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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Jacek Malasek
Mobility-as-a-Service
Abstract: MaaS is an integration of different mobility services in one 
integrated travel service, most convenient for users travelling within 
a city as well as on global scale. MaaS, changing drivers behavior for 
more environmental friendly, makes also existing public transport ser-
vices more efficient, decreasing indispensable public subsidies. New 
business models created within MaaS will help to decrease mobility 
costs for individuals and for travel operators. A strong driver for MaaS 
development is announcing by the European Commission a year 2018 
as the Year of Multimodality. MaaS companies and representatives of 
regulatory bodies have already established a working group under the 
MaaS Allience to draft the Bill of Rights for MaaS User. The Bill of 
rights is expected to be presented and launched at the ITS World 
Congress in Copenhagen, in September 2018. The most important 
prerequisite for MaaS implementation is creation of a proper legal en-
vironment. Following Finish Act on Transport Services of April 2017 
which includes MaaS operational rules, could be here very helpful.
Key words: MaaS, vehicles’ sharing, recommendations for imple-
mentation.

Krystian Banet, Andrzej Szarata
The legitimacy of tram network development on the example of Częstochowa
Abstract: The article focuses on the public transport network in 
Częstochowa and proposes several variants of its shaping. Simulation 
analyzes have been carried out based on the state model of the ex-
isting Częstochowa transport system. For the purposes of the ana-
lyzes, a total of four variants were taken into account, under which 
the development of the tram network in Częstochowa was assumed 
including its limitation and liquidation. The full travel model was 
carried out in all variants. Based on the starting criteria (number of 
passengers, line operating costs and average travel time) a compari-
son of options has been made.
Key words: public transport, tram network, macroscopic model.

Smoleń Piotr, Starowicz Wiesław
The concept of a system assessing the driving style of drivers in road cargo 
transport
Abstract: The article presents the concept of a driver's driving style 
assessment system based on telematic data recorded by the GPS 
terminal installed in the vehicle. The concept includes a set of as-

sessment indicators, methods of measuring them and an algorithm 
that evaluates the driving style of a driver driving a vehicle, used 
for road carriage of goods according to the principles of ecodriving 
techniques. The concept of the system assumes that the driver will 
be assessed according to the proposed parameters, and its final as-
sessment will be presented in a measurable and comparable numeri-
cal value, thanks to which it can be compared with other drivers and 
archival results of a specific driver. The simulation of the algorithm's 
operation has been carried out on actual telematics data provided 
by one of the Małopolska transport companies on the example of 
11 drivers.
Key words: road cargo transport, ecodriving, driving style of 
drivers.

Michał Małysz
Development directions of long-distance rail connections on the Magistrala 
Nadodrzańska
Abstract: The article is aimed at presenting a vision for develop-
ment of passenger rail connections on the railway line no. 273. 
This line – the Magistrala Nadodrzańska connects Wrocław and 
Szczecin via Zielona Góra. For many years, the offer of this type 
of connections on this line was very limited, and fast trains from 
Silesia to Western Pomerania usually used a faster route through 
Poznań. Thanks to the modernization of the infrastructure the line 
was improved and from December 2017 the line was supposed to 
be the fastest connection between Wrocław and Szczecin. In order to 
compare two route variants, a study was carried out on the quality 
of travel on both routes and compliance of the travel time with the 
2017/2018 schedule. The importance of this line in passenger rail 
transport may increase also because of the implementation of the 
project ‘Kolej na dobre połączenia’ (Rail for good connections), in-
cluding modernization of trains which will be designed for this line. 
As the result the railway line no. 273 should be used much more fre-
quently in the future in long-distance connections. Therefore some 
solutions for optimization of the schedule, improvement of quality 
of existing trains and connecting some train routes as a single rail 
connection have been presented in the article. Properly prepared 
offer for the Magistrala Nadodrzańska may meet all expectations of 
the passengers.
Key words: railway transport, railway line no. 273, Magistrala 
Nadodrzańska, Wrocław, Szczecin.
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Innowacyjny transport

Współdzielenie samochodów w Polsce 

Gospodarka współdzielenia nie jest w Polsce czymś całkiem nowym. Tak jak teraz, kierując się często wyższą 
świadomością ekologiczną, rezygnujemy z posiadania własnego samochodu, tak w czasach PRL-u rolnicy ze 
względów finansowych korzystali z traktorów kółka rolniczego. 

Nowoczesny carsharing (krótkoterminowy wynajem pojazdów w celu 
realizacji podróży miejskiej) to znakomite narzędzie rozwiązywania 
problemów parkingowych w miastach, w Polsce znajduje się zaled-
wie w początkowej fazie rozwoju. Dopiero od roku podejmowane są 
próby jego popularyzacji, głównie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu 
i w Krakowie.  Kolejne zalety współdzielenia pojazdów to obniżanie 
wskaźnika motoryzacji (w Warszawie rzędu 600 samochodów na 
1000 mieszkańców) i wygoda – wypożyczany samochód jest zawsze 
zatankowany, czysty i ubezpieczony. Ponieważ coraz więcej współ-
dzielonych pojazdów będzie z napędem elektrycznym, carsharing 
wpływa też – nawet przy przyjęciu założenia, że potrzeby korzystania 
z samochodu nie zmniejszą się – na ograniczenie emisji transporto-
wych i poziomu hałasu. 

W Warszawie prace nad uruchomieniem carsharingu przez miasto 
trwają równie nieprzerwanie od roku 2014, kiedy to w maju ukazało się 
opracowanie „Carshring w Warszawie – studium koncepcyjne”. 

Jadąc Pankiem, słyszymy generowane automatycznie przez samo-
chód komunikaty „wyjechałeś/wjechałeś do strefy PANEK”. Zatrzymu-
jąc się poza strefą, płacimy 0,10 zł za każdą minutę postoju. Dla osób 
wyjeżdżających poza strefę i parkujących tam dłużej, uruchomiono 
wynajem dobowy. Włącza się on automatycznie po czterech godzinach 
od wynajęcia pojazdu. W ramach stałej opłaty czasowej w wysokości 
120 zł (plus koszt przejechanych kilometrów) można użytkować samo-
chód przez 24 godziny. 

W Poznaniu Easyshare obsługuje 200 samochodów hybrydowych  
Toyota Yaris, na których wyłączność zarezerwowano ponad 100 miej-
skich miejsc postojowych. Opłaty wynoszą 0,50 zł/min i 0,80 zł/km.

W Warszawie carsharing dysponuje już ponad 800 pojazdami 
czterech firm prywatnych: Panek, Traficar, 4Mobility i Innogy. Taryfy 
wynajmu w trzech pierwszych są do siebie zbliżone. W Panku zapła-
cimy 0,50 zł za minutę i 0,65 zł za przejechany kilometr, a w 4Mobi-
lity 0,33 zł za minutę i 0,80 zł/km. W Innogy, który oferuje wyłącznie 
elektryczne pojazdy, w zależności od marki (Nissan Leaf, Renault Zoe, 
Hyundai, IONIQ, BMW i3) zapłacimy nieco drożej: 0,60–1,00 zł/min. 
i 0,80–1,00 zł/km. 15 tysięcy kilometrów przejechanych dotychczas 
e-samochodami Innogy spowodowało zmniejszenie emisji CO2 w sto-
licy o 1,6 tony.

Firma Panek swoim zasięgiem obejmuje już znaczną część aglome-
racji warszawskiej, m.in. Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonnę, 
Legionowo, Modlin, Rembertów i Piaseczno.
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dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Od 1 marca 2018 roku na ulicach Poznania pojawiło się 30 samo-
chodów Audi A3 i Audi Q3 firmy 4Mobility. Wynajem na minuty ofero-
wany jest w dwóch modelach: bazowym i otwartym. W tym pierwszym 
kierowca odbiera samochód z bazy, podaje szacunkowy czas trwania 
przejazdu oraz dystans, który planuje pokonać, a aplikacja mobilna 
4Mobility informuje o orientacyjnym koszcie usługi. W modelu otwartym 
korzystamy z samochodu parkującego na ulicy. Ceny carsharingu  sa-
mochodów Audi A3 Limousine i Sportback w modelu otwartym podano 
na grafice zamieszczonej poniżej.

Po uprzednim zarejestrowaniu się na portalu carsharingu należy 
zarezerwować pojazd znajdujący się najbliżej. Samochód otwiera się 
i zamyka za pomocą telefonu. Po zakończeniu wynajmu otrzymujemy 
podsumowanie przebytej trasy i fakturę – płatność zostaje pobrana 
bezpośrednio z naszego konta. 

Carshring we Wrocławiu obsługują: prywatny Traficar i utworzona 
przez miasto Vozilla. Z uwagi na konkurencyjność, firmy niechętnie dzielą 
się informacjami o swoich sukcesach. Traficar, działając również w Kra-
kowie, Poznaniu, Warszawie i na terenie Trójmiasta, ma już w całej Polsce 
ponad 44 tysiące użytkowników. Ze 150 samochodów Traficar Renault Clio 
we Wrocławiu korzystają najczęściej mężczyźni do 35. roku życia, głównie 
w weekendy i popołudniami – szczyt wynajmu przypada na godzinę 19. 
Za minutę jazdy płacimy 0,50 zł, a za przejechany kilometr 0,80 zł.

Vozilla, dysponująca we Wrocławiu 190 samochodami elektrycz-
nymi Nissan Leaf i 10 dostawczymi Nissan e-NV200, poinformowała 
jedynie, że w ciągu pierwszych trzech dni funkcjonowania w systemie 
zarejestrowało się ponad 2500 użytkowników, a pojazdy wypożyczo-
no ponad 1400 razy. Preferencje dla samochodów Vozilli obejmują 
możliwość korzystania z niektórych pasów ruchu uprzywilejowanego 
oznaczonych znakami D-12 i z 200 dedykowanych miejsc parkingo-
wych. Powyżej zamieszczono preferowane przez miasto lokalizacje 
stacji carsharingu.

W Krakowie carsharing został uruchomiony w październiku 2017 
roku przez Express – największą polską wypożyczalnię samochodów. 
System Traficar obsługuje 100 Opli Corsa. W aplikacji na smartfonie 
znajdujemy na mapie miasta wolny samochód i kliknięciem rezerwuje-
my go na kwadrans. Po dojściu do pojazdu skanujemy z szyby kod QR 
i wyjmujemy kluczyki ze schowka. Przed uruchomieniem pojazdu należy 
odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania dotyczące czystości samochodu. 
Koszt wypożyczenia to 0,80 zł/min i 0,50 zł /km.

Latem 2018 roku ma zacząć działać w Krakowie system carsharingu 
KraCar z trzydziestoma samochodami elektrycznymi BMW i3, których 
liczba do końca roku ma osiągnąć 100. Samochody będą wyposażone 
w baterię o pojemności 33 kWh, która normalnie wystarcza na przeje-
chanie nawet ponad 250 km, ale w carsharingu tylko 130 km.  Ponie-
waż BMW i3 (165 tys. zł brutto) jest trzykrotnie droższe od benzynowej 
Corsy, cenę wypożyczenia skalkulowano na poziomie 1 zł/min, podobnie 
jak we wrocławskiej Vozilli. W modelu docelowym KrakCar ma wynagra-
dzać użytkowników, którzy zakończą wynajem przy ładowarce, podłą-
czając samochód do prądu i tych jeżdżących spokojniej, zużywających 
przy tym mniej prądu.



5

TransporT miejski i regionalny 08 2018

JAceK MAlASeK
dr inż., Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 
Warszawa, tel.+48 22 390 02 02, 
e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Streszczenie: Idea MaaS polega na zintegrowaniu oferty najróżniej-
szych przewoźników w jedną usługę transportową, zapewniającą naj-
korzystniejszą możliwość osiągnięcia celu podróży zarówno miejskiej, 
jak i o zasięgu globalnym. MaaS, powodując zmianę zachowań komu-
nikacyjnych na bardziej racjonalne i przyjazne środowisku, jednocześnie 
stwarza szanse na bardziej efektywne wykorzystanie funkcjonujących 
już systemów transportu zbiorowego. Lepsze dostosowanie pojemności 
pojazdów do potoków pasażerskich i możliwość rezygnacji z koniecz-
ności obsługi (zastąpienie np. carsharingiem) tras lub godzin finansowo 
nieopłacalnych pozwoli miastom na ograniczenie subsydiowania prze-
woźników. Tworzone w ramach MaaS nowe modele biznesowe usług 
transportowych będą korzystne finansowo zarówno dla pasażerów, jak 
i dla operatorów systemu. Zainteresowaniu rozwojem MaaS w Europie 
sprzyja ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2018 Rokiem 
Multimodalności. MaaS Alliance utworzyło grupę roboczą, której zada-
niem jest opracowanie dokumentu, rodzaju statutu MaaS, powstającego 
na bazie doświadczeń z pierwszych wdrożeń i zgłaszanych oczekiwań 
obecnych i potencjalnych użytkowników MaaS. Dokument o nazwie 
Bill of Rights for MaaS User zostanie przedstawiony we wrześniu 2018 
roku podczas Światowego Kongresu ITS w Kopenhadze. Zagadnieniem 
najwyższej wagi przy wdrażaniu MaaS jest stworzenie odpowiedniego 
środowiska prawnego. Wskazane byłoby tutaj korzystanie z doświad-
czeń Finlandii, która jako pierwsza na świecie uwzględnia Maas w usta-
wie dotyczącej usług transportowych .
Słowa kluczowe: Mobility-as-a-Service, współdzielenie pojazdów, re-
komendacje wdrożeniowe.

MaaS: Kompleksowa usługa  
w zakresie mobilności1

W pierwszej kolejności zajęto się zagadnieniem opty-
malizacji wykorzystania potencjału przewoźników i dostęp-
nych środków transportu na terenach zurbanizowanych. 
Odpowiadając na zapotrzebowanie dowolnej osoby pra-
gnącej przemieścić się z punktu A do B, operator systemu 
MaaS przedstawia najkorzystniejszą możliwość wykorzysta-
nia środków transportu zbiorowego i wypożyczalni pojaz-
dów, w ramach systemu współdzielenia środków transportu, 
czyli ride-, car- lub bikesharingu [1, 2]. Głównym celem jest 
zawsze optymalizacja czasu, kosztu i wygody podróży oraz 
przekonanie klienta, że podróż własnym samochodem nie 
zawsze jest opcją najkorzystniejszą. Zaletą MaaS, poza 
szybką, jednorazową i bezgotówkową opłatą za korzystanie 
ze wszystkich środków transportu, jest promocja ekomobil-
ności oraz lepsze zaspokajanie potrzeb komunikacyjnych 
osób niepełnosprawnych lub nie dysponujących własnymi 
środkami transportu.

Założenia funkcjonalno-programowe MaaS
W środowisku systemu MaaS smartfon staje się głównym 
narzędziem organizacji mobilności spersonalizowanej, za-
stępując płatności gotówkowe i bilety. Jedna aplikacja 
kanału płatności załatwia, nawet w przypadku skompli-
kowanych podróży intermodalnych, wszystkie problemy 
związane z koniecznością wielokrotnego zakupu biletów na 
różne środki transportu. MaaS, poza zachęcającą dla użyt-
kowników systemu wygodą korzystania ze środków trans-
portu zbiorowego, powoduje zwiększenie efektywności 
funkcjonowania całego systemu komunikacji miejskiej. Tak 

Wprowadzenie
Koncepcja kompleksowej usługi w zakresie mobilno-
ści (MaaS: Mobility-as-a-Service) została zaprezentowana 
w Helsinkach podczas Europejskiego Kongresu ITS w roku 
2014. Idea MaaS polega na zintegrowaniu oferty najróżniej-
szych przewoźników w jedną usługę transportową, zapew-
niającą najkorzystniejszą możliwość osiągnięcia celu podróży 
zarówno miejskiej, jak i o zasięgu globalnym (rys. 1).

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

Rys. 1.  
MaaS usługą transportową 
w skali globalnej

Rys. 2. Schemat funkcjonowania MaaS
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ważna dla pasażera optymalizacja czasu i kosztu przejazdu 
uwzględnia bowiem również maksymalne wykorzystanie 
potencjału przewozowego firm transportowych, w szcze-
gólności tych w najmniejszym stopniu przyczyniających się 
do zanieczyszczania środowiska naturalnego.

System MaaS obejmuje obsługę pięciu głównych proce-
sów, prowadzących do pełnego usatysfakcjonowania zama-
wiającego usługę transportową (rys. 2):

•	 Rejestracja w systemie – Jednorazowa i zapewniająca 
korzystanie z wszystkich dostępnych usług z zakresu 
mobilności.

•	 Planowanie podróży – Obejmuje wybór trasy i środ-
ków transportu, z uwzględnieniem jednej lub wielu 
preferencji klienta odnośnie np. ceny, czasu, wygody, 
a w przyszłości zapewne również minimalizacji śladu 
węglowego.

•	 Rezerwacja środków transportu – Po akceptacji 
przez zamawiającego sposobu podróży MaaS prze-
syła mu potwierdzenie, informując jednocześnie 
przewoźników o konieczności zapewnienia miejsca 
w pojeździe.

•	 Płatność – Z konta klienta, jeśli nie posiada wcześniej 
opłaconej umowy na okresowe (np. miesięczne) ko-
rzystanie z usług MaaS. System dokonuje jednocze-
śnie przelewu na konta wszystkich przewoźników 
uczestniczących w obsłudze podróży.

•	 Podróż – MaaS, jako odpowiedzialny za usatysfakcjo-
nowanie klienta, czuwa nad przebiegiem podróży, 
informując pasażera o ewentualnych opóźnieniach, 
zmianach trasy lub innych nieprzewidywalnych oko-
licznościach. 

Odpowiedzialność systemu MaaS za zarządzanie mobil-
nością swoich klientów obejmuje, poza ubezpieczeniem na 
wypadek udziału w zdarzeniu drogowym lub doświadcze-
nia innych poważnych niedogodności, trzy kluczowe za-
gadnienia (rys. 3 i 4):

•	 Biznesowe – relacje z przewoźnikami dotyczą zakon-
traktowania ich współpracy, z zapewnieniem równe-
go traktowania wszystkich usługodawców, świado-
mych szansy na zwiększenie liczby pasażerów i swoich 
dochodów.

•	 Operacyjne – ustalenie taryf przewozowych i przysłu-
gujących pasażerom ulg, standardu obsługi pasaże-
rów oraz kar za niewywiązywanie się przewoźników 
z przyjętych zobowiązań.

•	 Technologiczne – wdrożenie systemu ICT (Informa-
tion and Communication Technologies), zapewniają-
cego sprawne funkcjonowanie MaaS i anonimowość 
klientów.

Największych korzyści w aspekcie zarówno upłynnienia 
ruchu, jak i zmniejszenia emisji transportowych upatruje 
się w rezultacie funkcjonowania MaaS w miastach, gdzie 
należy spodziewać się zwiększenia liczby pasażerów trans-
portu zbiorowego oraz szybszego rozwoju carsharingu i ru-
chu rowerowego. Na terenach podmiejskich MaaS, poprzez 
usługi na wezwanie dowożące pasażerów do pętli miejskie-
go transportu zbiorowego i rozwój systemu P+R, może 
spowodować ograniczenie liczby samochodów w gospodar-
stwie domowym do jednego. 

Na terenach wiejskich MaaS ułatwi mobilność miesz-
kańców dzięki rozwojowi usług na wezwanie (pojazdów do-
wożących klientów z domu do przystanków autobusowych 
i stacji kolejowych) i organizacji carpoolingu – podwożenia 
osób jadących w tym samym kierunku samochodem pry-
watnym. Potrzeby transportowe mieszkańców zostaną jed-
nocześnie zredukowane poprzez zapewnienie systemu do-
staw zaopatrzenia, m.in. żywności, leków i książek z biblio-
tek. Nawet z małej osady możliwe stanie się zorganizowanie 
podróży do najdalszych zakątków świata, z fotela, po krót-
kiej sesji z wykorzystaniem smartfonowej aplikacji [3, 4].

Pierwsze wdrożenia
Pierwsze wdrożenia systemu zintegrowanej usługi w zakre-
sie mobilności koordynuje MaaS Alliance – stowarzyszenie 
utworzone w 2015 roku podczas Światowego Kongresu ITS 
w Bordeaux. MaaS Alliance jest partnerstwem publiczno-pry-
watnym, którego naczelnym celem jest stworzenie podstaw 
prawno-organizacyjnych dla rozwoju systemu MaaS w Europie 
i poza nią, na zasadzie jednego, otwartego rynku usług trans-
portowych. Głównymi partnerami MaaS Alliance są:Rys. 3. Proces obsługi klienta w systemie MaaS

Rys. 4. Schemat relacji MaaS z firmami przewozowymi i klientami systemu
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•	 prywatne i publiczne firmy transportowe;
•	 operatorzy MaaS;
•	 firmy sektora ICT;
•	 stowarzyszenia konsumenckie sektora usług trans-

portowych;
•	 władze miejskie, regionalne i krajowe.

System zintegrowanej usługi w zakresie mobilności jest 
obecnie najbardziej zaawansowany w ojczyźnie MaaS, czyli 
w Helsinkach, gdzie obejmuje już ponad 20 000 zarejestro-
wanych użytkowników. Operatorem systemu jest utworzo-
na w 2015 roku fińska firma MaaS Global, zwycięzca 
dwóch konkursów dla innowatorów w roku 2018: Inter-
national Forum design GmbH i European Startup Prize for 
Mobility. Helsiński MaaS integruje już usługi transportowe 
oferowane przez miejski transport zbiorowy i taksówki, 
wypożyczalnię samochodów Veho, a od kwietnia 2018 roku 
informuje również o najbliższym dostępnym rowerze miej-
skim (fot. 1). Już wkrótce usługa obejmie również korzy-
stanie z carsharingu.

Wdrażanie MaaS w regionie West Midlands (Wielka 
Brytania) rozpoczęto na bazie aplikacji Whim w paździer-
niku 2017 roku (fot. 2). Wiosną 2018 roku ofertę obejmu-
jącą przejazdy autobusami, metrem i taksówkami uzupeł-
niono o wynajem samochodów i korzystanie z 5000 rowe-
rów miejskich Nextbike. Obecnie dostępne są dwa rodzaje 
abonamentów miesięcznych [6]:

•	 Whim Everyday za 99 GBP, obejmujący nieograni-
czone korzystanie z regionalnych środków transportu 
zbiorowego oraz tańsze korzystanie z taksówek i wy-
najmu samochodów;

•	 Whim Unlimited za 349 GBP, różniący się bezpłatnym 
wynajmem samochodów i korzystaniem z taksówek na 
trasach nie przekraczających odległości 4,8 km.

Fot. 1.  
Aplikacja Whim do wynajmu  
samochodu Veho

Od listopada 2017 roku wykupienie za 49 EUR mie-
sięcznego abonamentu Whim upoważnia do nieograni-
czonego korzystania ze środków transportu miejskiego. 
Dodatkowo abonament umożliwia korzystanie za 10 
EUR z przejazdu taksówką na odległość do 5 km i cało-
dzienne korzystanie z samochodu Veho (bez limitu kilo-
metrów) za 49 EUR. Wykup abonamentu miesięcznego 
w cenie 499 EUR (czyli w koszcie miesięcznego utrzymania 
samochodu prywatnego) upoważnia do nieograniczonego 
korzystania z wszystkich usług Whim, a więc również z tak-
sówek, samochodów Veho i rowerów miejskich. Wdro że-
niem aplikacji Whim w roku 2018 zainteresowane są nie 
tylko inne fińskie miasta, ale też miasta brytyjskie oraz 
Antwerpia i Amsterdam. Do wdrożenia Whim przygoto-
wują się też Austria, Kanada i Singapur [5].

Fot. 2. MaaS startuje w West Midlands

Rys. 5. Niemiecka kompleksowa strategia wdrażania MaaS na terenie Europy

W Niemczech twórca oprogramowania PTV Group 
prowadzi prace nad stworzeniem w pełni zintegrowanej 
sieci transportu multimodalnego, analizując wszystkie 
technologiczno-organizacyjne aspekty wdrażania MaaS na 
terenie Europy (rys. 5).

Koncepcja PTV uwzględnia w swoim modelu bizneso-
wym korzystanie z car- i ridesharingu autonomicznych pojaz-
dów z napędem elektrycznym. W celu modelowania funk-
cjonowania systemu MaaS i ustalania niezbędnej liczby róż-
nych środków transportu przyjęto niezbędne zało żenia 
odnośnie maksymalnego czasu oczekiwania pasażera na po-
jazd, dopuszczalnego zboczenia z obranej trasy i maksymal-
nej odległości dojścia do i od pojazdu. Obecnie trwają prace 
nad stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego 
planowania miejskich podróży multimodalnych (rys. 6) [7].
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Strategię rozwoju systemu MaaS do roku 2025 opraco-
wał już fiński instytut VTT jako efekt udziału w dwóch 
projektach badawczych: MaaS for linking Europe i MaaS for 
promoting the development of rural business and services. Strategia 
obejmuje zarówno wymagania technologiczne, politykę 
wdrożeniową, jak i uwarunkowania prawne niezbędne dla 
racjonalizacji zachowań komunikacyjnych obywateli i łań-
cuchów logistycznych. Strategia VTT kładzie duży nacisk 
na wykorzystanie MaaS w walce z emisjami transportowy-
mi i ocieplaniem się klimatu Ziemi [8].

Zakłada się [9], że do gwałtownego rozwoju MaaS na 
całym świecie przyczyni się postęp w dziedzinie automa-
tyzacji ruchu pojazdów. Pojawienie się, zapewne jeszcze 
przed rokiem 2020, dostępnych na rynku samochodów 
w pełni autonomicznych, spowoduje szybki rozwój lokal-
nych sieci taksówkowych, oferujących tanie przejazdy do-
or-to-door (od drzwi do drzwi). Z analizy ekonomicznej 
wynika, że przejechanie kilometra autonomiczną taksów-
ką będzie w warunkach amerykańskich dwukrotnie tań-
sze niż samochodem prywatnym (uwzględniając całkowi-
te koszty jego utrzymania), ośmiokrotnie tańsze niż 
Uberem i dziesięć razy tańsze od korzystania z miejskiej 
taksówki (rys.7).

autonomicznych spowoduje w skali światowej już w 2027 
roku większy udział w ruchu pojazdów autonomicznych niż 
tradycyjnych (rys. 8).

Roczna sprzedaż samochodów, łącznie w Ameryce 
Północnej i w Europie, już w roku 2025 ma ustabilizować 
się na poziomie 15 mln, wobec 22 mln w 2016 roku. 
W skali światowej sprzedaż samochodów zmaleje w 2025 
roku o 24 mln sztuk (w porównaniu z rokiem 2016), 
a w 2030 aż o 36 mln (rys. 9).

Rys. 6. Informatyczne porty MaaS wg koncepcji PTV Group

Rys. 7. Konkurencyjność cenowa autonomicznych taksówek

Wpływ rozwoju MaaS na gospodarkę światową
Niespodziewanie, znaczące oddziaływanie rozwoju MaaS 
na krajowy sektor transportu, jak i na całą gospodarkę 
światową, wiąże się głównie ze spowodowanym postę-
pującą autonomizacją pojazdów i rozwojem carsharingu, 
spadkiem produkcji samochodów osobowych. Już w 2015 
roku odnotowano – w stosunku do roku 2013 – spadek 
światowej liczby zakupionych samochodów o 640 tysięcy; 
w Chinach aż o 400 tysięcy, a np. w Ameryce Północnej 
o 100 tysięcy, w Europie o 30 tysięcy [10]. Pomimo po-
wodującego rozwiązanie problemu parkingowego znaczą-
cego spadku liczby pojazdów ruch drogowy się zwiększy 
z powodu znacznego zwiększenia mobilności osób obecnie 
społecznie wykluczonych. Z prognoz ARK Invest wynika, 
że gwałtowny od roku 2024 przyrost liczby samochodów 

Rys. 8. Trendy rozwoju autonomizacji ruchu drogowego

Rys. 9. Prognoza światowej sprzedaży samochodów osobowych

Zakłada się, że w USA popularność autonomicznych 
taksówek jako głównego czynnika rozwoju systemu MaaS 
spowoduje, że w 2025 roku liczba przejechanych przez nie 
kilometrów przekroczy 150 miliardów. Co ciekawe, pomi-
mo spadku dochodów ze sprzedaży samochodów rozwój 
MaaS i wiążących się z tym nowych technologii ma w dłuż-
szym okresie spowodować wzrost amerykańskiego GDP – 
o 500 miliardów USD w 2025 roku i o 2300 mld (tj. o oko-
ło 8%) w roku 2035 (rys. 10).

Rys. 10. Wpływ autonomicznych taksówek na wzrost GDP w USA
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Do korzyści gospodarczych rozwoju MaaS ma się przy-
czynić również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Spadek liczby wypadków osiągnięty dzięki robotyzacji po-
jazdów ma w USA wynieść około 80% (rys. 11), co łącznie 
z zyskami wynikającymi z ograniczenia kongestii ma przy-
nieść 28 mld USD rocznych oszczędności. W skali global-
nej do roku 2035 autonomiczne samochody mają zmniej-
szyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 5,5 
mln – tylko w USA o 140 000.

niem krajowych strategii rozwoju MaaS warta przytoczenia 
tutaj jest opracowana dla USA prognoza dla roku 2025 
i 2035 wartości rynku różnych rodzajów mobilności, poda-
na w bilionach dolarów amerykańskich:

•	 pojazdy benzynowe: 0,26 w 2025 i 0,05 w 2035 
(0,973 w roku 2016),

•	 pojazdy elektryczne, odpowiednio: 1,67 i 1,42 (0,06),
•	 autonomiczne pojazdy elektryczne: 0,89 i 1,00 ( – ),
•	 Mobilty-as-a-Service: 7,50 i 9,50 (0,12).
 
Najlepiej obecnie przygotowane do walki o rynek auto-

nomicznych taksówek i usług Maas wydają się być firmy 
amerykańskie Tesla i Google. Tesla, która już sprzedaje sa-
mochody przystosowane do gromadzenia danych autono-
micznych, może szybko przystosować swoje pojazdy do 
uczenia się odpowiednich zachowań w środowisku w pełni 
autonomicznym. Podobnie Google pragnie skomercjalizo-
wać swoje samochody testowe za pomocą świeżo otwartego 
oddziału Waymo. Nadchodzi czas, gdy środowisko miej-
skie zmieni się nie do poznania. Wygodnej, bezstresowej 
i taniej mobilności towarzyszyć będą przekształcenia krajo-
brazu miejskiego – nowe obiekty i zieleń zamiast rozległych 
placów parkingowych.

Rekomendacje wdrożeniowe
Zagadnieniem najwyższej wagi przy wdrażaniu MaaS 
jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego. 
Wskazane byłoby tutaj korzystanie z doświadczeń Finlandii, 
która jako pierwsza na świecie w ustawie dotyczącej usług 
transportowych (Act on Transport Services z kwietnia 2017 – 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018) uwzględnia Maas. 
Ustawa, zrywając z uregulowaniami monopolistycznymi, 
promuje rozwój rynku konkurencyjnych usług transporto-
wych ukierunkowanych na zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb komunikacyjnych. Głównym celem ustawy jest 
umożliwienie wdrażania w sektorze transportu nowych 

Rys. 11. Wpływ robotyzacji pojazdów na poprawę brd w USA (w ofiarach/160 mln  
pojazdo-km)

Długoterminowe prognozy odnośnie szybkości rozwoju 
systemu MaaS są jednak jeszcze niepewne. Według MaaS 
Alliance [3] wartość rynkowa MaaS w 2030 roku wynosić 
będzie 1 bilion EUR podczas gdy raport ARK Invest szacu-
je, że w skali światowej w latach trzydziestych wartość ryn-
ku MaaS (głównie dzięki popularyzacji taksówek autono-
micznych) przekroczy 10 bilionów USD. Tylko sprzedaż 
usług osiągnie wartość 700 mld USD już w 2030 roku, co 
trzydziestokrotnie przekroczy wartość obecnego światowe-
go rynku taksówkowego. Ponieważ, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku rynku komputerowego, głównym 
źródłem przychodów będzie tu software i zarządzanie usłu-
gami, zyski MaaS przekroczą dziesięciokrotnie te osiągane 
ze sprzedaży pojazdów (rys. 12). 

Rys. 12. Rozwój światowego rynku MaaS

Prognozuje się, że w roku 2030 wartość regionalnych 
rynków MaaS osiągnie ( w USD mld):

•	 2400 w Chinach,
•	 1550 w Afryce i Środkowym Wschodzie,
•	 900 w Ameryce Północnej,
•	 800 w Europie,
•	 800 w Azji Południowo-Wschodniej,
•	 1950 w reszcie świata.
 
Z punktu widzenia planowania miejskiej infrastruktury 

zasilania pojazdów i prac przygotowawczych nad wdraża-
Rys. 13. Funkcje MaaS w smartfonie wg University College London 
Źródło: [15].
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modeli biznesowych, z wykorzystaniem nowych techno-
logii z dziedziny ICT. Ustawa zobowiązuje przewoźników 
do udostępniania swoich danych operacyjnych i do udziału 
w zintegrowanym systemie biletowania i rozliczania swoich 
usług. Zarówno władze centralne, jak i lokalne zobowiąza-
ne zostały do współfinansowania rozwoju MaaS [11].

Eksperci brytyjscy na zlecenie Komitetu Transportu 
Izby Gmin brytyjskiego parlamentu w swoim raporcie za-
lecili, podobnie jak ma to miejsce w ustawie fińskiej, nało-
żenie na przewoźników obowiązku udostępniania danych 
operacyjnych – jako niezbędnego warunku funkcjonowania 
MaaS. Ustalono, że rekomendacje ekspertów odnośnie po-
lityki wdrażania MaaS w Wielkiej Brytanii zostaną przeka-
zane Ministerstwu Transportu w celu podjęcia dalszych 
działań [12]. Stało się to wbrew opinii ITS-UK, które 
wcześniej ostrzegało brytyjski parlament przed angażowa-
niem się w rozwój MaaS, systemu ich zdaniem jeszcze nie-
dopracowanego [13].

Niezależnie od przygotowań legislacyjnych uczeni brytyj-
scy prowadzą prace (niezbędne w przypadku każdego kraju) 
dotyczące rozpoznania stosunku społeczeństwa do idei MaaS 
i stopnia przygotowania miast do jego wdrażania [14].

Z badania zleconego przez Transport for London 
(Londyński Zarząd Transportu Miejskiego) wynika (rys.14), 
że w przypadku uruchomienia MaaS 35% regularnie korzy-

stających z samochodu przesiadłoby się do środków transpor-
tu zbiorowego (z czego 18% do autobusów, a 17% do metra 
lub pociągów), a 7% korzystałoby z carsharingu. Wzrosłaby 
też liczba osób korzystających z rowerów miejskich.

MaaSLab uniwersytetu londyńskiego opracował ponad-
to narzędzie o nazwie MaaS Maturity Index (MMI), służące 
badaniu stopnia przygotowania miast do wdrożenia MaaS 
i, dzięki zastosowaniu skali punktowej, umożliwiające two-
rzenie rankingu obszarów wiodących. MMI uwzględnia:

•	 stopień przygotowania (pod względem możliwości 
udostępniania danych operacyjnych online) do udzia-
łu w MaaS funkcjonujących przedsiębiorstw trans-
portowych; 

•	 stopień akceptacji mieszkańców dla MaaS, uwzględ-
niając m.in. ich chęć zmiany dotychczasowych zacho-
wań komunikacyjnych i ich przygotowanie do korzy-
stania z nowych technologii;

•	 brak sprzeczności z realizowaną obecnie polityką 
transportową i uwarunkowania prawne sprzyjające 
rozwojowi MaaS;

•	 przygotowanie infrastrukturalne: różnorodność środ-
ków transportu, gęstość tras, częstotliwość kursowania 
pojazdów, stopień integracji usług transportowych;

•	 zaawansowanie ICT, m.in. w zakresie technologii nie-
zbędnych do wprowadzenia zintegrowanej obsługi 
biletowej i rozliczeniowej.

 

Rys. 14. Stosunek londyńczyków do MaaS

Rys. 15. Indeks MMI sprawdzający gotowość miasta na wdrożenia MaaS

Należy mieć na uwadze, że sukces Maas polega w dużym 
stopniu na punktualności kursowania pojazdów i możliwości 
ich precyzyjnej lokalizacji. W tym przypadku pomocne może 
być skorzystanie z izraelskiej technologii [16] opartej na 
sztucznej inteligencji Software-as-a-Service, zastosowanej po 
raz pierwszy w Optibusie OnTime (fot. 3 i 4). 

Optibus OnTime, dzięki platformie chmurowej i zasto-
sowaniu odpowiednich algorytmów analizujących dane o wa-
runkach ruchu gromadzonych podczas całego dnia pracy, 
umożliwia operatorom MaaS uwzględnienie różnych para-
metrów wpływających na punktualność pojazdu: m.in. za-
tłoczenie ulic, styl jazdy kierowcy i typ prowadzonego przez 
niego pojazdu.

Zainteresowaniu rozwojem MaaS w Europie sprzyja 
ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2018 Rokiem 
Multimodalności. MaaS Alliance utworzyło grupę roboczą, 
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której zadaniem jest opracowanie dokumentu, rodzaju sta-
tutu MaaS, powstającego na bazie doświadczeń z pierw-
szych wdrożeń i zgłaszanych oczekiwań obecnych i poten-
cjalnych użytkowników MaaS. Dokument o nazwie Bill of 
Rights for MaaS User zostanie przedstawiony we wrześniu 
2018 roku podczas Światowego Kongresu ITS w Kopen-
hadze [17].

Udziałem w rozwoju MaaS zainteresowani są nie tylko 
producenci pojazdów i firmy softwarowe, lecz również 
sprzyjające innowacyjnym technologiom inteligentne 
miasta i regiony. W odpowiedzi na wzrost zainteresowa-
nia mieszkańców bardziej spersonalizowanymi usługami 
transportowymi, w ramach realizacji założeń polityki roz-
woju transportu zrównoważonego, miasta usprawniają 
transport zbiorowy i oferują różne formy współdzielenia 
środków transportu na zasadzie € i bikesharingu. MaaS, 
koncentrując się na podwyższeniu standardu mobilności, 
przynosić ma jednocześnie korzyści władzom terenowym, 
przyczyniając się dzięki ograniczeniu liczby pojazdów do 
ułatwienia realizacji programów rewitalizacyjnych i po-
prawy warunków środowiskowych. Niezbędne w pierw-
szej fazie rozwoju MaaS wsparcie administracji publicznej 
winno obejmować:

•	 przełamanie monopolu miejskich przedsiębiorstw 
transportu zbiorowego;

•	 zapewnienie równego dostępu do rynku mobilności 
dla wszystkich operatorów, niezależnie od ich wielko-
ści i formy własności;

•	 wdrożenie standardowej i bezpiecznej architektury 
systemu MaaS;

•	 wspieranie współpracy wszystkich przewoźników 
(również byłych monopolistów) w zakresie wymiany 
danych operacyjnych;

•	 subsydiowanie początkowej fazy rozwoju Maas, licząc 
na korzyści m.in. dla lokalnego rynku pracy;

•	 współpracę ze start-up’ami przy rozwoju nowych mo-
deli biznesowych organizacji usług transportowych;

•	 wykorzystanie MaaS do realizacji lokalnych celów 
z zakresu rozwoju transportu zrównoważonego.

 
MaaS, powodując zmianę zachowań komunikacyjnych 

na bardziej racjonalne i przyjazne środowisku, jednocześ-
nie stwarza szanse na bardziej efektywne wykorzystanie 

funkcjonujących już systemów transportu zbiorowego. 
Lepsze dostosowanie pojemności pojazdów do potoków 
pasażerskich i możliwość rezygnacji z konieczności obsłu-
gi (zastąpienie np. carsharingiem) tras lub godzin finanso-
wo nieopłacalnych, pozwoli miastom na ograniczenie sub-
sydiowania przewoźników. Tworzone w ramach MaaS 
nowe modele biznesowe usług transportowych będą ko-
rzystne finansowo zarówno dla pasażerów, jak i dla opera-
torów systemu.
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Streszczenie: W artykule skupiono się na sieci transportu zbiorowego 
w Częstochowie i zaproponowano kilka wariantów jej kształtowania. 
W tym celu przeprowadzono analizy symulacyjne bazujące na modelu 
stanu istniejącego systemu transportowego Częstochowy. Na potrzeby 
analiz wzięto pod uwagę łącznie cztery warianty, w ramach których za-
łożono rozwój sieci tramwajowej w Częstochowie, jej ograniczenie oraz 
likwidację. W każdym z wariantów przeprowadzono pełny rozkład mo-
delu podróży. Na podstawie kryteriów wyjściowych (liczba pasażerów, 
koszty funkcjonowania linii oraz średni czas podróży) dokonano porów-
nania wariantów. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, sieć tramwajowa, model makro-
skopowy.

Zasadność rozwoju sieci tramwajowej  
na przykładzie Częstochowy1

Wprowadzenie
Publiczny transport zbiorowy, zwłaszcza szynowy, jest jed-
nym z priorytetów unijnych na lata 2014–2020. Z fundu-
szy unijnych przeznaczonych na budowę nowych odcinków 
linii tramwajowych skorzystało kilka miast Polski, m.in. 
Poznań czy Bydgoszcz, a także Warszawa [5], rozbudowu-
jąca sieć tramwajową niezależnie od powstającej drugiej li-
nii metra. Z unijnej kasy w przeszłości środki pozyskały nie 
tylko duże miasta rozbudowujące sieć tramwajową, ale tak-
że mniejsze ośrodki, jak Olsztyn, w którym sieć tramwa-
jowa została reaktywowana w mieście po pół wieku [15].  
Decyzja o budowie nowej linii tramwajowej, a potem póź-
niejszy wybór wariantu jej przebiegu musi odpowiadać nie 
tylko na społeczne potrzeby, ale być racjonalny i efektywny 
[2]. Przebieg nowej linii tramwajowej powinien być powią-
zany z obszarami, w których występują największe potoki 
pasażerskie, których nie jest w stanie obsłużyć funkcjonują-
ca już często komunikacja autobusowa. Przykłady pokazu-
ją, że sama chęć rozbudowy sieci tramwajowej, jako kwe-
stia prestiżowa, przysłania realne potrzeby komunikacyjne 
obszarów miejskich. Miastem, które w ciągu ostatnich 
kilku latach otrzymało unijne wsparcie na rozbudowę sieci 
tramwajowej, jest także Częstochowa, miasto na prawach 
powiatu położone w północnej części województwa śląskie-
go [12]. Tutaj w 2012 roku oddano do użytku linię tram-
wajową prowadzącą do osiedli: Wrzosowiak i Błeszno, a na 
tę chwilę mówi się o nowej linii tramwajowej na Parkitkę. 
W przypadku ostatniej inwestycji zdania decydentów, 
mieszkańców i specjalistów od planowania transportu są 
mocno podzielone ze względu na obawy dotyczące niewy-
starczających potoków pasażerskich, które uzasadniłyby re-
alizację inwestycji. Artykuł stanowi kontynuację rozważań 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: K. Banet 
75%, A. Szarata 25%.

nad problemem kształtowania sieci transportu zbiorowego 
w Częstochowie, także w kontekście rozbudowy sieci tram-
wajowej [1].

Sieć transportu zbiorowego w Częstochowie składa się 
z sieci tramwajowej oraz autobusowej. Łączna długość sieci 
tramwajowej wynosi 14,8 km [7]. Od rozbudowy sieci 
tramwajowej na osiedla Błeszno i Wrzosowiak kursują trzy 
linie tramwajowe, stanowiąc główną oś systemu transportu 
zbiorowego na kierunku północ–południe. Mimo istnienia 
podsystemu tramwajowego ten środek transportu nie może 
być uznany za podstawowy, w istotnym stopniu uzupełnia-
ny jest przez komunikacją autobusową. Przykład przebiegu 
powstałej w ostatnich latach linii tramwajowej na osiedle 
Wrzosowiak pokazuje, że część linii miejskiego transportu 
zbiorowego Częstochowy nie jest wytrasowana w sposób 
optymalny dla pasażerów. Trasa ta w istotnym stopniu wy-
dłuża czas i odległość dojazdu w porównaniu do dotychcza-
sowego układu linii autobusowych. Artykuł stał się próbą 
odpowiedzi na pytanie, czy decyzje o rozbudowie sieci 
tramwajowej w Częstochowie dały oczekiwane rezultaty. 
Analizując warianty hipotetyczne i porównując je z warian-
tem bazowym w modelu symulacyjnym, uzyskano wyniki 
sugerujące wyczerpanie możliwości rozbudowy sieci tram-
wajowej w Częstochowie.

Wybór układu linii w stanie istniejącym
Miasto Częstochowa zamieszkiwane przez około 228 tysię-
cy osób [13] wpisuje się w ogólnopolski trend spadku liczby 
mieszkańców. Według prognoz Częstochowa w roku 2030 
ma liczyć 191 700 mieszkańców [9]. W mieście obserwo-
wany jest także spadek udziału ludności w wieku produk-
cyjnym: z 63% w roku 2013 do 61,2% w roku 2015 [6]. 
Zwiększający się udział osób w wieku poprodukcyjnym jest 
jednym z czynników wpływających na zmianę zachowań 
komunikacyjnych ogółu mieszkańców. Jest to też jeden 
z czynników, jaki należy mieć na uwadze przy planowaniu 
rozwoju systemu transportowego miasta. 

Na potrzeby analiz stan istniejący komunikacji zbiorowej 
w Częstochowie potraktowano jako wariant bazowy W0. 
Główną oś tramwajową stanowi w nim połączenie północ– 
–południe – z osiedla Tysiąclecia na Raków. Dodatkowo linia 
rozgałęzia się w stronę dawnej Huty Częstochowa i szpitala 
na Kucelinie oraz na ulicę Jagiellońską, gdzie tramwaj me-
andruje ulicami osiedla Wrzosowiak i Błeszno, by okrężną 
trasą dotrzeć do pętli przy Stadionie Raków. Traktowane 
jako jedna linia, linie 1 i 2 (linia 2 jest jednokierunkowa na 
skróconej trasie linii nr 1, powrót jako linia nr 1) oraz linia 
nr 3 funkcjonują w dni powszednie w interwale 12 minut 
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[14]. Mimo istnienia komunikacji tramwajowej bardzo 
istotną rolę w mieście pełni komunikacja autobusowa. 
Składa się ona z 28 linii miejskich uzupełnionych o 8 linii 
podmiejskich, które łączą na bazie porozumień między-
gminnych Częstochowę z gminami ościennymi. Stosunkowo 
wysoka liczba linii przy tej wielkości miasta wskazuje na 
dominację połączeń o charakterze bezpośrednim między 
poszczególnymi obszarami. Na potrzeby analiz w wariancie 
W0 pominięto linie podmiejskie, gdyż głównym celem 
była analiza układu sieci odniesionego do więźby podróży 
miejskich (wewnętrznych), wobec których linie autobuso-
we podmiejskie mają marginalne znaczenie. Większość linii 
autobusowych miejskich kursuje w dni powszednie w inter-
wale 30 minut, a ważniejsze z nich co 15 minut [14]. 

Do oceny procesów transportowych i modelowania za-
chowań komunikacyjnych mieszkańców stosuje się narzę-
dzia analityczne oraz symulacyjne. W badaniach jako na-
rzędzie posłużył makrosymulacyjny model transportowy 
dla Częstochowy z 2015 roku wykonany w programie PTV 
Visum [11]. Jako wariant bazowy (tzw. wariant W0) przy-
jęto model sieci zaktualizowany i skalibrowany na 2015 
rok (od tego czasu nie zaszły istotne zmiany w sieci trans-
portowej miasta), który posłużył następnie do przygotowy-
wania wariantów remarszrutyzacji w odniesieniu do istnie-
jącej sieci połączeń autobusowych i tramwajowych. Zapla-
nowanie siatki połączeń dla Częstochowy było pierwszym 
etapem prac, który bazował na rozkładzie w formie testo-
wej. Pozwolił on zaobserwować preferowane (pożądane) 
korytarze podróży, w przypadku wyboru trasy przejazdu 
niezależnie od jakiegokolwiek układu linii transportu 
zbiorowego. Wynik tego rozkładu wskazał na potencjalne 
korytarze trasowania linii miejskiego transportu zbioro-
wego. Otrzymane wyniki posłużyły do zdefiniowania wa-
riantów trasowania linii miejskiego transportu zbiorowe-
go: wyznaczono korytarze tramwajowe oraz magistralne 
i drugorzędne korytarze autobusowe, mając na uwadze 
obsługę Śródmieścia oraz głównych obszarów mieszka-
niowych [3]. W zaproponowanych wariantach modyfiko-
wane były dwa zasadnicze kryteria kształtowania sieci: 
dostępność (zasięg obsługi miejskim transportem zbioro-
wym) oraz częstotliwość (interwały kursowania linii auto-
busowych i tramwajowych).

Biorąc pod uwagę przeanalizowane warianty, opisane 
różnymi parametrami, a zwłaszcza liczbą pasażerów, kosz-
tem funkcjonowania transportu zbiorowego i średnim cza-
sem podróży transportem zbiorowym, postanowiono zare-
komendować wariant (rys. 1.), który dał pozytywne wyni-
ki we wszystkich trzech analizowanych parametrach, tj. 
wariant średniego zasięgu obsługi z pojazdami kursujący-
mi co 12/24 minuty (z wyjątkiem magistralnej linii tram-
wajowej kursującej co 6 minut). Wariant ten (oznaczono 
jako WR) jako jedyny przy jednoczesnym wzroście liczby 
pasażerów pozwolił na spadek kosztów funkcjonowania 
transportu zbiorowego i czasu trwania podróży: liczba pa-
sażerów wzrosła o 0,9%, koszty funkcjonowania spadły 
o 7,8%, średni czas podróży spadł o niemal 2 minuty, tj. 
o 4,4% [1]. 

Charakterystyka przyjętych wariantów hipotetycznych
Analiza potoków pasażerskich wykazała, że linia tram-
wajowa na osiedle Błeszno jest mniej obciążoną linią niż 
linie autobusowe docierające w ten rejon Częstochowy. 
Sugerowało to, że okrężna linia tramwajowa jest dla miesz-
kańców mniej atrakcyjna niż połączenia autobusowe. Poza 
przygotowaniem wariantów układu sieci transportu zbio-
rowego w stanie istniejącym postanowiono przygotować 
warianty hipotetyczne, jak mogłaby wyglądać sieć trans-
portu zbiorowego w Częstochowie w czterech wariantach. 
Celem analiz modelu symulacyjnego było zbadanie, czy 
podjęto odpowiednią decyzję lokalizacyjną w sprawie linii 
tramwajowej na Błeszno oraz czy Częstochowa potrzebuje 
dalszej rozbudowy sieci tramwajowej. Zaproponowane wa-
rianty autorskie to:

•	 wariant WH1 – likwidacja sieci tramwajowej;
•	 wariant WH2 – pozostawienie jednej linii tramwa-

jową pomiędzy dworcem w Rakowie a pętlą przy 
Fieldorfa-Nila (bez odnogi na Kucelin i Wrzoso-
wiak);

•	 wariant WH3 – pozostawienie obecnej trasy na Ku-
celin i inne wytrasowanie linii na Wrzosowiak, tj. 
zgodnie z pożądanymi kierunkami przepływów ludzi 
oraz z dostosowaniem do istniejącej struktury prze-
strzennej bez zbędnej okrężnej trasy przez ulicę  
Orkana;

•	 wariant WH4 – przy linii tramwajowej na Wrzoso-
wiak, jak w wariancie WH3, dobudowano odcinek 
na Parkitkę oraz wydłużono trasę z Fieldorfa-Nila do 
Kosmowskiej, oba odcinki zawarte są w dokumen-
tach planistycznych Częstochowy.

Rys. 1. Wariant rekomendowany WR linii miejskiego transportu zbiorowego w Częstochowie 
dla stanu istniejącego 
Źródło: opracowanie własne
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Warianty WH3 i WH4 zakładają inny przebieg istnie-
jącej linii tramwajowej na Wrzosowiak (rys. 2, przerywana 
żółta linia), celem otrzymania odpowiedzi, czy inna trasa 
jest w stanie zapewnić większe potoki pasażerskie. Analiza 
struktury funkcjonalnej wokół linii na Błeszno pokazuje, że 
otaczające zagospodarowanie nie jest w stanie zapewnić od-
powiednich, uzasadniających budowę linii tramwajowej 
potoków, a mimo to decyzja taka została podjęta. Linia do 
wspomnianego osiedla prowadzona jest okrężną drogą 
wzdłuż terenów, na których znajdują się ogrody działkowe, 
cmentarz czy tuż przy nasypie kolejowym, czyli w sąsiedz-
twie terenów, które nie są dużymi generatorami ruchu 
[10]. Postanowiono zaproponować krótszą trasę aleją 11 
Listopada, która w dalszym ciągu przebiega wzdłuż ogro-
dów działkowych, ale powoduje, że linia tramwajowa jest 
krótsza i położona bliżej zabudowy wysokiej intensywności. 
Linię postanowiono dodatkowo skrócić, kończąc jej bieg 
przy szkole na ulicy Jesiennej. Obecna linia dla mieszkań-
ców Rakowa nie jest atrakcyjna, jest ją w stanie zastąpić 
komunikacja autobusowa. W wariancie WH4 uwzględnio-
no także budowę linii tramwajowej na Parkitkę w ciągu 
ulicy Dekabrystów (rys. 3). Na chwilę obecną tereny te, 
podobnie jak wzdłuż istniejącej linii na Błeszno, nie są tere-
nami, których funkcje są w stanie wygenerować duże poto-
ki pasażerskie. Pozytywną kwestią są zapisy Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przes-
trzen nego Częstochowy, które mówią o rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej na północ od ulicy Dekabrystów i Nowo-
bialskiej [9].

Każdy z wariantów oparty został na zarekomendowa-
nym wariancie WR dla stanu istniejącego z częstotliwością 
linii magistralnych 5 poj/h (tramwaje 5 lub 10 poj/h) oraz 
linii wspomagających (średnio 2–3 poj/h). Należy pamię-
tać, że przedstawione w tym rozdziale rozważania mają na 
celu polemikę z dotychczasowymi decyzjami dotyczącymi 
rozwoju systemu transportowego w Częstochowie i nie są 
wariantami prognostycznymi. Biorąc jednak pod uwagę, że 
według danych demograficznych nastąpi recesja liczby 
mieszkańców miasta, zaproponowane warianty hipotetyczne 

mogą stanowić pewne wskazówki do dalszych decyzji doty-
czących kierunków rozwoju systemu transportowego 
Częstochowy.

Wariant WH1 (rys. 4) zakłada funkcjonowanie 16 linii 
autobusowych, z czego 8 kursuje z większą częstotliwością 
(magistralne linie autobusowe), a reszta z dwukrotnie 
mniejszą (wspomagające linie autobusowe). Wariant WH2 
(rys. 5) zakłada istnienie jednej linii tramwajowej od 
Rakowa do Fieldorfa-Nila, która stanowi szkielet komuni-
kacji. Dodatkowo w wariancie tym funkcjonuje 14 linii au-
tobusowych, z czego 7 z większą częstotliwością (magistral-
ne linie autobusowe), a reszta z dwukrotnie mniejszą 
(wspomagające linie autobusowe). Wariant WH3 (rys. 6) 
to wariant z jedną linią tramwajową od Rakowa do pętli 
przy Fieldorfa-Nila, wraz z jej odgałęzieniem na osiedle 
Wrzosowiak aleją 11 Listopada do pętli przy szkole na ulicy 
Jesiennej. Taki przebieg linii odpowiada preferowanym kie-
runkom podróży mieszkańców wspomnianego osiedla. Dodat-

Rys. 2. Analiza przebiegu linii tramwajowej na os. Wrzosowiak
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Proponowany przebieg linii tramwajowej na Parkitkę
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Wariant hipotetyczny WH1 linii miejskiego transportu zbiorowego w Częstochowie 
Źródło: opracowanie własne
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kowo w wariancie tym funkcjonuje 13 linii autobusowych, 
w tym 6 magistralnych. Ostatni z zaproponowanych wa-
riantów (WH4, rys. 7) bazuje na rozbudowanej sieci z wa-
riantu WH3 o linię na Parkitkę i do pętli przy Kosmowskiej. 
W wariancie tym funkcjonuje 13 linii autobusowych, 
w tym 6 magistralnych. 

Wyniki symulacji w modelu transportowym
Rozkład ruchu w transporcie zbiorowym w stanie istnieją-
cym (wariant W0) pokazał, że mimo istnienia sieci tram-
wajowej bardziej obciążone są trasy autobusowe, co było 
sugestią do konstrukcji wariantu WH1. W stanie istnie-
jącym najwięcej pasażerów przewożą linie kursujące w osi 
północ–południe po obu stronach korytarza tramwajowe-
go (ulicami: Krakowską/Kanałem Kohna i aleją Wolności 
oraz Śląską/Nowowiejskiego). Duże potoki pasażerskie 
obserwowane są także na osi wschód–zachód w ciągu łą-
czącym główny ciąg tramwajowy z równoległymi do niego 
ciągami autobusowymi po zachodniej stronie Śródmieścia 
(ulica Jana III Sobieskiego). Najbardziej obciążonymi 
w mieście trasami są te, biegnące w stronę północnych 
osiedli tj. Tysiąclecia i Północ oraz południowych: Rakowa 
i Sabinowa. Pełne zestawienie parametrów dla wariantu ba-
zowego W0 przedstawiono w tabeli 1.

Rozkład ruchu w transporcie zbiorowym w wariancie 
WH1 pokazuje, że najbardziej obciążonymi ciągami są: 
aleja Niepodległości/Wolności i ciąg od ulicy Jagiellońskiej 
przez Bohaterów Monte Cassino, Słowackiego, Pułaskiego 
do Obrońców Westerplatte. Widoczne są także znaczące 
potoki pasażerskie w ciągu ulic: Rejtana, Mirowskiej, 
Piastowskiej, Wyszyńskiego, Warszawska czy I Aleja NMP. 
W skali miasta najbardziej obciążone są trasy w stronę 

Rys. 5. Wariant hipotetyczny WH2 linii miejskiego transportu zbiorowego w Częstochowie 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Wariant hipotetyczny WH3 linii miejskiego transportu zbiorowego w Częstochowie 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Wariant hipotetyczny WH4 linii miejskiego transportu zbiorowego w Częstochowie 
Źródło: opracowanie własne

Rakowa/Błeszna, Tysiąclecia z Północą, ale także innych 
dzielnic, tj. Mirowa, Sabinowa, Wyczerpów, Lisińca/
Grabówki i Gnaszyna. Rozkład ruchu w transporcie zbioro-
wym w wariantach WH2 i WH3 pokazuje, że najbardziej 
obciążony jest ciąg od ulicy Jagiellońskiej przez Bohaterów 
Monte Cassino, Słowackiego, Pułaskiego do Obrońców 
Westerplatte. Widoczne są także znaczące potoki pasażerskie 
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w ciągu ulic: Krakowska/Kohna, Rejtana, Mirowskiej, 
Piastowskiej, Wyszyńskiego, Warszawska czy I Alei NMP. 
W obu przypadkach mimo istnienia głównej osi tramwajo-
wej jest ona słabiej obciążona niż ciągi autobusowe. 
Podobne wyniki uzyskano w wariancie WH4, gdzie także 
linie autobusowe są popularniejsze wśród pasażerów. Mniej 
obciążona niż ciągi autobusowe jest linia tramwajowa 
wzdłuż alei Wolności i Niepodległości. Słabo obciążona jest 
linia na Parkitkę w ciągu ulicy Dekabrystów, natomiast 
przedłużenie do Kosmowskiej spełnia swoją rolę. Pełne ze-
stawienie parametrów dla wariantu hipotetycznych oraz 
wariantu bazowego i rekomendowanego dla stanu istnieją-
cego znajduje się w tabeli 1.

•	 liczbę pasażerów korzystających z transportu zbioro-
wego w godzinie szczytu popołudniowego, 

•	 koszt funkcjonowania transportu zbiorowego pono-
szony przez miasto (w przeliczeniu na jedną godzinę 
szczytu),

•	 średni czas podróży.

W tabeli 2 Porównano wybrane parametry każdego 
z wariantów z wariantem bazowym W0.

Parametry sieci transportu zbiorowego w godzinie szczytu  
popołudniowego dla wariantu bazowego, rekomendowanego  

i wariantów hipotetycznych
Parametr W0 WR WH1 WH2 WH3 WH4

Interwał T 12/24 6/12 - 6 6/12 12/24

Interwał A 15/30/60 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

Liczba pasażerów TZ 9427 9512 9421 9493 9498 9470

Łączny czas podróży T [pash] 257 288 - 141 197 309

Praca przewozowa T [paskm] 5133 5755 - 2818 3938 6189

Łączny czas podróży A [pash] 1690 1646 1843 1762 1716 1607

Praca przewozowa A [paskm] 42683 41189 46096 44071 42930 40185

Liczba wozokm T 209 301 - 166 264 313

Liczba wozokm A 1749 1329 1580 1439 1333 1277

Liczba wozokm T+A 1958 1630 1580 1604 1596 1590

Koszt funkcjonowania TZ [zł] 14837 13682 10192 12094 13078 13562

Śr. pręd. podróży T [km/h] 20,0 20,0 - 20,0 20,0 20,0

Śr. pręd. podróży A [km/h] 25,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Śr. czas podróży TZ [min] 40,5 38,8 39,9 39,2 39,2 39,5

Kara za przesiadki [min] 10 5 5 5 5 5

Śr. udział przesiadek [%] 20 40 40 40 40 40

Łączny czas podróży SO [pojh] 9591 10807 10813 10807 10807 10813

Praca przewozowa SO [pojkm] 327 957 357 238 357 348 357 256 357 267 357 432

Śr. pręd. podróży SO [km/h] 34,2 33,1 33,0 33,1 33,1 33,1

Źródło: opracowanie własne

Porównanie wariantów
Wybór właściwego kierunku rozwoju systemu transpor-
towego jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników 
jakościowych, ale także ilościowych [4, 8]. Do czynników 
ilościowych, dających się kwantyfikować, zaliczamy m.in. 
wielkość miasta, liczbę mieszkańców będących w zasięgu 
inwestycji, liczbę pasażerów (wyrażoną np. podziałem zadań 
przewozowych), przeciętny czas podróży itp. Wymienione 
czynniki estymuje się przy wykorzystaniu transportowych 
modeli symulacyjnych, tak jak tego dokonano na przykła-
dzie Częstochowy. W przypadku Częstochowy, analizując 
warianty hipotetyczne, nie wzięto pod uwagę czynników 
jakościowych, a skupiono się czynnikach ilościowych. 
W analizie porównawczej wariantów za najbardziej istotne 
parametry do oceny końcowej wariantów uznano:

Wybrane parametry sieci dla wariantu rekomendowanego  
i wariantów dla stanu hipotetycznego – porównanie procentowe 

z wariantem bazowym
Parametr WR WH1 WH2 WH3 WH4
Liczba pasażerów TZ 0,9% -0,1% 0,7% 0,8% 0,5%
Koszt funkcjonowania TZ -7,8% -31,3% -18,5% -11,9% -8,6%
Śr. czas podróży TZ -4,2% -1,5% -3,2% -3,2% -2,5%

Źródło: opracowanie własne

W przypadku analizowanych wariantów hipotetycz-
nych, bazujących na wariancie WR, widać, że każdy z nich 
poza wariantem autobusowym WH1 notuje wzrost pasa-
żerów w stosunku do wariantu W0, przy czym w przypad-
ku wariantu WH1 spadek liczby pasażerów jest minimal-
ny. Największy wzrost notuje wariant zaproponowany dla 
stanu istniejącego, jednak różnice między wariantami WR, 
WH2 i WH3 są na granicy błędu statystycznego. 

Analizując pracę przewozową i łączny czas podróży, wi-
dać, że w przypadku tramwajów największa ich redukcja 
zachodzi w wariancie WH2 (nie licząc wariantu autobuso-
wego), a największy wzrost w wariancie WH4, czyli inwe-
stycyjnym. W przypadku autobusów największe wzrosty 
odnotowano w wariancie WH1, a największe spadki 
w WH4. W kwestii pracy eksploatacyjnej, tj. liczby wozo-
kilometrów wykonywanych przez tramwaje, to wariant 
WH4 powoduje największy wzrost o niemal 50%, a wa-
riant WH2 największy spadek. Przekłada się to na koszty 
funkcjonowania transportu zbiorowego, które spadłyby 
w każdym z wariantów, ale spadek ten byłby najmniejszy 
w wariancie WR (-7,8%), największy zaś w wariancie auto-
busowym WH1. Analiza kosztów pokazuje, że gdyby ina-
czej wytrasowano tramwaj na Wrzosowiak, liczba pasaże-
rów mogłaby być o 0,8% większa, a koszty utrzymania 
transportu spadłyby o 11,9%. Podobny rezultat uzyskano 
by, gdyby pozostawiono w Częstochowie jedną linię tram-
wajową z pętli przy Fieldorfa-Nila na Raków. W tym przy-
padku przy wzroście pasażerów o 0,7% udałoby się zmniej-
szyć nakłady na funkcjonowanie transportu zbiorowego 
o 18,5%. Dodatkowo należy mieć także na uwadze oszczęd-
ności płynące z braku realizacji tramwaju na Wrzosowiak 
i Błeszno. 

Koszty utrzymania transportu z racji braku podsyste-
mu tramwajowego są najmniejsze w wariancie WH1, jed-
nak wariant ten cechuje się najmniejszym spadkiem czasu 
podróży, tj. o 1,5%, a wariant WR zakłada spadek o po-
nad 4%. 

Tabela 1

Tabela 2
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Rekomendacje
Biorąc pod uwagę zaproponowane warianty hipotetyczne, 
widać, że obecna trasa tramwaju na Błeszno i Wrzosowiak 
nie jest atrakcyjna dla pasażerów, co potwierdziły pierwotne 
wyniki otrzymane w modelu symulacyjnym dla stanu ist-
niejącego. Lepsze efekty przy zmniejszeniu nakładów finan-
sowych na funkcjonowanie transportu zbiorowego można 
było osiągnąć, budując tramwaj na Wrzosowiak wzdłuż alei 
11 Listopada, co ukazano w wariantach hipotetycznych. 
Okazuje się też, że lepsze parametry, jak chodzi o liczbę 
pasażerów, zyskały warianty ograniczające istniejącą sieć 
tramwajową aniżeli wariant z rozwojem sieci, tj. z tram-
wajem na Parkitkę. Najlepszy pod tym względem jest wa-
riant WR, czyli sieć tramwajowa w stanie istniejącym, ale 
po remarszrutyzacji całego układu transportu zbiorowego. 
Uznając, że najważniejszymi parametrami będą wskaźniki 
ilościowe dotyczące liczby pasażerów oraz czasu podróży, 
a także czynnik ekonomiczny, tj. koszty funkcjonowania 
transportu zbiorowego to wariant rekomendowany, wydaje 
się być rozsądnym kompromisem pomiędzy liczbą pasa-
żerów, która wzrasta o 0,9%, a kosztami funkcjonowania, 
które spadają o 7,8%. Zadowalający jest także spadek cza-
su podróży o niemal 2 minuty, tj. o 4,4% w porównaniu 
z wariantem bazowym. 

Wiadomym jest, że nie jest możliwe cofnięcie inwestycji 
sprzed kilku lat, tj. budowy tramwaju na Błeszno i Wrzo-
sowiak, jednak analiza wariantów hipotetycznych pokazuje 
wyczerpanie potencjału budowy tramwaju w Często chowie 
w stanie istniejącym. Obecne zagospodarowanie przestrzen-
ne towarzyszące ulicom Dekabrystów i Nowo bialskiej nie 
jest w stanie wygenerować uzasadniających budowę linii 
tramwajowej potoków pasażerskich. Jedynym dużym gene-
ratorem ruchu jest szpital wojewódzki. Możliwym jest wzrost 
potencjału pasażerskiego na Parkitce po powstaniu planowa-
nej tam zabudowy mieszkaniowej, jednak mając na uwadze 
prognozy demograficzne mówiące o recesji liczby mieszkań-
ców, wydaje się, że nie stanie się ona na tyle dużym generato-
rem ruchu, by wytrasować w jej kierunku linię tramwajową. 
Należy także pamiętać, że ukazany wariant hipotetyczny 
WH4 zawiera w sobie inaczej wytrasowany tramwaj na 
Błeszno i Wrzosowiak, który jest atrakcyjniejszy dla pasaże-
rów, a połączenie tramwaju na Parkitkę z obecnym przebie-
giem tramwaju na Błeszno i Wrzosowiak może jeszcze do-
datkowo wpłynąć na zmniejszenie liczby pasażerów odnoto-
wanej w wariancie WH4. Spośród zaproponowanych 
wariantów widać, że wariant WR wydaje się być najlepszym 
z zaproponowanych dla Częstochowy.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na potencjalną 
możliwość bardziej efektywnego wykorzystania systemu 
transportu zbiorowego w podróżach wewnętrznych w ob-
rębie Częstochowy, poprzez optymalizację jego obecnego 
układu połączeń oraz interwału kursowania. Poprzednie 
badania wykazały, że najlepszym modelem jest model sie-
ci, w której obsługiwane są główne korytarze transportowe 
i większość drugorzędnych pojazdami kursującymi co 12/24 

minuty (z wyjątkiem jednej linii tramwajowej kursującej co 
6 minut). Analizy symulacyjne wykazały, że jest możliwe, 
by przy zwiększonej lub niezmienionej liczbie pasażerów 
zniwelować koszty funkcjonowania transportu zbiorowe-
go, co często jest kluczowe i bywa dużym ograniczeniem 
zewnętrznym rozwoju transportu zbiorowego. Efekt taki 
jest także możliwy przy planowaniu przebiegu nowych linii 
tramwajowych. Jej przemyślany przebieg dostosowany do 
potencjału pasażerskiego wynikającego ze struktury prze-
strzennej może przynieść lepsze efekty i oszczędności, tak 
jak wykazały to analizy innego przebiegu linii tramwajowej 
na Wrzosowiak. Warto także, zwłaszcza w przypadku miast 
małych i średnich, brać pod uwagę warianty bezinwesty-
cyjne, gdyż może się okazać, że istniejący system transpor-
towy jest w pełni wydolny i nie potrzebne jest wdrażanie 
wariantów inwestycyjnych, a wystarczy jedynie zoptyma-
lizować sieć transportu zbiorowego dzięki remarszrutyzacji 
linii transportu zbiorowego.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję systemu oceny sty-
lu jazdy kierowcy w oparciu o dane telematyczne, rejestrowane przez 
terminal GPS zainstalowany w pojeździe. Koncepcja obejmuje zespół 
wskaźników oceny, metod ich pomiaru oraz algorytm oceniający styl 
jazdy kierowcy prowadzącego pojazd, służący do drogowego przewozu 
towarów według zasad techniki prowadzenia pojazdu ecodriving (ang.: 
jazda oszczędna). Koncepcja systemu zakłada, że kierowca będzie oce-
niany według zaproponowanych parametrów, a jego końcowa ocena 
zostanie sprowadzona do mierzalnej i porównywalnej wartości liczbo-
wej, dzięki której może być porównywany z innymi kierowcami oraz 
z wynikami archiwalnymi konkretnego kierowcy. Symulacja działania 
algorytmu została przeprowadzona na rzeczywistych danych telema-
tycznych udostępnionych przez jedną z małopolskich firm przewozo-
wych na przykładzie 11 kierowców.
Słowa kluczowe: transport drogowy ładunków, ecodriving, styl jazdy 
kierowców.

Koncepcja systemu oceniającego  
styl jazdy kierowcy w transporcie  
drogowym ładunków1

Wprowadzenie
Ecodriving to technika jazdy samochodem prowadząca do 
minimalizacji energochłonności przejazdu, w tym obniże-
nia ilości spalonego paliwa i emisji szkodliwych substan-
cji do atmosfery oraz kosztów eksploatacyjnych pojazdu. 
Pierwsze założenia dotyczące techniki Ecodrivingw Europie 
zostały opracowane przez Szwajcarię i Finlandię u schył-
ku XX wieku. W ślad za nimi poszły Niemcy, Holandia, 
Norwegia i Szwecja. W miarę rozwoju zainteresowania 
zagadnieniem techniki Ecodriving Unia Europejska przy-
stąpiła do wspierania tej inicjatywy międzynarodowymi 
kampaniami promującymi ideę bezpiecznej i oszczędnej 
jazdy samochodem. Pierwszym projektem realizowanym 
przez UE był program Eco-driving Europe z 2001 roku, 
w którym udział wzięły Szwajcaria, Niemcy, Portugalia, 
Holandia, Hiszpania, Austria, Belgia i Finlandia. Polska 
uczestniczyła w dwóch kolejnych inicjatywach – w la-
tach 2006–2008 w projekcie Ecodriven, a w 2010–2013 
Ecowill [1], [2].

Pomimo wielu lat badań i rozwoju techniki Ecodriving 
nie udało się opracować jednolitych, globalnych sugestii 
dla kierowców. Idealnym przykładem różnic w założeniach 
tej techniki jest porównanie zaleceń dotyczących przyspie-
szania w systemie japońskim i niemieckim. Japończycy su-
gerują delikatne ruszanie z miejsca w taki sposób, by przez 
pierwsze pięć sekund prędkość jazdy nie przekraczała 20 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: P. Smoleń 
70%, W. Starowicz 30%.

km/h. Niemcy rekomendują dynamiczne przyspieszenie 
z pedałem przyspieszenia wciśniętym na 75% jego zakresu 
ruchu. Oba systemy, prócz różnic, mają pewne podobień-
stwa, np. unikanie jazdy na biegu jałowym, częste (przy-
najmniej 1 raz w miesiącu) sprawdzanie ciśnienia w opo-
nach i regularne dbanie o dobry stan techniczny pojazdu, 
ograniczenie przewozu zbędnych przedmiotów zwiększa-
jących masę lub opór powietrza lub dbanie o stałą pręd-
kość podczas jazdy. [2] 

Techniki Ecodriving można podzielić na trzy poziomy: 
strategiczny, taktyczny i operacyjny. Poziom strategiczny 
odpowiada za działania w perspektywie długofalowej, takie 
jak dobór marki i modelu pojazdu lub części eksploatacyj-
nych pojazdu. Poziom taktyczny odpowiada za wybór od-
powiedniej trasy (np. charakteryzująca się małymi różnica-
mi wysokości lub niskim natężeniem ruchu) oraz właściwe 
rozmieszczenie ładunku. Poziom operacyjny jest najbar-
dziej uzależniony od umiejętności kierowcy, ponieważ skła-
dają się na niego wszystkie działania odnoszące się do spo-
sobu pokonania zaplanowanej trasy dostępnym środkiem 
transportu [3]. Zasady techniki Ecodriving dla kierowców 
pojazdów ciężarowych są promowane przez producentów 
samochodów podczas kampanii reklamowych lub szkoleń. 
Przykładowo zalecenia techniki Ecodriving rekomendowa-
ne przez projekt DAF ECODRIVE+ [4] formułowano 
w następujący sposób:

•	 Zmniejszenie prędkości maksymalnej – według pomiarów 
zużycia paliwa przeprowadzonych przez firmę DAF, 
obniżenie prędkości maksymalnej z 90 km/h do 85 
km/h spowoduje spadek zużycia paliwa o 3%. Obni-
żenie prędkości maksymalnej o kolejne 5 km/h spo-
woduje wygenerowanie następnych 3% oszczędności, 
co przekłada się średnio na 1 l/100 km. Przy średnio 
11 500 km pokonywanych miesięcznie pozwala to 
wygenerować 115 litrów oszczędności dla każdego 
pojazdu.

•	 Ograniczenie gwałtownych przyspieszeń – badania prze-
prowadzone przez firmę DAF dowodzą, że nagłe 
przyspieszanie wpływa negatywnie na zużycie paliwa 
i rzadko prowadzi do oszczędzenia czasu. Zgodnie 
z tą zasadą wskazane jest częste używanie tempoma-
tu oraz zachowywanie odpowiedniej odległości od 
poprzedzającego pojazdu.

•	 Unikanie gwałtownych hamowań – gwałtowne hamo-
wania zwiększają zużycie opon i układu hamulcowe-
go oraz powodują zagrożenia w ruchu drogowym 
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(najechanie innego pojazdu na tył). Należy również 
unikać częstego hamowania hamulcem nożnym. Za-
leca się wykorzystywanie hamulca silnikowego (re-
tarder lub intarder) lub górskiego (zwanego wyde-
chowym) zamiast hamulca nożnego ze względu na 
minimalizację zużycia opon oraz klocków hamulco-
wych i tarcz. 

•	 Utrzymywanie stałej prędkości jazdy – należy dbać 
o utrzymywanie stałej prędkości tak długo, jak to 
możliwe, ponieważ hamowanie i ponowne przyspie-
szanie generuje zbędne zużycie paliwa. 

•	 Rozsądne operowanie pedałem przyspieszenia – ze wzglę-
du na to, że silnik nie pobiera paliwa podczas jazdy 
bez użycia pedału przyspieszenia, firma DAF reko-
menduje stosowanie tej zasady tak często, jak to 
możliwe. Wskazane jest przewidywanie manewrów 
na drodze i zwalnianie pedału przyspieszenia podczas 
zbliżania się do skrzyżowania lub szczytu wzniesienia, 
co minimalizuje zużycie paliwa.  

•	 Ograniczanie pracy silnika na biegu jałowym – według 
badań, silniki PACCAR stosowane w pojazdach DAF 
podczas pracy na biegu jałowym pobierają średnio 
1,6 l/h, dlatego należy unikać pozostawiania pojazdu 
z uruchomionym silnikiem na postoju. Rozpoczęcie 
jazdy powinno nastąpić zaraz po uruchomieniu silni-
ka. Jeśli postój będzie trwał więcej niż 60 sekund, na-
leży zaraz po zatrzymaniu pojazdu wyłączyć silnik.

•	 Utrzymywanie odpowiedniej prędkości obrotowej silnika – 
zaleca się jazdę z prędkością obrotową silnika zawie-
rającą się w tzw. zielonym polu, oznaczonym graficz-
nie na obrotomierzu. W pojazdach ciężarowych 
przyjmuje się ten zakres za przedział 1000–1500 
RPM. 

•	 Zjeżdżanie ze wzniesień na biegu – nie jest wskazane 
zjeżdżanie ze wzniesień na biegu jałowym ze względu 
na ryzyko samoczynnego rozpędzenia się pojazdu, co 
powoduje obniżenie sterowności. Późniejsze hamo-
wanie hamulcem nożnym zwiększa eksploatację 
układu hamulcowego.  

•	 Pokonywanie zakrętów ze zbyt wysoką prędkością – należy 
rozsądnie dobrać prędkość jazdy do geometrii drogi, 
ponieważ pokonywanie zakrętu ze zbyt wysoką pręd-
kością może przyczynić się do wypadku. 

Pomiar wskaźników techniki ecodriving
Wskaźniki oceny stylu jazdy kierowcy pojazdu ciężarowego 
są obliczane na podstawie parametrów eksploatacji pojaz-
du. Wszystkie samochody ciężarowe wyprodukowane od 
2004 roku posiadają magistralę CAN, która odpowiada za 
monitorowanie podstawowych parametrów ruchu, takich 
jak stan zapłonu, stan pracy silnika, prędkość obrotowa sil-
nika, prędkość jazdy, stopień nacisku na pedał przyspiesze-
nia [%], chwilowa średnia spalania, ilość spalonego paliwa 
itp. Prócz tego rejestratorami danych będą akcelerometr 
oraz lokalizator GPS. Dostępne na rynku rozwiązania ofe-
rują terminale zawierające powyższe rejestratory w formie 
jednego niewielkiego urządzenia (max. wymiary: 10 mm 

x 30 mm x 70 mm) [26]. Lokalizator GPS odpowiada za 
określanie pozycji geograficznej pojazdu, w którym jest za-
instalowany, oraz parametrów lokalizacyjnych, takich jak 
kierunek jazdy, prędkość chwilowa oraz wysokość n.p.m. 
Akcelerometr posłuży do rejestrowania przeciążeń spowo-
dowanych manewrami na drodze – przyspieszenia, hamo-
wania i pokonywanie zakrętów. Dzięki temu zestawowi 
terminal będzie w stanie mierzyć parametry ruchu z magi-
strali CAN, w tym przekroczenia dopuszczalnych zakresów 
wartości, oraz gwałtowne hamowania. Terminal rejestruje 
punkty trasy w określonych odstępach czasu oraz po wy-
kryciu zmiany kierunku jazdy o określony kąt, co spowo-
duje zagęszczenie punktów przy pokonywaniu zakrętówi 
rejestrowanie wartości przeciążeń powstałych w trakcie ich 
pokonywania. 

elementy systemu telematycznego  
System telematyczny wykorzystywany w monitorowaniu 
floty pojazdów samochodowych opiera się na wymianie 
danych między terminalem komunikacyjnym zainstalowa-
nym w pojeździe a serwerem odpowiadającym za przecho-
wywanie i przetwarzanie danych. Usługa monitorowania 
floty jest usługą abonamentową. W Polsce stała się popu-
larna głównie w gałęzi międzynarodowego transportu ła-
dunków od 2004 roku, a więc odkąd zintensyfikował się 
transport międzynarodowy. W pierwotnych wersjach tele-
matyczny system monitoringu GPS opierał się na śledzeniu 
położenia pojazdu, jednak wraz z rozwojem technologii od 
2015 intensywnie ewoluuje. Obecnie w Polsce działa kilka-
dziesiąt firm oferujących usługę systemów telematycznych 
służących do zarządzania flotą, rozliczania tras i kontro-
lowania pozycji. W większości przypadków użytkownik 
otrzymuje dostęp do aplikacji internetowej w formie adresu 
logowania, loginu i hasła. Aplikacja posiada funkcje m.in. 
wizualnego prezentowania aktualnego położenia pojazdów 
na mapie, wyświetlania śladu przebytej trasy na mapie oraz 
generowania raportów i statystyk przebytych tras (rys. 1). 
Bardziej zaawansowane systemy posiadają funkcje wymia-
ny komunikatów tekstowych między kierowcą a biurem, 
rozliczania dokumentów kadrowych takich jak druk płacy 
minimalnej, delegacji, ewidencji czasu pracy, a także alar-
mowania o zdarzeniach krytycznych.  

Rys. 1 Schemat działania systemu telematycznego na przykładzie aplikacji Navifleet do 
śledzenia pojazdów
Źródło: [5]
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Parametry oceny stylu jazdy kierowcy  
w systemach telematycznych  
Telematyka może zostać wykorzystana jako narzędzie oce-
ny stylu jazdy kierowcy. Badając pewne parametry pracy 
silnika, pobierane przez terminal komunikacyjny z kompu-
tera pokładowego, można określić styl jazdy kierowcy, któ-
ry poruszał się wybranym pojazdem. Najbardziej użyteczne 
parametry odczytywane przez terminale komunikacyjne 
zostały przedstawione w tabeli 1.

Aby system oceny stylu jazdy kierowcy działał zgodnie 
z założeniami, muszą zostać spełnione minimalne wymaga-
nia techniczne, tj.:

•	 dostęp do pełnych danych telematycznych – wszyst-
kie wykorzystywane pojazdy muszą zostać wyposażo-
ne w lokalizator GPS z wbudowanym modułem od-
czytu danych z CAN. Terminal GPS może odczytywać 
z magistrali CAN parametry opisane w tabeli 6. i do-
datkowo zapisywać ramki danych i wysyłać je do ser-
wera warunkowo według zdefiniowanych ustawień 
z rozdziału 3.3. W chwili, gdy wybrana wartość speł-
nia warunek zapisania i wysłania ramki odczytywany 
jest pozostałych parametrów;

•	 identyfikacja kierowców – aby platforma poprawnie 
powiązała przejazd z kierowcą, wymagana jest iden-
tyfikacja kierowcy w pojeździe; 

•	 interwał rejestrowania pozycji GPS – częstotliwość nada-
wania pozycji musi być dobrana racjonalnie, aby z jednej 
strony zapewniała wysokie odzwierciedlenie stanu fak-
tycznego, a z drugiej strony generowała tylko niezbędne 
do analizy dane. Niewystarczająca liczba danych dopro-
wadzi do niskiej wykrywalności zdarzeńi niedokładnego 
określenia czasu ich trwania. Możliwości technologiczne 
terminala GPS zezwalają na rejestrowanie i wysyłanie 
ramki danych do serwera cyklicznie (co określony inter-
wał czasu albo prze mieszczenia) lub warunkowo (ramka 
danych jest wysyłana asynchronicznie, gdy zostaną speł-
nione wybrane warunki). Podczas pozyskiwania danych 
należy skonfigurować terminal tak, by podczas jazdy 
próbkowanie danych z CAN odbywało się najczęściej jak 
to możliwe, aby odwzorowany obraz stylu jazdy kierow-
cy był maksymalnie zbliżony do stanu faktycznego; 

•	 stabilny montaż terminala oraz kalibracja akcelero-
metru – terminalu z wbudowanym lokalizatorem 
GPS i akcelerometrem musi zostać stabilnie przy-
twierdzony do konstrukcji pojazdu, aby zapewnić 
prawidłowe działanie akcelerometru. Ważne, aby po 
zamontowaniu osie terminala pokrywały się z osiami 
konstrukcji pojazdu. Po montażu lokalizatora należy 
zaparkować pojazd na poziomym, równym terenie 
i przeprowadzić poziomowanie akcelerometru oraz 
kalibrację kierunku jazdy. Kalibrację przeprowadza 
się manualnie przez rozpędzenie pojazdu do prędko-
ści minimum 30 km/h i gwałtowne zatrzymanie się 
przez wciśnięcie pedału hamulca w 100%.

Kryteria oceny kierowcy i zasady punktacji
Przyjęto, że analizie i cenie będą poddawane następujące 
zachowania:

•	 zachowanie na postoju – trzy kryteria oceny, 
•	 zachowanie podczas jazdy – sześć kryteriów oceny,
•	 zachowanie podczas hamowania – dwa kryteria oceny.

Przyjęto, że wynik uzyskany przez kierowcę będzie 
średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w poszczegól-
nych kryteriach. Algorytm przewiduje, że najniższy wynik, 
jaki kierowca może uzyskać, to 0, a najwyższy 10.

Lista parametrów oceny stylu jazdy kierowcy odczytywana  
przez lokalizator GPS

Lp. Nazwa Opis

1. Ruch Wartość logiczna określana na podstawie wskazań akcelero-
metru wskazuje, czy pojazd jest w ruchu, czy nie.

2. Stacyjka Wartość logiczna określana na podstawie wykrytego napięcia 
elektrycznego[5-30 V] na wejściu cyfrowym urządzenia.

3. Chwilowa prędkość 
jazdy [km/h]

Wyznaczana na podstawie przemieszczenia geograficznego 
lub magistrali CAN.

4. Akcelerometr:  
oś X [mG]

Wartość przeciążenia dla każdego z wektorów układu 
współrzędnych obliczana na podstawie akcelerometru.5. Akcelerometr:  

oś Y [mG]

6. Akcelerometr:  
oś Z [mG]

7. Chwilowe położenie pe-
dału przyspieszenia [%] Wartość odczytywana z magistrali CAN.

8. Chwilowa prędkość 
obrotowa silnika [rpm] Wartość odczytywana z magistrali CAN.

9. Chwilowa dawka  
paliwa [l/ h] Wartość odczytywana z magistrali CAN.

10. Masa ładunku [kg]

Wartość odczytywana z magistrali CAN. Prezentuje masę 
ładunku pojazdu obliczoną na podstawie ciśnienia w zawie-
szeniu pneumatycznym. Wartość dostępna, tylko gdy pojazd 
posiada zawieszenie pneumatyczne. Dla pojazdów z zawie-
szeniem mechanicznym (resory) stosuje się czujniki pomiaru 
pionowej odległości między ramą a osią pojazdu

11. Czas jazdy w trybie 
Cruise Control

Wartość odczytywana z magistrali CAN. Prezentuje skumulo-
wany czas jazdy z włączoną funkcją tempomatu (ang. cruise 
control) od daty produkcji pojazdu.

12. Obciążenie hamulca 
silnikowego [%]

Wartość odczytywana z magistrali CAN informuje o stopniu 
obciążenia hamulca silnikowego – retardera lub intardera.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej terminala na www.teltonika.lt

Tabela 1

Projekt algorytmu systemu oceny stylu jazdy kierowcy
Założenia do algorytmu
System oceny stylu jazdy kierowcy jest przeznaczony do im-
plementacji i użytkuw obrębie platformy do monitoringu 
GPS pojazdów [6]. Może zostać wykorzystany w dowolnej 
firmie przewozowej lub transportowej, która wykorzystu-
je własne pojazdy ciężarowe niezależnie od dopuszczalnej 
masy całkowitej (DMC) do przewozu towaru. Projekt w za-
łożeniu jest uniwersalny, to znaczy taki, który funkcjonuje 
w dowolnych warunkach, a w szczególności pozwala na: 

•	 dowolny rodzaj floty – flota pojazdów ciężarowych 
jest zróżnicowana pod kątem typu, ładowności, mo-
delu, marki oraz roku produkcji;

•	 rotację kierowców w pojazdach – kierowcy mogą po-
ruszać się wszystkimi typami pojazdów w nieregular-
nych odstępach czasu;

•	 nieregularne trasy – trasy pokonywane przez kierow-
ców nie pokrywają się lub pokrywają w niewielkim 
stopniu pod względem przebiegu, natężenia ruchu, 
warunków atmosferycznych i masy ładunku.
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Zachowanie na postoju
W koncepcji przyjęto trzy kryteria opisujące zachowanie 
kierowcy na postojach:

•	 x1 – średnia ilość spalonego paliwa podczas postojów 
trwających dłużej niż 3 minuty na każde 100 km tra-
sy [l/100km],

•	 x2 – średnia ilość postojów z uruchomionym silni-
kiem dłuższych niż 3 minuty [szt./1000 km],

•	 x3 – średnia ilość zdarzeń „Wysoka prędkość obroto-
wa silnika na postoju” [szt./1000 km].

Zasady punktacji dla kryterium x
1

Przyjęto, że liczba punktów przyznawanych kierowcy jest 
odwrotnie proporcjonalna do średniej ilości spalonego pa-
liwa. Maksymalną liczbę punktów (10,0) przyznaje się 
kierowcy, którego średnia ilość spalonego paliwa na posto-
jach trwających dłużej niż 180 sekund wynosi 0 l/100 km. 
Minimalną liczbę punktów (0,00) przyznaje się kierowcy, 
gdy przekroczy 10% normatywnej średniej ilości spalonego 
paliwa podczas jazdy bez ładunku, tj. 2,5 l/100km.

Zatem:
dla x1 ∈ <0:2,5)  P1= 10 – 4*x1

    
       (1)

dla x1 > 2,5  P1= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
2

Przyjęto, że liczba punktów przyznawanych kierowcy jest 
odwrotnie proporcjonalna do średniej liczby zatrzymań po-
wyżej 3 minut na 1000 km. Maksymalną liczbę punktów 
(10,0) przyznaje się kierowcy, którego średnia liczba zatrzy-
mań powyżej 3 minut wynosi 0 na 1000 km Przy liczbie 
zatrzymań większych od 10 liczba punktów wynosi 0.

Zatem:
dla x2 ∈ <0:10)  P2= 10–x

2
     

        (2)
dla x2 > 10  P2= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
3

Przyjęto, że liczba punktów przyznawanych kierowcy 
jest odwrotnie proporcjonalna do średniej liczby zdarzeń 
„Wysoka prędkość obrotowa silnika na postoju” na 1000 
km. Maksymalną liczbę punktów (10,0) przyznaje się kie-
rowcy, którego średnia liczba zdarzeń „Wysoka prędkość 
obrotowa silnika na postoju” wynosi 0 na 1000 km. Przy 
liczbie zdarzeń większych od 5 liczba punktów wynosi 0. 
Wynika to z interpretacji, że wysoka prędkość obrotowa 
silnika na postoju może się pojawić tylko podczas urucha-
miania silnika, a więc liczba dopuszczalnych przypadków 
jest mniejsza o połowę niż dla kryterium x2.

Zatem:
dla x3 ∈ <0:5)  P3= 10 – 2*x3    

        (3)
dla x3 > 5  P3= 0

Zachowanie podczas jazdy 
W koncepcji przyjęto sześć kryteriów opisujących zacho-
wanie kierowcy podczas jazdy:

•	 x4 – udział przebytego dystansu bez użycia pedału 
przyspieszenia [%],

•	 x5 – udział przebytego dystansu z funkcją Cruise 
Control (tempomat)[%],

•	 x6 – średnia liczba zdarzeń „użycie zbyt niskiego bie-
gu” [szt./1000km],

•	 x7 – średnia liczba zdarzeń „użycie zbyt wysokiego 
biegu” [szt./1000km],

•	 x8 – średnia liczba aktywnych przekroczeń prędkości 
86 km/h [szt./1000 km],

•	 x9 – wskaźnik spalania Wsm lub Ws[%].

Zasady punktacji dla kryterium x
4

Przyjęto, że kierowca może pokonać aż 50% dystansu bez 
pedału przyspieszenia. Maksymalną liczbę punktów (10,0) 
przyznaje się kierowcy, który pokonuje więcej niż 50% 
dystansu bez użycia pedału przyspieszenia. Liczba przy-
znanych punktów jest wprost proporcjonalna do średniej 
wielkości udziału przebytego dystansu bez użycia pedału 
przyspieszenia.

Zatem:
dla x4 ∈ <0:50>     

     (4)
dla x4 > 50  P4= 10

Zasady punktacji dla kryterium x
5

Przyjęto, że kierowca może pokonać aż 50% dystansu 
z funkcją Cruise Control. Maksymalną liczbę punktów 
(10,0) przyznaje się kierowcy, który pokonuje więcej niż 
50% dystansu z funkcją Cruise Control. Liczba przyzna-
nych punktów jest wprost proporcjonalna do średniej 
wielkości udziału przebytego dystansu z funkcją Cruise 
Control.

Zatem:
dla x5 ∈ <0:50>      

     (5)
dla x5 > 50  P5= 10

Zasady punktacji dla kryterium x
6

Przyjęto, że kierowca może 20 razy na 1000 km użyć zbyt 
niskiego biegu. Maksymalną liczbę punktów (10,0) przy-
znaje się kierowcy, który ani raz nie użył zbyt niskiego bie-
gu na 1000 km. Liczba przyznanych punktów jest wprost 
proporcjonalna do średniej liczby przypadków użycia zbyt 
niskiego biegu.

Zatem:
dla x6 ∈ <0:20)      

      (6)
dla x6 > 20  P6= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
7

Przyjęto, że kierowca może 20 razy na 1000 km użyć zbyt 
wysokiego biegu. Maksymalną liczbę punktów (10,0) 
przyznaje się kierowcy, który ani raz nie użył zbyt wysokie-
go biegu na 1000 km. Liczba przyznanych punktów jest 
wprost proporcjonalna do średniej liczby przypadków uży-
cia zbyt wysokiego biegu.
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Zatem:
dla x7 ∈ <0:20)      
      (7)
dla x7> 20  P7= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
8

Przyjęto, że kierowca może 20 razy na 1000 km prze-
kroczyć zalecaną przez producentów prędkość 86 km/h. 
Maksymalną liczbę punktów (10,0) przyznaje się kierow-
cy, który ani raz nie przekroczył zalecanej prędkości na 
1000 km. Liczba przyznanych punktów jest wprost pro-
porcjonalna do średniej liczby przypadków przekroczenia 
zlecanej prędkości.

Zatem:
dla x8 ∈ <0:20)      

      (8)
dla x8 > 20  P

8
= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
9

Przyjęto, że kierowca powinien uzyskać wskaźnik spalania na 
poziomie (90–110)% wartości normatywnej. Maksymalną 
liczbę punktów (10,0) przyznaje się kierowcy, który uzyska 
wynik równy lub mniejszy niż 90% wartości normatywnej. 
Liczba przyznanych punktów jest wprost proporcjonalna do 
średniej liczby przypadków przekroczenia zlecanej prędkości. 
Gdy wynik uzyskany przez kierowcę będzie o 10% i więcej 
wyższy od normy, kierowca otrzyma 0 punktów. 

Zatem:
dla x9 ∈ <0:90>  P

9
= 10

dla x9 ∈ (90:110)  P
9
=     

      (9)
dla x9 > 110  P

9
= 0

Normatywną wartość wskaźnika spalania W
Sm

 [%] 
można określić następującym wzorem:

    (10)

gdzie:
m

śr
 – średnia ważona masy przewiezionego ładun-

ku w analizowanym okresie,sśr – średnia ilość 
spalonego paliwa w analizowanym okresie  
[l / 100km],

y
1,2

 – średnia masa przewiezionego ładunku (lub 
pojazdu) w dowolnym okresie w przeszłości,

x
1,2

 – średnia ilość spalonego paliwa uzyskana pod-
czas przewozu odpowiadającego ładunku y,

Zachowanie podczas hamowania 
W koncepcji przyjęto sześć kryteriów opisujących zacho-
wanie kierowcy podczas jazdy:

•	 x
10

 – średnia liczba gwałtownych hamowań 
[szt./1000km],

•	 x
11

 – udział liczby hamowań silnikiem w całkowitej 
liczbie hamowań [%].

Zasady punktacji dla kryterium x
10

Przyjęto, że kierowca może 20 razy na 1000 km gwałtow-
nie hamować. Maksymalną liczbę punktów (10,0) przyzna-
je się kierowcy, który ani raz nie hamował gwałtownie na 
1000 km. Liczba przyznanych punktów jest wprost pro-
porcjonalna do średniej liczby przypadków gwałtownego 
hamowania.

Zatem:
 dla x10 ∈ <0:20)      

      (11)
 dla x10 > 20  P

10
= 0

Zasady punktacji dla kryterium x
11

Przyjęto, że kierowca powinien ponad 90% hamowań 
z prędkości powyżej 30 km/h (a więc w normalnych warun-
kach ruchu) wykonać silnikiem. Maksymalną liczbę punk-
tów (10,0) przyznaje się kierowcy, który więcej niż 90% 
hamowań realizuje silnikiem. Liczba przyznanych punktów 
jest wprost proporcjonalna do średniej liczby hamowań sil-
nikiem.

Zatem:
dla x11 ∈ <0:90>  p=     

      (12)
dla x11 > 90  P11= 10

Symulacja działania algorytmu  
na rzeczywistych danych telematycznych
Za zgodą jednej z małopolskich firm transportowych wy-
korzystano dane rejestrowane przez terminale GPS zare-
jestrowane w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony do wykonania symulacji działania algo-
rytmu oceniającego styl jazdy kierowcy. Analizie poddano 
wyniki uzyskane przez kierowców firmy w okresie między 
01.01.2018 a 31.01.2018 podczas wykonywania między-
narodowego przewozu towarów. W symulacji uwzględ-
niono 11 kierowców, którzy poruszali się pojazdami mar-
ki DAF, Renault i Volvo w ruchu miejskim, zamiejskim 
i autostradowym. Do zademonstrowania wyników działa-
nia algorytmu wybrano przejazdy między miejscem zała-
dunku i rozładunku o długość przejazdu ponad 1000 km 
i przeprowadzono dla nich symulację działania algoryt-
mu2. Na czas zbierania danych niezbędnych do przepro-
wadzenia symulacji terminale GPS w pojazdach firmy 
zostały skonfigurowane zgodnie z wymogami algorytmu 
oceny kierowcy. 

Obliczone wartości wg poszczególnych kryteriów dla 
badanych kierowców wg wzorów 1–12 przedstawiono 
w tabeli 2, a ocenę stylu jazdy kierowców wg wartości uzy-
skanych przez nich punktów w tabeli 3.

2 Surowe dane telematyczne zarejestrowane przez terminale GPS w pojazdach firmy 
zostały udostępnione przez firmę Navifleet, która realizuje dla firmy usługę moni-
torowania floty.



23

TransporT miejski i regionalny 08 2018

również tendencje do przekraczania optymalnej z punktu 
widzenia konsumpcji paliwa prędkości jazdy ustalonej na po-
ziomie 85 km/h. Różnice w stylu jazdy dwóch kierowców są 
wyraźne, a symulacja wyników potwierdza poprawność 
przyjętych przedziałów zmienności w poszczególnych kryte-
riach dla metody do oceny stylu jazdy. 

 
Podsumowanie
Zaproponowana koncepcja stylu jazdy kierowcy może służyć 
do znacznego obniżenia kosztów przedsiębiorstw transportu 
drogowego. W trakcie formułowania założeń przeprowa-
dzono szereg testów mających na celu dokładne zbadanie 
wszystkich zdarzeń, które mają wpływ na wskazania zuży-
cia paliwa oraz eksploatację pojazdu. W trakcie opracowa-
nia założeń merytorycznych dotyczących metody pomiaru 
przyjęto zasadę, że system ma za zadanie ocenę umiejętności 
energooszczędnego prowadzenia pojazdu przez wszystkich 
kierowców według wspólnej skali oraz dostarczyć danych dla 
indywidualnej oceny każdego kierowcy. 

Porównanie kierowców ze sobą jest możliwe bez względu 
na długość pokonanej trasy, markęi model pojazdu oraz masę 
przewożonego ładunku, ponieważ wszystkie oceny są sprowa-
dzone do mierzalnych i porównywalnych wartości liczbowych. 
Może to pozwolić na porównywanie kierowców między sobą 
oraz z wynikami archiwalnymi konkretnego kierowcy.

Na podstawie kompleksowej oceny stylu jazdy kierowcy, 
zaproponowanego w artykule, przedsiębiorstwo wykonujące 
zarobkowy przewóz towarów otrzymuje zestandaryzowane 
informacje na temat obszarów, w których kierowcy osiągają 
dobre wyniki i tych, w których muszą je poprawić. Ponadto 
zaproponowana szczegółowa analiza stylu jazdy kierowcy 
pozwala na precyzyjne określenie niekorzystnych nawyków 
posiadanych przez kierowcę, które odpowiadają za nadmier-
ną ilość spalanego paliwa podczas jazdy. W skład takich na-
wyków wchodzi nieumiejętne dobieranie przełożeń skrzyni 
biegów, częste zmiany prędkości jazdy, przekraczanie opty-
malnej prędkości jazdy rekomendowanej przez producentów 
pojazdów i nadmierne używanie pedału przyspieszenia.

Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły po-
prawność przyjętych przedziałów zmienności w poszczegól-
nych kryteriach oraz przydatność algorytmu dla oceny sty-
lu jazdy kierowców.
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Obliczone wartości wg wszystkich kryteriów dla badanych kierowców
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Kryteria oceniające zachowanie w czasie postoju

x1 0,73 0,07 1,41 0,35 0,61 0,33 1,31 0,85 0,03 0,54 0,08

x2 7,50 1,85 18,46 7,35 5,02 3,43 18,26 19,19 1,54 12,65 2,51

x3 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Kryteria oceniające zachowanie w czasie jazdy

x4 36,61 52,24 37,46 52,52 48,22 47,52 30,68 31,45 37,82 29,88 18,76

x5 35,35 57,58 45,16 57,24 48,91 67,23 55,92 44,46 50,15 70,54 60,96

x6 7,50 12,01 1,48 0 0 0,69 0 11,88 0 9,94 3,35

x7 1,88 16,64 0,74 0 0 1,37 0 17,36 0 4,52 0,84

x8 8,44 0 3,69 3,68 0 2,75 0 5,48 0 0 0

x9 101,74 94,87 101,52 90,37 105,06 102,89 99,26 103,89 95,80 100,31 103,44

Kryteria oceniające zachowanie w czasie hamowania

x10 0 2,77 0 2,76 1,67 0,69 0 1,83 0 0 2,51

x11 91,98 82,84 65,70 86,67 93,71 93,53 74,21 61,18 86,84 95,00 76,06

Tabela 2

Tabela 3
Ocena stylu jazdy badanych kierowców  

(wg wartości punktów we wszystkich kryteriach)
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Kryteria oceniające zachowanie w czasie postoju

P1 7,07 9,70 4,36 8,60 7,58 8,69 4,78 6,60 9,87 7,84 9,67

P2 2,50 8,15 0 2,65 4,98 6,57 0 0 8,46 0 7,49

P3 10 10 6,00 10 10 10 10 10 10 10 10

Średnio 6,52 9,28 3,45 7,08 7,52 8,42 4,93 5,53 9,44 5,95 9,05

Kryteria oceniające zachowanie w czasie jazdy

P4 7,32 10 7,49 10 9,64 9,50 6,14 6,28 7,56 5,98 3,75

P5 7,07 10 9,03 10 9,78 10 10 8,89 10 10 10

P6 6,25 3,99 9,26 10 10 9,66 10 4,06 10 5,03 8,33

P7 9,06 1,68 9,63 10 10 9,31 10 1,32 10 7,74 9,58

P8 5,78 10 8,15 8,16 10 8,63 10 7,26 10 10 10

P9 4,13 10 4,24 10 2,47 3,55 5,37 3,06 7,10 4,84 3,28

Średnio 6,60 7,61 7,98 9,69 8,65 8,44 8,58 5,15 9,11 7,27 7,49

Kryteria oceniające zachowanie w czasie hamowania

P10 10 7,23 10 7,24 8,33 9,31 10 8,17 10 10 7,49

P11 10 10 6,57 10 10 10 7,42 6,12 10 10 7,61

Średnio 10 8,61 8,29 8,62 9,16 9,66 8,71 7,15 10 10 7,55

Łączna  
ocena 7,71 8,50 6,57 8,47 8,44 8,84 7,41 5,94 9,52 7,74 8,03

Jak widać z tabel 2 i 3 najlepszy wynik uzyskał kierow-
ca 8 (9,52), a najgorszy kierowca 7 (5,94). Kierowca nr 7 
(najgorszy) spalił więcej paliwa na postoju, częściej hamował 
gwałtownie i rzadziej używał hamulca silnikowego niż kie-
rowca nr 8 (najlepszy). Podczas jazdy kierowca nr 7 nieodpo-
wiednio zmieniał biegi w pojeździe, używając zarówno za 
niskich jak i za wysokich biegów, w przeciwieństwie do kie-
rowcy nr 8, u którego nie zaobserwowano takich zdarzeń. 
Kierowca nr 7 rzadziej używał funkcji Cruise Control oraz 
mniejszy dystans pokonał bez użycia pedału przyspieszenia, 
co poskutkowało osiągnięciem wyższej średniej spalania wy-
rażonej w postaci wskaźnika spalania (Ws), który również 
uwzględnia stopień załadowania pojazdu. Kierowca nr 7 ma 



TransporT miejski i regionalny 08 2018

24

MiChał MałySZ
mgr, Uniwersytet Wrocławski, Zakład 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
plac Uniwersytecki 1, 50-137 
Wrocław,  tel. 71 375 2239, e-mail: 
michalmalysz@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wizji rozwo-
ju połączeń dalekobieżnych na linii kolejowej nr 273, tj. Magistrali 
Nadodrzańskiej łączącej Wrocław i Szczecin przez Zieloną Górę. Przez 
wiele lat oferta tego typu połączeń na magistrali była mocno ograni-
czona, a pociągi pośpieszne ze Śląska na Pomorze Zachodnie przeważ-
nie korzystały z szybszej trasy przez Poznań. Dzięki przeprowadzonej 
modernizacji stan infrastruktury magistrali znacznie się poprawił, a od 
grudnia 2017 roku miała ona stanowić najszybszą trasę z Wrocławia do 
Szczecina. W celu porównania dwóch wariantów tras zostało wykonane 
badanie jakości podróży przez obydwie trasy oraz zgodności czasu jazdy 
z rozkładem 2017/2018. W obydwu przypadkach czas jazdy różnił się 
od rozkładowego, ale w przypadku magistrali rzeczywiście był krót-
szy. Poza zwiększeniem prędkości jazdy szczególnym bodźcem rozwo-
ju oferty na magistrali może być realizacja projektu „Kolej na dobre 
połączenia” obejmującego modernizację taboru przeznaczonego na tę 
linię. Poprzez zaplanowane w projekcie działania linia kolejowa nr 273 
powinna być w przyszłości znacznie częściej wykorzystywana w połącze-
niach dalekobieżnych. W tym celu w artykule zostały zaproponowane 
rozwiązania służące optymalizacji rozkładu jazdy m.in. usprawnienie 
istniejących połączeń, wykorzystanie obiegu składów do utworzenia 
nowych pociągów dziennych i nocnych, łączenie kilku relacji, a final-
nie zagęszczenie taktu na magistrali do dwugodzinnego. Odpowiednio 
dobrana oferta może stanowić dobrą alternatywę dla trasy przez Poznań 
oraz zapewnić nowe i szybkie połączenia kolejowe północ–południe.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, linia kolejowa nr 273, Magistrala 
Nadodrzańska, Wrocław, Szczecin.

Kierunki rozwoju kolejowych  
połączeń dalekobieżnych  
na Magistrali Nadodrzańskiej1

Dotychczasowa rola Magistrali Nadodrzańskiej  
w przewozach pasażerskich
Linia kolejowa nr 273 łącząca Wrocław ze Szczecinem jest 
jedną z najważniejszych i najdłuższych linii kolejowych 
w Polsce. Wchodzi ona w skład europejskiego korytarza 
transportowego C-E59 dedykowanego przewozom towa-
rowym. W środowisku kolejowym zwana jest Magistralą 
Nadodrzańską, czy też „Nadodrzanką”, ponieważ jej trasa 
prowadzi niemal równolegle do koryta Odry, a linia samą 
rzekę przekracza aż pięciokrotnie. Na trasie magistrali oprócz 
Wrocławia i Szczecina położone są miejscowości: Brzeg 
Dolny, Wołów, Ścinawa, Rudna, Głogów, Bytom Odrzański, 
Nowa Sól, Zielona Góra, Czerwieńsk, Rzepin (dla którego 
linia stanowi obwodnicę), Kostrzyn nad Odrą, Mieszkowice, 
Chojna i Gryfino. Ze względu na to, że linia generalnie omija 
duże miasta, jej znaczenie w transporcie pasażerskim dotych-
czas było wyraźnie mniejsze niż w przypadku innych linii łą-
czących północ i południe Polski. Pociągi pasażerskie łączące 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

Dolny Śląsk z Pomorzem Zachodnim były trasowane przede 
wszystkim linią kolejową nr 271 przez Poznań, stanowiącą 
europejski korytarz transportowy E-59 dedykowany z kolei 
przewozom pasażerskim. Dalej dzięki linii kolejowej nr 351 
możliwy był przejazd do Szczecina. W ostatnich latach poja-
wiło się jednak zjawisko przejmowania części połączeń z linii 
kolejowej nr 271 przez Magistralę Nadodrzańską. Dzięki 
temu dostęp do szybkich pociągów w kierunku Pomorza 
uzyskały takie miasta jak Wołów, Głogów czy Zielona Góra. 
Co więcej, planowany jest dalszy rozwój oferty połączeń da-
lekobieżnych, mimo iż wciąż podkreślany jest fakt, że linia 
ma służyć przede wszystkim przewozom towarowym. Od 
2014 roku magistrala jest modernizowana, a na niektórych 
odcinkach możliwa jest już po niej jazda z prędkością 120 
km/h [1]. Fakt ten stał się głównym powodem wspomnia-
nego rozwoju połączeń Wrocław–Szczecin na Magistrali 
Nadodrzańskiej kosztem linii kolejowej nr 271.

Dzięki archiwalnym sieciowym rozkładom jazdy możliwe 
jest odtworzenie historycznych ofert połączeń dalekobież-
nych [2]. Tabela 1 przedstawia zmiany w kształcie ogólnej 
oferty połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej 
na odcinku Wrocław–Szczecin w ostatnim piętnastoleciu. 
Kursywą oznaczone zostały pociągi sezonowe.

Najczęściej w ofercie pociągów dalekobieżnych na 
Magistrali Nadodrzańskiej występował sezonowy pociąg 
„48500/1/2/3” z Bielska-Białej do Kołobrzegu, nazwany 
później „Pirat”. Na początku XXI wieku za dzienne połącze-
nie służył pociąg pośpieszny „Czcibór” z Wrocławia do 
Szczecina. W 2016 roku pojawiło się z kolei inne dzienne 
połączenie dzięki pociągowi „Światowid”, łączącemu 
Katowice ze Szczecinem. Latem w jego godzinach kursował 
pociąg TLK Nautilus z wagonami z Katowic do Kołobrzegu 
i Świnoujścia, który na przejechanie trasy Wrocław–Szczecin 
potrzebował już zaledwie 4 godziny 58 minut. Był to naj-
krótszy wymagany czas na przejazd w historii magistrali. 
Warto dodać, że od wielu lat po Magistrali Nadodrzańskiej 
kursowały także pociągi z Krakowa czy Przemyśla do 
Zielonej Góry (pociąg „Ślązak”), a pierwszym pociągiem 
Intercity zestawionym z nowoczesnych wagonów był IC 
Mehoffer (Przemyśl–Zielona Góra) kursujący w 2016 roku. 
Od 2017 roku za niego kursuje IC Siemiradzki, który wyda-
je się być już na stałe wpisany w ofertę połączeń dalekobież-
nych. W rozkładzie jazdy 2017/2018 pojawiły się kolejne 
nowe połączenia. Kategoria pociągu „Światowid” została 
zmieniona na IC, dzięki czemu został on zestawiony z nowo-
czesnych wagonów. Zamiast pociągu IC Swarożyc utworzo-
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no pociąg IC Hetman (Szczecin–Przemyśl). Godziny jazdy 
„Hetmana” były zbliżone do godzin „Swarożyca”, lecz trasa 
pociągu została znacznie wydłużona. Dodatkowo powstało 
zupełnie nowe poranne połączenie Wrocławia ze Szczecinem, 
które zapewniał „nowy” TLK Swarożyc (Katowice–Koło-
brzeg). Sezonowa oferta PKP Intercity na okres wakacyjny 
stworzyła kolejne możliwości dla magistrali. Zamiast pocią-
gu IC Światowid w lecie kursuje TLK Zefir (Kraków– 
Świnoujście), a dodatkowo w soboty uruchamiany jest po-
ciąg IC Pirania (Katowice–Kołobrzeg). Czas jazdy TLK Zefir 
na odcinku Wrocław–Szczecin wynosi 5 godzin i 14 minut, 
a jego wydłużenie w porównaniu do „Nautilusa” z 2017 

roku jest spowodowane remontami na linii, które docelowo 
mają ten czas wyraźnie skrócić nawet poniżej 4 godzin i 30 
minut. W sezonie letnim od 2018 roku ofertę uzupełniają 
pociągi IC Pirania do Kołobrzegu i TLK Łebsko do 
Kołobrzegu i Łeby. Od strony Pomorza po całej Magistrali 
Nadodrzańskiej kursują także TLK Pirat z Kołobrzegu 
i TLK Wolin ze Świnoujścia. Wszystkie te pociągi tworzą 
w 2018 roku najlepiej rozwiniętą ofertę w historii linii kole-
jowej nr 273.

Magistrala Nadodrzańska jako najkrótsze połączenie 
Wrocław–Szczecin–Wrocław
Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na lata 
2017/2018 utworzono kilka połączeń Wrocław–Szczecin 
w ciągu dnia zarówno po linii kolejowej nr 273, jak i przez 
Poznań po linii kolejowej nr 271. Rozkład jazdy pozwolił 
na wykonanie badania, podczas którego porównane zostały 
rzeczywiste czasy przejazdów przez obie trasy. Polegało ono 
na wykonaniu przejazdu z Wrocławia do Szczecina oraz ze 
Szczecina do Wrocławia oraz obiektywnej ocenie zgodności 
przejazdu z rozkładem jazdy, porównania prędkości jazdy, 
komfortu podróżowania oraz ogólnej organizacji połączeń. 
Istotne było wykonanie badania w pierwszym dniu obo-
wiązywania rozkładu jazdy, a więc w warunkach zupełnie 
nowych i dotąd nieznanych. Do analizy na trasie Wrocław 
–Poznań–Szczecin został wybrany pociąg IC Pobożny 
(Wrocław–Szczecin), a na Magistrali Nadodrzańskiej IC 
Światowid (Szczecin–Katowice). Aby zobiektywizować wa-
runki podróżowania w obydwu przypadkach, wybranym 
do podróży wagonem był wagon bezprzedziałowy 168A 
posiadający dodatkowe miejsca dla wózków inwalidzkich. 
Jest to jeden z najbardziej komfortowych wagonów PKP 
Intercity i można nim podróżować w wielu pociągach na tra-
sie Przemyśl–Szczecin. 

Pociąg IC 68100 Pobożny odjechał z Wrocławia 
Głównego zgodnie z rozkładem o 05:34. Na odcinku 
Wrocław–Poznań IC Pobożny przyjeżdżał niemal na każdą 
stację (poza stacją Kościan) zbyt wcześnie w stosunku do pla-
nowego czasu przyjazdu. Z tego powodu m.in. postój 
w Lesznie musiał trwać aż 6 minut, jako że rozkład nie zakła-
dał aż tak szybkiego przejazdu po linii kolejowej nr 271. 
Wydłużony o 4 minuty postój miał miejsce także w Poznaniu. 
Na linii kolejowej nr 351 do Szczecina sytuacja była podob-
na, a pociąg przyjechał na stację Szczecin Główny o 3 minuty 
wcześniej, niż zakładał to rozkład. Generalnie podróż w stro-
nę Szczecina można opisać jako bezproblemową, o wysokim 
komforcie i ze sporymi rezerwami czasowymi w przypadku 
jazdy między poszczególnymi stacjami. Ostatecznie czas po-
droży wyniósł 5 godzin i 1 minutę przy zakładanym wyno-
szącym 5 godzin i 4 minuty. Tabela 2 prezentuje porównanie 
rzeczywistych i rozkładowych przyjazdów oraz odjazdów 
tego pociągu z poszczególnych stacji.

Zgodnie z rozkładem jazdy Magistrala Nadodrzańska 
miała pozwalać na krótszy czas przejazdu niż w przypadku 
trasy przez Poznań. O godzinie 11:08 wagony pociągu IC 
Światowid zostały podstawione na stację Szczecin Główny. 
Jednak jego start został opóźniony o 8 minut. Jak się później 

Tabela 1
Oferty połączeń kolejowych Wrocław–Szczecin  
na linii kolejowej nr 273 w latach 2003–2018

Rok Pociąg Relacja
Przybliżony czas 
jazdy na odcinku 

Wrocław–Szczecin

2003
Pośpieszny 68102/3 Czcibór Wrocław–Szczecin/Świnoujście

7 godzin 35 minut
Pośpieszny 48502/3 (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg

2004
Pośpieszny 68503 Wrocław–Szczecin/Świnoujście

7 godzin 40 minut
Pośpieszny 48502/3 (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg

2005

Pośpieszny 48505 (nocny) Katowice/Bielsko-Biała–Świnoujście

7 godzin 45 minutPośpieszny 68102/3 Czcibór Wrocław–Szczecin/Świnoujście

Pośpieszny 48503 (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg

2006

Pośpieszny 48505 (nocny) Katowice/Bielsko-Biała–Świnoujście

8 godzinPośpieszny 68102/3 Czcibór Wrocław–Szczecin/Świnoujście

Pośpieszny 48502/3 (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg

2007 Pośpieszny 48503 (nocny) Bielsko-Biała–Świnoujście/ 
Kołobrzeg 8 godzin 20 minut 

2008 Pośpieszny 68504/48503 
(nocny)

Szklarska Poręba/Katowice–
Szczecin/Świnoujście/Kołobrzeg 8 godzin 20 minut 

2009

Osobowy 6841 Karmazyn Wrocław–Kamień Pomorski

7 godzin 20 minutOsobowy 6841 Pionier Wrocław–Szczecin

Pośpieszny 48500 (nocny) Bielsko-Biała–Świnoujście

2010
Osobowy 6843 Karmazyn Wrocław–Świnoujście

7 godzin 30 minut
TLK 68501/48501 (nocny) Szklarska Poręba/Bielsko-Biała–

Szczecin/Świnoujście

2011 TLK 48501 (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg/Świnoujście 7 godzin

2012 TLK 48501 Pirat (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg/ Świnoujście 8 godzin

2013 TLK 48500 Pirat (nocny) Bielsko-Biała–Kołobrzeg/ Świnoujście 7 godzin 30 minut

2014 TLK 38206 Uznam (nocny) Przemyśl–Świnoujście 7 godzin

2015 - - -

2016
TLK 68155 Światowid Wrocław–Świnoujście

6 godzin 
TLK 38257 Centaurus (nocny) Kraków–Świnoujście

2017

TLK 48101/48153 Światowid/
Nautilus Katowice–Szczecin/Świnoujście

5 godzinTLK/IC 68101 Swarożyc Wrocław–Szczecin

TLK 65191 Łebsko (nocny) Wrocław–Łeba/Kołobrzeg

TLK 38191 Wolin (nocny) Kraków–Świnoujście

2018

TLK 48111 Swarożyc Katowice–Kołobrzeg

5 godzin 10 minut

IC 48106 Światowid/
TLK 38153 Zefir

Katowice/Kraków–Szczecin/
Świnoujście

IC 48153 Pirania Katowice–Kołobrzeg

IC 3804 Hetman Przemyśl–Szczecin

TLK 65191 Łebsko (nocny) Wrocław–Łeba/Kołobrzeg

Źródło: Rozkłady jazdy w formie tabelarycznej i książkowej, Rozkład jazdy 2005–2012, Tab. 366. 
Kostrzyn–Chojna–Gryfino–Szczecin Główny, https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=rjp,  
dostęp: 20.06.2018 r.
Plakatowy rozkład jazdy, PKP PLK, http://portalpasazera.pl, dostęp: 19.06.2018 r., 
Zestawienia pociągów, PKPIC TLK, VagonWeb, dostęp: 19.06.2018 r., www.vagonweb.cz/razeni/ [3], [4]
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zredukowanie opóźnienia. Mimo wszystko czas jazdy ze 
Szczecina do Wrocławia był krótszy niż w przeciwną stronę 
przez Poznań. Zgodnie z rozkładem jazdy podróż miała 
trwać od 11:20 do 16:11, a więc 4 godziny i 51 minut. 
Pociąg wyjechał jednak ze Szczecina o 11:28, a przyjechał 
o 16:22, wobec czego na trasie znajdował się przez 4 godzi-
ny i 54 minuty. Mimo wszystko czas ten był o 7 minut krót-
szy niż planowy w przypadku trasy przez Poznań. O ile 
opóźnienie na starcie nie było związane bezpośrednio z sa-
mym stanem infrastruktury Magistrali Nadodrzańskiej, 
o tyle późniejsze jego zwiększanie się było już spowodowane 
ograniczeniami prędkości na trasie, m.in. przepuszczaniem 
pociągu jadącego z naprzeciwka. Jazdę jako płynną można 
było określić na odcinkach: Szczecin–Gryfino, Czerwieńsk 
–Bytom Odrzański i Głogów–Wrocław. Na nich pociąg roz-
pędzał się do maksymalnej możliwej prędkości i w pełni wy-
korzystywał potencjał linii [5]. Znacznie gorzej wyglądała 
prędkość przejazdu na odcinku w pobliżu Kostrzyna nad 
Odrą, gdzie też opóźnienie było największe, a także w oko-
licy mostu nad Odrą w Brzegu Dolnym. Jednak generalnie 
udało się dowieść, że Magistrala Nadodrzańska rzeczywiście 
posiada potencjał do tego, aby służyć połączeniu Wrocławia 
i Szczecina za pomocą szybkich pociągów Intercity i by stać 
się bardzo dobrą alternatywą dla trasy przez Poznań.

Propozycje modyfikacji istniejącej oferty oraz utworzenia 
nowych połączeń dalekobieżnych na linii kolejowej nr 273
W rozkładzie jazdy 2017/2018 liczba pociągów daleko-
bieżnych kursujących po linii kolejowej nr 273 jest naj-
większa w historii. Celem usprawnienia rozkładu zastoso-
wany został czterogodzinny takt połączeń. Jednak może 
on zostać zagęszczony poprzez utworzenie kolejnych po-
łączeń, które pozwalałyby przemieścić się z Wrocławia do 
Szczecina częściej niż co 4 godziny. Ponadto PKP Intercity 
planuje zmodernizować swój tabor dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej w ramach projektu „Kolej na dobre 
połączenia”. Program ten zakłada modernizację wagonów  

Porównanie rzeczywistych i planowanych godzin odjazdu  
i przyjazdu pociągu IC 68100 Pobożny na trasie Wrocław–Szczecin 

w dniu 10.12.2017 r.

Stacja
Godzina przyjazdu i odjazdu ze stacji Linia  

kolejowaW dniu 10.12.2017 r. Zgodnie z rozkładem jazdy

Wrocław Mikołajów 05:39 – 05:40 05:39 – 05:40

271

Oborniki Śląskie 05:53 – 05:57 05:56 – 05:57

Żmigród 06:09 – 06:13 06:12 – 06:13

Rawicz 06:22 – 06:25 06:24 – 06:25

Leszno 06:50 – 06:57 06:56 – 06:57

Kościan 07:20 – 07:21 07:20 – 07:21

Poznań Główny 07:49 – 07:58 07:53 – 07:58 271 / 351

Szamotuły 08:21 – 08:25 08:24 – 08:25

351

Wronki 08:36 – 08:39 08:38 – 08:39

Krzyż 08:58 – 09:00 08:59 – 09:00

Dobiegniew 09:13 – 09:17 09:16 – 09:17

Choszczno 09:35 – 09:37 09:36 – 09:37

Stargard 09:59 – 10:04 10:02 – 10:04

Szczecin Dąbie 10:21 – 10:24 10:22 – 10:24

Szczecin Główny 10:35 10:38

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2 Tabela 3

okazało, wpłynęło to na opóźnienie pociągu na całej trasie. 
Odjazd nastąpił o godzinie 11:28, zamiast o 11:20. Przez 
cały badany odcinek czas przyjazdów i odjazdów ze stacji nie 
był zgodny z rozkładem. Trasę ze Szczecina do Gryfina po-
ciąg przejechał dość szybko z prędkością sięgającą 120 km/h, 
ale nie zmniejszył opóźnienia. Z Gryfina do Kostrzyna przez 
Chojnę i Mieszkowice jazda była powolna, a prędkość nie 
przekraczała 100 km/h. Co więcej, zaburzona była płynność 
jazdy, a kilkakrotnie pociąg po rozpędzeniu się zaczynał ha-
mować. Wobec tego opóźnienie „Światowida” zwiększyło się 
do 16 minut w Mieszkowicach. Do Kostrzyna nad Odrą 
przyjechał on 19 minut później, niż zakładał rozkład jazdy, 
a postój na stacji w Kostrzynie był jeszcze o minutę dłuższy, 
niż planowo. W Rzepinie opóźnienie nieco zmniejszyło się, 
na co z pewnością wpływ miała zwiększona już prędkość 
przejazdu na odcinku Kostrzyn–Rzepin. Na odcinku 
Czerwieńsk–Zielona Góra pociąg ponownie rozpędził się do 
120 km/h, co jednak nie przyczyniło się do redukcji 16-mi-
nutowego opóźnienia, a krótkie postoje w Zielonej Górze 
i Nowej Soli także go nie zmniejszyły. Równie szybka jazda 
na odcinku Nowa Sól–Bytom Odrzański pozwoliła tylko na 
zniwelowanie spóźnienia o minutę. Przed Głogowem pociąg 
musiał przepuścić inny skład jadący z naprzeciwka, stąd po-
nownie przyjechał na kolejną stację z niemal 20-minutowym 
opóźnieniem. Od Głogowa do Wrocławia prędkość jazdy 
wynosiła już stale około 120 km/h, a IC Światowid wjechał 
na stację Wrocław Główny o godzinie 16:22 z opóźnieniem 
wynoszącym 11 minut. Tabela 3 prezentuje godziny przyjaz-
dów i odjazdów z poszczególnych stacji na trasie przejazdu 
po Magistrali Nadodrzańskiej. 

Rozkład jazdy dla Magistrali Nadodrzańskiej na sezon 
2017/2018 w pierwszym dniu jego obowiązywania nie po-
zwolił na łatwe nadrobienie straconego czasu na starcie. Nie 
istniały takie rezerwy, jak w przypadku trasy przez Poznań. 
Dopiero na odcinku dolnośląskim możliwe było nieznaczne 

Porównanie rzeczywistych i planowanych godzin odjazdu i przyjazdu 
pociągu IC 84106 Światowid na trasie Szczecin–Wrocław w dniu 

10.12.2017 r.

Stacja
Godzina przyjazdu i odjazdu ze stacji Linia 

kolejowaW dniu 10.12.2017 r. Zgodnie z rozkładem jazdy

Gryfino 11:44 – 11:45 11:36 – 11:37

273

Chojna 12:10 – 12:11 11:57 – 11:58

Mieszkowice 12:30 – 12:32 12:15 – 12:16

Kostrzyn nad Odrą 12:55 – 12:57 12:36 – 12:40

Rzepin 13:27 – 13:29 13:11 – 13:14

Zielona Góra 14:14 – 14:16 13:58 – 14:00

Nowa Sól 14:33 – 14:34 14:17 – 14:18

Bytom Odrzański 14:41 – 14:42 14:26 – 14:27

Głogów 15:01 – 15:02 14:43 – 14:44

Ścinawa 15:29 – 15:30 15:13 – 15:14

Wołów 15:48 – 15:49 15:35 – 15:36

Brzeg Dolny 15:57 – 15:58 15:43 – 15:44

Wrocław Główny 16:22 16:11
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przeznaczonych na trasę Lublin/Kraków–Katowice–Wroc-
ław–Zielona Góra–Szczecin–Świnoujście. Znaczną część tej 
trasy stanowi więc Magistrala Nadodrzańska. Innymi tra-
sami włączonymi do wspomnianego projektu są Szczecin–
Koszalin–Słupsk–Gdańsk–Olsztyn i Zielona Góra/Wroc-
ław–Poznań–Olsztyn [6]. Polityka przewoźnika opierająca 
się na łączeniu kilku relacji pozwoliła już na utworzenie po-
łączeń Intercity między Szczecinem i Przemyślem. Pociągi 
te kursują ze Szczecina przez Poznań, Wrocław, Opole, 
Kraków i Rzeszów do Przemyśla m.in. po liniach kolejo-
wych nr 351 i 271, które były wykorzystywane do przejaz-
du w opisanym powyżej badaniu. Tabor używany w tych 
pociągach pochodzi z projektu zakupu taboru przeznaczo-
nego na trasę Przemyśl–Szczecin. W ostatnim jednak cza-
sie tego rodzaju wagony pojawiły się także na Magistrali 
Nadodrzańskiej, a pierwszym pociągiem zestawionych 
z nich był IC Mehoffer z Zielonej Góry do Przemyśla 
w 2016 roku. Zakładany projekt „Kolej na dobre połącze-
nia” może pozwolić nie tylko na samą modernizację taboru 
przypisanego do magistrali, ale i utworzenie nowych da-
lekobieżnych połączeń, a więc ogólną popularyzację kolei 
pasażerskiej na omawianej linii. 

Patrząc na istniejącą ofertę, należy zauważyć, że pociąg 
TLK Swarożyc w pewnym sensie zastąpił pociąg TLK 
Gwarek, który przez kilka lat służył połączeniu Wrocławia 
i Kołobrzegu w godzinach porannych [7]. W poprzednich 
latach kursował on z Katowic przez Wrocław, Leszno, 
Poznań i Piłę. W rozkładzie jazdy na lata 2017/2018 został 
przetrasowany z Katowic przez Ostrów Wielkopolski 
i Poznań z pominięciem stolicy Dolnego Śląska i w skróco-
nej relacji do Słupska. Do obsługi Wrocławia został skiero-
wany TLK Swarożyc. Z przeprowadzonych w zeszłym sezo-
nie autorskich badań frekwencji pociągów na podstawie 
danych przekazywanych przez PKP Intercity dało się za-
uważyć, że pociąg TLK Gwarek charakteryzował się bar-
dzo dobrą frekwencją [8]. Przez dłuższy czas trudno było 
zauważyć podobne zjawisko w przypadku TLK Swarożyc. 
Można było to jednak tłumaczyć zimową porą i niższą 
atrakcyjnością wyjazdów nad Bałtyk. Wraz z nadejściem 
sezonu letniego można spodziewać się wyraźnej poprawy 
frekwencji. W przeszłości podobną rolę dowozu na polskie 
wybrzeże Bałtyku pełnił pociąg „Czcibór”, który kursował 
do Świnoujścia. Z racji braku takiego połączenia w sezonie 
2017/2018 wskazane byłoby w następnym rozkładzie jaz-
dy włączenie w skład TLK Swarożyc także grupy wagonów 
do Świnoujścia. W przyszłości jednak lepszym rozwiąza-
niem byłoby utworzenie nowego pociągu relacji Wrocław 
–Świnoujście zestawionego ze zmodernizowanych wago-
nów z projektu „Kolej na dobre połączenia” dedykowanych 
na tę właśnie trasę. Należałoby pamiętać o tym, aby w skła-
dzie znalazły się wagony umożliwiające przejazd osób nie-
pełnosprawnych oraz rowerów. Do obsługi pociągu wyma-
gany byłby jeden skład, jako że pociąg odjeżdżałby około 
06:00, a do Świnoujścia przyjeżdżałby po 12:00. Powrót 
następowałby o 14:00, a po 20:00 skład z powrotem byłby 
we Wrocławiu. Relacja Wrocław–Kołobrzeg mogłaby być 
realizowana przez pociąg TLK Gwarek skierowany z po-

wrotem z Katowic przez Wrocław i Poznań do Kołobrzegu, 
bądź zupełnie nowy pociąg TLK do Kołobrzegu przez 
Poznań odjeżdżający z Wrocławia około 07:00. Pociąg IC 
z Wrocławia do Świnoujścia przez Magistralę Nadodrzańską 
mógłby nosić nazwę „Orkan”, tak jak kursujący w latach 
2012–2013 pociąg tej relacji przez Poznań.

Po 09:00 w sezonie planowany jest pociąg IC Pirania. Jest 
to wygodne połączenie z Górnego Śląska na Pomorze 
Środkowe, które powinno pozostać przez cały rok. Tym bar-
dziej że projekt „Kolej na dobre połączenia” w większości 
uwzględnia tę trasę. Stąd nowe wagony mogłyby pojawić się 
w pociągu z Katowic do Kołobrzegu, który odjeżdżałby 
z Wrocławia przed 09:00, w Szczecinie byłby o 13:00, a w 
Kołobrzegu około 17:00. Powrót następowałby następnego 
dnia o 10:00 z Kołobrzegu, o 18:00 pociąg byłby we 
Wrocławiu, a przed 21:00 w Katowicach. Pociąg ten mógłby 
posiadać nazwę handlową „Zefir”, tak jak zazwyczaj określa-
no pociągi kursujące z południa Polski do Kołobrzegu. 

Przed 12:00 w rozkładzie znajduje się IC Światowid 
z Katowic, w sezonie jako TLK Zefir z Krakowa. Słuszne by-
łoby więc pozostawienie pociągu z Krakowa do Świnoujścia 
przez cały rok w standardzie IC. Całość trasy odpowiadałaby 
założeniom projektu, wobec czego także należałoby się spo-
dziewać nowoczesnych składów Pociąg ten mógłby odjeżdżać 
z Krakowa około 07:30, we Wrocławiu byłby pomiędzy go-
dziną 11:00 a 12:00. Trzy godziny później kursowałby bardzo 
frekwencyjny już pociąg IC Matejko z Przemyśla do 
Świnoujścia przez Wrocław i Poznań, dzięki czemu udałoby 
się uniknąć niepotrzebnego dublowania. Przez wiele lat po-
ciągiem o relacji Kraków–Świnoujście był pociąg „Barbakan” 
i taka też nazwa byłaby sugerowana dla tego połączenia przez 
Magistralę Nadodrzańską. 

Po 15:00 z Wrocławia odjeżdża pociąg IC Hetman 
z Przemyśla do Szczecina. Już teraz kursuje on na zmoder-
nizowanych wagonach z projektu dla trasy Przemyśl– 
Szczecin. Jednak na obsługę pociągów kursujących po 
Magistrali Nadodrzańskiej powinien być kierowany przede 
wszystkim tabor z „Kolei na dobre połączenia”. Stąd bar-
dziej realne jest utworzenie pociągu relacji Lublin–Szczecin, 
który zastąpiłby IC Hetman. Z Lublina wyjeżdżałby on 
około 08:00, podobnie jak obecnie wyjeżdża IC Hetman 
z Przemyśla. Wyjazd z Wrocławia odbywałby się przed 
16:00, a przyjazd do Szczecina miałby miejsce około 21:00. 
Oferta ta zapewniałaby poranny pociąg z Lublina do 
Wrocławia, a jednocześnie utrzymałaby istniejące połącze-
nie z Wrocławia do Szczecina. Pociąg ten mógłby nosić na-
zwę „Sztygar”, tak jak tradycyjny pociąg z Wrocławia do 
Lublina. Tym bardziej że kursowałby on przez obszary gór-
nicze, m.in. Katowice oraz Zagłębie Miedziowe (Rudna, 
Głogów). Należy też wspomnieć, że IC Hetman na odcin-
ku na wschód od Wrocławia posiada wagony relacji Jelenia 
Góra–Hrubieszów, które mogłyby być włączone w skład 
nowego pociągu z Jeleniej Góry do Przemyśla.

Ostatnim dziennym pociągiem jest IC Siemiradzki 
z Przemyśla do Zielonej Góry, który jest następcą pociągu 
„Ślązak” kursującego z Zielonej Góry do Krakowa od wielu 
lat, a także IC Mehoffer z 2016 roku „wydłużonego” już do 
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Przemyśla. Połączenie to powinno pozostać w rozkładzie bez 
żadnych zmian, ponieważ bardzo dobrze spełnia swoją rolę. 
Prawdopodobnie również i w następnych latach będzie to 
łącznik do pociągu Przemyśl–Poznań składający się z trzech 
wagonów. 

Należy podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury po-
dało do wiadomości, iż wstępnie sezonowe pociągi TLK 
Pirat i TLK Wolin zostaną od 2019 roku zawieszone, a do-
tychczasowe połączenie Krakowa i Wrocławia ze Świno-
ujściem dzięki TLK Uznam przez Poznań zlikwidowane 
[9]. Pociąg TLK Łebsko prawdopodobnie pozostanie w roz-
kładzie jazdy, lecz nie jest pewne, czy będzie kursował po 
linii kolejowej nr 273. Jeśli pozostanie w rozkładzie, być 
może także i on zostanie zestawiony ze zmodernizowanych 
wagonów. Poza wyznaczonymi trasami znajdowałby się 
w jego przypadku tylko odcinek Lębork–Łeba. Możliwe 
jest utworzenie nocnego pociągu relacji Kraków–
Świnoujście po Magistrali Nadodrzańskiej, korzystając z no-
wego taboru użytkowanego w pociągach dziennych, np. IC 
Barbakan. Pociąg przyjeżdżałby do Świnoujścia na 18:00, 
a jego skład o 22:00 wyjeżdżałby do Krakowa jako nocny 
pociąg IC Wolin przez Szczecin, Zieloną Górę, Wrocław, 
Opole i Katowice. We Wrocławiu mógłby być około 05:00, 
w Katowicach o 07:00, a w Krakowie przed godziną 09:00. 
O 11:00 wagony z IC Wolin przechodziłyby natomiast na 
zupełnie nowy pociąg IC relacji Kraków–Olsztyn po linii 
kolejowej nr 271 do Poznania, a następnie przez Toruń do 
Olsztyna, gdyż projekt również uwzględnia taką trasę. 
Pociąg ten mógłby nosić nazwę „Olbracht”, będąc upa-
miętnieniem króla Jana Olbrachta pochowanego na 
Wawelu i związanego także z Toruniem. Następnego dnia 
skład ten powracałby do Krakowa na wieczór, aby w kolej-
nym dniu wyjechać do Świnoujścia jako IC Barbakan. 
Obieg ten pozwalałby na maksymalizację oferty przewozo-
wej przy minimalizacji liczby wykorzystywanego taboru. 
Tabela 4 prezentuje przykładowy obieg składu zmodernizo-
wanego w ramach projektu „Projekt na dobre połączenia”. 

Poza pociągami Intercity od grudnia 2018 roku na od-
cinku Wrocław–Rzepin ma kursować pociąg EuroNight 
„Metropol” relacji Budapeszt/Wiedeń–Berlin przez 
Głogów, Zieloną Górę i Rzepin. Jego odjazd z Wrocławia 
jest planowany na godzinę 05:10. Jako że jest to pociąg 
międzynarodowy, nie musi on spełniać zasady taktów. 
Przy założeniu taktu dwugodzinnego wciąż pozostaną do 

uzupełnienia pociągi odjeżdżające z Wrocławia w kierun-
ku Szczecina około godziny 13:00 i 17:00, i tutaj warto 
przeanalizować możliwe warianty nowych połączeń.

Pociąg, który miałby odjeżdżać o 13:00, mógłby być 
połączeniem trzech relacji, w tym dwóch istniejących połą-
czeń Kielce–Wrocław i Szczecin–Gdańsk. Brakujący odci-
nek prowadziłby przez Magistralę Nadodrzańską. Zgodnie 
z rozkładem jazdy 2017/2018 o godzinie 09:00 z Kielc od-
jeżdża pociąg TLK Morcinek, który do Wrocławia przyjeż-
dża o 13:40. Z kolei o 17:00 ze Szczecina do Gdańska od-
jeżdża TLK Albatros. Jeśli odjazd pociągu z Kielc przesu-
nąć na 08:00, to przyjeżdżałby on do Wrocławia przed 
13:00. O 13:00 mógłby odjeżdżać on z Wrocławia do 
Szczecina, a o 18:00 ze Szczecina do Gdańska, do którego 
przyjeżdżałby na 23:00. Pociągi o tak skomplikowanych 
trasach już istnieją w rozkładzie jazdy, a przykładem takie-
go jest TLK Biebrza z Gdyni do Rzeszowa przez Olsztyn, 
Białystok, Warszawę i Kraków. Innym czynnikiem sprzyja-
jącym tworzeniu pociągu relacji Kielce–Gdańsk jest fakt, 
że cała trasa byłaby objęta projektem modernizacji taboru, 
a jeden skład mógłby łączyć tak naprawdę trzy pociągi jed-
nocześnie. W przeszłości łączenie dwóch pociągów było już 
praktykowane. W rozkładzie jazdy 2015/2016 z Wrocławia 
planowano pociąg IC Słupia do Słupska odjeżdżający około 
15:30. Z kolei o 15:20 przyjeżdżać z Przemyśla miał IC 
Malczewski. Jako, że wielokrotnie zdarzało się, że pasażero-
wie „Malczewskiego” przesiadali się na „Słupię”, wydłużo-
no IC Malczewski do relacji Przemyśl–Słupsk. Pociąg ten 
wciąż kursuje i posiada bardzo dobrą frekwencję. W przy-
padku połączenia trzech pociągów i utworzenia połączenia 
Kielce–Gdańsk możliwe jest stworzenie takiego połączenia 
już dzięki niewielkim korektom rozkładu jazdy. Jako że 
trudno byłoby wybrać jednoznaczną nazwę dla takiego po-
ciągu, najlepszą propozycją byłaby „Panorama” jako nawią-
zanie do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, jak i moż-
liwości odwiedzenia wielu różnych regionów dzięki temu 
połączeniu, w domyśle „panorama” wielu regionów Polski.

Uzupełnieniem oferty powinien być pociąg, który był-
by „odpowiedzią” na IC Orkan od strony Szczecina. Rano 
wyjeżdżałby ze Szczecina i przyjeżdżał do Wrocławia 
o 11:00. Dalej mógłby jechać do Jeleniej Góry, w której 
byłby o 13:00 i skąd wyjeżdżałby z powrotem o 15:00. 
O 17:00 odjeżdżałby on z Wrocławia, a w Szczecinie był-
by o 22:00. Pociąg ze Szczecina do Jeleniej Góry kurso-
wał niegdyś nocą i nosił nazwę „Wiking”, a obecnie dzię-
ki połączeniu IC Barnim przez Poznań mieszkańcy 
Jeleniej Góry mogą pojechać rano do Szczecina. Nie ist-
nieje jednak poranne połączenie Pomorza Zachodniego 
z Sudetami, a w tym celu powinien powstać pociąg IC 
Wiking, który pozwalałby wykorzystywać jeden skład do 
obsługi obydwu relacji. Problemem pozostawałaby tylko 
możliwość wykorzystywania nowego taboru na odcinku 
Wrocław–Jelenia Góra. Wydaje się jednak, że ponieważ 
wagony z trasy Przemyśl–Szczecin (nieobejmującej tego 
odcinka) kursują do Jeleniej Góry, to nowy tabor dla linii 
kolejowej nr 273 także będzie mógł być warunkowo na 
nim wykorzystywany. Szczególnym argumentem za tym 

Przykładowy obieg jednego składu zmodernizowanego  
w ramach projektu „Kolej na dobre połączenia”

Dzień Pociąg Przybliżona 
godzina odjazdu

Stacja  
początkowa

Stacja  
końcowa

Przybliżona go-
dzina przyjazdu

1 IC Wolin 18:00 Kraków Główny Świnoujście 06:00

2 IC Barbakan 10:00 Świnoujście Kraków Główny 21:00

3 IC Barbakan 07:00 Kraków Główny Świnoujście 18:00

4 IC Wolin 21:00 Świnoujście Kraków Główny 09:00

5 IC Olbracht 11:00 Kraków Główny Olsztyn Główny 20:00

6 IC Olbracht 06:00 Olsztyn Główny Kraków Główny 15:00

7 IC Wolin 18:00 Kraków Główny Świnoujście 06:00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
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jest znaczna część trasy biegnąca przez Magistralę Nad-
odrzańską. Proponowane połączenia prezentuje tabela 5. 
Kursywą oznaczono pociągi sezonowe.

Powyższe pociągi Magistrali Nadodrzańskiej stanowią 
najbardziej rozszerzoną ofertę, jakiej należy się spodzie-
wać dzięki projektowi „Kolej na dobre połączenia” oraz 
stałej modernizacji infrastruktury. Do zalet takich połączeń 
należy szeroka oferta dojazdów nad Bałtyk w okolice Wyspy 
Wolin, Kołobrzegu i Łeby. Z kolei mieszkańcy Pomorza 
otrzymaliby połączenie z Sudetami, Śląskiem i Małopolską. 
Projekt pozwoliłby na łączenie relacji, stąd pociągi 
z Lublina i Krakowa mogłyby kursować do Szczecina 
przez Wrocław i Zieloną Górę, a nawet dalej do Gdańska. 
Również inne trasy, jak Kraków–Olsztyn, czy Wrocław– 
Białystok pozwalałyby na łatwe utworzenie obiegów wa-
gonów, co usprawniłoby zarządzanie taborem. Dzięki 
temu na Magistrali Nadodrzańskiej zostałby utrzymany 
takt dwugodzinny. Należy jednak pamiętać, że trasę 
Wrocław–Szczecin można pokonywać także przez Poznań 
pociągami Intercity z Przemyśla. Rozkład jazdy powinien 
być tak ustalony, aby pociągi z Wrocławia do Szczecina 
odjeżdżały w godzinnych odstępach bez niepotrzebnego 
dublowania się. Generalnie składy wykorzystywane w po-
łączeniach powinny być złożone z wagonu przedziałowe-
go 1 klasy, wagonu przedziałowego 2 klasy, wagonu baro-
wego, wagonu bezprzedziałowego typu 111Arow z miej-
scami na rowery i wagonu bezprzedziałowego typu 
111Ainw z miejscami dla niepełnosprawnych. W zależ-
ności od frekwencji konieczne byłoby modyfikowanie 
długości składu. Należałoby się spodziewać, że z najwięk-
szej liczby wagonów powinien być zestawiony pociąg IC 
Barbakan, a więc też i IC Wolin. 

Podsumowanie 
Linia kolejowa nr 273 zwana Magistralą Nadodrzańską po-
winna w kolejnych latach stać się ważnym korytarzem trans-
portowym dla pociągów pasażerskich ze Śląska i Małopolski 
na Pomorze. Oferta może być konkurencyjna dla dotych-
czasowej trasy przez Poznań, a czas jazdy z Wrocławia do 
Szczecina powinien być jeszcze krótszy dzięki modernizacji. 
W ciągu dnia po Magistrali Nadodrzańskiej już kursują 

cztery pociągi, w tym trzy dalekobieżne. Dzięki projektowi 
„Kolej na dobre połączenia” możliwa będzie modernizacja 
taboru dedykowanego obsłudze połączeń właśnie na linii 
kolejowej nr 273. To z kolei może umożliwić stworzenie 
nowych połączeń relacji Wrocław–Świnoujście, Lublin–
Szczecin, Kielce–Gdańsk, Kraków–Świnoujście, a przy 
okazji też Kraków–Olsztyn. Dzięki temu miasta Legnicko-
Głogowskiego Okręgu Miedziowego i Zielonej Góry otrzy-
małyby szybkie połączenie z Pomorzem, Górnym Śląskiem 
i Lublinem. Z kolei mieszkańcy Krakowa mieliby możli-
wość skorzystania z nowoczesnego taboru w drodze nad 
Bałtyk, w okolice wysp Wolin i Uznam oraz na Warmię 
przez Wielkopolskę. Zaproponowane w artykule połącze-
nia w pełni spełniałyby oczekiwania pasażerów, a także po-
zwalałyby na wykorzystanie pociągów do celów turystycz-
nych, wypoczynkowych czy uzdrowiskowych. W sezonie 
wakacyjnym pociągi ze Śląska nad Bałtyk oraz z Pomorza 
w Sudety mogłyby stać się głównym środkiem dojazdu do 
miejsca wypoczynku. Kluczowa jest jednak dalsza moder-
nizacja infrastruktury Magistrali Nadodrzańskiej oraz reali-
zacja założeń projektu „Kolej na dobre połączenia”, w tym 
zakup nowego taboru. Działania te mogą pozwolić na 
utworzenie nawet 10 połączeń Intercity na linii kolejowej 
nr 273 na dobę, co wzmocniłoby ofertę połączeń z południa 
Polski na Pomorze i przyczyniłoby się do kolejnej fali wzro-
stu popularności kolei w Polsce.
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Proponowana docelowa siatka połączeń dalekobieżnych  
na Magistrali Nadodrzańskiej

Godzina odjazdu 
z Wrocławia Pociąg Relacja Stacje pośrednie

05:10 EN Metropol Budapeszt/Wiedeń – Berlin Zielona Góra

06:10 IC Orkan Wrocław – Świnoujście Zielona Góra, Szczecin

08:50 IC Zefir Katowice – Kołobrzeg Szczecin, Stargard, Białogard

11:10 IC Barbakan Kraków – Świnoujście Szczecin, Wolin

13:10 IC Panorama Kielce – Gdańsk Szczecin, Koszalin, Słupsk

15:40 IC Sztygar Lublin – Szczecin Zielona Góra

17:50 IC Wiking Jelenia Góra – Szczecin Zielona Góra

19:50 IC Siemiradzki Przemyśl – Zielona Góra Głogów

21:10 IC Łebsko Wrocław – Łeba Szczecin, Kołobrzeg, Lębork

23:00 IC Wolin Kraków – Świnoujście Szczecin, Wolin

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne
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Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w 2016 roku opublikowana została mo-
nografia naukowa pt. Dostępność publicznego 
transportu pasażerskiego na obszarach wiejskich 
w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne. 
Monografia ta została wskazana przez jej Autora 
– Tomasza Kwarcińskiego – jako osiągnięcie na-
ukowe w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscy-
plinie ekonomia. Postępowanie to zakończyło się 
sukcesem w 2017 roku.

Dostępność transportowa jest przedmiotem 
zainteresowań badawczych w wielu krajowych 
i zagranicznych ośrodkach naukowych. Spraw-
ny i efektywny system transportowy jest bowiem 
istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego i wzro-
stu gospodarczego. Teza ta znajduje potwierdzenie 
w wielu klasycznych i neoklasycznych teoriach ekonomicznych oraz 
modelach rozwoju gospodarczego. 

Kreowanie nowoczesnego systemu transportowego stanowi istot-
ny instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej. Zasobooszczędny 
i efektywny sprzyja budowaniu spójności społecznej Unii Europejskiej. 
Brak sprawnego transportu może prowadzić do marginalizacji niektó-
rych obszarów oraz wykluczenia społecznego. 

Zawodność mechanizmu rynkowego, jak podkreśla T. Kwarciński we 
wstępie do monografii, spowodowała, że część obszaru Polski została 
pozbawiona dostępu do usług publicznego transportu zbiorowego, a na 
innych terenach te usługi zostały mocno ograniczone. Problemy te dotyczą 
w szczególności obszarów wiejskich, charakteryzujących się relatywnie 
niską gęstością zaludnienia i rozproszoną zabudową. W konsekwencji 
mieszkańcy tych terenów do zaspokajania potrzeb transportowych zmu-
szeni są wykorzystywać samochody osobowe. Rozwiązanie takie jest 
sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju, prowadząc do wielu negatyw-
nych zjawisk, w tym wzrostu negatywnego oddziaływania na środowisko 
i kongestii. Paradoksalnie zjawiska te nasilają się nie na obszarach wiej-
skich, lecz w miastach, które są celem podróży mieszkańców wsi. 

Ograniczona dostępność transportu na obszarach wiejskich doty-
ka w szczególności – jak wynika z badań empirycznych prowadzonych 
przez autora – osoby małoletnie, starsze i niepełnosprawne. Te grupy 
społeczne są szczególnie narażone na wykluczenie. 

Problem dostępności transportowej może być przedmiotem badań 
wielu dyscyplin naukowych. T. Kwarciński skoncentrował się na eko-
nomicznych aspektach tego zagadnienia, sytuując je w teorii dóbr pu-
blicznych. 

Przeprowadzone studia literaturowe oraz wyniki badań empirycz-
nych pozwoliły na sformułowanie i udowodnienie następującej tezy: 
dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich 

Tomasz Kwarciński 

DOSTĘPNOŚĆ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  
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Recenzja

Omówienie monografii dr. hab. Tomasza Kwarcińskiego pt. „Dostępność publicznego  
transportu pasażerskiego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne”

w Polsce nie jest dostosowana do potrzeb ludno-
ści zamieszkującej te tereny i wymaga interwen-
cji publicznej ze strony państwa i samorządów 
lokalnych. Weryfikacji tej tezy służyły sformuło-
wane przez autora dwie hipotezy badawcze:
1. Niedostosowanie usług transportu publiczne-

go do potrzeb i preferencji mieszkańców ob-
szarów wiejskich wynika z cech specyficznych 
tych terenów, a w szczególności niskiej gęsto-
ści zabudowy, co wiąże się ze zmniejszonym 
popytem na usługi transportowe.

2. Zastosowanie elastycznych systemów trans-
portowych uwzględniających lokalne uwarun-
kowania przyczynia się do poprawy dostęp-
ności publicznego transportu zbiorowego na 
obszarach wiejskich.

Wyniki badań umożliwiających weryfikację sformułowanych hipotez 
zawarł T. Kwarciński w pięciu rozdziałach monografii. Punktem wyjścia 
są rozważania nad istotą dóbr publicznych. Stanowią one przedmiot roz-
działu pierwszego, zatytułowanego Transport pasażerki jako dobro pu-
bliczne. Autor w rozdziale tym umiejętnie odniósł ekonomiczną teorię dóbr 
publicznych do specyfiki transportu pasażerskiego, koncentrując się na 
infrastrukturze i usłudze transportowej. Istotną częścią tego rozdziału są 
zagadnienia wykluczenia społecznego, będącego skutkiem niedostatecz-
nej dostępności transportu publicznego. Przeprowadzone studia literatu-
rowe pozwoliły na sformułowanie w końcowej części rozdziału wniosków 
dotyczących kreowania koncepcji zrównoważonej mobilności. 

W drugim rozdziale monografii, zatytułowanym Dostępność trans-
portowa jako kategoria ekonomiczna, autor skoncentrował się na wy-
jaśnieniu istoty i znaczenia dostępności transportowej. W tym zakresie 
szczególna uwagę zwrócił na ekonomiczne aspekty dostępności – czas, 
przestrzeń, koszt, informacja. Przeprowadzona krytyczna analiza literatu-
ry pozwoliła na opracowanie autorskiej systematyki dostępności trans-
portowej oraz czynników ją determinujących. 

Niezwykle interesujące są wyniki badan zaprezentowane w trze-
cim rozdziale pracy zatytułowanym Potrzeby transportowe mieszkań-
ców obszarów wiejskich. W tej części monografii autor porównał, na 
podstawie badań pierwotnych, determinanty potrzeb transportowych 
mieszkańców wsi i miast. Wyniki tych badań wskazują, że cechy ob-
szarów wiejskich, takie jak rozproszona zabudowa, mała liczba miesz-
kańców, niska gęstość zaludnienia i na ogół komercyjne świadczenie 
usług przewozowych powodują, że transport funkcjonuje inaczej niż na 
terenach miejskich i podmiejskich. Różnica ta wynika także z przyjęte-
go modelu organizacji i finansowania transportu publicznego w Polsce. 
Regulatorem rynku pozamiejskich przewozów pasażerskich regulowany 
jest głównie mechanizm rynkowy. 
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Dostrzegając zawodność mechanizmu rynkowego, szczególnie w re-
gionach peryferyjnych, T. Kwarciński przedstawia w rozdziale czwartym, 
zatytułowanym Obsługa potrzeb transportowych mieszkańców obszarów 
wiejskich, rozwiązania występujące w Europie Zachodniej, konfrontując 
je ze sposobami stosowanymi w Polsce. Zagadnienia te są przedmiotem 
czwartego rozdziału monografii. W tej części pracy autor skupił się na 
prezentacji elastycznych systemów transportowych i ocenie możliwości 
ich zastosowania w Polsce. Istotną częścią tego rozdziału są wyniki ba-
dań ankietowych przeprowadzonych wśród sołtysów z trzech województw 
– dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. Wybór sołtysów, 
jako respondentów podyktowany był tym, że są to zazwyczaj osoby najle-
piej znające lokalne potrzeby. Badania te przeprowadził autor dwukrotnie, 
w 2012 i w 2015 r. w tej samej grupie miejscowości. 

Badania ankietowe były podstawę wyodrębnienia różnych typów miej-
scowości wiejskich. Stanowiło to podstawę do opracowania koncepcji 
rozwoju transportu publicznego na tych obszarach. Zagadnienia te są 
przedmiotem ostatniego, piątego rozdziału monografii, zatytułowanego 
Kształtowanie dostępności publicznego transportu zbiorowego na obsza-
rach wiejskich w Polsce. Uwzględniając czynniki, które zdaniem Autora 
będą oddziaływać na transport publiczny w Polsce oraz cechy specyficzne 
obszarów wiejskich, w tej części monografii przedstawione zostały sce-
nariusze rozwoju transportu publicznego oraz jego dostępności na tych 
obszarach. W opracowanych scenariuszach istotne znaczenie w poprawie 
dostępności będą miały władze publiczne, odpowiedzialne za organizację 
i finansowanie transportu publicznego. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez T. Kwarcińskiego i zaprezen-
towane w monografii pozwoliły mu na sformułowanie wniosków i reko-
mendacji. Dotyczą one w szczególności potrzeby większej aktywności 
państwa i samorządów na rzecz poprawy dostępności transportu na ob-
szarach wiejskich. Autor wskazuje kierunki niezbędnych zmian w prawie. 
Ich wprowadzenie sprzyjać powinno urzeczywistnieniu celów strategii 
zrównoważonego rozwoju. 

Niektóre zagadnienia i propozycje poprawy dostępności transportu 
na obszarach wiejskich zawarte w monografii mogą być dyskusyjne. 
Podkreślić jednak należy, że monografia T. Kwarcińskiego pt. Dostęp-
ność publicznego transportu pasażerskiego na obszarach wiejskich 
w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne wnosi istotne warto-
ści poznawcze i metodologiczne do wiedzy ekonomicznej. Monografia 
może być istotnym źródłem wiedzy nie tylko dla osób zajmujących 
się ekonomicznymi problemami transportu publicznego, ale także dla 
pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej re-
alizujących zadania z zakresu organizacji i finansowania transportu 
lokalnego. Może stanowić także interesującą lekturę dla ekspertów 
z zakresu rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego, w tym ob-
szarów wiejskich. 

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Recenzja

Recenzja monografii pt. „Koleje miejskie i regionalne w Polsce”  
autorstwa  prof. PWr dr hab. inż. Macieja Kruszyny

Opiniowana monografia podejmuje tematykę 
funkcjonowania kolei regionalnych w Polsce. 
To zagadnienie bardzo rozbudowane i w świetle 
ciągłego zwiększania się znaczenia kolei w prze-
wozach jednocześnie jest aktualne. W ostatnich 
czasach dostrzega się konieczność komplek-
sowego podejścia do funkcjonowania systemu 
transportowego i odchodzi od analiz izolowa-
nych, ukierunkowanych wyłącznie na ośrod-
ki miejskie. Proces rozlewania się miast oraz 
związane z tym wydłużenie przeciętnej długości 
podróży przyczyniają się do tego, że samochód 
osobowy staje się coraz ważniejszym elemen-
tem naszego krajobrazu (skutkuje to poważnymi 
utrudnieniami, zwłaszcza na granicach miast).

Zdolności przewozowe kolei oraz naturalna go-
towość do przejmowania dużych potoków pasażerskich (wzmacnianych 
parkingami przesiadkowymi P&R) predestynuje ten środek do pełnienia 
kluczowej roli w przewozach o charakterze regionalnym. Mechanizm 
ten był dostrzegany od dawna, ale dopiero strumień funduszy unijnych 
spowodował dynamiczny wzrost inwestycji kolejowych si przyczyniła 

się do dynamicznego rozwoju tego środka prze-
wozowego.

W zasadzie każde miasto wojewódzkie 
i większe miasta stanowiące centrum aglome-
racji / metropolii mają dostęp do linii kolejo-
wych, które mogą być wykorzystane w przewo-
zach pasażerskich. Modernizacja infrastruktury 
prowadzona przez PKP PLK, w połączeniu z po-
jawieniem się coraz nowocześniejszego taboru, 
przyczynia się do rosnącej roli kolei w obsłudze 
transportowej obszarów z uwzględnieniem 
przemieszczeń wewnątrzmiejskich. W takich 
warunkach, nakazem chwili, powinna się poja-
wić pozycja syntetyzująca stan rozwoju syste-
mu kolejowego w Polsce.

W ramach monografii autor podjął się tyta-
nicznego wysiłku zebrania informacji o 28 systemach kolei regionalnej 
bądź już funkcjonującej, bądź będącej w fazie planistycznej. Bardzo 
obszerna jest warstwa graficzna, która przyczynia się do pełnego zro-
zumienia znaczenia kolei w konkretnych lokalizacjach, a obrazowanie 
wybranych rozwiązań (ponad 70 fotografii) czyni tę pozycję jeszcze 
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bardziej czytelną. Na uwagę zasługują liczne odwołania do informacji 
źródłowych, które upewniają czytelnika, że przekazywana informacja 
jest bieżąca i pewna. Ponad 120 pozycji bibliograficznych stanowi 
jakość samą w sobie i może być traktowane jako uzupełnienie wie-
dzy, a liczne odwołania do stron internetowych pozwolą czytelnikowi 
na weryfikację oraz aktualizację przedstawianych informacji. Można 
zadać pytanie, jaką rolę w dzisiejszych systemach kolejowych pełniły 
Plany Transportowe uchwalane przez województwa? Wydaje się, że 
miały w tym przypadku zdecydowanie rozwojowy charakter i w wielu 
przypadkach przyczyniły się do rozkwitu poszczególnych linii. Może 
jest to odważne stwierdzenie, ale jako recenzent chciałbym poznać 
zdanie autora w tej kwestii. 

Na podkreślenie zasługuje sam fakt podjęcia problematyki kolei regio-
nalnych oraz rozległość i precyzja wykorzystywanych wielu źródeł, z który-
mi autor nie tylko wnikliwie zapoznał się, ale i umiejętnie i trafnie je syn-
tetyzował. Opracowanie jest obszerne (liczy 115 stron), ale jednocześnie 
uporządkowane w sposób logiczny i czytelny, przedstawiając poszczegól-
ne systemy kolei w grupach związanych z ich znaczeniem i rolą w odnie-
sieniu do polskich realiów. Bardzo wysoko oceniam tę pozycję i uważam, 
że każdy, komu kolej regionalna jest bliska, powinien się z nią zapoznać.

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Katedra Systemów Transportowych

Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu
Politechnika Krakowska

Od Redakcji

Rządowy program Dostępność plus planowany jest na lata 2018–2025. 
Za program Dostępność plus odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podnie-
sienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, 
osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy la-
skach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z nie-
pełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży 
i osobom z małymi dziećmi. Planuje się, że na program Dostępność plus 
zostanie przeznaczone z funduszy unijnych i krajowych oraz z funduszy 
norweskich i EOG ponad 23 mld zł. 

Zdaniem twórców programu mobilność, transport, możliwość swobod-
nego przemieszczania się to obok architektury drugi najważniejszy element 
rzeczywistości, decydujący o jakości i niezależności życia nas wszystkich. 
Program zakłada, że wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą 
przestrzenią dostępną i przyjazną dla osób o szczególnych potrzebach. Do-
tyczy to nie tylko tramwajów, autobusów czy pociągów, ale całej infrastruk-
tury okołotransportowej – remontowanych i modernizowanych dworców, 
przystanków, zajezdni i poczekalni. Możliwość korzystania z transportu 
publicznego determinuje dostępność innych usług publicznych, takich 
jak usługi zdrowotne, opiekuńcze, edukacyjne czy dostęp do zatrudnienia 
i korzystania z dóbr kultury. Sprawny i dostępny transport publiczny może 
skutecznie niwelować zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do innych 
usług, a tym samym istotnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego oraz spójności przestrzennej i społecznej. 

W zakresie kolei rząd planuje opracowanie Krajowego Planu Wdro-
żenia Rozporządzenia Komisji Europejskiej na temat wyglądu infra-
struktury i taboru kolejowego w krajach Unii Europejskiej pod kątem 
zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
i osób o ograniczonej mobilności, które weszło w życie od 1 stycz-
nia 2015 roku. Rozporządzenie ma zastosowanie dla nowego taboru 
i nowo powstającej infrastruktury. Realizacja Rozporządzenia pozwoli 
na uzyskanie stopnia dostosowania pod względem dostępności w od-
niesieniu do dworców kolejowych, peronów oraz kolejowego taboru 
przewozowego. Zostaną ponadto opracowane m.in. strategie dostępu 
do infrastruktury pasażerskiej wszystkim osobom z niepełnospraw-

nościami i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się wraz 
z przepisami ruchowymi dla każdego dworca kolejowego i wdrożo-
ne poprzez odpowiednie procedury i szkolenia personelu. Określone 
zostaną także zasady tworzenia map dotykowych dworców, stacji 
pasażerskich i przystanków osobowych dla podróżnych niewidomych 
tak, aby możliwe było ich wykonanie dla tych obiektów. W ramach 
Dostępności plus planowany jest remont i przebudowa 200 dworców 
kolejowych. Kolejnym działaniem będzie poprawa dostępności trans-
portu publicznego poprzez wymianę taboru na w pełni dostępny oraz 
modernizację taboru aktualnie użytkowanego. W tym celu opracowa-
na zostanie ekspertyza wskazująca standardy techniczne dla różnych 
środków transportu, a następnie standardy zostaną wprowadzone 
w życie poprzez przepisy prawne.  

W programie przewidziano też szkolenia pracowników sektora 
transportu z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępności 
wobec pasażerów o specjalnych potrzebach. Będą to szkolenia m.in. 
dla służb i drużyn konduktorskich, pracowników przewoźników au-
tobusowych, zakładów transportowych. Autorzy programu zwrócili 
uwagę, że często tylko obecność drugiego człowieka i asysta oso-
bista umożliwi w pełni pokonanie wszystkich występujących barier 
i ważne, by osoby o specjalnych potrzebach nie musiały podróżo-
wać z opiekunem, ale mogły liczyć na pomoc pracowników obiektów 
transportowych. Przygotowana zostanie interaktywna, darmowa apli-
kacja komputerowa, która pozwoli na zapoznanie się z opiniami i in-
formacjami innych użytkowników na temat miejsc przesiadkowych, 
dworców i przystanków. Aplikacja ma być tworzona przy współpracy 
jej użytkowników, pozwalając na wprowadzanie zawsze aktualnych 
informacji, uwzględniających różne potrzeby użytkowników na przy-
kład osób niewidomych, niesłyszących, poruszających się na wózku. 

Oczekiwane efekty działań określonych w programie Dostępność 
plus na rzecz transportu to m.in. wzrost o 20 procent dostępnego ta-
boru kolejowego, a także wzrost o 20 procent dostępnego transportu 
miejskiego. 

Opracowała
Sabina Puławska-Obiedowska

Transport publiczny w programie Dostępność plus


