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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Marek Bauer
Comparison of measures of running time of public transport vehicles
Abstract:  This paper presents importance of running time researches 
in urban public transport. Precision and scope of the information, possi-
ble to get by different methods of measurements have been discussed in 
the article. Author was also considering the potential effects of applying 
different methods and techniques. Particular attention has been given 
to division of line (or transport corridor) operation time for detailed 
traffic processes. The simplest – traditional method gives the results 
allowing only calculation of time spent by public transport vehicles be-
tween the moments of departure from two following stops. However, in 
most advanced method (defined as complete measure), it is possible to 
divide the time for components, such as running between neighboring 
stops, waiting for the possibility to enter the stop, alighting and boar-
ding passengers and waiting for the possibility of departure from stop. 
This kind of approach enables an overall evaluation of the line operation 
and additionally gives the reasons of disturbances of public transport 
line or corridor. Comparative analysis of research methods has been 
illustrated by the example. Detailed measurements’ results (complete 
measure method) have been processed into the forms of other measure-
ment methods. Based on these results times, speeds and punctuality in-
dicators have been calculated and commented. The paper topped with 
a recommendation for the use of measurements with high accuracy and 
wide range of available information.
Key words: passenger transport, collective public transport, pas-
senger transport, collective public transport, running time

Jacek Szołtysek 
Seniors’ friendly cities – problem identification
Abstract: Aging of Europe’s population, resulting in increasing 
number of senior citizens in structure of population’s cities, re-
quires taking action to adapt urban environments to the needs of 
that group of users. Problems of adapting cities for senior citizens 
needs recently are taken in the international scene, integrating 
scientists - representatives of different disciplines, including scien-
tists and resulting in formulating recommendations for cities. In 
practice however, these recommendations are generally not noted, 
and urban policies of adjustments are not usually complex. The 
study of literature in this area shows relatively low popularity of 
the topic in logistics and transport studies. Therefore, author has 
undertaken this topic, to indicate a need and directions of actions, 
which both scientists, as well as in practice, dealing with issues of 
modern cities, should consider as their field of activities. Author in 
the article is presenting significance of  those issues  and pointing 
directions of action, which should be undertake by cities to pro-
vide adequate level of life’s quality of elderly people living in the 
cities. Among others it should include increasing of seniors’ mobi-
lity, which is at the heart of significant parts of their life activities.
Key words: senior friendly city, mobility, city space 

Marcin Wołek 
Promotion of trolleybus transport in the light of case study analysis of Gdynia 
and Salzburg
Abstract: A growth of importance of electric traction in transport 
systems of European cities is observed. Development of tramway 

transport is accompanied  (at a smaller scale) by development of 
trolleybus transport, which is an interesting option for medium 
size cities. The article deals with the issue of promotion of trolley-
bus transport which operational and environmental advantages 
are becoming increasingly common in cities that recognize the 
quality of life as an important factor in creating their competitive 
advantage. For a description and analysis of promotional activi-
ties of trolleybus transport in Gdynia and Salzburg the case study 
method was used because of its descriptive and analytical advan-
tages. Selection of these cities resulted, among others of compa-
rable size, scope of exploitation and the fact that the trolleybus 
transport is at a similar stage of development, and plays an im-
portant role in the transport system of Gdynia and Salzburg. The 
scope and structure of activities undertaken in the analyzed cities 
were dependent on the target audience, the stage of development 
of trolleybus transport and cooperation at the international level, 
in particular, realized in the period 2010–2013 as part of the 
project TROLLEY. 
Key words: urban transport, trolleybus transport, promotion, case 
studies analysis

Tomasz Rokita,  Wacław Oleksy,  Marian Wójcik 
Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji 
Medellin
Cable railways in urban transport systems on the example of the agglomera-
tion of Medellin
Abstract: This article presents an integrated urban transport system 
using various means of transport, including gondola lifts, on the 
example of the agglomeration of Medellin (Colombia) numbering 
approximately 3.5 million residents. The development of Medellin 
is related to the construction of ground based urban transport ne-
twork Metro de Medellin (MdM). MdM network consists of two 
ground subway lines with a total length of 32 kilometers, one bus 
line and three aerial ropeway lines Metrocable.  The article descri-
bes the structure of MdM with particular emphasis on Metrocable. 
Article provides an answer to the question whether an aerial rope-
way can be an important mean of transportation. The two main li-
nes of aerial ropeways Metrocable, 2 and 2.7 kilometers long respec-
tively, are directly connected to ground subway stations. 10 person 
gondolas, moving at a speed of 5 m/s, provide the capacity for each 
3 000 persons per hour. The third line is a tourist one. Aerial rope-
ways Metrocable from their position as public transport are working 
20 hours a day, covering 20% of the transport market in agglome-
ration of Medellin. Due to heavy working loads there is a serious 
problem of accelerated fatigue of elements and the risk of failure 
during operation. Operation and maintenance are carried out in ac-
cordance with the manufacturer’s recommendations. The authors of 
this article participated in operational research of Metrocable and in 
consultation of essential issues related to safety of transport to carry 
persons by Metrocable. Aerial ropeway Metrocable de Medellin is 
a unique in the world and positive example of public transport with 
heavy traffic.
Key words: monocable aerial ropeways, gondola lifts, rope-
ways in cities 
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Krzysztof Czech
The impact of technical condition of road surface on the level of traffic-gene-
rated vibrations propagated to the environment
Abstract: The paper analyzes the interaction between the tech-
nical condition of road surface, dynamic vehicle loads and the 
level of vibration propagated to the environment. Measurements 
of vibrations have been carried out in eight measurement loca-
tions in the immediate vicinity of roads with varied technical 
condition of the pavements: bituminous, concrete, boulder and 
a dirt road with a gravel surface. The dynamic load from vehic-
les was analyzed in three groups: for cars and delivery trucks 
with a total weight of up to 3.5 tones; for trucks with a total 
mass exceeding 3.5 tones and, additionally, for buses. The ana-
lysis of the influence of the above mentioned factors on the level 
of traffic-generated vibrations propagated to the environment is 
conducted on the basis of average values of the maximum of ac-
celerations. Conducted researches proved that not always along 
with significant deterioration of the technical condition of road 
surface the intensification of negative paraseismic influences pro-
pagated to the environment is occurred.
Key words: traffic-generated vibrations, propagation of vibration, 
accelerations

Przemysław Śleszyński,  Piotr Rosik
Structure of the commuter road traffic to Warsaw on the basis of cordon 
analysis
Abstract: This paper presents the results of cordon analysis conduc-
ted on 23 inlets to Warsaw in October 2010, as part of the project 
“Development Trends of Mazovia Region”. The project was carried 
out at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish 
Academy of Sciences on request of the Mazovia Office for Regional 
Planning and local authorities. The research was related to the need 
of a comprehensive socio-economic diagnosis of Mazovia region, in-
cluding identification of functional and transport relationships. For 
this purpose, information on the traffic of vehicles, entering Warsaw 
between 6 and 11 a.m. was collected based on the  acronyms of 
license plates. The directions of commuting, the structure of vehic-
les and the spatial impact of Warsaw were evaluated. The results 
show that most of the traffic comes from the counties surrounding 
Warsaw and a range of the capital influence is consistent with the 
gravity model. Research also indicates the growing importance of 
commuting from the suburban area, linked to the settlement de-
concentration and rapid suburbanization. It is assumed that it is 
a threat to the spatial order in the transport-settlement dimension.
Key words: road transport, transportation, traffic intensity, traffic 
structure, the cordon analysis, method of numberplates

Nagroda UITP dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
29 maja br. w Genewie Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego 
(UITP) przyznała ZKM w Gdyni prestiżową nagrodę Grow Innovative with 
Public Transport.

Nagroda przyznana gdyńskiej komunikacji miejskiej w kategorii Cu-
stomer Service (obsługa klienta) dla miast z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, jest wyrazem wysokiej oceny działań jakie podjęto w Gdyni 
w okresie 20 lat po rozpoczęciu transformacji gospodarczej i ustrojowej.

Jury konkursowe doceniło przede wszystkim wkład ZKM w Gdyni 
w rozwój nowoczesnych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty prze-
wozowej w dostosowaniu do potrzeb przewozowych, popytu, preferencji 
i zachowań transportowych mieszkańców.

W Gdyni w kompleksowy sposób doprowadzono do przewartościo-
wania roli komunikacji miejskiej w obsłudze potrzeb transportowych na 

obszarach zurbanizowanych i znaczenie badań marketingowych w do-
stosowaniu parametrów oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców. 
Wyniki badań umożliwiły przygotowanie strategii marketingowej w postaci 
zestawu działań, w rezultacie których świadczone usługi komunikacji miej-
skiej miały odpowiadać nie tylko potrzebom, ale i aspiracjom mieszkańców 
Gdyni oraz gmin ościennych, obsługiwanych  przez gdyńską komunikację 
miejską. Efektywnie przebudowano ofertę przewozową, dostosowując ją 
do najważniejszych postulatów przewozowych, którymi w Gdyni od lat są: 
punktualność, bezpośredniość, częstotliwość i dostępność.

Kompleksowej przebudowie oferty przewozowej towarzyszyły 
zmiany organizacyjne. Po oddzieleniu organizacji usług od ich wyko-
nania i wprowadzeniu konkurencji w realizacji przewozów, stworzono 
warunki do rzetelnego świadczenia usług przewozowych. Wizytówką 
Gdyni stała się wysoka jakość usług komunikacji miejskiej.Gdynia 
świadomie zrezygnowała z roli lidera we wprowadzaniu nowinek 
technicznych, wychodząc z założenia, że od gadżetów ważniejsza 
jest sama usługa, spełniająca potrzebę przemieszczania się w okre-
ślony sposób, a od automatu biletowego – uruchomienie nowej linii 
(od 1992 r. uruchomiono w gdyńskiej komunikacji miejskiej 20 no-
wych linii autobusowych i 5 trolejbusowych, a liczba realizowanych 
kilometrów wzrosła o 1/3). Rola pioniera technologicznego jest poza 
tym obarczona dużym ryzykiem, a w tym względzie Gdynia woli sta-
wiać na dobre i sprawdzone rozwiązania, tak aby klient otrzymywał 
usługę najwyższej jakości. 

Takie podejście zostało nie tylko docenione przez mieszkańców, któ-
rzy podnieśli znacząco ocenę (w skali od 2 do 5) gdyńskiej komunikacji 
miejskiej – z 3,34 w 1994 r. do 4,18 w 2010 r., ale i także przez UITP.    

Opracował: Krzysztof Grzelec

Od Redakcji
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MAReK BAueR 
dr inż., Politechnika Krakowska, 
Katedra Systemów Komunikacyj-
nych, ul. Warszawska 24,  
31-155 Kraków, tel. 12 628 25 33,  
mail: mbauer@pk.edu.pl

PORóWNaNIe TechNIK  
POMIaRU cZaSU PRZeJaZdU  
POJaZdóW TRaNSPORTU ZBIOROWeGO1

Streszczenie. W artykule przedstawiono znaczenie oraz możliwości wy-
korzystania często niedocenianych badań czasu przejazdu w komunikacji 
zbiorowej. Tymczasem czas przejazdu stanowi jeden z najistotniejszych 
elementów podróży i ma istotny wpływ na wybór środka transportu. 
Omówiono zakres pozyskiwanych informacji przy różnych metodach 
i zróżnicowanej dokładności prowadzenia pomiarów czasu przejazdu, 
z uwzględnieniem rozwoju zaawansowanych technik pomiarowych. 
Przedyskutowano potencjalne efekty zastosowania poszczególnych me-
tod i technik pomiarów. Szczególną uwagę poświęcono problemowi 
szczegółowości rozbicia czasu przejazdu linii (lub korytarza komunikacyj-
nego) na poszczególne procesy ruchu. W najprostszej metodzie pomiaru 
tradycyjnego uzyskiwane wyniki umożliwiają jedynie wyznaczenie czasu 
trwania kolejnych modułów międzyprzystankowych na linii, skupiają-
cych przejazd i postój na przystanku. Natomiast w metodzie najbardziej 
zaawansowanej (zdefiniowanej jako pomiar pełny) możliwe jest znaczne 
rozwarstwienie czasu przejazdu korytarza z podziałem na elementy skła-
dowe, takie jak: przejazd odcinka, oczekiwanie na możliwość wjazdu na 
przystanek, wymianę pasażerów oraz oczekiwanie na możliwość odjazdu 
z przystanku. Takie podejście umożliwia nie tylko ogólną ocenę funkcjo-
nowania linii, ale także wyodrębnienie przyczyn ewentualnych zakłóceń 
czasu przejazdu. Analizę porównawczą metod badawczych zilustrowano 
przykładem, w którym szczegółowe wyniki pomiarów czasu przejazdu, 
uzyskane w wyniku zastosowania najbardziej zaawansowanej metody po-
miaru pełnego, zostały przetworzone do postaci uzyskiwanych także przy 
zastosowaniu pozostałych metod prowadzenia pomiarów. Na podstawie 
tak przygotowanych wyników wyznaczono czasy, prędkości i wartości 
wskaźnika punktualności, możliwe do uzyskania poszczególnymi meto-
dami. Referat zwieńczono rekomendacją do stosowania pomiarów o dużej 
dokładności i szerokim zakresie pozyskiwanych informacji. 
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, czas przejazdu

Wprowadzenie1

Badania jakości są niezmiernie istotne dla podnoszenia 
i podtrzymywania wysokich standardów funkcjonowania 
transportu zbiorowego ([1], [2]). Mogą one obejmować za-
równo pomiary rzeczywistych parametrów obsługi komu-
nikacyjnej (m.in. czas i prędkość przejazdu, punktualność 
i regularność kursowania, wielkości potoków pasażerskich), 
jak również badania subiektywnych preferencji, oczekiwań 
i zachowań pasażerów. 

Do najczęściej wykonywanych badań w transporcie 
zbiorowym należą pomiary napełnień oraz pomiary czasu 
przejazdu pojazdów transportu zbiorowego. Jedne i drugie 
są niezwykle istotne. Pomiary potoków pasażerskich są nie-
zbędne dla oceny i modyfikacji oferty przewozowej, ich wy-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 

niki mają istotny wpływ na dobór częstotliwości kursowa-
nia i wielkości taboru obsługującego poszczególne linie. 
Z kolei pomiary czasu przejazdu najczęściej służą lepszemu 
dopasowaniu rozkładowych czasów przejazdu do rzeczywi-
stych warunków ruchu. 

Niestety, często bagatelizowane jest inne, niezwykle 
ważne zastosowanie wyników pomiarów czasu przejazdu. 
Mianowicie mogą one stanowić podstawę do identyfikacji 
miejsc, a nawet przyczyn występowania zakłóceń, które 
w skrajnych przypadkach skutkują powszechną rezygnacją 
z odbywania podróży transportem zbiorowym. Umożliwiają 
wskazanie optymalnego rozmieszczenia i zakresu środków 
usprawniających ruch pojazdów transportu zbiorowego, ta-
kich jak wydzielone torowiska, pasy autobusowe oraz prio-
rytety w sygnalizacji świetlnej. W tym kontekście pomiary 
czasu przejazdu mogą się wydawać nawet ważniejsze od 
pomiarów napełnień, bo to wielkości potoków pasażerskich 
są efektem oferowanego poziomu usług (w tym czasu i wa-
runków przejazdu), a nie odwrotnie. 

To, czy wyniki pomiarów czasu przejazdu mogą być 
efektywnie wykorzystywane do poprawy jakości usług 
przewozowych, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności 
transportu zbiorowego, w dużej mierze zależy od jakości i do-
kładności ich wykonywania.

Zróżnicowany zakres pozyskiwanych informacji
W zależności od przyszłych zastosowań wyników, pomiary 
czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego mogą być 
realizowane przy użyciu wielu metod. Metody te mogą być 
użyte zarówno w pomiarach prowadzonych w punktach 
sieci (zazwyczaj na kolejnych przystankach), jak również 
w pojazdach transportu zbiorowego na poszczególnych li-
niach. Same wyniki pomiaru mogą być rejestrowane bądź 
przez obserwatorów wyposażonych w sprzęt pomiarowy, 
bądź automatycznie, za pomocą urządzeń montowanych 
w punktach sieci i w pojazdach.

Pomiary w punktach sieci mają zastosowanie głównie 
w badaniach o charakterze ogólnym lub w badaniach kory-
tarzowych. Umożliwiają pozyskanie informacji na temat 
wielu pojazdów przecinających punkt pomiarowy, jednak 
utrudnione jest pozyskiwanie danych na temat położenia 
pojazdu znajdującego się pomiędzy ustalonymi wcześniej 
punktami pomiarowymi. Pomiary tego rodzaju charaktery-
zują się również podatnością na błędy obserwacji, gdyż ob-
serwator (na ogół wyposażony w długopis i formularz) ma 
niewiele czasu na rejestrację mierzonych wielkości, zwłasz-
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cza w sytuacji pojawienia się w punkcie pomiarowym wię-
cej niż jednego pojazdu. Z kolei pomiary prowadzone w po-
jazdach, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik po-
miaru umożliwiają pozyskiwanie dokładnych i wiarygod-
nych danych na temat zmienności położenia konkretnego po-
jazdu komunikacji zbiorowej w czasie i przestrzeni. Wyma  gają 
jednak zaangażowania większej liczby obserwatorów, tak 
aby można było obsadzić wiele pojazdów. 

Pomiary wykonywane przez obserwatorów wymagają 
zazwyczaj zaangażowania wielu osób, jednak zwłaszcza 
w przypadku badań szczegółowych, nastawionych na pre-
cyzyjne odwzorowanie procesów ruchu (np. czas wymiany, 
czas oczekiwania), są bardziej efektywne od pomiarów 
w pełni zautomatyzowanych (rejestrujących z góry ustalo-
ny zakres wyników). Największą zaletą tych ostatnich jest 
z kolei niemal nieograniczony zakres pozyskiwanych na 
bieżąco informacji na temat wielu linii, ograniczony tylko 
i wyłącznie liczbą pojazdów wyposażonych w urządzenia 
pomiarowe. W niniejszym referacie skupiono się na pomia-
rach wykonywanych przez obserwatorów, prowadzonych 
w pojazdach, jako potencjalnie bardziej uniwersalnych, z naj-
większą możliwością zastosowania zaawansowanych tech-
nik pomiarowych. 

W pierwszej kolejności, pod uwagę wzięto metodę po-
miaru tradycyjnego, historycznie najstarszą [3], ale wyko-
rzystywaną (choć nie polecaną) także dzisiaj. W metodzie 
tej – zakres pozyskiwanych informacji jest stosunkowo 
ubogi. Pomiar czasu przejazdu stanowi w zasadzie uzupeł-
nienie pomiaru wielkości potoków pasażerskich i ogranicza 
się jedynie do rejestracji momentów odjazdów pojazdów 
transportu zbiorowego z przystanków, z dokładnością do 
1 minuty. Przyjęcie takiej dokładności w przeszłości było 
zazwyczaj skutkiem niedoskonałości i koniecznością syn-
chronizacji urządzeń służących do pomiaru czasu. Efektem 
tak prowadzonych pomiarów są w praktyce czasy realizacji 
pojedynczych modułów na linii, obejmujące czas przejazdu 
odcinka międzyprzystankowego i postoju na przystanku 
znajdującym się na końcu tego odcinka, chociaż w żargonie 
osób zawodowo zajmujących się układaniem rozkładów 
jazdy przyjęło się określać je (w uproszczeniu) czasem prze-
jazdu odcinka. Pojawiają się także problemy z zerowymi 
czasami, jeśli przystanki znajdują się w bliskiej odległości 
a zatrzymania na przystankach są krótkie. Momenty odjaz-
dów z przystanków umożliwiają obliczenie wartości pręd-
kości komunikacyjnych oraz wskaźników punktualności 
i regularności kursowania, które jednak należy traktować 
jako przybliżone ze względu na dokładność pomiaru do 
1 minuty.

Pojawienie się zegarów sterowanych drogą radiową, nie 
wymagających ręcznej synchronizacji, rozwiązało problem 
niewystarczającej dokładności pomiaru i umożliwiło wiary-
godne rejestrowanie momentów odjazdów z dokładnością 
do 1 sekundy. Ten rodzaj pomiaru w niniejszym referacie 
określono mianem pomiaru tradycyjnego o zwiększonej 
dokładności. Badania tego typu są prowadzone także dzi-
siaj, nawet gdy istnieje możliwość wykorzystania bardziej 
zaawansowanych technologii zbierania danych. Uzyskiwane 

wyniki są bardziej wiarygodne, nie występują problemy 
z interpretacją zerowych czasów pomiędzy odjazdami z są-
siednich przystanków. Zakres pozyskiwanych informacji 
jest taki sam jak w przypadku pomiaru tradycyjnego. Jest 
on wystarczający do oceny i korekty rozkładów jazdy, ale 
nie daje podstawy do określenia przyczyn nie osiągania sa-
tysfakcjonujących parametrów obsługi, na przykład ewen-
tualnych, zbyt niskich prędkości komunikacyjnych. Przede 
wszystkim jednak nie daje poglądu na strukturę czasu 
przejazdu między przystankami – ile z tego czasu stanowiła 
jazda, a ile czas spędzany przez pojazd na przystanku. 

Problem ten częściowo rozwiązują pomiary polegające na 
rejestracji momentów otwierania i zamykania drzwi na przy-
stankach, które są bardzo łatwe do wyodrębnienia nawet 
przez bardzo przeciętnego obserwatora. Na potrzeby niniej-
szego referatu pomiar taki nazwano pomiarem rozszerzo-
nym. Pojawiają się jednak wątpliwości, jak określić czas po-
między momentem zamknięcia drzwi pojazdu a momentem 
ich ponownego otwarcia na kolejnym przystanku? Nie jest 
to „czysty” czas przejazdu, bo przecież już po zamknięciu 
drzwi pojazd może nadal znajdować się na przystanku, na 
przykład w oczekiwaniu na sygnał zielony. Podobny dylemat 
dotyczy czasu pomiędzy rejestrowanymi momentami: otwar-
cia i zamknięcia drzwi. Nie jest to „czysty” czas wymiany, bo 
często można spotkać pojazdy stojące z otwartymi drzwiami, 
chociaż wysiadanie i wsiadanie dobiegło końca. Najbardziej 
adekwatne wydaje się być określenie „czas otwarcia drzwi”, 
które jednak nie ma większego zastosowania praktycznego. 
Można więc uznać, że uzyskiwane w ten sposób wyniki mogą 
służyć do oceny funkcjonowania linii, na dość dużym pozio-
mie ogólności. Nie dają bowiem informacji na temat faktycz-
nych strat czasu ponoszonych przez pojazdy komunikacji 
zbiorowej na przystankach.

Nieco zbliżone podejście zaprezentowano w pracy [4], 
w której wyodrębniono momenty przyjazdu i odjazdu z przy-
stanku. Takie rozwarstwienie umożliwia wyznaczenie czasu 
postoju i czasu przejazdu odcinka międzyprzystankowego. 
Rezultatem uszczegółowienia tego podejścia jest autorska 
koncepcja pomiarów [5], rozszerzająca zakres dotychczas po-
zyskiwanych informacji, w której, rejestrowane są: momenty 
rozpoczęcia i zakończenia wymiany pasażerów oraz momenty 
odjazdów z przystanków, rejestrowane niezależnie od momen-
tów otwierania i zamykania drzwi pojazdu. Dzięki w ten spo-
sób prowadzonym obserwacjom zaczęto uzyskiwać znacznie 
więcej informacji na temat funkcjonowania linii, jednak sam 
pomiar był bardzo eksploatujący obserwatorów, a konieczność 
zapisywania tak wielu odczytów z zegarów zwiększała praw-
dopodobieństwo popełniania błędów. Sytuacja zmieniła się 
diametralnie w momencie włączenia do pomiarów czasu prze-
jazdu ręcznych odbiorników GPS. Urządzenia tego typu (np. 
Garmin GPSMAP62 [6]) są wyposażone w przycisk „za-
znacz”, który jest wykorzystywany do zaznaczania momentów 
zachodzenia wszystkich istotnych zdarzeń na linii. Każde wci-
śnięcie przycisku „zaznacz” powoduje natychmiastową reje-
strację wskazanego miejsca w czasie i przestrzeni, poprzez zde-
finiowanie numeru wskazanego punktu, zapisanie jego współ-
rzędnych geograficznych oraz aktualnej daty i momentu (go-
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dzina, minuta, sekunda) w czasie. Oprócz tego, urządzenie 
posiada możliwość samoczynnej rejestracji podróży, w ustalo-
nych przez użytkownika odstępach czasu lub odległości. 
Takie ręczne odbiorniki GPS zostały pierwszy raz wykorzy-
stane w pracach zwieńczonych publikacją [7]. Momenty i miej-
sca zachodzenia zdarzeń są rejestrowane z dokładnością do 
jednej sekundy oraz do kilku metrów, co w przypadku usta-
lonych tras przejazdu i znanej lokalizacji przystanków jest 
w pełni wystarczające. Dzięki regularnym połączeniom z sys-
temem satelitów prawdopodobieństwo rejestracji błędnych 
momentów i miejsc zachodzenia zdarzeń jest minimalne. 
Dzięki temu rejestracja nawet wielu zdarzeń na linii nie na-
stręcza problemów. Zdecydowano więc o dołączeniu do za-
kresu pomiarów jeszcze momentów zatrzymań przed przy-
stankami, w sytuacjach gdy pojazdy komunikacji zbiorowej 
nie są w stanie zająć stanowiska przystankowego, zajętego 
przez inny pojazd. Dodatkowo automatyczna rejestracja 
śladu pojazdu umożliwia odwzorowanie przejazdu po od-
cinku międzyprzystankowym, w tym zidentyfikowanie 
wszelkich zatrzymań. Dlatego, z uwagi na bardzo szeroki 
zakres pozyskiwanych informacji, pomiar ten nazwano po-
miarem pełnym. W tabeli 1 zaprezentowano porównanie 

zakresu informacji rejestrowanych przy zastosowaniu przed-
stawionych wcześniej, czterech rodzajów pomiarów prowa-
dzonych w pojazdach komunikacji zbiorowej. 

Efektem przeprowadzenia pomiarów jest zbiór charak-
terystyk transportu zbiorowego, w tym czasu trwania po-
szczególnych procesów ruchu oraz osiąganych prędkości 
przejazdu i prędkości komunikacyjnych. Możliwe jest także 
obliczenie rozmaitych wskaźników jakości, w tym wskaźni-
ków punktualności kursowania. Spośród tych ostatnich, 
najbardziej miarodajny dla obiektywnej oceny punktualno-
ści jest wskaźnik „Stopień punktualności” [8], określający 
wartość funkcji przynależności elementu do zbioru rozmy-
tego odjazdów punktualnych. Wskaźnik ten wyraża nie 
tylko udział kursów punktualnych, ale przede wszystkim 
uwzględnia wielkość odchyłek od rozkładu jazdy. 
Zestawienie wybranych efektów uzyskiwanych na podsta-
wie zastosowania omówionych czterech metod pomiarów 
zamieszczono w tabeli 2.

Pomiar pełny daje dokładniejszy opis funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej dzięki rozwarstwieniu czasu prze-
jazdu na poszczególne jego składniki. Na tej podstawie 
możliwe jest określenie faktycznych słabych i mocnych 

Tabela 1

Tabela 2

Zakres danych pozyskiwanych w pomiarach czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego przy zastosowaniu różnych metod  
prowadzenia pomiarów wewnątrz pojazdu

Opis pomiaru Pomiar tradycyjny Pomiar tradycyjny  
o zwiększonej dokładności Pomiar rozszerzony Pomiar pełny

Rejestrowane momenty 
zachodzenia zdarzeń

moment odjazdu z przystanku  
(rzadziej: moment przyjazdu na przystanek)

moment rozpoczęcia otwierania drzwi pojazdu,
moment rozpoczęcia zamykania drzwi pojazdu

moment zatrzymania pojazdu przed przy-
stankiem,

moment rozpoczęcia wymiany pasażerów,
moment zakończenia wymiany pasażerów,

moment odjazdu z przystanku

Dokładność pomiaru 
czasu 1 minuta 1 sekunda

Wykorzystywane 
narzędzia pomiarowe

zegar tradycyjny zsynchronizowany 
z zegarem operatora,

zegar sterowany drogą radiową
GPS

GPS zegar sterowany drogą radiową,
zegar tradycyjny zsynchronizowany 

z zegarem operatora

GPS
zegar sterowany drogą radiową

GPS (wyjątkowo: zegar sterowany drogą 
radiową)

Powiązanie z pomiarem 
napełnień

przy niskich wartościach potoków pasażerskich, możliwość prowadzenia pomiaru czasu i napełnieni przez tego samego 
obserwatora osobny obserwator do pomiaru czasu

 Zakres baz danych pozyskiwanych w wyniku przeprowadzenia pomiarów czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego  
przy zastosowaniu różnych metod

Opis pomiaru Pomiar tradycyjny Pomiar tradycyjny 
o zwiększonej dokładności Pomiar rozszerzony Pomiar pełny

Czasy trwania po-
szczególnych proce-
sów ruchu
[min] lub [sek]

czas realizacji modułu: odcinek międzyprzystankowy 
– przystanek – zdefiniowany jako różnica momentów 
odjazdu z dwóch kolejnych przystanków

czas otwarcia drzwi pojazdu – jako różnica 
pomiędzy momentami otwarcia i zamknięcia 
drzwi pojazdu,
łączny czas przejazdu odcinka międzyprzy-
stankowego z uwzględnieniem dodatkowych 
strat czasu na przystanku – jako różnica 
pomiędzy momentem zamknięcia drzwi 
pojazdu na przystanku a momentem otwarcia 
drzwi na przystanku kolejnym

czas przejazdu odcinka międzyprzystankowego – różnica pomię-
dzy momentem odjazdu z przystanku a momentem zatrzymania 
na kolejnym przystanku (przed przystankiem),
czas oczekiwania na możliwość wjazdu na przystanek – różnica 
między momentem zatrzymania przed przystankiem a momentem 
rozpoczęcia wymiany pasażerów,
czas wymiany pasażerów – różnica między momentami rozpo-
częcia i zakończenia wymiany pasażerów,
czas oczekiwania na możliwość odjazdu z przystanku – różnica 
między momentami zakończenia wymiany i odjazdu z przystanku

Prędkości
[km/h]

prędkość komunikacyjna – zdefiniowana jako stosunek długości odcinka linii do czasu przejazdu tego odcinka

- prędkość przejazdu odcinka międzyprzystankowego – zdefiniowana jako stosunek długości odcinka do czasu 
jego przejazdu

Wskaźnik „Stopień 
punktualności”[8]
Q [-] 

dla d≤-4 Q=0;  dla -4≤d≤-1 Q=(d+4)/3;  dla -1≤d≤0 Q=1; 
dla 0≤d≤1 Q=1-d;  dla d>1 Q=0

wartości przybliżone wartości dokładne

 d – odchyłka od rozkładu jazdy [min]
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stron badanej linii lub jej części. Występowanie przypad-
ków oczekiwania na możliwość wjazdu na przystanek 
może świadczyć o zbyt niskiej przepustowości tego przy-
stanku lub o dopuszczeniu zbyt dużej liczby pojazdów z nie-
go korzystających. Z kolei zbyt długie czasy oczekiwania 
na możliwość odjazdu z przystanku (po zakończeniu wy-
miany pasażerów) mogą być efektem usytuowania przy-
stanku na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją i braku 
priorytetu w sygnalizacji albo efektem częstych przypad-
ków sprzedaży biletów przez prowadzących (gdy nie ma 
automatów biletowych). Niskie prędkości przejazdu (wy-
dłużone czasy przejazdu) danego odcinka mogą natomiast 
świadczyć o istotnym wpływie ruchu innych pojazdów na 
ruch pojazdów komunikacji zbiorowej lub zbyt liberal-
nych rozkładów jazdy, wymuszających wolniejszy prze-
jazd, mimo sprzyjających warunków ruchowych. Wska-
zanie takich źródeł powstawania zakłóceń stwarza podsta-
wę do zastosowania efektywnych środków poprawy, ta-
kich jak wydzielenie pasa ruchu, wprowadzenie priorytetu 
w sygnalizacji lub choćby prosta korekta rozkładu jazdy. 
Nawet wymiana taboru może być przyczyną skrócenia 
czasów wymiany przy tych samych wielkościach potoków 
pasażerskich. Podstawą do takich działań musi być jednak 
rzetelna, szczegółowa informacja na temat stanu linii, 
którą pomiar pełny zapewnia.

Nie oznacza to jednak, że zawsze konieczne jest pozy-
skiwanie najszerszego wachlarza danych. Jeżeli pomiar jest 
prowadzony wyłącznie w celu oceny i ewentualnej korekty 
rozkładowych czasów przejazdu lub uzyskania ogólnych 
wartości wskaźników – wystarczający może być pomiar 
tradycyjny. Ważne jednak, aby był to pomiar o rozszerzonej 
dokładności, tym bardziej że przy obecnych możliwościach 
powszechnego zastosowania dokładnych mierników czasu 
– pomiar z dokładnością do 1 sekundy wydaje się koniecz-
nością.

Zróżnicowanie oceny funkcjonowania transportu zbiorowego 
w oparciu o wyniki pomiarów na przykładzie trasy tramwajo-
wej na ciągu ul. Młynarskiej i ul. Obozowej w Warszawie
Trasa tramwajowa w ulicy Młynarskiej i ulicy Obozowej 
znajduje się na ciągu łączącym centrum Warszawy z dziel-
nicami Młynów i Koło. Pod uwagę wzięto odcinek tej tra-
sy o długości 2,5 [km], pomiędzy przystankami Długosza 
(jeszcze na ul. Młynarskiej) a przystankiem Koło (rys. 1).

Na analizowanym odcinku torowisko tramwajowe jest 
zlokalizowane w pasie dzielącym ulicę Młynarską i ulicę 
Obozową. Lokalizacja przystanków jest zróżnicowana – na 
odcinku początkowym przystanki znajdują się w większości 
albo na wylotach skrzyżowań, albo w oddaleniu od skrzy-
żowań. Począwszy od przystanku „Magistracka” – są to 
przystanki na wlotach.

Z odcinka korzystają 3 tramwaje linii o numerach 20, 
23 i 24, w okresach szczytowych tworzące wiązkę o bardzo 
wysokiej częstotliwości 30 [pociągów/godz.]. Utrzymanie 
wysokiej jakości obsługi przy tak dużym obciążeniu wyma-
ga podejmowania działań zmierzających do skracania, 
a przed modernizacją trasy przeprowadzono pomiary czasu 
przejazdu tramwajów w stanie istniejącym. Wyniki pomia-
rów wykorzystano do porównania efektów pomiarów 
o zróżnicowanej dokładności, zgodnie z podziałem zapre-
zentowanym w tabeli 1, przy czym ograniczono się do kie-
runku Długosza–Koło.

Pomiary czasu przejazdu tramwajów w ciągu ulicy 
Obozowej w Warszawie przeprowadzono w kwietniu 2013 
roku, w okresie szczytu popołudniowego (14.00–19.00, 
łącznie 36 przejazdów w każdym z kierunków) zgodnie 
z zasadami wykonywania pomiaru pełnego. Pomiar był 
realizowany przez obserwatorów wyposażonych w ręczne 
odbiorniki GPS, poruszających się tramwajami wszystkich 
trzech wyżej wymienionych linii [10]. Na kolejnych przy-
stankach (za wyjątkiem pierwszego, na którym obserwato-
rzy wsiadali do tramwaju) rejestrowane były: 

•	 momenty zatrzymania tramwajów przed przystanka-
mi (brak możliwości rozpoczęcia wymiany pasaże-
rów), jeśli takie miały miejsce;

•	 momenty rozpoczęcia wymiany pasażerów na kolej-
nych przystankach, odpowiadające momentom roz-
poczynania otwierania pierwszych drzwi pojazdu;

•	 momenty zakończenia wymiany pasażerów, rejestro-
wane w chwili zakończenia wysiadania i wsiadania 
zasadniczej grupy pasażerów; 

•	 momenty odjazdu z kolejnych przystanków, rejestro-
wane w chwili fizycznego rozpoczęcia opuszczania 
przystanku (także na pierwszym przystanku: „Dłu-
gosza”).

Następnie uzyskane wyniki zostały porównane do po-
zostałych trzech rodzajów pomiarów (zgodnie z tabelą 1). 
W przypadku pomiaru tradycyjnego uwzględniono tylko 
i wyłącznie momenty odjazdów z przystanków, które do-
datkowo zaokrąglono do pełnych minut, zgodnie z zasa-
dą: „powyżej 30 sekund w górę”. W podobny sposób wy-
generowano wyniki pomiaru tradycyjnego o zwiększonej 
dokładności, z tą różnicą, że momenty odjazdów pozosta-
wiono z dokładnością do 1 sekundy. Najtrudniejsze było 
dostosowanie wyników pomiaru pełnego do postaci wyni-
ków pomiaru rozszerzonego. O ile momenty rozpoczęcia 
otwierania drzwi i momenty rozpoczęcia wymiany pasaże-
rów – bez większego błędu można uznać za zbliżone, o tyle 
momenty rozpoczęcia zamykania drzwi nie są tak proste 
do ustalenia, gdyż na przystankach dochodzi niekiedy do 

Rys. 1. Analizowany odcinek trasy tramwajowej w ul. Młynarskiej i ul. Obozowej w Warszawie
Źródło: [9]



TransporT miejski i regionalny 07 2013

8

kilkukrotnego otwierania drzwi przez pasażerów. Wobec 
braku możliwości ustalenia faktycznych momentów za-
mykania drzwi pojazdu założono, że moment ten będzie 
następował 6 sekund po zakończeniu wymiany pasażerów, 
co wynika z prowadzonych badań czasu operacyjnego na 
przystankach, opisanych m.in. w [5]. W ten sposób uzy-
skano wyniki pomiarów dla wszystkich czterech metod 
prowadzenia pomiarów. W tabeli 3 przedstawiono przy-
kładowe wyniki dla tylko jednego przejazdu analizowane-
go odcinka trasy.

Wyniki rejestrowane podczas kolejnych przejazdów 
umożliwiły wyznaczenie miar statystycznych, w tym: war-
tości średnich oraz wielkości odchyleń standardowych dla 
czasów trwania poszczególnych procesów ruchu na kolej-
nych fragmentach analizowanego odcinka trasy tramwajo-
wej. W tabeli 4 zaprezentowano średnie czasy trwania pro-
cesów ruchu, wyznaczone na podstawie danych dostępnych 
w wyniku zastosowania czterech metod prowadzenia pomiaru. 

Natomiast w tabeli 5 przedstawiono odpowiadające im 
wielkości odchyleń standardowych.

Jak widać, tylko w przypadku zastosowania metody po-
miaru pełnego można uzyskać informację, że na przystan-
kach: „Majakowskiego” i „Deotymy” istnieją powtarzalne 
problemy z bezpośrednim wjazdem tramwaju na przysta-
nek, o czym mówią średnie czasy oczekiwania, powyżej 
„0”. Zarazem wielkości odchyleń standardowych sugerują, 
że na pozostałych przystankach – są to sytuacje rzadkie. 
Z kolei na przystankach „Majakowskiego”, „Deotymy” 
i „Koło” występują stosunkowo długie czasy oczekiwania 
na możliwość odjazdu (powyżej 10 sekund), szczególnie 
dokuczliwe (bo bardzo losowe) na przystanku „Maja-
kowskiego” – gdzie odchylenie standardowe wynosi aż 45 
sekund. 

Porównując czasy realizacji modułu: „odcinek – przysta-
nek” w pomiarze tradycyjnym i tradycyjnym o zwiększonej 
dokładności, można także zauważyć różnice pomiędzy cza-

Przykładowe wyniki uzyskiwane podczas jednego przejazdu, przy zastosowaniu różnych metod prowadzenia pomiaru

Przystanek

Rodzaj pomiaru

Tradycyjny Tradycyjny o zwięk-
szonej dokładności Rozszerzony Pełny

Moment 
odjazdu Moment odjazdu Moment rozpoczęcia 

otwierania drzwi
Moment rozpoczęcia 

zamykania drzwi
Moment zatrzymania 
przed przystankiem

Moment rozpoczęcia 
wymiany

Moment zakończenia 
wymiany Moment odjazdu

g m g m s g m s g m s g m s g m s g m s g m s

DŁUGOSZA 16 51 16 50 45  - -  -  16 50 45  - - - -  -  -  -  -  -  -  16 50 45

Młynów 16 52 16 52 3 16 51 50 16 51 63 16 51 50 16 51 50 16 51 57 16 52 3

Wawrzyszewska 16 53 16 52 49 16 52 36 16 52 48 16 52 36 16 52 36 16 52 42 16 52 49

Majakowskiego 16 54 16 54 15 16 54 0 16 54 16 16 54 0 16 54 0 16 54 10 16 54 15

Magistracka 16 55 16 55 1 16 54 43 16 54 56 16 54 43 16 54 43 16 54 50 16 55 1

Deotymy 16 57 16 56 52 16 56 29 16 56 45 16 56 29 16 56 29 16 56 39 16 56 52

Dalibora 16 58 16 57 51 16 57 28 16 57 40 16 57 28 16 57 28 16 57 34 16 57 51

KOŁO 16 59 16 58 58 16 58 40 16 59 0 16 58 40 16 58 40 16 58 54 16 58 58

Średnie czasy trwania poszczególnych procesów ruchu na analizowanym odcinku trasy

Przystanek

Rodzaj pomiaru

Tradycyjny Tradycyjny o zwięk-
szonej dokładności Rozszerzony Pełny

Czas realizacji 
modułu

Czas realizacji 
modułu Czas otwarcia drzwi Czas prze-

jazdu
Czas oczekiwania na możli-
wość wjazdu na przystanek

Czas wymiany 
pasażerów

Czas oczekiwania na 
możliwość odjazdu

Czs przejazdu odcinka 
międzyprzystankowego

[sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek]

DŁUGOSZA 0 0 - 0 - - - 0

Młynów 77 78 16 61 0 10 7 60

Wawrzyszewska 50 51 14 37 0 8 7 36

Majakowskiego 103 105 16 82 10 10 14 71

Magistracka 47 46 15 36 0 9 8 28

Deotymy 118 118 19 89 20 13 19 66

Dalibora 50 54 12 51 0 6 10 37

KOŁO 67 65 16 39 0 10 19 35

Tabela 4

Tabela 3
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Tabela 7

Tabela 6

Odchylenia standardowe czasów trwania poszczególnych procesów ruchu na analizowanym odcinku trasy

Przystanek

Rodzaj pomiaru

Tradycyjny Tradycyjny o zwięk-
szonej dokładności Rozszerzony Pełny

Czas realizacji 
modułu

Czas realizacji 
modułu

Czas otwarcia 
drzwi Czas przejazdu Czas oczekiwania na możli-

wość wjazdu na przystanek
Czas wymia-
ny pasażerów

Czas oczekiwania na 
możliwość odjazdu

Czs przejazdu odcinka 
międzyprzystankowego

[sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek] [sek]

DŁUGOSZA 0 0 - 0 - - - 0

Młynów 27 13 6 11 2 6 5 11

Wawrzyszewska 23 6 4 8 0 4 4 4

Majakowskiego 55 47 5 21 22 5 45 20

Magistracka 29 7 4 45 0 4 3 6

Deotymy 34 34 12 34 36 12 10 26

Dalibora 23 7 4 12 2 4 4 4

KOŁO 24 17 5 6 0 5 17 4

Tabela 5

Średnie prędkości przejazdu odcinków międzyprzystankowych oraz prędkości komunikacyjne na analizowanym odcinku trasy

Przystanek

Rodzaj pomiaru

Tradycyjny Tradycyjny o zw. dokładności Rozszerzony Pełny

Prędkość przejazdu 
i postoju

Prędkość  
komunikac.

Prędkość przejazdu 
i postoju

Prędkość  
komunikac. Prędkość przejazdu Prędkość  

komunikac. Prędkość przejazdu Prędkość  
komunikac.

[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]

DŁUGOSZA - - - - - - - -

Młynów 30,3 30,3 27,6 27,6 35,6 28,0 35,8 27,6

Wawrzyszewska 18,8 27,0 22,6 25,4 32,0 25,7 32,2 25,4

Majakowskiego 18,8 22,1 16,9 21,4 21,1 21,8 24,9 21,4

Magistracka 10,0 20,4 13,6 20,0 21,7 20,2 22,6 20,0

Deotymy 13,1 17,8 12,8 17,6 18,1 18,2 24,3 17,6

Dalibora 19,0 18,3 21,5 18,0 23,3 18,2 31,0 18,0

KOŁO 15,1 17,8 16,0 17,6 25,4 18,1 28,1 17,6

Średnie wielkości odchyłek od rozkładu jazdy oraz wyniki obliczeń wskaźnika „Stopień punktualności” na analizowanym odcinku trasy

Przystanek

Pomiar tradycyjny Pozostałe analizowane metody pomiaru

Odchyłka od rozkładu jazdy
Stopień punktualności

Odchyłka od rozkładu jazdy
Stopień punktualności

Min. Max. Średnia Min. Max. Średnia

[min] [min] [min] [-] [min] [min] [min] [-]

DŁUGOSZA -4,00 1,00 -1,64 0,73 (db) -3,77 0,68 -1,56 0,75 (db)

Młynów -4,00 0,00 -1,92 0,68 (dst) -4,02 0,38 -1,86 0,68 (dst)

Wawrzyszewska -4,00 1,00 -1,75 0,69 (dst) -3,85 0,65 -1,70 0,72 (db)

Majakowskiego -6,00 1,00 -1,47 0,77 (db) -5,93 1,10 -1,45 0,76 (db)

Magistracka -6,00 1,00 -1,25 0,81 (db) -5,73 1,15 -1,22 0,79 (db)

Deotymy -6,00 1,00 -1,22 0,81 (db) -5,55 1,18 -1,18 0,77 (db)

Dalibora -5,00 1,00 -1,06 0,82 (db) -5,48 1,35 -1,08 0,77 (db)

KOŁO -5,00 1,00 -1,17 0,79 (db) -5,28 0,72 -1,16 0,79 (db)
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sami uzyskiwanymi z dokładnością do 1 minuty i 1 sekun-
dy. O ile średnie czasy przejazdu różnią się nieznacznie (wy-
stępują kilkusekundowe różnice), o tyle porównanie odchy-
leń standardowych wskazuje na nawet kilkukrotnie więk-
szy rozrzut czasu przejazdu w pomiarze tradycyjnym. 
Zawyżone wartości odchyleń standardowych czasu przejaz-
du w pomiarze z dokładnością do 1 sekundy wynikają z po-
laryzacji kolejnych wyników czasu przejazdu. Albo wynosi 
on 1, albo 2 lub 3 minuty, a w kilku przypadkach zdarzały 
się nawet „zerowe” czasy przejazdu. 

W tabeli 6 przedstawiono średnie prędkości przejazdu 
odcinków międzyprzystankowych oraz prędkości komuni-
kacyjne na analizowanym odcinku. Prędkości komunika-
cyjne zostały wyznaczone na podstawie skumulowanego 
czasu przejazdu, zawsze w odniesieniu do przystanku po-
czątkowego.

Uśrednione prędkości przejazdu poszczególnych odcin-
ków są zróżnicowane, co wskazuje na zmienność warunków 
ruchu na poszczególnych odcinkach trasy. Jednak w przy-
padku dwóch pierwszych metod pomiarowych – trudno 
wskazać, czy niższe ich wartości rzeczywiście wynikają 
z trudności przejazdu, czy może jednak ze zbyt długich po-
stojów na przystankach. W związku z tym dużo bardziej 
przekonujące są wyniki czasu przejazdu, wyznaczone na 
bazie wyników pomiarów metodami: 3, a zwłaszcza i 4 – 
gdzie można wyraźnie wyodrębnić odcinki o rzeczywiście 
najmniej korzystnych warunkach przejazdu. Natomiast 
odpowiadające sobie prędkości komunikacyjne są zbliżone, 
co prowadzi do wniosku, że do samej pobieżnej oceny wa-
runków ruchu na analizowanym odcinku wystarcza nawet 
najprostsza forma pomiaru. 

Należy jednak pamiętać, że podobnie jak miało to miej-
sce w przypadku czasu przejazdu – rozrzut prędkości prze-
jazdu jest tym mniejszy, im bardziej zaawansowana techni-
ka pomiaru zostanie zastosowana, co wynika i z większej 
dokładności, a także z rozwarstwienia czasu i wyodrębnie-
nia „czystego” czasu przejazdu. 

Porównanie efektów zastosowania poszczególnych me-
tod pomiaru uzupełniono analizą punktualności kursowa-
nia. W tabeli 7 zamieszczono wartości średnich odchyłek 
od rozkładu jazdy oraz wyniki obliczeń wskaźnika „Stopień 
punktualności” na analizowanym odcinku trasy, wraz z do-
pasowanymi do nich ocenami „szkolnymi” ([8]). W tym 
przypadku różnice występują wyłącznie pomiędzy wynika-
mi uzyskanymi metodą pomiaru tradycyjnego a pozostały-
mi metodami pomiaru.

Tylko na przystanku „Wawrzyszewska” zanotowano 
różnicę w werbalnej ocenie „Stopnia punktualności” – po 
zastosowaniu pomiaru z dokładnością do 1 sekundy można 
zauważyć poprawę z oceny dostatecznej na dobrą. Istnieją 
jednak dość znaczne różnice pomiędzy bezwzględnymi war-
tościami wskaźnika (przystanki: „Deotymy”, „Dalibora”), co 
wynika z uproszczenia rejestrowanych wielkości odchyłek 
do liczb całkowitych. Na trasach dłuższych, szczególnie o bar-
dziej zróżnicowanych elementach infrastruktury, różnice te 
będą bardziej znaczące. 

Podsumowanie
Metoda pomiaru powinna być dostosowana do celu, któ-
ry za ich pomocą ma być osiągnięty. Do bieżącej analizy 
jakości komunikacji zbiorowej wystarczające mogą być 
wyniki pomiarów opartych na rejestracji odjazdów z przy-
stanków. Szczególnie, gdy badania te są prowadzone na 
skalę masową – na przykład z wykorzystaniem odbior-
ników GPS w pojazdach. Jednak w celu wiarygodnego 
określenia faktycznych przyczyn powstawania zakłóceń 
przejazdu konieczne wydaje się uszczegółowienie pomia-
rów, poprzez rejestrację dodatkowych momentów zacho-
dzenia zdarzeń, takich jak rozpoczęcie i zakończenie czasu 
wymiany pasażerów oraz zatrzymanie przed przystan-
kiem, a także dowolnych innych zdarzeń zdefiniowanych 
przez wykonawcę badań. Wyniki takich szczegółowych, 
oraz, najlepiej, powtarzalnych pomiarów umożliwia-
ją wskazanie słabych punktów sieci oraz otwierają pole 
do zastosowania optymalnych środków poprawy jakości 
w przyszłości. Pomiary tego typu mają zazwyczaj charak-
ter korytarzowy i są prowadzone do uzyskania spodzie-
wanej wielkości próby pomiarowej. Jeśli jednak zakres 
pozyskiwanych informacji może być tematem dyskusji, to 
wydaje się, że w obecnych czasach, przy szerokim dostępie 
do precyzyjnych narzędzi pomiarowych, należy zrezygno-
wać z dokładności do 1 minuty. 

Najważniejsze jest jednak, aby pomiary w ogóle prowa-
dzić, bo tylko dobra znajomość bieżącego stanu komunika-
cji zbiorowej umożliwia wdrażanie działań poprawiających 
atrakcyjność transportu zbiorowego, a co za tym idzie, 
wzrost liczby przewożonych pasażerów.
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MIaSTa PRZyJaZNe SeNIOROM  
– IdeNTyfIKacJa PROBleMU1

Streszczenie. Starzenie się społeczeństwa Europy, skutkujące wzrostem 
liczby seniorów w strukturze użytkowników miast, wymaga podejmowa-
nia działań zmierzających do dostosowania środowisk miast do potrzeb tej 
grupy użytkowników. Problematyka dostosowania miast do potrzeb se-
niorów jest podejmowana w działaniach o charakterze międzynarodowym 
– włączającym do prac naukowców – reprezentantów różnych dziedzin 
wiedzy czy dyscyplin naukowych – skutkująca formułowaniem zaleceń 
dla miast. W praktyce jednak owe zalecenia są mało znane, a polityki 
miast w zakresie dostosowań są zazwyczaj niekompleksowe. Badanie li-
teratury krajowej w tym zakresie wykazuje na stosunkowo małą popu-
larność tego tematu w opracowaniach logistycznych czy transportowych. 
Autor podjął tę tematykę, by wskazać na potrzebę i kierunki działań, jakie 
zarówno teoretycy, jak i praktycy, zajmujący się problematyką funkcjono-
wania współczesnych miast, powinni rozważyć jako swoje pola działań. 
Autor w artykule zaprezentował przesłanki znaczenia podjętej problema-
tyki oraz wskazał na kierunki działań, jakie miasta powinny podejmować 
w celu zagwarantowania seniorom właściwego poziomu życia w miastach, 
m.in. poprzez zwiększenie stopnia mobilności seniorów, leżącej u podstaw 
znaczącej części ich aktywności życiowej.
Słowa kluczowe: miasta przyjazne seniorom, mobilność, przestrzeń miasta

Starzenie się społeczeństwa oraz procesy urbanizacji  
jako przesłanka podjęcia tematu
„W Polsce od początku lat 90. odnotowuje się stały proces 
wydłużania się życia. Według prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego liczba osób po 80. roku życia zwiększy się do 
2035 roku prawie dwukrotnie, co jest zarówno miarą po-
stępu cywilizacyjnego, jak i niewątpliwie sygnałem, że jest 
konieczne podjęcie dyskusji o uwarunkowaniach towarzy-
szących temu zjawisku. Często proces starzenia się ludności 
postrzegany jest jedynie jako zagrożenie dla stabilności syste-
mów zabezpieczenia społecznego, finansów publicznych czy 
rynku pracy. Tymczasem musimy uzmysłowić sobie i innym, 
że starzenie się ludności samo w sobie nie jest zagrożeniem. 
Zagrożeniem jest raczej brak zrozumienia, na czym pole-
ga ten proces i jakie ma znaczenie dla rodzin, gospodarki 
narodowej i społeczeństwa. Zagrożeniem jest też brak wy-
obrażenia, jak powinny przebiegać procesy dostosowania się 
do tej zmiany demograficznej, która ma charakter globalny 
i jest trudna do odwrócenia”2. Tymi słowami Prezydent RP 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 
2 Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 

w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, 
Tom I, Warszawa 2012, s. 16.

Bronisław Komorowski zainaugurował obrady II Kongresu 
Demograficznego 22 marca 2012 roku. Prognozowana licz-
ba osób aktywnych zawodowo i emerytów (w mln) zapre-
zentowana została na rysunku 1. Zauważalna jest nie tylko 
tendencja wzrostowa liczby osób w wieku poprodukcyjnym, 
ale też towarzysząca temu zjawisku tendencja spadkowa 
liczby osób aktywnych zawodowo. Wskaźnik potencjalnego 
wsparcia (definiowany jako liczba osób w wieku 15–64 lata 
przypadająca na 1 osobę w wieku 65+) spadnie z 12 (w la-
tach 50. XX wieku) do 3 w roku 2035. Ta sytuacja rady-
kalnie pociąga za sobą konsekwencje ekonomiczne, także te 
związane z systemem zabezpieczenia społecznego, oraz – co 
być może ważniejsze – konsekwencje społeczne3. Struktura 
grupy osób w wieku 15–64 lata zmienia się w niekorzyst-
ny sposób w związku z wyjątkowo niskim współczynnikiem 
dzietności, który w latach 2000–2010 oscylował pomiędzy 
1,3–1,5. Trzeba pamiętać, że długookresowe utrzymanie się 
współczynnika dzietności na bardzo niskim poziomie 1,5 
prowadzi do bardzo trudno odwracalnych konsekwencji4. 
W przypadku ludności miast współczynnik dzietności jest 
niższy od obliczanego „ogółem”, w istocie niższy od 1,35.

3 J. Jóźwiak, Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski, 
w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, 
Tom I, Warszawa 2012, s. 71.

4 tamże, s.72–73
5 por. M. Okólski, A. Fihel, Bilans demograficzny Polski w roku 2033: Ekspertyzy do 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, Tom IV, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

Rys. 1. Prognozowana liczba osób aktywnych zawodowo i emerytów (w mln)
Źródło: Wystąpienie Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego – w imieniu Prezesa Rady 
Ministrów Donalda Tuska, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, red. Z. Strzelecki,  
A. Potrykowska, Tom I, Warszawa 2012, s. 40.
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W 2008 roku udział ludności miejskiej w populacji kra-
ju wynosił 61,1%, a wartość tego wskaźnika pozostaje na 
stosunkowo stałym poziomie począwszy od 1990 roku i jest 
jednocześnie wyraźnie niższa niż w większości krajów wyso-
korozwiniętych. Obserwowany jest jednak stopniowy spa-
dek odsetka ludności miejskiej z 61,9% pod koniec lat 90. 
poprzez 61,6% w 2003, 61,4% w 2005, 61,2% w 2007, 
do 61,1% w 2008 roku6. Te dane jedynie pozornie świadczą 
o zahamowaniu procesu urbanizacji/początkowej fazie pro-
cesu dezurbanizacji. W rzeczywistości proces urbanizacji 
postępuje, ale znaczna część migracji do miast i stref pod-
miejskich nie jest rejestrowana, a powolne zmiany statusu 
administracyjnego obszarów wiejskich w pobliżu miast do-
datkowo zaburzają obraz. Dotyczy to zwłaszcza procesów 
suburbanizacji w strefie obszarów metropolitalnych. Gminy 
podmiejskie, pomimo znacznego napływu mieszkańców 
zarówno z głównego ośrodka miejskiego, jaki i z obszarów 
wiejskich i innych rejonów Polski, zachowują status admi-
nistracyjny obszarów wiejskich. Istotnym problemem jest 
również brak pełnej rejestracji meldunkowej7. Reasumując 
tę część rozważań, należy wskazać na przyszłościowo istot-
ny wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym 
w strukturze użytkowników polskich miast.

Przestrzeń miasta jako wyzwanie dla seniorów
Współczesne miasto jest nie tylko przestrzenią urbanistyczną 
i przestrzenią życia mieszkańców, ale także przestrzenią kształ-
towania różnego rodzaju doświadczeń, także kluczowych dla 
obecnej świadomości kulturowej8. W urbanistyce przestrzeń 
rozumie się w pierwszej kolejności w jej fizyczno-geograficz-
nym sensie. Podkreśla się jej osobisty i społeczny wymiar. 
Ostateczne granice przestrzeni urbanistycznej wyznacza nie to, 
co jest materialne, lecz czynniki kulturowe, takie jak: wartości, 
wiedza, wyobrażenie, odczucia. To one leżą u podstaw kształ-
towania przestrzeni miejskich9. „Miasto to wspólna przestrzeń, 
należąca do społeczności ją zamieszkującej, mającej prawo do 
zagwarantowania jej warunków spełnienia politycznego, spo-
łecznego i ekologicznego, jednocześnie zakładając obowiązek 
wzajemnej solidarności”10. Przestrzeń miasta to w istocie prze-
strzeń publiczna, należąca zarazem do wszystkich, jak i do 
nikogo. Definicja zawiera w sobie określenie przestrzeni jako 
obszarów miasta spełniających podstawowe potrzeby miesz-
kańców. Chodzi o obiekty użyteczności publicznej, jak ulice, 
parki, skwery. Miejsca, w których każdy może spędzać czas 
w dowolny, ale też dozwolony sposób. Sposób zorganizowa-
nia przestrzeni ma ogromny wpływ na kreowanie kontaktów 
między osobami w niej przebywającymi. Tworzenie więzi i re-
lacji międzyludzkich to kluczowe zadanie dobrze zorganizo-
wanych miejsc użyteczności publicznej. Takie miejsca, które 

6 Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 24.

7 tamże, s. 25–26.
8 B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006, s. 3
9 tamże, s. 21.
10 Taką definicję zaproponowano w dokumencie: The European Charter for the 

Safeguarding of Human Rights in the City, cz. I, paragraf 1.1.

pozytywnie wpływają na kontakty międzyludzkie, to tzw. 
przestrzeń dospołeczna. Stwarza ona poczucie bezpieczeństwa 
i sprawia, że ludzie chętnie w niej przebywają. A to z kolei po-
zwala na nawiązywanie nowych, pozytywnych relacji. Obiekt 
spełnia więc swoje zadanie11. Z aspektami kształtowania 
przestrzeni silnie łączy się koncepcja Howarda miast społecz-
nych (social cities), bazująca na budowaniu systemu wartości, 
do których możemy zaliczyć: wolność, harmonię i zdrowie. 
Budowa takiego miasta jest możliwa poprzez poprawę wa-
runków zdrowotnych (czyste powietrze i woda, kanalizacja, 
brak brudnych mieszkań) oraz łatwo dostępne parki i pola, 
odpowiednie rozwiązania komunikacyjne, a także niskie ceny 
żywności, dopływ kapitału, życie towarzyskie, wyższe zarobki 
i brak wyzysku pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości 
itd. Miasto, w zamyśle Howarda, miało stanowić zamknię-
ty ekosystem społeczny. Struktura miasta miała wpływać na 
konstytuowanie się takich wartości, jak: równość, odpowie-
dzialność i tolerancja. W omawianej koncepcji wyższą war-
tość stanowił człowiek, a nie społeczność. Twórcy ruchu New 
Urbanism traktują miasto jako ekosystem. W powstających 
systemach miejskich wyższą wartość ma wspólnota. Istotną 
wartością w przestrzeni miasta musi być tworzenie warunków 
do zaistnienia komunikacji społecznej opartej na bezpośred-
nich międzyludzkich relacjach. Miasta tworzą nowe przestrze-
nie, które są (czy też raczej powinny być) otwarte na działania 
komunikacyjne, zarówno w indywidualnym, jak i społecznym 
wymiarze. Miasto stanowi przestrzeń spotkania i musi być tak 
kształtowane, aby tworzyło możliwości nawiązywania róż-
norodnych w formie i treści relacji. Konieczne jest tworzenie 
przestrzeni osobistych i społecznych, które staną się polem dia-
logu12. Aktywnym podmiotem tej komunikacji powinni być 
również seniorzy. Postępująca z wiekiem niesprawność i rosną-
ca liczba osób wykazujących znaczne inwalidztwo, szczegól-
nie w najstarszych grupach wiekowych, warunkuje sposób ich 
życia. Do swobodnego przemieszczania się niezbędne są moż-
liwości pokonywania przestrzeni (samodzielnie, bądź z wy-
korzystaniem środków ułatwiających przemieszczanie) oraz 
możliwość aktywnej wymiany informacji (za pośrednictwem 
zmysłu wzroku, słuchu i głosu). Natura problemu mobilności 
ma wysoce interdyscyplinarny charakter. Badania prowadzo-
ne w ramach projektu SIZE wykazały, że struktura codziennej 
mobilności seniorów jest podobna w całej Europie. Mobilność 
seniorów obejmuje wykonywanie codziennych czynności (za-
kupy, dbanie o zdrowie, płacenie rachunków), poruszanie się 
pieszo (spacery z dziećmi, z psem itp.), rozrywki (umysłowe: 
kino, teatr, TV, czytanie książek, słuchanie radia, gry w kar-
ty oraz fizyczne: gimnastyka, wycieczki, prace w ogrodzie)13. 
Seniorzy chcą być potrzebni, jednak niekiedy na przeszkodzie 
w tej sferze emocjonalnej stają przeszkody natury fizycznej, 
zarówno leżące po stronie samych seniorów, jak i otoczenia. 

11 M. Honkisz, Przestrzeń miasta – jak wpływa na człowieka?, Figeneration.pl/prze-
strzen–miasta–jak–wplywa–na–czlowieka, dostęp 20.04.2013.

12 B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006, s. 218.
13 Results of focus–group interviews and in–depth interviews with senior citizens and 

experts, deliverables D5 and D6, SIZE, Cracow University of Technology, s.17 
(www.size–project.at/results/SIZE_D5–6_complete.pdf, dostęp 02.05.2013)
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W przypadku seniorów w aspekcie niezakłóconego korzysta-
nia z przestrzeni miasta w szczególności należy zwrócić uwagę 
na upośledzenie wzroku i słuchu. Zaburzenia wzroku i słuchu 
są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w Polsce. 
Drugim obszarem dysfunkcji są zaburzenia funkcji poznaw-
czych u osób w starszym wieku. Przeprowadzone w ramach 
projektu PolSenior14 badania, na podstawie testu przesiewo-
wego MMSE w reprezentatywnej dla populacji polskiej gru-
pie osób po 65. roku życia, wysunęły podejrzenie otępienia 
u około 1/3 badanych15 oraz wykazały, że otępienie w prze-
biegu prawdopodobnej choroby Alzhaimera dotyka 5–10% 
osób po 65. roku życia, a częstotliwość występowania podwaja 
się na każde 5 lat życia, osiągając plateau po 85. roku życia16. 
Poważnym problemem u seniorów jest zagrożenie upadkiem 
i następstwa takich zdarzeń. Częstość upadków wzrasta z wie-
kiem, co jest związane z kumulacją narządowych zmian inwo-
lucyjnych i ubytków funkcji oraz towarzyszącą starzeniu się 
wielochorobowością i stosowaną farmakoterapią, które sprzy-
jają pogorszeniu kontroli postawy, spowolnieniu odruchów 
i reakcji obronnych.

Wyzwania dla miasta
Codzienne życie miasta i jego mieszkańców realizuje się 
na ulicach, placach, parkach, skwerach – wszystkich 
tych przestrzeniach, które stanowią domenę publiczną. 
Zarówno wnętrza urbanistyczne, jak i wewnątrzmiej-
skie przestrzenie zielone służą bezpośrednim kontaktom 
między ludźmi, tworząc różnorodne formy aktywności, 
wypoczynku i rekreacji. Oddziaływują one na uczestni-
ków przestrzeni oraz kształtują osobowość najmłodszych 
mieszkańców miast. W zależności od jakości oferowanej 
przestrzeni, może ona rozwijać, stymulować intelek-
tualnie i emocjonalnie bądź mieć charakter destrukcyj-
ny, powodujący zniekształcenie czy nawet rozpad więzi 
społecznych17. Przestrzeń publiczna tworzy więc oazy, 
w których spragnieni kontaktu z innymi znajdują ukoje-
nie. Każde miasto powinno mieć jak najwięcej tego typu 
miejsc. Od władz miasta zależy, czy społeczeństwo bę-
dzie się w nich czuło bezpiecznie, czy będzie zapewniony 
monitoring, odpowiednia opieka18. „Władze miejskie są 
zobowiązane, by używając wszelkich dostępnych środków, 
szanować godność, zapewniać jakość życia wszystkich 
mieszkańców”19. Te postanowienia „The European Charter 

14 Badania realizowano w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ–MEiN–
9/2/2006 Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi 
w Polsce. Badania zakończone zostały w latach 2007–2011, obejmowały grupę ok. 
6000 osób w siedmiu równolicznych kohortach wiekowych z równą reprezentacją 
obu płci (55–59; 65–59; 70–74; 75–79; 80–84; 85–89; 90 i więcej).

15 Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, 
red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań 2012, s. 119.

16 Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, 
red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań 2012, s. 118.

17 M. Porębska, O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta, „Architektura. Czasopismo 
Techniczne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010, Zeszyt 6, s. 156.

18 M. Honkisz, Przestrzeń miasta – jak wpływa na człowieka?, Figeneration.pl/prze-
strzen–miasta–jak–wplywa–na–czlowieka, dostęp 20.04.2013

19 The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, cz.I, 
paragraf 1.2.

for the Safeguarding of Human Right in the City” powinny 
być główną przesłanką tworzenia polityki miast, skiero-
wanej na zaspokojenie potrzeb swoich użytkowników. Do 
nich należą również seniorzy – grupa osób niedoceniana 
i często pomijana w programach rozwoju i funkcjonowa-
nia miast. Istniejący w Europie „stereotyp seniora”, jako 
osoby pasywnej, unikającej jakiejkolwiek aktywności, 
niechętnie wychodzącej z domu, nie uczestniczącej w ży-
ciu społecznym20 jest istotnym elementem psychiczne-
go (moralnego) uzasadniania pomijania (lub ustawiania 
w niższej kategorii) potrzeb seniorów przy podejmowaniu 
decyzji rozwojowych miast. Współczesne miasta nie gwa-
rantują seniorom bezpiecznego i komfortowego życia. 
Powszechnie zauważalne są niedoskonałości chodników, 
częściowo zajętych przez parkujące na nich samochody, 
przemieszczających się po nich rowerzystach czy młode 
osoby na deskorolkach i innych urządzeniach, co znacznie 
zwiększa ryzyko dla osób starszych. Zazwyczaj powodem 
niezadowolenia jest poziom obsługi transportowej senio-
rów – mała liczba tras, niska regularność kursowania i pro-
blemy z wejściem i wyjściem do i ze środka transportu. 
Wyraźnie zauważalny jest brak infrastruktury sanitarnej 
(toalety, miejsca z wodą pitną), tradycyjnych telefonów 
(tzw. budki telefoniczne), przestrzeni otwartych (parki, 
skwery) zapewniających możliwość nawet krótkiego wy-
poczynku w cieniu, wreszcie – powszechne są problemy 
związane z oznakowaniem ulic, skrzyżowań, przejść dla 
pieszych. Te ostatnie często nie umożliwiają pokonania 
seniorom pasa ruchu w wyznaczonym interwale czaso-
wym. Wymienione czynniki nie tylko wpływają na jakość 
życia osób starszych, związaną z ich potrzebami fizycz-
nymi, lecz również zmniejszają możliwość włączania tej 
grupy osób do życia społecznego. Skutkuje to nie tylko 
niekorzystną izolacją osób starszych, ale sprzyja również 
szeregowi nieprawidłowości natury prawnej i etycznej. 

Zatem miasto przyjazne seniorom powinno budować 
swoją tożsamość, uwzględniając cały kompleks czynników, 
zaprezentowanych na rysunku 2.

20 por. S. 17 Results of focus-group interviews and in-depth interviews with senior citi-
zens and experts, deliverables D5 and D6, SIZE, Cracow University of Technology, 
(www.size-project.at/results/SIZE_D5-6_complete.pdf, dostęp 02.05.2013)

Rys. 2. Wymiary decyzyjne 
miasta przyjaznego seniorom
Źródło: Global Age–friendly 
Cities: A Guide, WHO, 2007, s. 9
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Problematyka dostosowawcza miast do potrzeb pełno-
prawnego funkcjonowania osób starszych została sformuło-
wana w programie WHO Global Age-Friendly Cities Initiative. 
I tak:
1. Zarządzanie miastem powinno uwzględniać aspekty 

wieku użytkowników, np. poprzez redefiniowanie war-
tości miasta w celu zachęcania społeczności miejskiej do 
zwiększania osobistej odpowiedzialności za innych użyt-
kowników i akceptowania wartości związanych z wie-
kiem mieszkańców oraz poprzez zmianę sposobu plano-
wania, by centralnym punktem odniesienia był czło-
wiek. W rezultacie powinna zostać osiągnięta większa 
kohezja społeczna seniorów i zwiększenie ich udziału 
w życiu społecznym miasta.

2. Uniwersalizacja dostępu do przestrzeni publicznej i bu-
dynków powinna być realizowana powszechnie. Jest to 
problematyka o wysokim stopniu kompleksowości i sto-
sunkowo mocno rozproszona w obszarach odpowiedzial-
ności miast. Przestrzeń powinna być dobrze oznakowana 
(w szczególności chodzi o czytelne napisy, dobre drogo-
wskazy) i oświetlona. Czas przeznaczony do przejścia przez 
jezdnię powinien być wystarczający dla osób starszych, 
sygnalizacja dźwiękowa i świetlna powinna umożliwiać 
bezpieczne przejście przez jezdnię. Schody powinny być 
oznakowane i wyposażone w poręcze po obu stronach. 
Kładki i przejścia podziemne powinny być wyposażone 
w windy. Budynki powinny być dostępne dla osób z ogra-
niczonymi możliwościami ruchowymi, w tym – poruszają-
cymi się wózkami inwalidzkimi. Wszelkie bariery utrud-
niające przemieszczanie się powinny być likwidowane. 

3. Uniwersalizacja mobilności w obszarze publicznym – taki 
zakres powinien stanowić realną możliwość przemiesz-
czeń wszystkich użytkowników miasta, niezależnie od 
wieku. Mowa tu o dostępnym i wygodnym transporcie 
publicznym, również w okresie poza szczytem przewozo-
wym, lokowaniu miejsc zamieszkania seniorów w stosun-
kowo intensywnie zagospodarowanej przestrzeni z bli-
skim dostępem do szerokiej gamy usług i transportu pu-
blicznego oraz umiejscawianie usług towarzyszących 
i społecznych w miejscach nie wymagających dalekich 
przemieszczeń z wykorzystaniem samochodów. Problem 
transferu z chodnika do środka komunikacji publicznej 
powinien być rozwiązany z korzyścią dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo, a środki komunikacji – powinny 
ułatwiać podróżowanie tej kategorii pasażerów. 

4. Umożliwienie pozostawania seniorów w kontakcie z ich 
społecznościami – seniorzy powinni mieć nieograniczone 
możliwości pozostawania we własnych mieszkaniach, ła-
two dostępnych, eliminując izolację, samotność, utratę nie-
zależności czy też ograniczającą mobilność. Mieszkania po-
winny być pozbawione barier dla przemieszczeń – trakty 
komunikacyjne i drzwi powinny być szerokie, należy za-
gwarantować: łatwy dostęp do okien i ich nieskompliko-
waną obsługę, należy odpowiednio rozmieszczać włączniki 
światła, ogrzewania, czy włączniki alarmowe. Mieszkania 
należy wyposażyć w środki łączności o ułatwionym dostę-
pie do numerów alarmowych.

Zakończenie
Dostosowanie miasta do potrzeb seniorów to zadanie wie-
lowątkowe i wieloaspektowe. Wymaga nie tylko tworze-
nia śmiałej polityki miasta, ale umiejętnie koordynowanej 
działalności praktycznie wszystkich służb miejskich oraz 
pozyskania przychylności wszystkich interesariuszy mia-
sta. W sferze naukowej otwiera nowe pola badawcze. Jest 
wyzwaniem zarówno dla architektów, transportowców, 
logistyków, którzy współtworzą przestrzeń miasta, ale też 
psychologów, socjologów, lekarzy, fizykoterapeutów, spe-
cjalistów w zakresie świadczenia usług publicznych i finan-
sistów, wreszcie – politologów i specjalistów public rela-
tions. Tak szeroki zakres wskazuje na wysoki stopień skom-
plikowania omawianej problematyki. Ta tematyka została 
opracowana dla warunków polskich przez zespół naukow-
ców Politechniki Krakowskiej, biorących udział w progra-
mie SIZE21. Mimo sformułowanych w 2003 roku w ramach 
tego projektu zaleceń i kierunków działań na przyszłość22 
istniejące programy promujące aktywność seniorów często 
nie uwzględniają aspektów technicznych i technologicz-
nych transportu miejskiego czy też logistycznego wsparcia 
wymiaru realizacyjnego mobilności seniorów, szczególnie 
tej grupy, która ma zawężone możliwości przemieszczania. 
W tych obszarach można i należy realizować rozwiązania 
sprzyjające poprawie jakości życia seniorów w miastach.
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PROMOcJa TRaNSPORTU  
TROleJBUSOWeGO  
W ŚWIeTle aNalIZy STUdIóW  
PRZyPadKóW GdyNI I SalZBURGa1

Streszczenie. Ze względu na zalety środowiskowe trakcji elektrycz-
nej w transporcie obserwuje się wzrost jej znaczenia w miastach Europy. 
Rozwojowi transportu tramwajowego towarzyszy (na mniejszą skalę) roz-
wój transportu trolejbusowego, który stanowi interesującą alternatywę 
dla miast średniej wielkości. W artykule podjęto zagadnienie promocji 
transportu trolejbusowego, którego zalety eksploatacyjne i środowiskowe 
nabierają coraz większego znaczenia w miastach uznających jakość życia 
mieszkańców za ważny czynnik kształtowania swej przewagi konkurencyj-
nej. Dla opisu i analizy działań promocyjnych transportu trolejbusowego 
w Gdyni i Salzburgu wykorzystano metodę studium przypadku, która sta-
nowi praktyczne narzędzie opisowo-analityczne. Wybór tych miast wynikał 
m.in. z porównywalności rozmiaru pracy eksploatacyjnej oraz z faktu, że 
transport trolejbusowy jest na podobnym etapie rozwoju i pełni ważną rolę 
w systemie transportowym Gdyni i Salzburga. Zakres i struktura podej-
mowanych działań promocyjnych w analizowanych miastach uzależnione 
były od grupy docelowej, etapu rozwoju transportu trolejbusowego oraz 
współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności realizowanej 
w okresie 2010–2013 w ramach projektu TROLLEY.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport trolejbusowy, promocja, 
analiza studium przypadków 

Wprowadzenie
Transport trolejbusowy funkcjonuje w około 315 miastach 
na świecie. Obecnie stanowi najbardziej dojrzały środek 
transportu miejskiego oparty na trakcji elektrycznej i po-
ruszający się po drodze. Przykładowo w Szanghaju, trolej-
busy są w nieprzerwanej eksploatacji od 1914 roku2. Łączą 
one w sobie dojrzałość technologiczną i eksploatacyjną 
z dużą podatnością na innowacje, szczególnie w dziedzinie 
magazynowania energii elektrycznej (superkondensatory 
w pojazdach i na podstacjach trakcyjnych, baterie trakcyj-
ne). Ponieważ coraz większego znaczenia w miastach eu-
ropejskich nabierają kwestie związane z kształtowaniem 
jakości życia, transport trolejbusowy stanowi interesujące 
rozwiązanie dla miast średniej wielkości ze względu na 
swe wysokie walory ekologiczne (np. cichobieżność, brak 
lokalnych emisji), brak ryzyka związanego z wdrażaniem 
nowych technologii (jako przykład posłużyć tutaj mogą au-
tobusy na ogniwa wodorowe, których próba wprowadzenia 
do regularnej eksploatacji w Sztokholmie zakończyła się 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013
2 P. Haywood, Trams and Trolleybuses Worldwide, Wyd. DTS Publishing, Croydon 

2006, s. 5 oraz witryna internetowa organizacji Trolleymotion: www.trolleymo-
tion.ch z dnia 2.04.2013 r.

niepowodzeniem), możliwość szybkiego wprowadzenia do 
użytku (brak nakładów na infrastrukturę drogową) i długi 
okres eksploatacji pojazdów.

W ramach projektu TROLLEY3 podjęto badania obej-
mujące promocję transportu trolejbusowego, jego znaczenie 
dla kształtowania wizerunku transportu miejskiego oraz wy-
korzystywanych działań promocyjnych. Dla efektywnej 
kompozycji działań promujących transport trolejbusowy 
istotne było rozróżnienie miast, w których funkcjonuje ten 
środek transportu i takich, które rozważają jego wprowadze-
nie. W miastach, w których funkcjonuje transport trolejbu-
sowy, jest on oceniany przez mieszkańców i decydentów na 
tle innych środków transportu miejskiego. W projekcie 
TROLLEY badaniami objęto jedynie miasta posiadające 
transport trolejbusowy. Zagadnienie badania wizerunku 
i niezbędnych działań promocyjnych w miastach, które nie 
eksploatują trolejbusów, jest poważnym wyzwaniem nauko-
wym o dużym znaczeniu dla praktyki funkcjonowania trans-
portu trolejbusowego i jego dalszego rozwoju. Pierwsze do-
świadczenia mogą pochodzić z miast, które niedawno wpro-
wadziły trolejbusy do eksploatacji (np. Lecce – Włochy, 
Castellon – Hiszpania) czy też rozważają ich wprowadzenie 
(np. Leeds – Wielka Brytania, Montreal – Kanada).

Niniejszy artykuł prezentuje fragment wyników badań 
prowadzonych w ramach projektu TROLLEY, oparty na ana-
lizie dwóch studiów przypadków, tj. Gdyni oraz Salzburga. 

Metodologia badań
W celu identyfikacji i selekcji działań promujących trans-
port trolejbusowy wykorzystano analizę studiów przypad-
ku. W nawiązaniu do literatury jest to „[metoda] która 
umożliwia badanie problemu, by odpowiedzieć na szcze-
gółowe pytania badawcze i dzięki której można poszuki-
wać szeregu różnego rodzaju dowodów”4. Inne definicje 
studium przypadku wskazują, że jest to „badanie, które 
skupia się na opisie, zrozumieniu, przewidywaniu i / lub po-
miarze jednostki (tj. procesu, osoby, gospodarstwa domo-
wego, organizacji, grupy, przedsiębiorstwa etc.)”5 lub jest 
to „empiryczne zapytanie, które bada współczesne zjawi-

3 www.trolley-project.eu
4 P. Gillham, Case Study Research Methods, Wyd. Continuum, London 2000, p. 1.
5 A.G. Woodside, Case Study Research: Theory, Methods, Practice, Emerald, Bingley 

2010, p. 1.
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ska w ich rzeczywistym kontekście, zwłaszcza, gdy granice 
między zjawiskiem i kontekstem nie są wyraźnie widocz-
ne”6. Badanie w formie studium przypadku zaliczane jest 
do badań jakościowych7.

Zebranie wybranych studiów przypadków umożliwia 
(do pewnego stopnia) ich porównanie i wyciągnięcie wnio-
sków na podstawie analizy porównawczej. „Podobnie jak 
w każdym innym studium przypadku, analiza porównaw-
cza poszczególnych przypadków skupia się na przypadku 
w ujęciu całościowym. Istnieje jednak «platforma», na któ-
rej porównywane są właśnie zestawy całościowo ujętych 
studiów przypadku”8. W przypadku niniejszego opracowa-
nia, „platformą” dla analizy porównawczej były działania 
promocyjne związane z transportem trolejbusowym.

Podstawowe założenia, które legły u podstaw selekcji 
przypadków oraz sposobu ich klasyfikacji i opisu, to: 

•	 fakt, że rezultat powinny stanowić praktyczne aspek-
ty, możliwe do aplikacji w różnych warunkach for-
malno-ekonomicznych;

•	 zastosowanie metody badawczej umożliwiającej po-
głębienie prezentowanego studium przypadku;

•	 możliwość uczestniczenia w badanych przypadkach, 
tworzenie ich opisu z udziałem osób bezpośrednio 
zaangażowanych w prezentowane działania promo-
cyjne;

•	 podejście holistyczne;
•	 analiza zorientowana na fakty. 

Zaletą studiów przypadków w kontekście dyskutowa-
nego działania w projekcie TROLLEY był fakt, że są one:

•	 nakierowane na praktykę;
•	 możliwe do weryfikacji, przedstawiania i naśladowania; 
•	 atrakcyjne w tworzeniu przekazu dla osób podejmu-

jących decyzję, polityków, przedstawicieli mediów 
oraz ogółu odbiorców;

•	 możliwe do kompleksowego opisu w oparciu o realne 
dane. 

Podstawowym kryterium wyboru Gdyni oraz Salzburga 
były:

•	 porównywalna wielkość obu systemów trolejbuso-
wych, zarówno pod względem wozokilometrów, jak 
i liczby pojazdów;

•	 podobny okres, w którym powstały opisywane syste-
my trolejbusowe (Salzburg – 1940 rok, Gdynia – 
1943 rok);

•	 zaawansowane i konsekwentne działania zmierzające 
do modernizacji i unowocześnienia systemu transpor-
tu trolejbusowego,

•	 rozległy zakres działań promocyjnych oraz ich nakie-
rowanie na konkretne grupy odbiorców.

6 R.K. Yin, Applications of Case Study Research, SAGE, Los Angeles-London 2012, p. 4.
7 M.D. Myers, Qualitative Research in Business & Management, SAGE, London - 

Thousand Oaks - New Delhi, - Singapore 2013, p. 8.
8 G. Thomas, How to do Your Case Study: A Guide for Students & Researchers. SAGE, Los 

Angeles – London - New Delhi – Singapore - Washington DC 2011, p. 141.

Cechy charakterystyczne systemów trolejbusowych obu 
miast przedstawiono w tabeli 1.

Cechy charakterystyczne systemów trolejbusowych w Gdyni 
i Salzburgu

Miasto
Liczba 
mieszk. 
[tys.]

Rok wpro-
wadzenia 

trolejbusów

Inne systemy 
transport 

publ.

Liczba 
pojazdów

Roczna praca 
eksploatacyjna 
[tys. wozokm]

Dostawa 
ostatnich 
pojazdów

Gdynia 249 1943 T, B, UR 85 4964 2012
Salzburg 148 1940 T, B, UR 94 5271 2012
T – trolejbus B – autobus,, UR – kolej miejska/podmiejska. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKT Gdynia sp. z o.o. oraz Salzburg AG

Tabela 1

Studium przypadku: Gdynia 
Gdynia jest średniej wielkości, dynamicznym miastem li-
czącym około 250 tysięcy mieszkańców. Wraz z sąsiednim 
Gdańskiem, Sopotem oraz innymi gminami tworzy obszar 
metropolitalny o liczbie mieszkańców około 1 miliona. 
Trolejbusy obsługują również sąsiednie miasto Sopot, które 
ma status uzdrowiska. 

Transport miejski w Gdyni cechuje oddzielenie funkcji 
organizatorsko-zarządczych od działalności przewozowej. 
Organizator transportu publicznego ZKM Gdynia organi-
zuje przetargi na część linii autobusowych od 1993 roku. 
Obecnie w sieci zarządzanej przez ZKM funkcjonuje pięciu 
autobusowych operatorów prywatnych, dwóch komunal-
nych oraz odrębna spółka – operator transportu trolejbuso-
wego – PKT Gdynia sp. z o.o. Transport trolejbusowy 
w Gdyni wykonuje rocznie około 4,96 miliona wozokilo-
metrów, co stanowi około 28% ogółu pracy eksploatacyjnej 
transportu miejskiego na terenie Gdyni. 

Od wielu lat maleje liczba pasażerów korzystających 
z usług transportu miejskiego na terenie Gdyni. Zasadniczą 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój 
motoryzacji indywidualnej. Liczba samochodów osobo-
wych na 1000 mieszkańców w Gdyni wyniosła w 2010 
roku 452 pojazdy9 (średnia dla całej Polski: 451 
samochodów osobowych/1000 miesz kańców). Należy 
jednak podkreślić, że część spośród samochodów ciężaro-
wych w Gdyni (20,7 tysiąca pojazdów w 2010 roku) stano-
wiły pojazdy zarejestrowane przez osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą jako samochody ciężarowe.

Pomimo opisanego powyżej trendu transport publiczny 
posiada wciąż duży udział w realizacji zmechanizowanych 
podróży mieszkańców Gdyni (z wyłączeniem przemiesz-
czeń pieszych). W 2010 roku około 50% ogółu podróży na 
terenie miasta było realizowanych transportem publicz-
nym, przy czym około 15% wszystkich podróży mieszkań-
ców Gdyni było realizowanych przez trolejbusy10.

9 Rocznik Statystyczny Gdyni. Gdynia 2011, Wyd. GUS, Gdańsk 2011, s. 241.
10 K. Hebel, M. Wołek, O. Wyszomirski, Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyni-

ków badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, w: Problemy funkcjonowania 
transportu i rynku transportowego, red. D. Rucińska. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego” 2012, Nr 44, s. 117–131.
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W związku z wyższymi, w stosunku do transportu auto-
busowego, kosztami eksploatacji transportu trolejbusowego, 
uzasadnieniem jego funkcjonowania i rozwoju w Gdyni są 
dywersyfikacja źródeł energii zasilającej pojazdy transportu 
publicznego oraz koszty zewnętrzne11.

Przesłanki, dla których podjęto działania promujące 
transport trolejbusowy w Gdyni, to:

•	 postrzeganie trolejbusu jako przestarzałego środka 
transportu miejskiego (na tle szybko modernizowa-
nego taboru autobusowego),

•	 rozwój przestrzenny sieci trolejbusowej i obsługa no-
wych dzielnic,

•	 coraz większe znaczenie przypisywane zagadnieniom 
ekologicznym i jakości życia w mieście,

•	 wprowadzanie nowych trolejbusów do eksploatacji 
i możliwość wykorzystania ich w kształtowaniu pozy-
tywnego wizerunku transportu trolejbusowego.

Jednym z najważniejszych działań promujących transport 
trolejbusowy w Gdyni jest organizacja wydarzeń powiąza-
nych z faktem wprowadzania nowych lub unowocześnionych 
pojazdów do eksploatacji. Towarzyszy im akcja informacyjna 
w mediach oraz na witrynie internetowej organizatora trans-
portu, tj. ZKM Gdynia. Przykładowo, wprowadzenie do 
eksploatacji nowoczesnych trolejbusów w październiku 2010 
roku odbyło się w centrum miasta i zgromadziło około tysiąc 
mieszkańców Gdyni (fot. 1).

Uzupełnieniem powyższych wydarzeń było uruchomianie 
zabytkowej linii trolejbusowej w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, a następnie w ramach 
Europejskiego Dnia Trolejbusowego. Numer linii zabytkowej 
nawiązywał do kolejnej rocznicy obchodów wprowadzenia 
transportu trolejbusowego w Gdyni. Do 2011 roku przewozy 
prowadzone były w oparciu o specjalny rozkład jazdy z wyko-
rzystaniem zabytkowego pojazdu Saurer ST4IILM. Wskutek 

11 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowa-
nia rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni, „Technika Transportu 
Szynowego” 2010, nr 5-6, s. 57.

rosnącej popularności linii zabytkowej podjęto decyzję o jej 
rozwoju. Począwszy od roku 2012 zyskała ona stały numer 
(linia 326), rozkład jazdy (funkcjonuje od maja do październi-
ka w niedziele i dni świąteczne) oraz kolejne pojazdy (odrestau-
rowana Skoda 9TR20 i Jelcz 120MTE). Wraz z uruchomie-
niem linii 326 na wybranych wiatach przystankowych i w 
pojazdach transportu miejskiego umieszczono plakaty przed-
stawiające typy wszystkich pojazdów transportu miejskiego 
eksploatowanych w Gdyni w całym okresie swego rozwoju. 

Koncentracja działań promocyjnych w ramach Euro-
pejskiego Dnia Trolejbusowego sprzyja integrowaniu róż-
nych form komunikacji marketingowej. Przykładowo, pod-
czas obchodów Drugiego Europejskiego Dnia Trolej-
busowego obchodzonego we wrześniu 2011 roku wydano 
specjalną pocztówkę prezentującą najważniejsze pojazdy 
trans portu trolej busowego, które były eksploatowane w Gdy-
ni w latach 1943–2011 (fot. 2). Pocztówka była dystrybu-
owana wśród pracowników sektora transportu miejskiego 
oraz wśród pasażerów korzystających z linii zabytkowej 
(wówczas o nr 68).

Fot. 1. Uroczyste wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych trolejbusów w Gdyni w 2010 r., 
fot. M. Wołek, 10.2010

Fot. 2. Pocztówka wydana przez Urząd Miasta Gdyni w związku z obchodami 2. Europejskiego 
Dnia Trolejbusowego w 2011 r.
Źródło: Urząd Miasta Gdyni.

W trakcie realizacji projektu TROLLEY skorzystano z do-
świadczeń Salzburga w promowaniu transportu miejskiego 
za pomocą niskobudżetowych narzędzi promocyjnych. 
Podobnie jak we wspomnianym mieście opracowano ulotki 
przedstawiające różne atrakcje Gdyni, które można poznać, 
podróżując trolejbusem konkretnej linii. Ulotki są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stronie organizatora transpor-
tu (ZKM Gdynia), przewoźnika trolejbusowego (PKT 
Gdynia) oraz Urzędu Miasta Gdyni. W wybranych kursach 
dostępne są one w postaci wydrukowanej.

Do działań promocyjnych zaliczyć należy także edukację 
określonych grup mieszkańców. W ramach kampanii eduka-
cyjnej „Mamo, Tato, wybieram ekotransport”, dzieci uczest-
niczyły w szkoleniach i konkursach mających na celu przybli-
żenie im zalet transportu zbiorowego, a w szczególności tro-
lejbusowego. Ważnym elementem kampanii jest witryna 
internetowa, na której znajdują się gry edukacyjne, aplikacja 
umożliwiająca zaprojektowanie i wysłanie elektronicznej 
kartki pocztowej, a także „strefa dla nauczyciela”, zawierają-
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ca podręcznik i zeszyty do ćwiczeń oraz inne pomoce dydak-
tyczne w wersji elektronicznej. Ciekawostką jest także inte-
raktywna mapa przedstawiająca sieć trolejbusową na tle naj-
ważniejszych atrakcji Gdyni. Kampania przygotowana zo-
stała przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w ramach 
projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego 
na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”. 

Innym przykładem działań edukacyjnych skierowanych 
do dzieci i młodzieży w Gdyni był projekt YOUTH 
(Youngsters Overhaul Today’s Urban Transport Habits). 
Był on realizowany przez cztery miasta europejskie (Berlin, 
Bukareszt, Rotterdam i Gdynię) w ramach programu 
Inteligentna Energia dla Europy. Jego celem był wzrost 
świadomości młodych ludzi w zakresie polityki transporto-
wej i problematyki zrównoważonego rozwoju transportu 
w aglomeracjach miejskich (ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów ekologicznych oraz wykorzystania energii) 
oraz kształtowanie zachowań komunikacyjnych młodzieży 
zgodnie z zasadami ekorozwoju. Strona projektu zawiera 
materiały edukacyjne w postaci trzech modułów przezna-
czonych dla różnych grup wiekowych.

Wsparciem systemowym dla działań promocyjnych 
transportu trolejbusowego w Gdyni jest kompleksowy sys-
tem informacji marketingowej transportu publicznego, 
którego centralnym elementem w ujęciu podmiotowym 
jest Zarząd Komunikacji Miejskiej. Dzięki badaniom prefe-
rencji oraz zachowań komunikacyjnych mieszkańców 
Gdyni możliwa jest np. analiza percepcji transportu trolej-
busowego i autobusowego przez pryzmat takich cech jak: 
czas podróży, wygoda, bezpieczeństwo, czystość oraz punk-
tualność. Możliwe przekroje analityczne obejmują m.in. 
mieszkańców w podziale na płeć, przedział wiekowy, status 
społeczno-zawodowy, status motoryzacyjny, sposób realiza-
cji podróży miejskich i oczekiwany standard podróży.

Studium przypadku: Salzburg
Innym przykładem efektywnych działań mających na celu 
kształtowanie pozytywnego wizerunku transportu trolejbu-
sowego jest Salzburg (Austria). Jest on jednym z najwięk-
szych miast Austrii, liczy około 148 tysięcy mieszkańców. 

Transport trolejbusowy funkcjonuje w tym mieście od 
1940 roku i stanowi podstawowy element jego systemu 
transportu miejskiego. Czynnikiem sprzyjającym jego roz-
wojowi było to, że w okolicach Salzburga (Salzkammergut) 
od około 120 lat produkowana jest energia elektryczna po-
chodzącą z hydroelektrowni. To, co kiedyś stanowiło o prze-
wadze kosztowej, dziś jest dodatkowym atutem w kontek-
ście polityki klimatycznej forsowanej przez Komisję Euro-
pejską, restrykcyjnej względem energetyki opartej na nie-
odnawialnych źródłach energii12.

12 Wg raportu Banku Światowego będzie to miało wpływ na całą gospodarkę Polski 
(spodziewane obniżenie PKB o 1,4% w roku 2020), a w szczególności na sektor 
transportu. Raport wymienia politykę transportową jako jeden z trzech głównych 
czynników, mogących wpłynąć na ograniczenie emisji (poza nią wymieniono przej-
ście do niskoemisyjnych sposobów wytwarzania energii oraz działania odbiorców 
energii przyczyniające się do jej oszczędzania). Por. szerzej: Transition to a Low-
Emissions Economy in Poland, Raport Banku Światowego, luty 2011, s. 17–18

Transport trolejbusowy jest wykonywany w Salzburgu 
przez firmę Salzburger Lokalbahn, należącą do koncernu 
komunalnego Salzburg AG. Jest to holding komunalny, 
którego akcjonariuszami są land Salzburg, miasto Salzburg 
oraz Energie AG Oberösterreich, Service- und Beteilig-
ungsverwaltungs-GmbH, którego większościowym udzia-
łowcem jest z kolei Land Górnej Austrii. Działalność hol-
dingu, którego roczny obrót sięga 1,5 mld EUR przy za-
trudnieniu około 2000 osób, obejmuje takie obszary jak 
produkcję energii elektrycznej, zaopatrzenie w gaz, wodę 
oraz ciepło, usługi telekomunikacyjne (telewizja kablowa, 
Internet, telefonia, rozwiązania biznesowe) i usługi trans-
portowe (transport miejski, kolej podmiejska, Festungs-
Bahn, Schaffsbergsbahn oraz Monchsberg Aufzug, turysty-
ka). Struktura przychodów Salzburg AG z poszczególnych 
segmentów działalności w 2012 roku została przedstawio-
na na rysunku 1. 

Rys. 1. Struktura przychodów Salzburg AG w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Salzburg AG Geschäftsbericht 2012. Salzburg 2013, s. 72

Roczne przewozy transportem trolejbusowym w Salz-
burgu od lat wykazują tendencję rosnącą i osiągnęły w 2012 
roku 40,5 miliona pasażerów. Jedną z przyczyn jest konse-
kwentna działalność promocyjna i pozycjonowanie tego 
środka transportu jako podstawowego dla obsługi obsza-
rów centralnych miasta.

Transport trolejbusowy w Salzburgu jest dodatkowo 
wyróżniany przez odrębne logo „Obus SLB” (do roku 2012 
jako „Stadt-Bus”) i slogan odwołujący się do ekologicznych 
walorów trolejbusu „Sauber. Leise. Obus” („Czysty. Cichy. 
Trolejbus”). Ponadto wykorzystywane są inne slogany pod-
kreślające miastotwórczą rolę transportu trolejbusowego, 
np. „Where we operate, the city lives!”, „Trolleybus – The 
highest stage of evolution” (fot. 3).

Jedną z najważniejszych grup docelowych dla działań 
marketingowych przedsiębiorstwa przewozowego w Salz-
bu rgu są osoby starsze. Z myślą o nich przewoźnik podej-
muje zintegrowane działania obejmujące np.:

•	 szkolenia dla starszych pasażerów w zakresie bez-
piecznej jazdy transportem trolejbusowym, dzięki 
czemu mogą oni samodzielnie odbywać podróże. 
Szkolenia obejmują zagadnienia związane z fizyczną 
dostępnością do pojazdu, planowaniem podróży, po-
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szukiwaniem informacji o dostępnych alternatywach, 
orientowaniem się na poszczególnych przystankach 
transportu miejskiego, systemem taryfowo-bileto-
wym oraz bezpieczeństwem pasażera. Oznacza to nie 
tylko wzrost liczby pasażerów oraz przychodów ze 
sprzedaży usług dla przewoźnika, ale jest również 
działaniem aktywizującym społecznie stale rosnącą 
grupę mieszkańców w wieku od 70 do 85 lat;

•	 odpowiednie wyposażenie przystanków i zaprojekto-
wanie wnętrza trolejbusów, polegające np. na właści-
wym doborze kolorów i widocznej informacji, zapew-
nieniu odpowiedniej przestrzeni dla wózków i bagaży 
oraz takim rozmieszczeniu przynajmniej niektórych 
siedzeń, by pasażer bez konieczności wstawania mógł 
wcisnąć przycisk powiadamiający o zatrzymaniu po-
jazdu;

•	 przekaz promocyjny adresowany bezpośrednio do 
starszych pasażerów;

•	 odpowiedni ubiór i zachowanie pracowników, po-
cząwszy od kierowców trolejbusów, a skończywszy na 
osobach zajmujących się kontaktami z klientem-pa-
sażerem;

•	 wydawanie materiałów drukowanych przeznaczo-
nych dla starszych pasażerów, ukazujących możli-
wości spędzania wolnego czasu w mieście w oparciu 
o podróże poszczególnymi liniami trolejbusowymi 
(rys. 2). Foldery takie zostały wydane dla każdej z li-
nii trolejbusowych funkcjonujących na terenie mia-
sta i zawierają informacje niezbędne dla starszych 
osób;

•	 podkreślanie pewnych cech technologicznych tro-
lejbusu, które z punktu widzenia starszych pasaże-
rów uznawane są za ważne, szczególnie w kontek-
ście porównań z autobusem, takich jak płynność 
jazdy i jej wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz 
cichobieżność.

By wzmocnić wizerunek transportu trolejbusowego 
jako nowoczesnego i ekologicznego rodzaju transportu, 

przewoźnik informuje o fakcie zasilania trolejbusów 
energią w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co 
oznacza zmniejszenie emisji CO

2
 o 51 tysięcy ton rocz-

nie. Ponadto elementem wzmacniającym pozytywny wi-
zerunek transportu trolejbusowego są nowoczesne tro-
lejbusy, w tym nowo zakupione Solaris Trollino 
Metrostyle13 (fot. 4) o nowoczesnym wzornictwie i boga-
tym wyposażeniu. Wprowa dzaniu do eksploatacji no-
wych pojazdów, otwieraniu nowych linii (np. linii nr 12 
pod koniec 2012 r.) towarzyszą różnego rodzaju wyda-
rzenia promocyjne. 

Ważnym przejawem działań promujących transport tro-
lejbusowy w Salzburgu jest uczestnictwo przewoźnika 
w różnych projektach europejskich obejmujących proble-
matykę zrównoważonej mobilności. Przykładami są zakoń-
czone projekty AENEAS (zwiększanie mobilności wśród 
osób starszych), TROLLEY (promocja transportu trolejbu-
sowego) czy obecnie realizowany ACTUATE (optymaliza-
cja wydajności jazdy w celu zmniejszenia zużycia energii 
w pojazdach elektrycznych).

13 T. Feichtinger, Salzburg fährt im „Metrostyle”, „Regionale Schienen” 2012, nr 3, 
s. 14–15.

Fot. 3. Slogan jako charakterystyczny element działań promujących transport trolejbusowy  
w Salzburgu 
Źródło: Salzburg AG.

Rys. 2. Materiały wydawnicze dedykowane osobom starszym poświęcone linii trolejbusowej 
nr 4 w Salzburgu
źródło: Salzburg AG.

Fot. 4. Solaris Trollino Metrostyle w Salzburgu podczas uroczystego otwarcia linii nr 12 
w 2012 r.
Źródło: Salzburg AG.
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W Salzburgu istnienie sieci trolejbusowej jest wyko-
rzystywane dla działań promocyjnych i stanowi przykład, 
w jaki sposób ten element infrastruktury może być pozy-
cjonowany jako zaleta miasta. Sieć trolejbusowa stanowi 
potwierdzenie stałości i pewności usług świadczonych 
w ramach transportu publicznego, w szczególności w od-
niesieniu do osób starszych. Takie działanie jednak może 
mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy inne elementy trans-
portu trolejbusowego tworzą usługę o wysokiej jakości 
i jasno zdefiniowanych korzyściach dla pasażera. Należy 
podkreślić, że zabytkowa zabudowa miasta i jej wysoka 
wartość turystyczna nie stanowi bariery dla funkcjonowa-
nia gęstej sieci linii trolejbusowych w Salzburgu i ich dal-
szego rozwoju. W wielu miastach zachodnioeuropejskich 
to właśnie istnienie sieci trakcyjnej jest traktowane jako 
największa bariera dla wprowadzenia transportu trolejbu-
sowego.

Podsumowanie
Zakres i struktura podejmowanych działań promocyjnych 
w analizowanych przypadkach uzależnione były od:

•	 wyodrębnienia konkretnej grupy docelowej w ra-
mach szerszej strategii marketingowej przewoźnika/
organizatora transportu lub strategii rozwoju miasta;

•	 etapu rozwoju transportu trolejbusowego (np. ob-
chody „okrągłych” rocznic funkcjonowania w Sal-
zburgu, konieczność podkreślania różnych zalet tro-
lejbusów w celu informowania ogółu społeczności 
lokalnej np. o korzyściach ekologicznych);

•	 realizacji konkretnych projektów modernizacji i roz-
woju transportu trolejbusowego (np. wprowadzenie 
nowych pojazdów do eksploatacji w Gdyni);

•	 innych uroczystości i imprez okolicznościowych (np. 
Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności, Eu-
ropejski Dzień Trolejbusowy, konferencje itp.);

•	 działań edukacyjnych adresowanych z reguły do ści-
śle wyodrębnionej grupy docelowej (np. Gdynia). 

Wspólną praktyką działań promocyjnych w obu mia-
stach jest dążenie do ich integrowania, co począwszy od 
2010 roku ma miejsce w ramach obchodów Europejskiego 
Dnia Trolejbusowego. Zapewnia to wspólną platformę dla 
zróżnicowanych działań promocyjnych, które mogą być 
podejmowane w ramach współpracy partnerów z różnych 
miast i krajów. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia 
Trolejbusowego we wrześniu stwarza możliwości połącze-
nia działań promocyjnych w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, co ma miejsce w obu 
analizowanych przypadkach.

Analiza porównawcza pozwala na stwierdzenie, że waż-
nym instrumentem oceny skuteczności podejmowanych 
działań promocyjnych jest kompleksowy system informacji 
marketingowej transportu publicznego, który funkcjonuje  
w Gdyni. 

Działania promocyjne realizowane w obu miastach 
pełnią ważną rolę w edukacji mieszkańców w zakresie 

kształtowania postaw proekologicznych. Oba miasta róż-
ni grupa docelowa, która została objęta takimi działania-
mi. W przypadku Gdyni adresatami działań edukacyj-
nych jest młodzież, podczas gdy w Salzburgu – osoby 
starsze.

Z kolei właśnie w Salzburgu na uwagę zasługuje kom-
pleksowe podejście do promowania transportu trolejbuso-
wego wśród starszych mieszkańców miasta. W tym przy-
padku promocja oparta jest na długofalowej kampanii edu-
kacyjnej, opartej na atrybutach bezpieczeństwa podróży, 
wysokiej jakości oferty oraz walorach ekologicznych. 
Doświadczenia Salzburga stopniowo zyskują uwagę innych 
miast europejskich, które z zagadnieniami demograficzny-
mi w transporcie miejskim zetkną się na szerszą skalę za 
kilka lub kilkanaście lat.
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Wprowadzenie
Problem transportu miejskiego jest istotnym czynnikiem 
rozwoju każdego miasta. Im większe miasto, tym bardziej 
rozbudowana jest jego infrastruktura, a zapewnienie moż-
liwości przemieszczania się dużej liczby osób jest po pro-
stu koniecznością. Na zatłoczonych ulicach usprawnienie 
indywidualnej komunikacji samochodowej jest niezwy-
kle trudne, a niejednokrotnie wręcz niemożliwe. Dlatego 
wiele dużych miast i aglomeracji stawia na komunikację 
zbiorową jako jedyną mogącą zapewnić sprawny transport 
miejski. Zdecydowanie najlepiej funkcjonuje tu metro jako 
szybki i bezkolizyjny środek transportu. Jednak ze względu 
na bardzo duże koszty budowy niewiele miast może po-
ważnie brać pod uwagę to rozwiązanie. Inne, bardziej po-
wszechne środki komunikacji, jak autobusy, busy, tramwaje 
czy trolejbusy poza niezaprzeczalnymi zaletami mają jed-
nak tę podstawową wadę, że częstokroć poruszają się tymi 
samymi ulicami co pozostali, indywidualni użytkownicy 
dróg. Z tego powodu te rodzaje komunikacji zbiorowej też 
w mniejszym lub większym stopniu uzależnione są od ru-
chu na ulicach. W artykule zaprezentowano jeszcze inny 
rodzaj transportu miejskiego, znany od dawna, ale zwykle 
niedoceniany – koleje linowe.

W zasadzie koleje linowe w miastach traktowane były 
i są w dalszym ciągu jako środek komunikacji dla turystów. 
Stanowią one znakomitą atrakcję samą w sobie, a dodatko-
wo dzięki nim turyści otrzymują możliwość odkrywania 
uroków miasta z nowej, zwykle bardziej rozległej perspek-
tywy. W ostatnich kilkunastu latach wiele miast zdecydo-
wało się na budowę kolei linowych i wykorzystało je jako 
ciekawą promocję miasta. 

Popatrzmy jednak na kolej linową z punktu widzenia 
mieszkańca miasta, który potrzebuje dojechać codziennie do 
pracy, do domu, urzędu miejskiego lub do jakiegokolwiek 
miejsca użyteczności publicznej. Sieć ulic w miastach to czę-
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KOleJe lINOWe W SySTeMach  
TRaNSPORTU MIeJSKIeGO  
Na PRZyKładZIe  
aGlOMeRacJI MedellIN1

Streszczenie. W artykule przedstawiono zintegrowany system trans-
portu miejskiego wykorzystujący różne środki transportu, w tym koleje 
linowe, na przykładzie aglomeracji Medellin (Kolumbia) liczącej około 
3,5 miliona mieszkańców. Rozwój miasta Medellin związany jest z bu-
dową naziemnej sieci transportu miejskiego Metro de Medellin (MdM). 
Sieć MdM składa się z dwóch linii naziemnego metra o łącznej długości 
32 kilometrów, linii autobusowej i trzech linii kolei linowej Metrocable. 
W artykule przedstawiono opis struktury MdM ze szczególnym uwzględ-
nieniem Metrocable. System transportu Metrocable został zaprojektowa-
ny w celu poprawy warunków przemieszczania ludzi, zamieszkałych na 
przeludnionych zboczach gór otaczających miasto. Artykuł daje odpo-
wiedź na pytanie, czy kolej linowa może być liczącym się środkiem trans-
portu miejskiego. Dwie podstawowe linie napowietrznych kolei linowych 
Metrocable, o długości 2 i 2,7 kilometra połączone są bezpośrednio ze 
stacjami naziemnego metra i obowiązuje w nich jedna opłata za prze-
jazd. Gondole 10-osobowe, poruszające się z prędkością 5 m/s, zapew-
niają zdolność przewozową każdej z nich 3000 osób na godzinę. Trzecia 
linia o długości 4,6 kilometra ma charakter turystyczny. Napowietrzne 
koleje linowe Metrocable z racji pełnionej funkcji transportu miejskie-
go pracują 20 godzin na dobę i pokrywają 20% rynku transportowego 
aglomeracji Medellin. Tak duże obciążenie kolei wielokrotnie przekracza 
obciążenie kolei linowych pracujących w europejskich ośrodkach narciar-
skich. Dlatego pojawia się poważny problem przyspieszonego zmęczenia 
elementów kolei i niebezpieczeństwo wystąpienia awarii podczas eks-
ploatacji. Od czasu oddania kolei do eksploatacji obsługa i konserwacja 
prowadzone są zgodnie z zaleceniami producenta kolei. W badaniach 
eksploatacyjnych kolei Metrocable oraz konsultacji istotnych proble-
mów związanych z bezpieczeństwem osobowego transportu koleją lino-
wą Metrocable brali udział autorzy niniejszego artykułu. Kolej linowa 
Metrocable Medellin stanowi unikalny na skalę światową pozytywny 
przykład transportu publicznego o dużym natężeniu ruchu.
Słowa kluczowe: koleje jednolinowe, koleje gondolowe, koleje linowe 
w miastach  

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: T. Rokita 
50%, W. Oleksy 30 %,.M. Wójcik 20%.
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sto prawie labirynt. Jak temu zaradzić, skoro kolej linowa 
w zasadzie nie może pokonywać zakrętów? Transport koleja-
mi linowymi to najczęściej transport napowietrzny, pozornie 
bezkolizyjny, ale jednak przy wsiadaniu i wysiadaniu trzeba 
dostać się na poziom jezdni czy chodnika, co stanowi kolejny 
problem. Sytuacja komplikuje się znacznie, jeśli poza stacja-
mi końcowymi występują stacje pośrednie, a przecież 
w transporcie miejskim tylko taki transport ma sens. Na ko-
niec powstaje pytanie o zdolności przewozowe; w ruchu tu-
rystycznym wystarczają zdolności przewozowe rzędu kilku-
set osób na godzinę, ale to zdecydowanie za mało, jeśli weź-
miemy pod uwagę duży ruch miejski. Pojawia się zatem 
wątpliwość: czy kolej linowa rzeczywiście może być liczącym 
się środkiem transportu miejskiego? Odpowiedź na to pyta-
nie starano się w dalszej części artykułu przedstawić na przy-
kładzie wykorzystania kolei linowych w systemie komunika-
cji miejskiej w Medellin w Kolumbii.

Położenie i uwarunkowania lokalne miasta Medellin [1]
Medellin to duże, dwuipółmilionowe miasto rozłożone 
w Dolinie Aburrá, pomiędzy zielonymi wzgórzami, 440 kilo-
metrów na północny-zachód od Bogoty. Jest stolicą Antioquii, 
regionu, w którym panuje dosyć dobra (jak na ten rejon świata) 
sytuacja ekonomiczna. Z uwagi na przyjazny klimat (położo-
ne 1500 m n.p.m.) nosi przydomek Miasta Wiecznej Wiosny. 
Choć od 1826 roku jest stolicą departamentu, długo pozosta-
wało prowincjonalnym zaściankiem. Znaczący rozwój miasta 
rozpoczął się dopiero z początkiem XX wieku. W następnych 
latach miasto stało się drugą po Bogocie przemysłową aglo-
meracją Kolumbii. Medellin znane jest m.in. z przemysłu 
włókienniczego i produkcji kawy. Niestety, Medellin cieszy się 
międzynarodową sławą przede wszystkim dzięki narkotykom 
i postaci narkotykowego barona Pablo Escobara. 

Medellin podzielone jest na 16 dzielnic, które w Kolum-
bii określa się mianem „comunas”. Położona na zachodnich 
wzgórzach Medellin Comuna 13 (licząca około 140 tysięcy 
mieszkańców) czy znajdująca się na wschodzie Comuna 8 to 
jedne z tych okolic, w których Escobar miał władzę absolut-
ną. Były one w latach 80. i na początku 90. ubiegłego wieku 
arenami regularnych wojen o wpływy narkotykowych gan-
gów i paramilitarnych antyrządowych organizacji, tzw. 
Guerillas. Walka toczyła się o terytorium, tym samym o zy-
ski płynące z wymuszeń, haraczy oraz handlu narkotykami.

Od śmierci Escobara (1993 r.), władze miasta nasiliły 
starania, aby zmienić wizerunek Medellin. W biednych 
dzielnicach zaczęły wyrastać nowe szkoły, uporządkowywa-
no publiczną przestrzeń, tak by mieszkańcy czuli się w niej 
komfortowo, odrestaurowano parki i skwery, które miały 
służyć mieszkańcom w procesie integracji i socjalizacji oraz 
uczyć ich dbania o porządek. 

Należy podkreślić, że proces „porządkowywania” Medel-
lin rozpoczął się od dwóch dużych inwestycji: wybudowania 
sieci transportu miejskiego Metro de Medellín (MdM), dzięki 
której mieszkańcy północnej części miasta mogą szybciej po-
dróżować do centrum, oraz wzniesienia futurystycznego 
gmachu biblioteki – Biblioteca Espana (fot.1). Zgodnie z za-
łożeniem edukacja i transport, który włączał wykluczone ob-

szary do miasta, stały się dwoma filarami, na których opiera-
ła się wizja powrotu Medellin do normalności.

Władzom miasta zależało nie tylko na tym, by nowe 
inwestycje spełniały swoją rolę użytkową. Miały być też 
świetne architektonicznie, a stawiane w biednych dzielni-
cach, dawać ich mieszkańcom poczucie godności.

Sieć transportu miejskiego MeTRO de Medellin (MdM)
Metro w Medellin to system, który przecina obszar metro-
politalny Medellín z północy na południe i z centrum na 
zachód. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny system metra 
w Kolumbii. Nie jest ono jednak podziemne, ale naziemne, 
a nawet napowietrzne. Metro zostało otwarte w 1995 roku. 
Obecnie system metra składa się z 2 linii i 25 stacji, a łączna 
długość tras wynosi 32 kilometry. Na rysunku 1 pokazano 
schemat linii metra w Medellín. Oprócz tradycyjnych linii, 
w skład systemu wchodzą linia autobusowa i trzy linie kolei 
linowej Metrocable.

Metrocable to właściwie jedyny sposób dotarcia do 
mieszkańców dzielnic położonych na wzgórzach Medellin. 
Rozbudowana linia metra linowego, będąca częścią MdM, 
ma w swym założeniu stanowić pomost łączący mieszkań-
ców pobliskich dzielnic z centrum miasta oraz szansę lep-
szego poznania warunków tutaj panujących dla zaintereso-
wanych osób z pozostałych obszarów Medellin (z wysokości 
obserwować można zabudowę i labirynty ulic). Poniżej opi-
sano strukturę MdM ze szczególnym uwzględnieniem 
Metrocable. 

Linia A (kolej miejska) o długości 25,7 kilometra prze-
biega wzdłuż doliny Aburrá z miasta Bello na północy do La 
Estrella na południu. 7 z 21 stacji zlokalizowanych jest na 
estakadzie w centrum Medelllin, pozostałe są na poziomie 
terenu. Pierwsza część trasy A pomiędzy Niquía a Poblado 
została otwarta w listopadzie 1995 roku, we wrześniu 1996 
linię przedłużono do Itagüí, a w 2011 roku do Sabaneta i La 
Estrella. Długości peronów na tej linii wynoszą po 142 me-
try, co zapewnia dogodną obsługę 3-wagonowych składów 
pociągów. Przejazd całej trasy zajmuje 36 minut. 

Linia B (kolej miejska) o długości 5,6 kilometra przebie-
ga przez miasto Medellin z zachodu na wschód, łącząc się z li-
nią A w stacji San Antonio, w ścisłym centrum miasta. Linia 

Fot.1. Kubistyczny kształt gmachu biblioteki (Biblioteca Espana) w Medellin 
Źródło: [2]



23

TransporT miejski i regionalny 07 2013

Planuje się dalszą rozbudowę linii A w kierunku północ-
nym (około 21 kilometrów). Pociągi będą wykorzystywać 
istniejącą linię kolejową do Cisneros. Wydłużenie to umoż-
liwi korzystanie z metra dodatkowo przez blisko 0,5 milio-
na mieszkańców miejscowości Bello, Copacabana, Girar-
dota i Barbosa. W najbliższym czasie mają też być wybudo-
wane dodatkowo dwie nowe linie kolei linowych H i M. 
Fot. 3 i 4 przedstawiają pociągi MdM.

Linia 1 (obsługiwana przez autobusy) – fot. 5 o długości 
12,5 kilometra przebiega przez miasto Medellin pomiędzy 
stacjami University of Medellin (na zachodzie) i Aranjuez 
Park (na północy). Z systemem kolejowym metra łączy się 
na stacjach Hospital Station, Industriales i Cisneros.

Fot. 2. Jedna z biedniejszych dzielnic we wschodniej części Medellin

Rys. 1. Schemat linii metra w Medellin

ta została oddana do użytku w lutym 1996 roku. Funkcjonuje  
tu 7 przystanków, z czego 6 zlokalizowanych jest na estaka-
dzie. Długości peronów na tej linii wynoszą po 72 metry. 
Przejazd całej trasy zajmuje 11 minut.

Kilka pociągów metra kursuje w godzinach porannego i wie-
czornego szczytu bezpośrednio ze stacji Niquía do San Javier 
poprzez dodatkowe połączenie, które zostało wykonane po-
między stacjami Caribe na Linii A i Suramericana na Linii B.

Fot. 4. Estakada linii A MdM na tle starego centrum miasta
Źródło: [2]

Fot. 3. Linia B MdM. Peron stacji San Antonio
Źródło: [2]

Fot.. 5. Autobus MdM na trasie Linii 1
Źródło: [2]
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Podstawowe parametry techniczne linii A, B i 1 MdM
Parametry linii Linia A Linia B Linia 1

System transportu Pociąg Pociąg Autobus

Długość linii 25,7 km 5,5 km 12,5 km

Liczba stacji 21 7 19

Pojazdy 55 składów (165 wagonów)

Czas przejazdu (w pętli) 76 min 21 min 96 min

Prędkość średnia (maksy-
malna)

40 km/godz. (80 km/godz.) 16 km/godz. 
(60 km/godz.)

Maksymalny czas oczekiwania 4 min 15 sek. 4 min 45 sek. 5 min

Zdolność przewozowa, liczba 
osób podróżujących w tym 
samym czasie (7 osób/m2)

29 280 13 100 2000

Data oddania do eksploatacji 30.11.1995 29.02.1996 22.12.2011

Źródło: [2]

Tabela 1 

Linia K (napowietrzna kolej linowa) o długości 2 kilo-
metry przebiega przez północno-wschodnie dzielnice mia-
sta (comunas 1 i 2). Z pozostałą częścią systemu MdM łączy 
się na stacji Acevedo.

Linia J (napowietrzna kolej linowa) o długości 2,7 kilo-
metra przebiega przez dzielnice miasta (comunas 7 i 13) 
w jego części zachodniej. Z pozostałą częścią systemu MdM 
łączy się w stacji San Javier. 

Linia L (napowietrzna kolej linowa) o długości 4,6 km 
zaczyna się na stacji Santo Domingo i umożliwia prze-
mieszczanie się pasażerów do parku przyrody El Tambo 
(stacja Arvi). Jest to jedyna jak dotychczas trasa przezna-
czona głównie dla turystów odwiedzających Medellin.

Koleje linowe linii K i J umożliwiają połączenie z mniej 
reprezentacyjnymi dzielnicami miasta, niedostępnymi (ze 
względu na ciasną zabudowę) zarówno dla pociągów, jak 
i autobusów. Podstawowe parametry techniczne linii K, J 
i L zestawiono w tabeli 2. Na fot. 6–9 pokazano koleje li-
nowe eksploatowane przez MdM.

Linie te obsługują około 20% rynku transportowego 
w aglomeracji Medellin. System ten jest administrowany 
przez państwową spółkę Metro de Medellin.

Podstawowe parametry techniczne linii K, J i L MdM
Parametry linii Linia K Linia J Linia L

System transportu Napowietrzna kolej linowa

Długość linii 2072 m 2789 m 4595 m

Liczba stacji 4 4 2

Pojazdy (gondole 10-osobowe) 93 szt. 119 szt. 27 szt.

Liczba podpór na trasie 20 31 25

Wysokości podpór na trasie 11÷33 m 5÷34 m 7÷24.5 m

Czas przejazdu (w pętli) 18 min 24 min 30 min

Prędkość średnia 18 km/godz. (5 m/s)

Maksymalny czas oczekiwania 12 s 11,5 s 65 s

Zdolność przewozowa, liczba osób 
podróżujących w tym samym czasie 
(7 osób/m2)

3000 3000 1200

Data oddania do eksploatacji 07.08.2004 03.03.2008 09.02.2010

Podstawowe parametry techniczne linii A, B i 1 zesta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 2

Fot. 6. Gondole ponad dzielnicą „13” (comunas 13). Linia J MdM (fot. W. Oleksy)

Fot. 7. Podpory kolei linowej (fot. W. Oleksy)

Fot. 8. Podpory kolei linowej biegnące wzdłuż ulicy, w oddali stacja pośrednia. Źródło: [2]

Fot. 9. Podpory kolei linowej przy stacji Santo Domingo. Linia K MdM (fot. W. Oleksy)
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eksploatacja napowietrznych kolei linowych w Medellin
Każda z trzech kolei linowych w MdM pracuje w systemie 
jednolinowym, o ruchu okrężnym z pojazdami wyprzęgany-
mi. Oznacza to, że wykorzystywana jest jedna lina podtrzy-
mująca i jednocześnie poruszająca pojazdy tzw. lina nośno-
-napędowa. Pojazdy kolei, którymi są gondole 10-osobowe, 
w stacjach są wyprzęgane z liny, a następnie po wysiada-
niu i wsiadaniu pasażerów ponownie do niej wprzęgane. 
Ponieważ lina porusza się ze stałą prędkością równą 5 m/s 
pojazdy po wyprzęgnięciu są opóźniane do prędkości stacyj-
nej (ok. 0,5 m/s), a przy wyjeździe ze stacji przyspieszane do 
prędkości liny i wprzęgane do niej. W stacji kabina porusza 
się niezależnie od liny nośno-napędowej, transportowana po-
przez układy krążków oraz przenośnik łańcuchowy.

Ponieważ koleje linowe są podstawowym połączeniem 
METRA z peryferyjnymi dzielnicami miasta położonymi na 
wzgórzach, wymagania w stosunku do nich są bardzo wyso-
kie. Zdolności przewozowe kolei osiągają wartości 3000 
osób/godz. Czas pracy kolei linii J i K to około 20 godzin na 
dobę (od 4.00 do 24.00). Tak duże obciążenie kolei linowych 
jest niezwykle rzadko spotykane w świecie. Dodatkowo, czas 
jaki może być wykorzystany na remonty w ciągu roku, to 
zaledwie 9–10 dni. Pojawia się zatem poważny problem 
wzmożonego zmęczenia elementów kolei i niebezpieczeń-
stwo wystąpienia awarii podczas eksploatacji. 

Jednymi z elementów, które są najbardziej narażone na 
zmęczenie, są wprzęgła pojazdu – elementy bezpośrednio 
odpowiedzialne za połączenie kabiny z liną. W czasie jed-
nego obiegu (pętli) gondoli wprzęgło jest w sumie 12 razy 
wprzęgane i wyprzęgane z liny. W czasie roku to już 200 
tys. cykli. Podobnie obciążone są zawieszenia kabin. 

Wysokie podpory i baterie krążków podtrzymujących 
linę nośno-napędową również są obciążone dużo bardziej 
niż analogiczne elementy kolei górskich w Europie.

Od czasu oddania kolei do eksploatacji aż do chwili 
obecnej obsługa prowadzi ruch i utrzymanie systemów 
urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta kolei – fran-
cuskiej firmy POMA [3]. W zakresie regularnej obsługi 
i konserwacji są to m.in.:

•	 badanie równowagi kabin przy wjeździe do stacji, 
w celu wykrycia drgań poprzecznych i przemieszczeń 
wzdłużnych, które mogły by mieć wpływ na komfort 
pasażerów i pozycjonowanie kabin w stacjach oraz 
wysyłanie kabin na trasę;

•	 weryfikacja nominalnych wymiarów geometrycznych 
monitorujących prawidłowe położenie liny;

•	 wizualna inspekcja wprzęgła i powierzchni styku z szy-
nami stabilizującą i okrężną;

•	 ocena drgań kabin na wjeździe i wyjeździe ze stacji;
•	 weryfikacja kontaktu lub uderzeń, które mogłyby 

spowodować przemieszczenia kabin w stosunku do 
nieruchomych elementów stacji.

Wszystkie te działania gwarantują jak dotąd bezpie-
czeństwo i niezawodność tego systemu transportowego. 
Działania te są niezwykle pracochłonne i wykonywane z wiel-
ką ostrożnością, z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu 

i wyspecjalizowanego personelu. Przede wszystkim po-
trzebny jest czas na rzetelne przeglądy, a tego niestety nie 
wystarcza w dostępnych czterech godzinach dziennie. 

W związku z powyższym firma MdM wspólnie z pra-
cownikami lokalnego uniwersytetu EAFIT Medellin pro-
wadzi różne programy badawcze, w tym analizę drgań ele-
mentów kolei linowych oraz ich wzajemnych oddziaływań 
dynamicznych, w celu wczesnego wykrywania uszkodzeń 
tych elementów. W pracach tych wykorzystano również 
doświadczenie i wiedzę pracowników Katedry Transportu 
Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Zespół, w skład którego weszli: dr hab. inż. Marian Wójcik, 
prof. AGH, dr inż. Wacław Oleksy i dr inż. Tomasz Rokita, 
brał w grudniu 2012 roku udział w badaniach eksploata-
cyjnych przedmiotowych kolei, a także w konsultacjach 
dotyczących poruszanych wyżej tematów (fot. 10).

Podsumowanie
Omówiony w artykule układ zastosowania napowietrznej 
kolei linowej w układzie transportu publicznego o dużym 
natężeniu w mieście Medellin jest przykładem zdecydowa-
nie pozytywnym. W stosunkowo niedługim czasie koleje 
linowe „wrosły w krajobraz” miasta, stały się jego wizytów-
ką i, co chyba ważniejsze, są dla wielu mieszkańców peryfe-
rii szansą szybkiego dojazdu do „lepszego świata”.

Zasygnalizowane problemy eksploatacyjne ww. obiek-
tów są jak na razie na bieżąco rozwiązywane i nie zniechę-
cają ich właścicieli do tego typu urządzeń. Wręcz przeciw-
nie, planuje się budowę kolejnych linii kolei linowych (co 
najmniej dwóch instalacji).

Wracając więc do pytania postawionego na początku ar-
tykuły: czy kolej linowa rzeczywiście może być liczącym się 
środkiem transportu miejskiego? Odpowiedź jest jedno-
znaczna. Zdecydowanie TAK.

Literatura
1. Materiały niepublikowane udostępnione przez firmę Metro 

de Medellin oraz Uniwersytet EAFIT.
2. www.metrodemedellin.gov.co
3. Dokumentacja techniczna kolei linowej z 10-osobowymi ka-

binami wyprzęganymi firmy POMA.

Fot. 10. Zespół badawczy (stoją od lewej: dr inż. Wacław Oleksy, prof. Leonel F. Castaneda 
Heredia – EAFIT, dr inż. Tomasz Rokita, dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH oraz pracowni-
cy MdM) po nocnych badaniach w stacji La Aurora (Linia J) w Medellin.
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Wprowadzenie1

W powszechnym przekonaniu drgania drogowe generowane 
ruchem pojazdów kołowych i propagowane drogą gruntową 
do otoczenia mają szkodliwy wpływ na budynki zlokalizo-
wane w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 
i ich użytkowników. Temu stereotypowemu poglądowi prze-
czą wyniki większości dotychczas przeprowadzonych badań 
(m.in.: [1, 2, 3]) oraz badań własnych autora niniejszej pra-
cy. Okazuje się, że w rzeczywistości, pomimo licznych skarg 
użytkowników budynków zlokalizowanych w pobliżu koło-
wych ciągów komunikacyjnych na nadmierny poziom drgań, 
rzadko kiedy mamy do czynienia z potwierdzonym negatyw-
nym wpływem drgań komunikacyjnych na budynki. Jeśli taki 
wpływ stwierdzono, to zazwyczaj na poziomie, który może-
my określić jako odczuwalny przez budynek, ale nieszkodliwy 
dla konstrukcji budynku (tzn. w budynku mogą się pojawiać 
pierwsze rysy w wyprawach i tynkach – nie dochodzi nato-
miast do zarysowań i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych 
[4, 5]). Z destrukcyjnym wpływem drgań drogowych na 
budynki mamy do czynienia bardzo rzadko (między innymi 
z powodu szybkiego tłumienia geometrycznego i absorpcji 
drgań propagowanych w gruncie oraz w związku ze znaczącą 
redukcją amplitud drgań, do jakiej dochodzi na styku gruntu 
i budynku [6, 7]). Jednakże skargi użytkowników budynków 
na nadmierny poziom drgań nie muszą być bezpodstawne. 
Organizm człowieka sam w sobie jest doskonałym instrumen-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 

WPłyW STaNU TechNIcZNeGO  
NaWIeRZchNI dROGOWeJ  
Na PROPaGacJę POWIeRZchNIOWych 
dRGań KOMUNIKacyJNych dO OTOcZeNIa1

Streszczenie. W artykule analizowany jest wpływ stanu technicznego 
nawierzchni drogowej i obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom 
drgań propagowanych drogą gruntową do otoczenia. Pomiary przyspie-
szeń drgań prowadzono w ośmiu lokalizacjach pomiarowych, w bezpo-
średnim sąsiedztwie dróg z jezdniami o zróżnicowanym stanie technicz-
nym nawierzchni: bitumicznej, betonowej, brukowanej oraz żwirowej. 
Obciążenie dynamiczne od pojazdów analizowano w trzech grupach: 
samochody osobowe i lekkie ciężarowe, samochody ciężarowe o masie 
całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy. Analizę porównawczą prowa-
dzono dla uśrednionych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań. 
Przeprowadzone badania dowodzą, iż nie zawsze wraz z istotnym pogor-
szeniem stanu technicznego nawierzchni mamy do czynienia z intensy-
fikacją negatywnych oddziaływań parasejsmicznych propagowanych do 
otoczenia. 
Słowa kluczowe: drgania drogowe, propagacja drgań, przyspieszenia 
drgań

tem, który odczuwa drgania o stosunkowo niewielkiej inten-
sywności (według [8] – drgania na poziomie odczuwalnym 
przez człowieka nazywane są progiem odczuwalności drgań) 
i nawet jeśli drgania propagowane z przyległych ciągów ko-
munikacyjnych nie mają negatywnego wpływu na budynki – 
to mogą zaburzać komfort użytkowania tego typu obiektów.

Odczuwalny lub wręcz szkodliwy wpływ drgań na budynki 
stwierdzany jest zwykle w przypadku złego lub bardzo złego 
stanu technicznego nawierzchni drogowej (na co wskazuje 
większość dotychczas przeprowadzonych badań) w połączeniu 
z ruchem pojazdów typu ciężkiego oraz małymi odległościami 
budynków od źródła drgań [1, 3, 9]. Jednakże uważna obser-
wacja stanu nawierzchni drogowej i stanu przyległych do niej 
obiektów budowlanych może wskazywać, że nie zawsze decy-
dujący wpływ na poziom drgań propagowanych do otoczenia 
ma zły stan techniczny nawierzchni drogi, gdyż zdarza się, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z nawierzchnią o stosunko-
wo złym stanie technicznym na budynkach nie uwidaczniają się 
uszkodzenia, podczas gdy w pobliżu innego odcinka tej samej 
drogi, ale z nawierzchnią w nieco lepszym stanie technicznym, 
może dochodzić do zarysowań i spękań elewacji budynku.

Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu sta-
nu technicznego nawierzchni drogowej na poziom drgań 
drogowych generowanych ruchem lokalnym i propagowa-
nych drogą gruntową do otoczenia na podstawie uśrednio-
nych wartości maksymalnych przyspieszeń drgań zareje-
strowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami 
o czterech zróżnicowanych rodzajach nawierzchni: bitu-
micznej, betonowej, brukowanej oraz żwirowej.

Lokalizacje pomiarowe
W celu określenia wpływu, jaki może mieć pogarszający się 
stan techniczny nawierzchni drogowej na poziom drgań pro-
pagowanych drogą gruntową do otoczenia należało przyjąć 
po dwie lokalizacje pomiarowe znacząco różniące się stanem 
technicznym nawierzchni. Za punkt odniesienia przyję-
to dane zarejestrowane w czterech lokalizacjach pomiaro-
wych, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami o na-
wierzchniach: bitumicznej, betonowej, brukowanej i żwiro-
wej o co najmniej średnim stanie technicznym nawierzchni. 
Następnie w każdej z powyższych dróg wytypowano kolejne 
lokalizacje pomiarowe charakteryzujące się złym lub bardzo 
złym stanem technicznym nawierzchni. Szczegółowy opis 
przyjętych lokalizacji oraz stanu technicznego nawierzchni 
drogowych zamieszczono poniżej:
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 – lokalizacja pomiarowa nr 1 – Białystok, ulica 
Wiadukt – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi bitu-
micznej z nawierzchnią asfaltową o dobrym stanie 
technicznym (brak lokalnych nierówności, spękań 
czy przełomów – fotografia 1);

 – lokalizacja pomiarowa nr 2 – Kleosin, ulica 
Zambrowska – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi bi-
tumicznej z nawierzchnią asfaltową o złym stanie 
technicznym (lokalne nierówności oraz spękania po-
przeczne na całej szerokości jezdni – fotografia 2);

 – lokalizacja pomiarowa nr 3 – Barszczewo koło Białe-
gostoku, ulica Zastawie II – w bezpośrednim sąsiedz-
twie drogi z jezdnią o nawierzchni z betonu o śred-
nim stanie technicznym (szczeliny poprzeczne o sze-
rokościach dochodzących do 1,5 cm; brak wypełnie-
nia szczelin w części górnej; na powierzchni płyt be-
tonowych widoczne nieznaczne uszkodzenia po-
przeczne – fotografia 3);

 – lokalizacja pomiarowa nr 4 – Choroszcz, ulica 
Zastawie – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z jezd-
nią o nawierzchni z betonu o bardzo złym stanie 
technicznym (wykruszenia krawędzi płyt w pobliżu 
szczelin poprzecznych, znacznie większe szerokości 
szczelin poprzecznych niż w przypadku lokalizacji 
Nr 3; liczne spękania poprzeczne i nierówności na-
wierzchni – fotografia 4);

 – lokalizacja pomiarowa nr 5 – Białystok, ulica Daleka 
– w bezpośrednim sąsiedztwie drogi brukowanej 
(z kamienia polnego) o średnim stanie technicznym 
(lokalne nierówności bruku o w miarę jednolitej tek-
sturze i równości ułożenia – fotografia 5);

 – lokalizacja pomiarowa nr 6 Białystok, ulica Daleka 
(około 50 m od lokalizacji pomiarowej nr 5) – w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi brukowanej (z kamienia 
polnego) o złym stanie technicznym (niejednolita 
tekstura i znaczne nierówności w ułożeniu bruku; wi-
doczny brak wypełnienia pomiędzy poszczególnymi 
kamieniami – fotografia 6);

 – lokalizacja pomiarowa nr 7 – ulica Wodociągowa na 
trasie Krupniki–Klepacze koło Białegostoku – w bez-
pośrednim sąsiedztwie utwardzonej drogi gruntowej 
o nawierzchni żwirowej o średnim stanie technicz-
nym (lokalne nierówności i nieznaczne uszkodzenia 
poprzeczne nawierzchni – głównie w części środko-
wej – fotografia 7);

 – lokalizacja pomiarowa nr 8 – ulica Wodociągowa na 
trasie Krupniki–Klepacze w pobliżu Białegostoku – 
w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej drogi grun-
towej o nawierzchni żwirowej o złym stanie technicz-
nym (lokalne nierówności i znaczne sfalowanie po-
dłużne nawierzchni – fotografia 8).

Aparatura pomiarowa i rozmieszczenie czujników
Pomiary przyspieszeń drgań prowadzono z wykorzysta-
niem szesnastokanałowego komputerowego analizatora 
drgań KSD-400 z 16-bitową kartą przetwornika A/D NI 
USB-6210 firmy National Instruments i wzmacniaczami 

Fot. 1. Lokalizacja pomiarowa nr 1 
Źródło: opracowanie własne

Fot. 2. Lokalizacja pomiarowa nr 2
Źródło: opracowanie własne

Fot. 3. Lokalizacja pomiarowa nr 3
Źródło: opracowanie własne

Fot. 4. Lokalizacja pomiarowa nr 4
Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Lokalizacja pomiarowa nr 5 
Źródło: opracowanie własne              

Fot. 7. Lokalizacja pomiarowa nr 7
Źródło: opracowanie własne              

Fot. 6. Lokalizacja pomiarowa nr 6
Źródło: opracowanie własne

Fot. 8. Lokalizacja pomiarowa nr 8
Źródło: opracowanie własne

pomiarowymi współpracującymi z dziewięcioma nisko-
częstotliwościowymi piezoelektrycznymi czujnikami przy-
spieszeń drgań firmy Dytran typu 3191A i 3187D roz-
mieszczonymi wzdłuż profili pomiarowych zorientowanych 
prostopadle do osi jezdni. W każdym z przyjętych profili 
pomiarowych akwizycję danych prowadzono w trzech wza-
jemnie prostopadłych kierunkach (z – kierunek pionowy, 
x – kierunek równoległy do osi jezdni, y – kierunek pro-
stopadły do osi jezdni), w trzech punktach pomiarowych 
(p.p.) usytuowanych na gruncie i oddalonych od krawędzi 
jezdni odpowiednio o: 0.15 ÷ 1.22 m – 1.p.p., 2.5 m – 
2.p.p., oraz 7.5 ÷ 9.10 m – 3.p.p. Rozmieszczenie punk-
tów pomiarowych i czujników schematycznie pokazano na 
rysunku 1.
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W każdej z przyjętych lokalizacji pomiary dynamicz-
ne realizowano przy wykorzystaniu czujników przyspie-
szeń przykręcanych do metalowych pierścieni z trzema 
bolcami wbitymi w grunt. Takie rozwiązanie powinno 
zapewnić lepsze związanie czujników z gruntem, w któ-
rym mierzone były drgania (podobnie jak w pracy [10]). 
Rejestrację przyspieszeń drgań w funkcji czasu prowa-
dzono z szybkością 1024 próbek na sekundę przy włą-
czonej filtracji antyaliasingowej. Stanowisko badawcze 
pokazano na fotografii 9.

komunikacyjnych. Jednakże tego typu dane nie zawiera-
ją jakiejkolwiek informacji określającej częstość występo-
wania drgań na wskazanym poziomie. Może się okazać, 
że z taką intensywnością drgań jak w przypadku najnie-
korzystniejszego z wszystkich zarejestrowanych w danej 
lokalizacji pomiarowej przebiegów czasowych mamy do 
czynienia niezwykle rzadko (na przykład raz na klika 
dni). Z tego powodu celowe wydaje się być prowadzenie 
analiz porównawczych bazujących nie na wartościach naj-
niekorzystniejszych – tylko na wartościach uśrednionych 
w przypadku poszczególnych grup pojazdów. Również 
sposób generowania drgań powinien być odpowiednio 
dobrany do celu, który chcemy osiągnąć. Źródłem drgań 
w analizowanym przypadku mogą być zarówno przejaz-
dy wynajętych pojazdów – np. samochodów ciężarowych 
o znanych parametrach odnośnie: liczby osi, masy cał-
kowitej pojazdu, z góry ustalonej prędkości przejazdu 
itp., jak i przejazdy pojazdów ruchu lokalnego. W ni-
niejszej pracy w trakcie planowania badań założono, że 
źródłem drgań propagowanych do otoczenia będą prze-
jazdy pojazdów samochodowych ruchu lokalnego (prze-
jazdy samochodów osobowych i lekkich samochodów 
ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, przejazdy sa-
mochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t 
oraz przejazdy autobusów), które generują drgania cha-
rakterystyczne w konkretnych lokalizacjach. Przyjmując 
takie złożenie, nie wprowadzamy na daną drogę w sposób 
sztuczny pojazdów, które teoretycznie daną drogą mogą 
się poruszać, ale się nie poruszają, lub poruszają się bar-
dzo rzadko.  Ponadto prędkość przejazdu ww. pojazdów 
danymi drogami jest dostosowywana przez kierujących do 
rodzaju i stanu nawierzchni –  a nie do z góry narzuco-
nych wytycznych odnośnie prędkości, z jaką mają się po-
ruszać – co ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o rejestrację 
i analizę poziomu drgań rzeczywiście propagowanych do 
otoczenia w danej lokalizacji pomiarowej.

W tabelach 1 do 8 zestawiono uśrednione wartości 
maksymalnych przyspieszeń drgań z wszystkich zareje-
strowanych w poszczególnych lokalizacjach pomiarowych 
przebiegów czasowych drgań generowanych przejazdami 
poszczególnych grup pojazdów. Dane prezentowane w ta-
belach (w funkcji odległości punktu pomiarowego od kra-
wędzi jezdni i kierunku prowadzonego pomiaru) uzupeł-
niono o wartości odchyleń standardowych, które pokazu-
ją rozrzuty zarejestrowanych maksymalnych wartości 
przyspieszeń drgań wokół wartości średnich – co jest 
szczególnie istotne, gdy w pracy nie ma możliwości zapre-
zentowania wszystkich danych. W związku z tym, iż 
w większości analizowanych w pracy lokalizacji pomiaro-
wych (poza jezdniami z nawierzchniami bitumicznymi) 
znaczna część przejazdów w obu kierunkach odbywała się 
środkiem drogi, przyjęto, że analiza porównawcza zosta-
nie przeprowadzona dla wszystkich zarejestrowanych 
przejazdów w danej grupie pojazdów – niezależnie od kie-
runku ruchu. W nawiasach podano liczbę zarejestrowa-
nych akcelerogramów w przypadku poszczególnych grup 
pojazdów.

Rys. 1. Rozmieszczenie czujników i punktów pomiarowych w lokalizacjach pomiarowych 
Źródło: opracowanie własne

Fot. 9. Stanowisko badawcze
Źródło: opracowanie własne

Wyniki pomiarów
Analizę wpływu stanu technicznego nawierzchni jezdni 
na poziom drgań propagowanych do otoczenia można 
przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszy z nich może 
polegać na analizie porównawczej wartości najnieko-
rzystniejszych spośród wszystkich przebiegów czasowych 
przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacjach po-
miarowych charakteryzujących się tym samym rodzajem 
nawierzchni i zróżnicowanym stanem technicznym. Inny 
sposób to analiza porównawcza wartości uśrednionych 
z wszystkich zarejestrowanych w przyjętych lokaliza-
cjach pomiarowych maksymalnych wartości przyspieszeń 
drgań – niezależnie dla każdej z analizowanych w pracy 
grup pojazdów generujących drgania. Pierwszy sposób 
wydaje się być uzasadniony z punktu widzenia projek-
tantów konstrukcji budowlanych, którym ze względów 
projektowych może zależeć na pozyskiwaniu najnieko-
rzystniejszych wartości przyspieszeń drgań, jakie mogą 
wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie kołowych ciągów 
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Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 1

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:
Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
0.85 m 2.50 m 9.10 m 0.85 m 2.50 m 9.10 m 0.85 m 2.50 m 9.10 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×12)

Średnia 
arytmetyczna 14 13 7 13 10 9 17 11 9

Odchylenie 
standardowe 8 6 3 7 2 2 12 3 2

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie cał-
kowitej powyżej 3.5 t (×23)

Średnia  
arytmetyczna 37 29 17 29 18 14 40 19 21

Odchylenie 
standardowe 23 17 9 23 10 5 29 9 15

Przejazdy AUTOBUSÓW (×6)

Średnia  
arytmetyczna 54 24 13 93 19 13 79 29 14

Odchylenie 
standardowe 93 30 10 184 21 9 138 36 9

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 2

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:
Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
1.22 m 2.5 m 7.5 m 1.22 m 2.5 m 7.5 m 1.22 m 2.5 m 7.5 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×13)

Średnia  
arytmetyczna 57 53 23 33 44 17 59 102 30

Odchylenie 
standardowe 23 19 13 11 17 6 25 45 15

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie cał-
kowitej powyżej 3.5 t (×24)

Średnia  
arytmetyczna 186 143 51 98 130 35 179 293 67

Odchylenie 
standardowe 131 79 21 81 65 9 143 174 24

Przejazdy AUTOBUSÓW (×5)

Średnia  
arytmetyczna 198 154 53 114 87 41 138 211 59

Odchylenie 
standardowe 141 84 6 102 30 13 77 84 11

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 3

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:

Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:

0.85 m 2.50 m 7.50 m 0.85 m 2.50 m 7.50 m 0.85 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]

Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×16)

Średnia  
arytmetyczna 216 131 62 215 67 73 327 59 73

Odchylenie 
standardowe 63 36 11 95 22 23 182 18 16

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie cał-
kowitej powyżej 3.5 t (×12)

Średnia  
arytmetyczna 747 420 208 1147 213 224 1497 424 348

Odchylenie 
standardowe 273 116 85 783 86 97 696 206 239
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Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 4

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:

Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:

0.15 m 2.50 m 7.50 m 0.15 m 2.50 m 7.50 m 0.15 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]

Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×16)

Średnia  
arytmetyczna 217 102 17 148 77 25 249 118 23

Odchylenie  
standardowe 128 33 6 72 46 20 215 79 12

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie cał-
kowitej powyżej 3.5 t (×7)

Średnia  
arytmetyczna 486 218 43 330 168 49 666 366 50

Odchylenie 
standardowe 259 99 8 170 84 16 468 289 12

Tabela 4

Tabela 6

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 5

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:

Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:

0.65 m 2.50 m 7.50 m 0.65 m 2.50 m 7.50 m 0.65 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]

Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×28)

Średnia  
arytmetyczna 268 178 75 480 340 101 523 349 102

Odchylenie 
standardowe 130 68 20 206 125 36 219 137 35

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 6

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:

Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:

0.60 m 2.50 m 7.50 m 0.60 m 2.50 m 7.50 m 0.60 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]

Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×27)

Średnia  
arytmetyczna 170 124 54 333 277 62 290 356 68

Odchylenie 
standardowe 62 49 17 122 99 18 99 137 23

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 7

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:

Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:

0.75 m 2.50 m 7.50 m 0.75 m 2.50 m 7.50 m 0.75 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]

Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×12)

Średnia  
arytmetyczna 172 51 32 212 74 48 347 55 33

Odchylenie 
standardowe 124 28 21 105 35 27 225 35 17

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie  
całkowitej powyżej 3.5 t (×5)

Średnia  
arytmetyczna 347 119 67 541 238 107 695 151 90

Odchylenie 
standardowe 99 33 14 251 73 20 204 30 20
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Analiza wyników
Porównując ze sobą uśrednione wartości maksymalnych 
przyspieszeń drgań zarejestrowanych w bezpośrednim są-
siedztwie drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltowej o dobrym 
(tabela 1 – lokalizacja pomiarowa nr 1) i złym stanie tech-
nicznym nawierzchni (tabela 2 – lokalizacja nr 2), należy 
stwierdzić, że przy porównywalnej średniej prędkości prze-
jazdu pojazdów kołowych wpływ pogarszającego się stanu 
technicznego nawierzchni na intensyfikację poziomu drgań 
propagowanych do otoczenia jest bezsporny w każdej z roz-
patrywanych w pracy grup pojazdów. W przypadku obcią-
żeń dynamicznych od pojazdów generowanych przejazda-
mi samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężaro-
wych o masie całkowitej do 3.5 t po jezdni z nawierzchnią 
asfaltową o złym stanie technicznym w pierwszym punkcie 
pomiarowym (zlokalizowanym najbliżej krawędzi jezd-
ni) odnotowano maksymalne wartości przyspieszeń drgań 
w kierunku pionowym (kierunek z) aż o 315% większe 
niż w przypadku maksymalnych przyspieszeń drgań za-
rejestrowanych w pobliżu drogi o analogicznej konstruk-
cji, ale z nawierzchnią w dobrym stanie technicznym. 
W płaszczyźnie poziomej przyrost maksymalnych wartości 
przyspieszeń drgań w 1.p.p. nie był tak istotny i wyniósł 
odpowiednio 155% w kierunku x (równoległym do osi 
drogi) i 250% w kierunku y (prostopadłym do osi jezdni). 
Z jeszcze większym przyrostem maksymalnych wartości 
przyspieszeń drgań mamy do czynienia w przypadku drgań 
generowanych przejazdami samochodów ciężarowych 
o masie całkowitej powyżej 3.5 t, który w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi (punkt nr 1) wyniósł: 400% – w kierun-
ku pionowym oraz od 240% do 345% – w płaszczyźnie po-
ziomej odpowiednio w kierunku x i kierunku y.  Znacznie 
mniejszy wzrost wartości przyspieszeń drgań stwierdzono 
w przypadku obciążeń dynamicznych od pojazdów genero-
wanych przejazdami autobusów. W punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym najbliżej krawędzi jezdni (punkt nr 1) 
maksymalne wartości przyspieszeń drgań wzrosły o 270% 
– w kierunku pionowym oraz o 25% do 75% – odpowied-
nio w kierunkach x i y.

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika również, że 
w drugim punkcie pomiarowym (punkt nr 2) – oddalonym 

o 2.5 metra od krawędzi drogi z jezdnią o nawierzchni as-
faltowej o złym stanie technicznym – mamy do czynienia 
z jeszcze większą intensywnością drgań w płaszczyźnie po-
ziomej – zwłaszcza w kierunku y, prostopadłym do osi jezd-
ni, niż w pierwszym punkcie pomiarowym (punkt nr 1) 
usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Przy ob-
ciążeniach dynamicznych od pojazdów generowanych prze-
jazdami autobusów maksymalne wartości przyspieszeń 
drgań w kierunku y rosną w porównaniu z odpowiednimi 
wartościami wyznaczonymi w przypadku przejazdów tej 
samej grupy pojazdów po drodze z nawierzchnią asfaltową 
o dobrym stanie technicznym o 635%. W przypadku ob-
ciążeń dynamicznych od pojazdów generowanych przejaz-
dami samochodów osobowych i lekkich ciężarowych o ma-
sie całkowitej do 3.5 t oraz samochodów ciężarowych o ma-
sie całkowitej powyżej 3.5 t adekwatne przyrosty amplitud 
w kierunku y są jeszcze większe i wynoszą odpowiednio: 
795% oraz 1435%. Tak gwałtowny wzrost  wartości przy-
spieszeń drgań wraz z odległością od źródła wymuszenia 
(szczególnie intensywny w płaszczyźnie poziomej w kierun-
ku y) może wskazywać na lokalne niejednorodności gruntu 
lub istotną zmianę w uwarstwieniu gruntu wzdłuż przyję-
tego profilu pomiarowego, lecz niewątpliwie na taki stan 
rzeczy wpłynął również zły stan techniczny nawierzchni, 
który przyczynił się do propagacji do otoczenia drgań 
o znacznie bardziej złożonym widmie.

Znacznie mniejszy wpływ pogarszającego się stanu 
technicznego nawierzchni na poziom drgań propagowa-
nych do otoczenia odnotowano natomiast w przypadku 
drogi gruntowej z nawierzchnią żwirową (tabela 7 i tabela 
8 – odpowiednio lokalizacje pomiarowe nr 7 i nr 8). Zły 
stan techniczny drogi gruntowej przyczynił się do wzrostu 
maksymalnych wartości przyspieszeń drgań w kierunku 
pionowym w punkcie pomiarowym usytuowanym w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi (punkt nr 1) zaledwie o 115% 
– w przypadku drgań generowanych przejazdami samo-
chodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych 
oraz o 80% w przypadku przejazdów samochodów ciężaro-
wych o masie całkowitej powyżej 3.5 t. W płaszczyźnie po-
ziomej, w tym samym punkcie pomiarowym, przyrosty 

Tabela 8

Źródło: opracowanie własne

Wyniki dla lokalizacji pomiarowej nr 8

Przejazdy pojazdów:

Punkt pomiarowy:
Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3 Nr1 Nr2 Nr3

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
0.60 m 2.50 m 7.50 m 0.60 m 2.50 m 7.50 m 0.60 m 2.50 m 7.50 m

Wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
Kierunek z Kierunek x Kierunek y

Przejazdy samochodów 
OSOBOWYCH i LEKKICH 
CIĘŻAROWYCH o masie 
całkowitej do 3.5 t (×16)

Średnia  
arytmetyczna 371 176 118 285 100 83 418 186 78

Odchylenie 
standardowe 222 106 72 151 45 49 184 89 45

Przejazdy samochodów 
CIĘŻAROWYCH o masie cał-
kowitej powyżej 3.5 t (×4)

Średnia  
arytmetyczna 621 315 253 603 242 168 579 303 168

Odchylenie 
standardowe 242 147 150 108 106 20 64 89 76
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przyspieszeń drgań są jeszcze mniejsze i w przypadku 
pierwszej grupy pojazdów (o masie całkowitej do 3.5 t) wy-
noszą odpowiednio: 35% – w kierunku x oraz 20% w kie-
runku y. W przypadku drugiej grupy pojazdów (pojazdy 
o masie całkowitej powyżej 3.5 t) w kierunku x odnotowa-
no tylko nieznaczny kilkunastoprocentowy przyrost ampli-
tud (10%), podczas gdy w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni (kierunek y) stwierdzono porównywalny spadek 
wartości amplitud przyspieszeń drgań o 15%. Wraz ze 
wzrostem odległości od źródła drgań procentowe różnice 
pomiędzy uśrednionymi wartościami maksymalnych przy-
spieszeń drgań rosną – nie przekraczają jednakże wartości 
280% w kierunku pionowym w przypadku obu analizowa-
nych grup pojazdów (punkt nr 3) oraz 235% w płaszczyź-
nie poziomej w kierunku y w przypadku pojazdów o masie 
całkowitej do 3.5 t (punkt nr 2) i 100% w przypadku sa-
mochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3.5 t 
(punkt nr 2). 

Co może dziwić, odmienną sytuację zaobserwowano 
w przypadku lokalizacji pomiarowych usytuowanych 
w pobliżu dróg z jezdniami o nawierzchniach: betonowej 
(tabele 3 i 4 – lokalizacje nr 3 i 4) i brukowanej (tabele 5 
i 6 – lokalizacje pomiarowe nr 5 i 6). W obu przypadkach 
mamy do czynienia z istotnym pogorszeniem stanu tech-
nicznego nawierzchni (fotografie: 3, 4, 5 i 6), a pomimo 
to uśrednione maksymalne wartości przyspieszeń drgań 
w każdej z analizowanych w pracy grup pojazdów charak-
teryzują się niższymi wartościami w porównaniu z danymi 
zarejestrowanymi w lokalizacjach pomiarowych usytu-
owanych w pobliżu dróg o analogicznych konstrukcjach 
jezdni, ale o zdecydowanie lepszym stanie technicznym 
nawierzchni. 

W przypadku lokalizacji pomiarowych nr 3 i nr 4 – 
usytuowanych w pobliżu drogi z jezdnią o nawierzchni 
betonowej, w pierwszym punkcie pomiarowym (punkt nr 
1) w kierunku pionowym z odnotowano praktycznie iden-
tyczne wartości uśrednionych maksymalnych przyspie-
szeń drgań generowanych przejazdami samochodów oso-
bowych i lekkich samochodów ciężarowych (różnica 
+0.1%). Samochody ciężarowe o masie całkowitej powy-
żej 3.5 t generują natomiast o 35% niższe wartości przy-
spieszeń drgań w przypadku przejazdów nawierzchnią o zde-
cydowanie gorszym stanie technicznym. W płaszczyźnie 
poziomej różnice pomiędzy maksymalnymi wartościami 
przyspieszeń drgań są jeszcze większe. W przypadku ob-
ciążeń dynamicznych generowanych przejazdami pojaz-
dów zaliczanych do pierwszej grupy (o masie całkowitej 
do 3.5 t) maksymalna wartość przyspieszeń drgań reje-
strowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni be-
tonowej o złym stanie technicznym (w punkcie nr 1) ob-
niżyła się w stosunku do analogicznej wartości wyznaczo-
nej w tym samym punkcie pomiarowym dla drogi o śred-
nim stanie technicznym nawierzchni o 30% – w kierunku 
x oraz o 25% – w kierunku y. W przypadku drugiej grupy 
pojazdów (o masach całkowitych powyżej 3.5 t) uśrednio-
ne wartości maksymalnych przyspieszeń drgań w kierun-
kach x i y zmniejszyły się odpowiednio o: 70% i 55%. 

Procentowe różnice pomiędzy uśrednionymi wartościami 
maksymalnych przyspieszeń drgań generalnie rosną wraz 
z odległością od źródła drgań, uzyskując swoje maksima 
w najbardziej oddalonym od jezdni trzecim punkcie po-
miarowym (punkt nr 3). Maksymalne odnotowane spadki 
wartości uśrednionych maksymalnych przyspieszeń drgań 
nie przekraczają 80% w kierunku pionowym oraz 85% 
w płaszczyźnie poziomej (w kierunku y).

Porównując uśrednione maksymalne wartości przy-
spieszeń drgań wyznaczonych w przypadku lokalizacji po-
miarowych nr 5 i nr 6 – usytuowanych w pobliżu drogi 
z nawierzchnią brukowaną o średnim (tabela 5) i bardzo 
złym stanie technicznym nawierzchni (tabela 6) – należy 
stwierdzić, że podobnie jak w przypadku drogi z na-
wierzchnią betonową i tutaj mamy do czynienia z istotny-
mi, chociaż nie aż tak znaczącymi spadkami przyspieszeń 
drgań spowodowanych pogorszeniem się stanu technicz-
nego nawierzchni. W przypadku obciążeń dynamicznych 
od pojazdów generowanych ruchem samochodów o masie 
całkowitej do 3.5 t w pierwszym punkcie pomiarowym 
(punkt nr 1) odnotowano obniżenie uśrednionych maksy-
malnych wartości przyspieszeń drgań o 35% – w kierun-
ku pionowym (z), 30% – w kierunku poziomym równole-
głym do osi drogi (x) oraz o 45% – w kierunku poziomym 
prostopadłym do osi drogi (y). Procentowe spadki warto-
ści maksymalnych amplitud przyspieszeń drgań general-
nie nie ulegają znaczącym zmianom wraz ze wzrostem 
odległości od źródła drgań i utrzymują się na poziomie 
nieprzekraczającym 45%.

Niestety w przypadku lokalizacji pomiarowych nr 5 i nr 6, 
podobnie jak w przypadku lokalizacji pomiarowych usytu-
owanych w pobliżu drogi gruntowej (punkty nr 7 i nr 8) 
oraz drogi z jezdnią o nawierzchni betonowej (punkty nr 3 
i nr 4) nie było możliwe zarejestrowanie przebiegów czaso-
wych przyspieszeń drgań wygenerowanych przejazdami 
autobusów. W pierwszym przypadku nie było także możli-
wości porównania wartości przyspieszeń drgań generowa-
nych przejazdami samochodów ciężarowych.

Biorąc pod uwagę, iż maksymalne błędy wskazań ukła-
du pomiarowego złożonego z:16-bitowego analizatora 
drgań KSD-400, zestawu niskoczęstotliwościowych piezo-
elektrycznych czujników przyspieszeń firmy DYTRAN i oka-
blowania – zgodnie z okresowo wystawianymi świadectwa-
mi sprawdzenia torów pomiarowych (według przepisów 
metrologicznych o piezoelektrycznych czujnikach drgań 
wprowadzonych przez prezesa Głównego Urzędu Miar 
z dnia 8 czerwca 1995 r. [11]) nie przekraczają kilku pro-
cent, prezentowane w niniejszym rozdziale wyniki przepro-
wadzonych analiz porównawczych zaokrąglono do ±5%.

W związku ze znaczną liczbą danych pozyskanych 
w trakcie przeprowadzonych pomiarów oraz obszernością 
niniejszej pracy nie było możliwe omówienie szczegółowych 
wyników analiz struktury częstotliwościowej zarejestrowa-
nych wibrogramów. Analiza rozkładów częstotliwościowych, 
podobnie jak  analiza wpływu rodzaju nawierzchni drogowej 
na poziom drgań propagowanych do otoczenia, wymaga 
odrębnego omówienia. 
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Podsumowanie
Jak wskazują prezentowane w pracy wyniki badań uśred-
nione wartości maksymalnych przyspieszeń drgań propa-
gowanych do otoczenia z drogi z jezdnią o nawierzchni as-
faltowej w złym stanie technicznym (lokalizacja pomiaro-
wa nr 2) przy zbliżonych średnich prędkościach przejazdu 
pojazdów ruchu lokalnego (wynoszących w lokalizacjach 
pomiarowych nr 1 i nr 2 odpowiednio: 56 i 57 km/h – 
w przypadku przejazdu pojazdów o masie całkowitej do 
3.5 t oraz odpowiednio 56 i 52 km/h – w przypadku po-
jazdów o masie całkowitej powyżej 3.5 t), w zależności od 
kierunku pomiaru i odległości punktu pomiarowego od 
krawędzi jezdni, mogą być nawet piętnastokrotnie wyższe 
(maksymalny odnotowany wzrost wartości uśrednionych 
maksymalnych przyspieszeń drgań w kierunku y w odle-
głości 2.5 metra od krawędzi jezdni wynosi ponad 1435%) 
od odpowiadających im maksymalnych wartości przyspie-
szeń drgań rejestrowanych w pobliżu drogi o podobnej 
konstrukcji, ale z nawierzchnią w dobrym stanie technicz-
nym (lokalizacja nr 1). 

W przypadku drogi gruntowej z nawierzchnią żwiro-
wą o złym stanie technicznym (lokalizacja nr 8 – w której 
przypadku nawet w stanie technicznym dobrym poziom 
drgań propagowanych do otoczenia i tak jest kilkunasto-
krotnie wyższy niż w przypadku dróg z nawierzchniami 
bitumicznymi), przy porównywalnej średniej prędkości 
przejazdu pojazdów ruchu lokalnego (wynoszącej 52 
km/h  w lokalizacji nr 7 i 53 km/h w lokalizacji nr 8 – dla 
pojazdów o masie całkowitej do 3.5 t oraz odpowiednio: 
57 i 55 km/h – w przypadku pojazdów o masie całkowitej 
powyżej 3.5 t) odnotowano maksymalnie tylko kilkukrot-
ny wzrost uśrednionych maksymalnych wartości przy-
spieszeń drgań (maksymalnie o 280% w kierunku z) 
w porównaniu z maksymalnymi przyspieszeniami drgań 
rejestrowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tej samej 
drogi, ale na odcinku o nawierzchni, której stan określono 
jako średni (lokalizacja nr 7). 

Odwrotny wpływ pogarszającego się stanu techniczne-
go nawierzchni na poziom drgań propagowanych do oto-
czenia stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
z jezdniami o nawierzchniach betonowej (lokalizacje po-
miarowe nr 3 i nr 4) i brukowanej (lokalizacje pomiarowe 
nr 5 i nr 6). W obu przypadkach wraz z pogorszeniem się 
stanu technicznego nawierzchni odnotowano znacząco niż-
sze średnie prędkości przejazdu pojazdów ruchu lokalnego, 
którym towarzyszyły kilkudziesięcioprocentowe spadki 
uśrednionych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań 
(maksymalnie o: –85% na drodze z nawierzchnią betonową 
i o –45% – na drodze brukowanej). W przypadku drogi 
brukowanej różnica pomiędzy średnimi prędkościami prze-
jazdów samochodów osobowych i lekkich samochodów cię-
żarowych po odcinkach dróg o średnim i złym stanie tech-
nicznym nawierzchni wyniosła ponad 14 km/h (przy śred-
niej prędkości przejazdu drogą o średnim stanie technicz-
nym nawierzchni wynoszącej 41 km/h). Nieco mniejsze 
różnice odnotowano w przypadku drogi z jezdnią o na-
wierzchni betonowej.  Wynoszą one odpowiednio: 6 km/h 

– w przypadku pojazdów o masie całkowitej do 3.5 t oraz 8 
km/h – w przypadku pojazdów o masie całkowitej powyżej 
3.5 t (przy średniej prędkości przejazdów drogą o średnim 
stanie technicznym nawierzchni wynoszącej odpowiednio: 
61 km/h i 58 km/h).

Podsumowując, należy stwierdzić, iż przeprowadzone 
pomiary przyspieszeń drgań propagowanych do otoczenia 
z drogowych ciągów komunikacyjnych oraz analizy porów-
nawcze uśrednionych wartości z maksymalnych przyspie-
szeń drgań, które realizowano dla ośmiu lokalizacji pomia-
rowych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
z jezdniami o nawierzchniach: bitumicznej, betonowej, 
brukowanej i żwirowej – przy dwóch zróżnicowanych sta-
nach technicznych nawierzchni i obciążeniach dynamicz-
nych od pojazdów generowanych przejazdami pojazdów 
kołowych ruchu lokalnego dowodzą, że nie zawsze wraz 
z istotnym pogorszeniem stanu technicznego nawierzchni 
mamy do czynienia z intensyfikacją negatywnych oddziały-
wań parasejsmicznych propagowanych do otoczenia. 
Istotnego podwyższenia poziomu drgań propagowanych 
do otoczenia należy się z pewnością spodziewać natomiast 
wszędzie tam, gdzie nie nastąpi znaczący spadek prędkości 
przejazdu pojazdów na odcinkach dróg o złym stanie tech-
nicznym. 
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Wprowadzenie1

Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w Polsce 
w latach (2006–2010) wzrosła o około 40% (z 16,5 do 23 
mln). Wzrost znaczenia samochodu jako środka transportu 
powoduje zatem konieczność prowadzenia bardziej szcze-
gółowych badań, związanych z wyznaczaniem potoków 
ruchu i zasięgów oddziaływania ośrodków generujących 
największe dojazdy. Przesłanki popytowe mają bowiem 
fundamentalne znaczenie z punktu widzenia organizacji 
i kształtowania systemów transportowych. Z tych powo-
dów jesienią 2010 roku Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN (IGiPZ PAN) przeprowadził wła-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: P. Śleszyński 
50%, P. Rosik 50%,
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STRUKTURa dROGOWeGO RUchU  
dOJaZdOWeGO dO WaRSZaWy  
W ŚWIeTle Badań KORdONOWych1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań kordonowych, 
przeprowadzonych na 23 wlotach do Warszawy w październiku 2010 
roku w ramach jednej z części projektu systemowego „Trendy roz-
wojowe Mazowsza”. Projekt był realizowany w Instytucie Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zamówienie Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego oraz władz samorządowych wojewódz-
twa. Badania były związane z potrzebą kompleksowego zdiagnozowania 
sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu mazowieckiego, w tym rozpo-
znania powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych. W tym celu ze-
brano informacje na temat natężenia ruchu pojazdów samochodowych, 
wjeżdżających do Warszawy w godzinach 6.00–11.00 oraz skrótów 
literowych z tablic rejestracyjnych. Na tej podstawie wyznaczono kie-
runki dojazdów, strukturę pojazdów w ruchu oraz zasięg oddziaływania 
Warszawy. W szczególności stwierdzono, że przyjazdy do Warszawy 
w okresie porannym w godzinach 6.00–11.00 na głównych 21 wlotach 
obejmują 124 tysiące pojazdów silnikowych i około 187 tysięcy osób, przy 
czym dominują samochody osobowe (84%). Z powiatów graniczących 
ze stolicą pochodziło 37% ruchu, z województwa mazowieckiego (bez 
Warszawy) – 53%, a z samej Warszawy – 32%. Szczególnie charakte-
rystyczne jest wysokie natężenie przyjazdów z kierunku wschodniego, 
świadczące nie tylko o atrakcyjności Warszawy, ale także braku alterna-
tywnych miejsc pracy i swoistym uzależnieniu od stolicy kraju. Wyniki 
badań wskazują, że większość ruchu wjazdowego pochodzi z powiatów 
okalających Warszawę, a zasięg oddziaływania jest zgodny z modelem 
grawitacyjnym. Badania wskazują też na rosnącą rolę dojazdów do pracy 
i usług ze strefy podmiejskiej, związaną z procesami dekoncentracji osad-
niczej i żywiołowej suburbanizacji. Ocenia się, że jest to zagrożeniem dla 
ładu przestrzennego w wymiarze transportowo-osadniczym. 
Słowa kluczowe: transport drogowy, natężenie ruchu, struktura ruchu 
pojazdów, badania kordonowe, metoda tablic rejestracyjnych 

sne badania kordonowe na wlotach do Warszawy. Dzięki 
nim rozpoznano strukturę, natężenie oraz pochodzenie 
(źródła terytorialne) ruchu dojazdowego do stolicy. Pomiary 
zrealizowano w dniach 18, 20, 25 i 27 październiku 2010 
roku. Wyniki pomiarów były następnie wykorzystane 
w projekcie „Zagospodarowanie infrastrukturalne i ka-
pitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza”, 
realizowanym w IGiPZ PAN w latach 2010–2011 dla 
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego i samorzą-
du województwa mazowieckiego w ramach projektu syste-
mowego „Trendy rozwojowe Mazowsza”.

Przeprowadzone badanie kordonowe pojazdów nie było 
związane, jak w większości tego typu badań, z ankietowa-
niem kierowców pojazdów wjeżdżających do Warszawy. 
W badaniu została wykorzystana jedynie metoda obserwa-
cji tablic rejestracyjnych pojazdów. Przeprowadzający ba-
danie potoków ruchu2 dokonywali zapisu liczby przejeż-
dżających pojazdów w podziale na kategorie pojazdów oraz 
oznaczeń literowych tablic rejestracyjnych. Pojazdy te prze-
kraczały granice miasta w wybranych, charakteryzujących 
się największym natężeniem ruchu (tj. ulokowanych na 
wszystkich drogach krajowych lub wojewódzkich, a także 
na niektórych drogach powiatowych) w 21 punktach wlo-
towych do Warszawy. Do punktów tych zaliczono miejsca, 
w których przecinają administracyjne granice miasta nastę-
pujące ulice: Modlińska, Płochocińska, Radzymińska, 
Łodygowa, Chełmżyńska, Żołnierska, Okuniewska, Trakt 
Brzeski, Szosa Lubelska, Patriotów (odrębnie część wschod-
nia i zachodnia), Wał Miedzeszyński, Drewny, Puławska, 
Aleja Krakowska, Aleje Jerozolimskie, Warszawska, 
Połczyńska, Górczewska, Arkuszowa oraz Pułkowa (rys. 1). 
Dodatkowo przeprowadzono badanie na Alei Krakowskiej 
oraz ulicy Mszczonowskiej w Jankach, w miejscu gdzie do 
Alei Krakowskiej następuje wlot drogi krajowej nr 8, które 
nie są przedmiotem analiz w niniejszym artykule. Wybrane 
wloty nie obejmują z oczywistych względów wszystkich 
możliwości dotarcia samochodem do Warszawy w 2010 
roku, ale ze względu na parametry techniczno-funkcjonal-
ne dróg i ich przepustowość mają w tym dominujący udział.

W wymienionych punktach pomiarowych przepro-
wadzający badanie dokonali analizy potoków ruchu za 
pomocą metody obserwacji pojazdów, tj. ich zliczenia 

2 W badaniach uczestniczyli studenci Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Prace te zaprojektował i koordynował P. Rosik.
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krzywienie ścieżek przejazdu względem odległości euklide-
sowej wskutek kongestii ruchu, ale przykład ten wskazuje 
na proporcjonalny rozkład ciążeń, dosyć zgodny z modelem 
grawitacyjnym.

Bardzo charakterystyczną prawidłowością natężenia ru-
chu był jego obserwowany spadek wraz z upływem czasu 
w badanych godzinach szczytu porannego. Najwyższe łącz-
ne wartości natężenia ruchu odnotowano w najwcześniej-
szym okresie pomiarowym, tj. w godzinach 6.00–7.00 (ta-
bela 1, rys. 2). W kolejnych kwadransach natężenie ruchu 
konsekwentnie spadało. Taki rozkład na pierwszy rzut oka 
wydaje się być wątpliwy, ale jeśli weźmie się pod uwagę 
przepustowość w poszczególnych przekrojach i płynność 
ruchu, jest to uzasadnione. Zmniejszanie się wjeżdżającej 
liczby pojazdów wiąże się bowiem najprawdopodobniej ze 
spadkiem średniej prędkości ruchu, wynikającej z narasta-
jącego zatłoczenia.

Powyższe wyjaśnienie potwierdza bardziej dokładna 
statystyka. Najwyższe minimum natężenia ruchu przypa-
da pomiędzy godziną 8.00 i 9.00 (119 pojazdów), z czego 
należy wnioskować, że w tym czasie nasilenie przejazdów 
na kordonie Warszawy jest największe. Z kolei najniższe 
odchylenie standardowe przypada na czas pomiędzy 9.00 
i 10.00 i na tej podstawie można wnioskować o najwięk-
szym spłaszczeniu natężenia ruchu na poszczególnych 
wlotach.

Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych
Źródło: opracowanie własne (podkład IGiPZ PAN wykonany przez W. Pomianowskiego na podstawie 
Cyfrowej mapy Polski)

wraz z zapisem oznaczeń literowych na tablicach reje-
stracyjnych, umożliwiających identyfikację terytorialną. 
Badanie przeprowadzono w szczycie porannym (w go-
dzinach 6.00–11.00) w dwóch dniach roboczych (ponie-
działek i środa) na wlotach w Warszawie lewobrzeżnej 
(18 i 20 października) oraz prawobrzeżnej (25 i 27 paź-
dziernika). Metoda obserwacji tablic rejestracyjnych po-
zwoliła na ocenę przeciętnej długości podróży kierow-
ców przekraczających granice miast oraz kierunków po-
toków ruchu. Tym samym rezultaty badania posłużyły 
do analizy zasięgu oddziaływania Warszawy oraz powią-
zań funkcjonalnych w regionie.

Natężenie ruchu i struktura pojazdów
Na podstawie pomiarów stwierdzono, że do Warszawy 
w pięciogodzinnym okresie porannym wjeżdża drogami 
krajowymi i wojewódzkimi 124,2 tysiące pojazdów silni-
kowych. Z tego na Warszawę lewobrzeżną przypada 64,7 
tysiąca (52,1%), a na prawobrzeżną – 59,5 tysiąca (47,9%). 
Jest to dosyć równomierny rozkład, nawet jeśli uwzględ-
nić, że dla zachodniej części aglomeracji zbadano 9, a dla 
wschodniej – 12 wlotów.

Warto zwrócić uwagę, że podobnie proporcjonalne wy-
niki otrzyma się, jeśli porównać te dane z liczbą ludności 
w jednakowym promieniu, np. licząc 50 kilometrówod ści-
słego centrum stolicy. Pomijając mieszkańców w granicach 
administracyjnych miasta, w przypadku części lewobrzeż-
nej otrzymujemy 665 tysięcy osób, a prawobrzeżnej – 695 
tysięcy osób. Dzieląc liczbę pojazdów na wlotach przez licz-
bę mieszkańców dla każdego z brzegów Wisły, otrzymuje-
my 97 i 86 pojazdów na 1000 mieszkańców (odpowiednio 
dla lewego i prawego brzegu). Oczywiście, jest to pewne 
uproszczenie, pomijające zarówno bardziej złożoną struktu-
rę geograficzną ruchu i wybór środków transportu, jak i za-

Natężenie godzinowe ruchu wjazdowego w Warszawie  
w październiku 2010 r. w godz. 6.00-11.00

Charakterystyka
Godziny Ogółem 

(6-11)6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

Liczba pojazdów ogółem 26 937 27 020 25 117 23 010
22 
140 124 224

w tym do części lewobrzeżnej 12 965 14 239 13 085 12 235
12 
154 64 678

w tym do części prawobrzeżnej 13 972 12 781 12 032 10 775 9 986 59 546

Wartości charakterystyczne dla 21 wlotów (według kwadransów)

Minimum 57 112 119 105 92 57

Maksimum 730 731 667 638 590 731

Średnia arytmetyczna 321 319 299 274 264 296

Mediana 278 257 262 237 213 253

Odchylenie standardowe 172 167 152 149 152 160

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Natężenie ruchu wjazdowego w Warszawie w październiku 2010 r. w godz. 6.00–
11.00 (według kwadransów).
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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Strukturę pojazdów przedstawiono szczegółowo w tabe-
li 2 oraz na rysunku 3. Okazuje się, że udział samochodów 
osobowych był na ogół dość wyrównany i wahał się zazwy-
czaj w granicach 80–90%. Najbardziej od tego wzorca od-
biegała ulica Chełmżyńska, na której łączny udział samo-
chodów dostawczych i ciężarowych wyniósł ponad 26%, 
przy średniej dla całej Warszawy w wysokości ponad 13%. 
Z kolei powyżej 90% samochodów osobowych odnotowa-
no na zachodnim fragmencie ulicy Patriotów.

W kontekście przeprowadzonych badań i pozyskanych 
danych interesujące jest oszacowanie liczby osób wjeżdżają-
cych do stolicy. Niestety, w czasie przeprowadzonego bada-
nia kordonowego w 2010 roku nie badano szczegółowo 
pojazdów pod tym kątem i dlatego konieczne jest zastoso-
wanie innych pomocnych źródeł. Oszacowanie takie przy-
kładowo jest możliwe na podstawie znanych danych o na-
pełnieniu różnych kategorii pojazdów z Warszawskiego 
Badania Ruchu 2005 [1]. Ponieważ obydwa przekroje cza-
sowe różni pięć lat, jak też były one przedmiotem badań 
o odrębnych założeniach metodologicznych (np. w WBR 
2005 brak jest szczegółowych danych o napełnieniu pojaz-
dów w godz. 6.00–7.00), przedstawiane niżej szacunki na-
leży traktować orientacyjnie.

Dla celów obliczeń najpierw z badania WBR 2005 obliczo-
no średnie wartości napełnienia kategorii pojazdów, dostęp-
nych dla godzin 7.00–11.00: dla samochodów osobowych 
było to 1,485 osoby, dla mikrobusów – 2,987, dla lekkich sa-
mochodów dostawczych – 1,445 oraz dla samochodów cięża-
rowych – 1,175. Następnie wartości te odpowiednio prze-
mnożono. Otrzymano wynik dla Warszawy w wysokości 
187,2 tysiące osób, w tym 97,4 tysiące dla części lewobrzeżnej 
i 89,7 tysiąca dla części prawobrzeżnej. Obliczone wartości do-
tyczą ruchu porannego, obliczonego dla godzin 6.00–11.00.

Struktura geograficzna wjeżdżających pojazdów
Zgodnie z oczekiwaniami największa liczba pojazdów wjeż-
dżających do stolicy posiadała rejestracje odpowiadające po-
wiatom graniczącym z Warszawą w odpowiednim punkcie 
kontrolnym (tabela 3). Taki rozkład wynika z jednej strony 
dlatego, że kierowcy są racjonalni i wybierają w większości 
najkrótszą ścieżkę przejazdu, a z drugiej, że mieszkańcy więk-
szości powiatów nie mają dużego wyboru wśród dróg dojaz-
dowych do Warszawy. Dla powiatu pruszkowskiego były to 
w 2010 roku przede wszystkim dwa wloty, prawie jedna-
kowo istotne, tj. Aleja Krakowska oraz Aleje Jerozolimskie 
(w dalszej kolejności również ulica Warszawska oraz ulica 
Połczyńska). Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego wybie-
rają główną arterię łączącą Piaseczno z Warszawą, tj. ulicą 
Puławską lub w mniejszym stopniu ulicą Drewny (miesz-
kańcy Konstancina-Jeziornej) i Aleją Krakowską. Dla po-
wiatu warszawskiego zachodniego najważniejszymi drogami 
dojazdu są ulica Pułkowa (z Łomianek) oraz ulica Połczyńska 
i ulica Arkuszowa, a także w mniejszym stopniu ulica 
Górczewska. Na kierunku południowo-zachodnim z powia-
tu grodziskiego wybór pada głównie na Aleje Jerozolimskie, 
a mieszkańcy powiatu nowodworskiego wybierają najkrótszą 
drogę dojazdu ulicą Pułkową.

Tabela 2
 Struktura ruchu wjazdowego w Warszawie w październiku 2010 r. 

w godz. 6.00-11.00 według kategorii pojazdów

Kordon
Liczba 

pojazdów 
ogółem

Struktura według kategorii pojazdów (%)

osobowe mikrobusy 
i autobusy

lekkie 
dostawcze ciężarowe

Ogółem 124 224 84,2 2,6 8,6 4,6

w tym do części 
lewobrzeżnej 64 678 85,0 2,5 8,0 4,5

w tym do części 
prawobrzeżnej 59 546 83,4 2,7 9,2 4,7

Modlińska 8 386 85,3 3,7 7,2 3,8

Płochocińska 4 916 87,3 1,1 7,5 4,1

Radzymińska 10 080 86,6 3,0 6,9 3,5

Łodygowa 4 878 80,6 4,6 9,6 5,2

Chełmżyńska 2 714 71,7 2,0 15,9 10,3

Żołnierska 5 634 81,6 2,4 9,1 6,8

Okuniewska 3 834 83,0 0,4 12,4 4,2

Trakt Brzeski 5 502 78,0 3,0 13,6 5,4

Szosa Lubelska 3 590 79,2 2,7 10,5 7,6

Patriotów (wschód) 2 612 88,4 4,2 5,1 2,4

Patriotów (zachód) 3 400 90,5 1,8 6,4 1,3

Wał Miedzeszyński 4 000 83,2 1,6 11,1 4,1

Pułkowa 10 318 84,6 2,4 7,9 5,2

Arkuszowa 2 518 89,2 1,1 7,4 2,3

Górczewska 2 446 83,6 2,3 9,3 4,8

Połczyńska 8 380 80,6 2,0 10,2 7,2

Warszawska 3 328 85,1 1,5 11,5 1,9

Aleje Jerozolimskie 9 036 87,4 1,1 7,1 4,5

Aleja Krakowska 11 978 82,5 4,7 7,8 5,0

Puławska 11 276 87,9 2,5 6,6 3,0

Drewny 5 398 86,4 2,8 7,0 3,8

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Natężenie ruchu według wlotów w październiku 2010 r. w godzinach 6.00–11.00.
Źródło: opracowanie własne
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Z kolei po stronie prawobrzeżnej mieszkańcy powiatu le-
gionowskiego kierują się do stolicy ulicą Modlińską oraz w mniej-
szym stopniu ulicą Płochocińską. Głównymi drogami dojaz-
dowymi dla mieszkańców powiatu wołomińskiego są ulica 
Radzymińska, ulica Łodygowa i ulica Żołnierska. Trakt 
Brzeski oraz ulica Okuniewska są najbardziej istotne dla uda-
jących się do Warszawy z powiatu mińskiego, natomiast 
mieszkańcy powiatu otwockiego wybierają Wał Miedze-
szyński oraz obie ulice Patriotów, przy czym, co interesujące, 
więcej osób dojeżdża ulicami Patriotów niż Wałem Mie-
dzeszyńskim. Udział najbliższych Warszawie dziewięciu po-
wiatów w całości natężenia ruchu wjazdowego na poszcze-
gólnych wlotach waha się między 30–50%. Nie oznacza to 
jednak, że pozostały ruch należy do mieszkańców powiatów 
położonych w dalszej odległości.

Istotną prawidłowością było to, że kilkudziesięciopro-
centowy udział w ruchu na wszystkich wlotach mają pojaz-
dy zarejestrowane w Warszawie. Ponieważ badania wyko-
nano w szczycie porannym, może to oznaczać, że jakaś 
część rejestracji dotyczy osób zameldowanych w Warszawie, 
a mieszkających faktycznie w strefie podmiejskiej. Trudno 
bowiem sobie wyobrażać, że w tym czasie mogły być w ta-
kiej skali realizowane powroty w rytmie dziennym albo że 
przejazdy pojazdów zarejestrowanych w Warszawie doty-
czyły także dużej liczby powrotów o dłuższym interwale 
czasowym, tj. z poprzednich dni lub tygodni.

Zasięg oddziaływania
Na rysunku 4 przedstawiono zasięg oddziaływania War-
szawy wynikający ze struktury natężenia pojazdów prze-
kraczających granice stolicy według źródeł podróży (na 
podstawie rejestracji pojazdów).

Generalnie, analiza potwierdza wnioski wypływające 
z danych macierzowych o dojazdach do pracy [2] i w ten 
sposób można traktować je uzupełniająco lub nawet wy-
miennie. W przypadku dojazdów w promieniu około 100 
kilometrów od Warszawy charakterystyczna jest duża 
atrakcyjność stolicy dla osób dojeżdżających z powiatów 
województwa mazowieckiego, a także, choć w mniejszym 
stopniu, powiatów przylegających do Mazowsza (szczegól-
nie od wschodu i południowego-zachodu). 

Dokładniejsze porównanie danych z badania kordonowe-
go oraz dojazdów do pracy pokazuje jednak, że występują tu 
pewne różnice, związane z przemieszczeniami z dalszych od-
ległości. Daje to kolejne argumenty na rzecz poparcia hipo-
tezy o ruchu wahadłowym w rytmie tygodniowym lub nie-
doszacowania faktycznej liczby mieszkańców poprzez braki 
w zameldowaniach i dalej „oficjalnej” (de iure) rejestracji sta-
tystycznej ludności. Bardziej prawdopodobna hipoteza jest 
taka, że osoby mieszkające w Warszawie lub pod Warszawą, 
lecz zameldowane w miejscach położonych w dalszych odle-
głościach, poruszają się w aglomeracji warszawskiej pojazda-
mi z rejestracjami miejsca zameldowania.

Analiza daje też informacje na temat motoryzacji ludno-
ści (a ściślej zmotoryzowania w sensie faktycznego, codzien-
nego użytkowania samochodu) i wykorzystywania samo-
chodu osobowego jako środka przemieszczania się. Jest 
charakterystyczne, że podwyższone wskaźniki obserwuje 
się także na tych nielicznych kierunkach, które są stosun-
kowo dobrze skomunikowane transportem publicznym 
z centrum stolicy, czyli przede wszystkim wzdłuż kolejowej 

Liczba pojazdów na głównych wlotach do stolicy dla powiatów  
aglomeracji warszawskiej (źródło podróży)
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Al. Krakowska 2 424 1 108 167 348 11 978

Puławska 149 3 506 183 11 276

Pułkowa 112 2 221 1180 10 318

Radzymińska 3 380 190 162 10 080

Al. Jerozolimskie 2 731 106 346 976 9 036

Modlińska 121 158 2 996 431 8 386

Połczyńska 1 088 122 1 280 307 8 380

Żołnierska 1 605 158 127 5 634

Trakt Brzeski 237 2 034 5 502

Drewny 1 669 125 5 398

Płochocińska 313 1 462 4 916

Łodygowa 1 747 128 4 878

Wał 
Miedzeszyński 1604 4 000

Okuniewska 529 1 253 3 834

Szosa Lubelska 829 187 3 590

Patriotów (zach.) 1 745 3 400

Warszawska 1 148 157 173 3 328

Chełmżyńska 619 2 714

Patriotów 
(wsch.) 1263 2 612

Arkuszowa 1 122 2 518

Górczewska 732 2 446

Uwaga: w tabeli zaznaczono wyniki powyżej 100 samochodów zarejestrowanych w godz. 6-11.

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Liczba pojazdów wjeżdżających do Warszawy w październiku 2010 r. w godzinach 
6.00–11.00 na 1000 mieszkańców powiatu źródłowego
Źródło: opracowanie własne
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linii grodziskiej (al. Krakowska oraz al. Jerozolimskie). Jest 
to bardzo frapujące odkrycie, bowiem wskazuje albo na 
niewystarczający poziom obsługi komunikacyjnej na kie-
runku uważanym za najlepiej rozwinięty infrastruktural-
nie, albo też na siłę ludzkich przyzwyczajeń i brak przeko-
nania do alternatywnych względem własnego samochodu 
środków transportu.

Jeszcze innych wniosków dostarcza analiza natężenia 
i udziału wybranych środków transportu (rys. 5, 6). 
Charakterystyczny jest duży udział samochodów osobo-
wych na dalszych odległościach. Potwierdza to wnioski 
odnośnie tygodniowych lub innych wielodniowych ru-
chów wahadłowych pomiędzy obszarami peryferyjnymi, 
zwłaszcza zachodniej i północnej Polski, a ośrodkiem sto-
łecznym. Innym wyjaśnieniem jest długie faktyczne za-
mieszkiwanie przed rzeczywistym zameldowaniem w War-
szawie kierowców pojazdów zarejestrowanych w odda-
lonych obszarach Polski.

Rys. 6. Udział wybranych kategorii samochodów wjeżdżających do Warszawy w październiku 2010 r. w ogólnej liczbie pojazdów przyjeżdżających do Warszawy z danego powiatu
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 5. Kierunki i liczba samochodów osobowych wjeżdżających do Warszawy w paździer-
niku 2010 r.
Źródło: opracowanie własne 
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W przypadku autobusów i mikrobusów wysoki udział 
jest charakterystyczny, oprócz województwa mazowieckie-
go, również dla powiatów województw lubelskiego i świę-
tokrzyskiego, a także wschodniej części województwa łódz-
kiego oraz wybranych powiatów innych regionów. Z kolei 
układ przestrzenny udziału samochodów dostawczych ma 
charakter modelowy i wskazuje na optymalne wykorzysta-
nie zasobów zaplecza. Przeczy to równocześnie formułowa-
nym nieraz procesom „rozrywania” więzi z regionem, gdyż 
gdyby tak było, z pewnością proces osłabiania więzi i po-
wiązań funkcjonalnych byłby bardziej zróżnicowany prze-
strzennie. W przypadku pojazdów ciężarowych układ prze-
strzenny przyjmuje bardziej „mozaikowy” charakter (szcze-
gólnie poza województwem mazowieckim, ale również 
w podregionie radomskim).

Zależność pomiędzy natężeniem pojazdów przyjeżdża-
jących do Warszawy a odległością między Warszawą a po-
wiatem źródłowym (w linii prostej) zobrazowano na rysun-
ku 7. Okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z modelem 
grawitacyjnym oddziaływań. Stosunkowo wysokie dopaso-
wania funkcji generuje model wykładniczy (r=0,954, 
R2=0,910), zgodny ze wzorem: y = bx, gdzie y stanowi 
liczbę pojazdów przeliczoną na 1000 mieszkańców powia-
tu, x – odległość od centrum Warszawy w linii prostej, przy 
parametrach a=230,23 i b=0,958.

krajowych stanowiących wloty do Warszawy (tabela 4). 
Ruch pojazdów silnikowych ogółem na granicy Warszawy 
jest najwyższy na wlotach na ulicy Radzymińskiej, Alei 
Krakowskiej oraz ulicach Pułkowej i Puławskiej (na każ-
dym z wlotów w granicach 54–56 tysięcy pojazdów na 
dobę). Tak duży ruch przekracza ponad pięciokrotnie 
średni dobowy ruch na drogach krajowych w 2010 roku 
w Polsce. Nawet natężenie na najmniej zatłoczonej Szosie 
Lubelskiej oraz Trakcie Brzeskim przekraczało wskaźnik 
krajowy ponad dwukrotnie.

W odniesieniu do dynamiki zmian w latach 2005–2010 
w natężeniu ruchu na drogach krajowych prowadzących do 
Warszawy należy stwierdzić, że nie wzrosło ono znacząco 
w ujęciu procentowym w porównaniu do wzrostu ruchu, 
jaki nastąpił w tym okresie w całym kraju. Na żadnej z pro-
wadzących do stolicy dróg krajowych nie zaobserwowano 
wzrostu ruchu przekraczającego 22% (wskaźnik krajowy). 
W latach 2005–2010 wzrost ruchu samochodów osobo-
wych i mikrobusów był wyższy od wskaźnika krajowego 
jedynie w Jankach na drogach krajowych nr 7 i 8. Niewielkie 
wzrosty ruchu (poniżej 10%) charakteryzowały natomiast 
ulicę Połczyńską, ulicę Radzymińską oraz Trakt Brzeski.

Co interesujące, zaobserwowano ponadto spadek ru-
chu autobusowego na większości wlotów. Jest to wniosek 
z pewnością frapujący z punktu widzenia kształtowania 
się struktury dojazdów pracowniczych do Warszawy. 
W wyniku prowadzonych i zakończonych w latach 2005–
2010 inwestycji infrastrukturalnych należy stwierdzić, że 
na niektórych kierunkach prowadzących do stolicy nastą-
piło niewielkie polepszenie warunków podróżowania sa-
mochodem. Niemniej z drugiej strony, nawet niewielkie 
przyrosty względne ruchu, przy tak dużym natężeniu, są 
dużymi zmianami w sensie bezwzględnym, co w ogólnym 
rozrachunku prowadzi do pogorszenia się warunków po-
dróżowania samochodem do Warszawy. Jednak dopiero 
po 2010 roku, szczególnie w latach 2012–2013, nastąpiło 
odczuwalne polepszenie warunków w ruchu dojazdowym 
do stolicy w postaci oddania do użytkowania autostrady 

Rys. 7. Zależność pomiędzy natężeniem pojazdów przyjeżdżających do Warszawy a odległo-
ścią (w linii prostej)
Źródło: opracowanie własne

Zmiany w latach 2005–2010 w świetle danych GPR
W celu pokazania ogólnych trendów w natężeniu ruchu 
pojazdów na drogach dojazdowych do stolicy przywołać 
należy dodatkowo wyniki badań Generalnego Pomiaru 
Ruchu wykonywanego co 5 lat na drogach krajowych 
w Polsce na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad [3]. Średni dobowy ruch pojazdów silniko-
wych na sieci dróg krajowych w 2010 roku w regionie 
warszawskim przedstawiono na rysunku 8. Szczególnie 
interesująco kształtuje się ewolucja ruchu poszczegól-
nych kategorii pojazdów w latach 2005–2010 na drogach 

Rys. 8. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych w 2010 roku  
w rejonie Warszawy
Źródło: [3]
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A2 w kierunku południowo-zachodnim. Wcześniej jedy-
ną dużą inwestycją był fragment drogi ekspresowej S8 na 
odcinku od węzła Warszawa Zachód (ul. Połczyńska) do 
węzła Powązki.

W latach 2005–2010 nastąpił również, mimo dużego 
wzrostu na terenie całego kraju, znaczny spadek ruchu po-
jazdów ciężarowych (z wyjątkiem Szosy Lubelskiej oraz uli-
cy Modlińskiej, a także w przypadku samochodów ciężaro-
wych z przyczepami w Alei Krakowskiej w Jankach). Było 
to spowodowane przede wszystkim tym, że tranzyt 
w Warszawie pojazdów ciężarowych powyżej 16 t (z wyjąt-
kiem ruchu lokalnego wokół Warszawy) jest od 1 listopada 
2006 roku zabroniony. Przy tym ruch tranzytowy powinien 
odbywać się drogami nr 50, 62 i 60. Zakaz obowiązuje co-
dziennie w godzinach 7.00–10.00 oraz 16.00–20.00. 

Jedyną kategorią pojazdów silnikowych, dla której za-
obserwowano znaczący wzrost (większy niż w kraju), są 
motocykle, co można byłoby uznać za poprawę warunków 
dojazdowych, gdyż motocykliści w dużo mniejszym stop-
niu prowadzą do kongestii niż dodatkowe pojazdy osobo-
we. W 2010 roku najwięcej motocykli przekraczało granicę 
Warszawy na ulicy Pułkowej i ulicy Puławskiej (ponad 
300). Generalnie jednak ma to znikomy wpływ, gdyż mo-
tocykle stanowiły w Warszawie na wlotach zaledwie 0,5% 
całkowitego ruchu pojazdów, a na wzmiankowanych uli-
cach Pułkowej i Puławskiej – po 0,6%.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania kordonowe pozwoliły na ustale-
nie wielkości, struktury i kierunków ruchu dojazdowego 
pojazdów do Warszawy w szeroko rozumianym szczycie 
porannym. Podstawowe wnioski, zarówno o charakterze 
identyfikacyjno-analitycznym, poznawczym, jak i prak-
tycznym, można formułować następująco:
1. Przyjazdy do Warszawy w okresie porannym w godzi-

nach 6.00–11.00 na głównych 21 wlotach obejmują 
124 tysiące pojazdów silnikowych i około 187 tysięcy 
osób. Dominują samochody osobowe (84%). 

2. Występuje koncentracja przyjazdów samochodów ze 
strefy podmiejskiej Warszawy, świadcząca o silnie rozwi-
niętych dojazdach do pracy. Z powiatów graniczących 
ze stolicą pochodziło 37% ruchu, z powiatów należą-
cych do dwóch okalających ją podregionów (warszaw-
skiego zachodniego i wschodniego) – 44%, a z woje-
wództwa mazowieckiego (bez Warszawy) – 53%.

3. Częstość pochodzenia pojazdów jest wprost proporcjo-
nalna do odległości od centrum Warszawy i demonstru-
je się w postaci modelu grawitacyjnego o stosunkowo 
wysokim współczynniku dopasowania (R2=0,667). 
Prawidłowość ta wskazuje na przydatność modeli tego 
typu w objaśnianiu zależności związanych z ruchem po-
jazdów w aglomeracji warszawskiej. Wskazane są dalsze 
badania dotyczące funkcji oporu przestrzeni w ruchu 
dojazdowym do stolicy (a także innych miast w Polsce 
na podstawie danych empirycznych otrzymanych w ra-
mach kompleksowych badań ruchu).

4. Duży udział w ruchu przyjezdnym stanowiły samocho-
dy z Warszawy (32%). Oznaczać to może dosyć duże 
niezgodności, polegające na różnicach faktycznego za-
mieszkania i rejestracji pojazdów. Są one jednak niższe, 
niż wymienione 32%, gdyż pewna część porannego ru-
chu przyjezdnego dotyczy powrotów, zarówno z tego 
samego dnia, jak i wcześniejszych. Ze względu na zna-
czenie metodyczne zagadnienie niezgodności zamiesz-
kania i rejestracji pojazdów powinno być przedmiotem 
wnikliwszych studiów. Jest to szczególnie istotne dla 
dłuższych podróży, gdyż ich źródło odczytane na pod-
stawie rejestracji pojazdu może nie pokrywać się z rze-
czywistym miejscem zamieszkania kierowcy.

5. Badania pokazały stosunkowo duże oddziaływanie War-
szawy, skierowane na tereny otaczające w promieniu kil-
kudziesięciu kilometrów. Natężenie związków jest dość 
równomierne, o kształcie koncentrycznym. Wyraźnie 
zaznacza się również relatywnie większe oddziaływanie 
na cały obszar województwa mazowieckiego niż na wo-
jewództwa sąsiednie.

Ruch pojazdów według Generalnego Pomiaru Ruchu na wlotach do Warszawy  
na drogach krajowych w 2010 roku (A) oraz jego zmiany (w %)w latach 2005-2010 (B) 

Ulica
Pojazdy silnikowe 

ogółem Motocykle Samochody osobowe 
i mikrobusy

Lekkie samochody 
ciężarowe  

|(dostawcze)

Samochody ciężarowe 
bez przyczep

Samochody ciężaro-
we z przyczepami Autobusy

A B A B A B A B A B A B A B

Połczyńska 32 555 1 109 68 25 096 6 4 186 -1 1 330 -30 1 574 -19 247 -36

Trakt Brzeski 19 442 0 107 174 15 667 2 1 953 4 579 -21 707 -13 425 -16

Pułkowa 55 602 12 319 660 48 217 16 3 035 -12 1 156 -34 2 334 0 536 17

Al. Krakowska 56 340 7 294 177 45 897 12 4 114 -15 2 004 -21 3 124 -6 904 -18

Al. Krakowska-Janki 35 635 21 169 125 28 682 23 3 692 26 1 064 -16 1 620 20 397 -13

Mszczonowska-Janki 37 392 14 124 343 31 121 27 2 650 -17 1 229 -38 1 987 -29 272 -16

Radzymińska 56 852 5 219 101 48 486 7 3 709 29 1 623 -21 1 892 -36 913 5

Szosa Lubelska 19 101 21 80 150 14 670 19 1 541 -1 1 259 66 1 283 48 259 2

Modlińska 35 460 17 218 140 30 073 15 1 920 2 1 119 67 1 316 80 810 -1

Puławska 54 812 9 316 213 49 137 11 2 626 -5 1 113 -21 786 -13 827 17

Polska ogółem (wartości 
w kolumnach A w tys.) 9 888 22 41 121 6 914 22 939 16 426 -2 1 463 43 93 -18

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2005, 2010 [3]

Tabela 4
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6. Szczególnie charakterystyczne jest wysokie natężenie 
przyjazdów z kierunku wschodniego, słabiej rozwinięte-
go i o cechach rolniczych. Świadczy to nie tylko o sil-
nych przeobrażeniach społeczno-gospodarczych, jakie 
zaszły w ostatnich dwóch dekadach, ale również o po-
trzebie przeformułowania polityki regionalnej w celu 
lepszego skomunikowania tych obszarów ze stolicą. 
Badania wskazują, że jak dotąd poprawa dostępności 
drogowej jest widoczna w zasadzie jedynie z kierunku 
południowo-zachodniego3. Oddanie do użytku węzła 
w rejonie Marsa oraz obwodnicy autostradowej Mińska 
Mazowieckiego są niewystarczające w stosunku do po-
trzeb związanych z ruchem dojazdowym.

7. Silne dojazdy z kierunku wschodniego świadczą nie tylko 
o atrakcyjności Warszawy, ale także braku alternatyw-
nych miejsc pracy i swoistym uzależnieniu od stolicy kra-
ju. Lepsze skomunikowanie, przede wszystkim w wyniku 
ukończenia Południowej Obwodnicy Warszawy (S2), bu-
dowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy (S17) oraz ob-
wodnicy Marek (w ciągu drogi S8) oznaczać powinno 
swobodniejszy przepływ bodźców rozwojowych.

3 Więcej informacji o zmianach dostępności drogowej na skutek inwestycji infrastruk-
turalnych znajduje się na witrynie dostępności transportowej Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/).
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Z działalności SITK
doroczne spotkanie Zarządu Krajowego i Rady Prezesów z człon-
kami honorowymi oraz gala wręczenia eRNeSTóW za rok 2012
W dniu 11 czerwca Zarząd Krajowy i Rada Prezesów podejmowały 
uroczyście Członków Honorowych Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie połączone było 
z rozdaniem ERNESTÓW – statuetki przyznawanej co roku w siedmiu 
kategoriach. Wydarzenie w Warszawskim Domu Technika NOT uświet-
nili swoją obecnością były i obecni ministrowie transportu: Andrzej 
Gołaszewski, aktualnie Prezes Honorowy-Senior SITK oraz Maciej 
Jankowski i Andrzej Massel, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie 

Fot. 1. Goście honorowi uroczystości (od lewej): Andrzej Żurkowski – Prezes SITK 
RP, Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy Senior SITK, Maciej Jankowski i An-
drzej Massel – Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki Mor-
skiej i Budownictwa, Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK

Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa jak również ewa Mań-
kiewicz-Cudny, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT

Spotkanie z Członkami Honorowymi poprowadził Mieczysław cie-
szyński, Przewodniczący Rady Prezesów. Warto zaznaczyć, że Stowa-
rzyszenie zrzesza aż 175 Członków Honorowych, którym tę godność 
jako szczególnie zasłużonym dla SITK nadał na wniosek Zarządu Kra-
jowego Zwyczajny Zjazd Delegatów. Po raz pierwszy promowano tak 
członka honorowego w 1953 roku, a najwięcej, bo 20 członków Sto-
warzyszenie wyróżniło w ten sposób w 2002 roku. Aktualnie żyje 82 
członków honorowych, najstarszy – prof. Antoni Rosikoń z Katowic ma 
106 lat!!!! Każdego roku Członkowie Honorowi uczestniczą na zapro-

Fot. 2. 
Przemawia Andrzej Massel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, 
Gospodarki Morskiej i Budownictwa
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Fot. 3. Wszyscy nominowani i wyróżnieni statuetkami Ernest 2012

5.  Najaktywniejszy klub/koło seniorów:
• Klub Seniora – Oddział SITK w Łodzi
• Klub Seniora – Oddział SITK w Krakowie
• Klub Seniora – Oddział SITK w Rzeszowie

6.  Najaktywniejszy oddział:
• Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim
• Oddział SITK w Poznaniu
• Oddział SITK w Rzeszowie

Laureatami natomiast zostali:
• Jerzy Hydzik, Oddział SITK w Krakowie – w kategorii Najaktyw-

niejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa
• Leszek Bichajło, Oddział SITK Rzeszów – w kategorii Najaktyw-

niejszy  Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa
• Grzegorz Sapoń, Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktyw-

niejszy w dziedzinie transportu
• Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktywniejszy klub/koło
• Klub Seniorów, Oddział SITK w Łodzi – w kategorii Najaktywniej-

szy klub/koło seniorów
• Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim – w kategorii Najaktyw-

niejszy oddział

szenie Rady Prezesów w jej posiedzeniach i wspierają Stowarzyszenie 
swoją cenną radą i doświadczeniem.  

Przemówienia zaproszonych gości rozpoczęło wystąpienie Andrzeja 
Massela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki 
Morskiej i Budownictwa. 

Głos zabrała również ewa Mańkiewicz-cudny, Prezes Zarządu Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

Wystąpienie Prezesa andrzeja Żurkowskiego, poświęcone było 
głównie kierunkom rozwoju Stowarzyszenia, które: „może być partne-
rem do działań na szczeblu centralnym; nasz głos powinien być 
dobrze słyszalny jako głos Zarządu Krajowego, będącego emanacją 
głosu Stowarzyszenia”. Prezes Żurkowski zwrócił uwagę zebranych na 
zaangażowanie młodych inżynierów w naukę i rozwój. To właśnie w tej 
grupie, obdarzonej ogromnym potencjałem i energią, upatrywać można 
przyszłości Stowarzyszenia:  „Chciałbym abyśmy byli Stowarzyszeniem 
elitarnym, ale zarazem z otwartymi szeroko drzwiami dla młodych in-
żynierów techników. To oni bowiem reprezentują nową klasę społecz-
ną,  klasę techniczną. Warto przy tym pamiętać o naszych komitetach, 
a zwłaszcza o Komitecie Nauki, którego członkowie mogliby pełnić rolę 
mentorów dla tych młodych ludzi, garnących się pod nasze skrzydła”.

A czas najwyższy, aby czerpać z wiedzy i doświadczenia wieloletnich 
członków Stowarzyszenia, przywołując słowa prof. Wiesława Starowi-
cza, Prezesa Honorowego, który mówił: „seniorzy – elita Stowarzyszenia 
jest długowieczna i tak wielu z nich oddało w swojej niestrudzonej pracy 
całe ćwierćwiecza doświadczenia! Jestem dla nich pełen podziwu!”. Kilku 
z zasłużonych Kolegów jednakże odeszło rok temu, dlatego obecni na sali 
z szacunkiem uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Po tej pełnej zadumy chwili nastąpiła kolejna część wydarzenia – 
rozdanie ERNESTÓW za rok 2012, którą to uroczystość ze swadą popro-
wadził Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Wiesław Starowicz.

Nagroda ERNEST wręczana jest za szczególną aktywność w poprzed-
nim roku kalendarzowym za działalność na rzecz transportu i Stowarzy-
szenia oraz efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Honorowane są także nowatorskie inicjatywy, działania na 
rzecz całego Stowarzyszenia oraz promujące wyjątkowo rzetelną pracę.

Nominowanymi przez Zarząd Krajowy SITK RP do nagród w poszcze-
gólnych kategoriach ERNESTÓW byli:
1.  Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa:

• Bogdan Bresch – Oddział  SITK w Poznaniu
• Jerzy Hydzik – Oddział SITK w  Krakowie
• Andrzej Kościelniak – Oddział SITK w Rzeszowie

2.  Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa:
• Leszek Bichajło – Oddział SITK Rzeszów
• Maria Borkowska – Oddział  SITK Poznań
• Beata Toporska – Oddział SITK Kraków

3.  Najaktywniejszy w dziedzinie transportu:
• Andrzej Kochmański – Oddział SITK Rzeszów
• Grzegorz Sapoń – Oddział SITK Kraków
• Jeremi Rychlewski – Oddział SITK Poznań

4.  Najaktywniejszy klub/koło:
• Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad – Oddział SITK Kraków
• Klub SITK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów Sp. 

z o.o. w Rzeszowie  – Oddział SITK Rzeszów
• Koło SITK przy Sekcji Eksploatacji PKP PLK Jelenia Góra – Od-

dział SITK Wrocław

Rozdanie ERNESTÓW obfitowało zarówno we wzruszenia, jak i za-
skoczenia nagrodzonych. I tak Klub Seniora oddziału łódzkiego – po raz 
pierwszy biorący udział w konkursie – zadebiutował sukcesem. Z iście 
młodzieńczym wigorem Przewodniczący Klubu, Henryk Maj, odebrał statu-
etkę, żartując, że: „nie ma sił, aby zaklaskać, gdyż nagroda waży, ale może 
podskoczyć”. Natomiast najmocniej z wygranej cieszyli się przedstawiciele 
Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, bowiem startowali w konkursie już 
trzykrotnie i dopiero teraz triumfowali.

Finał imprezy wieńczyło przyznanie decyzją Zarządu Krajowego SITK 
w Warszawie eRNeSTa 2012 za całokształt działalności w SITK Mie-
czysławowi lewandowskiemu Prezesowi honorowemu Oddziału we 
Wrocławiu.

Gratulujemy wszystkim nominowanym i nagrodzonym! 
Dziesiąte jubileuszowe rozdanie ERNESTÓW już za rok…

Opracowała:  
Agnieszka Suchorolska





Mgr Jakub Halor – na podstawie rozprawy: Konkurencyj-
ność komunikacji tramwajowej na przykładzie aglome-
racji górnośląskiej
Praca doktorska została napisana w Katedrze Transportu 
pod kierunkiem prof. UE dr hab. Roberta Tomanka. Recen-
zentami pracy byli: prof. UE dr hab. Andrzej Barteczek i prof. 
PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz. Obrona odbyła się wq dniu 
28 maja 2013 roku. Rada Wydziału Ekonomii zatwierdziła 
stopień doktora w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Celem głównym pracy było przedstawienie roli przewozów 
tramwajowych w zrównoważonym systemie aglomeracyj-
nego transportu zbiorowego, czemu służyły następujące 
cele szczegółowe:
– ocena znaczenia komunikacji tramwajowej w systemie 

transportowym aglomeracji górnośląskiej od momentu 
jej powstania do czasów współczesnych w odniesieniu 
do rozwoju tej formy transportu na świecie,

– identyfikacja czynników i narzędzi konkurencyjności ko-
munikacji tramwajowej, 

– przygotowanie założeń rozwoju komunikacji tramwajo-
wej w aglomeracji górnośląskiej.

Przedmiotem badań, które poprzedziły powstanie 
pracy była konkurencyjność komunikacji tramwajowej 
w obszarach aglomeracyjnych. Autor przeprowadzał 
analizy na obszarze aglomeracji górnośląskiej zdefinio-
wanej zgodnie z obowiązującym, wojewódzkim planem 
zagospodarowania przestrzennego. Sieć tramwajowa łą-
czy obecnie 13 miast tego obszaru. Posiadanie systemu 
transportu szynowego dysponującego w znacznej mierze 
wydzielonymi pasami ruchu jest atutem miast aglomera-
cji górnośląskiej w dążeniu do wypełnienia unijnych zało-
żeń zrównoważonego rozwoju transportu. Infrastruktura 
tramwajowa w tym obszarze jest jednak zdekapitalizowa-
na i wymaga modernizacji. Kilka dużych miast aglomera-
cji górnośląskiej wspiera inwestycje w tę gałąź transportu 
lub planuje ich przeprowadzenie w przyszłości, natomiast 
pozostałe gminy nie dostrzegają korzyści w rozwoju prze-
wozów tramwajowych lub zmagają się z problemami bu-
dżetowymi, co wyklucza możliwość współfinansowania 
inwestycji rozwojowych.

Hipotezy badawcze zostały sformułowane następująco:
– główne czynniki konkurencyjności komunikacji tramwa-

jowej to jakość usług, efektywność technologii przewozu 
oraz regulacje wspierające transport szynowy, 

– komunikacja tramwajowa jest jednym z kluczowych 
czynników konkurencyjności transportu zbiorowego 
w aglomeracjach.

Pierwszy rozdział poświęcono opisaniu kategorii konku-
rencyjności, czynników konkurencyjności oraz problematyce 
badań konkurencyjności transportu zbiorowego. Szczególny 
nacisk położono tu na genezę zjawiska eksurbanizacji i jego 
powiązanie z masową motoryzacją. Drugi rozdział poświę-
cony jest roli komunikacji tramwajowej w systemach trans-

portu zbiorowego. Przedstawiono w nim charakterystykę 
zbiorowego transportu miejskiego i omówiono jego rozwój 
zarówno w skali globalnej, jak i w obszarze aglomeracji gór-
nośląskiej w kontekście postępu technicznego oraz przemian 
politycznych i gospodarczych. Trzeci rozdział opisuje zagad-
nienia jakości, efektywności i konkurencyjności przewozów 
tramwajowych na tle substytucyjnych gałęzi transportu. Za-
prezentowano w nim również rolę polityki transportowej 
w kształtowaniu podziału zadań przewozowych w miastach 
i przykłady dobrych praktyk służących zrównoważeniu trans-
portu. Czwarty rozdział zawiera elementy analizy ekonomicz-
nej komunikacji tramwajowej w aglomeracji górnośląskiej. 
Dokonano w nim bieżącej oceny konkurencyjności przewo-
zów tramwajowych i przedstawiono kierunki oraz narzędzia 
ich rozwoju, które powinny posłużyć zwiększeniu konkuren-
cyjności transportu zbiorowego w badanym obszarze.  

Przygotowanie dysertacji wymagało zastosowania zróż-
nicowanych metod badawczych. Podstawę badań stanowiła 
analiza literatury przedmiotu, która miała na celu wykorzy-
stanie dotychczas opublikowanej wiedzy o transporcie zbio-
rowym, w szczególności o przewozach tramwajowych. Dążąc 
do pozyskania możliwie aktualnych i wiarygodnych źródeł in-
formacji, obok wydawnictw drukowanych wykorzystano pu-
blikacje elektroniczne oraz internetowe bazy danych organi-
zacji dysponujących zbiorami danych o miejskim transporcie 
zbiorowym jak i organizatorów oraz operatorów przewozów 
tramwajowych. Cennymi źródłami informacji były materiały 
z konferencji naukowych (w szczególności organizowanych 
przez Katedrę Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach oraz Katedrę Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej) 
oraz publikacje i wyniki badań przewozów transportem zbio-
rowym pozyskane bezpośrednio z Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK 
GOP) i spółki Tramwaje Śląskie S. A. (TŚ). 

W części empirycznej pracy wykorzystano wyniki ob-
serwacji prowadzonych zarówno na badanym obszarze, jak 
i w kilkudziesięciu europejskich ośrodkach miejskich do-
kumentując je przy pomocy zapisów fotograficznych, au-
diowizualnych i notatek. W ramach kwerendy źródeł doko-
nano przeglądu licznych współczesnych oraz archiwalnych 
materiałów filmowych i fotografii dokumentujących rozwój 
przewozów tramwajowych na świecie, zgromadzonych 
w zbiorach stowarzyszeń entuzjastów komunikacji miej-
skiej oraz kolekcjach prywatnych. Aby pozyskać informacje 
o nieudokumentowanych uwarunkowaniach i problemach 
dotyczących przedmiotu dysertacji przeprowadzano wy-
wiady z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie ko-
munikacji tramwajowej i odpowiedzialnymi za zarządzanie 
systemem transportu zbiorowego. W badaniach znalazły 
zastosowanie metody analizy przydatne do oceny zmian 
konkurencyjności transportu zbiorowego w zależności od 
zmieniających się w czasie warunków społeczno-gospodar-
czych, porównania konkurencyjności poszczególnych form 
transportu w przedmiotowym obszarze, a także porów-
nania pozycji konkurencyjnej przewozów tramwajowych 
w różnych obszarach aglomeracyjnych.

Opracował: Wiesław Starowicz 
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