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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Tomasz Dybicz
Capacity experimental determination of a merging section from two 
lanes to one lane on a multilane highway
Abstract: Spots where local capacity limits occur on the 
roads are colloquially called “freeway bottlenecks”. Active 
freeway bottlenecks may have a determinant impact on 
the capacity of the road network and traffic conditions. 
One of the main reasons of its appearance are connections 
between permanent or temporary traffic organization and 
traffic volume. In the case of big gap between supply (local 
capacity) and demand (traffic inflow) the freeway bottle-
necks are activated. One of the characteristics of freeway 
bottlenecks is a two-capacity phenomenon, where volu-
mes of PQF and QDF can be observed just before traffic 
conditions breakdown and just before the recovery phase. 
Without a detailed examination of the characteristics as-
sociated active freeway bottlenecks, including PQF and 
QDF and their impact on traffic conditions an effective 
dynamic traffic management on freeways is not possible. 
In the paper volumes of PQF and QDF have been de-
scribed. There are also presented results of traffic surveys 
and analyzes carried out on the interlacing section, which 
was located on merging section from two lanes to one 
lane before the entrance on the Grota Roweckiego brid-
ge in Warsaw. Surveys were carried on weekdays during 
morning peak hours in the way enabling to analyze the 
freeway bottlenecks activating and deactivating proces-
ses as well as calculation of the PQF and QDF volumes. 
In this paper there are also presented traffic volumes in 
the phase of congestion. Obtained results were compared 
with results obtained in other countries.
Keywords: freeway bottleneck, capacity, two-capacity 
phenomenon at freeway bottlenecks, PQF, QDF, road ne-
twork

Wacław Oleksy, Tomasz Rokita
Safety of travelators for passengers transport in ski resorts
Abstract: This article raises the issue of the safety of pas-
sengers transported on travelators operated on the slo-
pes of ski resorts. Travelators are intended first of all to 
transport children and beginner skiers on the slopes with 
low inclination. The origin of the subject of this article 
has been an accident in Poland in 2013 which resulted 
with serious injury to a five-year skier. This article is an 
attempt to answer the question whether the technical 
condition of installations for transport and snow play in 
the ski resorts should be controlled by an authorized tech-
nical inspection as it is in the case of the cableways and 
ski-tows. The article presents a technical description of 
travelators and summarizes the ranges of basic technical 
parameters of travelators produced presently all over the 
world. The stronger attention in the article is paid to the 

description of the technical requirements for travelators. 
The potential hazardous situations that may occur during 
their operation have been analysed. The specific require-
ments which should be met by travelators in the field of 
selection, design and installation on the slopes have been 
discussed. Particular emphasis is put on the operating sa-
fety requirements as service and emergency stops, requ-
irements for brakes, safety devices and control elements.
Keywords: travelators, transport of skiers, transport safety

Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak
Constituantes of models for public transport master plans – german 
experiences 
Abstract: Selected German good practices used for the 
transport modeling during the preparation of public trans-
port sustainable development plans (colloquially called pu-
blic transport master plan) have been presented in the ar-
ticle. Transport models are supportive for planners at vario-
us stages of working out public transport master plans. In 
the introduction criterions of the evaluation of the public 
transport system have been listed and exemplary structure 
of master plan has been presented. Then practical possi-
bilities of the VISUM software to the transport modeling 
have been shown. The first stage of modeling is working 
out a model of the transport network of the selected area 
projecting the transport network of the area. When the 
timetable of public transport is projected on this network, 
it is possible to depict it by the VISUM and to determine 
characteristics of the transport system. In the next phase 
of modeling, the area is divided into a transport zones con-
nected with some characteristics. Tools of VISUM allow to 
present the zones with different colors or at the graphs. 
Possibility of quick determination of transport accessibility 
which is a significant factor of transport quality constitu-
tes an important functionality of this software. Forecast of 
transport needs together with traffic flows’ schedule is the 
last phase of modeling. Quality of all phases of modeling 
determines accuracy of decisions concerning the spatial 
planning undertaken in the scope of public transport de-
velopment. Only correctly planned and adequately balan-
ced numerical transport model may be the basic of public 
transport master plan.
Keywords: transport model, public transport master plan, 
public transport

Andrzej Soczówka 
Organization and integration of urban and regional public trans-
port in the Moravia – Silesian region of the Czech Republic
Abstract: The aim of this article is to present the most im-
portant rules of organization and operation of urban and 
regional public transport in the Moravia – Silesian region 
of the Czech Republic. The article describes main issues 



3

TransporT miejski i regionalny 01 2014

related to organization of public mass transport in this 
area – basic rules of law, organizers, carriers, rules of fun-
ding and, basing on the regional transportation plan, the 
most important problems of this transportation system. 
Due to practical character of these researches, particular 
attention is paid to issues related to passenger information 
system and integrated tariff of Moravia-Silesian region. 
The study has proved that in the creating and operating 
process of uniform regional transportation passenger sys-
tem, all different levels administrative units should parti-
cipate and cooperate with one another,. Integration pro-
cess will not occur independently, coordinator is necessary 
to participate. The good integration mechanism will en-
courage to take part in common system additional objects 
(e.g. communes, carriers). Accessibility for all passengers 
to transparent and comprehensive passenger information 
presented in different forms is necessary. The conclusions 
of these studies are valuable tips for creating and impro-
ving integrated transportation systems in Poland. 
Keywords: regional transport, integrated tariff, passenger 
information

Anna Weszczak
Traffic safety model for Poland 2002–2011
Abstract: Transport determine the level of regional deve-
lopment but on the other hand, it causes negative conse-
quences. About one million people dies in road accidents 
every year. It leads to financial and social losses that in 
Poland reaches up to 2% of GDP. It is very important for 
economy to indicate factors that cause accidents. The pa-
per is presentation of traffic safety in Poland by the con-
struction of econometric model. The study was undertaken 
due to elucidate the relationship between number of road 
accidents and variables selected on the base of literature, 
such as: local self-government expenditure on section 600 
– Transport and connection, the proportion of highways 
and expressways in total roads in provinces, daily traffic, 
roads quality measured as the share of roads requiring the 
immediate repair in total roads and the share of heavy ve-
hicles in total amounts of vehicles. The research was con-

ducted for 2002 – 2011 on NUTS2 level. To estimate the 
parameters of the equation panel methods, fixed effect me-
thod (FEM) and random effect models (REM) were used. 
Those methods allowed to measure the differences between 
provinces.
Keywords: road accidents, panel data models, transport

Tomasz Dziedzic, Andrzej Szarata
Selected findings of complex traffic researches in the Małopolskie 
voivodeship
Abstract: The Cracow University of Technology as a leader 
of science research consortium has been running the study: 
Elaboration of the methodology of public transport plan for 
the Małopolskie voivodeship. The goal of the study was to 
create the Public Transport Plan for the voivodeship. The 
basic phase of the research work was construction of the 
simulation modeling of the area where different scenarios 
of transport system development in the voivodeship would 
be tested. The condition of creation of simulation modeling 
is an access to data basis of inhabitants’ transport behavior. 
The paper presents selected findings of interviews in the 
households of the Małopolskie voivodeship. The findings 
are valuable information concerning inhabitants’ transport 
behaviors, their habits and factors influencing their deci-
sions and will contribute to elaborate expected passenger 
services’ standards. They will also contribute for the study 
of sustainable development plan of public transport in the 
voivodeship. In the paper the research methodology and 
sample size, questionnaire form and selected findings have 
been presented. The results describe tested population as 
far as the age (with geographical references by the selected 
age groups), level of non-pedestrian mobility (also with re-
ference to the basic profession of the research participants), 
average journey’s duration depending on the transport 
mean or motivation, participation of selected groups in 
journeys, modal split and evaluation of passenger’s satis-
faction. The paper is a publication synthesizing findings of 
the research. 
Keywords: complex traffic research, transport behavior, 
research on transport preferences 
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Doświadczalne wyznaczenie  
przepustowości przewężenia  
przekroju jezdni z dwóch pasów  
do jednego na drodze wielopasowej1,2

Streszczenie. Miejsca, w których występują lokalne ograniczenia prze-
pustowości (LOP) są potocznie nazywane „wąskimi gardłami”. Mogą one 
mieć decydujący wpływ na przepustowość sieci drogowej oraz warunki 
ruchu w okresach większego zapotrzebowania na korzystanie z infra-
struktury drogowej. Jedną z głównych przyczyn ich występowania są 
związki, jakie zachodzą pomiędzy stałą lub tymczasową organizacją ruchu 
a natężeniem ruchu. W przypadku wystąpienia w dużej luki pomiędzy 
podażą (miejscową przepustowością) a popytem (dopływem ruchu) do-
chodzi do aktywacji LOP. Jedną z cech charakterystycznych dla LOP jest 
występowanie tzw. fenomenu dwóch przepustowości, czyli wartości PQF 
i QDF, które można zaobserwować tuż przed załamaniem się warunków 
ruchu oraz tuż przed wystąpieniem fazy poprawy warunków ruchu. Bez 
szczegółowego zbadania charakterystyk towarzyszących aktywnym LOP, 
w tym poziomów PQF i QDF oraz ich wpływu na warunki ruchu, nie 
można prowadzić w sposób efektywny dynamicznego zarządzania ru-
chem na drogach. W artykule scharakteryzowano poziomy PQF i QDF 
oraz przedstawiono wyniki pomiarów i analiz wykonanych na odcinku 
przeplatania na przejściu z dwóch pasów ruchu w jeden przed wjazdem na 
most Grota Roweckiego w Warszawie. Pomiary wykonywano w dniach 
powszednich w szczycie porannym, w sposób który umożliwił przeanali-
zowanie procesu aktywacji i dezaktywacji występującego tam LOP, wy-
znaczenia wartości: PQF, QDF. Wyznaczono i przedstawiono również na-
tężenia ruchu występujące w fazie zatłoczenia. Uzyskane wyniki zostały 
porównane z wynikami uzyskiwanymi w innych krajach.
Słowa kluczowe: lokalne ograniczenie przepustowości, przepustowość, 
PQF, QDF, fenomen dwóch przepustowości, sieć drogowa.

Wyniki zagranicznych doświadczeń  
nad wyznaczaniem przepustowości LOP
Występowanie LOP na ciągach drogowych ogranicza prze-
pustowość całego ciągu drogowego do przepustowości 
LOP. Stąd dokładne rozpoznanie występujących LOP ma 
kluczowe znaczenie dla zarządców dróg i zarządców ruchu. 
Niemniej jednak do określania przepustowości LOP brak 
jest zdefiniowanych, uogólnionych wytycznych. Dehman 
[1] dokonał przeglądu metod wyznaczania przepustowo-
ści, które można zastosować w przypadku LOP. Według 
publikacji [2] za przepustowość LOP można uznawać 
wielkość natężenia ruchu tuż poniżej wartości, od której 
następuje powstawanie kolejki. Według publikacji [3] za 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 
2 Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego na IX konferencji na-

ukowo-technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia ko-
munikacyjnego”, Poznań – Rosnówek, 19–21 VI 2013 r.

przepustowość LOP można uznać wielkość natężenia ru-
chu, przy którym następuje wyraźny spadek prędkości po-
jazdów. Według publikacji [4] przepustowość LOP można 
wyznaczyć poprzez uśrednienie trzyminutowych pomiarów 
natężenia ruchu pojazdów przejeżdżających przez LOP 
w okresie godziny i pomnożenie tej wartości przez 20. 
Według publikacji [5] za przepustowość LOP uznano na-
tężenie ruchu, przy którym kolejka pojazdów zaczyna się 
rozładowywać. Dehman stwierdza, że powyższe metody 
wyznaczania przepustowości LOP nie są zgodne z ogólną 
definicją przepustowości [1]. Twierdzi, że za przepustowość 
LOP powinno się uznawać maksymalną zaobserwowaną 
liczbę pojazdów, która przejeżdża przez LOP w ciągu 1 go-
dziny. W tej sytuacji jest zrozumiałe, że zagadnienie prze-
pustowości LOP jest przedmiotem wielu prac badawczych. 
Na uwagę zasługują prace prowadzone przez profesora 
J. Banksa z Uniwersytetu Stanowego z San Diego USA, 
który w pracy [6] podaje własny sposób określania przepu-
stowości LOP. Banks podsumował swoje wcześniejsze prace 
oraz prace innych badaczy oraz wyjaśnia proces przejścia 
ze swobodnych warunków ruchu do ruchu wymuszonego 
przy oddziaływaniu LOP. W większości przypadków zaob-
serwowano, że maksymalne natężenie ruchu poprzedzające 
wystąpienie stanu zatłoczenia (PQF) jest większe niż mak-
symalne natężenie ruchu, które obserwuje się w warun-
kach ustępowania zatłoczenia (QDF). Zjawisko to zostało 
nazwane fenomenem występowania dwóch przepustowości 
LOP. Stąd też w środowisku ekspertów i naukowców odby-
wa się dyskusja, którą z tych wartości można uznać za prze-
pustowością właściwą. Wyrazem tej dyskusji jest między 
innymi cytowana już publikacja [1]. Jednym z przykładów 
są badania na autostradach w Niemczech (rys. 1).

Na podstawie wyników badań ruchu prowadzonych na 
niemieckich autostradach Brilon w publikacji [1] zaprezen-
tował schemat aktywacji i dezaktywacji LOP (rys. 1). W wy-
niku wzrostu natężenia ruchu od godz. 5 rano występował 
ustawiczny spadek średnich prędkości pojazdów. Około go-
dziny 6:30 wystąpił spadek natężenia ruchu, niemniej jed-
nak spadek ten nie wynikał ze zmniejszenia się dopływu 
ruchu do badanego przekroju. Został on spowodowany w wy-
niku aktywacji LOP. Badany przekrój stracił możliwość ob-
służenia całego popytu, a powstała luka pomiędzy podażą 
przekroju a popytem odkłada się jako kolejka pojazdów. 
Natężenie ruchu, jakie występuje tuż przed aktywacją LOP, 
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oznaczono jako wartość PQF. Po załamaniu się warunków 
ruchu do momentu rozładowania się kolejki pojazdów na-
tężenie ruchu przepływające przez badany przekrój było 
niższe niż wartość PQF. W sytuacji kiedy dopływ ruchu 
malej i jest zmniejszy niż natężenie ruchu w fazie zatłocze-
nia dochodzi do skracania kolejki pojazdów. Tuż przed cał-
kowitą redukcją kolejki pojazdów występuje chwilowy 
skok natężenia ruchu. Osiągnięta wartość oznaczona jest 
jako QDF. Po jej osiągnięciu występuje faza naprawy, śred-
nie prędkości pojazdów znacząco rosną, a malejące natęże-
nie ruchu po osiągnięciu wartości QDF jest wynikiem ma-
lejącego popytu.

Banks w cytowanej publikacji [6] rekomenduje stoso-
wanie na drogach wielopasowych w obszarach zurbanizo-
wanych wartości PQF i QDF w warunkach amerykańskich 
(mając na uwadze zachowania kierowców, tab. 1).

Niektóre z obserwacji Banksa zostały potwierdzone 
również przez innych badaczy. Jednym z wniosków przed-
stawionych przez autorów w publikacji [8] jest obserwacja 
potwierdzająca tezy Banksa, że na przepustowość LOP 
w dużym stopniu wpływ mają zachowania kierujących po-
jazdami. Badanie nad przepustowością LOP prowadzono 
na odcinkach pomiędzy łącznicami, gdzie występuje rela-
tywnie duże przeplatanie pojazdów. 

Autorzy publikacji [9] są zdania, że aspekt przepusto-
wości jest nierozerwalnie związany z LOP. Tym samym 
uważają, że pomiary przepustowości można wykonywać 
jedynie w sytuacji, gdy dochodzi do aktywacji LOP. 
Podobnie jak Banks są również zdania, że definiowane spo-
soby określania przepustowości według HCM [10] nie 
mają potwierdzenia w wynikach prowadzonych badań.

Dobór poligonu badawczego i analiza wyników badań ruchu 
Podstawowym kryterium wyboru odpowiedniego poligonu 
badawczego było występowanie aktywnego LOP na drodze 
szybkiego ruchu. Odpowiednie miejsce zostało wytypowa-
ne w Warszawie na drodze ekspresowej S8 przed wlotem na 
most Grota Roweckiego od strony Marek w miejscu, w któ-
rym obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, zawężają-
ca przekrój z dwóch do jednego pasa ruchu (fot. 1). Badania 
natężenia ruchu wykonano w ciągu 5 dni roboczych (ponie-
działek–piątek) w terminie 12–16.11.2012 roku w godzi-
nach 5:30–11:30. Pomiar natężenia wykonano przy użyciu 
specjalistycznego urządzenia pomiarowego firmy MioVision. 
Wynikami pomiarów ruchu było zestawienia tabelaryczne na-
tężeń ruchu pojazdów zgrupowane co 5 minut z uwzględnie-
niem typów pojazdów oraz materiał wideo, który umożliwił 
wykonanie pomiaru prędkości pojazdów na odcinku przewę-
żenia (LOP) z wykorzystaniem standardowego stopera (fot. 2).

Wyniki pomiarów ruchu zostały przedstawione w po-
staci wykresów, na których zestawiono ze sobą wykres na-
tężenia ruchu co 5 minut (wartości rozszerzone do 1 godzi-
ny i przeliczone na pojazdy umowne) oraz wykres prędkości 
pojazdów (rys. 2–6).

Na wszystkich wykresach zaobserwowano zbliżoną cha-
rakterystykę wpływu aktywnego LOP na natężenie ruchu 
i prędkość pojazdów, jaką zaprezentował Brilon [18], przed-
stawioną na rysunku 1. Na wszystkich też bardzo wyraźnie 
można wyróżnić wartości PQF i QDF. Poza jednym przypad-
kiem, zaobserwowanym w środę, wartości PQF były zdecy-
dowanie większe niż QDF. Wartości PQF i QDF występowa-
ły o różnych godzinach w poszczególnych dniach (tab. 2).

Rys. 1. Proces aktywacji i dezaktywacji LOP na autostradazie A-5 w Niemczech, [7]

Wartości PQF i QDF rekomendowane przez Banksa [6]

Liczba pasów ruchu  
w jednym kierunku

Przepustowość [E/h/pas]

PQF QDF

2 2015-2120 1820-1995

3 2045-2150 1945-2035

4 2050-2365 1915-2165

Tabela 1

Fot. 1. Kolejka pojazdów ustawiająca się przed aktywnym LOP na wybranym poligonie  
badawczym (fot. T. Dybicz)

Fot. 2. Pogląd na materiał wideo zarejestrowany w czasie prowadzenia pomiarów ruchu na 
wybranym poligonie badawczym (fot. T. Dybicz)
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Rys. 2. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów na pasie ruchu przy przewężeniu – 
poniedziałek 12.11.2012 r.

Rys. 3. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów na pasie ruchu przy przewężeniu – 
wtorek 13.11.2012 r.

Rys. 4. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów na pasie ruchu przy przewężeniu – 
środa 14.11.2012 r.

Rys. 5. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów na pasie ruchu przy przewężeniu – 
czwartek 15.11.2012 r.

Rys. 6. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów na pasie ruchu przy przewężeniu – 
piątek 16.11.2012 r.

Natężenia ruchu i prędkości pojazdów przy LOP

Godzina
Średnia prędkość pojazdów [km/h] Natężenie ruchu [E/h]

12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

06:30 51.2 28.0 24.5 31.6 30.4 2016 1788 1932 1392 1788
06:35 21.3 29.6 24.1 23.5 33.7 1824 2148 2124 1920 1620
06:40 37.6 21.5 35.2 27.5 25.5 2184 2112 2244 2328 2496
06:45 26.8 28.5 20.9 30.9 24.3 2268 2484 2388 2232 2532
06:50 24.3 20.4 23.3 16.6 32.7 2376 2304 2280 2496 2400
06:55 23.0 21.5 24.9 20.3 27.4 2520 2364 2412 2400 2412
07:00 20.4 22.7 21.8 18.4 24.4 2376 2148 2028 2280 2112
07:05 20.8 21.7 29.7 25.4 30.8 2436 1992 2076 2196 2112
07:10 18.3 26.0 27.9 22.0 32.5 2136 2064 2064 2100 2196
07:15 28.7 21.2 22.5 19.3 22.6 2196 1908 2040 2148 1872
07:20 28.9 28.7 30.9 24.3 25.7 1992 1956 1860 1968 1716
07:25 25.1 23.2 25.2 20.3 24.1 1884 1968 1956 1452 2112
07:30 28.4 25.1 22.2 19.7 22.5 1800 1872 2088 1728 1836
07:35 22.2 26.1 24.9 17.4 25.0 1788 1980 1848 2028 1896
07:40 21.7 29.6 19.9 21.3 24.2 1788 1968 2040 1872 1836
07:45 30.6 25.2 27.2 22.4 29.0 1848 2016 1848 1620 1836
07:50 30.1 22.8 23.4 23.8 27.7 1956 1884 1836 1716 1908
07:55 13.0 24.8 34.1 15.0 31.0 2052 2052 2184 1752 1944
08:00 13.2 33.6 25.0 22.9 52.0 1944 1824 2004 1776 1908
08:05 18.3 22.4 23.7 13.6 70.7 2220 1872 2628 1692 1740
08:10 14.6 31.2 21.5 12.8 76.9 1968 2052 2424 1812 2004
08:15 13.3 39.2 23.1 19.7 55.8 1848 1992 2052 1836 1932
08:20 8.2 58.3 57.3 28.1 74.4 2124 2172 2352 1680 1884
08:25 7.9 70.9 62.8 22.1 74.1 1884 1812 2124 1764 2076

…. … … … … … … … … … …
08:55 30.2 68.7 66.1 38.4 86.5 840 1812 2088 1896 1968
09:00 29.1 73.2 71.1 42.9 67.6 912 1872 2208 1980 1884
09:05 25.8 65.6 60.2 50.9 79.2 1404 1896 2112 1932 2208
09:10 27.9 80.5 69.7 74.8 68.1 1560 1488 2064 1896 1800
09:15 20.6 72.4 74.9 71.0 74.8 1632 1812 2052 1980 1824
09:20 21.7 30.8 79.0 57.8 69.7 1824 1476 1884 2088 2052
09:25 19.3 78.0 81.3 70.2 90.0 1836 1704 2016 2088 1728
09:30 24.8 53.6 58.5 75.5 72.5 2220 1824 1944 1872 1848
09:35 28.3 71.4 55.8 70.1 79.5 2028 1416 1644 1992 1872
09:40 69.3 76.3 66.3 59.3 80.2 1932 1728 1920 1776 2004
09:45 55.8 84.6 71.4 74.9 79.8 2040 1932 1644 2112 1860

•	 Kolorem żółtym zaznaczono wartości PQF i odpowiadające im prędkości pojazdów
•	 Kolorem niebieskim zaznaczono wartości pomierzone w czasie aktywnego LOP
•	 Kolorem zielonym zaznaczono wartości QDF i odpowiadające im prędkości pojazdów 

Tabela 2

Wnioski
Największa liczba przejeżdżających samochodów przez prze-
krój pomiarowy na pas ruchu przy przewężeniu osiągała war-
tość w fazie aktywowania się LOP. Średnia wartość PQF wy-
nosiła 2396E/h (tab. 3). Średnia prędkość pojazdów wynosiła 
w tej fazie 23.8 km/h, a gęstość ruchu 100.8 [E/pas/km]. 
Wartość tę można uznać za przepustowość badanego LOP. 

Natężenie ruchu występujące w czasie kiedy LOP było 
aktywne wynosiło średnio 1889 [E/h] (tab. 4). Jest to rów-
nież bardzo ważna cecha LOP, w przypadku, kiedy natęże-
nie ruchu aktywnego LOP będzie przewyższało tę wartość 
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Tabela 3
Średnie natężenie ruchu PQF

Charakterystyka  
aktywowania LOP

Data pomiaru
Średnia

12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

Średnia prędkość [km/h] 22.1 23.6 23.0 22.6 27.4 23.8

Natężenie ruchu – PQF [E/h] 2427 2384 2360 2347 2460 2396

Gęstość ruchu [E/pas/km] 109.6 101.1 102.5 103.9 89.7 100.8

Tabela 4

Średnie natężenie ruchu w czasie aktywnego LOP

Charakterystyka  
aktywowania LOP

Data pomiaru
Średnia

12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

Średnia prędkość [km/h] 25.4 26.6 24.5 20.6 24.3 24.3

Natężenie ruchu – [E/h] 1850 1949 1958 1810 1879 1889

Gęstość ruchu [E/pas/km] 73.0 73.4 80.0 87.8 77.4 77.8

Tabela 5

Średnie natężenie ruchu QDF

Charakterystyka  
aktywowania LOP

Data pomiaru
Średnia

12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

Średnia prędkość [km/h] 26.4 43.2 34.3 44.1 41.4 38.2

Natężenie ruchu – QDF [E/h] 2124 2072 2276 1936 1926 2073

Gęstość ruchu [E/pas/km] 80.3 47.9 66.3 43.9 46.5 54.2

– nastąpi przyrost długości kolejki pojazdów. Natężenia 
ruchu występujące w fazie dezaktywacji LOP średnio wy-
niosły 2073 [E/h] (tab. 5).

Wyznaczone wartości PQF i QDF są nieznacznie większe 
niż wartości podawane przez Banksa dla warunków amery-
kańskich (tab. 1). Autor referatu będzie prowadził badania ru-
chu również na innych poligonach badawczych w celu uzyska-
nia większej próby statystycznej, która umożliwi dokładniejsze 
zbadanie zjawiska podwójnej przepustowości dla aktywnych 
LOP i uwzględnienie charakterystyk LOP do krótkotermino-
wego prognozowania ruchu, niezbędnego przy dynamicznym 
zarządzaniu ruchem na drogach szybkiego ruchu. 

W tabeli 6 oraz na rysunku 7 zestawiono pomierzone 
wartości PQF, QDF oraz natężenia w fazie zatłoczenia 
w poszczególnych dniach pomiarowych. Na rysunku 8 
przedstawiono wartości średnie z 5 dni pomiarowych oraz 
odchylenia standardowe. 
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Tabela 6

Pomierzone natężenia ruchu w fazie aktywacji,  
aktywności dezaktywacji badanego LOP

Natężenie ruchu
Dzień pomiarowy

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Natężenie ruchu – PQF [E/h] 2427 2384 2360 2347 2460

Natężenie ruchu w fazie 
zatłoczenia [E/h] 1850 1949 1958 1810 1879

Natężenie ruchu – QDF [E/h] 2124 2072 2276 1936 1926

Tabela 7

Wartości średnie pomierzonego natężenia ruchu w fazie aktywacji, 
aktywności dezaktywacji badanego LOP

Natężenie ruchu Wartość średnia Odchylenie standardowe

Natężenie ruchu – PQF [E/h] 2427 2384

Natężenie ruchu w fazie 
zatłoczenia [E/h] 1850 1949

Natężenie ruchu – QDF [E/h] 2124 2072

Rys. 7. Pomierzone natężenia ruchu w fazie aktywacji, aktywności dezaktywacji badanego LOP Rys. 8. Wartości średnie pomierzonego natężenia ruchu w fazie aktywacji, aktywności dez-
aktywacji badanego LOP
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Streszczenie. W artykule poruszono problem bezpieczeństwa osób ko-
rzystających z chodników ruchomych eksploatowanych na stokach sta-
cji narciarskich. Chodniki ruchome przeznaczone są przede wszystkim 
do transportu dzieci i początkujących narciarzy na stokach o niewielkim 
pochyleniu. Mogą stanowić również połączenie między stacjami prze-
siadkowymi wyciągów. Przyczyną podjęcia tematu bezpieczeństwa osób 
transportowanych chodnikami ruchomymi był wypadek, który miał 
miejsce w Polsce w 2013 roku i skończył się ciężkimi obrażeniami cia-
ła pięcioletniego narciarza. Artykuł jest też próbą odpowiedzi na pyta-
nie, czy stan techniczny urządzeń do zabawy na śniegu i do transportu 
w stacjach narciarskich powinien być kontrolowany przez uprawnione do 
tego jednostki dozoru podobnie, jak to ma miejsce w przypadku kolei 
linowych i wyciągów narciarskich. W artykule przedstawiono opis tech-
niczny chodników ruchomych oraz zestawiono zakresy podstawowych 
parametrów technicznych produkowanych obecnie na świecie chodników 
ruchomych. W oparciu o materiały 58. Międzynarodowej Konferencji 
Dozorów Technicznych ITTAB w Lam w Niemczech zestawiono dane 
odnośnie liczby chodników ruchomych eksploatowanych na stokach 
narciarskich w kilkunastu krajach świata, w tym Polski. Statystyka 
jest bardzo niekorzystna: w Polsce jest tych urządzeń obecnie zaledwie 
21 w stosunku do kilku tysięcy w Europie.Największy nacisk położono 
w artykule na opis wymagań technicznych stawianych chodnikom rucho-
mym. Przeanalizowano potencjalne sytuacje niebezpieczne, które mogą 
wystąpić podczas ich eksploatacji. Omówiono wymagania szczegółowe 
stawiane chodnikom ruchomym w zakresie doboru, projektowania oraz 
instalowania na stoku. Szczególny nacisk położono na wymagania doty-
czące ruchu, jak zatrzymanie eksploatacyjne i awaryjne, wymagania dla 
układu hamulcowego, urządzeń bezpieczeństwa oraz sterowania urządze-
niem. Przedstawiono również znaki ostrzegawcze informujące pasażerów 
o wymaganym zachowaniu podczas transportu chodnikiem ruchomym.
Słowa kluczowe: chodniki ruchome, transport narciarzy, bezpieczeń-
stwo transportu

Wprowadzenie
Właściciele stacji narciarskich w całej Europie starają się 
uatrakcyjnić pobyt narciarzy na stokach, by przyciągnąć 
coraz więcej osób. Priorytetem dla stacji narciarskich nie 
są jednak narciarze o największych umiejętnościach jaz-
dy, ale raczej rodziny z dziećmi prezentujący średni i słaby 
poziom umiejętności narciarskich. Na stokach nietrudno 
spotkać więc nawet kilkuletnie maluchy próbujące swoich 
sił na nartach. Pojawia się wtedy problem przewozu takich 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład Autorów w publikację: W. Oleksy 
50 %, T. Rokita 50%.

Bezpieczeństwo chodników  
ruchomych przeznaczonych  
do transportu pasażerów
w stacjach narciarskich1

narciarzy w górę stoku. Funkcjonujące obecnie koleje lino-
we i wyciągi narciarskie wymagają pewnych umiejętności 
związanych z wsiadaniem i wysiadaniem z krzesełek, bądź 
wczepianiem i wyczepianiem się z urządzeń holujących. 
Wychodząc naprzeciw użytkownikom stoków, na stacjach 
narciarskich pojawiają się coraz ciekawsze urządzenia słu-
żące do przemieszczania głównie najmłodszych narciarzy 
lub starszych, ale dopiero początkujących w tym sporcie. 
Urządzenia te to różnego rodzaju proste wyciągi bezza-
czepowe, gdzie narciarz trzyma się bezpośrednio liny oraz 
tzw. chodniki ruchome (nazywane też taśmociągami), które 
mogą stanowić również połączenie między stacjami prze-
siadkowymi wyciągów.

Chodniki ruchome są urządzeniami na tyle prostymi, że 
wydawać by się mogło, iż nic złego podczas jazdy nie może 
się wydarzyć. To złudne przekonanie zostało obalone w lu-
tym 2013 roku. Na jednej z polskich stacji doszło do po-
ważnego wypadku. Młody narciarz (5 lat), który pod opie-
ką instruktora uczył się jeździć na nartach z większą grupą 
dzieci, wyjeżdżał chodnikiem ruchomym do góry. Pod ko-
niec jazdy nagle przewrócił się i zaczepił o taśmociąg 
rękawem. Taśma zaczęła wciągać do środka jego ręce. Kilka 
sekund trwało zanim obsługa wyciągu wyłączyła urządze-
nie. Obsługa stacji i ratownicy GOPR-u uwolnili chłopca 
spod taśmy urządzenia. Chłopiec z poważnymi obrażeniami 
rąk (jedną z rąk miał złamaną w kilku miejscach) trafił do 
szpitala. 

Wypadek ten wywołał dyskusję na temat, czy stan tech-
niczny urządzeń transportowych i urządzeń do zabawy na 
śniegu w stacjach narciarskich powinien być kontrolowany 
przez uprawnione do tego jednostki dozoru, podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku kolei linowych i wyciągów nar-
ciarskich.

Problem bezpieczeństwa osób korzystających z chodni-
ków ruchomych oraz stawianych im wymagań technicz-
nych skłonił autorów tego artykułu do szerszego przedsta-
wienia zagadnienia.

Chodniki ruchome na świecie i w Polsce
Opis techniczny urządzenia
Chodnik ruchomy (travelator) to urządzenie transportu 
poziomego funkcjonujące na podobnej zasadzie jak scho-
dy ruchome. Najczęściej stosowane są w miejscach o du-
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żym zagęszczeniu przepływu ruchu pieszego, jak lotniska 
i dworce kolejowe. W niniejszym artykule opisano jedynie 
te urządzenia, które służą do transportu narciarzy na sto-
kach o niewielkim stopniu nachylenia, zazwyczaj na odle-
głości nie przekraczające kilkudziesięciu metrów; choć ist-
nieją urządzenia transportujące narciarzy o długości nawet 
400 metrów. Na świecie tego typu urządzenia znane są od 
ponad dwudziestu lat, w Polsce od kilkunastu. Poniżej za-
mieszczono krótki opis chodnika ruchomego, zakres jego 
parametrów technicznych oraz przykładowe realizacje.

Chodniki ruchome to urządzenia, w których taśma 
bez końca napędzana jest w sposób cierny poprzez bęben 
lub poprzez połączenia kształtowe (łańcuch-zębatka). 
Taśma o budowie ciągłej (w przypadku napędu ciernego) 
– rysunek 1a lub segmentowej (w przypadku napędu 
łańcuchowego) rysunek 1b porusza się z prędkością zwy-
kle poniżej 1 m/s, umożliwiając bezpieczny przewóz nar-
ciarzy w górę stoku.

Rys. 1. Taśmy stosowane w chodnikach ruchomych: a) taśma o budowie ciągłej,  b) taśma 
o budowie segmentowej
Źródło: [1]

Napęd w obu przypadkach złożony jest z bębna, napę-
dzanego silnikiem elektrycznym o mocy maksymalnie kil-
kunastu kilowatów. Brzegi taśmy prowadzone i zabezpie-
czone są specjalnymi listwami (osłonami) aluminiowymi 
(rys. 2). Całe urządzenie może być montowane i demonto-
wane na stoku wielokrotnie bez konieczności (co bardzo 
ważne) wykonywania fundamentów. Sterowanie chodni-
kiem ruchomym możliwe jest z tzw. szaf sterowniczych 
(fot. 3), umiejscowionych w rejonie wchodzenia i schodze-
nia z chodnika.

Na fotografiach 4–6 pokazano zainstalowane na sto-
kach narciarskich chodniki ruchome najnowszych genera-
cji. W tabeli 1 zestawiono zakresy podstawowych para-
metrów technicznych produkowanych obecnie chodni-
ków ruchomych.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny chodnika 
Źródło: [1]

Fot. 3. Przykłady rozwiązań szaf sterowniczych chodników ruchomych
Źródło: [1]

Fot. 4. Transport narciarzy chodnikiem ruchomym z taśmą ciągłą  
Źródło: [1]

Fot. 5. Transport narciarzy 
chodnikiem ruchomym  
z taśmą segmentową  
Źródło: [1]

Fot. 6. Chodnik ruchomy w okresie poza eksploatacją [fot. P. Murzyn]
Źródło: [1]

Zakresy podstawowych parametrów technicznych produkowanych 
obecnie chodników ruchomych 

Parametr Technologia łańcuchowa Technologia taśmy ciągłej

Długość od 6 m do 400 m (zwykle kilkadziesiąt metrów)

Prędkość 0.15÷0.7 m/s regulowana stopniowo (możliwe większe 
prędkości po uzgodnieniu z odpowiednim urzędem 
dozoru technicznego)

Zdolność przewozowa Do 2500 osób/godz.

Szerokości taśmy Do 600 mm Do 1200 mm

Typ napędu Koła zębate Bęben cierny

Maksymalne pochylenie 25% 20%

Moc napędu Kilkanaście kW

Tabela 1

 a)  b)
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Statystyka chodników ruchomych 
Próbując określić chociaż orientacyjną liczbę eksploato-
wanych w Europie chodników ruchomych, natrafiono na 
niespodziewane trudności. Okazało się, że w wielu krajach 
takich statystyk w ogóle się nie prowadzi. Urządzenia te są 
rejestrowane tylko tam, gdzie podlegają specjalnym urzę-
dom dozorów technicznych. W Polsce jest to Transportowy 
Dozór Techniczny.

W celu podjęcia próby określenia liczebności populacji 
ruchomych chodników sięgnięto do materiałów archiwal-
nych Międzynarodowej Konferencji Dozorów Technicznych 
nad kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (ITTAB – 
Internationale Tagung der Technischen Aufsichts behöredn), 
która od ponad 60 lat gromadzi i analizuje informacje oraz 
zagadnienia związane z wypadkami i zdarzeniami mającymi 
miejsce podczas eksploatacji kolei linowych i wyciągów nar-
ciarskich. Jak wspomniano wyżej, dozorowi podlegają w za-
sadzie koleje linowe i wyciągi narciarskie, a więc urządzenia 
wymieniane w Dyrektywie Unii Europejskiej i Rady Nr 
2000/9/WE, odnoszącej się do urządzeń kolei linowych 
przeznaczonych do przewozu osób. Chodniki ruchome w tej 
dyrektywie nie są wspomniane. Mimo to niektóre państwa 
wprowadziły obowiązek dozoru również nad tymi urządze-
niami transportowymi, podobnie jak w przypadku ww. 
urządzeń transportu linowego. W tabeli 2 zestawiono dane 
z kilkunastu krajów (w tym z Polski), które należą do 
ITTAB. Dane te zostały przedstawione na 58. Konferencji 
ITTAB w Lam w Niemczech w 2008 roku [2], są więc już 
mocno nieaktualne, ale dają orientacyjny pogląd o skali 
występowania tych urządzeń.

Jak wynika z tabeli wśród krajów należących do 
ITTAB było zarejestrowanych około 900 chodników ru-
chomych. Na uwagę zasługuje to, że kraje słynące z nar-
ciarstwa – takie jak Austria, Włochy czy Niemcy – nie 
prowadzą takich statystyk, a w przypadku Austrii urzą-
dzenia te nie podlegają nawet specjalnemu dozorowi.

Można sądzić, że obecnie rzeczywista liczba tych 
urządzeń tylko w Europie sięga kilku tysięcy. W Polsce 
jest ich obecnie 21 (stan na rok 2013).

Wymagania techniczne stawiane chodnikom ruchomym
Obowiązujące przepisy i wykaz niebezpiecznych sytuacji
Chodniki ruchome i ich podzespoły powinny spełniać 
ogólne wymagania dyrektyw europejskich, m.in. takich 
jak:
•	 Dyrektywa 2006-42-EG („Dyrektywa maszynowa”),
•	 Dyrektywa UE 2006/95/EG – Urządzenia niskiego na-

pięcia

oraz wymagania szczegółowe norm, m.in.:
•	 EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn – podstawo-

we terminy, ogólne zasady projektowania,
•	 EN 60204-1 – Wyposażenie elektryczne maszyn,
•	 EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn – elementy 

systemów sterowania związane z bezpieczeństwem,
•	 PN-EN 15700:2011E – Wymagania bezpieczeństwa 

dotyczące chodników ruchomych służącym celom re-
kreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych.

Ten ostatni, najnowszy dokument zawiera najistot-
niejsze z punktu widzenia projektowania i eksploatacji 
wymagania odnośnie bezpiecznego użytkowania chodni-
ków ruchomych oraz sposobów zapobiegania możliwym 
zagrożeniom lub ograniczenia ich negatywnych skut-
ków.

W dalszej części wyróżniono potencjalne sytuacje nie-
bezpieczne, które mogą wystąpić. Można do nich zaliczyć:
•	 śliskość taśmy,
•	 zmianę prędkości lub różnicę prędkości między pasaże-

rem a taśmą,
•	 dużą pochyłość lub znaczną zmianę pochyłości,
•	 nagłe zatrzymanie lub uruchomienie taśmy,
•	 nieumyślne uruchomienie urządzenia,
•	 przerwanie taśmy lub uszkodzenie chodnika ruchomego,
•	 przeciążenie w górnej stacji,
•	 obecność obcych ciał na taśmie lub blisko taśmy,
•	 zbyt duży prześwit pomiędzy taśmą a klapą bezpieczeń-

stwa,
•	 zbyt duży prześwit między elementami modułowymi 

taśmy,
•	 łatwy dostęp do części wirujących,
•	 prześwit między taśmą i jej osłoną,
•	 zbyt dużą wysokość taśmy ruchomej ponad terenem,
•	 ruch wsteczny chodnika ruchomego,
•	 złe zabezpieczenie chodnika ruchomego,
•	 uszkodzenie obwodu elektrycznego,
•	 nieodpowiednie oznakowanie,
•	 pracę w warunkach klimatycznych niezgodnych z prze-

znaczeniem,
•	 nieodpowiedni prześwit dla warstwy śniegu.

Wskazówki odnośnie sposobów zapobiegania wyróż-
nionym niebezpiecznym sytuacjom, poprzez odpowiednio 
zaprojektowaną konstrukcję i właściwe eksploatowanie, 
przedstawiono w dalszej części.

Zestawienie danych odnośnie liczby chodników ruchomych 
 eksploatowanych na stokach narciarskich

Kraj Liczba chodników ruchomych

Francja 284

Szwajcaria 201

Japonia 164

Stany Zjednoczone 132

Szwecja 40

Kanada 38

Polska 21

Słowenia, 18

Argentyna, Austria*, Chiny, Niemcy, 
Norwegia*, Singapur, Włochy

*Brak specjalnego nadzoru

Źródło: [2]

Tabela 2
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Wymagania szczegółowe stawiane chodnikom  
ruchomym [3]
Chodnik ruchomy powinien być zamontowany na podło-
żu zgodnie z warunkami stosowania, a podłoże nie może 
pozwalać na poprzeczne przechylanie ani ślizganie się urzą-
dzenia. W razie potrzeby należy odpowiednio przygotować 
podłoże. Należy umożliwić pasażerom bezpieczne opusz-
czenie chodnika w przypadku jego zatrzymania. 

Profil podłużny nie powinien powodować utraty równo-
wagi pasażera. W żadnym miejscu nachylenie chodnika 
ruchomego nie powinno przekraczać 25%. Dwa kolejne 
odcinki taśmy o długości minimum 1.5 metra każdy i o sta-
łym nachyleniu nie powinny wykazywać różnicy w nachy-
leniu większej niż 12.5%.

Podczas wsiadania płyta wprowadzająca narciarza na 
chodnik powinna posiadać stałe nachylenie i długość mini-
mum 1 metra. Nachylenie do poziomu ma zawierać się w prze-
dziale od -5% do + 5%. Nachylenie strefy wsiadania przed 
tą płytą powinno być takie, aby narciarz mógł łatwo się za-
trzymać. Przy wsiadaniu taśma chodnika powinna mieć stałe 
nachylenie nie różniące się więcej niż 12.5% od nachylenia 
płyty do wsiadania na długości minimum 1.5 metra (rys. 3). 

Wymagane wymiary taśmy i prędkość jej ruchu
Szerokość taśmy chodnika ruchomego nie może być mniej-
sza niż 0.4 metra, wysokość zaś między poziomem taśmy 
a podłożem lub śniegiem nie powinna przekraczać 30 cen-
tymetrów. Prędkość ruchu taśmy powinna być odpowied-
nia do zdolności przewozowej urządzenia oraz rodzaju prze-
wożonych pasażerów (narciarze, piesi, dzieci). Maksymalna 
prędkość nie powinna przekraczać 0.7 m/s. Należy umożli-
wić eksploatację z małą prędkością ok. 0.4 m/s.

Wymagania projektowe związane z przewozem osób
Prześwit między górną powierzchnią taśmy i dołem prowad-
ników lub osłony nie powinien być większy niż 6 milimetrów. 
To samo dotyczy prześwitu pomiędzy klapą bezpieczeństwa, 
a płytą do wysiadania. Wszystkie części odsłonięte chodnika 
ruchomego, których kształt może stanowić zagrożenie dla 
pasażerów, szczególnie w przypadku upadku, muszą być za-
bezpieczone. Osłony i prowadniki należy zaprojektować tak, 
aby zapobiec ryzyku zahaczenia lub przechwycenia ubrania 
lub kończyn, szczególnie w miejscach połączeń.

W punktach wysiadania muszą znajdować się klapy 
bezpieczeństwa, które umożliwią szybkie uwolnienie uwię-
zionej osoby, szczególnie przechwyconej pomiędzy taśmą 
a płytą do wysiadania lub klapą bezpieczeństwa. Klapa po-
winna mieć szerokość co najmniej taką, jak robocza szero-
kość taśmy i minimalną długość 50 centymetrów. Działanie 
klap bezpieczeństwa musi być proste i niezawodne w każdej 
chwili. 

Napęd i uruchomianie urządzenia
Napęd i urządzenia napinające powinny być tak zaprojekto-
wane, aby zapewnić odpowiednie przyleganie taśmy. Bęben 
lub koło napędowe taśmy mają mieć średnicę nie mniej-
szą niż 180 milimetrów. Konstrukcja ruchomego chodnika 
powinna zapobiegać jakiemukolwiek niekontrolowanemu 
ruchowi wstecznemu taśmy, nawet przy maksymalnym 
obciążeniu roboczym. Napęd musi zapewnić łagodny roz-
ruch. Przyspieszenie w zasadzie nie może przekraczać 0.1 
m/s2. Nie powinno być możliwe uruchomianie urządzenia 
z dwóch stacji sterujących równocześnie. 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ruchu
Urządzenie musi się automatycznie wyłączać w przypadku 
nieprawidłowego działania lub jakiejkolwiek sytuacji, która 
mogłaby narazić pasażerów na niebezpieczeństwo. 

Urządzenia bezpieczeństwa muszą być przystosowane 
do pracy w trudnych warunkach meteorologicznych (mróz, 
śnieg, wilgoć).

Zatrzymanie eksploatacyjne powinno być łagodne, na 
maksymalnej długości 2 metrów. Po zatrzymaniu taśma 
powinna pozostać nieruchoma w najbardziej niekorzyst-
nych warunkach obciążenia.

Taśma musi zatrzymać się na odcinku nie większym niż 
20 cm od momentu włączenia funkcji bezpieczeństwa. Po 
zatrzymaniu, podobnie jak w przypadku zatrzymania eks-
ploatacyjnego, taśma powinna pozostać nieruchoma w naj-
bardziej niekorzystnych warunkach obciążenia.

Rys. 3. Schemat poprawnego usytuowania płyty i taśmy podczas wsiadania 
1 – płyta do wsiadania, 2 – taśma, 3 – bęben, 4 – poziom
Źródło: [3]

Podczas wysiadania ostatni odcinek taśmy powinien 
mieć jednakowe nachylenie w zakresie ±5% do poziomu 
na długości minimum 1 metra (rys. 4). Przedostatni odci-
nek taśmy musi mieć stałe nachylenie (maksymalnie 
12.5%) w stosunku do ostatniego odcinka na długości mi-
nimum 1.5 metra. Strefa wysiadania ponad górnym koń-
cem taśmy ma mieć spadek od 5% do 15%. Jej minimalna 
długość powinna wynosić 2 metry. Strefa ta powinna zaczy-
nać się na początku płyty do wysiadania [3].

Rys. 4. Schemat poprawnego usytuowania płyty i taśmy podczas wysiadania 
1 – taśma, 2 – strefa wysiadania, 3 – płyta do wysiadania, 4 – bęben, 5 – poziom
Źródło: [3]
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Wymagania w stosunku do układu hamulcowego
Hamulec powinien spełniać następujące wymagania:
•	 siła hamowania może pochodzić od ciężaru lub rozprę-

żenia ściśniętych sprężyn;
•	 hamulec może być utrzymany w pozycji otwartej na 

drodze pneumatycznej, hydraulicznej lub elektrycznej;
•	 naprężenie stykowe w wyniku siły hamowania powinno 

być rozłożone tak równomiernie jak to możliwe na po-
wierzchni okładziny i równe na wszystkich okładzinach;

•	 jeżeli wymagany jest hamulec działający w obu kierun-
kach, jego działanie powinno być takie same dla każde-
go kierunku.

Urządzenia bezpieczeństwa i ich funkcje
a) Wyłącznik zatrzymania awaryjnego – ręczne wyłączniki 

powinny być zamontowane dla pasażerów w punktach 
wsiadania i wysiadania, aby zatrzymać ruch taśmy 
w przypadku zagrożenia. Wyłącznik zatrzymania bez-
pieczeństwa musi być zamontowany także na po-
wierzchni czołowej szafy sterowniczej. Wyłącznik taki 
może być udostępniony dla pasażerów. W punktach 
wsiadania i wysiadania wyłączniki powinny być instalo-
wane na wysokości wygodnej dla pasażerów i powinny 
być oznakowane.

b) Urządzenie regulujące przepływ pasażerów przy wysia-
daniu – ma na celu monitorowanie i nadzór nad wcho-
dzącymi na taśmę pasażerami w punkcie wysiadania. 
Urządzenie to powinno zatrzymać instalację, jeżeli pasa-
żer pozostaje nieruchomo na końcu chodnika przez dłu-
żej niż 3–5 sekund. Urządzenie regulujące ma również 
wykryć obiekt kulisty o średnicy 10 centymetrów usy-
tuowany w odległości maksimum 10 centymetrów 
przed punktem wejścia taśmy na bęben (odległość mie-
rzona poziomo). Można tu zastosować optyczne urzą-
dzenia detekcyjne, ale musi być niezawodne również 
przy zmianach w oświetleniu lub świetłe słonecznym.

c) Urządzenia wykrywające upadek – ma na celu monito-
rowanie jakiegokolwiek upadku pasażera i musi zatrzy-
mać taśmę, jeżeli pasażer pozostaje unieruchomiony 
przez dłużej niż 3–5 sekund.

d) Klapy bezpieczeństwa w punkcie wysiadania – to urzą-
dzenie o szerokości co najmniej równej szerokości uży-
tecznej taśmy montowane w punkcie wejścia taśmy (na-
biegu) na bęben i wyzwalające zatrzymanie taśmy, jeśli 
istnieje ryzyko, że ubranie lub kończyna pasażera zosta-
ną przechwycone między taśmę a element nieruchomy. 
Jest to urządzenie przejezdne i powinno być zaprojekto-
wane tak, aby:
•	 uniknąć zranienia, a w szczególności jeżeli ramię dziec-

ka zostanie wciągnięte przez taśmę, która zostanie za-
trzymana, zanim nastąpi przechwycenie łokcia;

•	 uniknąć zranienia pasażera, jeżeli jedna część ubrania 
zostanie wciągnięta przez taśmę.

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do części przedniej klapy:

•	 musi być co najmniej 50 milimetrów poniżej linii po-
miarowej wierzchu taśmy;

•	 po wyzwoleniu funkcji zatrzymania, odstęp urządze-
nia napędowego od taśmy nie powinien pozwolić na 
przejście kuli o średnicy większej niż 20 milimetrów;

•	 jeżeli klapa jest całkowicie otwarta, odstęp od taśmy 
na urządzeniu napędowym powinien pozwolić na 
przejście kuli o średnicy co najmniej 57 milimetrów, 
ale nie pozwolić na przejście kuli o średnicy większej 
niż 62 milimetrów,

b) siła konieczna do otwarcia klapy nie może przekraczać 50 N,
c) pod klapą, na wysokości co najmniej 20 centymetrów 

ma być możliwe przejście kuli o średnicy 57 milimetrów 
w kontakcie z taśmą.

Na rysunkach 5–7 pokazano poprawne usytuowanie kla-
py bezpieczeństwa w chodnikach ruchomych oraz zaznaczo-
no najważniejsze wymiary (o których pisano wcześniej), zale-
cane ze względu na bezpieczeństwo pasażerów [3].

Rys. 5. Poprawne usytuowanie klapy bezpieczeństwa w strefie wysiadania (wymiary robocze)
1 – taśma, 2 – klapa bezpieczeństwa, 3 – płyta do wysiadania, 4 – wolna przestrzeń, 5 – bęben
Źródło: [3]

Rys. 6. Poprawne usytuowanie klapy bezpieczeństwa w strefie wysiadania (wyzwalanie 
działania) 1 – taśma, 2 – płyta do wysiadania, 3 – klapa bezpieczeństwa, 4 – bęben
Źródło: [3]

Rys. 7. Maksymalne dopuszczalne otwarcie klapy bezpieczeństwa w strefie wysiadania 
1 – taśma, 2 – płyta do wysiadania, 3 – klapa bezpieczeństwa, 4 – bęben
Źródło: [3]
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Funkcje kontrolne położenia klapy bezpieczeństwa 
„otwarta” i jakiegokolwiek dodatkowego urządzenia bez-
pieczeństwa powinny wyzwalać zatrzymanie.

Podstawowe urządzenia kontrolne związane z klapą 
bezpieczeństwa to:

•	 urządzenia do sprawdzania prawidłowego położenia 
klapy bezpieczeństwa,

•	 urządzenie do sprawdzenia ciągłości taśmy,
•	 urządzenie do sprawdzenia prawidłowego położenia 

hamulców. 

Wymagania w stosunku do taśmy
Elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę 
w chodniku ruchomym, jest taśma, ponieważ z tym wła-
śnie elementem pasażer ma kontakt bezpośrednio.

Taśma powinna mieć współczynnik bezpieczeństwa w od-
niesieniu wytrzymałości na rozerwanie co najmniej 3.5. 

Materiał przeznaczony na taśmę powinien posiadać od-
powiednią przyczepność, aby zapobiec ślizganiu się pie-
szych lub narciarzy przy maksymalnym nachyleniu i wa-
runkach pracy możliwych dla instalacji.

Przyczepność pomiędzy pasażerem a taśmą powinna 
być określona przez badania w następujących warunkach:

•	 nachylenie taśmy: 25% lub niższa wartość graniczna 
określona przez wytwórcę,

•	 narciarz z zapiętymi nartami o długości 1.5 m (80 kg 
całkowity),

•	 pieszy ważący 75 kg i noszący buty narciarskie,
•	 różne warunki atmosferyczne (np. taśma sucha i ta-

śma mokra).

Sterowania urządzeniem
Zaleca się, aby główna skrzynka sterująca była usytuowana 
w pozycji operatora w stacji napędowej w celu monitorowania 
wszystkich rodzajów ruchu. Jej położenie powinno pozwolić 
personelowi na pełny wgląd w urządzenie, a w szczególności 
umożliwić zaobserwowanie kuli o średnicy 10 centymetrów 
umieszczonej pod kątami prostymi do klapy bezpieczeństwa. 
Skrzynka sterująca powinna zawierać co najmniej:

•	 przycisk do resetu,
•	 urządzenia do włączania i wyłączania,
•	 regulatory prędkości,
•	 sterowanie wyłączaniem urządzenia do równomier-

nego udostępniania taśmy pasażerom i urządzenia do 
wykrywania upadku poza klapą bezpieczeństwa,

•	 wskaźnik błędu.

Sterowanie za pomocą skrzynek nie powinno być dostęp-
ne dla pasażerów. Wykluczone jest zastosowanie dwóch 
skrzynek sterujących, działających równocześnie. Główna 
skrzynka sterująca powinna posiadać sterowanie ręczne ka-
sujące nastawienie urządzenia przez regulator automatyczny.

znaki ostrzegawcze
W miejscu wsiadania na chodnik, odpowiednie znaki ostrze-
gawcze (rys. 8) powinny informować pasażerów o wymaga-
nym zachowaniu:

•	 podczas dostępu (dojścia) do chodnika w punkcie 
wsiadania i opuszczania go w punkcie wysiadania,

•	 podczas jazdy w normalnym ruchu oraz w przypadku 
długiego zatrzymania.

Podsumowanie
Analizując problem bezpieczeństwa osób korzystających 
z chodników ruchomych eksploatowanych na stokach sta-
cji narciarskich, należy stwierdzić, że zagadnienie to jest 
bardzo aktualne. Świadczyć o tym może wypadek, który 
miał miejsce w Polsce w 2013 roku i który skończył się dla 
pięcioletniego narciarza ciężkimi obrażeniami ciała. 

Chodniki ruchome służą przede wszystkim do transpor-
tu dzieci i początkujących narciarzy na stokach o niewiel-
kim pochyleniu. Z analizy przeprowadzonej przez autorów 
niniejszego artykułu wynika, że urządzenia te są bardzo 
popularne i szeroko stosowane w krajach posiadających 
długie tradycje w narciarstwie. W krajach tych można do-
liczyć się kilku tysięcy takich urządzeń, które służą przede 
wszystkim dzieciom i początkującym narciarzom w stawia-
niu pierwszych kroków na śniegu. W Polsce ruchomych 
chodników jest zaledwie 21, a pomimo tego – pod koniec 
jazdy chodnikiem – wydarzył się wypadek skutkujący cięż-
kimi obrażeniami ciała dziecka. Zawiodła technika, obsłu-
ga, a przede wszystkim układy bezpieczeństwa.

Należy zatem zastanowić się czy nie włączyć chodników 
ruchomych do grupy urządzeń poddozorowych, jak to ma 
miejsce w przypadku kolei linowych i wyciągów narciarskich. 
Tym bardziej że liczba takich urządzeń w Polsce będzie rosła, 
podobnie jak w krajach o długich tradycjach narciarskich.

Przedstawiona w artykule analiza wymagań technicz-
nych w oparciu o normę PN-EN 15700, dotyczącą bezpie-
czeństwa chodników ruchomych przeznaczonych do trans-
portu pasażerów w stacjach narciarskich, świadczy o wyso-
kim docenieniu tematu bezpieczeństwa korzystania z chod-
ników ruchomych w stacjach narciarskich, a realizacja tych 
wymagań podczas projektowania i eksploatacji decydować 
będzie o ich bezpieczeństwie.

Literatura
1. Materiały informacyjno-promocyjne firmy SunKid
2. Materiały Międzynarodowej Konferencji Dozorów Technicz-

nych nad kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi 
(ITTAB), Lam Niemcy 2008

3. PN-EN 15700:2011E Wymagania bezpieczeństwa dotyczą-
ce chodników ruchomych służących celom rekreacyjnym lub 
uprawianiu sportów zimowych

Rys. 8. Znaki ostrzegawcze informujące pasażerów o wymaganym zachowaniu 
Źródło: [3]

Znak zatrzymania 
awaryjnego 

Nie kładź się na przenośniku Nie siadaj na przenośniku
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Wprowadzenie
Plan transportowy jest instrumentem mającym na celu po-
prawę jakości publicznego transportu zbiorowego (PTZ). 
W planie tym zawarte są kierunki rozwoju PTZ, określone 
cele do osiągnięcia i środki, jakimi powinny zostać zreali-
zowane.

Przykładową strukturę niemieckiego planu transporto-
wego przedsta wiono schematycznie na rysunku 1.

W Polsce zakres planu transportowego określony został 
w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym [2]. Z tre-
ści tej ustawy wynika, że plan transportowy powinien za-
wierać m.in. następujące elementy:

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: P. Cupryjak 
70% M. Wasiak 30%.

2 Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego na IX konferencji na-
ukowo-technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia ko-
munikacyjnego”, Poznań–Rosnówek, 19–21 VI 2013 r.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane niemieckie praktyki 
wykorzystywania modelowania ruchu dla potrzeb opracowywania pla-
nów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwa-
nego potocznie planem transportowym). Modele ruchu wspierają pracę 
planisty na różnych etapach tworzenia planu transportowego. We wstępie 
wymieniono uwzględniane w planach transportowych kryteria oceny sys-
temu transportu publicznego oraz pokazano schematycznie przykładową 
strukturę planu transportowego. W głównej części artykułu przestawio-
no praktyczne możliwości wykorzystania środowiska VISUM do mode-
lowania ruchu. Pierwszym etapem modelowania ruchu jest wykonanie 
modelu sieci odwzorowującego sieć komunikacyjną badanego obszaru. Po 
naniesieniu na tę sieć rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej 
w środowisku VISUM możliwe jest graficzne jej zobrazowanie oraz wy-
znaczenie charakterystyk systemu transportowego. W kolejnym etapie 
modelowania badany obszar dzielony jest na rejony komunikacyjne, do 
których przypisywane są pewne charakterystyki. W narzędziach informa-
tycznych klasy VISUM charakterystyki te można przedstawiać graficznie, 
nadając rejonom różne kolory lub na wykresach. Ważną funkcjonalnością 
aplikacji do modelowania ruchu jest możliwość szybkiego wyznaczenia 
dostępności transportowej, która determinuje jakość oferty przewozowej. 
Prognoza potrzeb przewozowych wraz z rozkładem potoków ruchu na 
sieć transportową jest ostatnim etapem modelowania. Jakość wykonania 
wszystkich etapów modelowania ruchu warunkuje trafność decyzji plani-
stycznych podejmowanych w zakresie rozwoju transportu publicznego, 
zatem podstawę planu transportowego może stanowić jedynie prawidło-
wo zbudowany i skalibrowany numeryczny model ruchu.
Słowa kluczowe: model ruchu, plan transportowy, publiczny transport 
zbiorowy

komputerowe wspomaganie  
modelowania ruchu w planach  
zrównoważonego rozwoju  
publicznego transportu zbiorowego  
– doświadczenia niemieckie1,2 

•	 sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywa-
nie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

•	 ocena i prognozy potrzeb przewozowych;
•	 przewidywane finansowanie usług przewozowych;
•	 preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków trans-

portu;
•	 zasady organizacji rynku przewozów;
•	 pożądany standard usług przewozowych w przewo-

zach o charakterze użyteczności publicznej;
•	 przewidywany sposób organizowania systemu infor-

macji dla pasażera;
•	 kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie ministra infrastruktury [3] dzieli za-
wartość planu transportowego na część graficzną i teksto-
wą oraz precyzuje zawartość tego planu. Na przykład, 
w zakresie opisu pożądanego standardu usług przewozo-
wych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 
rozporzą dzenie to wprowadza konieczność określenia stan-
dardu przewozów i jakości usług przewozowych przy 
uwzględnieniu potrzeby zapewnienia:

•	 ochrony środowiska naturalnego,
•	 dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograni-

czonej zdolności ruchowej do publicznego transportu 
zbiorowego,

•	 dostępności podróżnych do infrastruktury przystan-
kowej.

Rys. 1. Przykładowa struktura niemieckiego planu transportowego 
Źródło:opracowanie własne
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Na podstawie niemieckich długoletnich doświadczeń3 
autorzy referatu przedstawili możliwości wykorzystania wy-
branego narzędzia do modelowania ruchu w celu fachowego 
opracowania opisanych elementów planu transporto wego. 
Współczesne programy do modelowania ruchu znacznie uła-
twiają i przyspieszają modelowanie systemów transporto-
wych oraz analizy rozkładu potoku ruchu na elementy sieci 
transportowej dla różnych wariantów jej ukształtowania i dla 
różnych założeń dotyczących transportu zbiorowego.

Przykłady wykorzystania aplikacji VISUM  
do modelowania ruchu w planach transportowych
Numeryczne modelowanie ruchu znajduje szerokie za-
stosowanie w tworzeniu planów transportowych. Model 
sieci umożliwia przedstawienie rze czywistej sieci komuni-
kacyjnej wraz z aktualnym przebiegiem poszczególnych 
tras i linii komunikacyjnych. Podział obszaru na rejony 
komunikacyjne umożliwia odwzorowanie charakterystyk 
poszczególnych części tego obszaru, zwłaszcza w zakresie 
zadań przewozowych. Poprzez przypisanie do rejonów ko-
munikacyjnych odpowiednich wartości graficzny edytor 
numerycznego modelu sieci umożliwia interaktywną mo-
dyfikację wszystkich jej obiektów. Numeryczne modele ru-
chu wykorzystywane są również do prognozowania potrzeb 
przewozowych i przestrzennego rozkładu potoku ruchu.

Działania przewidziane do realizacji w ramach planu 
transportowego podlegają procesowi konsultacji społecz-
nych. Ze względu na to, że konsultacje te powinny zostać 
przeprowadzone według następujących zasad: jawność, pu-
bliczny charakter, równość i otwartość [4], ważne jest, aby 
treści zawarte w planie transportowym były prezentowane 
czytelnie i zrozumiale dla wszystkich zainteresowanych.

Sieć komunikacyjna
Aplikacje do modelowania ruchu wyposażone są w funkcje 
importu bazy danych GIS. Umożliwia to zaimportowanie 
do modelu sieci transportowej odwzorowującej układ dro-
gowo-uliczny oraz infrastrukturę szynową w grani cach ba-
danego obszaru. Każdemu z odcinków przyporządkowane 
są parametry odwzorowujące m.in.:

•	 rodzaj połączenia – drogowe, kolejowe;
•	 prędkość w ruchu swobodnym i zdolność przepusto-

wą połączenia;
•	 klasę i szerokość drogi;
•	 wielkość natężenia ruchu w punktach pomiarowych.

Dysponując siecią transportową odwzorowaną w apli-
kacji do modelo wania ruchu klasy VISUM, można zaim-
portować w niej elektroniczny rozkład jazdy zawierający 
wszystkie linie komunikacji publicznej, które obsługują 
dany obszar. Należy przy tym uwzględnić rozkłady jazdy 
obowiązujące w dni powszednie, w soboty oraz w niedziele 
i święta. Po wprowadzeniu tych informacji do numeryczne-
go modelu ruchu, korzystając z programu VISUM, można 
wyznaczyć m.in. długości tras i linii komunikacyjnych, gę-

3 W Niemczech plany transportowe są opracowywane od 1996 roku.

stość sieci i przystanków lub dworców, liczbę pojazdów nie-
zbędnych do obsłużenia oferty przewozowej, czasy przejaz-
du oraz częstotliwości kursowania pojazdów.

Odwzorowaną w środowisku VISUM sieć komunika-
cyjną miasta Heilbronn przestawiono na rysunku 2. Kolo-
rem czarnym zaznaczone zostały główne ciągi komunika-
cyjne tego miasta. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały 
główne ciągi komunikacyjne tego miasta, kolorem niebie-
skim uzupełniające ciągi komunikacyjne, a kolorem zielo-
nym ciągi komunikacyjne linii dowozowych. 

Rys. 2. Sieć komunikacyjna miasta Heilbronn 
Źródło:[5]

Dla poszczególnych klas ciągów komunikacyjnych defi-
niowane są standardy częstotliwości kursowania. Przykła-
dowo na terenie miasta Heilbronn dla głównych ciągów 
komunikacyjnych wymagany jest dziesięciominutowy takt 
w godzinach szczytu, piętnastominutowy takt w godzinach 
międzyszczytowych oraz trzydziestominutowy takt w go-
dzinach pozaszczytowych. Takty kursowania środków 
transportu zbiorowego adekwatne do zapotrzebowania zo-
stały zdefiniowane także dla pozostałych relacji.

Determinanty rozwoju sieci  
publicznego transportu zbiorowego
Czynniki determinujące rozwój sieci publicznego transpor-
tu zbiorowego uwzględniane w PTZ to przede wszystkim 
obecna gęstość zaludnienia i prog noza jej zmian, jak również 
lokalizacja i potencjał absorpcyjny ośrodków edukacyjnych, 
zakładów pracy oraz miejsc spędzania wolnego czasu. Te oraz 
inne czynniki uwzględniane w danym PTZ, przy wykorzy-
staniu VISUM, mogą być przedstawione w sposób graficzny. 
Właściwa wizualizacja danych w tym zakresie poprawia ich 
czytelność oraz ułatwia oszacowanie wpływu na transport 
zmian prognozowanych dla poszczególnych czynników.

Do wizualizacji czynników determinujących rozwój sieci 
PTZ wyko rzys ty wane mogą być rejony komunikacyjne, do 
których można przypisać dowolną liczbę danych. Na po-
trzeby odwzorowania determinant rozwoju PTZ może być 
wykorzystany interfejs transferu danych z programów MS 
Office. VISUM umożliwia transfer danych m.in. z oraz do 
Excela lub Accessa. Natomiast grafiki mogą zostać zapisa-
ne w formacie *.jpg lub *.pdf.

Uwzględniając powyższe, opracowanie planu rozwoju 
PTZ dla danego obszaru wymaga wzięcia pod uwagę szere-
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gu czynników mających wpływ na obecne i przyszłe potrze-
by przewozowe oraz możliwości ich zaspokajana. Spośród 
tych czynników najczęściej uwzględniane są:

•	 gęstość zaludnienia;
•	 prognoza demograficzna (rys. 3);
•	 współczynnik motoryzacji oraz prognoza jego zmian;
•	 liczba miejsc pracy (rys. 4) oraz obecny i przyszły po-

ziom bezrobocia;
•	 punkty charakterystyczne (POI) definiujące lokaliza-

cję w przestrzeni waż nych generatorów ruchu, takich 
jak szkoły, uczelnie, zakłady pracy, placówki handlo-
we, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Dostępność do infrastruktury transportowej
Dostępność do infrastruktury transportowej charaktery-
zowana jest m.in. przez pro mień dojścia do przystanku 
komunikacji zbiorowej. Determinuje on możliwość sko-
rzystania z trans portu publicznego oraz atrakcyjność tego 
sposobu przemieszczania. Ze wzglę dów oczywistych pro-
mień dojścia jest funkcją gęstości zaludnienia, przy czym 
w obszarach o małej gęstości zaludnienia promienie doj-
ścia są z reguły większe niż w obszarach o dużej gęstości 
zaludnienia.

Oceniając dostępność do infrastruktury, należy mieć na 
uwadze, że zgodnie z zaleceniami Verband Deutscher 
Verke hrsunternehmen (pol.: Stowa rzyszenia Niemieckich 
Przedsię biorstw Komunikacyjnych) każdy mieszkaniec 
miejscowości liczącej powyżej 200 mieszkańców powinien 
mieć zapewnione minimalne standardy dostępu do komu-
nikacji zbiorowej. Oznacza to, że przystanki powinny być 
tak rozmieszczone, aby:

•	 promień dojścia do przystanku autobusowego nie 
przekraczał 400 metrów w ośrodkach centralnych 
i 600 metrów na terenach wiejskich;

•	 promień dojścia do dworca kolejowego nie przekra-
czał 600 metrów, jeżeli dworzec zlokalizowany jest na 
terenie ośrodka centralnego i 1000 metrów, jeżeli jest 
zlokalizowany na terenach wiejskich.

W uzasadnionych przypadkach od tych zasad mogą wy-
stępować odstępstwa.

Na przykład powiat lipski [6] charakteryzuje się niewiel-
ką przeciętną gęstością zaludnienia równą 162 os./km2. 
Oczywiście są w nim rejony o różnej wartości tej charaktery-
styki. Zgodnie z rysunkiem 5 w powiecie lipskim tylko 
niewiel ka część terenów zabu dowanych leży poza powyżej 
zdefiniowanymi promie niami dojścia. Są to naj częściej bar-
dzo małe miejscowości albo miejscowości o rozproszonej 
stru ktu rze zabudowy. 

Dla terenów o większej gęstości zaludnienia przyjmuje 
się mniejsze promienie dojścia do punktowej infrastruktury 
transportowej. Jako przykład zilustrowano na rysunku 6 
miasto Mainz o gęstości zaludnienia równej 1.958 os./km2. 
Program VISUM daje możliwość zdefiniowania zróżnico-
wanych promieni dojścia dla przystanków w ścisłym cen-
trum miast (200 m) i poza nim (300 m), a także dla przy-
stanków kolei regionalnej (600 m).

Rys. 4. Liczba miejsc pracy i liczba mieszkańców powiatu Heilbronn 
Źródło:[5]

Rys. 3. Prognoza demograficzna w powiecie Heilbronn 
Źródło:[5]

Rys. 5.  
Promień dojścia do przystanku  
autobusowego / dworca kolejowego 
Źródło:[6]

Rys. 6. Promienie dojścia do przystanków w mieście Mainz 
Źródło:[7]
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Oprócz dostępności do infrastruktury transportowej 
system transportu publicznego można ocenić, a następnie 
ukierunkować jego rozwój na podstawie:

•	 częstotliwości kursowania w godzinach szczytu, mię-
dzy- i pozaszczyto wych;

•	 czasu dojazdu i liczby przesiadek do ośrodków cen-
tralnego rzędu;

•	 czasu przesiadki [1].

Prognoza potrzeb przewozowych oraz rozkładu potoku ruchu
Modele ruchu opracowywane są przede wszystkim z myślą 
o ich zastoso waniu do prognozowania potrzeb przewozo-
wych oraz podziału zadań przewo zowych i przestrzennego 
rozkładu potoku ruchu.

Na wielkość potoków pasażerskich ma wpływ wiele 
czynników, w tym np. częstotliwość kursowania środków 
komunikacji publicznej, dostępność do infra stru ktury 
transportowej, czas podróży, cena biletu, współ czynnik mo-
toryzacji oraz liczba ludności. Budując model matematycz-
ny opisujący zmianę wielkości potoków ruchu w roku pro-
gnozowanym, należy uwzględnić czynniki mające najwięk-
szy wpływ na popyt. W tym celu poszukiwane są złożone 
zależności analityczne między wymienionymi czynnikami 
a zapotrzebo waniem na przewóz, jak również zależności 
pozwalające wyznaczyć podział zadań przewozowych.

Ostatnią fazą prognozowania transportu jest przestrzen-
ny rozkład potoku ruchu na sieci transportowej. W środo-
wisku VISUM zaimplementowanych zosta ło wiele modeli, 
które umożliwiają wyznaczenie obciążenia elementów sys-
temu transportowego. Przykładowe wyniki rozkładu poto-
ków ruchu na sieć transpor tową, które wynikają z progno-
zowanych potrzeb przewozowych, przedsta wio no graficz-
nie na rysunku 7. W celu wygenerowania czytelnej grafiki, 
gęsta sieć autobusowa została ustawiona jako pasywna. 
Przedstawiono obciążenie tylko sieci kolejowej.

Wnioski
W Polsce obowiązek korzystania z planów transporto-
wych został wprowadzony Ustawą o publicznym transpor-
cie zbiorowym, która weszła w życie 1 marca 2011 roku. 
Natomiast w Niemczech plany te są opracowywane od 

1996 roku. Zatem dłuższe o 15 lat doświadczenia niemiec-
kie w zakresie tworze nia planów transportowych mogą 
i powinny być brane pod uwagę także w Polsce przy opra-
cowywaniu planów transportowych. Jednymi z podstawo-
wych doświadczeń w tym zakresie są opisane w artykule 
doświadczenia zgromadzone podczas opracowywania nu-
merycznych modeli ruchu spełnia jących wymagania okre-
ślone dla planów transportowych.

Tworząc plany zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbioro wego, należy pamiętać, że współczesne 
programy do modelowania ruchu, takie jak VISUM, mogą 
znacznie ułatwić i przyspieszyć prace oraz, co najważniej-
sze, pozwalają uzyskać wiarygodną ocenę skutków zakła-
danych w tych planach zmian w otoczeniu społeczno-go-
spodarczym i w ofertach przewozowych. 

Wyższa jakość modelowania ruchu uzyskiwana dzięki 
aplikacjom klasy VISUM wymaga implementacji szeregu 
danych do modelu. Ze względu na zakres tych danych (np. 
rozkłady jazdy środków komunikacji publicznej) ten etap 
budowy numerycznego modelu ruchu jest stosunkowo pra-
co- i czasochłon ny. W kolejnych etapach modelowania pro-
gram VISUM daje szerokie możliwości interpretacji i anali-
zy wprowadzonych danych. Szybko można wyznaczyć pa-
rametry charakteryzujące ofertę przewozową komunikacji 
publicznej, które bezpośrednio wpływają na jakość usług. 
Modele numeryczne umożliwiają ocenę różnych wariantów 
rozwoju PTZ, dostarczają materiałów analitycznych i po-
magają w wyborze rozwiązań najbardziej efektywnych.

Istotną funkcjonalnością programu VISUM jest możli-
wość graficznego przedstawienia charakterystyk badanego 
obszaru, przebiegów tras, wyników rozkładu potoków ru-
chu. Taka forma jest czytelniejsza od formy opisowej i dla-
tego jest właściwa do wykorzystania np. w procesie konsul-
tacji społecznych.

Plany transportowe muszą określać kierunki rozwoju 
PTZ, które gwarantują uzyskanie akceptowalnych stan-
dardów mobilności dla każdego mieszkańca. Wskazane jest 
zatem ich fachowe opracowanie z wyko rzystaniem aktual-
nych programów do modelowania ruchu, które pozwolą 
wiarygodnie ocenić spełnienie tych standardów dla różnych 
wariantów rozwoju PTZ. 
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Wprowadzenie1

Położony we wschodniej części Czeskiej Republiki kraj mo-
rawsko-śląski o powierzchni 5427 km2 jest zamieszkiwany 
przez 1 milion 234 tysiące mieszkańców [1]. Administracyjnie 
kraj ten dzieli się na 6 powiatów (mających znaczenie głów-
nie statystyczne) oraz 300 gmin. Pomocniczymi jednostkami 
samorządu terytorialnego są gminy z rozszerzonymi kom-
petencjami, tworzące obwody nazywane również „mały-
mi powiatami”. W kraju morawsko-śląskim zlokalizowane 
są 42 miasta, przy czym w przypadku dwóch miast liczba 
mieszkańców nie przekracza 1 tysiąca. Największymi mia-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 
2 Autor dziękuje za pomoc w opracowaniu materiału panu Michałowi Scholzowi 

ze spółki Koordynator ODIS w Ostrawie oraz panu Wojciechowi Mężykowi 
z Rydułtów. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych zasad or-
ganizacji i funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i regionalnej 
w kraju morawsko-śląskim. W wielu aspektach system ten istotnie różni 
się od rozwiązań funkcjonujących w Polsce, jednocześnie jest to tematyka 
niezbyt często podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu. W ar-
tykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z organiza-
cją komunikacji miejskiej oraz regionalnej na tym obszarze – podstawy 
prawne, organizatorzy, przewoźnicy, zasady finansowania, a w oparciu 
o regionalny plan transportowy – najważniejsze problemy tego systemu 
transportowego. Mając na uwadze aplikacyjny charakter prowadzonych 
badań, szczególną uwagę zwrócono na funkcjonujące na obszarze kraju 
morawsko-śląskiego rozwiązania dotyczące integracji taryfowej oraz sa-
mej informacji pasażerskiej. W artykule zaprezentowano również pod-
stawowe cechy systemu komunikacyjnego, a w oparciu o rozkłady jazdy 
przeanalizowano częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej 
i regionalnej. Przeprowadzone badania pokazały, że w procesie tworzenia 
i funkcjonowania jednolitego regionalnego systemu transportu pasażer-
skiego powinny uczestniczyć i współpracować ze sobą wszystkie jednost-
ki administracyjne różnych szczebli. Proces integracji nie będzie jednak 
zachodzić samodzielnie, niezbędne jest wskazanie koordynatora. Dobry 
mechanizm integracji będzie zachęcać do przystąpienia do wspólnego sys-
temu kolejne podmioty (gminy, przewoźników). Ważnym fundamentem 
jest dostępna dla wszystkich pasażerów w różnych formach, przejrzysta 
i wyczerpująca informacja pasażerska. Wnioski z badań stanowią cenne 
wskazówki dla tworzenia i udoskonalania już istniejących zintegrowanych 
systemów transportowych na obszarze Polski, wskazując na możliwe do 
zaimplementowania rozwiązania. 
Słowa kluczowe: komunikacja regionalna, integracja taryfowa, informa-
cja pasażerska

Organizacja i integracja komunikacji 
miejskiej i regionalnej  
w kraju morawsko-śląskim  
w Republice Czeskiej1 

stami kraju są: Ostrawa (299 tys. mieszkańców), Hawierzów 
(80 tys.), Karwina (59 tys.), Opawa (58 tys.) i Frydek-Mistek 
(57 tys.), położone w aglomeracji ostrawskiej. Najwyższą gę-
stością zaludnienia charakteryzuje się miasto Hawierzów – 
2489 osób/km2.

Różnice wielkości powierzchni poszczególnych jednostek 
podziału administracyjnego w Republice Czeskiej i w Polsce 
sprawiają, iż nie do końca są to jednostki porównywalne sta-
tystycznie i funkcjonalnie. Wielkościowo czeskie obwody 
najbardziej odpowiadają polskim powiatom, a czeskie gminy 
– polskim sołectwom. Dla przykładu – średnia powierzchnia 
powiatu w województwie śląskim wynosi 342,6 km2, 
a w kraju morawsko-śląskim – 904,5 km2, natomiast średnia 
powierzchnia obwodu to 246,7 km2. Analogiczne różnice 
występują w przypadku gmin. Średnia powierzchnia gminy 
w województwie śląskim to 72 km2, a w kraju morawsko-
-śląskim – zaledwie 18 km2.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie najważniej-
szych zasad organizacji i funkcjonowania systemu komuni-
kacji miejskiej i regionalnej w kraju morawsko-śląskim. 
W wielu aspektach system ten istotnie różni od rozwiązań 
funkcjonujących w Polsce, stanowiąc tym samym cenny 
materiał do porównań i kontynuacji badań. Jednocześnie 
jest to tematyka niezbyt często podejmowana w polskiej 
literaturze przedmiotu – jedynie nieliczne artykuły poświę-
cono zagadnieniom transportu na tym obszarze. Mając na 
uwadze aplikacyjny charakter prowadzonych badań, szcze-
gólną uwagę zwrócono na funkcjonujące na obszarze kraju 
morawsko-śląskiego rozwiązania dotyczące integracji tary-
fowej oraz samej informacji pasażerskiej. 

System regionalnego transportu w kraju morawsko-ślą-
skim tworzą następujące podsystemy: regionalne pociągi 
pasażerskie, miejskie oraz podmiejskie autobusy, a ponadto 
– tramwaje w Ostrawie, trolejbusy – w Ostrawie oraz 
w Opawie. Warto przy okazji nadmienić, że drugi pod 
względem liczby mieszkańców Hawierzów jest najwięk-
szym miastem w Republice Czeskiej, w którym brak ko-
munikacji tramwajowej i trolejbusowej. 

Organizacja transportu publicznego
Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie pu-
blicznego transportu zbiorowego w Republice Czeskiej to: 
ustawa o transporcie drogowym [2], ustawa o służbie pu-
blicznej w przewozie osób i o zmianie innych ustaw [3], 
ustawa o kolejach [4], obwieszczenie o zasadach przewozu 
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w publicznym transporcie kolejowym i drogowym [5], ob-
wieszczenie o rozkładach jazdy w regularnym transporcie 
pasażerskim [6] oraz obwieszczenie o postępowaniu przy 
tworzeniu modelu finansowania i wyznaczeniu maksy-
malnej wysokości kompensacji [7]. Tak jak w przypadku 
Polski, ww. akty prawne wynikają w dużej mierze z imple-
mentacji zapisów prawa unijnego. 

Zgodnie z paragrafem 2 ustawy o służbie publicznej 
w przewozie osób [3] pod pojęciem „obsługi transporto-
wej” rozumie się zapewnienie transportu we wszystkie dni 
w tygodniu przede wszystkim do szkół i placówek oświato-
wych, organów władzy publicznej, miejsc pracy placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz do zaspokojenia po-
trzeb kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych, włączając 
w to możliwość powrotu, gdyż jego zapewnienie przyczy-
nia się do trwałego i zrównoważonego rozwoju tej jednostki 
terytorialnej. Zgodnie z paragrafami 3-4 ww. ustawy [3] 
kraje i gminy w ramach swojego działania samorządowego 
określają zakres usługi transportowej i zapewniają tę usługę 
jako publiczną. 

Kolej regionalna finansowana jest przez kraj. Do tego 
podsystemu zaliczamy pociągi osobowe i przyspieszone, ale 
można również zaliczyć niektóre pociągi pospieszne. W ich 
przypadku kwestia przynależności jest bardziej złożona, 
ponieważ z jednej strony pociągi pospieszne uruchamia i fi-
nansuje ministerstwo, ale z drugiej – dopłaca do nich kraj 
morawsko-śląski w zamian za honorowanie biletów okreso-
wych ODIS. Kwestie związane z integracją i honorowa-
niem biletów opisane są w dalszej części artykułu. Do pod-
systemu pociągów regionalnych należy zaliczyć również li-
nię wąskotorową Trzemeszna na Śląsku–Osoblaha, na któ-
rej kursuje codziennie 5 par pociągów. Notabene jest to 
jedna z dwóch czynnych linii wąskotorowych w Republice 
Czeskiej. 

Na terenie Republiki Czeskiej, na większości linii, ope-
ratorem przewozów regionalnych są Koleje Czeskie, a za-
rządcą infrastruktury jest państwowe przedsiębiorstwo 
Zarząd Infrastruktury Kolejowej (Správa železniční dopra-
vní cesty). Na liniach lokalnych występują od tej reguły 
wyjątki, gdzie utrzymaniem infrastruktury i realizacją 
przewozów zajmują się podmioty prywatne. W kraju mo-
rawsko-śląskim dotyczy to linii nr 313 (Milotice nad Opawą 
– Wrbno pod Pradziadem), gdzie infrastrukturę utrzymuje 
spółka Advanced World Transport, a operatorem jest spół-
ka GW Train Regio. 

Oferta kolei regionalnej w kraju morawsko-śląskim 
znacząco różni się od tej, do której przyzwyczailiśmy się na 
obszarze Polski. Na podstawowych liniach pociągi kursują 
regularnie w takcie godzinnym, z dodatkowymi pociągami 
uruchamianymi w godzinach szczytu. Zasada ta tyczy się 
również linii niezelektryfikowanych. Różnice wielkości po-
toku pasażerskiego reguluje się w pierwszej kolejności wiel-
kością taboru, a nie częstotliwością, unikając tym samym 
sytuacji relatywnie dobrej oferty w godzinach szczytu i bra-
ku oferty w pozostałych porach. Na liniach znaczenia miej-
scowego liczba pociągów waha się od kilku do kilkunastu 
pociągów na dobę, w zależności od faktycznego zapotrze-

bowania na przewozy. Linie takie dowożą pasażerów na 
przesiadki do linii podstawowego układu komunikacyjne-
go. Przy czym – w zależności od uwarunkowań technicz-
nych – dąży się do taktu godzinnego lub jego wielokrotno-
ści, dla ułatwienia przesiadek. 

Regionalna kolej obsługuje 163 stacje i przystanki. 
Według stanu na 1 stycznia 2013 roku najbardziej obciążo-
ną ruchem regionalnym stacją jest Opawa Wschód (w dni 
robocze 214 pociągów na dobę), dopiero na drugim miej-
scu jest Ostrawa Svinov (193 pociągi). Szczegóły oferty ko-
lei regionalnej dla dni roboczych prezentuje rysunek 1. Z po-
wodu integracji w ramach systemu ODIS w obliczeniach 
uwzględniono również pociągi pospieszne kursujące na tra-
sie Ostrawa–Opawa–Karniów–Ołomuniec. 

 

Rys. 1. Poziom oferty kolejowych przewozów regionalnych w dni robocze w kraju morawsko-
-śląskim 
Źródło: opracowanie własne

Do najważniejszych problemów kolei regionalnej w kra-
ju morawsko-śląskim zalicza się: niską jakość usług na nieze-
lektryfikowanej trasie Ostrawa–Frydek-Mistek–Frydland 
nad Ostrawicą–Frensztat pod Radhoszczem w aspektach: 
prędkości komunikacyjnej, taboru, lokalizacji i liczby przy-
stanków kolejowych. Ponadto dostrzega się niewystarczają-
ce wykorzystanie potencjału zmodernizowanego i zelektry-
fikowanego odcinka Ostrawa Główna–Ostrawa Kuńczyce, 
a także na niedoskonałą integrację kolei regionalnej z ko-
munikacją autobusową [9]. 

Podobnie jak w Polsce, także w kraju morawsko-śląskim 
kolej regionalna nie jest w stanie w pełni dobrze funkcjono-
wać jako samodzielny podsystem z powodu niskiej dostęp-
ności przestrzennej. Konieczna jest współpraca z przewoź-
nikami autobusowymi. Przy sprawnej organizacji przesia-
dek, ich uciążliwość może być zniwelowana dzięki wyższej 
prędkości pociągu, co przełoży się ostatecznie na skrócenie 
czasu podróży. W kształtowaniu systemu transportowego 
istotne jest wykorzystanie potencjału i możliwości kolei re-
gionalnej, a nie stopniowa eliminacja z uwagi na różne nie-
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doskonałości. Z racji sieciowego sposobu funkcjonowania 
kolej regionalna ma możliwość pełnienia funkcji integra-
cyjnej wobec całego obszaru województwa i ciężko jest 
przenieść tę funkcję na komunikację autobusową. 

Regionalną (podmiejską) komunikację autobusową or-
ganizuje i finansuje kraj morawsko-śląski z pomocą gmin. 
Sumarycznie stosunek finansowania jest następujący: 
w 85% – kraj, w 15% – gminy. Wyjątek dotyczy aglome-
racji ostrawskiej, gdzie zaangażowanie finansowe samej 
Ostrawy w komunikację podmiejską jest wyższe. Nie są to 
dokładne wartości, ale dla każdej gminy warunki finanso-
wania komunikacji autobusowej ustalane są indywidualnie. 
Daje to możliwość lepszego dostosowania obciążeń finanso-
wych do możliwości gminy. Obecny model finansowania 
jest pochodną funkcjonujących do niedawna rozwiązań, 
kiedy istniała „zasadnicza obsługa transportowa” i „pozo-
stała obsługa transportowa” [8]. Część zapisów znajdują-
cych się obecnie w ustawie o służbie publicznej w przewozie 
osób [3], wówczas stanowiła element ustawy o transporcie 
drogowym [2]. Opisany w planie transportowym kraju [9], 
nowy model finansowania regionalnej komunikacji przez 
gminy zakłada trzy elementy składowe: stałą kwotę za każ-
dego mieszkańca, stałą stawkę za wypełnienie minimalnej 
liczby połączeń w dni robocze i dni wolne od pracy (wraz ze 
wzrostem liczby mieszkańców zwiększa się wymagany po-
ziom kursów) oraz dopłatę za zwiększenie liczby połączeń 
ponad wymagany standard.

Komunikacja miejska i podmiejska (regionalna) obsłu-
guje 2928 przystanków, w tym 1569 na obszarze miast. 
Według stanu na 1 stycznia 2013 roku podsystem regio-
nalnej komunikacji autobusowej tworzy 328 linii, spośród 
których 181 linii kursuje codziennie, 121 linii – tylko 
w dni robocze, 17 linii – w dni robocze i soboty, 9 linii – 
w dni robocze i niedziele. Przewozy realizuje 9 przewoźni-
ków (tab. 1), przy czym linia nr 678 obsługiwana jest 
przez dwóch, a linia nr 75 przez czterech przewoźników. 
W tych obliczeniach nie uwzględniano linii dalekobież-
nych, nielicznych linii prywatnych przewoźników, linii 
bezpłatnych (hipermarketowych), linii sezonowych (wa-
kacje, ferie) i linii kursujących z obszaru sąsiednich kra-
jów. Na szczególną uwagę zasługuje również linia nr 293, 
która w części kursów przejeżdża przez Polskę tranzytowo 
bez przystanków. Podział tych linii ze względu na często-
tliwości ich kursowania przedstawia tabela 2. Liczba linii 
nie świadczy niestety o wysokiej jakości oferty, bowiem 
dominującą częstotliwością kursowania tych linii w dni 
robocze w godzinach szczytu jest częstotliwość godzinna, 
a poza szczytem oraz w dni wolne od pracy – nieokreślo-
na, czyli wykonywane są jedynie pojedyncze kursy w okre-
ślonych porach. 

Komunikację miejską organizuje i finansuje 12 miast: 
Bruntal, Czeski Cieszyn, Frydek-Mistek, Hawierzów, 
Karniów, Karwina, Nowy Jiczyn, Ostrawa, Opawa, Orłowa, 
Studeńka oraz Trzyniec. Niewielka część linii przekracza gra-
nice administracyjne miast, zwłaszcza w aglomeracji 
ostrawskiej. W finansowaniu pozamiejskich odcinków ta-
kich linii partycypują wówczas mniejsze miasta lub gminy 

wiejskie oraz kraj morawsko-śląski. Według stanu na 
1 stycznia 2013 roku podsystem komunikacji miejskiej 
tworzy 186 linii – 14 linii tramwajowych (Ostrawa), 20 li-
nii trolejbusowych (9 linii w Ostrawie oraz 11 linii 
w Opawie) oraz 152 linie autobusowe. Przewozy realizuje 
9 przewoźników (tab. 1). Podział tych linii ze względu na 
ich częstotliwości kursowania przedstawia tabela 2. 

Przybliżając realny poziom finansowania: według da-
nych udostępnionych przez Koordynatora ODIS w 2012 
roku kraj morawsko-śląski dopłacił do kolei regionalnej 
843 milionów koron, do regionalnej komunikacji autobu-
sowej 543 milionów koron oraz do komunikacji miejskiej 
poza granicami miast – 12 mln koron; miasta i gminy do-
płaciły do regionalnej komunikacji autobusowej 74 milio-
nów koron, a do komunikacji miejskiej poza granicami 
miast – 36 milionów koron; miasta dofinansowały własną 
komunikację miejską kwotą 1 miliarda 288 milionów ko-

Przewoźnicy obsługujący linie komunikacyjne  
w kraju morawsko-śląskim

Przewoźnik (operator) Linie miejskie Linie podmiejskie *) Razem

ARRIVA Morava a.s. 30 193 222

ČSAD Frýdek-Místek a.s. 14 38 52

ČSAD Havířov a.s. 19 21 40

ČSAD Karviná a.s. 14 33 47

Dopravní podnik Ostrava a.s. 81 1 81

Městský dopravní podnik Opava a.s. 24 - 24

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o. - 5 5

Radovan Maxner - 1 1

TQM – holding s.r.o. - 40 38

Technické služby města Nového Jičína 4 - 4

Razem: 186 328 514

*) dwie linie są obsługiwane przez więcej niż jednego przewoźnika

Tabela 1

Tabela 2

Podział linii komunikacyjnych ze względu na częstotliwość kursowania

Częstotliwość 
kursowania

Komunikacja miejska Komunikacja regionalna
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do 10 min 31 10 - - 1 - - -

11-15 min 6 - - - - - - -

16-20 min 34 30 32 32 10 1 - -

21-30 min 24 11 8 8 7 2 2 2

31-40 min 12 15 13 13 15 2 1 1

41-60 min 30 35 23 26 103 15 9 7

61-90 min 7 12 16 11 45 21 4 6

91-120 min 2 10 10 11 10 43 9 12

pow. 120 min - 3 9 9 9 38 53 46

poj. kursy 28 13 30 28 124 113 119 115

w innych godz. 11 46 10 10 4 93 1 1

w inne dni 1 1 35 38 - - 130 138
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ron. Zatem łączny poziom dofinansowania w 2012 roku 
wyniósł prawie 2 miliardy 800 milionów koron. 

Do najważniejszych problemów regionalnej komunikacji 
autobusowej zalicza się zbyt małą liczbę niskopodłogowych 
autobusów (problem stopniowo rozwiązywany jest z pomocą 
funduszy regionalnych programów operacyjnych), zły stan 
infrastruktury przystankowej, zwłaszcza w małych gminach, 
niedoskonałe powiązanie transportu autobusowego i kolejo-
wego. Zwrócono ponadto uwagę na brak węzłów przesiad-
kowych oraz brak preferencji komunikacji publicznej w sto-
sunku do motoryzacji indywidualnej [9]. Dostrzega się za-
tem, że integracja różnych podsystemów w publicznym 
transporcie zbiorowym to nie jest wyłącznie hasłowy „wspól-
ny bilet”, ale są to wszystkie działania ułatwiające pasażerom 
fizyczne dokonywanie przesiadek. 

Informacja pasażerska
Zasady informacji pasażerskiej w transporcie drogowym 
reguluje Obwieszczenie o rozkładach jazdy regularnego 
transportu pasażerskiego [6]. Zgodnie z nim na terenie ca-
łej Republiki Czeskiej funkcjonuje wspólny system nume-
racji linii komunikacyjnych (dla linii autobusowych, tram-
wajowych, trolejbusowych). Obejmuje on wszystkie linie 
różnych kategorii – międzynarodowe, krajowe, regionalne 
i miejskie. Zarówno regularnie kursujące przez cały rok, 
ale również okresowe i okazjonalne. Dla każdej linii przy-
dzielony jest określony, niepowtarzający się w skali kraju 
numer, umieszczany na rozkładach jazdy. Przy czym czę-
sto na wyświetlaczach, a w komunikacji miejskiej również 
na rozkładach jazdy, ukazywane są jedynie ostatnie cyfry. 
W sytuacji, gdy linia komunikacyjna podlega pod dwóch 
lub więcej przewoźników, lub też z innych względów, mu-
szą być na nią wydane dwa zezwolenia, stosuje się zasadę 
różnych numerów sześciocyfrowych, ale kończących się na 
te same cyfry. 

Rozkłady jazdy zmieniane są tylko raz do roku, w grud-
niu, razem z rozkładem kolejowym, a korygowane trzy 
razy w ciągu roku, oczywiście z wyjątkiem sytuacji awaryj-
nych. Są one przygotowane według jednolitego standardu 
w formie tablicy z numerem linii, relacją, okresem ważności 
rozkładu jazdy, godzinami odjazdów (i przyjazdów) ze 
wszystkich przystanków, odległościami w kilometrach po-
między przystankami, nazwą przewoźnika, terminami kur-
sowania, informacjami o rodzaju obowiązującej taryfy, a tak-
że informacje dodatkowe (np. o skomunikowaniach). 
Wyjątki w sposobie prezentacji rozkładów jazdy dopuszcza 
się tylko dla komunikacji miejskiej. Ponadto wszystkie 
przystanki w rozkładach jazdy w kraju nazwane są w jedno-
litym standardzie: pierwszym elementem nazwy jest gmi-
na, drugim – dla miast – dzielnica lub osiedle, a dla gmin 
wiejskich – nazwa innej wsi, a trzecim – określenie lokali-
zacji (np. ulica lub obiekt). W większych miastach spotyka 
się niekiedy nazwy czteroelementowe, gdzie drugim ele-
mentem jest dzielnica, trzecim – osiedle, a dopiero czwar-
tym – określenie lokalizacji. Zasady te są zgodne z wnio-
skami A. i B. Moleckich dotyczącymi prawidłowego sposo-
bu nazewnictwa przystanków. [10]. 

Ważnym elementem informacji pasażerskiej jest ogól-
nokrajowy system informacji o rozkładach jazdy [11]. 
Umieszczone zostały w nim rozkłady jazdy wszystkich linii 
komunikacyjnych w dwóch formatach – *.xls i *.pdf. 
Poszczególne linie komunikacyjne można wyszukać we-
dług: gminy, przystanku, numeru linii lub przewoźnika. 
Dla ułatwienia orientacji wszystkie przystanki umieszczono 
na dokładnej mapie, zbliżonej wyglądem do OpenStreetMap 
(czyli ogólnoinformacyjnego planu miasta lub gminy). 
Niezależnie od tego przewoźnicy mogą oczywiście umiesz-
czać aktualne rozkłady jazdy na swoich stronach interneto-
wych. Najczęściej są to kopie rozkładów z bazy ogólnokra-
jowej. 

Do bazy danych z rozkładami jazdy dołączona jest wyszu-
kiwarka połączeń, obejmująca: kolej dalekobieżną i regional-
ną, autobusy międzynarodowe, krajowe, regionalne i miej-
skie, komunikację tramwajową i trolejbusową. Wyszukiwarka 
pozwala odnaleźć połączenie pomiędzy dowolnymi przystan-
kami przy zastosowaniu powszechnie stosowanych warun-
ków: rodzaju środka transportu, daty i godziny podróży, 
przesiadek itp. Oblicza również cenę podróży, choć robi to na 
zasadzie sumowania cen pojedynczych biletów. 

Najważniejszymi cechami tak skonstruowanego syste-
mu informacji pasażerskiej są jednolitość i powszechna do-
stępność. Dzięki tak przyjętym rozwiązaniom udało się 
uzyskać jednolity standard, niezależny od obszaru, zaanga-
żowania i technicznych możliwości przewoźników. Ponadto 
dzięki możliwości wyszukiwania rozkładów jazdy w bazie 
danych według gmin lub przystanków, przy planowaniu 
podróży nie jest niezbędna znajomość przewoźnika lub or-
ganizatora. 

Problem ten jest szczególnie uciążliwy w Polsce, gdzie 
brakuje kompleksowej informacji o komunikacji lokalnej, 
regionalnej i dalekobieżnej na danym obszarze (gminy, po-
wiatu, nie wspominając już o województwie) ewentualne 
wyszukiwarki robi się wyłącznie dla jednego organizatora 
lub przewoźnika. Jedynie nieliczne serwisy (np. e-podróż-
nik) próbują zbierać rozkłady jazdy przewoźników chcą-
cych uczestniczyć w takim projekcie, ale nie są to w żad-
nym stopniu kompleksowe rozwiązania obszarowe. 

zintegrowany system transportowy
W procesie integracji pasażerskiego transportu na pozio-
mie regionalnym ważną rolę odegrała założona w 1995 
roku spółka „Koordynator ODIS” [12]. Jest ona partne-
rem i pośrednikiem zarówno dla kraju oraz gmin, jak i dla 
przewoźników w realizacji przewozów. Do podstawowych 
zadań spółki należą: obsługa finansowa linii komunikacyj-
nych funkcjonujących w ramach systemu ODIS (dotacje od 
kraju lub gmin oraz płatność przewoźnikom za wykona-
ne kursy), tworzenie i koordynacja rozkładów jazdy, kon-
strukcja taryfy, a także rozliczenia wpływów ze sprzedaży 
wspólnego biletu pomiędzy przewoźników. Najkrócej uj-
mując – spółka ta wypełnia wszystkie klasyczne zadania 
zarządu transportu zbiorowego. Przy czym same płatności 
od strony finansowo-księgowej obsługuje Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Ostrawy (DPO Ostrawa). 
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ODIS pierwotnie był skrótem oznaczającym Ostrawski 
Zintegrowany System Komunikacyjny, obecnie interpretuje 
się go jako Zintegrowany System Komunikacyjny Kraju 
Morawsko-Śląskiego ODIS. Faktyczne funkcjonowanie sys-
tem ODIS rozpoczął w 1997 roku, czyli znacznie później niż 
związki lub porozumienia komunalne gmin na obszarze woje-
wództwa śląskiego. Początkowo obejmował wyłącznie Ostrawę 
i okolice (łącznie 24 gminy). W kolejnych latach systematycz-
nie ulegał rozbudowie, aż stał się systemem regionalnym. Za 
najważniejsze etapy jego rozwoju należy uznać ostateczne włą-
czenie do systemu Opawy i Karniowa w 2004, a także częścio-
we włączenie Orłowej, Karwiny i Hawierzowa w latach 2008–
2009 [13]. 

Na obecny moment do systemu ODIS włączone są 
wszystkie pociągi regionalne oraz ponad 80% linii komuni-
kacyjnych (wszystkie tramwaje, trolejbusy oraz znaczna 
część autobusowych). W komunikacji regionalnej są to 272 
spośród 328 linii, gdzie na 234 liniach obowiązuje pełna 
integracja, na 38 liniach honorowane są tylko okresowe, 
przy czym na 1 linii tylko na wybranym odcinku. W ko-
munikacji miejskiej jest to 152 spośród 186 linii, gdzie na 
81 liniach obowiązuje pełna integracja taryfowa, na 72 li-
niach honorowane są tylko okresowe, przy czym na 9 li-
niach tylko na wybranych odcinkach. 

Na koniec 2013 roku poza systemem ODIS pozostaje 
80 z 514 linii autobusowych (56 regionalnych oraz 34 ko-
munikacji miejskiej). Są to: komunikacja miejska Bruntala, 
Frydka-Mistka, Karwiny, Nowego Jiczyna oraz Orłowej, 
a także większość linii podmiejskich uruchamianych przez 
ČSAD Frýdek-Místek a.s. i ČSAD Havířov a.s. W przypad-
ku ČSAD Karviná a.s. oraz w granicach administracyjnych 
Hawierzowa zdecydowano się wyłącznie na honorowanie 
w ramach ODIS biletów okresowych. 

Na wszystkich liniach komunikacyjnych (pociągi, tram-
waje, trolejbusy, autobusy) włączonych do systemu ODIS 
funkcjonuje wspólna taryfa na poziomie regionalnym [12]. 
Kraj podzielony jest na ponad 100 stref (obejmują one mia-
sto, a w przypadku Ostrawy część miasta lub 1–2 gminy), 
a cena zależy od liczby wykupionych stref. W poszczegól-
nych strefach w zależności od zaangażowania przewoźni-
ków w system ODIS funkcjonuje pełna lub częściowa inte-
gracja taryfowa. Wyższy stopień integracji występuje przy 
biletach długookresowych, niższy – przy biletach krótko-
okresowych. 

W przypadku biletów jednorazowych na poziomie re-
gionalnym bilety jednorazowe są nieprzesiadkowe. Opłata 
zależy od liczby przejechanych kilometrów, najczęściej 
zmienia się co 1 kilometr (doliczana jest do tego opłata 
kilku koron za rozpoczęcie podróży). Taryfa ODIS nie 
różni się specjalnie cenowo od taryfy niezintegrowanych 
przewoźników ČSAD. Regionalna komunikacja autobu-
sowa jest nieznacznie tańsza od kolei (dopłata w autobu-
sach w taryfie ODIS wynosi 1 koronę za 1 kilometr, na 
kolei w taryfie podstawowej jest to 1,3 korony za 1 kilo-
metr). 

W komunikacji miejskiej każde miasto indywidualnie 
ustala cenę za przejazd i w wydaniu papierowym są to bile-

ty nieprzesiadkowe. Dla posiadaczy kart elektronicznych 
stosuje się zniżki na przejazd, a ponadto w Czeskim 
Cieszynie, Hawierzowie, Opawie, Trzyńcu – zniżki na prze-
siadki. Wyjątek dotyczy aglomeracji ostrawskiej (strefa 
Ostrawa XXL), gdzie bilet jednorazowy dopuszcza dowol-
ne przesiadki w okresie ważności na liniach następujących 
przewoźników: Dopravní podnik Ostrava a.s., Arriva 
Morava a.s., TQM-holding s.r.o., Radovan Maxner oraz 
w pociągach regionalnych Kolei Czeskich. Pasażer rozpo-
czynający podróż pociągiem lub autobusami Arrivy oraz 
TQM w strefie Ostrawa XXL może nabyć bilet z terminalu 
z oznaczoną już datą ważności. Tym niemniej, poza samą 
Ostrawą i jej okolicami, korzyści dla pasażerów korzystają-
cych nieregularnie i okazjonalnie z transportu publicznego 
są zatem niewielkie. 

Funkcjonujące w kraju morawsko-śląskim bilety okreso-
we należy podzielić na dwie grupy: bilety sprzedawane w ra-
mach systemu ODIS oraz bilety pozostałych przewoźników. 
W taryfie ODIS bilety okresowe można kupić na 7, 30, 90, 
180 i 365 dni. Bilet okresowy ważny jest na wszystkie rodza-
je transportu w danej strefie. W komunikacji miejskiej 
Czeskiego Cieszyna, Hawierzowa, Opawy i Trzyńca wystę-
pują dodatkowe obostrzenia w postaci konieczności wgrania 
biletu okresowego na określony rodzaj nośnika [12]. Chociaż 
w teorii bilet okresowy ODIS zakupiony na więcej niż 10 
stref zgodnie z taryfą jest biletem sieciowym, w praktyce z ra-
cji niekompatybilności nośników i czytników elektronicz-
nych nie jest możliwe poprawne funkcjonowanie takiego bi-
letu u wszystkich przewoźników.

Na komunikację miejską Karniowa i Studeńki można 
kupić zarówno bilet okresowy według taryfy ODIS, jak też 
według taryfy przewoźnika. Natomiast w komunikacji 
miejskiej Bruntala, Frydka-Mistka, Karwiny, Nowego 
Jiczyna oraz Orłowej można kupić bilety wyłącznie według 
taryfy przewoźnika. Ciekawostką jest to, że na liniach pod-
miejskich przewoźnicy ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD 
Havířov a.s. oraz ČSAD Karviná a.s. nie stosują biletów 
miesięcznych. W sprzedaży są wyłącznie bilety jednorazo-
we, a jedyna możliwość wyboru dotyczy sposobu płatności 
– gotówką lub ich kartą elektroniczną. Przy regularnych 
dojazdach dosyć mocno zmienia to pozycję konkurencyjną 
linii grupy ČSAD względem linii zintegrowanych w syste-
mie ODIS. 

Brak pełnego uczestnictwa w zintegrowanym systemie 
przez trzech przewoźników z grupy ČSAD nadal pozostaje 
barierą rozwoju systemu ODIS. Prowadzi również do sytu-
acji nadmiernego dublowania połączeń – w celu zapewnie-
nia możliwości dojazdów swoim pasażerom linie przewoź-
ników ČSAD dublują pociągi regionalne, a także inne linie 
autobusowe, włączone już do systemu ODIS. Szansą na 
uporządkowanie układu komunikacyjnego są przetargi na 
obsługę regionalną komunikacją autobusową, jakie będą 
przeprowadzane w najbliższych latach w związku z pełną 
implementacją unijnego Rozporządzenia 1370/2007 [14]. 
Dotychczasowa praktyka polegała bowiem na podpisywa-
niu umów z działającymi na tym obsarze przewoźnikami 
autobusowymi bez przetargów. 
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Problem braku kompatybilności różnych kart elektro-
nicznych ma rozwiązać projekt karty elektronicznej ODIS 
z podwójną funkcją: nośnika biletów okresowych oraz elek-
tronicznej portmonetki. Karta ta będzie wystawiana przez 
różnych przewoźników i będzie kompatybilna z istniejącą 
już infrastrukturą techniczną różnych przewoźników. Na 
koniec 2013 roku w projekcie ODIS uczestniczy pięciu 
przewoźników: Dopravní podnik Ostrava a.s., Arriva 
Morava a.s., TQM-holding s.r.o., Radovan Maxner oraz 
Koleje Czeskie. Docelowo ma to być uniwersalna karta, 
funkcjonująca u wszystkich przewoźników w regionie. 

Pomimo niezbędnych do poniesienia w początkowym 
okresie kosztów, integracja w transporcie publicznym w kra-
ju morawsko-śląskim oceniana jest jako proces niezbędny, 
a ODIS jako regionalny system transportu publicznego trak-
towane jest jako rozwiązanie docelowe. W planie transporto-
wym kraju [9, s. 10] zagadnienie to objaśniono w następują-
cy sposób: „Dzięki wprowadzeniu zintegrowanego systemu 
transportowego oraz zaoferowaniu przez kilku przewoźni-
ków jednolitej i wspólnej taryfy po stronie pasażera osiąga się 
zazwyczaj niższą opłatę za przejazd niż w przypadku taryf 
poszczególnych samodzielnych przewoźników. Na skutek 
ustanowienia niższego poziomu cen powstaje oczywista stra-
ta, którą trzeba przewoźnikowi zrekompensować z budżetu 
kraju morawsko-śląskiego. Jednak z powyższego porówna-
nia oczywiste jest, że w średnim okresie czasu te środki kraju 
są wydawane efektywnie i że opłaca się system początkowo 
dofinansować. Po pewnym czasie podróżujący zżyje się z sys-
temem transportu zintegrowanego i dochodzi do zwrotu, 
gdy liczba osób pasażerów przestanie spadać, trend ulegnie 
odwróceniu i liczba pasażerów utrzymuje się na stabilnym 
poziomie, bądź nieznacznie wzrasta. Tam, gdzie nie jest 
wprowadzony zintegrowany system transportowy, przeciw-
nie – dochodzi do spadku zainteresowania transportem pu-
blicznym, co ma negatywny wpływ na poziom przychodów. 
Zamysł kraju norawsko-śląskiego, aby pokryć obszar całego 
tego kraju zintegrowanym systemem transportowym, pozy-
tywnie oddziałuje nie tylko na pasażerów, ale także na po-
ziom przychodów w transporcie publicznym”.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzoną analizę systemu regionalnej i miejskiej ko-
munikacji w kraju morawsko-śląskim można podsumować 
następującymi wnioskami i spostrzeżeniami: 
1. W systemie publicznego transportu zbiorowego, który 

funkcjonuje na tym obszarze, uczestniczące w nim podmio-
ty w większym stopniu już współpracują, niż konkurują ze 
sobą o tego samego pasażera. Dla zabezpieczenia rentow-
ności mniej elastycznych trakcji systemu komunikacyjnego 
przyjęto zasady, wedle których komunikacja autobusowa 
stara się nie dublować nadmiernie tras pociągów, tramwa-
jów i trolejbusów, ale pasażerowie przesiadają się w wyzna-
czonych węzłach. Szczególnie widoczne jest to w samej 
Ostrawie, gdzie ze znacznej części przystanków autobuso-
wych nie ma bezpośredniego dojazdu do centrum. 

2. Ważnym elementem regionalnego systemu transportowe-
go są pociągi – z jednej strony w stosunku do komunikacji 

autobusowej znacząco skracają czas przejazdu, z drugiej – 
pełnią dla obszaru funkcję integrującą. Niestety, z powodu 
niskiej dostępności przestrzennej, kolej regionalna nie jest 
w stanie funkcjonować jako samodzielny podsystem, nie-
zbędna jest współpraca z komunikacją autobusową. 

3. W procesie tworzenia i funkcjonowania jednolitego re-
gionalnego systemu transportu pasażerskiego powinny 
uczestniczyć i współpracować ze sobą wszystkie jednost-
ki administracyjne różnych szczebli. Proces integracji 
nie będzie jednak zachodzić samodzielnie w warunkach 
wysokiej liberalizacji rynku transportowego, ale nie-
zbędne jest stworzenie dla niego mechanizmów praw-
nych oraz stworzenie lub wskazanie koordynatora tegoż 
procesu. Prawidłowo skonstruowany mechanizm inte-
gracji będzie zachęcać do przystąpienia do wspólnego 
systemu kolejne podmioty (gminy, przewoźników). 

4. Ważnym fundamentem dla jednolitego systemu trans-
portowego jest dostępna dla wszystkich pasażerów 
(również potencjalnych) w różnych formach, przejrzy-
sta i wyczerpująca informacja pasażerska. Doświad-
czenia Republiki Czeskiej w zakresie Ogólnokrajowego 
Systemu Informacyjnego o Rozkładach Jazdy można 
przenieść na inne obszary przy tworzeniu komplekso-
wych systemów informacji pasażerskiej, wykorzystują-
cych możliwości Internetu oraz map elektronicznych. 

5. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią cenne 
wskazówki dla tworzenia i rozbudowy istniejących już 
zintegrowanych systemów transportowych na obszarze 
Polski. Choć system publicznego transportu zbiorowego 
w kraju morawsko-śląskim nie jest wzorcowym rozwią-
zaniem podręcznikowym, to część funkcjonujących w nim 
praktycznych rozwiązań jest warta popularyzacji. 
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Wprowadzenie
Wynalezienie i rozpowszechnienie się samochodu przynio-
sło wiele korzyści i przyspieszyło rozwój społeczno-gospo-
darczy. Równocześnie można jednak zaobserwować wiele 
związanych z tym negatywnych zjawisk, wśród których na 
czoło wysuwają się zdarzenia drogowe w postaci wypadków 
oraz kolizji drogowych. W niniejszym opracowaniu analizie 
zostaną poddane wypadki drogowe, tj. zdarzenia drogowe 
w których oprócz wystąpienia szkody materialnej dochodzi 
do obrażeń ciała uczestników. 

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych re-
gionach Polski, a także wskazanie czynników determinu-
jących poziom wypadkowości. Opisany w artykule model 
ma stanowić narzędzie umożliwiające wsparcie działań 
ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa pro-
wadzonych przez właściwe instytucje, a także przez sa-
mych uczestników ruchu. W działaniach tych ważne jest, 
że oprócz czysto humanitarnego wymiaru, jaki ma reduk-
cja ludzkiego bólu i cierpienia, dzięki inwestycjom w efek-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 
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Streszczenie. Rozwój infrastruktury transportowej determinuje rozwój 
regionu, jednak wzrastającej liczbie przewozów osób i towarów towarzy-
szą także negatywne konsekwencje w postaci zdarzeń drogowych. W ich 
wyniku każdego roku około miliona osób traci życie, co generuje olbrzy-
mie straty finansowe i społeczne. Szacuje się, iż koszty wypadków drogo-
wych w Polsce sięgają 2% PKB. Poznanie czynników przyczyniających 
się do powstawania wypadków ma zatem ogromne znaczenie dla rozwoju 
gospodarki. Przedmiotem artykułu jest charakterystyka bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w Polsce przy zastosowaniu modelu ekonometrycz-
nego. Opracowanie stanowi próbę wyjaśnienia zależności zachodzących 
pomiędzy wybranymi zmiennymi społeczno-ekonomicznymi i wypadka-
mi drogowymi. Na podstawie literatury przedmiotu oraz uwzględniając 
dostępność danych liczbowych za zmienne takie uznano: wydatki jed-
nostek samorządowych w dziale 600 – Transport i łączność, udział dróg 
ekspresowych i autostrad w całej sieci dróg w województwie, dobowe na-
tężenie ruchu na drogach krajowych, jakość dróg mierzona stosunkiem 
dróg wymagających natychmiastowego remontu do wszystkich dróg oraz 
udział pojazdów ciężarowych w ogóle pojazdów. Badanie przeprowadzone 
zostało na podstawie danych z lat 2002–2011 na poziomie NUTS2. Do 
estymacji parametrów równania wykorzystano metody panelowe – mo-
dele z efektami stałymi (fixed effect model FEM) i modele z efektami 
losowymi (random effect models REM). Metody te umożliwiły ustalenie 
różnic w wypadkowości pomiędzy poszczególnymi województwami.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, modele panelowe, transport

Model bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Polsce w latach 2002–20111 

tywną redukcję liczby wypadków drogowych i ich ofiar 
możliwe jest zaoszczędzenie zasobów znacznie przewyż-
szających nakłady, które obecnie pochłania utrata pro-
duktywności, rehabilitacja ofiar i likwidacja skutków wy-
padków [1].

Działania zmierzające do poprawy  
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Szacuje się, że od wynalezienia samochodu ponad 100 lat 
temu, w wypadkach drogowych poniosło śmierć około 25 
milionów osób. Szacunki te dotyczą okresu od 17 sierp-
nia 1896 roku, kiedy to odnotowano w Londynie pierw-
szy śmiertelny wypadek. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia co 30 sekund na wszystkich kontynentach ginie 1 
osoba, co oznacza, iż każdego roku w wypadkach traci życie 
około 1,2 miliona osób. Szacuje się, iż do 2020 roku liczba 
ta wzrośnie do 2,0 milionów osób rocznie. Straty materialne, 
jakie ponosi społeczeństwo z tytułu wypadków drogowych, 
mierzone wielkością niewytworzonego dochodu narodowe-
go, przewyższają wielkość wydatków budżetu naszego pań-
stwa na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną [2]. W Polsce 
straty wynikające z wypadków drogowych sięgają rocznie 
około 2% PKB, a koszt społeczny jednej ofiary śmiertelnej 
w 2011 roku szacowany był na 1 558 tysięcy PLN. W wie-
lu krajach rozpoczęto działania ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach, a zwłaszcza ograniczenia śmier-
telności w warunkach stale rosnącego zapotrzebowania na 
transport. W krajach wysoko zmotoryzowanych pierwsze 
prace zostały podjęte ponad 30 lat temu, kiedy zagrożenie na 
drogach osiągnęło poziom krytyczny. W Polsce z kolei prace 
te trwają od lat 90. Ich przejawem jest powstanie programu 
Gambit 2000, a następnie jego nowelizacja w 2005 roku. 
Program został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego jako kompromis pomiędzy oczekiwania-
mi społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i życia w ruchu 
drogowym a możliwościami realizacji tych oczekiwań [3]. 
Poprawa bezpieczeństwa miała być możliwa dzięki działa-
niom ukierunkowanym na:

•	 zachęcaniu użytkowników dróg do poprawnego za-
chowania na drodze m.in. poprzez kampanie eduka-
cyjne, harmonizowanie kar za wykroczenia drogowe, 
odbieranie prawa jazdy szczególnie niebezpiecznym 
uczestnikom ruchu drogowego, ujednolicenie zasad 
szkolenia i egzaminowania kierowców;

•	 usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 
technicznego;
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•	 rozwój ratownictwa na drogach poprzez stworzenie 
systemu zapewniającego szybkie dotarcie służb ra-
towniczych do miejsca wypadku, wyposażenie jedno-
stek ratowniczych w odpowiedni sprzęt;

•	 poprawę infrastruktury drogowej poprzez usuwanie 
wad geometrii i oznakowania dróg, wykonanie prze-
glądu dróg, podjęcie działań promujących środki 
transportu zbiorowego w celu ograniczenia ruchu sa-
mochodowego, rozgraniczenie funkcji dróg i ulic.

Celem programu było ograniczenie liczby ofiar śmiertel-
nych do poziomu nie przekraczającego 4300 osób w 2007 
roku, 3500 w 2010 roku, 2800 w 2013 roku oraz 1500 w 2020 
roku (rys.1). Porównując plan i faktyczną liczbę ofiar w la-
tach 2007, 2010 i 2012, można zauważyć, iż niestety nie 
udało się zrealizować przyjętych założeń. Szacuje się, iż suk-
ces programu Gambit 2005 umożliwiłby wygenerowanie 
oszczędności w kwocie 68 miliardów PLN, licząc same bez-
pośrednie koszty wypadków. Oznacza to, iż około 7,5 miliar-
da PLN rocznie mogłoby zostać przeznaczone na poprawę 
BRD, co dodatkowo przynosiłoby zysk równoważony kosz-
tom pośrednim.

okresie w niechlubnej czołówce znajdują się cztery wojewódz-
twa: śląskie, którego udział w ogóle zarejestrowanych wypad-
ków wynosił w 2012 roku aż 12,6%, mazowieckie (12,1%), 
małopolskie oraz łódzkie (10,5%). Pomijając lata 2012 oraz 
2004 na pierwszym miejscu znajdowało się województwo 
mazowieckie. Z kolei najmniejszą liczbę zdarzeń drogowych 
notowano w województwach: podlaskim (2,1% ogółu) oraz 
lubuskim i opolskim (po 2,2% ogółu). Należy zwrócić uwagę, 
iż poszczególne regiony nie są jednakowe, lecz różnią się ze 
względu na wielkość powierzchni, liczbę mieszkańców, liczbę 
samochodów przypadającą na mieszkańca, natężenie ruchu. 
Do celów porównawczych zatem bardziej zasadne jest ope-
rowanie wskaźnikiem demograficznym (liczby zdarzeń i ich 
ofiar na 100 tysięcy mieszkańców) lub liczby zabitych i liczby 
rannych na 100 zdarzeń drogowych (rys. 2). Patrząc na bada-
ne zagadnienie pod tym kątem, okazuje się, iż w 2012 roku 
województwo podlaskie miało najwyższy współczynnik licz-
by ofiar śmiertelnych sięgający 17,1 osób. Na nieco niższym, 
choć również bardzo wysokim poziomie, uplasowały się wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie (16,8), lubelskie (15,0) oraz 
mazowieckie (13,1). W latach 2002–2012 najwyższy poziom 
tego wskaźnika rejestrowano w województwach: podlaskim, 
kujawsko-pomorskim oraz lubuskim.

Rys. 1. Etapy realizacji celu strategicznego Gambit 2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie planów KPBRD oraz statystyk policyjnych

W samym 2011 roku koszty z tytułu wypadków i koli-
zji drogowych w Polsce osiągnęły poziom 20,1 miliarda 
PLN. Aktualnie w krajach członkowskich OECD około 
2–3% wszystkich wydatków na drogi przeznaczane jest na 
poprawę bezpieczeństwa w transporcie, a na realizację pro-
gramów BRD od 5 do 7% kosztów społecznych i material-
nych powstałych na skutek zdarzeń drogowych.

Statystyka zdarzeń drogowych w Polsce
W ostatnim dziesięcioleciu liczba zdarzeń drogowych w Polsce 
sukcesywnie malała. Wyjątkiem był rok 2007 oraz 2011, 
kiedy odnotowano wzrost odpowiednio z 46 876 do 49 536 
oraz z 38 832 do 40 065 zdarzeń. W latach 2002–2012 
liczba wypadków i kolizji drogowych spadła o 30,8% z po-
ziomu 53 559 do 37 062. Również liczba rannych oraz ofiar 
śmiertelnych uległa zmniejszeniu odpowiednio o 32,2% oraz 
38,6%. W ostatnim dziesięcioleciu największą liczbę rannych 
jak i liczbę zabitych odnotowano w 2002, kiedy ich poziom 
wynosił odpowiednio 67 498 osób oraz 5827 osoby. Odnosząc 
jednak te wartości do liczby zdarzeń drogowych, można za-
uważyć, iż najwyższy wskaźnik liczby zabitych na 100 zdarzeń 
drogowych został odnotowany w 2005 roku, a wskaźnik ran-
nych w 2007 roku, kiedy to wskaźniki te wynosiły odpowied-
nio 11,3 i 127,6 osoby. Analizując rozmieszczenie przestrzen-
ne wypadków, można zauważyć, iż w całym analizowanym 

Rys. 2. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika rannych oraz zabitych na 100 wypadków dro-
gowych w 2012 roku
Źródło: opracowanie własne

Należy zauważyć, iż w przypadku województwa lubu-
skiego odnotowano znaczny spadek tego wskaźnika z po-
ziomu 22,2 w 2002 do 12,3 osób w 2012 roku. Z kolei 
najgorsza sytuacja pod względem liczby rannych przypada-
jących na 100 zdarzeń drogowych we wszystkich latach 
badania była udziałem województw: lubuskiego (135,2 
w 2012 roku), dolnośląskiego (132,6), pomorskiego (129,1) 
i warmińsko-mazurskiego (128,1).

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji wśród wie-
lu przyczyn powstawania zdarzeń drogowych zawinionych 
przez kierujących pojazdami na czoło wysuwają się trzy 
podstawowe: 
1) prędkość niedostosowana do panujących warunków 

(21,9%),
2) nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (20,3%),
3) nieprawidłowe zachowania wobec pieszego (11,2%).
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Na podstawie kontroli polskich dróg NIK utworzyła li-
stę najważniejszych przyczyn braku bezpieczeństwa. Są to: 
zły stan techniczny jezdni (niewystarczający poziom bez-
pieczeństwa stwierdzono nawet na niektórych odcinkach 
autostrad), nieskuteczny system szkolenia i egzaminowania 
kandydatów na kierowców, zły stan techniczny pojazdów 
oraz wadliwa organizacja ruchu drogowego [4]. 

Przykładowe badania zależności bezpieczeństwa ruchu 
od wskaźników makroekonomicznych
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest nieustannie przed-
miotem wielu analiz i badań, których zadaniem jest od-
nalezienie czynników makroekonomicznych wywierają-
cych największy wpływ na liczbę wypadków drogowych. 
Przykładowo w opracowaniach P.P. Valli [5] oraz A.P. 
Akgungora i E. Dogana [6] do badania bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym wykorzystano formułę Smeeda z 1938 
roku oraz formułę Andreassena, która miała zapewnić 
większą uniwersalność zastosowania modelu. W modelu 
Smeeda bada się zależność pomiędzy liczbą ofiar śmiertel-
nych (D) a liczbą pojazdów (N) oraz liczbą mieszkańców 
danego regionu (P).

        
(1)

Z kolei propozycja Andreassena przybiera postać:
       

(2)

Z kolei Kopits E. i Cropper M. [7], opierając się krzywej 
Kuznetsa, podjęły się próby odpowiedzi na pytanie czy po-
ziom uprzemysłowienia kraju determinuje poziom wypad-
kowości. Umożliwić to miało wyznaczenie poziomu docho-
du per capita, od którego wskaźnik śmiertelności (F/P – fa-
talities/population) zaczyna maleć. Kolejnym etapem ba-
dania było sporządzenie prognozy do 2020 roku. Badanie 
zostało przeprowadzone za pomocą modeli panelowych 
FEM na 88 krajach w latach 1963–1999. W modelu zasto-
sowano cztery sposoby wyznaczenia linii trendu: liniową 
oraz logarytmiczną linię trendu wspólną dla wszystkich 
krajów oraz regionalne trendy liniowe i logarytmiczne. 
Ogólne postaci modelu można opisać wzorami:

 
     (3)

 
 (4)

gdzie:
F/P – liczba ofiar śmiertelnych na 10 000 osób

Y – realny produkt krajowy brutto per capita  
(w cenach z 1985 roku)

ai
 – efekt grupowy

D – zmienne sztuczne przybierające wartość 1, gdy 
Y

s
 należy do kategorii dochodu s+1 oraz Y

s
, 

dla grupy dochodu pomiędzy s i s+1. Kraje 
zostały podzielone na 10 grup dochodowych

εi – składnik losowy.

Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę o wpływie do-
chodu per capita na wskaźnik śmiertelności w wyniku wy-
padków drogowych, który początkowo rośnie wraz ze 
wzrostem dochodu, a następnie zaczyna spadać. 

Do podobnych wniosków doszedł również M.J. Koorn-
stra [8], który, ze względu na różnice definicji ofiary śmier-
telnej w wypadku drogowym, dodatkowo skorygował te 
dane, by doprowadzić je do porównywalności. Różnice de-
finicyjne wynikały z faktu, iż niektóre kraje za śmierć w wy-
niku wypadku drogowego uznają jedynie zgon na miejscu 
wypadku, inne zaś rozciągają ten okres do 30 dni od daty 
zdarzenia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauwa-
żyć, iż im szybciej dany kraj osiągnie odpowiedni poziom 
motoryzacji (liczbę pojazdów przypadającą na mieszkańca), 
tym szybciej wystąpi i tym większy będzie spadek wskaźni-
ka śmiertelności. Wynika to z faktu, iż kraje rozwijające się 
uczą się na podstawie doświadczeń krajów rozwiniętych 
i stosują wypróbowane przez nie pozytywne rozwiązania. 
Stopień motoryzacji jest z kolei silnie związany z sytuacją 
gospodarczą kraju, wyższy dochód per capita sprzyja pod-
noszeniu stopnia zmotoryzowania społeczeństwa.

Bardzo dużym wkładem w prace nad badaniem bezpie-
czeństwa jest opracowana przez K. Jamroza [9] metoda 
szacowania ryzyka w ruchu drogowym, której podstawą 
jest uzależnienie zmian poszczególnych czynników i miar 
ryzyka od zmian poziomu rozwoju społecznego kraju, jako 
głównego wyznacznika funkcjonowania systemu transpor-
tu drogowego. Wyniki badania potwierdziły założenie 
o występowaniu zależności między poszczególnymi miara-
mi ryzyka ekonomicznego (definiowanymi jako koszty wy-
padków drogowych) i ryzyka osobowego (osobami, które 
w wyniku wypadku poniosły śmierć lub obrażenia) a szero-
kim wachlarzem zmiennych niezależnych, które autor po-
grupował według źródeł ryzyka na parametry demograficz-
ne, geograficzne, motoryzacyjne, infrastrukturalne, mobil-
nościowe, ekonomiczne oraz społeczne. Trzy ostatnie grupy 
okazały się być głównymi determinantami poziomu ryzy-
ka. Dodatkowo autor przedstawił metodę ROAD-RISK 
dla społecznego ryzyka strategicznego na przykładzie 
Polski oraz wybranych krajów.

Specyfikacja podstawowych zależności  
i równań modelu wypadków drogowych
Każdy wypadek drogowy generuje olbrzymie straty dla 
gospodarki, zatem wyznaczenie czynników generujących 
ich powstawanie ma olbrzymie znaczenie. Na przestrzeni 
lat powstało wiele teorii i modeli opisujących to zagadnie-
nie. Głównym celem niniejszej analizy jest wyznaczenie 
oraz zmierzenie siły oddziaływania czynników makroeko-
nomicznych kształtujących liczbę wypadków drogowych, 
co może stanowić wsparcie w podejmowaniu stosownych 
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na pol-
skich drogach. Zgodnie z raportem KRBRD jedną z pod-
stawowych determinant powstawania wypadków drogo-
wych jest nadmierna prędkość jazdy oraz błędy występujące 
w infrastrukturze drogowej. W raportach powypadkowych 
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stan infrastruktury drogowej rzadko podawany jest jako 
bezpośrednia przyczyna wypadków, jednak to nieprawidło-
wości na drogach sprzyjają popełnianiu przez uczestników 
ruchu błędów, stając się tym samym bardzo ważną pośred-
nią przyczyną wypadków [10]. KRBRD zwraca uwagę na 
takie ułomności infrastruktury drogowej jak np.:

•	 nieznaczny udział dróg ekspresowych i autostrad, bę-
dących drogami o najwyższym standardzie, w ogóle 
dróg;

•	 wielofunkcyjność przeważającej części głównych dróg 
i ulic, mieszana struktura potoków pojazdów na dro-
gach (szybkie samochody osobowe i ciężarowe, cią-
gniki, rowery i ruch pieszy) [10];

•	 niska jakość dróg oraz niewystarczający standard od-
nowy nawierzchni drogowej.

Powyższy raport stanowił podstawę do wyznaczenia 
zmiennych objaśniających poziom wypadkowości w Polsce. 
Za zmienne egzogeniczne uznano:

•	 wydatki jednostek samorządowych w dziale 600 – 
Transport i łączność w PLN (wydatki),

•	 wydatki jednostek samorządowych w dziale 600 – 
Transport i łączność w PLN opóźnione o jeden okres 
(wydatki-1),

•	 udział dróg ekspresowych i autostrad w ogóle dróg 
w województwie (autostrady),

•	 udział liczby kilometrów dróg w stanie wymagają-
cym natychmiastowego remontu w ogólnej liczbie 
kilometrów dróg (UZD),

•	 średni dobowy ruch na drogach krajowych ogółem 
(SDR),

•	 udział w ruchu pojazdów ciężkich, przy czym za ogół 
pojazdów uznano samochody osobowe, samochody 
ciężarowe oraz motocykle (UPC).

 Badaniem objęto 16 województw Polski, uwzględniając 
dane z lat 2002–2011.

Pomiar stanu nawierzchni dróg (UZD) prowadzony jest 
w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (OSSN) oraz 
Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych (OSSN-B) 
[11]. Co roku w systemach tych gromadzone są informacje 
dotyczące stanu spękań, równości podłużnej, głębokości ko-
lein, stanu powierzchni oraz właściwości poślizgowych. 
Poszczególne parametry oceniane są według czterostopnio-
wej skali – A, B, C oraz D. Jako A zostały sklasyfikowane 
drogi, których stan należy uznać za dobry; kod B odnosi się 
do stanu zadowalającego; C do stanu niezadowalającego; a D 
oznacza, iż droga jest w bardzo złym stanie i kwalifikowana 
jest do natychmiastowego remontu. Zmienna UZD stanowi 
udział dróg kategorii D w całej sieci drogowej.

Informacje dotyczące średniego dobowego natężenia 
ruchu (SDR) na drogach krajowych zostały uzyskane z ra-
portów publikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad [11]. Niestety, ze względu na kosz-
ty przeprowadzenia, pomiarów tych dokonuje się co 5 lat. 
W celu uzyskania danych dotyczących okresów, w których 
takie badania nie były prowadzone, dla potrzeb niniejszej 

analizy szacowano SDR, zakładając liniową zmianę natęże-
nia ruchu. Takie uproszczenie przyjęto z braku innych moż-
liwości wyznaczania wartości SDR.

Czynnikami determinującymi liczbę zdarzeń drogowych 
mogą również być złe warunki atmosferyczne, bądź zacho-
wania kierowców wynikające z niedostatecznych umiejętno-
ści (wadliwy system szkoleń), zmęczenia, takich cech charak-
teru jak skłonność do ryzyka czy agresja. Ze względu na nie-
możliwość uzyskania takich danych, czynniki te nie zostały 
uwzględnione w zaproponowanym modelu.

Można zauważyć, iż rozwój nauki oraz większa dostęp-
ność danych, a także wyspecjalizowanego oprogramowania 
komputerowego przyczynia się do sięgania po coraz bardziej 
nowoczesne metody badawcze. Ciekawym rozwiązaniem 
metodycznym wydaje się budowa modeli z wykorzystaniem 
danych panelowych (przekrojowo-czasowych). Dane panelo-
we to takie dane, które obserwowane są w co najmniej dwóch 
wymiarach. Najlepszym przykładem danych panelowych są 
dane przestrzenno-czasowe, tzn. obserwowane na wielu 
obiektach, obszarach, przez wiele okresów [12]. Niewątpliwą 
zaletą stosowania tego typu modeli jest możliwość przepro-
wadzenia bardzo wnikliwych analiz i uzyskania szczegóło-
wych informacji. W budowie modeli panelowych przyjmuje 
się założenie o niezmienności parametrów stojących przy 
zmiennych egzogenicznych względem czasu i obiektów. 
Heterogeniczność obiektów lub zróżnicowanie modelowane-
go zjawiska w czasie uwzględnia się w tego typu modelach 
poprzez zróżnicowanie względem obiektów (i/lub czasu) 
składnika losowego albo, w zależności od założeń, wyrazu 
wolnego [13]. Powodem takiej konstrukcji modelu jest zało-
żenie, iż występowanie heterogeniczności jest spowodowane 
pominięciem zmiennych mogących mieć istotny wpływ na 
kształtowanie się szacowanego zjawiska. Wpływ zmiennych 
nieuwzględnionych w modelu może być stały w czasie i zmie-
niający się w przypadku obiektów lub specyficzny dla obiek-
tów i stały w czasie. Przyjmuje się założenie, iż łączne oddzia-
ływanie pominiętych czynników jest istotne, z kolei ich indy-
widualny wpływ nie. Dodatkowo efekty te nie są skorelowa-
ne ze zmiennymi egzogenicznymi lecz są zawarte w składni-
ku losowym. 

Do estymacji danych panelowych stosuje się metody 
oparte na klasycznej lub uogólnionej metodzie najmniej-
szych kwadratów (KMNK lub UMNK). Statyczny model, 
zwany modelem z efektami grupowymi przyjmuje postać:

     
(5)

gdzie:
i – numer obiektu np. regionu, przedsiębior-

stwa (i=1)
t – numer okresu

– wektor zmiennych objaśniających
– wektor parametrów strukturalnych
– składnik losowy składający się z właściwej 

dla danego obiektu stałej w czasie części 
zwanej efektem grupowym ( iα ) oraz właściwe-
go składnika losowego ( itα ).
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Efekty grupowe mogą być utożsamiane z wyrazem wol-
nym, zróżnicowanym względem obiektów bądź jako skła-
dowa składnika losowego. Do estymacji tych pierwszych 
wykorzystuje się modele zwane modelami ze zmiennymi 
sztucznymi lub modelami z efektami nielosowymi, ustalo-
nymi, stałymi (ang. fixed effect models, FEM). Można je opi-
sać za pomocą wzoru:   

(6)

Wyraz wolny iα  różni się względem obiektów i odzwier-
ciedla nieobserwowalny i nieuwzględniony w równaniu re-
gresji efekt specyficzny dla i-tego obiektu, a parametry 
przy zmiennych objaśniających są jednakowe dla wszyst-
kich obiektów i okresów. Oznacza to, że efekty zmian 
zmiennych kitx  są identyczne we wszystkich okresach i dla 
wszystkich obiektów, ale przeciętny poziom zjawiska może 
być różny dla różnych obiektów [12]. 

Drugą grupą modeli są modele z efektami losowymi 
inaczej nazywane modelami z dekompozycją składnika lo-
sowego (ang. random effect models, REM), które mogą przy-
bierać postać:     

(7)

W przypadku modeli REM przyjmuje się, że składnik 
losowy itu  składa się ze stałego w czasie efektu grupowego 
oraz ze zmiennego w czasie i po obiektach tzw. właściwego 
składnika losowego iα . Obie części składnika losowego itε  
są niezależne zarówno od siebie, jak i od zmiennych kitx .

W celu dokonania wyboru pomiędzy modelem z efekta-
mi ustalonymi i modelem z efektami losowymi stosuje się 
zwykle test zaproponowany przez J.A. Hausmana. Służy on 
do zweryfikowania hipotezy, który z estymatorów  czy 

 posiada cechy dobrego estymatora. Weryfikuje się hipo-
tezę zerową, zgodnie z którą: (…) estymator UMNK jest 
zgodny i najefektywniejszy. Z drugiej strony estymator we-
wnątrzgrupowy  jest zgodny niezależnie od tego, czy H0 
jest prawdziwa, czy też nie, ponieważ wszystkie stałe w cza-
sie efekty są wyeliminowane z modelu. Zatem możemy 
skonstruować , dla którego . 
Wynika z tego możliwość zastosowania  jako 
statystyki, która przy prawdziwości H0 ma rozkład 

2χ  z k 
stopniami swobody, gdzie k określa wymiar [14].

Rezultaty estymacji
Celem przedstawianego badania jest wszechstronna analiza 
zależności zachodzących między liczbą wypadków drogo-
wych a zdefiniowanymi powyżej zmiennymi egzogeniczny-
mi. Wszystkie wyliczenia przeprowadzone zostały w pro-
gramie Gretl, a uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1, 
przy czym zawiera ona jedynie zmienne istotnie statystycz-
nie. Estymację przeprowadzono przy wykorzystaniu zarów-
no modeli z efektami ustalonymi, jak i modeli z efektami 
losowymi. Ostatecznie, na podstawie testu Hausmana oraz 
faktu, iż model FEM nie posiadał cech rozkładu normalne-
go, dokonano wyboru modelu REM.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na 
kształtowanie się liczby wypadków drogowych w poszcze-
gólnych województwach wpływ miały jedynie trzy zmien-
ne: wydatki w dziale 600 – Transport i łączność ponoszone 
przez jednostki samorządowe opóźnione o jeden okres (wy-
datki-1), udział autostrad i dróg ekspresowych w ogólnej 
długości dróg oraz stosunek dróg w stanie wymagającym 
natychmiastowego remontu do ogólnej liczby kilometrów 
dróg. Otrzymany w badaniu kierunek oddziaływania po-
wyższych zmiennych na zmienną objaśnianą jest zgodny 
z oczekiwaniami.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż województwa, 
w których jednostki samorządowe dokonywały większych 
wydatków na infrastrukturę transportową charakteryzo-
wały się niższą wypadkowością. Każde zwiększenie wydat-
ków o jeden procent przyczynia się do poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach o około 0,17%. Stosunkowo nieduża siła 
wpływu może wynikać z faktu, iż środki budżetowe działu 
600 przeznaczane są nie tylko na finansowanie poprawy 
bezpieczeństwa. Ze środków tych pokrywa się również 
między innymi koszty usuwania skutków klęsk żywioło-
wych, utrzymania lokalnego transportu zbiorowego, utrzy-
manie infrastruktury drogowej.

Województwa, które odznaczają się większym odset-
kiem dróg ekspresowych i autostrad – w ogóle dróg, są 
w mniejszym stopniu narażone na występowanie zdarzeń 
drogowych, co stanowi potwierdzenie raportu KRBRD. 
Można zatem oczekiwać, iż budowa autostrad i dróg eks-
presowych pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z oczekiwaniami zależność występująca pomię-
dzy stanem nawierzchni a liczbą zdarzeń drogowych ma 
charakter dodatni. Zgodnie z analizami KRBRD (…) błędy 
infrastruktury drogowej to jedna z głównych przyczyn po-
wstawania wypadków drogowych i ich ciężkości (ofiar ran-
nych i śmiertelnych) [15]. Niska siła oddziaływania tej 
zmiennej (0,08%) może wynikać z faktu, iż błędy infra-
struktury to nie tylko zły stan techniczny nawierzchni, ale 
także wady geometryczne i mankamenty organizacji ru-
chu, brak hierarchizacji dróg bądź brak urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu dla pieszych i rowerzystów.
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Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

Wyniki estymacji równań modelu wypadków drogowych  
dla lat 2004–2011

Wartości 
współczyn-

ników
t-Student p-value istotność

Wyraz wolny const 8,60 9,892 0,000 ***

Wydatki jednostek samorzą-
dowych w dziale 600 w PLN 
opóźnione o jeden okres

wydatki-1 -0,17 -5,991 0,000 ***

udział dróg ekspresowych 
i autostrad w ogóle dróg 

autostrady -0,02 2,617 0,009 ***

udział złych dróg w ogólnej 
liczbie kilometrów dróg

UZD 0,08 1,754 0,082 *

*** – statystycznie istotne przy poziomie istotności 1%, ** statystycznie istotne przy poziomie 
istotności 5%, *- statystycznie istotne przy poziomie istotności 10%. 
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Podsumowanie
Rozwój transportu, a zwłaszcza motoryzacji przyniósł ol-
brzymie korzyści dla gospodarki kraju i poprawy jakości 
życia społeczeństwa, ale ma także takie oddziaływania ne-
gatywne, jak wypadki i kolizje drogowe. Wypadki drogowe 
powodują nie tylko straty materialne, ale przede wszystkim 
prowadzą do śmierci bądź kalectwa wielu ludzi. 

Złożony charakter powstawania zjawiska wypadków 
i kolizji drogowych sprawia, że skuteczne działania prewen-
cyjne powinny być prowadzone w sposób całościowy, sko-
ordynowany i uporządkowany, z zaangażowaniem spójne-
go zespołu metod oraz odpowiednich środków technicz-
nych i organizacyjnych [16]. Tego typu działania są podej-
mowane w ramach krajowego i regionalnych programów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przeprowadzone badanie potwierdziło wnioski wyni-
kające z raportu KRBRD. Dużym problemem w Polsce 
jest niski poziom jakości dróg, przez co każdego roku 
w Polsce wiele osób traci życie. Wymusza to konieczność 
podjęcia prac ukierunkowanych na poprawę stanu dróg. 
Zgodnie z poglądem, iż „bezpieczne drogi chronią życie”, 
do 2020 roku w Polsce ma zostać utworzona nowoczesna 
i bezpieczna infrastruktura drogowa, której jakość będzie 
odpowiadać standardom rozwiniętych krajów Europy 
Zachodniej. W tym celu mają zostać wykorzystane środki 
finansowe pochodzące zarówno z UE, jak i fundusze kra-
jowe. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wzrost 
nakładów na infrastrukturę drogową i rozwój hierarchicz-
nej sieci drogowej pozytywnie wpłynie na poprawę pozio-
mu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa jakości 
dróg, zwiększenie ich długości oraz udziału autostrad 
w ogóle dróg stanowi istotny czynnik wpływający na po-
prawę bezpieczeństwa, a więc ograniczenia liczby wypad-
ków. 

Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych jest również 
możliwe dzięki podejmowaniu działań w zakresie rozwoju:

•	 systemu instytucjonalno-prawnego,
•	 metod ocen ryzyka w systemie transportu,
•	 systemu reagowania na pojawienie się zagrożenia,
•	 systemu działań powypadkowych (komisje badania 

wypadków i procedury ich działania, wdrażanie reko-
mendacji powypadkowych) [17].

Należy jednak pamiętać, iż zdarzenia drogowe są rów-
nież następstwem niewłaściwego zachowania samych 
uczestników ruchu. Niedostosowanie prędkości do warun-
ków ruchu oraz nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejaz-
du przez kierujących w 2012 roku stanowiło przyczynę 
ponad 16 tysięcy wypadków, w których życie straciło nie-
malże 1700 osób. Niestety wiele osób ignoruje zagrożenia, 
podejmując ryzykowne zachowania na drodze. Jazda: pod 
wpływem alkoholu, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, 
w stanie nadmiernego zmęczenia, bez kasku oraz brawura 
to tylko niektóre z bezmyślnych zachowań uczestników 
ruchu. Problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest 
bardzo złożonym zagadnieniem i dlatego przeprowadzone 
badanie nie zaspokaja całkowitych potrzeb badawczych 

w tym zakresie. Niniejszy artykuł stanowił próbę zweryfi-
kowania wniosków płynących z raportu KRBRD, co zosta-
ło potwierdzone otrzymanymi wynikami. W kolejnym 
etapie zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, w ja-
kim stopniu uwzględnienie zmiennych demograficznych 
w modelu mogłoby rozszerzyć wiedzę o determinantach 
wypadkowości.
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Streszczenie. Politechnika Krakowska jako lider konsorcjum naukowo-
-badawczego realizowała pracę badawczą pt. „Opracowanie metodyki 
tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskie-
go”. Celem opracowania było stworzenie dokumentu Planu Transportu 
Publicznego dla województwa. Zasadniczym etapem prowadzonych prac 
badawczych była budowa modelu symulacyjnego całego obszaru, w któ-
rym testowane będą różne scenariusze rozwoju systemu transportowego 
w województwie. Do budowy transporotowego modelu symulacyjnego 
niezbędny jest dostęp do bazy danych związanej z zachowaniami trans-
portowymi mieszkańców. Artykuł przedstawia wybrane wyniki wywia-
dów przeprowadzonych w gospodarstwach domowych w wojewódz-
twie małopolskim. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację 
o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, ich przyzwyczajeniach 
i przyczynach podejmowanych decyzji oraz pozwolą na opracowanie 
oczekiwanych standardów obsługi pasażerskiej. Zebrane informacje będą 
również wykorzystane do opracowania dokumentu planu zrównoważone-
go rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa. W ar-
tykule omówiono metodykę przeprowadzenia badań, liczebność próby, 
scharakteryzowano formularz ankietowy oraz przedstawiono wybrane 
wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują badaną populację 
pod względem wieku (uwzględniając rozmieszczenie geograficzne wy-
dzielonych grup wiekowych), poziomu ruchliwości niepieszej (również 
w powiązaniu z podstawowym zajęciem badanej osoby), średniego czasu 
trwania podróży w zależności od wykorzystanego środka transportu lub 
motywacji podróży, udziału poszczególnych grup motywacyjnych w po-
dróżach, podziału zadań przewozowych oraz oceny stopnia satysfakcji 
z odbytej podróży. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzują-
cej uzyskane wyniki badań. 
Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, zachowania komunika-
cyjne, badania preferencji w podróżach

Wybrane wyniki kompleksowych badań 
ruchu w województwie małopolskim1 

Wprowadzenie  
W ramach pracy badawczej pn. „Opracowanie metodyki 
tworzenia planu transportu publicznego dla województwa 
małopolskiego” oraz pracy rozwojowej pn. „Plan zrów-
noważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
w województwie małopolskim” [1] firma PBS Sp. z o.o. 
przeprowadziła badanie ilościowe mieszkańców wojewódz-
twa małopolskiego na temat zachowań transportowych, 
oceny i satysfakcji z publicznego transportu zbiorowego, 
a także badanie jakościowe dotyczące decyzji transporto-
wych podejmowanych przez mieszkańców województwa 
małopolskiego [1]. 

Istotną wartością uzyskanych informacji jest ich repre-
zentatywność dla populacji wszystkich mieszkańców woje-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: T. Dziedzic 
50% A. Szarata 50%.

wództwa. W efekcie możliwe jest planowanie i rozwój sys-
temu transportowego pod kątem rzeczywistych potrzeb 
użytkowników. Uzyskane dane można w późniejszym eta-
pie wykorzystać w analizach prognostycznych rozwoju sys-
temu transportowego. Taka analiza zapewnia decydentom 
podstawy do wdrażania rozwiązań biorących pod uwagę 
prognozy rozwoju i zmiany potrzeb przewozowych miesz-
kańców rejonu, jak również zmiany w strukturze społecz-
no-demograficznej regionu i całego kraju. Warto zwrócić 
uwagę na to, iż przeprowadzone badania ankietowe należą 
do jedynych rzetelnych źródeł wiedzy ujmujących kom-
pleksowo stronę popytu na usługi transportowe. 
Współcześnie okresowe prowadzenie szeroko zakrojonych 
badań bezpośrednich jest w większości krajów uznawane za 
jedno z podstawowych elementów kreowania polityki 
transportowej w średnim i długim terminie oraz stanowi 
konieczny warunek racjonalnego wydatkowania środków 
publicznych.

W artykule przedstawiono wybrane informacje cha-
rakteryzujące aktualne zwyczaje oraz oczekiwania i po-
trzeby mieszkańców Małopolski w zakresie podróży od-
bywanych w dni powszednie oraz w weekendy. Dane po-
chodzą z obszernego badania ankietowego wykonanego 
w miesiącach wrzesień–październik 2012 roku, we 
wszystkich gminach województwa (z wyłączeniem miasta 
Krakowa) na losowej, reprezentatywnej próbie ponad 11 
tys. mieszkańców. Badanie przeprowadzono metodą bez-
pośrednich wywiadów kwestionariuszowych w domach 
respondentów.

Metodyka badań
Zebranie danych, potrzebnych do dokładnego, modelo-
wego odwzorowania podróży wykonywanych wszystkimi 
środkami lokomocji na obszarze całego województwa ma-
łopolskiego, wymagało przeprowadzenia szczegółowego 
badania ankietowego. Badaniem ilościowym objęto loso-
wą próbę 4400 gospodarstw domowych, w których prze-
prowadzono wywiad z głową gospodarstwa domowego 
oraz wypełniono kwestionariusze dotyczące podróży (tzw. 
dzienniczki podróży) ze wszystkimi członkami gospodar-
stwa w wieku 12 lat i więcej. W wyborze próby badawczej 
wykorzystywano szczegółowe dane demograficzne, pozy-
skane z baz danych GUS [3], [4]. Badanie terenowe zosta-
ło poprzedzone szkoleniem ankieterów z zakresu metody 
realizacji badania i pracy z kwestionariuszem badawczym, 
zakończone testem wiedzy.
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Badanie składało się z dwóch kwestionariuszy:
1. poświęconego charakterystyce gospodarstwa domowe-

go – zawierający ponad 30 pytań dotyczących m.in. po-
siadanych samochodów, sposobie ich wykorzystania, 
dostępności do środków transportu zbiorowego, miejsc 
pracy i nauki wszystkich członków gospodarstwa;

2. charakteryzującego każdego mieszkańca pod kątem 
wykonywanych podróży w typowy dzień roboczy 
i weekend, jak również opisu korzystania z poszczegól-
nych środków transportu zbiorowego oraz szczegółowe 
oczekiwania i satysfakcję dotyczące ich funkcjonowania  
w województwie.

Po przeprowadzeniu prac terenowych zebrany materiał 
został poddany szczegółowej kontroli i weryfikacji. Kontrola 
objęła zarówno pracę ankieterów (ponowiono kontakt kon-
trolny do wylosowanej części 5% gospodarstw domowych), 
jak i wypełnione kwestionariusze w zakresie kompletności 
i spójności zebranych informacji. Zasadniczą częścią wyni-
ków badania jest zbiór danych charakteryzujący wykonane 
podróże przez badanych. 

Zebrane dane zostały poddane szczegółowej analizie 
statystycznej [2], a informacje o wykonywanych podróżach 
były jednym z ważniejszych elementów budowy symulacyj-
nego modelu ruchu w specjalistycznym oprogramowaniu 
komputerowym (program Visum).

Dodatkowym elementem planu badawczego było wyko-
nanie badań jakościowych, które uzupełniły badanie kwe-
stionariuszowe o nowe obszary tematyczne oraz dodatkowo 
pogłębiły wybrane aspekty, wymagające lepszego zrozumie-
nia. W tradycyjnych badaniach ankietowych forma komuni-
kacji z respondentem oraz ograniczony czas niejednokrotnie 
uniemożliwiają uzyskanie odpowiedzi na część pytań badaw-
czych. Naturalną konsekwencją było zatem przeprowadze-
nie badań metodą Zogniskowanych Wywiadów Grupowych 
wśród odpowiednio dobranych grup mieszkańców – repre-
zentantów najważniejszych grup użytkowników systemu 
transportowego. W badaniu wzięło udział łącznie 36 osób, 
podzielonych na 6 różnych grup, ze względu na zachowania 
transportowe i cechy demograficzne. 

Podstawowym celem badania jakościowego było zebranie 
szczegółowych informacji na temat sposobu podejmowania 
decyzji transportowych mieszkańców województwa (w tym 
mniejszych miejscowości) dojeżdżających na dalsze odległo-
ści do większych miast. Skupiono się na podróżach realizo-
wanych poza gminę oraz poza powiat (taki zasięg podróży 
wynika z wymogów planu transportu publicznego dla woje-
wództwa, gdzie analizie poddaje się podróże między powia-
tami). Zakres badań obejmował następujące elementy:

•	 analizę decyzji wyboru transportu zbiorowego i indy-
widualnego; 

•	 inwentaryzację czynników i elementów determinujących 
wybór środka transportu – elementów branych pod uwa-
gę świadomie lub mających nieświadomy wpływ; 

•	 poznanie specyficznych, potocznych nazw i określeń 
stosowanych przez pasażerów, sposobów rozumienia 
pojęć, sposobu postrzegania i oceny poszczególnych 

elementów oferty przewozowej i innych czynników – 
celem późniejszego opracowania zrozumiałego kwe-
stionariusza badawczego i jednoznacznych pytań. 

W czasie badania zastosowano techniki projekcyjne, po-
zwalające dotrzeć do pozaracjonalnych, czasem nieuświa-
damianych motywów zachowań i wyborów. 

Wybrane wyniki badań ilościowych [1]
Efektem prowadzonych badań ankietowych jest opracowa-
nie bazy danych zawierającej szczegółowe informacje zwią-
zane z podróżami realizowanymi w województwie.

Znamiennym jest, że mieszkańcy Małopolski charakte-
ryzują się umiarkowanym współczynnikiem ruchliwości 
(wynoszącym 1,6). Oznacza to, że jeden mieszkaniec odby-
wa średnio 1,6 podroży dziennie w typowym dniu robo-
czym. Ruchliwość definiuje się jako przeciętną liczbę po-
dróży, wykonaną przez mieszkańca w typowym dniu robo-
czym. W analizie tej pomija się najkrótsze podróże (poniżej 
250 m) lub spacery – niemające istotnego znaczenia z punk-
tu widzenia planowania i zarządzania infrastrukturą trans-
portową w zakresie regionalnym. Jest to wartość średnia 
dla wszystkich mieszkańców w wieku 12 lat i więcej, a więc 
ujmuje również osoby, które zwykle nie wykonują żadnych 
podróży lub wykonują podróże krótkie, piesze – niebędące 
obiektem analiz. 

Uwagę zwraca zróżnicowanie geograficzne liczby wyko-
nywanych podróży. Można zauważyć, że ruchliwość wiąże 
się z wiekiem mieszkańców danego obszaru, a także ze 
stopniem jego urbanizacji. W powiatach o wyższej średniej 
wieku mieszkańców odnotowujemy zwykle wyższy wskaź-
nik ruchliwości. Na rysunku 1 przedstawiono średni wiek 
mieszkańców w powiatach.

Podobnie, im większy jest odsetek mieszkańców za-
mieszkujących miasta, tym większa średnia liczba podróży 
(por. rys. 2). 

Analizując zróżnicowanie geograficzne ruchliwości nie-
pieszej, czyli ilości podróży wykonanych środkiem transpor-
tu zbiorowego, samochodem, motocyklem lub rowerem, 
można również dostrzec silne dysproporcje (rys. 3). 

Rys. 1. Średnia wieku mieszkańców woj. małopolskiego. 
Źródło: GUS 2012
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Najwięcej podróży odbywają mieszkańcy północnych 
powiatów woj. małopolskiego: miechowskiego, oświęcim-
skiego, chrzanowskiego czy krakowskiego. Jednocześnie 
najniższą ruchliwość widać w powiatach południowych: ta-
trzańskim, nowotarskim czy nowosądeckim. Wynika to z fak-
tu, że zamieszkiwanie gęsto zaludnionych, mocno zurbani-
zowanych terenów wymusza częstsze podróże (np. ze 
względu na dojazdy do pracy czy szkoły z obszarów pod-
miejskich). Jednocześnie powiaty południowe woj. mało-
polskiego stanowią obszar górzysty, który sam stanowi ba-
rierę ograniczającą możliwości podróżowania. 

Zdecydowanie największą liczbą podróży wyróżniają się 
osoby pracujące poza domem (stanowią one najliczniejszą 
grupę wśród Małopolan) oraz osoby uczące się. Z kolei naj-
rzadziej podróżują emeryci i renciści, którzy nie odbywają 
codziennych podróży do pracy czy miejsca nauki (rys. 4).

Jedno z pytań dotyczyło samooceny sprawności rucho-
wej respondenta. Dzięki temu można było określić m.in. 
przeciętną liczbę podróży, jaką wykonują osoby niepełno-
sprawne (tj. deklarujące ograniczenia w poruszaniu się). 
Stanowią one około 10% populacji, a więc znaczącą grupę 
społeczeństwa, której specyficzne potrzeby związane 
z przemieszczaniem się powinny być punktem szczególnej 
uwagi. Widać wyraźnie, że takie osoby charakteryzują się 
mniejszą średnią liczbą podróży. Osoby niepełnosprawne 
o lekkim ograniczeniu ruchowym przeciętnie odbywają 
prawie jedną podróż dziennie (0,9). Większe ograniczenie 
sprawności wiąże się ze spadkiem liczby podróży, średnio 
o 0,5. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rozkład geograficzny, 
to możemy zauważyć, iż najwięcej osób, które mają pro-
blemy z poruszaniem się zamieszkuje centralne powiaty 
województwa (rys. 5).

Średni czas podróży mieszkańców Małopolski wynosi 34 
minuty (29 minut w dni powszednie, 55 minut w weeken-
dy). Podróże niepiesze Małopolan są dłuższe – trwają śred-
nio 45 minut, jeśli wykorzystywane są środki transportu 
indywidualnego, i 43 minuty w przypadku podróży środ-
kami transportu zbiorowego. Najdłuższe są podróże pocią-
gami – trwają one średnio 113 minut (rys. 6).

Rys. 3. Ruchliwość niepiesza mieszkańców poszczególnych powiatów  
woj. małopolskiego

Rys. 5. Udział osób deklarujących umiarkowane lub większe ograniczenia w poruszaniu się

Rys. 4. Ruchliwość i ruchliwość niepiesza a podstawowe zajęcie badanego

Rys. 6. Średni czas trwania podróży w zależności od wykorzystanego środka transportu

34 minut

43 minuty

64 minuty

43 minuty

113 minut

Transport Indywidualny

Transport Zbiorowy

Podróże PKS

Podróże BUS

Podróże PKP

Rys. 2. Wskaźnik urbanizacji – odsetek mieszkańców zamieszkujących w miastach 
Źródło: GUS 2010
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Mieszkańcy Małopolski podróżują najkrócej, gdy ich mo-
tywacją są zakupy (25 minut) lub podwożenie innych osób 
(23 minuty). Najdłuższe są podróże związane z wypoczyn-
kiem, trwające średnio prawie godzinę (55 minut) – rys. 7.

Prawie połowa wykonywanych podróży związana jest 
z domem. Najczęściej Małopolanie podróżują między do-
mem a pracą oraz domem a miejscem dokonywania zaku-
pów. Widoczny odsetek stanowiły także podróże związane 
z nauką oraz odwiedzinami u znajomych (tab. 1).

Analizując zasięg realizowanych podróży, można do-
strzec, iż przeważająca większość podróży ma charakter lo-
kalny. Jedynie mieszkańcy północno-zachodnich powiatów 
granicznych – oświęcimskiego (16%), olkuskiego (13%) oraz 
chrzanowskiego (10%) – odbywają więcej podróży poza ob-
szar woj. małopolskiego. Pozostałe podróże są powiązane 
z odległością powiatu od dużego miasta. Podróżujący w mia-
stach na prawach powiatu oraz w powiatach, których stolicą 
są większe miasta, rzadziej przekraczają granice takich po-
wiatów (rys. 8).

Poddając analizie kwestie związane z podziałem zadań 
przewozowych, można zauważyć, że około 40% obligato-
ryjnych (związanych z nauką lub pracą) podróży niepie-
szych Małopolanie odbywają środkami transportu zbioro-
wego (rys. 9). Największymi entuzjastami transportu indy-
widualnego są mieszkańcy powiatu tatrzańskiego, którzy 
najczęściej korzystają z tej formy podróży. Z kolei najwyż-
szy odsetek podróżnych korzystających z transportu zbio-
rowego mieszka w powiecie wadowickim. Warto zauważyć, 
że jest to powiat mogący pochwalić się najwyższą satysfak-
cją z podróży odbytych środkami transportu zbiorowego.

W prowadzonych badaniach pozyskano również infor-
macje związane z wyznaczeniem stopnia satysfakcji z odby-
tej podróży. W przypadku podróży realizowanych trans-
portem zbiorowym przyjęto skalę ocen od 1 do 5 i można 
stwierdzić, że w Małopolsce użytkownicy systemu oceniają 
go powyżej przeciętnej (rys. 10).

Analizując uzyskane wyniki, warto zwrócić uwagę na 
następujące powiaty: chrzanowski, bocheński, proszowicki, 
oświęcimski – wśród podróżnych z tych powiatów odsetek 
osób niezadowolonych z podróży środkami transportu 
zbiorowego jest istotnie wyższy niż odsetek niezadowolo-
nych ogółem. Natomiast w Tarnowie i Nowym Sączu (po-
wiaty grodzkie) występuje trend odwrotny – odsetek nieza-

Rys. 7. Średni czas trwania podróży w zależności od motywacji podróży

Zestawienie udziału poszczególnych motywacji podróży  
wg badań KBR w województwie małopolskim.

Motywacja podróży Udział [%]

Dom 47

Praca 19

Nauka 6

Zakupy, usługi, urzędy 14

Wypoczynek, rozrywka, rekreacja 3

Wizyta, odwiedziny 6

Załatwianie spraw służbowych 1

Podwożenie innych osób 2

Inne 2

Rys. 8. Odsetek podróży wykonywanych wewnątrz powiatu

Rys. 9. Odsetek podróży obligatoryjnych niepieszych wykonanych 
za pomocą środków transportu zbiorowego

Rys. 10. Przeciętna ocena funkcjonowania transportu zbiorowego 
(ważona częstością korzystania)

Tabela 1
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dowolonych jest niższy wśród podróżujących środkami 
transportu zbiorowego w stosunku do ogółu podróżnych. 
Największy odsetek niezadowolonych z odbywanych po-
dróży (niezależnie od środka transportu) jest w grupie wie-
kowej 19–24 lat i jest niezależny od płci podróżnego. 
Sugeruje to, że właśnie w tej grupie wiekowej znajdują się 
najbardziej wymagający podróżni. 

Badani mieszkańcy najsłabiej oceniali system transportu 
zbiorowego w kontekście parkingów dla samochodów pod 
dworcami i przystankami oraz niskiego komfortu na przy-
stankach i dworcach. Stosunkowo dobrze odbierano liczbę 
koniecznych przesiadek, ich wygodę oraz aktualność i do-
stępność rozkładów jazdy. Największe różnice między po-
szczególnymi typami środków transportu dotyczyły często-
ści kursowania, czasu podróży, punktualności i liczby prze-
siadek. Najlepiej oceniono w tym zakresie transport mikro-
busowy, najsłabiej zaś transport kolejowy. 

Ciekawe wnioski płyną z analizy oceny parkingów prze-
siadkowych Park&Ride, zwłaszcza że tak system, poza 
dwoma lokalizacjami w Krakowie, nie funkcjonuje oficjal-
nie w województwie małopolskim. Wielu uczestników ba-
dania wskazywało, że już obecnie przesiada się z samocho-
dów na środki komunikacji miejskiej podczas wyjazdów do 
większych miast i poszukują miejsc parkingowych dla swo-
ich samochodów w miejscach przesiadki. Respondenci wi-
dzą, że rozwiązania typu Park&Ride zaczynają funkcjono-
wać nieoficjalnie (np. w takim celu wykorzystywane są par-
kingi przy centrach handlowych). Uczestnicy badania 
uznali w większości, że takie rozwiązanie jest potrzebne 
(choć wielu z nich i tak nie zachęciłoby do zmiany przyzwy-
czajeń transportowych i przesiadki z samochodu na trans-
port zbiorowy). Dla nich argument o braku miejsc parkin-
gowych nie jest istotny – zapewniają sobie takie miejsce 
wcześniej (np. u rodziny pod domem/blokiem) lub szukają 
odpowiedniego miejsca do skutku

Wybrane wnioski z badań jakościowych
•	 Każdy ze środków transportu drogowego posiada dość 

wyrazisty wizerunek będący wypadkową postrzega-
nych zalet, wad oraz stosunku emocjonalnego.

•	 W chwili obecnej skłonność do trwałej zmiany trans-
portu indywidualnego na zbiorowy jest niewielka.

•	 Badani są przekonani o wyższości transportu indywi-
dualnego (samochodu, rzadziej roweru) nad zbioro-
wym – jest to rozwiązanie szybsze, pewniejsze i wy-
godniejsze. Samochód jest uważany przez badanych 
za najnowocześniejszy środek transportu, natomiast 
rower to sposób najtańszy i dodatkowo najzdrowszy.

•	 Kolej to środek transportu postrzegany jako najdyna-
miczniej się zmieniający – w tym momencie posiada-
jący wiele wad (opóźnienia, długi czas dojazdu, brak 
nowoczesnych składów, chaos związany z funkcjono-
waniem różnych spółek), ale też uważany za jeden 
z bardziej komfortowych, przyjaznych pasażerom. Ba-
dani dostrzegają duży potencjał w kolei.

•	 Mikrobusy to środek transportu o wyrazistym nega-
tywnym wizerunku, traktowane są jako 'zło konieczne' 

wobec niewystarczającej oferty pozostałych środków 
transportu. Badanych cechuje zdecydowanie najmniej-
sza lojalność wobec busów. Jednocześnie ich przydat-
ność oceniana jest bardzo wysoko.

•	 Autobusy w opinii przebadanych mieszkańców woje-
wództwa małopolskiego to środek transportu o zmar-
nowanym potencjale – aktualnie oferta lokalna jest 
mało atrakcyjna (brak dobrych połączeń, niefunkcjo-
nalne rozkłady). Znacznie lepiej postrzegana jest 
oferta przewoźników na trasach międzywojewódz-
kich i międzynarodowych.

•	 Ocena infrastruktury jest krytyczna – badani nega-
tywnie oceniali funkcjonalność, wygląd dworców 
i przystanków. Najczęściej odnosili się do znacznego 
jej zdewastowania, braku poczucia bezpieczeństwa 
i małej funkcjonalności. Zauważają jednocześnie 
zmiany (np. nowy dworzec w Tarnowie). Z ich punk-
tu widzenia komfort, funkcjonalność i bezpieczeń-
stwo tych miejsc są istotne, ale nie przesądzają o wy-
borze środka transportu.

Podsumowanie
Jednym z celów polityki transportowej jest kreowanie 
zrównoważonego rozwoju systemów transportowych, 
a więc sprzyjanie zwiększaniu udziału komunikacji zbio-
rowej w realizacji podróży mieszkańców. Do właściwego 
kształtowania polityki transportowej, i przede wszystkim 
realizacji postawionych celów, niezbędnym jest prowadze-
nie badań i analiz ruchu oraz podróży. Zgromadzone wy-
niki tego typu badań, a także prognozowany wzrost liczby 
samochodów i ruchliwości mieszkańców nie pozostawiają 
złudzeń, iż zadanie to będzie jednym z największych wy-
zwań dla zarządzających systemem transportowym. Należy 
przypuszczać, że bez zintegrowanego i konsekwentnego 
działania zmierzającego do podwyższenia standardów i do-
stępności transportu zbiorowego przy jednoczesnym ogra-
niczaniu ruchu samochodowego w miastach (stanowiących 
istotne absorbery ruchu regionalnego) osiągnięcie choć-
by drobnego sukcesu w tym zakresie będzie niemożliwe. 
Przeprowadzone badania opisują nie tylko stan istniejący 
ale stanowią podstawę do sporządzania prognoz, wskazując 
pożądany kierunek zmian, sugerując jednocześnie kolej-
ność podejmowanych działań. 
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Tramwaje w Polsce

Łódzki Dom Wydawniczy „Księży 
Młyn” wydał w 2013 roku książkę 
Tramwaje w Polsce. Książka przed-
stawia historię, rozwój, najważniej-
sze aspekty techniczne (taborowe 
i infrastrukturalne) wszystkich sieci 
tramwajowych, które funkcjonowa-
ły bądź funkcjonują na terenie na-
szego kraju w jego obecnych grani-
cach oraz trzy działające na byłych 
obszarach Polski (obecnie znajdują-
cych się poza Polską). 

Polskie miasta to: Białystok, Bielsko 
Biała, Bydgoszcz, Cieszyn, Często-
chowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów 
Wielkopolski, Górnośląski Okręg 
Przemysłowy, Grudziądz, Gubin, Ino-
wrocław, Jelenia Góra, Kostrzyn, Ko-
szalin, Kraków, Legnica, Łódź, Mrozy-
-Rudka Sanatoryjna, Olsztyn, Poznań, 
Pruszków, Słubice, Słupsk, Strumień, 
Sulejówek, Szczecin, Tarnów, Toruń, 
Walim, Wałbrzych, Warszawa, Wą-
brzeźno, Wrocław i Zgorzelec. 

Miasta poza granicami Polski to: Ko-
łomyja, Lwów, Wilno.

Zgodnie z de� nicją tramwaj to szy-
nowy pojazd transportu miejskiego. W niektórych przypadkach rodzi ona jednak problem: czy można jednoznacznie 
stwierdzić, że opisywana sieć była rzeczywiście tramwajem, a nie lokalną kolejką dojazdową, tym bardziej jeśli pod-
legała przepisom kolejowym. Takie dylematy dotyczą sieci, które funkcjonowały w: Strumieniu, Wąbrzeźnie, Walimiu, 
ale także w Łodzi (dwa odcinki czasowo obsługiwano parowozami) i w Warszawie (sieć Elektrycznych Kolei Dojaz-
dowych). Znalazły się one w książce, ponieważ na sieciach tych najczęściej stosowano tabor typu tramwajowego 
i funkcjonowały one w systemie komunikacji miejskiej.

Publikacja składa się z 39 rozdziałów napisanych przez 30 autorów. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez 
osoby badające dzieje tramwajów w poszczególnych miastach i zajmujące się tą tematyką współcześnie. Opisy tram-
wajów są wzbogacone schematami przebiegu każdej z sieci, ramkami z najważniejszymi informacjami o tramwajach 
i sieci danego miasta, ciekawostkami oraz unikatowymi zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.

 Więcej informacji o książce na stronie www.km.com.pl

Opracował: 

Wiesław Starowicz

Nowe książki


