniu dowolnej z analizowa-



41

TransporT miejski i regionalny 12 2016

nych zmian spadnie prędkość komunikacyjna autobusów. 
Najmniej w przypadku koncepcji wprowadzenia strefy 
dzielonej, najwięcej w przypadku ruchu jednokierunkowe-
go, to może być głównie związane z poruszaniem się auto-
busów po tych samych pasach co tramwaje. W przypadku 
przystanków pojedynczych każdorazowo autobus porusza-
jący się za tramwajem musi oczekiwać na miejsce na przy-
stanku, co w przypadku stanu obecnego i strefy dzielonej 
nie ma miejsca.  

Posumowanie
Przeprowadzenie symulacji dla każdej z koncepcji umoż-
liwiło zebranie wszystkich potrzebnych wyników, które 
umożliwiają ocenę każdego rozwiązania. W procesie oceny 
brano pod uwagę trzy parametry:

•	 wzrost średniej prędkości komunikacyjnej tramwajów,
•	 spadek średniej prędkości komunikacyjnej autobusów,
•	 spadek średniego czasu zatrzymania.

Wyniki obliczeń dla każdej koncepcji zmian zostały 
przedstawione w tabeli 3. Na ich podstawie można stwier-
dzić, że wariant wprowadzenia strefy dzielonej na części 
pierwszej obwodnicy Krakowa, po której poruszają się 
tramwaje, jest wariantem najlepszym. Należy jednak za-
uważyć, że w momencie powstawania tej w Krakowie 
ukończono wprowadzanie ruchu jednokierunkowego na 
odcinku od skrzyżowania pierwszej obwodnicy z ulicą 

Rys. 9.
Średnie prędkości komunikacyjne dla autobusów  
z symulacji dla godzin porannych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. 
Średnie prędkości komunikacyjne dla autobusów  
z symulacji dla godzin popołudniowych 
Źródło: opracowanie własne

Porównanie podstawowych wyników symulacji  
dla każdego wariantu zmian

Ruch 
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy ruch 
jednokierunkowy

Wzrost średniej prędkości komuni-
kacyjnej tramwajów [km/h] 3,99 5,09 2,53

Spadek prędkości komunikacyjnej 
autobusów [km/h] -2,48 -2,00 -2,04

Spadek średniego czasu zatrzyma-
nia [s/km] -14,13 -20,98 -6,80

Źródło: opracowanie własne

Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Długą. Z tego powo-
du warto zaznaczyć, że wyniki symulacji dla ruchu jedno-
kierunkowego są tylko nieznacznie gorsze niż dla wariantu 
strefy dzielonej.
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Streszczenie: Człowiek od wieków poszukiwał skutecznego sposobu 
przemieszczania osób i ładunków. Jednym z owoców tych poszukiwań 
był rower oraz jego towarowa odmiana. Jako ekologiczny i ekonomiczny 
środek transportu może być on odpowiedzią na współczesne problemy, 
takie jak: zanieczyszczenie powietrza, kongestia transportowa lub nad-
mierne hałas i drgania występujące w strefach dostaw na obszarach aglo-
meracji miejskich. Artykuł porusza temat ewolucji mody rowerowej na 
przestrzeni dziejów, uzasadniając obecną jej sytuację. Wskazuje różnice 
pomiędzy Polską a Holandią w aspekcie długości dróg rowerowych oraz 
liczby ich użytkowników w czasach obecnych jako czynnik odzwiercie-
dlający postawę społeczeństwa odnoszącą się do logistyki rowerowej. 
W kolejnych podrozdziałach zostały scharakteryzowane podstawowe 
rodzaje rowerów towarowych wraz z uwzględnieniem ich potencjalnego 
zastosowania w łańcuchu dostaw. Zostały wskazane podstawowe sektory 
wykorzystania rowerów cargo (cargo bike) oraz zalety płynące z ich zasto-
sowania w poszczególnych sektorach. Do najważniejszych z zalet należy 
zaliczyć: znaczną oszczędność zajmowanej powierzchni w stosunku do 
samochodów dostawczych, poprawę walorów turystycznych zabytko-
wych centrów miast, poprawę płynności dostaw, redukcję hałasu, drgań 
oraz znikomą emisję szkodliwych gazów. Na przykładzie rynku usług 
kurierskich został poruszony problem logistyki pierwszej i ostatniej mili 
jako dwóch najbardziej kosztownych etapów transportu ładunku, gdzie 
wykorzystanie takich pojazdów jak rower towarowy wydaje się zasadne. 
Zostały również przytoczone niektóre rozwiązania oparte na logistyce ro-
werowej, stosowane przez firmy przewozowe w Europie. Całość zamykają 
rozważania na temat dalszego rozwoju cyklologistyki.
Słowa kluczowe: logistyka rowerowa, rower towarowy, dystrybucja, 
logistyka miejska.

Aspekt wykorzystania rowerów  
towarowych w dystrybucji towarów  
wewnątrz aglomeracji miejskich1

Wprowadzenie
Rower – środek transportu znany od dziesiątek lat. Dla 
większości polskiego społeczeństwa słowo to nie kojarzy 
się z niczym nadzwyczajnym. Jest utożsamiany z prostą 
maszyną o dwóch wąskich kołach, napędzaną siłą mięśni 
nóg. Zazwyczaj służy do rekreacyjnego przemieszczania 
się w wolnym czasie. Wiele osób ma właśnie takie wyobra-
żenie o tym sprzęcie. Mniej liczni, którzy z zamiłowania 
lub innych przesłanek są bardziej zagłębieni w tematyce, 
wiedzą, że rower może służyć nie tylko do rekreacji, ale 
również do szeroko pojętego zarabiania pieniędzy, ekstre-
malnej zabawy, skakania, wspinania, gry w polo, zjeżdża-
nia, transportu większej liczby osób lub całkiem sporego 
ładunku. Zapewne nie wymieniono tutaj wszystkich dzie-
dzin życia, w których można wykorzystać rower, ale należy 
być świadomym, iż liczba jego zastosowań jest ogromna. 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

Sam biznes rowerowy jest niemniej rozwinięty niż biznes 
motoryzacyjny. Technologie, materiały użyte do produkcji, 
precyzja funkcjonowania mechanizmów i wiele innych, to 
temat na wielostronicowy esej. 

Rynek rowerowy oferuje m.in.: rowery jedno-, dwu-, trzy-, 
czterokołowe, amortyzowane i o sztywnej konstrukcji, tylko 
do zjazdów i tylko na asfalt, do terenu i do miasta, na pusty-
nie i na kopny śnieg. Z nich wszystkich warto skupić uwagę 
na szczególne zastosowanie tych urokliwych maszyn, a mia-
nowicie użycie ich jako środka transportu biorącego czynny 
udział w logistyce miejskiej.

Geneza mody rowerowej
Pierwowzór dzisiejszych rowerów sięga odległych czasów an-
tycznych. Mimo że nie mówi się o tym na lekcjach historii, 
można przypuszczać, że już wtedy ludzie pragnęli podróżo-
wać szybciej, na większe odległości, minimalizując przy tym 
wkładany wysiłek. Jeśli wierzyć historykom, konstrukcja sa-
mego roweru przez wiele stuleci nie ulegała większym mo-
dyfikacjom i była zbliżona do dzisiejszych rowerków biego-
wych przeznaczonych dla dzieci. Można przyjąć, że dopiero 
na początku XIX wieku, wraz z postępem techniki i wy-
nalezieniem łożyska kulkowego, rozpoczął się dynamicz-
ny rozwój branży rowerowej. W różnych zakątkach świata 
konstruktorzy tworzyli autorskie, ale jakże zbliżone do siebie 
ideowo projekty przypominające w coraz większym stopniu 
dzisiejsze maszyny. To właśnie z tamtych czasów wywodzi 
się welocyped czy bicykl. W społeczeństwie rozpoczęła się 
era panowania kultury rowerowej. Rower – jako najbardziej 
dostępny środek transportu rozpoczął stopniowe wypieranie 
powozów konnych. W odpowiedzi na takie zmiany gospo-
darcze i kulturowe rozpoczęto budowę infrastruktury rowe-
rowej, aby zwiększyć wygodę i efektywność przemieszcza-
nia się. Rower symbolizował nie tylko wygodę, ale i prestiż. 
Dopiero pojawienie się pierwszych samochodów sprawiło 
zmianę wyznacznika pozycji społecznej, przez co znaczenie 
dwuśladów nieznacznie zmalało. Zafascynowane automobi-
lami społeczeństwa niejako „zapomniały” o zaletach rowe-
ru, aż do czasów obecnych, w których zaobserwować można 
wyraźny wzrost znaczenia tego typu pojazdów. Wynika to 
m.in. ze wzrostu świadomości społecznej oraz zmiany stylu 
życia. W dobie chorób układu krążenia oraz innych, spowo-
dowanych brakiem ruchu, aktywność fizyczna i dbanie o or-
ganizm stają się zagadnieniami modnymi. Z innej zaś strony 
do renesansu ery roweru przyczyniają się rosnące ceny paliw, 
a co za tym idzie – zwiększone koszty codziennych podróży. 
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Dodając do tego aspekt ekologiczny i wzrost świadomości 
społecznej dotyczącej czynników zanieczyszczających powie-
trze, otrzymujemy zbiór najważniejszych (ale nie jedynych) 
powodów, dla których taka prosta maszyna znów zyskuje na 
popularności. 

W czasach współczesnych istnieją wyraźne różnice po-
między poszczególnymi krajami, w odniesieniu do kultury 
rowerowej. Wynika to nie tylko z mentalności ponadjednost-
kowej, ale również warunków ekonomicznych i kontekstu 
historycznego danego kraju. Biorąc pod uwagę Polskę, moż-
na zauważyć, iż jest to kraj stale rozwijający się w tym zakre-
sie. Niska popularność roweru wykorzystywanego do celów 
użytkowych skutkowała zaniedbaniami w infrastrukturze, 
co z kolei negatywnie odbiło się na próbach popularyzacji 
tego środka transportu. Wraz ze wzrostem kosztów podróży 
(zarówno transportu publicznego, jak i indywidualnego) oraz 
wcześniej wspomnianymi czynnikami rozpoczął się wzrost 
liczby użytkowników sieci rowerowej. Skutkowało to powol-
nym rozwojem infrastruktury, co dodatkowo sprzyjało zmia-
nie środka transportu. Polska nie posiada rzetelnego źródła 
informacji o liczbie użytkowników infrastruktury rowerowej, 
a dostępne skupiają się na drogach wojewódzkich oraz krajo-
wych w Generalnym Pomiarze Ruchu – GPR [1]. Z wiado-
mych względów są to drogi nie sprzyjające rowerzystom, co 
więcej, podróże nimi odbywane często mają charakter długo-
dystansowy. Sama metodologia pomiarów GPR nie obejmu-
je miast na prawach powiatu, które mogą posiadać własną 
specyfikę ruchu rowerowego [2]. Mając to na uwadze, moż-
na przypuszczać, iż średni udział ruchu rowerowego na sie-
ci drogowej może okazać się wyższy od zmierzonego w GPR 
[2]. Tabela 1 przedstawia wyniki pomiarów GPR dla ruchu 
rowerowego w poszczególnych latach.

Zauważalny spadek liczby rowerzystów na drogach kra-
jowych w poszczególnych latach nie powinien sugerować, 
iż globalnie rowerzystów jest mniej. Należy pamiętać 
o sposobie wykonywania GPR oraz specyfice dróg, na ja-
kich przeprowadzane są takie badania. Pomimo trudności 
w określeniu liczby użytkowników infrastruktury rowero-
wej możliwe jest oszacowanie liczby rowerów w Polsce na 
podstawie danych GUS. W 2009 roku średnio co czwarta 
osoba posiadała rower, natomiast ich liczba to około 9 mln 
sztuk [1] na 38,1 mln mieszkańców [9]. W porównaniu 
z takimi krajami jak np. Holandia, gdzie liczba rowerów 
wynosiła 18 mln sztuk przy liczbie mieszkańców 16,5 mln 
[10], Polska pozostaje daleko w tyle. Rysunek 1 przedsta-
wia dysproporcje pomiędzy liczbą ludności a liczbą rowe-
rów w Polsce i Holandii w roku 2009.

Można uznać, że na chwilę obecną Polska jest krajem 
„quasi-prorowerowym”. Społeczeństwo ma świadomość za-
let, jakie płyną z podróżowania tego typu pojazdem, ale 
wciąż nie dorównuje pod tym względem krajom takim jak 
Holandia czy Dania. Potwierdzeniem tego faktu może być 
również porównanie długości ścieżek rowerowych w po-
szczególnych państwach. W 1996 roku w Holandii, której 
powierzchnia odpowiada 1/8 powierzchni RP, łączna dłu-
gość ścieżek rowerowych wynosiła 17 000 km [11]. Jest to 
poziom, którego w Polsce nie udało się osiągnąć nawet w roku 
2014, kiedy to długość ścieżek rowerowych wynosiła nie-
spełna 9 350 km [12]. 

Rower towarowy
Jedną z bardzo ważnych zalet roweru jest szybsza forma 
przemieszczania osób w porównaniu z podróżami pieszymi. 
Niestety, zapomina się o innej równie przydatnej jego funk-
cji, a mianowicie transporcie ładunków. Można przypusz-
czać, iż stosunkowo niewielka część społeczeństwa polskie-
go zdaje sobie sprawę z faktu istnienia pojęcia cyklologisty-
ki oraz rowerów towarowych różnej maści (z ang. cargo bike) 
mimo że sama historia rowerów cargo jest prawdopodob-
nie równie długa jak rowerów tradycyjnych. Bez problemu 
można odszukać źródła mówiące np. o towarowym bicyklu. 
Już wtedy ludzie próbowali wykorzystać rozwijające się 
dwuślady również do przewożenia ładunku. Niewątpliwym 
czynnikiem wspomagającym rozwój była trudna sytuacja 
ekonomiczna panująca w Europie. Nie da się jednoznacznie 
stwierdzić, które państwo było prekursorem dla rowerów 
towarowych. Można jednak przypuszczać, że ważną rolę 
odegrały tutaj Holandia i kraje skandynawskie. Przez róż-
ne zawiłości polityczne, moda na rowery cargo rozlała się 
po całym świecie, docierając również do Ameryki. Co warte 
uwagi, rower towarowy był znany Polakom jeszcze przed 
rozpoczęciem drugiej wojny światowej. 

Podobnie jak z jego klasycznym odpowiednikiem również 
i ten typ roweru miał swoje lata świetności i wyciszenia. Wraz 
z „modą na ekologię” oraz w dobie poważnych problemów 
związanych z kongestią transportową poszukiwane są alter-
natywne środki transportu ludzi i towarów. Zdarza się, że 
w pogoni za nowoczesnością zapomina się o rozwiązaniach 
wykorzystywanych w ubiegłych stuleciach, które zaadapto-
wane do współczesnych mogą dać wymierne efekty. 

Wyniki pomiarów GPR dla ruchu rowerowego

Rok Średni dobowy ruch roczny  
na drogach krajowych [poj./dobę]

Średni dobowy ruch roczny  
na drogach wojewódzkich [poj./dobę]

2000 78 b/d

2005 63 b/d

2010 45 71

2015 34 76

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3],[4],[5],[6],[7],[8] 

Tabela 1

Rys. 1. Porównanie liczby osób i rowerów w Holandii i Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1], [9], [10]
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Rozważania na temat plusów i minusów rowerów cargo 
należy rozpocząć od poznania ważniejszych rozwiązań kon-
strukcyjnych, w celu zrozumienia idei ich zastosowania. 
Istnieje wiele rodzajów rowerów towarowych, ale celem ar-
tykułu nie jest przedstawienie ich wszystkich, stąd też sku-
piono się tylko na kilku z nich.

Najprostszym przykładem roweru przeznaczonego do 
transportu ładunków w polskich realiach jest rower z ko-
szem (fot. 1) bądź przyczepką. Takich konstrukcji często 
używają osoby starsze, dla których jest to główny środek 
transportu. Powodów takiego stanu rzeczy należy dopatry-
wać się prawdopodobnie w ekonomicznej sytuacji osób 
w podeszłym wieku. Maszyny „pamiętające” zazwyczaj lata 
powojenne można niedrogo kupić właściwie na każdym 
złomie. Prostota konstrukcji, bezawaryjność, niska cena na-
bycia zniechęcająca do kradzieży – to wszystko wpływa na 
to, że dostają one kolejną szansę na funkcjonowanie. Samo 
zaadoptowanie do przewozu towarów polega na dołożeniu 
koszyka, sakw bądź też „dowiązaniu” przyczepki do takiej 
konstrukcji. Mimo że rozwiązania tego typu nie są ekono-
micznie uzasadnione w zastosowaniu masowym, należy o nich 
powiedzieć jako o prekursorach dzisiejszych rowerów car-
go. Dzięki takim pomysłom ludzie zaczęli poszukiwać efek-
tywniejszych rozwiązań, pozwalających na przewóz więk-
szych i cięższych ładunków z wykorzystaniem rowerów, 
natomiast sama idea zrodziła się właśnie od takich pojaz-
dów. Na chwilę obecną można zauważyć ciekawą sytuację 
na rynku rowerów miejskich. Coraz częściej młodzież wy-
biera sprzęt wzorowany na modelach sprzed lat, na wypo-
sażeniu których znajdują się przeróżne kosze i pojemniki. 
Można powiedzieć, iż historia zatoczyła koło.

Kolejnym krokiem w stronę bardziej wyrafinowanych 
konstrukcji jest cała gama rowerów, których na polskim 
rynku nie sposób zobaczyć, a np. na rynku holenderskim 
stanowią znaczną część rowerów towarowych (fot. 2). Na 
pozór zwykła rama często jest odpowiednio wzmocniona 
dla zwiększenia możliwości transportowych. Dodatkowe 
wyposażenie w postaci masywnych bagażników i central-
nego podnóżka mają służyć wygodzie przeprowadzania 
procesu przewozowego, w tym również przeładunków. 
Mimo wyraźnego ukierunkowania takich konstrukcji na 
przewóz ładunków są one dedykowane dla klientów indy-
widualnych o stosunkowo niedużych potrzebach transpor-
towych. Ciężko doszukiwać się ich szerokiego zastosowania 
w łańcuchu dostaw.

Wymieniając modele bardziej wyszukane, należy wspo-
mnieć o całej gamie rowerów z wyodrębnioną skrzynią ła-
dunkową. Ta może znajdować się z przodu roweru lub 
z tyłu, a on sam może posiadać różną liczbę kół. Pierwszym, 
wartym omówienia przykładem jest rower typu Long John. 
Sama konstrukcja składa się z tradycyjnego roweru połą-
czonego ze skrzynią ładunkową usytuowaną z przodu po-
jazdu. Jego historia sięga roku 1923, kiedy to spółka The 
Smith & Co. z Danii zbudowała pierwszy na świecie rower 
tego typu. Przeciętna ładowność takiego pojazdu to 100 kg, 
natomiast powierzchnia i przestrzeń ładunkowa, w zależ-
ności od modelu, mogą się znacząco różnić. Przykładowo 

Fot. 1. Polski rower towarowy (fot. J. Starczewski)

Fot. 2. Holenderski rower towarowy do transportu prywatnego (fot. J. Starczewski)

Fot. 3. Goliath HD – rower towarowy typu Long John
Źródło: [13]

możliwości przewozowe pojazdu przedstawionego na foto-
grafii 3 to 120 kg i 300 dm3 [13]. Dla porównania Smart 
Fortwo posiada ładowność 260 kg i pojemność bagażnika 
150–260 dm3. [14]. Przy takich parametrach przestrzeni 
ładunkowej rower typu Long John może zostać z powodze-
niem wprowadzony do sieci dystrybucji, zaspokajając po-
trzeby transportowe, takie jak np. przewóz lekkiej drobni-
cy – patrz przesyłki pocztowe. Umowne ograniczenie prze-
wożonej masy do 100 kg nie jest przypadkowe i nie wynika 
z ograniczeń konstrukcyjnych. Mankamentem takich ro-
werów jest swoisty sposób prowadzenia, tym trudniejszy, 
im cięższy ładunek. Dodatkowo ustawienie ciężkiego ła-
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dunku stosunkowo wysoko ma negatywny wpływ na pro-
wadzenie, a przede wszystkim na ruszanie z miejsca. Dwa 
koła są tutaj wielką zaletą wpływającą na mobilność pojaz-
du, ale mogą być również problemem dla słabszych użyt-
kowników. 

Innym rozwiązaniem wartym uwagi są rowery typu long 
tail. W odróżnieniu od Long John, przestrzeń ładunkowa 
usytuowana jest z tyłu pojazdu, co korzystnie wpływa na 
odczucia podczas manewrowania, które niewiele różnią się 
od standardowego roweru. Sama idea budowy polega na 
wydłużeniu rozstawu osi w celu uzyskania miejsca na ładu-
nek za plecami kierującego. Niejednokrotnie można spo-
tkać się z rozwiązaniami dedykowanymi do przewozu dzie-
ci. Swoistym problemem tego typu konstrukcji jest prze-
niesienie napędu na tylne koło, bowiem bardzo długi 
łańcuch wymaga napinaczy bądź innych urządzeń stabili-
zujących. Zdecydowanym atutem jest mniejsze tylne koło, 
które jednocześnie obniża środek ciężkości załadowanego 
roweru oraz ułatwia operacje przeładunkowe. Istnieje kilka 
firm oferujących long tail, pomimo że ich historia sięga nie-
spełna 20 lat wstecz [15]. Duże możliwości ładunkowe, 
prostota konstrukcji oraz łatwość prowadzenia sprawiają, 
że takie pojazdy również mogą znaleźć zastosowanie np. 
w dystrybucji ładunków w mieście. Fotografia 4 przedsta-
wia rower typu long tail zaadaptowany do przewozu dzieci 
wraz z ładunkiem. Wartym uwagi szczegółem jest poręcz 
zabezpieczająca dziecko w foteliku.

Omówione wcześniej typy rowerów towarowych można 
zaliczyć do grupy „pojazdów lekkich”. Zarówno Long John, 
jak i long tail potrafią ważyć niejednokrotnie do 60 kg 
w stanie pustym, jednak w porównaniu z pojazdami o więk-
szej liczbie kół masy te wydają się niewielkie. Modele trój-
kołowe, podobnie jak ich mniejsi „bracia”, mogą być wypo-
sażone w skrzynię ładunkową zarówno z przodu pojazdu 
(fot. 5), jak i z tyłu. Jej usytuowanie w zasadniczy sposób 
wpływa na sposób kierowania. Te pierwsze posiadają prze-
gub w okolicach przodu pojazdu, co pozwala na kierowanie 
całą przednią osią wraz ze skrzynią ładunkową. Trójkołowce 
drugiego typu posiadają standardową kierownicę, a ich 
sposób prowadzenia nie odbiega znacząco od sposobu pro-
wadzenia zwykłego roweru. Ładunek usytuowany na tylnej 
osi, pomiędzy kołami, dodatkowo ją dociąża, co daje pozy-
tywny efekt np. na grząskim terenie. Jednym z manka-
mentów, z którym konstruktorzy już sobie poradzili, jest 
pokonywanie zakrętów. W tańszych rozwiązaniach, bez 
mechanizmów pochylania kół, trójkołowiec samoczynnie 
przechyla się zgodnie z siłą odśrodkową, co może powodo-
wać dyskomfort dla kierującego. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym część tego 
typu konstrukcji jest określana mianem wózka rowerowe-
go, a nie roweru. Mówi o tym art. 2 p. 47a wspomnianej 
ustawy: wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m 
przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni 
osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony 
w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektrycz-
ny [16]. Niemniej jednak są one zdolne przewozić większe 
ilości ładunków niż rowery dwukołowe. Rynek oferuje roz-

Fot. 4. Xtracycle – rower towarowy typu long tail (fot. J. Starczewski)

Fot. 5. Trzykołowy rower towarowy (fot. J. Starczewski)

Fot. 6. Zabudowa specjalna roweru towarowego (fot. J. Starczewski)

wiązania do codziennych zastosowań, jak również ich eks-
tremalne odpowiedniki posiadające przestrzeń ładunkową 
powyżej 1,5 m długości oraz koła wielkością zbliżone do 
kół motocyklowych. Przy takiej rozbieżności ciężko wska-
zać konkretne dane techniczne na temat możliwości prze-
wozowych, jednak można założyć, że zainteresowana osoba 
będzie w stanie dobrać pojazd odpowiedni do swoich wy-
magań. Stąd też rowery trójkołowe z powodzeniem można 
zaadoptować do sieci dystrybucji.

Co warte uwagi, na bazie rowerów trójkołowych (ale nie 
tylko) budowane są zabudowy pojazdów specjalnych, któ-
rych zasadniczą funkcją nie jest transport ładunków. 
Przykładów można przytoczyć wiele, np.: przewoźne grille, 
dystrybutory napojów, stanowiska ekspozycyjne dla in-
nych towarów, stoiska sklepowe itd. Ogrom zastosowań, 
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do jakich może służyć rower, jest imponujący, a wiele z nich 
można zobaczyć za pośrednictwem Internetu lub na własne 
oczy w krajach skandynawskich, Holandii lub w Niemczech. 
Fotografia 6 przedstawia przykład zabudowy roweru trój-
kołowego przeznaczonej do autonomicznego odtwarzania 
muzyki.

Wagą ciężką, ale nie najcięższą, rowerów cargo są tzw. 
quadricycle (lub inaczej cubicycle), czyli pojazdy z założenia 
poruszające się za pomocą podobnych urządzeń jak rower, 
ale wyposażone w 4 koła. Rynek nie oferuje zbyt dużo mo-
deli tego typu. Jeden z czołowych, na chwilę obecną, przed-
stawicieli przedstawiony na fotografii 7, posiada układ na-
pędowy zbliżony do rowerów poziomych, jednak cała resz-
ta bardziej przypomina lekki samochód niż rower. Można 
powiedzieć, że w tym wypadku zdolności przewozowe 
ograniczone są przede wszystkim siłą ludzkich mięśni, jed-
nak należy pamiętać, że wraz ze wzrostem masy martwej 
pojazdu spada racjonalna masa ładunkowa. Ta z kolei może 
osiągać nawet 300 kg, co jest imponującym wynikiem. Z uwa-
gi na nowoczesność takich rozwiązań istnieje bardzo niedu-
żo jego przemysłowych zastosowań. Do czołowych należy 
zaliczyć firmę DHL, która może poszczycić się projektem 
wdrożeniowym cubicycle’a. Jego idea opiera się na zastoso-
waniu kontenera o wielkości podstawy zbliżonej do europa-
lety. Jego średni załadunek wynosi 125 kg przy średniej 
długości kursu 50 km na dzień [17]. Zaletą cubicycle’a jest 
ilość ładunku, jaką może przewieźć. Dodatkowe wyposaże-
nie, zaczerpnięte rodem z transportu intermodalnego, 
stwarza ogromne możliwości organizacji dystrybucji na da-
nym obszarze. Fotografia 7 przedstawia opisywany cubicycle 
pod barwami DHL.

Do rozwoju wspomnianych pojazdów niewątpliwie 
przyczynia się nowoczesna technologia, a konkretnie – roz-
budowane systemy napędu elektrycznego, skutecznie 
zwiększającego możliwości przewozowe. W niektórych 
przypadkach można mieć jednak problem, kiedy dana kon-
strukcja przestaje nazywać się „rowerem wspomaganym 
silnikiem elektrycznym”, a zaczyna: „pojazdem elektrycz-
nym wspomaganym siłą mięśni człowieka”. Przypuszczalnie 
z biegiem czasu taka granica zostanie utworzona, bądź wy-

raźniej nakreślona, ponieważ na chwilę obecną można pole-
gać jedynie na zaczerpniętej ze wspomnianej wcześniej 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, która przewiduje napęd 
wspomagający do roweru (oraz wózka rowerowego). Mówi 
o tym m.in. Art. 2 p. 4: …rower może być wyposażony w uru-
chamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasi-
lany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej 
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa 
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 
25 km/h [16]. Taka definicja wydaje się jednak niewystar-
czająca w ujęciu szeroko pojętej logistyki.

cyklologistyka w dystrybucji towarów
W świetle przedstawionych zagadnień warto przyjrzeć się 
bliżej aplikacji rowerów towarowych do łańcucha dostaw. 
W Europie istnieje wiele projektów opartych na takiej idei. 
Liczne miasta Holandii, Niemiec, a nawet Węgier posia-
dają rozwiązania oparte na transporcie towarów rowerami. 
Potencjał użycia tych pojazdów dzieli się na kilka sektorów 
różniących się od siebie w sposób znaczący. Rysunek 2 po-
kazuje ważniejsze z nich.

Fot. 7. Cubicycle
Źródło: [17] 

Rys. 2. Sektory wykorzystania rowerów towarowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [18]

Mimo pozornego braku związku pomiędzy niektórymi 
sektorami a dystrybucją każdy z nich odgrywa istotną 
rolę w zagadnieniu określanym mianem cyklologistyki. 
Jako dziedzina stosunkowo młoda i stale rozwijająca się 
napotyka z jednej strony na wiele przeszkód (m.in. barie-
ry społeczne i obyczajowe), a z drugiej otrzymuje wsparcie 
ze strony rządów poszczególnych regionów czy nawet 
państw. Dobrym przykładem takiego wsparcia, mającego 
zachęcić do większego wykorzystania tego typu pojazdów, 
jest miasto Graz w Austrii, które współfinansuje zakup 
rowerów cargo dla określonych środowisk (50% ceny za-
kupu, lecz nie więcej niż 1000 euro) [19]. Istnieją również 
inne formy dotacji do zakupu, które swoim zasięgiem 
obejmują całe państwo [20]. Działania te mają za zadanie 
rozwijać przede wszystkim sektory cyklologistyki związa-
ne z prywatnym aspektem życia. Mają wpływać na świa-
domość społeczeństwa, wskazywać alternatywne rozwią-
zania transportowe, przez co w dalszej perspektywie mogą 
pozytywnie wpłynąć na cały system transportowy danego 
regionu bądź kraju.

Innym ważnym sektorem, w którym takie pojazdy 
z powodzeniem znajdują zastosowanie, jest dystrybucja 
towarów w aglomeracjach miejskich, gdzie rowery towa-
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Rys. 2. Sektory wykorzystania rowerów towarowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [18]

rowe są w stanie wykorzystać szeroki wachlarz zalet, jakie 
posiadają. Zatłoczone, wąskie, niejednokrotnie z bogatą, 
ale ograniczającą modernizację, historią – tak krótko 
można scharakteryzować centra miast. Dystrybucja każ-
dego rodzaju ładunku na takim obszarze jest obarczona 
wieloma komplikacjami. Trendy panujące w Unii Euro-
pejskiej wskazują na ograniczenie lub całkowite wyelimi-
nowanie z niego ruchu samochodowego, a w szczególno-
ści samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. 
Dbając o wizerunek turystyczny oraz bezpieczeństwo ru-
chu, niejednokrotnie stosowane są okna czasowe przezna-
czone dla dostaw. Co więcej, spotkać można specjalnie 
wyznaczone miejsca rozładunku usytuowane często 
w pewnej odległości od punktu dostawy, co powoduje ko-
nieczność stosowania transportu ręcznego. Wszystkie te 
ograniczenia mają na celu rozwiązać problem deficytu 
miejsca, zatłoczenia oraz wpłynąć na poprawę walorów 
turystycznych. 

Problem kongestii transportowej w wymienionych stre-
fach dostaw nie jest spowodowany jedynie przez niedogod-
ności płynące wprost z przestarzałej infrastruktury. Powodów 
jej występowania należy doszukiwać się również w braku 
efektywnej gospodarki dostawami. W licznych badaniach 
dowiedziono, iż współczynnik wykorzystania ładowności 
europejskich ciężarówek bądź samochodów dostawczych 
waha się, w zależności od źródła, od 30% do 50%. Często 
zdarza się, że duże, ciężkie samochody ciężarowe przewożą 
niewielkie ładunki. Według [21] przeciętny ładunek prze-
wożony przez takie samochody waży mniej niż 100 kg a ob-
jętościowo nie przekracza on 1m3. Zdarza się również, że 
współczynnik wypełnienia jest nawet niższy niż 30% (np. 
na 1900 samochodów poruszających się po mieście Breda 
w Holandii 40% z nich wiozła tylko 1 pudło [21]). Taka 
sytuacja ma swój powód w braku lub źle działającej konso-
lidacji ładunków w centrach miast, gdzie występuje wielu 
odbiorców zainteresowanych dostarczeniem niewielkiego, 
ale różnorodnego pod względem podatności transportowej, 
ładunku.

Inną zaletą przemawiającą na korzyść wspomnianego 
rozwiązania jest zestawienie kosztów użytkowania roweru 
towarowego oraz samochodu dostawczego. Do porównania 
wykorzystano przeciętny rower cargo oraz Volkswagena 
Transportera T5, zakładając roczny przebieg obu pojazdów 
na poziomie 5000 km, cenę zakupu roweru cargo wynoszą-
cą 2400 euro, Transportera – 20 000 euro oraz trzyletni 
okres użytkowania. Tabela 2 przedstawia porównanie wy-
ników kosztów użytkowania.

Otrzymane wyniki wskazują wyraźnie, że koszt zakupu 
i użytkowania roweru cargo wynosi 18% analogicznych kosz-
tów samochodu dostawczego. Ich przytoczenie ma na celu na-
kreślenie dużej dysproporcji pomiędzy rozwiązaniami, a wni-
kliwa analiza kosztów nie jest celem niniejszego artykułu. 

cyklologistyka na rynku usług kurierskich
Innym sektorem wykorzystującym rowery towarowe jest 
rynek usług kurierskich. Istnieje szereg firm, większych 
i mniejszych, oferujących transport drobnicy (przesyłek 
pocztowych) z wykorzystaniem rowerów cargo, jednak 
w celu lepszego zrozumienia koniecznym jest przedstawie-
nie jeszcze jednego istotnego aspektu, a mianowicie zagad-
nienia pierwszej i ostatniej mili.

Pod tymi pojęciami kryje się odbiór ładunku od klienta 
i jego przemieszczenie do większego lub mniejszego cen-
trum konsolidacji (pierwsza mila) lub w kierunku odwrot-
nym (ostatnia mila). Ze względu na trudności komunika-
cyjne oraz przestrzenne są to dwa najbardziej kosztowne 
etapy całego procesu przewozowego. W celu zobrazowa-
nia problemu warto rozpatrzeć sytuację kuriera dowożą-
cego paczki do poszczególnych klientów. O wskazanej 
godzinie pobiera on przesyłki z magazynu regionalnego 
i wyrusza w trasę (zazwyczaj w jakiś sposób zoptymalizo-
waną). Rozwożąc poszczególne paczki, napotyka różne 
komplikacje, tj.: zatory uliczne (zwiększające koszty prze-
wozu), problemy dostępności, czyli brak miejsca w strefie 
dostaw lub okna czasowe dedykowane dla dostaw. Może 
mieć również trudność z dopasowaniem czasowym do 
klienta. Przy znacznej liczbie przesyłek i wielości wyma-
gań, jakim musi sprostać kurier, wykonanie zadania staje 
się nie tylko problematyczne, ale przede wszystkim może 
generować niepotrzebne koszty związane z magazynowa-
niem lub bezpośrednio z przewozem. W celu uniknięcia 
takich sytuacji dąży się do modernizacji istniejących łań-
cuchów dostaw, co prowadzi do zmniejszenia czasu prze-
pływu dóbr pomiędzy ogniwami. Traktuje się go jako ca-
łość zawierającą w sobie kanały dystrybucji obsługujące 
wielkopowierzchniowych odbiorców detalicznych oraz 
indywidualne kanały dystrybucji, czyli dostawy bezpo-
średnio do klienta lub do wskazanego punktu [23]. 

Przewiduje się, że tego typu modernizacje będą zyski-
wać na znaczeniu między innymi z powodu stale rosnącej 
sfery handlu przez Internet, gdzie ogromne znaczenie od-
grywa możliwość odbioru zakupionego towaru bezpośred-
nio u klienta [24]. Co więcej, można spodziewać się, że w do-
bie starzejącego się społeczeństwa zaobserwujemy wzrost 
znaczenia dystrybucji indywidualnej oraz dystrybucji do 
mniejszych sklepów zlokalizowanych nieopodal miejsca za-
mieszkania [25]. Stąd wniosek, że dotychczasowe kanały 
dystrybucji nie będą mogły skupiać się wyłącznie na konso-
lidacji ładunków dla dużych odbiorców, ale będą musiały 
być tak przeorganizowane, aby uwzględniały również po-
trzeby mniejszych klientów. 

Dlatego też rozwiązania, znane nie od dziś w krajach 
Dalekiego Wschodu, doczekały się bardziej wyrafinowanych 
odmian w krajach europejskich. Liderzy rynku, chcący dbać 

Porównanie kosztów użytkowania roweru towarowego  
oraz samochodu dostawczego

Pojazd

Rower towarowy VW Transporter T5

Koszt na rok [€/rok] 866 4765

Koszt na miesiąc [€/miesiąc] 72,17 397,08

Koszt na przejechany kilometr [€/km] 0,173 0,953

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [22]. 

Tabela 2
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o swój ekologiczny wizerunek, wykorzystują rowery towaro-
we jako stały element swojej floty. Na przykład DHL, który 
wprowadził całą gamę takich pojazdów do swojej dystrybucji 
w wielu miastach, m.in. Holandii i Niemiec, zakłada rozsze-
rzenie sieci na inne kraje. Podobne rozwiązania posiada rów-
nież TNT. Główne założenia całego systemu polegają na do-
starczeniu przesyłek do punktu dystrybucji regionalnej, ob-
sługującego mały obszar w mieście. Punktem takim jest np. 
zaadaptowana do obsługi rowerów cargo naczepa ciężarowa 
postawiona w newralgicznym punkcie obszaru. Przesyłki 
z magazynu regionalnego zostają do niej dostarczone przez 
samochód ciężarowy bądź dostawczy (lub pusta naczepa zo-
staje wymieniona na załadowaną), natomiast dystrybucję 
końcową kurier przeprowadza za pomocą roweru, wykorzy-
stując wszystkie jego zalety. Fotografia 8 prezentuje opisane 
rozwiązanie na przykładzie Mobile Depot TNT Express wy-
korzystywane w Brukseli. Mniej wyrafinowanym, ale równie 
skutecznym regionalnym punktem dystrybucji jest kontener 
bądź dzierżawione pomieszczenie.

runków logistyki pierwszej i ostatniej mili, gdzie takie po-
jazdy wykorzystują wszystkie swoje atuty. 

Na podstawie powyższych rozważań można wniosko-
wać, że w przyszłości będziemy obserwować dalszy roz-
wój tej dziedziny logistyki. Możemy się spodziewać, że 
proekologiczna polityka będzie sprzyjać temu rozwojowi. 
Niemniej jednak koniecznym będzie bardziej szczegóło-
we rozpatrzenie aspektu prawnego dotyczącego przewo-
zu ładunków rowerami. Niewątpliwie czynnikami sprzy-
jającymi mogą okazać się rozwój infrastruktury rowero-
wej oraz zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie 
wykorzystania rowerów.
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Fot. 8. Mobile Depot TNT Express jako przykład rozwiązania punktu dystrybucji regionalnej
Źródło: [26]. 

Podsumowanie 
Rower od wielu wieków stanowi podstawowy środek 
transportu ludzi i ładunków na stosunkowo niewielkie od-
ległości. Mimo upływających lat nadal jest to tani i eko-
logiczny pojazd, który można wykorzystywać na szeroką 
skalę. W odróżnieniu od przewozu osób, gdzie zazwyczaj 
wykorzystuje się standardowe rowery miejskie, przewóz 
ładunków wymaga bardziej wyrafinowanych rozwiązań. 
Z pomocą przychodzi szeroka gama rowerów towarowych. 
Rynek oferuje wiele konstrukcji, w tym dwu-, trzy- i czte-
rokołowych, różniących się od siebie pojemnością oraz do-
puszczalną ładownością. Dzięki temu można bez problemu 
zoptymalizować wybór środka transportu w stosunku do 
obsługiwanych przepływów ładunków. Co więcej, jest to 
ekologiczne rozwiązanie, ponieważ trudno wyobrazić sobie 
bardziej przyjazny środowisku środek transportu, zarówno 
pod względem produkcji, użytkowania, jak i utylizacji.

Cyklologistyka jako pojęcie nowe kryje pod swoją na-
zwą ogrom wiedzy i zagadnień z zakresu socjologii, techni-
ki, marketingu oraz innych dziedzin. W dobie poszukiwa-
nia rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych zarazem, 
dawno znane metody przemieszczania, zreformowane do 
czasów dzisiejszych, potrafią być nie tylko efektywne, ale 
także innowacyjne. Istnieje wiele przykładów wdrożenia 
roweru towarowego do systemu dystrybucji oraz łańcucha 
dostaw. Wynika to przede wszystkim ze szczególnych wa-
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 5 Nosal Katarzyna, Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu 2 s. 3–11
 6 Nosal Katarzyna, Pawłowska Alicja, Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach 9 s. 19–25
 7 Szołtysek Jacek, Kultura mobilności –  polemika 4 s. 32–36
 8 Wasiak Mariusz, Jacyna Marianna, Kłodawski Michał, Gołębiowski Piotr, Model ruchu towarowego dla aglomeracji warszawskiej  
  według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 12 s. 29–35
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 lp. Nazwisko i imię Nr Strony
 1 Aleksandrowicz Jan 5 46–48 
   5 49–52 
   12 36–41
 2 Banet Krystian 1 23–28
 3 Baran Joanna 4 19–24
 4 Bąk Radosław 11 48–54
 5 Bąkowski Wojciech 11 14–17
 6 Beim Michał  3 3–10 
   10 19–24
 7 Birr Krystian 5 10–16 
 8 Borowska-Stefańska Marta  3 28–32 
 9 Bryniarska Zofia 11 55–60 
 10 Buczek Piotr 12 13–18 
 11 Buda Marek 9 3–10 
 12 Bul Radosław  9 11–18 
   11 23–29 
 13 Chamier-Gliszczyński Norbert  6 27–31 
 14 Chmielewski Jacek 6 16–19 
 15 Ciastoń-Ciulkin Aleksandra  1 3–10 
   9 34–35 
 16 Czerliński Mirosław 5 29–33 
 17 Dera Piotr 5 34–39 
 18 Drabicki Arkadiusz 2 27–32 
   8 14–19 
   8 26–33 
 19 Duda Urszula  10 30–35 
 20 Duda-Wiertel Urszula 11 42–47 
 21 Dudek Mariusz 6 12–15 
   12 25–28 
 22 Faron Aleksandra 11 37–41 
   12 25–28
 23 Folwarski Tomasz 9 3–10
 24 Gągorowska Marta 7 33–36
 25 Goliszek Sławomir  2 12–19 
   3 16–27 
 26 Gołębiowski Piotr 10 5–11 
   12 29–35
 27 Gora Paweł  5 40–45
 28 Górka Anna  8 9–13
 29 Horváth Balázs 7 9–12
 30 Iwanowicz Damian 11 6–13
 31 Jacyna Marianna 10 5–11 
   12 29–35 
 32 Jamroz Kazimierz 5 4–9 
   8 20–25 
 33 Janecki Ryszard  9 36 
 34 Jastrząb Wojciech 11 55–60 
 35 Jastrzębski Wacław  6 24–26 
 36 Jurkowski Wojciech 1 17–22 
 37 Karoń Grzegorz 7 13–17 
 38 Kempa Jan 11 6–13 
 39 Kieć Mariusz 5 23–28
 40 Kisielewski Piotr 5 17–22 
 41 Kłodawski Michał 12 29–35 
 42 Kojałowicz Piotr Jan 7 33–36 
 43 Krukowicz Tomasz  9 3–10
 44 Kruszyna Maciej  6 20–23
 45 Krych Andrzej  1 29–35 
   6 3–5 
 46 Krzymuski Marcin 1 11--16 
 47 Kucharski Rafał  7 33–36 
   8 14–19 
   8 20–25 
   8 26–33 
 48 Kulas Sonia  10 25–29 

 49 Kulpa Tomasz 1 23–28 
   8 20–25 
   10 25–29 
 50 Kupka Przemysław  6 6–11 
 51 Maćkowiak Andrzej 7 29–32 
 52 Malasek Jacek  10 12–18 
   11 30–36 
 53 Matusz Paulina 7 18–23 
 54 Mikulska Anna 12 19–24 
 55 Miszewski Michał 5 4–9 
   5 10–16 
 56 Nagy Viktor 7 9–12 
 57 Nosal Katarzyna  2 3–11 
   9 19–25 
   11 42–47
 58 Oskarbski Jacek 5 4–9 
   5 10–16 
   7 18–23
 59 Ostaszewski Piotr 2 27–32 
 60 Palica Kamil  4 19–24 
 61 Pawłowska Alicja  9 19–25 
 62 Pilecka Elżbieta 11 18–22 
 63 Piwowarczyk Maciej  5 46–48 
   5 49–52 
 64 Pogodzińska Sylwia  5 23–28 
   12 6–12 
 65 Połom Marcin  3 16–27 
 66 Rogala Sylwia  1 23–28 
 67 Rossolov Alexander  7 4–8 
 68 Rudecki Grzegorz 7 18–23 
 69 Ruść Rafał 5 29–33 
 70 Sawicki Piotr 6 6–11 
 71 Siwek Krystian  2 27–32 
   8 3–8 
 72 Smolarski Mateusz  1 17–22 
 73 Sobota Aleksander 7 13–17 
 74 Soczówka Andrzej 10 19–24 
 75 Starczewski Jakub 12 42–48 
 76 Starowicz Wiesław 12 19–24 
 77 Suda Józef 5 29–33 
 78 Szarata Andrzej 8 14–19 
   8 20–25 
   8 26–33 
 79 Szczuraszek Tomasz 6 16–19 
 80 Szołtysek Jacek 4 32–36 
 81 Szustek Jarosław 7 24–28 
 82 Thiem Jacek  7 29–32 
 83 Tworek Wojciech  4 3–10 
 84 Voronina Roksolana  4 25–31 
 85 Wasiak Mariusz 10 5–11 
   12 29–35 
 86 Wojtaszek Michał  5 34–39 
 87 Wolek Czesław  2 20–26 
 88 Zalewska Anna  3 11–15 
   4 11–18 
 89 Zawisza Marcin 5 4–9 
 90 Zych-Lewandowska Maria  9 26–33 
 91 Żarski Karol 5 10–16 
 92 Żochowska Renata 7 13–17

Alfabetyczny wykaz autorów artykułów w 2016 roku

Alfabetyczny wykaz recenzentów artykułów w 2016 roku
Gaca Stanisław
Hebel Katarzyna
Jamroz Kazimierz
Janecki Ryszard
Kempa Jan

Krawiec Stanisław
Krych Andrzej
Macioszek Elżbieta
Niedzielski Piotr
Starowicz Wiesław

Szarata Andrzej
Szołtysek Jacek
Tomanek Robert
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2 października 2016 roku zmarł profesor zwyczajny Tade-
usz Bronisław BASIEWICZ. Wybitny naukowiec. Członek 
Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji RP.

Utalentowany inżynier i wyjątkowo sprawny organiza-
tor wielu przedsięwzięć inżynierskich. Obdarzony intere-
sującą osobowością, inteligentny, dokładny i systematycz-
ny. Rzetelnie traktujący swoje obowiązki i tego samego 
oczekujący od innych. Był osobą wysoce zorganizowaną, 
rozważną i praktyczną. Zawsze uważał, że wszystko da się 
zrobić lepiej. Wcześnie wykazał również zrozumienie dla 
konieczności przemian społeczno-politycznych w Polsce.

Tadeusz Bronisław Basiewicz urodził się 16 września 
1927 roku w Kielcach. Dzieciństwo i początek lat szkolnych 
Tadeusza to okres II Rzeczpospolitej. Przed domem rodzin-
nym Tadeusza był tor kolejowy. Czyżby to był znak na dal-
sze jego życie, które związał z koleją?

W roku 1947 rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Krakowskiej, gdzie w roku 1952 uzyskał 
dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego. Promotorem 
jego pracy był Roman Ciesielski (później znany profesor). Na 
czwartym roku studiów Tadeusz zawarł związek małżeński 
z Haliną, z którą po uzyskaniu dyplomu zamieszkał w War-
szawie. Z Haliną związany był do końca swojego życia.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Pro-
jektów Kolejowych w Warszawie. Już na początku swojej 
pracy zainteresował się problematyką infrastruktury trans-
portu kolejowego, a w szczególności przystosowaniem 
jej do zwiększonych prędkości i dużych obciążeń. W roku 
1953 z polecenia promotora swojej pracy magisterskiej 
Tadeusz Basiewicz wyjechał do Związku Radzieckiego na 
studia doktoranckie w Moskiewskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym. Dyplom doktora nauk technicznych uzyskał 
w roku 1956. Po powrocie do kraju w roku 1957 zatrudnił 
się w Instytucie Naukowo-Badawczym Kolejnictwa w War-
szawie, obecnie jest to Instytut Kolejnictwa. 

W latach 50. ubiegłego stulecia opracowanie odpo-
wiedniej konstrukcji nawierzchni na podkładach betono-
wych stało się najważniejszym zadaniem dla polskiego 
kolejnictwa. Do rozwiązania tego zadania poczuł się po-
wołany młody naukowiec Tadeusz Basiewicz, wówczas już 
doktor nauk technicznych. W czasie realizacji własnych 
prac studialnych i doświadczalno-konstruktorskich opra-
cował kilka wersji takich podkładów, tworząc podstawę do 
rozwoju tej – powszechnie do dziś stosowanej – konstruk-
cji w torach kolejowych PKP. Stał się tym samym ojcem 
konstrukcji nawierzchni kolejowej na podkładach betono-
wych w Polsce. 

W roku 1957 wydana została Jego pierwsza publikacja: 
Praca statyczna podkładu blokowego z łącznikiem oderwa-
nym od podsypki. Kolejne prace to: Wpływ trwałych nie-
równomiernych odkształceń podłoża na podkład z betonu 
sprężonego (1958), Struny profilowane w zastosowaniu 
do sprężania betonu (1959) oraz Uogólniony model na-
wierzchni kolejowej i jej obliczanie (1959). 

Jego książka Tor kolejowy na podkładach betonowych 
systematyzuje wiedzę o konstrukcji toru na podkładach 
betonowych, jak również prezentuje różnice między pracą 
toru na podkładach drewnianych i betonowych. 

W roku 1960 dr inż. Tadeusz Basiewicz – mając 33 lata – 
został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Na-
ukowo-Badawczych w Centralnym Ośrodku Badań i Roz-
woju Techniki Kolejnictwa. Był On współorganizatorem 
i nadzorującym budowę nowoczesnej bazy badawczej na 
terenie Olszynki Grochowskiej (obecna siedziba Instytutu 
Kolejnictwa).

W roku 1964 dr inż. Tadeusz Basiewicz uzyskał stopień 
doktora habilitowanego nauk technicznych na Politech-
nice Warszawskiej. W tym czasie, wraz z rozwojem bazy 
badawczej na Olszynce Grochowskiej, do Ośrodka zaczęli 
napływać nowi pracownicy, zwłaszcza młodzi absolwenci 
uczelni technicznych, których dyrektor Tadeusz Basiewicz 

Z żałobnej karty

Wspomnienie o profesorze  
Tadeuszu Basiewiczu 
(16 IX 1927–2 X 2016)


