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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Radosław Bul
Evaluation of the program for the construction of public transport inter-
changes within the framework of Integrated Territorial Investments in 
the City of Poznań and its agglomeration 
Abstract: The aim of the article is to present the results and 
evaluate the implementation of the strategic program within 
the framework of Integrated Territorial Investments, allowing 
to build public transport interchanges  in the City of Poznań 
and its suburban area. Author of the article presented the cri-
teria and the results of the application contests and compared 
it with planning documents with the proposals of construction 
of public transport interchanges. Strategic program "P1 Poznań 
Metropolitan Railway. Integration of the rail transport system at 
Functional Area of Poznań was one of the most interesting pro-
jects realised in the country aimed at co-financing the construc-
tion of transport infrastructure. Thanks to its implementation 
the governments of Poznań and suburban communes invested 
679 million PLN for the system of 54 public transport inter-
changes. 
Key words: public transport interchanges, Poznań Metropolitan 
Railway, agglomeration of Poznań,  Metropolitan Poznań Associa-
tion.

Jacek Malasek
Autonomic car and Vision Zero
Abstract: Testing and piloting autonomous vehicles imple-
mentation is at present the leading trend in research works on 
increasing road safety and mobility efficiency in urban areas, 
as a support for actions in the field of ecomobility. Foremost 
among the predicted benefits of vehicle automation is the 
promise of improved road safety, as numerous studies have 
indicated that the vast majority of fatal vehicular crashes are 
linked to driver error. Driver obligations depend on the im-
plemented level of automated driving; starting with driver as-
sistance (level 1), through partial automation and conditional 
automation (levels 2 and 3), up to high automation and full 
automation (levels 4 and 5). Further development of  AVs tech-
nology is indispensable because of a great number of traffic 
incidents with participation of autonomous vehicles noticed in 
USA. There are still some doubts on traffic automation influ-
ence on fighting congestion and changing drivers behavior. 
USA leads in traffic automation but also Europe announced 
its roadmap for autonomous mobility implementation. The 
newest anti-collision systems and the field tests of autonomous 
driving are presented.
Key words: road traffic automation, innovative technologies, 
road safety.

Bryniarska Zofia,  Wilk Natalia
Assessment of the Wavelo city bike rental system in Krakow
Abstract: In overcrowded and suffered from congestion cities, 
cycling is gaining more and more popularity. It allows every-
body to avoid waiting in vehicles in long jams, pass shortcuts 
not available for motor vehicles, and at the same time it helps to 
improve or maintain good physical condition. City bikes rental 
systems are devoted for those who do not have their own bike. 
They allow you to rent a bicycle for a certain period of time nec-
essary to travel, approach to the destination and leave it without 
having to make a return trip. Since the implementation of the 
first concept of a city bike in the 1960s urban rental systems, 
meeting the needs of their users, are more and more developed 
and modernized.
The article presents the principles of the operation of the fourth 
generation (4G) city bike rental in Krakow and the assessment 
of the system's operation based on marketing research among 
the users of this system. The results of the current rental sys-
tem (Wavelo) and the previous one (KMK Bike) have also been 
compared.
Key words: bicycle transport, city bike rental, city bike, Wavelo, 
mobility, preferences and satisfaction of city bike users.

Robert Tomanek
Zero-emission urban mobility on the example of a bicycle system in the 
Upper Silesian agglomeration
Abstract: The article presents the condition of the bicycle sys-
tem as an element of sustainable mobility in the Upper Silesian 
agglomeration. In particular, the elements of cycling infrastruc-
ture, the scope of integration, the business model of the city bike 
system were critically assessed. The article is based on a review of 
literature and field observations documented with photographs 
by the author. As a result, the basic barriers to balancing metro-
politan mobility based on the zero-emission bicycle system were 
indicated.
Key words: mobility, sustainable mobility, bike system, bicycle 
infrastructure, city bicycle.
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Innowacyjny transport

Pojazdy napędzane wodorem 

Zeroemisyjne pojazdy napędzane wodorem, ze względu na krótki czas ładowania i duży zasięg, mają szanse 
w przyszłości (po stworzeniu gęstszej sieci stacji ładowania) zastąpić pojazdy elektryczne na dłuższych trasach 
oraz przy przewozach masowych osób i towarów.

Pojazdy wodorowe
Nad wodorowymi samochodami osobowymi pracują m.in. BMW, Audi 
i Mercedes Benz, ale najbardziej zaawansowani są Japończycy, których 
Toyota Mirai, Hyundai ix35 i Honda Clarity Fuel Cell są już dostępne 
na rynku. Mirai jest pierwszym samochodem zaprojektowanym od po-
czątku jako pojazd o napędzie wodorowym, którego seryjna produkcja 
ruszyła już w roku 2014.

Wodorowe ogniwo paliwowe
Sama idea wykorzystania wodoru jako paliwa silnikowego nie jest 
nowa, bo pierwszy projekt maszyny napędzanej wodorem opracował 
F. I. de Rivaz już w roku 1807. Obecnie wodorowe ogniwa paliwowe co-
raz częściej wykorzystywane są nie tylko jako napęd autobusów i pojaz-
dów ciężarowych, ale też samochodów osobowych i rowerów. Schemat 
funkcjonowania wodorowego ogniwa paliwowego zamieszczono poniżej 
(S. Witkowski, www.autokult.pl).

W wyniku reakcji elektrochemicznej wodoru i tlenu generowany jest 
prąd elektryczny + woda i ciepło. Wodór ze zbiornika paliwowego oraz 
dostarczane za pomocą turbosprężarki powietrze przekazywane są do 
ogniwa, skąd prąd stały, zamieniany przetwornicą w zmienny, wysyłany 
jest do silnika indukcyjnego. Umiejscowienie ogniwa i innych ważnych 
elementów pojazdu wodorowego, na przykładzie samochodu marki 
Honda, przedstawiono poniżej. 

Rewolucję w ogniwach paliwowych zapowiada Toyota, która zapre-
zentowała podczas tokijskiego salonu samochodowego 2017 sześcio-
osobowe, wodorowe auto koncepcyjne o zasięgu 1000 km (www.toyota.
pl/articles/2017/.json).

Pojazdy wodorowe są drogie. Mirai w leasingu kosztuje obecnie około 
68 000 euro, ale uważa się, że jej rzeczywisty koszt produkcji jest dwu-
krotnie wyższy. Z przeprowadzonych w Polsce testów (A. Stanisławska, 
www.crazynauka.pl, 25.04.2016) wynika, że zatankowanie Mirai do 
pełna (5 kg wodoru w cenie około 45 zł/kg.) wystarcza do przejechania 
500–700 km. Pojazd rozpędza się do 100 km/h w 9 sekund, emitując 
podczas jazdy tylko parę wodną lub automatycznie spuszczany okreso-
wo nadmiar wody (zdjęcie poniżej)
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JAcek MAlASek 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku produkcji energii elek-
trycznej zasilającej pojazdy elektryczne, również wpływ pojazdów 
wodorowych na środowisko zależy jednak w dużym stopniu od źródła 
energii wykorzystywanej przy produkcji wodoru. Dlatego Toyota, dla 
swoich testowanych w Kalifornii ciężarówek, buduje elektrownię o mocy 
2,35 MW, wytwarzającą prąd ze źródeł energii odnawialnej. Elektrow-
nia będzie produkowała ponad tonę wodoru dziennie, co wystarczy dla 
zasilania w energię 2350 domów lub pokryje dzienne zapotrzebowanie 
1500 napędzanych wodorem samochodów.

Testowana wodorowa ciężarówka, wioząc ładunek 15 ton, jest w sta-
nie przejechać 200 m w czasie 8,9 s, podczas gdy pojazdowi z silnikiem 
diesla zabiera to 14,6 s (ERTICO-ITS, 6.12.2017). 

puławskie Azoty (K. Szydłowski, Teraz Środowisko, 26.04.2018). Wodór 
jako paliwo zaistniał w Polsce dopiero za sprawą tegorocznej ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Planowana budowa stacji 
ładowania wzdłuż sieci TEN-T ma umożliwić poruszanie się pojazdami 
z ogniwami wodorowymi po prawie całym kraju (D. Adamska, Teraz Śro-
dowisko, 10.04.2018). Szansą dla polskiego górnictwa może być pro-
jekt Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dotyczący separacji i wykorzystania 
wodoru z nadmiarowego gazu koksowniczego (PAP, Teraz Środowisko, 
16.02.2018).

Polskie firmy mają już spore osiągnięcia w produkcji napędzanych 
wodorem pojazdów transportu zbiorowego. Trolejbusy Solarisa Trollino 
18 Hydrogen jeżdżą już po Rydze (www.fuelcellsworks.com). Wcześniej 
były testowane m.in. w Gdyni.

W produkcji rowerów na wodór przodują Chińczycy. Firma Pearl Hy-
drogen oferuje rower o wadze 32 kg, prędkości maksymalnej 25 km/h 
i zasięgu 100 km w cenie 2 650 USD – ma stanieć czterokrotnie po 
zwiększającej popyt rozbudowie sieci stacji ładowania.

Polskie autobusy i trolejbusy napędzane wodorem
Z produkcją miliona ton wodoru Polska jest jednym ze światowych lide-
rów. Wysokiej jakości oczyszczony wodór, który może być wykorzystywany 
w transporcie, a traktowany jest zazwyczaj jako odpad, produkują m.in. 

Na pierwszych zainteresowanych zakupem oczekują też autobusy Ursu-
sa City Smile Fuel Cell Electric Bus ze zbiornikiem na 35 kg wodoru i o za-
sięgu aż 450 km. Koszt zakupu tego pojazdu szacuje się na 800 tys. euro.

Obecnie największą przeszkodą w szerszej popularyzacji pojazdów 
napędzanych wodorem jest brak rozwiniętej sieci stacji ładowania. 
Nawet Japonia, światowy lider w tym zakresie, ma ich tylko 91, pod-
czas gdy w Niemczech jest ich 56 (ale tylko 45 publicznie dostępnych), 
a w USA 39, z czego aż 35 w Kalifornii. W Polsce, chociaż PKN Orlen jest 
do tego technologicznie przygotowany (ma dwie takie stacje w Niem-
czech w Mülheim i Wolfsburgu), publicznie dostępnych stacji tanko-
wania wodorem brak. Główną przeszkodą jest zapewne wysoki koszt 
budowy, szacowany na 3,8–4,8 mln USD (www.wizjashella.pl).
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RadoSłaW Bul
dr, Instytut Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej UAM, Zakład  
Systemów Osadniczych  
i Organizacji Terytorialnej,  
ul. Krygowskiego 10, 61-680 
Poznań, tel. +48 61 829 61 41, 
e-mail: bul@amu.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów i ocena re-
alizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. 
Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała 
budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na obszarze 
miasta i w jego strefie podmiejskiej. W tym celu porównano wyniki 
przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie budowy ZWP z za-
pisami dokumentów planistycznych rangi ponadlokalnej, w których 
wskazano lokalizację węzłów przesiadkowych na analizowanym obsza-
rze. Jednym z elementów opracowania była również analiza zapisów do-
kumentów strategicznych, w tym kryteriów konkursowych, w oparciu 
o które dokonywano wyboru projektów do realizacji.  Program strate-
giczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu trans-
portu szynowego w MOF Poznania” był jednym z ciekawszych krajo-
wych projektów realizowanych w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, 
a  jego celem było dofinansowanie budowy infrastruktury transporto-
wej w ramach narzędzia ZIT. Dzięki tej  inwestycji kosztem 679 mln 
zł w niedalekiej przyszłości powstaną 54 węzły przesiadkowe w MOF 
Poznania, które docelowo stworzą system węzłów.
Słowa kluczowe: węzły przesiadkowe, Poznańska Kolej Metropolitalna, 
aglomeracja poznańska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Ocena realizacji programu budowy  
węzłów przesiadkowych w aglomeracji 
poznańskiej finansowanego ze środków 
ZIT dla MOF Poznania1

Wprowadzenie
Napływ środków finansowych z Unii Europejskiej umoż-
liwił polskim miastom realizację szeregu inwestycji infra-
strukturalnych w wielu dziedzinach życia. Znaczna pula 
środków została przeznaczona na inwestycje z zakresu 
transportu miejskiego i regionalnego, którego znacze-
nie dla rozwoju obszarów zurbanizowanych w kontek-
ście polityki prowadzonej przez UE jest coraz większe. 
Jednym ze źródeł finansowania inwestycji w infrastruktu-
rę transportową w perspektywie finansowej 2014–2020 
są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – nowe 
narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, za 
pomocą którego partnerskie jednostki samorządu teryto-
rialnego (miasto i otaczające je gminy) mogą realizować 
wspólne przedsięwzięcia. Samorządy chcące realizować 
ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowa-
nej formy partnerstwa i przygotowania wspólnej Strategii 
ZIT, w której znajdą się m.in. najważniejsze cele i przed-
sięwzięcia przewidziane do realizacji. ZIT umożliwia rów-
nież częściowe powierzenie takiej organizacji kompeten-
cji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. [1] 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. 

Warto podkreślić, że w ostatnich latach, z uwagi na pro-
blemy transportowe występujące w największych polskich 
aglomeracjach, dostrzega się szereg działań podejmowa-
nych głównie przez władze samorządowe mających na celu 
poprawę funkcjonowania systemów transportu zbiorowe-
go. Jednym ze sposobów na poprawę dostępności transpor-
tu publicznego i jego pełniejsze wykorzystanie na obsza-
rach zurbanizowanych jest tworzenie tzw. węzłów przesiad-
kowych, czyli miejsc umożliwiających sprawną, szybką 
zmianę środka transportu, najczęściej z mało efektywnej 
(pod względem kosztów i poziomu konkurencyjności) for-
my przemieszczania się (samochód, rower, w przypadku 
miast także autobus) na środek transportu o dużej zdolno-
ści przewozowej i wysokiej konkurencyjności czasowej (tram-
waj, metro, kolej) [2]. W powyższym kontekście, biorąc pod 
uwagę wytyczne Komisji Europejskiej (wskazującej na po-
trzebę rozwoju transportu zbiorowego), narzędzie ZIT nie-
wątpliwie może być jednym ze sposobów finansowania tego 
typu infrastruktury transportowej w miejskich obszarach 
funkcjonalnych. Powyższa możliwość została dostrzeżona 
m.in. w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. W ra-
mach Strategii ZIT przygotowano program „P1 Poznańska 
Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szyno-
wego w MOF Poznania”, którego celem była budowa wę-
złów przesiadkowych w oparciu o powstający system 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów i ocena 
realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej 
Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego 
w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na ob-
szarze miasta i w jego strefie podmiejskiej. W tym celu po-
równano wyniki przeprowadzonych konkursów na dofi-
nansowanie budowy ZWP z zapisami dokumentów plani-
stycznych rangi ponadlokalnej, w których wskazano 
lokalizację węzłów przesiadkowych na analizowanym ob-
szarze. Jednym z elementów opracowania była również 
analiza zapisów dokumentów strategicznych, w tym przede 
wszystkim kryteriów konkursowych, w oparciu o które do-
konywano wyboru projektów do realizacji. 

Informacje źródłowe niezbędne do przedstawienia po-
wyższego zagadnienia pozyskano ze Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań, które pełniło rolę instytucji pośredniczącej w za-
kresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Tery torialnych 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Pozna nia w ramach 
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Wielkopolskiego Regionalnego Prog ramu Operacyjnego na 
lata 2014–2020 [3]. Warto również podkreślić, że autor 
opracowania był jedną z osób dokonujących oceny projektów 
składanych przez jednostki gminne, stąd ocena realizacji pro-
gramu jest pochodną zarówno analizy wyników konkursów 
na dofinansowanie, jak i doświadczeń autora, które uzyskał 
on w trakcie oceny wniosków.

Analizowane zagadnienie badawcze jest szczególnie in-
teresujące z uwagi na fakt, że oceniany program strategicz-
ny był jednym z większych w kraju pod kątem wielkości 
środków finansowych przekazywanych na pojedynczy pro-
jekt finansowany ze środków ZIT. Zgodnie z pierwotnym 
założeniem, celem programu było dofinansowanie budowy 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, co również wyróż-
niało powyższy program spośród innych realizowanych 
w pozostałych Miejskich Obszarach Funkcjonalnych. Z tego 
też względu warto dokonać analizy i oceny realizacji po-
wyższego programu.

Program strategiczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. 
Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania”
Program strategiczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. 
Integracja systemu transportu szynowego w MOF 
Poznania” jest kluczowym projektem realizowanym w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miej-
skim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Świadczy o tym 
fakt oznaczenia go numerem 1 w dokumencie strategicz-
nym oraz przeznaczenia na powyższy program ponad 127 
mln EUR, co stanowi blisko 65% całości środków wydat-
kowanych na „poznańskie” projekty ZIT. W odróżnieniu 
od pozostałych programów jest to działanie, którego celem 
jest dofinansowanie budowy infrastruktury twardej, którą 
cechuje wysoka kapitałochłonność.

Narzędzie ZIT zostało przygotowane jako nowa forma 
współpracy samorządów, współfinansowana ze środków 
Funduszy Europejskich. Za pomocą tego instrumentu, 
partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast 
i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizo-
wać wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działa-
nia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecz nego 
(EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne grani-
ce administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na 
większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsię-
wzięć [3]. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasta woje-
wódzkiego w Wielkopolsce wdrażane są w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania, ujętym w ra-
mach przestrzennych Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Obszar realizacji Strategii ZIT został określony Uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4013/2013 
z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: wyznaczenia zasięgu 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera cyjnego na 
lata 2014–2020. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Poznania, zwanego także Metropolią Poznań, wcho-

dzą 22 gminy, w tym miasto Poznań i 17 gmin powiatu 
poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych 
(Skoki, Szamotuły, Oborniki Wlkp. i Śrem) [5]. Warto 
w tym miejscu wskazać, że w przypadku programu strate-
gicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Inte gracja 
systemu transportu szynowego w MOF Poznania” dodat-
kowo rozszerzono obszar działania programu o 2 gminy nie 
należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, jednakże 
silnie z Obszarem Funkcjonalnym Poznania powiązane, tj. 
Czempiń i Środa Wielkopolska. 

Dokładny opis programu strategicznego zamieszczono 
w Strategii ZIT dla MOF Poznania [3]. W dokumencie 
wskazuje się, że realizacja projektu wynika z potrzeby po-
prawy funkcjonowania transportu publicznego w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Jego celem jest zmniej-
szenie emisji CO2

 dzięki lepszej integracji różnych form 
przemieszczania się. Prognozuje się, że stworzenie sprawne-
go systemu transportu zbiorowego, integrującego trans-
port szynowy (kolejowy i tramwajowy) skłaniać będzie 
mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komuni-
kacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna 
i atrakcyjna cenowo. 

Dokument wskazuje na szczególną rolę Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (rys. 1) jako niskoemisyjnej formy 
transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego 
transportu samochodowego na linii Poznań–obszary pod-
miejskie [4]. Poznańska Kolej Metropolitalna rozpoczęła 
funkcjonowanie w czerwcu 2018 roku. Początkowo uru-
chomiono połączenia na 4 liniach kolejowych prowadzą-
cych z Poznania do Wągrowca, Grodziska Wlkp., Jarocina 
i Nowego Tomyśla. Zakłada się, że do roku 2021 PKM 
funkcjonować będzie na wszystkich 9 liniach prowadzących 
do Poznania, możliwe jest także – w przypadku poprawy 
stanu technicznego infrastruktury – rozszerzenie zasięgu 
PKM o obwodnicę kolejową miasta Poznania (linia 395 i 352) 
oraz szlaki kolejowe prowadzące do Międzychodu (363) 
i Śremu (369). 

Rys. 1. Schemat Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
Źródło: Strona internetowa http://www.pkm.metropoliapoznan.pl/
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Kluczową częścią projektu PKM będzie budowa punk-
tów przesiadkowych, które mają integrować różne formy 
transportu indywidualnego z komunikacją kolejową i tram-
wajową. W ramach projektu realizowane są działania zwięk-
szające liczbę miejsc parkingowych w obiektach P & R, po-
prawiające dostępność komunikacji publicznej dla mieszkań-
ców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania oraz 
skracające czas dojazdu komunikacją publiczną do pracy, 
szkół i placówek usługowych w tym obszarze. Zakłada się, że 
realizacja projektu wpłynie na redukcję zatłoczenia komuni-
kacyjnego, szczególnie w mieście Poznaniu, co przełoży się 
także na poprawę stanu środowiska przyrodniczego [3].

W Strategii ZIT podkreśla się, że głównym działa-
niem w ramach projektu będzie budowa systemu zinte-
growanych węzłów przesiadkowych (ZWP), które defi-
niuje się jako miejsce umożliwiające dogodną zmianę 
środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi 
podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca po-
stojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży 
biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie 
się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub 
siecią. W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie 
kosztów tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadko-
wych przy istniejących stacjach i przystankach kolejo-
wych położonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
Poznania, a także przy kluczowych – z punktu widzenia 
funkcjonowania systemu transportu publicznego Miejs-
kiego Obszaru Funkcjonalnego – węzłach systemu trans-
portowego miasta Poznania, integrujących istniejącą 
i planowaną sieć tramwajową z zewnętrzną komunikacją 
publiczną i indywidualną, w sposób zapewniający spraw-
ny dostęp do Poznania jako rdzenia Metropolii. Dodat-
kowo program zakłada, że w gminach pozbawionych 
funkcjonującej komunikacji kolejowej węzły przesiadko-
we mogą być tworzone przy istniejących przystankach 
komunikacji autobusowej, dowożącej pasażerów do trak-
cji kolejowej lub tramwajowej.

Dokument precyzuje także katalog inwestycji, które 
mogą być zrealizowane w ramach programu. Zgodnie z za-
pisami Strategii ZIT szanse na dofinansowanie mają pro-
jekty funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych polegające w szcze-
gólności na:

•	 budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
dojść (w tym podziemnych przejść dla pasażerów z pe-
ronów do ZWP) i dróg dojazdowych oraz dojazdo-
wych tras rowerowych;

•	 budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
innych elementów infrastruktury służących poprawie 
jakości obsługi i zwiększeniu bezpieczeństwa pasaże-
rów ZWP, w tym peronów dla autobusów, pętli auto-
busowych, wiat przystankowych, zatok autobuso-
wych, oświetlenia miejsc obsługi podróżnych;

•	 budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli 
i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami 
kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej;

•	 budowie lub przebudowie elementów infrastruktury 
drogowej umożliwiających wprowadzenie prioryte-
tów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbęd-
nym dla właściwego wykonywania robót drogowych 
dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego  
i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego;

•	 budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu 
(w tym systemów oznakowania i informacji pasażer-
skiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystry-
bucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne);

•	 budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
parkingów typu P & R, B & R, K & R wraz z urządze-
niami towarzyszącymi (np. system monitorowania, za-
rządzania), a także budowli i budynków stanowiących 
infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych;

•	 zakupie niskoemisyjnych autobusów służących do 
dowożenia pasażerów do ZWP;

•	 budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wy-
łącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt. 7;

•	 inwestycjach związanych z uruchomieniem w obrębie 
oddziaływania ZWP towarzyszących usług transpor-
towych (np. wypożyczalnia samochodów elektrycz-
nych, stacje rowerów publicznych/miejskich);

•	 działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcają-
cych do korzystania z niskoemisyjnych form mobil-
ności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, 
rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako do-
datkowy element projektu inwestycyjnego) [3].

Dodatkowo wskazano, że wymienione w punkcie pierw-
szym i trzecim drogi i elementy infrastruktury drogowej 
mogą być realizowane wyłącznie jako mniejszość w projek-
cie kompleksowym oraz w celu m.in. ograniczenia ruchu 
samochodowego w MOF Poznania. Powyższy zapis miał 
uniemożliwić realizację infrastruktury drogowej, która sta-
nowiłaby główny element dofinansowanego obiektu, co 
stałoby w sprzeczności z głównym celem przyjętym 
w Strategii ZIT.

Należy zatem podkreślić, że w ramach dokumentu stra-
tegicznego stworzono program, którego celem jest realiza-
cja istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu 
transportowego inwestycji infrastrukturalnych, mających 
przyczynić się do poprawy funkcjonowania transportu pu-
blicznego na obszarze funkcjonalnym Poznania. Warto za-
tem dokonać przeglądu inwestycji, które zostały dofinanso-
wane w ramach powyższego programu, i porównać je 
z pierwotnymi założeniami wskazanymi w Strategii ZIT 
oraz dokumentach strategicznych i planistycznych rangi 
ponadlokalnej. 

Wyniki konkursów na dofinansowanie budowy ZWP  
w MOF Poznania
Poniższa analiza została przeprowadzona na podstawie 
informacji uzyskanych ze Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, które pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej na 
mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych 
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Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjo-
nalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regio nalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (z dnia 
16 marca 2015 roku), zawartego pomiędzy Związkiem 
ZIT a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. W celu 
wydatkowania puli środków przeznaczonych na pro-
gram w latach 2016 i 2017 przeprowadzono 5 konkur-
sów na dofinansowanie budowy Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych w gminach objętych działaniem progra-
mu. Ostatecznie dofinansowano 36 projektów, w ramach 
których powstaną 54 Zintegrowane Węzły Przesiadkowe 
(ZWP) za łączną kwotę 679 mln zł (kwota dofinanso-
wania wyniosła 450 mln zł). Liczbę projektów, węzłów 
i wartość dofinansowania wg gmin prezentuje tabela 1 
i rysunek 2. 

Największą liczbę projektów (5) dofinansowano w mie-
ście Poznaniu, łącznie miasto pozyskało środki w kwocie 
ponad 194 mln zł. Cztery projekty dofinansowano w gmi-
nie Czerwonak, a po dwa w gminach: Oborniki Wlkp., 
Szamotuły, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Puszczykowo 
i Swarzędz. W pozostałych jednostkach dofinansowano po 
jednym projekcie (wyjątkiem jest gmina Komorniki, która 
sama nie otrzymała dofinansowania, jednakże jeden z dofi-
nansowanych węzłów zlokalizowano na granicy Poznania 
i Plewisk «gm. Komorniki» i służyć będzie przede wszyst-
kim mieszkańcom jednostki). Warto dodać, że większość 
gmin wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 85% 
kwoty projektu i takowe otrzymała. Jedynie Poznań 
i Swarzędz uzyskały znacznie niższe kwoty dofinansowania 
(w kontekście wnioskowanej kwoty) z uwagi na fakt ogra-
niczonych środków w konkursach 4 i 5 (projekty obu gmin 
znalazły się na liście dofinansowanych projektów, jednakże 
nie w pełnej wysokości). 

Bardziej szczegółowe dane dotyczące lokalizacji węzła 
przesiadkowego prezentuje tabela 2 i rysunki 3 oraz 4. 
Podobnie jak w przypadku projektów największą liczbę 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (8) dofinanso-
wano w mieście Poznaniu. Miasto zdecydowało się na bu-
dowę i przebudowę całych węzłów (rondo Rataje, 
Górczyn, Strzeszyn, Junikowo), jak i budowę parkingów 
P & R (PST Szymanowskiego, rondo Starołęka, św. 
Michała, Miło stowo). Wszystkie obiekty zaplanowano 
w okolicach stacji kolejowych lub pętli i przystanków 
tramwajowych. Spośród pozostałych jednostek warto 
podkreślić, że aż 6 węzłów przesiadkowych powstanie 
w gminie Tarnowo Podgórne. Jednostka (podobnie jak 
gminy Śrem i Kleszczewo) z uwagi na fakt, iż nie posiada 
bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej, uzyskała zgo-
dę na dofinansowanie budowy węzłów w oparciu o trans-
port autobusowy dowożący bezpośrednio do środków 
transportu szynowego. Ponadto 4 węzły powstaną w gmi-
nie Czerwonak, po 3 w gminach: Mosina, Szamotuły, 
Pobiedziska, Swarzędz i Suchy Las. 

Liczba węzłów przesiadkowych, zrealizowanych projektów  
i ich wartość wg gmin

Lp. Gmina Liczba 
projektów

Liczba 
ZWP

Wartość 
projektów 
[mln zł]

Wartość dofi-
nansowania

[mln zł]

Udział dofi-
nansowania

[%]
1 Poznań 4 (5) 7 (8) 347,2 194,4 56
2 Komorniki* 0 (1) 0 (1) (78,0) (53,9) 69
3 Swarzędz 2 3 50,1 23,2 46
4 Pobiedziska 1 3 33,5 28,3 85
5 Rokietnica 1 1 28,8 22,4 78
6 Kleszczewo 1 2 28,0 20,2 72
7 Czerwonak 4 4 22,6 19,1 85

8 Tarnowo 
Podgórne 2 6 20,4 14,4 71

9 Suchy Las 2 3 17,8 13,9 78
10 Stęszew 1 2 17,8 14,3 80
11 Luboń 1 1 17,2 13,0 76
12 Kostrzyn 1 1 11,8 10,1 85
13 Czempiń 1 1 11,8 10,1 85
14 Dopiewo 1 2 11,8 7,6 64
15 Buk 1 1 11,6 9,6 83

16 Oborniki 
Wlkp. 2 2 8,3 7,1 85

17 Mosina 1 3 8,1 6,9 85
18 Szamotuły 2 3 6,5 5,5 85
19 Śrem 1 2 5,3 4,4 83

20 Murowana 
Goślina 1 1 5,1 4,2 82

21 Puszczykowo 2 2 5,1 4,3 85
22 Kórnik 1 1 4,9 3,8 78
23 Skoki 1 1 4,2 3,5 83

24 Środa 
Wielkopolska 1 1 1,1 1,0 85

Łącznie 36 54 679,0 450,0 66
*gmina Komorniki nie uzyskała dofinansowania do budowy węzła, jednakże jeden z węzłów reali-
zowanych przez Poznań zlokalizowano na granicy miasta i m. Plewiska (w gm. Komorniki) i służyć 
będzie przede wszystkim mieszkańcom gminy

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Rys. 2.  
Liczba zrealizowanych projektów wg gmin

Źródło: opracowanie własne
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Lista węzłów przesiadkowych realizowanych  
w ramach dofinansowanych projektów

Lp. Gmina Lokalizacja zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (ZWP)

Liczba 
ZWP

1 Poznań

pętla tramwajowa Miłostowo, przystanek PST Szymanowskiego, 
przystanek tramwajowy św. Michała, rondo Rataje, rondo 
Starołęka, PKP Poznań Strzeszyn, PKP Poznań Górczyn, PKP 
Poznań Junikowo*

7 (8)

2 Komorniki PKP Poznań Junikowo* 0 (1)

3 Swarzędz PKP Swarzędz, PKP Kobylnica, PKP Paczkowo 3

4 Pobiedziska PKP Pobiedziska, PKP Pobiedziska Letnisko, PKP Biskupice 3

5 Rokietnica PKP Rokietnica 1

6 Kleszczewo pętla autobusowa Kleszczewo, przystanek autobusowy Tulce 2

7 Czerwonak PKP Czerwonak, PKP Czerwonak Osiedle, PKP Bolechowo, 
PKP Owińska 4

8 Tarnowo 
Podgórne

przystanek autobusowy Tarnowo Podgórne, przystanek 
autobusowy Przeźmierowo, przystanek autobusowy Ceradz 
Kościelny, przystanek autobusowy Sady, przystanek autobu-
sowy Kokoszczyn, przystanek autobusowy Lusowo

6

9 Suchy Las PKP Złotkowo, PKP Chludowo, PKP Golęczewo 3

10 Stęszew PKP Stęszew, PKP Strykowo Poznańskie 2

11 Luboń PKP Luboń k. Poznania 1

12 Kostrzyn PKP Kostrzyn 1

13 Czempiń PKP Czempiń 1

14 Dopiewo PKP Dopiewo, PKP Palędzie 2

15 Buk PKP Buk 1

16 Oborniki Wlkp. PKP Oborniki Wlkp. Miasto, PKP Wargowo 2

17 Mosina PKP Mosina, PKP Drużyna Poznańska, PKP Iłowiec 3

18 Szamotuły PKP Szamotuły, PKP Baborówko, PKP Pamiątkowo 3

19 Śrem pętla autobusowa Śrem ul. Stary Rynek, pętla autobusowa 
Śrem ul. Zamenhofa 2

20 Murowana 
Goślina PKP Murowana Goślina 1

21 Puszczykowo PKP Puszczykowo, PKP Puszczykówko 2

22 Kórnik PKP Kórnik 1

23 Skoki PKP Skoki 1

24 Środa 
Wielkopolska PKP Środa Wielkopolska 1

*gmina Komorniki nie uzyskała dofinansowania do budowy węzła, jednakże jeden z węzłów reali-
zowanych przez Poznań zlokalizowano na granicy miasta i m. Plewiska (w gm. Komorniki) i służyć 
będzie przede wszystkim mieszkańcom gminy.

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Liczba węzłów przesiadkowych zrealizowanych w ramach dofinansowanych projek-
tów wg gmin
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach dofinansowanych projektów
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2

Warto także przeanalizować typ i lokalizację węzłów. Aż 
40 z nich powstanie przy istniejących stacjach i przystan-
kach kolejowych, 10 przy przystankach i pętlach autobuso-
wych, natomiast 5 przy przystankach i pętlach tramwajo-
wych (wyjątkowy pod tym względem jest ZWP Poznań 
Górczyn, w ramach którego ma miejsce integracja wszyst-
kich powyższych form transportu. 

Zgodnie z założeniami programu „P1 Poznańska Kolej 
Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego 
w MOF Poznania” największa liczba węzłów powstanie 
w okolicach stacji i przystanków kolejowych. Aż 7 ZWP 
zaplanowano w okolicach obiektów na linii 271 w kierunku 
Wrocławia, 6 przy stacjach i przystankach na linii 356 do 
Wągrowca i 354 w kierunku Piły oraz 5 przy linii nr 3 w kie-
runku Nowego Tomyśla. Najmniejsza liczba ZWP powsta-

nie przy stacjach i przystankach linii 272 w kierunku 
Jarocina. Powyższe informacje wskazują na znaczne różnice 
w rozmieszczeniu węzłów w poszczególnych częściach stre-
fy podmiejskiej Poznania. 
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kryteria oceny wniosków
Pierwszym krokiem niezbędnym do oceny realizacji programu 
strategicznego jest przedstawienie kryteriów oceny wniosków 
przez instytucje do tego powołane. Każdy wniosek o dotację 
składany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania przechodził 
trzy stopnie oceny: strategiczną, formalną i merytoryczną [5].

Ocenę strategiczną wniosków, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami strategicznymi, realizowała Instytucja Pośred-
nicząca WRPO 2014+ tj. Stowarzyszenie Metro polia 
Poznań. Kry teria te podzielono na dopuszczające (ocena 
tak-nie) oraz punktowe. Spełnienie wszystkich kryteriów 
dopuszczających było niezbędne dla możliwości dalszej oce-
ny zgodnie z kryteriami punktowymi. Niespełnienie kryte-
rium skutkowało negatywną oceną strategiczną wniosku 
i jego odrzuceniem. W przypadku kryteriów punktowych 
wnioskodawca musiał zdobyć co najmniej 60% możliwej 
do uzyskania liczby punktów, aby wniosek mógł przejść do 
dalszej oceny. Na etapie oceny strategicznej sprawdzana 
była przede wszystkim zgodność projektu ze Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto rialnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Pozna nia, w szczególności, czy 
projekt wpisuje się w cele określone w Strategii ZIT.

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione 
na etapie oceny strategicznej poddawane były ocenie formal-
nej. Na tym etapie sprawdzane było między innymi, czy 
wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy 
jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy 
działań przewidzianych do dofinansowania w Regionalnym 
Programie dla województwa wielkopolskiego, a jego treść 
jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione 
na etapie oceny formalnej poddawane były ocenie merytorycz-
nej. Polegała ona na przyznawaniu punktacji w zależności od 
stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskiwał 
pozy tywną ocenę, w sytuacji gdy uzyskał co najmniej 60% 
punktów. W ramach oceny merytorycznej analizowano m.in 
wy konalność i realność założeń projektu. Brano pod uwagę 
m.in.:

•	 wykonalność techniczną/technologiczną,
•	 wykonalność finansową,
•	 wykonalność instytucjonalną/organizacyjną,
•	 realność wskaźników,
•	 trwałość projektu [5].

W artykule poddano przede wszystkim kryteria oceny 
strategicznej, w ramach której oceniana była przede wszyst-
kim zgodność projektu ze Strategią Zinte growanych 
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjo-
nalnym Poznania. W ramach powyższej oceny przyjęto 5 
kryteriów dopuszczających, których spełnienie było niezbęd-
ne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punk-
towymi. Przy ocenie wniosku brano pod uwagę:

•	 złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do uzyska-
nia wsparcia w ramach Strategii ZIT w MOF Poznania;

•	 miejsce realizacji projektu zgodne ze Strategią ZIT 
w MOF Poznania;

•	 cele, zakres i wskaźniki projektu i ich zgodność ze 
Strategią ZIT w MOF Poznania;

•	 prawidłową wartość wnioskowanego dofinasowania; 
•	 zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemi-

syjnej przyjętym przez właściwy samorząd lub innym 
dokumentem równoważnym. 

Spośród powyższych kryteriów warto zwrócić szczególną 
uwagę na kryterium trzecie. W trakcie weryfikacji wniosku 
analizowano cel projektu pod kątem zgodności z celami 
określonymi w Strategii ZIT w MOF Poznania, zakres pro-
jektu z działaniami wskazanymi w Strategii ZIT dla projektu 
strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Inte-
gracja Systemu transportu publicznego wokół transportu 
szynowego w MOF Poznania” oraz zgodność zadeklarowa-
nych wskaźników ze wskaźnikami realizacji Strategii ZIT dla 
projektu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metro poli-
talna. Integracja systemu transportu publicznego wokół 
transportu szynowego w MOF Poznania”[5].

Po analizie kryteriów dopuszczających przeprowadzano 
ocenę wg kryteriów punktowych. Aby uzyskać pozytywną 
ocenę, wniosek zobligowany był uzyskać co najmniej 60% 
maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. W ra-
mach kryteriów punktowych oceniano:

•	 ponadstandardowe udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych w projekcie;

•	 uzyskane poparcie mieszkańców gminy/gmin, na te-
renie których będzie on realizowany; 

•	 komplementarność projektu z innymi zrealizowany-
mi lub będącymi w trakcie realizacji projektami doty-
czącymi mobilności miejskiej;

•	 działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania 
mieszkańców do korzystania z transportu publicznego;

•	 potencjał ludnościowy – w oparciu o aktualną liczbę 
ludności mieszkającej w promieniu 3 km od węzła 
przesiadkowego;

•	 strategiczny charakter projektu na podstawie uzasad-
nienia i argumentów Wnioskodawcy dotyczących:

 – potrzeby realizacji inwestycji,
 – wpływu inwestycji na integrację różnych form trans-

portu,
 –  wpływu inwestycji na zwiększenie konkurencyj-

ności publicznego transportu zbiorowego wzglę-
dem transportu indywidualnego, 

 –  zgodności projektu z dokumentami strategicznymi 
i koncepcyjnymi dotyczącymi Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej; 

•	 wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie 
na realizację celów Strategii ZIT w MOF Poznania – 
ocenie podlegała poprawność przyjętych wskaźni-
ków, ich kompletność, realność osiągnięcia w zakresie 
terminu i wartości, wpływ przyjętych wskaźników na 
osiągnięcie celów Strategii ZIT oraz relacja nakładów 
do rezultatów. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny wnioski kierowane są 
do oceny formalnej i merytorycznej.
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Ocena realizacji programu strategicznego 
Ocenę założeń i realizacji programu warto rozpocząć od 
analizy kryteriów oceny strategicznej. Należy podkreślić, że 
część ze wskazanych powyżej zapisów była bardzo ogólna, co 
sprawiało, że nie do końca spełniały one swoją rolę w kon-
tekście oceny wniosków. Przede wszystkim warto wskazać 
na zbyt mało restrykcyjne zapisy dotyczące samych węzłów 
przesiadkowych, przytoczone kryteria nie uwzględniały cho-
ciażby znaczenia węzła w systemie transportowym metropo-
lii, z tego też względu dofinansowanie otrzymywały obiekty, 
których rola w kontekście całego systemu jest marginalna. 
Zdaniem autora dużo istotniejsze znaczenie w kontekście 
oceny wniosków powinny mieć ostatnie dwa kryteria. 

Ocenę realizacji programu warto rozpocząć od analizy 
wyników konkursów na dofinansowanie w kontekście istnie-
jących zapisów dokumentów strategicznych, planistycznych 
i koncepcyjnych rangi ponadlokalnej. Dokładna analiza za-
pisów trzech najistotniejszych zdaniem autora dokumentów 
planistycznych (Koncepcji Kierunków Rozwoju Przes-
trzennego Metropolii Poznań [6], Planu Zagospo darowania 
Przes trzennego Poznańskiego Obszaru Metro politalnego [7] 
oraz Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego 
w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego [8]) zosta-
ła zaprezentowana w [2]. Warto przypomnieć, że do tej pory 
nie uzgodniono jednej wspólnej koncepcji budowy zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych w Poznaniu i jego strefie 
podmiejskiej. Istniejące dokumenty, pomimo wielu podob-
nie brzmiących zapisów, różnią się między sobą dość znacz-
nie, co jest wynikiem przede wszystkim zróżnicowanego za-
kresu przestrzennego i czasowego poszczególnych opraco-
wań oraz odmienną metodologią wyznaczania poszczególnych 
klas węzłów. Dodatkowo warto zaznaczyć, że wskazane 
opracowania powstawały w różnym czasie, co z uwagi na 
zmieniającą się politykę przestrzenną jednostek gminnych 
może mieć wpływ na ostateczne zaklasyfikowanie danego 
węzła przesiadkowego do odpowiedniej kategorii. 

Autorzy powyższych dokumentów zaproponowali budo-
wę łącznie 75 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 
Tylko 32 z planowanych węzłów znalazło się w zestawieniu 
we wszystkich opracowaniach (56 bez uwzględnienia zapi-
sów PZP POM, który w swojej klasyfikacji nie uwzględniał 
wszystkich przystanków kolejowych jako węzłów przesiad-
kowych), co oznacza, że zasadność realizacji blisko 20 wska-
zanych w koncepcjach ZWP może budzić wątpliwości [2]. 

Analiza założeń dokumentów koncepcyjnych i wyników 
konkursu na dofinansowanie węzłów przesiadkowych 
wskazuje na znaczne różnice pomiędzy zapisami zawartymi 
w dokumentach planistycznych a listą wniosków, które 
uzyskały dofinansowanie w ramach programu strategiczne-
go. Okazuje się, że aż 15 z 54 węzłów przesiadkowych, re-
alizowanych ze środków ZIT, nie zostało uwzględnionych 
w żadnym dokumencie strategicznym rangi ponadlokalnej. 
Aż 5 z nich znajduje się w gminie Tarnowo Podgórne, po 2 
w Poznaniu i gminie Suchy Las, a po 1 w gminach: Szamo-
tuły, Oborniki Wlkp., Pobiedziska, Czerwonak, Kleszczewo 
i Mosina. Powyższy stan rzeczy wynika z przyjętych kryte-
riów oceny wniosków.

W trakcie oceny projektów okazało się, że uwzględnienie 
danego węzła w opracowaniach planistycznych skali ponad-
lokalnej nie było warunkiem niezbędnym do ubiegania się 
o dofinansowanie, a jedynie pomagało danemu wnioskowi 
w znalezieniu się na wyższej pozycji wśród ocenianych pro-
jektów. Z uwagi na ograniczoną liczbę wniosków oraz fakt, 
że niemalże wszystkie projekty, które spełniały warunki for-
malne otrzymały dofinansowanie, powyższy fakt miał bardzo 
niewielkie znaczenie dla ostatecznego rezultatu konkursu. 
W ww. kontekście wydaje się, że brak wymogu obligatoryj-
nego uwzględnienia danego węzła przesiadkowego w opra-
cowaniach planistycznych i koncepcyjnych nie był dobrym 
rozwiązaniem i skutkował realizacją węzłów, które – choć 
ważne dla społeczności lokalnych – z punktu widzenia cało-
ści systemu mają niewielkie znaczenie. Lokalizację węzłów 
przesiadkowych w podziale na węzły uwzględnione i nie-
uwzględnione w dokumentach koncepcyjnych prezentuje 
rysunek 5. 

Istotnym elementem, który nie został uwzględniony 
w ocenie wniosków było również znaczenie i miejsce w hie-
rarchii poszczególnych węzłów przesiadkowych w kontek-
ście całego systemu transportowego. W każdym z analizo-
wanych opracowań planistycznych zawarto propozycję ka-
tegoryzacji węzłów, co zdaniem autora było działaniem 
słusznym. Wydaje się w powyższym kontekście, że niemoż-
liwe jest dokonanie oceny wszystkich węzłów przesiadko-
wych w systemie przy użyciu tej samej miary, inne funkcje 
pełnią bowiem duże węzły na obszarze Poznania, a inne 
ZWP w gminach przy stacjach kolejowych. Zdaniem auto-
ra należałoby zatem w kryteriach konkursowych uwzględ-
nić powyższe zróżnicowanie, przeznaczając pewną pulę 

Rys. 5. Węzły przesiadkowe uwzględnione i nieuwzględnione w dokumentach planistycznych
Źródło: opracowanie własne
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środków na węzły rangi krajowej, regionalnej i metropoli-
talnej oraz gminnej. Brak uwzględnienia kryterium wielko-
ści i znaczenia węzła w systemie oznaczał, że te same miary 
i wskaźniki decydowały o dofinansowaniu m.in. węzła przy 
rondzie Rataje w Poznaniu (znaczącego ZWP skali regio-
nalnej) i obiektów w Kokoszczynie czy Ceradzu Kościelnym 
w gm. Tarnowo Podgórne, które służyć będą wyłącznie 
społeczności lokalnej. Efektem braku uwzględnienia kate-
gorii węzła i jego znaczenia w kontekście całego systemu 
transportowego jest powstanie obiektów o bardzo różnej 
skali, pełniących bardzo zróżnicowane funkcje. Jednocześnie 
z uwagi na fakt, że pula środków finansowych została 
uszczuplona z racji dofinansowania obiektów o niewielkim 
znaczeniu, część obiektów dużo istotniejszych w kontekście 
całości systemu dofinansowania nie uzyskała.

Znaczącym zapisem ograniczającym możliwość skorzy-
stania ze środków ZIT przeznaczonych na program „P1 
Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu trans-
portu publicznego wokół transportu szynowego w MOF 
Poznania” była konieczność realizacji węzła jedynie w opar-
ciu o istniejący przystanek kolejowy czy węzeł w sieci tram-
wajowej. Z uwagi na zmiany zachodzące w sieciach transpor-
tu szynowego w ostatnich latach (budowa nowych linii tram-
wajowych czy nowych przystanków kolejowych), powyższy 
zapis znacząco ograniczył możliwość budowy ZWP w miej-
scach, gdzie byłyby one rzeczywiście potrzebne. Warto 
w tym miejscu wskazać chociażby na kilka lokalizacji, 
w przypadku których finansowanie węzła nie było możliwe, 
m.in.: Poznań Świerczewo, Suchy Las, Poznań Jeżyce, Poznań 
Wilda, Poznań Karolin, Złotkowo czy Poznań Przelot.

Wydaje się, że w przypadku analizowanego konkursu 
można było pomyśleć także o wprowadzeniu kryterium geo-
graficzno-administracyjnego przy przydzielaniu dofinanso-
wania, dzięki czemu liczba węzłów realizowanych w poszcze-
gólnych gminach aglomeracji byłaby podobna. Co prawda, 
w wyniku przeprowadzonych konkursów tylko jedna gmina 
nie uzyskała dofinansowania żadnego obiektu, jednakże do-
syć wyraźnie widoczne jest zróżnicowanie liczby obiektów 
w poszczególnych jednostkach. Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań zdecydowało się na przeprowadzenie ocen poszcze-
gólnych wniosków zgodnie z kolejnością zgłoszeń, co z jednej 
strony premiowało gminy pracujące nad koncepcją poszcze-
gólnych obiektów od dłuższego czasu, z drugiej jednak tro-
chę dyskryminowało jednostki realizujące projekty o więk-
szej skali, w ramach których konieczne było przeprowadzenie 
uzgodnień z wieloma innymi podmiotami, co skutkowało 
dłuższym czasem przygotowania inwestycji. Niestety, zda-
niem autora odbiło się to również na ostatecznym kształcie 
systemu – część jednostek składało projekty mniejsze, ła-
twiejsze do przygotowania i realizacji, zlokalizowane nie do 
końca korzystnie, tylko po to, aby nie narazić się na krytykę 
ze strony mieszkańców, która mogłaby się pojawić w przy-
padku braku dofinansowania któregokolwiek z obiektów na 
obszarze gminy. Zdaniem autora trudno np. wyjaśnić zasad-
ność realizacji węzła w Poznaniu przy rondzie Starołęka. 
Wspomniany węzeł powinien powstać przy stacji Poznań 
Starołęka (zlokalizowanej około 1 km od ronda).

Podstawowym celem realizowanym w ramach progra-
mu była budowa węzłów przesiadkowych. Analiza wnio-
sków pozwala jednakże na stwierdzenie, że w przypadku 
części aplikacji to nie budowa węzła była najistotniejszym 
zadaniem. Okazało się, że w przypadku kilku wniosków, 
przygotowanych głównie przez mniejsze jednostki gminne, 
największym z finansowego punktu widzenia finansowego 
zadaniem był zakup taboru autobusowego wraz z budową, 
przebudową lub modernizacją zaplecza technicznego do ich 
obsługi. Sam zakup autobusów stanowił najczęściej główny 
koszt projektu, węzeł traktowany był jako element dodat-
kowy i umieszczany we wniosku jedynie jako pewna jego 
część niezbędna do uzyskania dofinansowania. Skutko wało 
to niestety często dużo niższą jakością samego obiektu. 
Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem w tym przypadku by-
łoby wprowadzenie zapisu o wielkości udziału dofinanso-
wania samego węzła. Wówczas, w przypadku realizacji du-
żego z punktu widzenia środków finansowych projektu, 
w ramach którego finansowano by zakup autobusów, wnio-
skodawca byłby zobowiązany do przygotowania również 
koncepcji budowy znaczącego węzła transportowego. 

Warto także podkreślić bardzo duże zróżnicowanie 
standardów realizacji poszczególnych węzłów przesiadko-
wych. Zgodnie z podstawowym założeniem programu wę-
zły tworzące system miały cechować podobne standardy 
urbanistyczne i architektoniczne. Prosta analiza poszcze-
gólnych wniosków, ich treści i wnioskowanych kwot wska-
zywała na bardzo różne podejście wnioskodawców do reali-
zacji poszczególnych projektów. W ramach konkursów na 
dofinansowanie projektów pojawiały się wnioski na kwoty 
rzędu: od 300 tysięcy zł do 100 mln zł na realizację poje-
dynczego obiektu. Niektóre wnioski zawierały projekty 
kompleksowe, zakładające budowę samego węzła przesiad-
kowego (wraz z obiektami towarzyszącymi), uwzględniają-
ce np. stworzenie systemu połączeń autobusowych obsłu-
gujących węzeł, celem innych było z kolei pozyskanie dofi-
nansowania jedynie na budowę parkingu w okolicy stacji 
i przystanków, czy innych pojedynczych elementów stano-
wiących część węzła przesiadkowego. Takie zróżnicowanie 
projektów musiało niestety odbić się na spójności systemu. 
Być może dobrym pomysłem na jego uspójnienie byłoby 
wprowadzenie wymogu realizacji minimalnego zbioru 
obiektów – elementów węzła, które w ramach uzyskanego 
dofinansowania musiałyby powstać. 

Jednym z kryteriów, które wpływało na ocenę końcową 
wniosku było także uwzględnienie koncepcji architekto-
nicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, autorstwa pracowni 
projektowej Melon.group Konrad Waligóra, która wygrała 
konkurs na opracowanie powyższej koncepcji. Niestety nie 
wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie z pro-
gramu, zaprojektowano z uwzględnieniem powyższej kon-
cepcji, co niestety z pewnością przełoży się na spójność wi-
zualną całego systemu węzłów. 

Ostatnim zagadnieniem, które warto poruszyć, dokonu-
jąc oceny programu, jest kwestia zgodności wnioskowanych 
projektów z założeniami Strategii ZIT. Warto podkreślić, że 
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ponad 90% wniosków nie budziło wątpliwości co do zasad-
ności ich realizacji ze środków ZIT w kontekście zapisów do-
kumentu strategicznego. Niestety w ramach konkursów po-
jawiły się też wnioski, których uwzględnienie zdaniem auto-
ra artykułu nie prowadziłoby do realizacji celu głównego 
przyjętego w programie strategicznym. Najczęściej były to 
aplikacje, w których pod pretekstem budowy ZWP wnio-
skodawca planował rozbudowę infrastruktury drogowej, słu-
żącej przede wszystkim poprawie warunków ruchu pojazdów 
indywidualnych, co nie było zgodne z zapisami Strategii ZIT, 
podkreślającej konieczność wzmocnienia konkurencyjności 
transportu zbiorowego kosztem indywidualnego. W celu 
uniemożliwienia realizacji podobnych projektów organizator 
konkursu stworzył kryterium 3 w ramach oceny strategicz-
nej, zgodnie z którym ekspert oceniający decydował, czy cel 
wskazany we wniosku jest zgodny z celem zawartym w do-
kumencie strategicznym i czy wniosek może być dalej proce-
dowany. Odrzucenie wniosku na tym etapie wiązało się z ko-
niecznością uzasadnienia oceny. Istotny w przypadku podob-
nych projektów był również przytoczony wcześniej zapis 
wskazujący, że drogi i elementy infrastruktury drogowej 
mogą być realizowane wyłącznie jako mniejszość w projekcie 
kompleksowym oraz w celu m.in. ograniczenia ruchu samo-
chodowego w MOF Poznania. Ze względu na dużą kapitało-
chłonność inwestycji drogowych obiekty drogowe realizowa-
ne w ramach węzłów bardzo często stanowiły – z finansowe-
go punktu widzenia – najważniejszy element wniosku. 
Warto zatem w przypadku organizowania podobnych kon-
kursów w przyszłości zastosować dodatkowe ramy ograni-
czające możliwość realizacji inwestycji niezgodnie z założe-
niami dokumentu strategicznego.

Obok przytoczonych powyżej przykładów warto wskazać 
także na mało precyzyjne zapisy samego dokumentu strate-
gicznego. Zgodnie z nimi wraz z ZWP mogą być realizowa-
ne „projekty funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych”. Powyższy zapis 
pozostawia duże pole do interpretacji dla szerokiego grona 
ekspertów i był wielokrotnie wykorzystywany przez prawni-
ków poszczególnych jednostek w przypadku odwołań od de-
cyzji dyskwalifikujących dany wniosek. 

Przytoczone powyżej informacje wskazują, że efekt koń-
cowy w postaci systemu węzłów przesiadkowych jest po-
chodną pewnych założeń, w oparciu o które powstały zapi-
sy Strategii ZIT i regulaminów poszczególnych konkursów. 
Doświadczenie nabyte w trakcie oceny wniosków wskazu-
je, że warto w przypadku kolejnych konkursów na dofinan-
sowanie przemodelować i doprecyzować część zapisów 
w celu stworzenia systemu obiektów, który byłby spójny 
i skutecznie realizowałby potrzeby mieszkańców.

Podsumowanie
Program strategiczny „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. 
Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania”, 
którego celem było dofinansowanie budowy infrastruktury 
transportowej w ramach narzędzia ZIT, był niewątpliwie 
jednym z ciekawszych projektów realizowanych w Miejskich 
Obszarach Funkcjonalnych w kraju. Warto wskazać w tym 

kontekście zarówno na sam przedmiot dofinansowania (in-
terwencji), jak i kwotę, którą przeznaczono na budowę wę-
złów przesiadkowych. Łącznie, dzięki realizacji programu 
kosztem 679 mln zł, powstaną 54 węzły przesiadkowe na 
obszarze MOF Poznania, które docelowo stworzą system 
węzłów przesiadkowych. Trudno sobie wyobrazić w polskich 
warunkach realizację podobnego programu w tak krótkim 
czasie, bez dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Istotne jest powiązanie programu z dużym projektem, 
jakim jest Poznańska Kolej Metropolitalna, która wydaje 
się być jednym z ciekawszych systemów transportowych 
uruchomionych w ostatnich latach w naszym kraju. Należy 
w tym miejscu docenić rolę jednostek wszystkich szczebli 
samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa) 
oraz stowarzyszenia Metropolia Poznań, które potrafiły się 
porozumieć i wypracować wspólny model funkcjonowania 
i finansowania systemu kolei metropolitalnej, co stało się 
niewątpliwie jednym z kluczowych elementów prowadzą-
cych do stworzenia i realizacji programu budowy węzłów 
przesiadkowych w ramach ZIT w MOF Poznania. 

Pomimo szeregu uwag autora do kwestii oceniania wnio-
sków w ramach poszczególnych konkursów na dofinansowa-
nie realizacja programu powinna przyczynić się do spełnienia 
założonych celów, czyli przede wszystkim poprawy sytuacji 
transportowej na obszarze miasta Poznania i jego strefy pod-
miejskiej. Będzie to wymagało rozwoju zarówno samej sieci 
węzłów (uzupełnienia najważniejszych brakujących obiektów), 
jak i systemu kolei metropolitalnej, której dostępność i konku-
rencyjność w kontekście możliwości przemieszczania się przy 
wykorzystaniu samochodu powinna wzrastać. Istotny jest też 
rozwój pozostałych form transportu, przede wszystkim komu-
nikacji tramwajowej, autobusowej oraz systemu rowerów 
miejskich, co powinno przyczynić się do jeszcze pełniejszego 
wykorzystania samych węzłów przesiadkowych. 
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Streszczenie: Testowanie i pilotażowe wdrożenia pojazdów autono-
micznych jest aktualnie wiodącym trendem w pracach nad zwiększe-
niem bezpieczeństwa i efektywności mobilności na terenach zurbani-
zowanych stanowiąc uzupełnienie i wsparcie innych działań z zakresu 
promocji ekomobilności, takich jak współdzielenie i elektryfikacja po-
jazdów czy inne usługi oferowane w ramach rozwijanego obecnie sys-
temu Mobility-as-a- Service. Nadzieja na radykalna poprawę BRD po 
automatyzacji ruchu wynika z faktu, że główną przyczyną większości 
wypadków jest błąd kierowcy. Pojazd autonomiczny przejmuje poszcze-
gólne zadania kierowcy w różnym stopniu, w zależności od wdrażanego 
poziomu automatyzacji: od 1 – relatywnie proste wspomaganie kierow-
cy np. w trzymaniu się pasa ruchu, poprzez poziomy 2 i 3 – częściowa 
automatyzacja zadań kierowcy, aż do pełnej automatyzacji (poziom 5). 
Konieczność dalszego rozwój systemów antykolizyjnych wynika z od-
notowania w USA dużej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pojaz-
dów autonomicznych. Testowaniu pojazdów autonomicznych w warun-
kach ruchu rzeczywistego towarzyszą wątpliwości nie tylko dotyczące 
warunków bezpieczeństwa, lecz również wpływu automatyzacji ruchu 
na zatłoczenie ulic i zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców 
miast. Prace badawcze i testowanie nowych technologii automatyzacji 
transportu najbardziej jest obecnie zaawansowane w USA, ale i Komisja 
Europejska ogłosiła ostatnio program wdrażania mobilności autono-
micznej. Przedstawiono najnowsze systemy zabezpieczeń antykolizyj-
nych i poligony testowania pojazdów autonomicznych.
Słowa kluczowe: automatyzacja ruchu drogowego, innowacyjne tech-
nologie, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pojazd autonomiczny  
a bezwypadkowość1

System bezpieczeństwa ruchu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) jest za-
gadnieniem kluczowym, gdyż obecnie na drogach rocznie 
ginie wielokrotnie więcej ludzi niż we wszystkich konflik-
tach zbrojnych. O ile w roku 2013 odnotowano 1250 ty-
sięcy śmiertelnych ofiar wypadków drogowych [1], o tyle 
rok później we wszystkich 42 aktywnych konfliktach zbroj-
nych na świecie zginęło 180 tysięcy osób [2]. Nadzieję na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu wiąże się ostatnio z pracami 
nad automatyzacją ruchu drogowego.

Testowanie i pilotażowe wdrożenia pojazdów autono-
micznych jest aktualnie wiodącym trendem w pracach nad 
zwiększeniem bezpieczeństwa i efektywności mobilności na 
terenach zurbanizowanych, stanowiąc uzupełnienie i wspar-
cie innych działań z zakresu promocji ekomobilności, ta-
kich jak współdzielenie i elektryfikacja pojazdów [3] czy 
inne usługi oferowane w ramach rozwijanego obecnie sys-
temu Mobility-as-a- Service [4].

Kierunek prac nad poprawą BRD wyznacza przyjęty 
przez szwedzki parlament w roku 1997 program o nazwie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. 

Wizja Zero [6], idea ruchu drogowego bez wypadków 
śmiertelnych, opierająca się na trzech podstawowych zało-
żeniach:

•	 projektanci systemu są całkowicie odpowiedzialni za 
funkcjonowanie układu drogowego, a więc również 
za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa;

•	 użytkownicy dróg odpowiadają za stosowanie się do 
ustalonych przez projektantów zasad bezpiecznego 
korzystania z systemu transportu;

•	 jeśli użytkownicy nie stosują się do ustalonych zasad 
korzystania z drogi lub, gdy wypadki nadal się zda-
rzają, projektanci zobowiązani są do podjęcia dal-
szych skutecznych kroków w celu całkowitej elimina-
cji wypadków śmiertelnych i z ciężko rannymi.

 
Polityka zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ru-

chu podczas wdrażania automatyzacji ruchu drogowego 
powinna kierować się następującymi zasadami [7]:

•	 ludzka omylność może prowadzić do wypadków dro-
gowych;

•	 ciało ludzkie jest bardzo podatne na uszkodzenia w wy-
niku zderzeń pojazdów;

•	 zarówno droga, jak i pojazd powinny „wybaczać” błę-
dy uczestników ruchu drogowego, może nie wszyst-
kie, ale z pewnością te prowadzące do śmierci lub 
ciężkich obrażeń;

Rys. 1. Trendy współczesnej mobilności miejskiej 
Źródło: [5]



15

TransporT miejski i regionalny 10 2018

•	 zamiast reakcji na bieżące zagrożenia należy w sposób 
systemowy dążyć do zapewnienia bezpiecznego śro-
dowiska ruchu drogowego;

•	 odpowiedzialność za spowodowanie wypadku pono-
si nie tylko kierowca, ale też projektant drogi, jej 
wykonawca, zarządzający ruchem i producent po-
jazdu;

•	 kompleksowe podejście do zagadnienia BRD powo-
duje, że nawet jeśli jeden z czynników zawiedzie, inne 
pozwolą na osiągnięcie założonego celu – braku ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych.

Nadzieja na radykalną poprawę BRD po automatyzacji 
ruchu wynika z faktu, że główną przyczyną większości wy-
padków jest błąd kierowcy. W USA administracja drogowa 
twierdzi, że aż 94% wypadków śmiertelnych z roku 2015 
wynikało z jednego lub wielu ludzkich błędów [8]. 
Wskaźnik rzędu 90% podają też inne źródła [9], a nawet 
wyniki unikalnych w swej skali badań zachowań kierow-
ców w warunkach rzeczywistych z projektu SHRP2 [10]. 
Tylko bardzo nieliczni badacze uważają, że posługiwanie się 
obecnymi danymi do predykcji trudno jeszcze przewidy-
walnych skutków automatyzacji jest daleko zbyt optymi-
styczne [11, 12].

Ogólnie rzecz biorąc, cztery motywacje w różnym 
(w zależności od profesji analizującego) stopniu stoją w tle 
wysiłków podejmowanych na rzecz automatyzacji ruchu 
pojazdów:

•	 zastępowanie czynności dla człowieka niebezpiecznych, 
np. w przypadku kierowców niepełnosprawnych;

•	 przejmowanie zadań dla człowieka trudnych bądź 
niemożliwych, np. widzenia nocą lub postrzeganie 
obiektów będących poza polem widzenia;

•	 pomoc kierowcy w sytuacjach wymagających szyb-
kiej reakcji, np. korek za zakrętem drogi;

•	 poszukiwanie rynku dla innowacyjnych technologii.

Zalety pojazdów autonomicznych
Z badan amerykańskich [13] wynika, że zastąpienie kie-
rowcy automatyzacją jego obecnych zadań jest w różnych 
aspektach mniej lub bardziej korzystne. 

Przewaga człowieka nad oprogramowaniem kompute-
rowym (software) nadal może (w zależności od stanu zdro-
wia i doświadczenia w prowadzeniu pojazdów) przejawiać 
się w: 

•	 lepszym logicznym rozumowaniu;
•	 szybszej reakcji na popełniane błędy;
•	 lepszym radzeniu sobie w sytuacjach nieprzewidy-

walnych;
•	 lepszym pamiętaniu o sytuacjach zaistniałych w dość 

odległej przeszłości;
•	 korzystaniu ze wszystkich zmysłów jednocześnie 

i lepszym rozumieniu sygnałów dźwiękowych.
 
Bezdyskusyjną przewagę nad człowiekiem osiąga obec-

ny software w:
•	 szybkości reakcji;

•	 dokładności kontroli parametrów ruchu pojazdu;
•	 możliwości realizacji wielu zadań jednocześnie;
•	 dostępie do informacji zastrzeżonych;
•	 lepszej pojemności pamięci krótkookresowej, z moż-

liwością zapominania informacji uznanych za nie-
istotne;

•	 korzystaniu z informacji niedostępnych ludzkim zmy-
słom, np. widzenie w podczerwieni.

 
W pojeździe autonomicznym zmysły kierowcy zastę-

pują:
•	 radar – dokładnie oceniający odległości na relatywnie 

dużych dystansach, niezależnie od warunków pogo-
dowych i oświetleniowych, z polem widzenia hory-
zontalnego około 15 stopni przy zasięgu 250 m i do 
90 stopni przy krótszych odległościach; pole widze-
nia można multiplikować liczbą zainstalowanych 
w pojeździe urządzeń;

•	 lidar – urządzenie wykorzystujące światło zamiast 
mikrofal (jak miało to miejsce w przypadku rada-
ru) do dokładnej oceny odległości i wielkości oraz 
kształtu obiektu (np. nadjeżdżającego pojazdu), 
przydatne m.in. do mapowania i rozpoznawania 
oznakowania poziomego nawierzchni, niezależnie 
od warunków oświetleniowych; pole widzenia ho-
ryzontalnego do 360 stopni na odległość rzędu 
200 m;

•	 kamera – kolorowy obraz 3D z polem widzenia hory-
zontalnego 45–90 stopni z odległości około 150 m 
(do 100 m w wersji stereoskopowej);

•	 DSRC (dedykowany kanał łączności krótkiego zasię-
gu) – daje na odległość około 500 m możliwość infor-
mowania innych pojazdów o zamierzonych manew-
rach, pozyskiwania lub przekazywania informacji 
o warunkach ruchu, informowania o swojej obecności 
pieszych, rowerzystów czy np. motorniczych tram-
wajów.

 
Zainstalowanie tych czterech urządzeń w pojeździe au-

tonomicznym powinno umożliwić mu bezpieczne porusza-
nie się nawet w bardzo skomplikowanym środowisku ru-
chu miejskiego, z przewagą wobec pojazdów tradycyjnych, 
wynikającą z bezpieczniejszego poruszania się w warunkach 
ograniczonej widoczności i możliwości porozumiewania się 
z innymi pojazdami oraz „inteligentną” drogą. 

Jednocześnie należy mieć świadomość ograniczeń funk-
cjonalności poszczególnych elementów wyposażenia pojaz-
du autonomicznego:

•	 radar nie pozwala na rozpoznawanie wykrytych 
obiektów oraz nie ostrzega przed zbaczaniem z pasa 
ruchu;

•	 lidar ma trudności w klasyfikacji obiektów i z widocz-
nością w złych warunkach atmosferycznych, nie 
ostrzega przed zbaczaniem z pasa ruchu;

•	 kamera zawodzi w złych warunkach atmosferycz-
nych, jest wrażliwa na słabe oświetlenie, trudności 
podczas detekcji obiektu i przy ocenie odległości.



TransporT miejski i regionalny 10 2018

16

Pojazd autonomiczny przejmuje poszczególne zadania 
kierowcy w różnym stopniu, w zależności od wdrożonego 
poziomu automatyzacji: od 1 – relatywnie proste wspoma-
ganie kierowcy np. w trzymaniu się pasa ruchu, poprzez po-
ziomy 2 i 3 – częściowa automatyzacja zadań kierowcy, aż do 
pełnej automatyzacji (poziom 5), pozwalającej kierowcy na 
zajęcie się podczas jazdy sprawami dalece ciekawszymi niż 
obserwacja zderzaka poprzedzającego pojazdu [5].

Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo uznano za kluczowy element sys-
temu zabezpieczeń po ujawnieniu w roku 2016 serii wła-
mań do systemu zabezpieczeń pojazdów na terenie Stanów 
Zjednoczonych [14]. Pragnąc w przyszłości zabezpieczyć 
się przed takimi sytuacjami, kiedy to zaatakowany pojazd, 
stając się całkowicie bezbronnym, stanowi zagrożenie dla 
innych uczestników intensywnego ruchu ulicznego, bry-
tyjskie Ministerstwo Transportu opracowało w roku 2017 
Kluczowe zasady cyberbezpieczeństwa dla pojazdów auto-
nomicznych [15]. Dopuszczenie samochodu do ruchu po 
drogach publicznych powinno być możliwe jedynie w przy-
padku zastosowania się administracji drogowej, producen-
tów pojazdów i ich wyposażenia oraz użytkowników pojaz-
dów do ośmiu podstawowych zasad:
1. System cyberbezpieczeństwa pojazdów jest wdrażany na 

poziomie krajowym, stanowiąc element szerokiej strate-
gii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Krajowa 
kampania informacyjna i szkolenia powinny uświadomić 
wszystkim zalety i zagrożenia wynikające z automatyzacji 
ruchu. Przyjęte zasady cyberbezpieczeństwa powinny do-
tyczyć nie tylko projektantów i producentów pojazdów, 
ale też wszystkich usługodawców i serwisantów.

2. Po odpowiednim przeszkoleniu wszyscy uczestniczący 
w produkcji pojazdów i ich podzespołów oraz serwisanci 
ponoszą proporcjonalną odpowiedzialność w przypadku 
niesprawności pojazdu. Szkolący mają za zadanie wyja-
śnienie wszystkich głównych ryzyk (po uprzedniej ich 
kategoryzacji i opracowaniu rankingu ważności) i poda-
nie sposobów ich eliminacji.

3. Użytkownik pojazdu autonomicznego ma – na zasadzie 
stałej gwarancji – zapewniony nadzór nad niezawodno-
ścią zainstalowanych w pojeździe urządzeń odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo ruchu. W miarę postępu techno-
logicznego, bądź też w wyniku identyfikacji nowych za-
grożeń, są one wymieniane na nowe lub zostają zmoder-
nizowane. Identyfikacja nowych zagrożeń następuje 
w wyniku drobiazgowej analizy przyczyn każdego zda-
rzenia drogowego z udziałem pojazdu autonomicznego.

4. System oceny jakości i certyfikacji urządzeń montowa-
nych w pojeździe ma zapewnić jego niezawodność. 
Producent każdego elementu pojazdu odpowiedzialne-
go za szeroko pojęte bezpieczeństwo (również np. da-
nych), montowanego fabrycznie lub wymienianego w sta-
cji obsługi pojazdów, musi być łatwo identyfikowalny.

5. Stosowany system zabezpieczeń wyklucza możliwość 
wpływu wadliwości lub awarii jednego elementu syste-
mu bezpieczeństwa na prawidłowe funkcjonowanie po-
jazdu. Również zaatakowanie przez hakera jednego wy-
izolowanego elementu systemu nie może doprowadzić 
do całkowitej awarii systemu cyberbezpieczeństwa. 
Skutecznemu cyberatakowi zapobiegają też umieszczo-
ne w chmurze serwery, szyfrowanie dysków wewnętrz-
nych i minimalizacja pamięci operacyjnej.

6. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku urządzeń, rów-
nież gwarancja na software jest czasowo nieograniczona. 
Podczas dokonywanych przeglądów okresowych, wszyst-
kie elementy oprogramowania w pojeździe muszą być 
identyfikowalne pod względem statusu, wersji, konfigura-
cji i ewentualnych wprowadzonych modyfikacji. Bezpieczną 
aktualizację lub wymianę software’u na nowy zapewniają 
autoryzowane stacje obsługi pojazdów autonomicznych.

7. Bezpieczny i możliwy do skontrolowania proces maga-
zynowania i transmisji danych jest w automatyzacji ru-
chu zagadnieniem kluczowym. Transmitowane lub udo-
stępniane dane mogą trafiać tylko do właściwego od-
biorcy – zewnętrznego lub stanowiącego podsystem 
pojazdu. Napływające komunikaty są traktowane jako 
spam, dopóki ich wiarygodność nie zostanie sprawdzo-
na i potwierdzona. Dane personalne użytkownika po-
jazdu podlegają ścisłej ochronie, a dane wrażliwe mogą 
być przez niego usuwane.

8. Systemy zabezpieczeń pojazdu autonomicznego są z zasa-
dy odporne na atak hakerski. W przypadku, gdyby za-
bezpieczenia jednak zostały złamane, wszystkie systemy 
pojazdu muszą być szybko gotowe do ponownego prawi-
dłowego funkcjonowania – na zasadzie samonaprawy. 
 
Respektowanie przez organy nadzoru powyższych zasad 

automatyzacji ruchu drogowego należy uzupełnić o stwo-
rzenie systemu certyfikacji poziomu zaufania do wiarygod-
ności poleceń wydawanych poszczególnym elementom sys-
temu zabezpieczeń pojazdu autonomicznego. Proces 
sprawdzania autentyczności cyfrowego certyfikatu zaufania 
urządzenia czy stacji przekaźnikowej C-ITS wydającej pole-
cenia pojazdowi PKI (Europejska Kluczowa Infrastruktura 
Publiczna) przedstawia za pomocą masek [7].

Rys. 2. Poziomy automatyzacji ruchu pojazdów
Źródło: [5]
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PKI, w ramach zdefiniowanego modelu zaufania, wyda-
je urządzeniom elektronicznym odpowiednie certyfikaty. 
Ten system cyberbezpieczeństwa bezbłędnie rozpoznaje 
urządzenia niecertyfikowane, jak również wyklucza z syste-
mu urządzenia uprawnione, ale nie przestrzegające obowią-
zujących w ramach systemu zasad bezpieczeństwa.

Automatyzacji ruchu drogowego nie będzie można 
uznać za wystarczająco bezpieczną, dopóki opisane powyżej 
technologie nie przejdą pomyślnie w warunkach rzeczywi-
stych testów niezawodności i odpowiedniej szybkości inte-
rakcji. Wcześniejsze podjęcie produkcji pojazdów autono-
micznych na skalę komercyjną należy uznać za przedsię-
wzięcie wielce ryzykowne.

Nowe systemy zabezpieczeń antykolizyjnych
Konieczność dalszego rozwoju systemów antykolizyjnych 
w pojazdach autonomicznych wynika z analizy dotychcza-
sowych doświadczeń, m.in. wypadku śmiertelnego z mar-
ca 2018 roku, kiedy to w Tampe (Arizona) automatyczny 
Uber zabił przechodzącą przez jezdnię kobietę. O tym, że 
testowanie pojazdów autonomicznych w ruchu miejskim 
rozpoczęto zbyt wcześnie, świadczą zgromadzone przez 
amerykańską administrację drogową (NHTSA) dane odnoś-
nie odnotowanych zdarzeń drogowych, których przyczyną 
w większości przypadków była zła interakcja z kierowca-
mi pojazdów tradycyjnych – pojazd automatyczny nie był 
w stanie przewidzieć ich niespodziewanych, czasami nie-
zgodnych z regułami ruchu drogowego, manewrów (17):

•	 Waymo, oddział Google zajmujący się pojazdami auto-
nomicznymi, raportowało 63 sytuacje niebezpieczne, 
czyli średnio jedną na każde 5596 przejechanych mil;

•	 wydział Cruise firmy GM raportował 105 sytuacji 
niebezpiecznych, czyli średnio jedną na każde 1254 
przejechanych mil;

•	 issan testujący 5 samochodów autonomicznych ra-
portował 24 sytuacje niebezpieczne podczas 5007 
przejechanych mil;

•	 Drive.ai, technologiczny startup Lift’a raportował 
151 sytuacji niebezpiecznych podczas 6572 przeje-
chanych mil.

 
W celu poprawy komunikacji pojazdu autonomicznego 

z drogą fiński instytut VTT wykorzystuje system łączności 
w standardzie 5G, który współpracując z lokalnymi drogo-
wymi stacjami meteorologicznymi i centrum zarządzania 
ruchem, z wyprzedzeniem informuje kierowcę (nawet w wa-
runkach ograniczonej widoczności) o wszelkiego rodzaju 

Rys. 3. Filozofia zaufania w systemie autonomicznym
Źródło: [7]

Rys. 4. Hierarchia zaufania w systemie infrastruktury publicznej
Źródło: [16]

Model zaufania (rys. 5) i polityka certyfikacji opracowa-
ne przez Platformę C-ITS Komisji Europejskiej w jeszcze 
większym stopniu respektuje zalecenia europejskich 
Ogólnych zasad ochrony danych osobowych [16].

Rys. 5. Procedura zmiany certyfikatu bez konieczności ujawniania tożsamości użytkownika 
pojazdu
Źródło: [16] Rys. 6. Fiński system brd mobilności autonomicznej

Źródło: [18]
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utrudnieniach i przeszkodach, m.in. również o występują-
cych na jezdni koleinach [18].

System VTT, wykorzystując pracujące na częstotliwości 
12,5 Hz lidary pokładowe i serwer MEC (Mobile Edge 
Computing), umożliwia automatyczne (bez udziału kie-
rowcy) przekazywanie pomiędzy pojazdami ostrzeżeń w for-
mie wyświetlanych na ekranie w pojeździe zdjęć 3D.

Powołane ostatnio przez liderów innowacyjnych techno-
logii samochodowych stowarzyszenie NAV (Networking 
for Autonomous Vehicles) stawia sobie za cel stworzenie 
nowej generacji architektury pokładowych systemów po-
jazdów autonomicznych, z wykorzystaniem sztucznych sie-
ci neuronowych [19].

alistycznie odwzorowanych warunkach wysoce skompliko-
wanego środowiska miejskiego. Opracowywany system 
AID (Autonomous Intelligent Driving) wykorzystuje 
sztuczną inteligencję i zdolności samouczenia się pojazdu 
do poprawy jego postrzegania i przewidywania zachowań 
innych uczestników ruchu oraz do wyboru optymalnego 
toru jazdy.

Zapewne największym jak dotąd sukcesem innowato-
rów z krajów UE jest zakończone przez konsorcjum 
ConVeX (m.in. Audi, Ducati, Ericsson i Swarco) sukcesem, 
testowanie pierwszego europejskiego systemu komunikacji 
pojazdu autonomicznego z drogą i wszelkiego rodzaju 
uczestnikami ruchu drogowego [21].

Fot.1. System NAV Alliance poprawy brd pojazdów autonomicznych
Źródło: [19]

Pojazd autonomiczny, stając się mobilnym centrum prze-
twarzania danych, musi być zdolny do przekazywania gro-
madzonych danych pomiędzy licznymi czujnikami, kamera-
mi i procesorami pokładowymi z błyskawiczną szybkością. 
System NAV ma umożliwić osiągnięcie pełnej automatyzacji 
pojazdów (5 poziom) dzięki zakładanej zdolności przetwarza-
nia do 32 TB danych podczas ośmiu godzin jazdy.

W celu przyspieszenia pełnej automatyzacji ruchu po-
jazdów, Centrum Doskonałości Autonomizacji Ruchu Miej-
skiego Audi AG wykorzystuje izraelski system symulacji 
zachowań pojazdów autonomicznych Cognata [20].

W odróżnieniu od Amerykanów, Niemcy, przed rozpo-
częciem testów drogowych, chcą dzięki Cognacie dokonać 
wszechstronnej analizy sprawdzania się ich pojazdów w re-

Fot. 2. Symulator zachowań pojazdów autonomicznych Cognata
Źródło: [20]

Fot. 3. Europejski system wymiany informacji C-V2X ConVeX
Źródło: [21]

Przeprowadzone w Ingolstadt (Niemcy) testy z udzia-
łem samochodów Audi Q7 i motocykli Ducati Multistrada 
obejmowały sprawdzenie funkcjonowania systemu dla 
wszystkich typowych interakcji zachodzących w ruchu 
miejskim pomiędzy samochodem i motocyklem.

Rys. 7. Scenariusze testowania systemu autonomizacji ruchu ConVeX
Źródło: [21]

Na rysunku 7 przedstawiono jedynie scenariusze dotyczące 
unikania kolizji z motocyklem poprzedzającym pojazd (V2V), 
na skrzyżowaniach i w sytuacji kolizyjnego lewego skrętu. 
W Ingolstadt testowano jednak również komunikowanie się 
pojazdu z drogą (V2I), z systemem łączności w standardzie 
4G/5G (V2N) oraz z pieszymi i rowerzystami (V2P).

Bardzo nowatorskim rozwiązaniem wspierającym auto-
matyzację ruchu jest analizująca zachowania pojazdów in-
teligentna droga, której opracowany przez firmę konsultin-
gową WSP USA projekt będzie w 2019 roku testowany na 
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niebezpiecznym 800-metrowym odcinku drogi  okolicach 
Fairplay w stanie Colorado [22].

Każda z sekcji inteligentnej drogi (rys. 8) wyposażona 
jest w:

•	 pojemniki z czujnikami, procesorami i anteną, z ła-
twym dostępem, umożliwiającym ich wymianę na 
bardziej zaawansowane technologicznie; 

•	 działające podobnie jak ekran dotykowy smartfona 
pętle indukcyjne, rejestrujące pozycję opon pojazdu 
na jezdni;

•	 4 routery przesyłające informacje pomiędzy sekcjami 
nawierzchni i do centralnej bazy danych inteligentnej 
drogi;

•	 system łączenia sekcji nawierzchni o wymiarach 3,5 x 
3,5 m.

Pragnąc uczestniczyć w wyścigu technologicznym, pol-
skie firmy informatyczne i z sektora motoryzacyjnego mu-
szą się szybko uaktywnić, gdyż postępy w dziedzinie auto-
nomizacji ruchu odnotowuje już nawet znana do niedawna 
z prymitywnych pojazdów indyjska firma Tata. Tata Motors, 
uczestnicząc w brytyjskim projekcie Autodrive, opracowała 
trzy dodatkowe funkcje brd z zakresu V2X: pokładowy 
czytnik oznakowania drogowego, system ostrzegania przed 
kolizją na skrzyżowaniach i system informowania o zbliża-
jącym się pojeździe uprzywilejowanym [23].

Poligony testowania pojazdów autonomicznych
Testowaniu pojazdów autonomicznych w warunkach ruchu 
rzeczywistego towarzyszą wątpliwości nie tylko dotyczące 
warunków bezpieczeństwa, lecz również wpływu automaty-
zacji ruchu na zatłoczenie ulic i zmianę zachowań komunika-
cyjnych mieszkańców miast. Wyjaśnieniu tych wątpliwości 
miało służyć badanie przeprowadzone w Bostonie z inspiracji 
Światowego Forum Ekonomicznego WEF [24].

Rys. 8. Funkcje inteligentnej nawierzchni WSP
Źródło: [22]

Rys. 9. Konsekwencje automatyzacji ruchu w aglomeracji bostońskiej
Źródło: [24]

Rys. 10. Wnioski z badania bostońskiego
Źródło: [24]
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Najważniejsze wyniki zastosowania bardzo skompliko-
wanego modelu symulacji automatyzacji ruchu drogowego 
w aglomeracji bostońskiej są następujące:

•	 średnie czasy podróży w śródmieściu Bostonu ulegną 
zwiększeniu o 5,5%, podczas gdy w całym mieście 
spadną o 4,3%, a na terenach podmiejskich aż 
o 12,1%, przy średnim spadku dla obszaru całej aglo-
meracji bostońskiej o 4,0% (przy średnim czasie po-
dróży 12 minut);

•	 wszędzie nastąpi radykalny wzrost udziału podróży 
z wykorzystaniem autonomicznego ridesharingu: 
w śródmieściu z 20 do 45%, w całym mieście z 7 do 
30%, a w strefie podmiejskiej z 16 do 41%;

•	 wszędzie nastąpi też radykalny spadek udziału po-
dróży z wykorzystaniem samochodów prywatnych: 
w śródmieściu z 34 do 25%, w całym mieście z 58 do 
38%, a w strefie podmiejskiej z 42 do 18%;

•	 dla obszaru całej aglomeracji liczba pojazdów na dro-
gach (obecnie jest ich 1,75 mln) ulegnie zmniejszeniu 
o 15%, dzienne przebiegi pojazdów (obecnie 8,8 mln 
km) zwiększą się o 16%, a powierzchnia parkingów 
(obecnie 1000 ha) zmniejszy się o 48%.

Te niejednoznacznie pozytywne z punktu widzenia eko-
mobilności wyniki nie powstrzymują szeregu miast – rów-
nież Bostonu – przed testowaniem w ruchu miejskim po-
jazdów o różnych poziomach automatyzacji.

W 2017 roku w sektorze Bostonu o powierzchni 0,45 
mili kwadratowej rozpoczęto testy samochodów autono-
micznych (m.in. nuTonomy). Szacuje się, że w zależności od 
przyjętego scenariusza wdrożeń współdzielenie pojazdów 
autonomicznych spowoduje na tym obszarze spadek emisji 
transportowych o 42–66% i zmniejszenie powierzchni zaj-
mowanej obecnie przez parkingi o 16–50% [25].

Fot. 4. Testowanie autonomicznych nuTonomy na ulicach Bostonu
Źródło: [25]

Rys. 11. Wyposażenie systemu Daimler Mobility Services
Źródło: [26]

Rys. 12. Trasa minibusów autonomicznych na terenie centrum Detroit
Źródło: [27]

Fot. 5. Testowanie pojazdów autonomicznych w Coventry
Źródło: [28]

Services wykorzystuje (rys. 11) mapy cyfrowe sieci ulicz-
nej, radar, czujniki ultradźwiękowe krótkiego zasięgu 
oraz instalowane w pojazdach kamery i lidary.

Autonomiczne minibusy May Mobility od 27 czerwca 
2018 roku rozpoczęły przewozy pasażerskie w centrum 
Detroit na pętli o długości ponad 1,5 km. Sukces tego 
pierwszego komercyjnego wdrożenia autonomicznej mo-

Już od kwietnia 2017 roku firma Daimler Mobility 
Services pracuje nad uruchomieniem w wybranych mia-
stach Kalifornii tras w pełni automatycznych przewozów 
pasażerskich, w ramach obsługiwanego przez car2go car-
sharingu i rideshringu obsługiwanego przez mytaxi [26]. 

W celu zapewnienia autonomicznej mobilności wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa system Daimler Mobility 
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bilności w warunkach rzeczywistych (na ulicach pełnych 
pojazdów, pieszych i rowerzystów) umożliwić ma firmie 
z Ann Arbor planowaną ekspansję na centra innych miast 
amerykańskich [27].

Testowanie pojazdów autonomicznych w ruchu miej-
skim rozpoczyna też bardziej ostrożna od Amerykanów 
Europa. W ramach drugiego etapu projektu UK Autodrive 
pierwsze pojazdy autonomiczne pojawiły się na ulicach 
Coventry [28].

Prace badawcze i testowanie nowych technologii auto-
matyzacji transportu najbardziej jest obecnie zaawansowa-
ne w Stanach Zjednoczonych, ale i Europa nie chce pozo-
stawać w tyle. W ramach programu Europe on the Move, 
Komisja Europejska ustaliła w tym zakresie następujące 
priorytety [29]: 

•	 umożliwienie automatyzacji ruchu na autostradach 
(np. składów pojazdów ciężarowych – tzw. truck pla-
tooning) i ruchu o niskiej prędkości w miastach (np. 
na parkingach oraz ruchu minibusów, małych pojaz-
dów dostawczych i śmieciarek) w latach 2020–
2030;

•	 w latach 30. XXI w. już 25% podróży miejskich po-
winny obsługiwać w pełni zautomatyzowane pojazdy 
współdzielone (czyli ridesharing);

•	 od roku 2019 większość nowych samochodów po-
winna posiadać możliwość komunikowania się z in-
nymi pojazdami i z drogą, dzięki bezpłatnemu dostę-
powi do precyzyjnych map cyfrowych europejskiego 
systemu nawigacyjnego Galileo;

•	 od roku 2022 wszystkie nowe pojazdy będą musiały 
być połączone z internetem;

•	 Europa ma się stać światowym liderem bezpiecznej 
mobilności autonomicznej – co wydaje mi się być 
mało prawdopodobne.

Realizację tych ambitnych zamierzeń ma umożliwić:
•	 przyjęcie jeszcze w roku 2018 zasad rozwoju systemu 

bezpiecznej łączności i przetwarzania danych oraz re-
komendacji odnośnie testowania systemu łączności 
w standardzie 5G,

•	 ustalenie do końca roku 2018 europejskich wytycz-
nych rozwoju sztucznej inteligencji,

•	 zwiększenie do 2020 roku o 450 mln euro środków 
na innowacyjność w zakresie automatyzacji ruchu 
pojazdów.
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Streszczenie: W zatłoczonych i zakorkowanych miastach coraz więk-
szą popularność zyskuje przemieszczanie rowerami. Pozwala omijać 
stojące w długich korkach pojazdy, przejeżdżać trasami „na skróty” 
niedostępnymi dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie sprzyja 
poprawianiu czy utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Wypożyczalnie 
rowerów miejskich wychodzą naprzeciw tym, którzy nie posiadają włas-
nego roweru. Pozwalają wypożyczyć rower na pewien czas konieczny 
do przejechania pewnego odcinka drogi do miejsca docelowego i po-
zostawienie go bez konieczności wykonania podróży powrotnej. Od 
momentu wdrożenia pierwszej koncepcji roweru miejskiego w latach 
sześćdziesiątych XX wieku systemy miejskich wypożyczalni, wychodząc 
naprzeciw potrzebom ich użytkowników, są coraz bardziej rozwijane 
i unowocześniane. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania 
wypożyczalni miejskich rowerów czwartej generacji (4G) w Krakowie 
oraz ocenę działania systemu na podstawie badań marketingowych 
wśród użytkowników tego systemu. Porównano również wyniki funk-
cjonowania obecnego systemu wypożyczalni (Wavelo) i poprzedniego 
(KMK Bike).
Słowa kluczowe: transport rowerowy, wypożyczalnia rowerów miej-
skich, rower miejski, Wavelo, mobilność, preferencje i satysfakcja użyt-
kowników rowerów miejskich.

ocena systemu wypożyczalni  
rowerów miejskich Wavelo w Krakowie1

w sieci stacji rowerowych lokalizowanych w początkowym 
okresie tylko w centrum miasta, a w miarę rozwoju systemu 
– w granicach administracyjnych miasta, a może niedługo 
w granicach województwa [1].

Obecnie w Polsce operatorami wypożyczalni jest kilka 
firm. Największymi są: NextBike (w 34 miastach2), BikeU 
(w 4 miastach3), Romet Rental Systems (w 2 miastach4), 
Comdrev5 i Acro Bike6 (po 1 lokalizacji).

Historia bezobsługowych wypożyczalni rowerów w Krakowie
Pierwszą w polskich miastach wypożyczalnię rowerów miej-
skich uruchomiono w Krakowie w ramach unijnego progra-
mu CIVITAS II/CARAVEL jesienią 2008 roku. Pierwszym 
operatorem systemu była firma Sanmarger Team sp. z o. o., 
z której została wydzielona specjalna jednostka rowerowa 
pod nazwą BikeOne. Mieszkańcom Krakowa udostępnio-
no początkowo 100 rowerów w 12 stacjach, a w 2009 roku 
120 rowerów w 16 stacjach rozmieszczonych w rejonie 
Starego Miasta [2, 3]. Umowa z firmą trwała do listopada 
2011 roku. Kolejnym operatorem był RoweRes, ale mimo 
umowy podpisanej na 10 lat i wielkich planów rozbudowy 
systemu musiał – po roku od podpisania umowy – wycofać 
się z niej, a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
zaczął sam zarządzać systemem rowerów miejskich, pod na-
zwą KMK Bike. W 2014 roku w postępowaniu przetargo-
wym wybrano nowego operatora systemu – firmę BikeU. 
Początkowo uruchomiono 29 stacji wyposażonych w 230 
rowerów, a od października dołączono do systemu dodatko-
we 4 stacje na terenie Nowej Huty, a liczba rowerów wzrosła 
do 305. Na jednej stacji, w zależności od jej lokalizacji, znaj-
dowało się od 8 do 20 rowerów [4]. W 2015 roku wyłonio-
no nowego operatora – firmę SmartBike. System wystarto-
wał 27 marca i w jego skład weszły 34 stacje i 300 rowerów. 

W 2016 roku podpisano kolejną umowę, tym razem 
8-letnią, z nowym operatorem. Zostało nim konsorcjum 
złożone z firm BikeU i Social Bicycles. Zdecydowano o zmia-
nie nazwy systemu, na wyłonioną w drodze plebiscytu, 
Wavelo. Operator w umowie z miastem Kraków zobowią-
zał się do stworzenia sieci złożonej ze 150 stacji oraz 1500 
rowerów czwartej generacji. W okresie zimowym liczba 
rowerów jest ograniczona do 500. Pierwsze stacje (15) i ro-

2  https://nextbike.pl/mapa-stacji [dostęp 8.08.2018]
3  http://bikeu.pl/gdzie-jestesmy [dostęp 8.08.2018]
4  http://www.rometrentalsystems.pl [dostęp 8.08.2018]
5  http://comdrev.pl/nasze-produkty/rowery [dostęp 8.08.2018]
6  https://www.acro.bike/pl [dostęp 8.08.2018]

Wprowadzenie
Przemieszczanie w centrach miast staje się coraz bardziej 
utrudnione. Szybko rozwijający się ruch drogowy i do-
stępność samochodów powodują, że infrastruktura drogo-
wa miast nie nadąża za potrzebami mieszkańców. Ale czy 
wszystkie potrzeby przemieszczania muszą być realizowane 
pojazdami mechanicznymi? Coraz częściej refleksja, potrze-
ba i racjonalne patrzenie podpowiadają, że wiele przemiesz-
czeń, zwłaszcza na niewielkie odległości, może odbywać się 
w inny sposób: pieszo lub na rowerach, jednocześnie przy-
czyniając się do zmniejszenia ruchu samochodowego i ogra-
niczenia emisji spalin. Taka podróż może być nie tylko tań-
sza, ale również wygodniejsza i szybsza, a z drugiej strony 
pozwala na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej. Co więcej, 
aby przemieszczać się na rowerze, nie trzeba koniecznie po-
siadać własnego roweru. Coraz częściej można rower wy-
pożyczyć w systemie wypożyczalni rowerów miejskich. Za 
niewielką opłatą utrzymuje się dostęp do roweru, możliwość 
przejechania wybranego odcinka, bez konieczności konty-
nuowania podróży lub powrotu do miejsca parkowania ro-
weru, a także troski o rower podczas postoju. Wypożyczalnie 
rowerów miejskich oferują swoim użytkownikom rowery 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację Z. Bryniarska 
70%, N. Wilk 30%
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wery (100) pojawiły się na ulicach Krakowa w październiku 
2017 roku. W kwietniu 2017 roku system uzyskał wiel-
kość 142 stacji z 840 rowerami. W lipcu 2017 funkcjono-
wało już 150 stacji, a w kolejnych miesiącach uruchamiano 
następne, w tym również jako stacje sponsorskie np. przy 
sklepie Ikea, Galerii Bronowice, Bonarka, biurowcach 
Quattro Business Park czy Centrum Biurowym Jasnogórska. 
W lipcu 2018 roku liczba wszystkich stacji wynosi 163 
(w tym 7 sponsorskich i jedna mobilna) [5, 6]. 

opis funkcjonowania systemu Wavelo i porównanie  
z wcześniejszymi systemami 
System rowerów czwartej generacji oznacza, że każdy ro-
wer wyposażony jest w komputer pokładowy zasilany przez 
dynamo i mikropanel słoneczny oraz moduł GPS [5, 6]. 
Dzięki temu możliwe jest wypożyczenie i zwrot roweru 
poza stacją, jak również rezerwacja jednośladu z poziomu 
aplikacji mobilnej, sprawdzenia ich dostępności na danej 
stacji lub w miejscach poza nią. Moduł GPS ułatwia loka-
lizację roweru (zabezpiecza przed kradzieżą) i pozwala na 
łatwe zgłaszanie usterki roweru (poprzez naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku). Same pojazdy są bezpieczne i wy-
godne (rys. 1). Zostały wyposażone w wał Cardana zamiast 
tradycyjnego łańcucha, co chroni przed możliwością ubru-
dzenia lub uszkodzenia garderoby użytkownika. Posiadają: 
aluminiową ramę typu unisex, 3-stopniową przekładnię, 
regulowane siodełka, opony z systemem antyprzebicio-
wym, hamulce rolkowe z dynamem, solidny dzwonek oraz 
światła LED z czujnikiem zmierzchu7, a także koszyk stalo-
wy i zapięcie magnetyczne z kłódką typu U. 

Stacje rowerowe pozbawiono kosztownych kiosków 
elektronicznych (rys. 2). Wszelkie informacje związane 
z rejestracją użytkowników oraz kontrola konta dostępne 
są na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną 
w telefonie użytkownika.

Koszty działania systemu są tu pokrywane ze środków 
własnych operatora, umów sponsorskich i opłat użytkow-
ników. Opłaty po stronie miasta obejmują kwotę 1 zł za 
każdy rower w systemie miesięcznie (1500 w okresie letnim 
i 500 w okresie zimowym), ale z drugiej strony miasto 
otrzymuje 1% zysków z funkcjonowania systemu, a także 
100% wpływów z reklam na koszykach.

7 http://infobike.pl/13-pazdziernika-ruszyl-krakowski-system-wavelo_more_ 
88363.html

W celu skorzystania z wypożyczalni rowerów miejskich 
Wavelo należy się zarejestrować poprzez stronę interneto-
wą www.wavelo.pl lub w aplikacji mobilnej. W czasie reje-
stracji użytkownik otrzymuje 6-cyfrowy numer konta oraz 
wybiera 4-cyfrowy kod PIN. Podczas zakładania konta na-
leży wskazać wybrany plan abonamentowy i zasilić konto 
wybraną kwotą przez PayU albo poprzez płatność kartą. 

Aby wypożyczyć rower, należy wprowadzić numer kon-
ta lub numer telefonu i kod PIN w panelu znajdującym się 
z tyłu jednośladu. Istnieje także możliwość wypożyczania 
za pomocą Krakowskiej Karty Miejskiej poprzez przyłoże-
nie jej do komputera pokładowego jednośladu. Następnie 
należy usunąć blokadę i umieścić ją w specjalnym uchwycie 
z lewej strony roweru. Zakończenie wypożyczenia następu-
je poprzez założenie blokady. Po wykonaniu tej czynności 
na ekranie pojawia się napis „Dziękuję”. Rower można od-
dać w dowolnym miejscu (niekoniecznie na stacji), na ob-
szarze systemu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą 
(3 złote). Pozostawienie jednośladu poza wyznaczonym ob-
szarem działania wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty 
w wysokości 100 zł. 

Rowery miejskie Wavelo posiadają funkcję „Postój”. 
Dzięki tej opcji można przypiąć jednoślad do stojaka bez 
konieczności zakończenia wypożyczenia. Rower pozostaje 
w trybie postoju przez 60 minut (w abonamentach „60 mi-
nut dziennie” i „90 minut dziennie”) lub 90 minut (plany 
taryfowe „Płać za minutę” i „12 h na dzień”). W przypad-
ku, gdy rower nie zostanie odblokowany po upływie tego 
czasu, wypożyczenie automatycznie się zakończy. Czas po-
stoju zaliczany jest do czasu wypożyczenia.

Istnieje także możliwość rezerwacji roweru. Można tego 
dokonać na stronie internetowej lub poprzez aplikację mo-
bilną. Czas rezerwacji wynosi 15 minut i zalicza się go do 
czasu wypożyczenia roweru.

Operator wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo ofe-
ruje obecnie 8 rodzajów abonamentów. Dostępne plany ta-
ryfowe wraz z opłatami przedstawiono w tabeli 1.4.

W przypadku planu taryfowego „Płać za minutę” wy-
magana opłata początkowa, to 29 zł, 39 zł lub 49 zł. 
Kolejne zasilenia konta można dokonać dowolną kwotą. 
Abonament dla użytkowników OK System przeznaczony 
jest dla pracowników firm, które biorą udział programie. 
OK System oferuje klientom MULTIKARNETY OK, które 
uprawniają do korzystania z szerokiej gamy usług sporto-
wych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych. Operator Wavelo 

Rys. 1.  
Rower miejski Wavelo
Źródło: http://krknews.pl/
wp-content/uploads/2016/04/
rower-1170x780.jpg

Rys. 2. Stacja rowerów miejskich Wavelo
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wavelo 
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raźnie w średniej miesięcznej licznie wypożyczeni. 
W 2011 roku ich liczba nieco przekraczała 8 tysięcy, 
a w 2014 roku wynosiła już ponad 45,4 tysiąca (5,6 razy wię-
cej niż w 2011), a 2017 – 111,8 tysięcy (2,5 razy więcej niż 
w 2014 r.), z kolei w 2018 r. – 157,2 tysiące (1,4 razy więcej 
niż w 2017) [3, 4, 7].

Badania ankietowe wśród użytkowników  
systemu wypożyczalni Wavelo
Wśród użytkowników wypożyczalni rowerów miejskich 
Wavelo zostało przeprowadzone badanie ankietowe, które-
go celem była analiza ogólnej oceny systemu oraz poziomu 
satysfakcji i preferencji użytkowników systemu tej wypo-
życzalni, a także poznanie celu i przyczyny wykorzystywa-
nia roweru publicznego, powodów, które skłoniłyby ich do 
częstszych podróży rowerem, średniej odległości pokony-
wanej codziennie rowerem, wad i zalet funkcjonowania sys-
temu, jego planu taryfowego i aplikacji mobilnej [5].

Kwestionariusz ankiety został stworzony za pomocą 
strony internetowej Formularze Google (https://www.go-
ogle.pl/intl/pl/forms/about/). Badanie marketingowe roz-
poczęto pod koniec listopada 2017 roku. Ankieta została 
umieszczona na stronach powiązanych z komunikacją ro-
werową w serwisie społecznościowym Facebook, takich jak: 
Wavelo, Platforma Komunikacyjna Krakowa, Krakowska 
Masa Krytyczna oraz w grupie Poglądy – to się zmienia. 
Dane były zbierane przez około 3 tygodnie i ostatecznie do 
dnia 18 grudnia 2017 roku uzyskano 483 ankiety. 

Profil użytkownika wypożyczalni Wavelo
Wśród ankietowanych znalazło się niemal tyle samo ko-
biet (50,3%) i mężczyzn (49,7%). Większość osób dekla-
rowała wykształcenie wyższe (60,0%) lub średnie (33,5%). 
Przeważały osoby dojeżdżające do pracy (55,3%) lub stu-
denci (37,4%) – rysunek 3. 

Plany abonamentowe wypożyczalni rowerów Wavelo

Plan taryfowy Cena

Dodatkowe opłaty

BonusPo przekroczeniu 
limitu

Zapięcie poza:

stacją systemem

„Płać za minutę” 0,19 zł -

3 zł 100 zł 1 zł

„12 h na dzień” 29 zł 0,19 zł za każdą 
dodatkową minutę

„60 minut dziennie” – miesięczny 19 zł

0,05 zł za każdą 
dodatkową minutę

„60 minut dziennie” – roczny 179 zł
„90 minut dziennie” – miesięczny 24 zł
„90 minut dziennie” – roczny 224 zł
dla użytkowników OK System - -
dla turystów: – jednodniowe 33 zł - -
- trzydniowe 90 zł - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie cennika wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo

Tabela 1

Tabela 2

pobiera opłaty za zapięcie roweru poza stacją lub obszarem 
funkcjonowania systemu, ale także oferuje użytkownikom 
bonus za przyprowadzenie jednośladu do stacji.

Od lipca 2018 roku także turyści mogą, w szybki i wy-
godny sposób, wypożyczać rowery po zakupie specjalnej 
przedpłaconej karty w hotelowej recepcji, bez pozostawia-
nia swoich danych. Karta pozwala na użytkowanie Wavelo 
na identycznych zasadach jak w przypadku regularnych 
użytkowników. 

Porównanie systemów wypożyczalni funkcjonujących 
w Krakowie od 2008 roku przedstawiono w tabeli 2 
[Bednarski, Łastowska].

Porównanie systemów BikeOne, KMK Bike i Wavelo
Parametr BikeOne KMK Bike Wavelo

Generacja III III IV
Start systemu 2008 2014 2016
Czas trwania umowy 3 lata 2 lata 8 lat

Operator Sanmarger Team 
sp. z o .o

NextBike/BikeU/
SmartBikes BikeU

Liczba stacji 16 34 163 (lipiec 2018 r.)
Liczba rowerów na stacji 10–15 8–20 8–20
Liczba rowerów 120 305 1500 (500 w zimie)
Czas bezpłatny [min] 20 od 2010 r. 30 20 0
Okres działania w ciągu roku wiosna, lato, jesień wiosna, lato, jesień cały rok

Średnia miesięczna liczba 
wypożyczeń w 2011 r. – 8 122 maj-październik 

2014 r. – 45 433

maj–październik 
2017 r. – 111 813

kwiecień-czerw 
2018 r. – 157 217

Sposób wypożyczenia terminal na stacji terminal na stacji komputer pokłado-
wy roweru

Sposób rejestracji strona internetowa strona internetowa strona internetowa, 
aplikacja mobilna

Koszt roweru (kradzież, 
zniszczenie) 1 646 zł 2 000 zł 6 000 zł

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

W latach 2008–2018 system wypożyczalni rowerów 
miejskich w Krakowie uległ nie tylko zmianom technicznym 
i technologicznym, ale przede wszystkim zwiększył obszar 
swojego funkcjonowania. W 2018 roku stacje rowerowe 
znajdują się we wszystkich dzielnicach Krakowa oprócz 
Swoszowic. Zarówno liczba stacji rowerowych, jak i liczba 
rowerów jest wielokrotnie większa niż nawet dwa lata temu. 
Idea wypożyczalni rowerów zakorzeniła się już w zachowa-
niach komunikacyjnych mieszkańców miasta, co widać wy-

Rys. 3. Status zawodowy ankietowanych korzystających z systemu Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Prawie 6% ankietowanych deklarowało korzystanie 
z rowerów Wavelo codziennie (rys. 4), a 35,4% kilka (1–5) 
razy w tygodniu. Jednak większość osób (58,3%) wypoży-
cza rowery jedynie 2–3 razy w miesiącu. 

Użytkownicy wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo 
mają możliwość korzystania z jednośladów przez cały rok. 
Jednak deklarują, że wypożyczają rowery najczęściej w okre-
sie letnim (63,8%). Duża grupa ankietowanych (15,1%) 
korzysta z rowerów przez cały rok. 
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Można wywnioskować, że statystyczny użytkownik wypo-
życzalni rowerów miejskich Wavelo, to kobieta w wieku od 
20 do 25 lat, która posiada wykształcenie wyższe oraz pracuje 
i korzysta z rowerów 1–2 razy w miesiącu w okresie letnim.

Cele i powody korzystania z systemu wypożyczalni rowerów 
Wavelo i KMK Bike
Ankietowani użytkownicy wypożyczalni Wavelo deklaro-
wali wykorzystywanie rowerów (rys. 5) najczęściej w celach 
rekreacji lub dojazdów do/z pracy (odpowiednio 30,7% 
i 30,0%). Rzadziej wypożyczają oni rowery, by dojechać do 
szkoły lub uczelni (20,8%) i na zakupy (12,4%). W sys-
temie KMK Bike wypożyczający najczęściej dojeżdżali do 
szkoły/uczelni (30,5%) lub do pracy (27,6%). 

Ankietowani wskazywali również na potrzebę integracji 
z kartą miejską (21,9%), niższej ceny za wypożyczenie rowe-
ru (17,4%) oraz większej liczby stacji rowerowych w miej-
scach zamieszkania i docelowych (odpowiednio 13,4% 
i 12,5%). W rubryce „inne” pojawiły się takie odpowiedzi 
jak: możliwość wypożyczenia roweru bez konieczności ku-
powania abonamentu, dostępność w programie MultiSport, 
większa liczba rowerów, regularny serwis i czyszczenie ro-
werów. Postulaty ankietowanych niewiele się zmieniły w sto-
sunku do okresu funkcjonowania KMK Bike. Stale podno-
szona jest potrzeba poprawy infrastruktury rowerowej 
i zwięk szenia liczby stacji rowerowych. Warto zauważyć, że 
ankietowani oczekują ułatwień w postaci integracji z kartą 
miejską (najwyżej artykułowany czynnik wpływający na 
zwiększenie częstości korzystania z rowerów Wavelo) oraz 
obniżenia cen za wypożyczenia rowerów.

Rys. 4. Częstość wypożyczania roweru miejskiego Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Rys. 5. Cele podróży użytkowników systemu Wavelo i KMK Bike
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 8]

Większość ankietowanych wypożycza rowery, aby 
(rys. 6) szybko przemieszczać się (25,7%) lub unikać zato-
rów drogowych (21,6%), rzadziej przyczyną podróży rowe-
rem jest ekologiczny styl życia (17,9%). Podobnie deklaro-
wali użytkownicy systemu KMK Bike, ale jednym 
z ważniejszych powodów była również cena wypożyczenia 
(20,9%). Wyniki ankietowania potwierdzają, że korzysta-
jący z rowerów cenią czas przeznaczany na przemieszczanie 
i podejmują racjonalne decyzje, aby go minimalizować. 

Wśród czynników, które mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zainteresowania przemieszczeniami rowerem, 
również w systemie Wavelo (rys. 7), wskazywana jest „lepsza 
infrastruktura rowerowa” (15,8%). Mimo trwających od kil-
ku lat prac i nowych inwestycji w ścieżki rowerowe nie 
wszystkie ważne dla rowerzystów trasy są spójne i o jednoli-
tych parametrach. W wielu miejscach można napotkać nie-
oczekiwane trudności i brak kontynuacji drogi rowerowej. 

Rys. 6. Powody wypożyczania roweru Wavelo i KMK Bike
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 8]

Rys. 7. Czynniki wpływające na zwiększenie częstości korzystania z rowerów Wavelo i KMK Bike
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 8]

długość tras pokonywanych rowerem miejskim Wavelo
Większość ankietowanych deklaruje, że w ciągu dnia prze-
jeżdża rowerem trasy do 4 km (41,2%) lub najwyżej do 
10 km (42,4%) – rysunek 8.

Dane z systemu wypożyczenia rowerów Wavelo [7] 
z kolejnych miesięcy od marca do czerwca 2018 roku po-
zwalają wyznaczyć średni dystans pokonywany przez 
użytkowników systemu podczas jednego wypożyczenia 
oraz średni czas wypożyczenia. Średnia odległość przejaz-
du rowerem (rys. 9) była najkrótsza w miesiącach zimo-
wych (listopad, grudzień, styczeń i luty) i wynosiła około 
2,8 km. W miesiącach wiosenno-jesiennych (marzec, 
wrzesień i październik) wynosiła średnio 3,2 km. W pozo-
stałych miesiącach, gdy pogoda sprzyja różnym formom 
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aktywności fizycznej, średnie odległości przejazdu wyno-
siły od 3,6 do 3,95 km. Średni czas wypożyczenia roweru 
jest silnie skorelowany (Rs=0,932) z średnią odległością 
przejazdu i wahał się od 16,0 min w lutym do 25,5 min 
w kwietniu 2018 roku.

ocena wybranych cech jakości systemu Wavelo
Uczestnicy ankiety byli proszeni o wskazanie, jak waż-
ne (ocena preferencji) są dla nich wybrane cechy systemu 
wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo oraz o ich ocenę 
w kategoriach spełnienia oczekiwań (ocena satysfakcji) [5]. 
Przedmiotem oceny były następujące cechy jakości: lokaliza-
cja stacji, dostępność rowerów, cena za wypożyczenie, łatwość 
obsługi systemu, dostęp do informacji, jakość i wyposażenie 
rowerów. W obu pytaniach zastosowano skalę sześciostop-
niową, gdzie 1 oznaczało najniższą ocenę, a 6 najwyższą. 
Wyniki obu ocen przedstawiono na rysunkach 11 i 12.

Za najważniejsze cechy systemu ankietowani wskazali 
lokalizację stacji (66,9% ocen 6) i dostępność rowerów 
(62,9% ocen 6) [5]. Cechy te uzyskały również najwyższą 
ocenę ważności w systemie KMK Bike w 2014 r. (odpo-
wiednio 77,3% i 65,6% ocen 6) [9]. Nieco mniejsze zna-
czenie mają (w obu systemach wypożyczalni): jakość rowe-
rów i cena wypożyczenia. W systemie Wavelo maksymalną 
ocenę 6 wskazało w tym wypadku odpowiednio 40,2% 
i 39,1% ankietowanych. Średnie oceny ważności tych cech 
wynoszą odpowiednio 4,8 i 4,7.

Ocena satysfakcji z wybranych cech systemu potwierdza 
słuszność decyzji o rozwoju liczby stacji rowerowych w syste-
mie Wavelo. Cecha ta została wysoko oceniona przez ankie-
towanych [5], jej średnia ocena wynosi 4,5. Podobnie wyso-
ko ankietowani ocenili również łatwość obsługi systemu 
(4,5). Zdecydowanie najniższą ocenę satysfakcji wyrazili 

Rys. 8. Długość tras pokonywanych rowerem miejskim Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Rys. 9. Średnia długość przejazdu i czas wypożyczenia roweru w okresie od marca 2017 do 
czerwca 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

ogólna ocena działania systemu wypożyczalni rowerów 
miejskich Wavelo 
Ankietowani byli proszeni o wskazanie ogólnej oceny 
działania wypożyczalni Wavelo [5]. Oceny mogli formu-
łować w skali od 0 do 100, gdzie ocena 0 oznaczała cał-
kowity brak zadowolenia, a ocena 100 pełne zadowolenie 
z jej działania (rys. 10). Największa grupa ankietowanych 
(31,1%) oceniła działanie systemu na 8, a 77,0% przypi-
sało oceny większe lub równe 7. Średnia ocena wyniosła 
7,3. Rozkład ocen ma wyraźnie asymetryczny charakter, 
co potwierdzają wartości kwartyli Q1

 (7) i Q
3
 (8) i ich 

rozmieszczenie na wykresie box-plot.

Rys. 10. Struktura oceny ogólnej z funkcjonowania wypożyczalni Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Rys. 11. Ważność wybranych cech wypożyczalni Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Rys. 12. Oceny satysfakcji w wybranych cech wypożyczalni Wavelo
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]
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ankietowani dla ceny za wypożyczenia – średnia ocena 3,7. 
Tymczasem w systemie KMK Bike [9] cecha ta została naj-
wyżej oceniona przez ankietowanych w 2014 roku (4,5).

Rozbieżność pomiędzy oceną cechy jakości i jej ważno-
ścią wyrażaną przez ankietowanych pokazuje luka jakościo-
wa (rys.  13). Największe wartości luki w systemie Wavelo 
[5] występują dla cech: dostępność rowerów (1,1) i cena 
usługi (1,0). Warto zauważyć, że w systemie KMK Bike [9] 
cecha cena usługi miała lukę jakościową równą zero, czyli 
oczekiwania ankietowanych pokrywały się z oceną realiza-
cji cechy, natomiast najwyższa wartość luki została zidenty-
fikowana dla lokalizacji stacji (1,7) i dostępności rowerów 
(1,6). Luka jakościowa dla cech łatwość obsługi i dostęp do 
informacji w obu systemach uzyskała wartości ujemne, czy-
li użytkownicy obu systemów wypożyczania rowerów ocze-
kują nawet mniej, niż jest im dostarczane.

Podsumowanie
Samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich na 
trwale wpisały się w krajobraz miasta i zachowania ko-
munikacyjne mieszkańców Krakowa oraz odwiedzających 
miasto turystów. Przemieszczenia na rowerach własnych 
lub wypożyczanych stały się wygodniejsze, bezpieczniejsze 
i po prostu modne, dzięki ruchom społecznym, docenianiu 
zdrowszego trybu życia i przede wszystkim, wielu inwesty-
cjom w infrastrukturę rowerową, które pozwalają na prze-
jazd trasami oddzielonymi od ruchu drogowego. 

Sukces nowego systemu wypożyczeni Wavelo (średnia 
liczba wypożyczeni rowerów w miesiącach kwiecień–czer-
wiec 2018 roku jest prawie 3,5 razy większa od liczby wy-
pożyczeń w podobnym okresie funkcjonowania systemu 
KMK Bike), wynika z innowacyjnego systemu rejestracji 
i wypożyczeń rowerów, jakości udostępnionych pojazdów, 
ale przede wszystkim zwiększenia do 163 liczby stacji ro-
werowych i liczby rowerów do 1500. 

Ankietowani użytkownicy systemu Wavelo doceniają 
lokalizację stacji (najczęściej w ważnych węzłach przesiad-
kowych) i dostępność rowerów, ale oczekują nadal na roz-
szerzenie oferty ilościowej systemu. Najniższe oceny satys-
fakcji i największą lukę jakościową ma cena za wypożyczenie. 
Jest ona szczególnie nieatrakcyjna dla osób korzysta jących 
z systemu okazjonalnie (rowery są najczęściej wypożyczane 
2–3 razy w miesiącu) [10]. Stąd większość ankietowanych 
wybiera miesięczne plany taryfowe wypożyczeń na 60 lub 
90 minut dziennie. W stosunku do okresu funkcjonowania 
KMK Bike zmniejszyła się jednak liczba wypożyczających 
na dojazdy do szkół i uczelni o 9,7 punktów procentowych.
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Rys. 13. Luka jakościowa pomiędzy ważnością a oceną poszczególnych cech jakości w sys-
temie Wavelo i KMK Bike
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 9]

Wykorzystanie planów taryfowych w systemie Wavelo
Ankietowani najczęściej korzystają z miesięcznego abona-
mentu (37,3%), w ramach którego mogą podróżować 60 
minut dziennie (rys. 14) [5]. Często wybierają również plan 
taryfowy „płać za minutę” (32,3%). Przyczyną tego może 
być okazjonalne wykorzystywanie roweru miejskiego przez 
respondentów. Najmniejszy odsetek uzyskała odpowiedź 
„dla użytkowników OK System” (1,9%). Z tego rodzaju 
planu taryfowego skorzystać mogą tylko osoby pracujące 
w firmach, które uczestniczą w programie OK System. 
W systemie KMK Bike prawie 85% rowerów było wypo-
życzanych na okresy krótsze niż 20 minut, czyli w bezpłat-
nym okresie wypożyczenia [4].

Rys. 14. Struktura wykorzystania planów taryfowych w systemie Wavelo
Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie: W artykule przedstawiono stan systemu rowerowego 
jako elementu zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji gór-
nośląskiej. W szczególności krytycznej ocenie poddano elementy infra-
struktury rowerowej, zakres integracji, stosowany model biznesowy sys-
temu roweru miejskiego. Artykuł oparty jest na przeglądzie literatury 
oraz obserwacjach terenowych udokumentowanych zdjęciami autora. 
W rezultacie wskazano podstawowe bariery równoważenia mobilności 
metropolitalnej w oparciu o zeroemisyjny system rowerowy.
Słowa kluczowe: mobilność, zrównoważona mobilność, system rowe-
rowy, infrastruktura rowerowa, rower miejski.

Zeroemisyjna mobilność miejska  
na przykładzie systemu rowerowego  
w aglomeracji górnośląskiej1

Wprowadzenie
Rozwój miast, a zwłaszcza postęp urbanizacji powodujący 
powstawanie aglomeracji, powoduje, że kwestie zapewnie-
nia mobilności stają się kluczowym wyzwaniem rozwojo-
wym. Dominującą strategią rozwoju miast, aczkolwiek 
dość różnorodnie definiowaną, jest zrównoważony rozwój, 
a w tym zrównoważona mobilność. Zarówno zrównowa-
żony rozwój, zrównoważona mobilność, jak i pokrewne 
pojęcia, takie jak zielona ekonomia są przedmiotem inten-
sywnych badań ekonomicznych oraz wdrożeń. Kluczowym 
problemem badawczym w obszarze zrównoważonego roz-
woju jest ocena efektywności działań w oparciu o rachu-
nek kosztów zewnętrznych. Pomiar kosztów zewnętrznych 
jest zagadnieniem skomplikowanym dlatego, że wymaga 
zdefiniowania metodologii szacowania wartości nierynko-
wych. Jednocześnie wyniki badań (w tym także niepełnych 
i powierzchownych) stają się podstawą kreowania polity-
ki miejskiej. Łatwo w takiej sytuacji może dochodzić do 
kreowania systemów konceptualnych, które cechują się 
niefalsyfikowalnością. Stanowi to wyzwanie zarówno dla 
naukowców, jak i polityków zajmujących się rozwojem lo-
kalnym, a w tym mobilnością miejską.

W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wdra-
żania koncepcji zeroemisyjnej mobilności rowerowej na ob-
szarze aglomeracji górnośląskiej. Na podstawie zaprezento-
wanych przykładów można postawić tezę, że równoważenie 
mobilności na obszarze największej aglomeracji miejs  kiej 
w Polsce obecnie jest raczej oksymoronem niż paradygma-
tem miejskim. Artykuł powstał w oparciu o obserwacje 
i osobiste doświadczenia autora, który w sezonie 2018 
przyjechał po szlakach rowerowych aglomeracji ponad 
1600 km, dokumentując swoje doświadczenia m.in. za po-
mocą fotografii przedstawionych w tym artykule.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. 

Istota i instrumenty zarządzania mobilnością miejską 
Zrównoważona mobilność to kształtowanie niskoemisyjne-
go modelu realizacji potrzeb przewozowych polegające na 
ograniczaniu dostępu samochodów – głównie na korzyść 
transportu zbiorowego oraz roweru i przejść pieszych. Idea 
zrównoważonej mobilności opiera się na założeniu, że sys-
temy transportu miejskiego są wobec siebie substytucyjne 
i jednocześnie cechuje je zróżnicowanie efektywności eko-
nomicznej, w tym kształtowanej przez koszty zewnętrzne2. 
Z ekonomicznego punktu widzenia istotnym jest zwróce-
nie uwagi na takie właśnie podejście do zrównoważonej 
mobilności. Traktowanie rozwiązań zrównoważonych, jako 
idealnych i będących celem samym w sobie, niesie ryzyko 
powierzchowności, nieskuteczności i nieefektywności. 

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności z reguły są 
złożone i wielokierunkowe3. Cechują się też zróżnicowaną 
skutecznością, co wynika z wielu uwarunkowań, zwłaszcza 
lokalnych oraz szczegółów kombinacji zastosowanych instru-
mentów równoważenia mobilności. W rezultacie różne aglo-
meracje cechują się odmiennym modelem podziału zadań 
przewozowych pomiędzy podsystemami transportu miej-
skiego. Na rysunku 1 pokazano zróżnicowany udział trans-
portu zbiorowego oraz rowerów i przejść pieszych w podziale 
zadań przewozowych wybranych aglomeracji miejskich. 

2 W. Rydzkowski (red.), Współczesna polityka transportowa, PWE, Warszawa 2017,  
s. 46–57.

3 W. Starowicz, Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2011,nr 1, s. 42–47.

Rys. 1. Modal split (podział zadań przewozowych) na obszarze metropolitalnym obsługiwa-
nym przez jednego organizatora (2015)
Źródło: 2015 EMTA Barometer. 11th edition, CRTM Madrid, Paris, 2017, http://www.emta.com/spip.php?article-
267&lang=en (11.11.2017). 
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Jak widać z rysunku, poszczególne miasta cechuje duży, 
aczkolwiek zmienny, udział motoryzacji indywidualnej, choć 
w większości przypadków jest to udział dominujący. Rola 
transportu zbiorowego jest zdecydowanie mniejsza, nawet 
w porównaniu z łącznie traktowanym transportem rowero-
wym i przejściami pieszymi. Nawet jeśli uwzględni się wpływ 
odmiennego określenia granic obszaru miejskiego w poszcze-
gólnych przypadkach, to i tak można zauważyć daleko idącą 
różnorodność modeli mobilności w badanych miastach. 
Należy też zauważyć, że w Europie z poszczególnych podsys-
temów transportowych użytkownicy korzystają w zróżnico-
wany sposób. W szczególności jeśli chodzi o użytkowników 
rowerów i transportu zbiorowego dominuje korzystanie 
w sposób okazjonalny, natomiast w przypadku samochodów 
zdecydowaną przewagę ma codzienne, stałe użycie4.

Równoważenie mobilności miejskiej wymaga zastoso-
wania wielu różnych instrumentów, które można podzielić 
na trzy grupy5: 

•	 rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym 
rozbudowa i adaptacja marketingowa oferty, jakość 
usług i konkurencyjne ceny, integracja oraz stosowa-
nie priorytetów w ruchu ulicznym;

•	 rozwój systemów rowerowych, w tym infrastruktury 
(rozbudowa ścieżek rowerowych, nadawanie priory-
tetów rowerom w ruchu, integracja intermodalna, 
oznakowanie i system informacji);

•	 ograniczenie dostępu samochodów do obszarów śród-
miejskich (integracja intermodalna za pomocą parkin-
gów strategicznych oraz stosowania opłat kongestyj-
nych i parkingowych, a także ograniczeń wjazdowych) 
oraz współdzielenie dostępu do samochodów (car-sharing).

Istotne jest stosowanie całościowego podejścia do przed-
stawionych instrumentów. Błędne, aczkolwiek dość popular-
ne, zwłaszcza w obszarze polityki miejskiej, jest stosowanie 
wybranych instrumentów, zwłaszcza takich, które wydają 
się mało skomplikowane i korzystne bądź neutralne dla 
użytkowników, a przy okazji chwytliwe medialnie i poli-
tycznie. Instrumentem takim w Polsce, ale nie tylko, jest 
obecnie bezpłatny transport miejski. Rozwiązanie to wpro-
wadzane jest na coraz szerszą skalę w coraz większej liczbie 
miast w Polsce i motywowane głównie oczekiwaniem, że 
w warunkach bezpłatnego transportu zmniejszy się udział 
samochodów w obsłudze mobilności6. 

Charakterystyka infrastruktury rowerowej  
na obszarze aglomeracji górnośląskiej
Na obszarze aglomeracji górnośląskiej obecnie postępu-
je integracja w ramach związku metropolitalnego pn. 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), który utwo-

4 Attitudes of Europeans towards urban mobility. Special Eurobarometer 406, no European 
Commission, Brussels, 2013, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/ebs/ebs_406_en.pdf (11.11.2017). 

5 B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Modelowanie mobilności w miastach, UE, 
Katowice, 2018 s. 123–128.

6 R. Tomanek, Free-fare public transport in the concept of sustainable urban mobility, 
„Transport Problems”, 2017, Vol. 12, iss. special edition, pp. 95–105.

rzyło 41 gmin zamieszkiwanych przez ponad 2,2 mln osób. 
Dążąc do wypełnienia ustawowego minimum 2 mln miesz-
kańców na obszarze związku, do organizacji tej przyjęto nie 
tylko duże miasta aglomeracji o wysokiej gęstości zaludnie-
nia (ponad 1000 osób na km2), ale także małe gminy wiej-
skie z otoczenia aglomeracji (gęstość zaludnienia 9 gmin 
poniżej 200 osób na km2)7. Powoduje to pogłębienie zło-
żoności przestrzennej i zróżnicowanie potrzeb w zakresie 
mobilności oraz problemy w tworzeniu systemów obsłu-
gi mobilności w skali aglomeracji. Wykorzystanie roweru 
w obsłudze mobilności na obszarze aglomeracji jest margi-
nalne i w zasadzie niemierzalne. O ile jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu rowery były szeroko wykorzystywane jako środek 
transportu służący dojazdom do pracy, o tyle obecnie pełnią 
głównie funkcję rekreacyjną. Tym samym rower nie jest, 
tak jak w wielu metropoliach europejskich, pełnoprawnym 
elementem systemu mobilności miejskiej.

W Polsce infrastrukturze rowerowej poświęca się uwa-
gę w niedostatecznym stopniu, często pod wpływem wy-
magań projektów i programów unijnych realizuje się uzu-
pełnienie infrastruktury drogowej o ścieżki rowerowe, 
trudno jednak nazwać to kompleksowym podejściem. 
Wiele projektów powstaje nie w ramach miejskich polity-
ki mobilności, ale są efektem inicjatyw społecznych w tym 
tzw. budżetów obywatelskich8. Trudno dziwić się prakty-
ce, skoro nawet w pracach teoretycznych infrastruktura 
rowerowa jest marginesem rozważań albo wręcz jest po-
mijana9. 

W aglomeracji górnośląskiej infrastruktura rowerowa, 
a w szczególności szlaki i ścieżki rowerowe mają charakter 
fragmentaryczny, tzn. prowadzone są odcinkami, które nie 
stanowią spójnej sieci na obszarze poszczególnych miast, 
a tym bardziej aglomeracji. Charakterystyczne jest zróżni-
cowanie standardów technicznych ścieżek rowerowych, 
brak jednolitego oznakowania, brak map i informacji – nie 
tylko dotyczących obszaru aglomeracji, ale również po-
szczególnych miast. Infrastruktura rowerowa w aglomera-
cji jest niewystarczająca nie tylko do zapewnienia bezpiecz-
nego i efektywnego realizowania funkcji rekreacyjnych, ale 
przede wszystkim transportowych. Do największych wad 
można zaliczyć:

•	 niewygodne i wręcz niebezpieczne rozwiązania tech-
niczne;

•	 zbędne, podporządkowane spełnieniu wymogów 
projektów unijnych rozwiązania infrastrukturalne;

•	 bariery integracji międzygminnej;
•	 niewykorzystanie potencjału szlaków pokolejowych 

(nasypów, mostów) istniejących jeszcze w regionie.

7 Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim, Katowice 2017 
(załącznik do uchwały Rady Nr XLII/799/17 Miasta Katowice z 29 maja 2017 
roku w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w woje-
wództwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia).

8 M. Dembowska-Mróz, P. Lis, Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pie-
szym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, „Autobusy: technika, 
eksploatacja, systemy transportowe”, 2017, nr 12, s. 522–527.

9 Zob. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu. Europa, Polska – 
teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2018.
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Dość powszechne jest prowadzenie szlaków rowero-
wych po dostępnych dla miasta gruntach, co powoduje, 
że w przypadku przeszkód, takich jak np. przystanek 
transportu zbiorowego, szlak jest przerywany i konieczne 
jest prowadzenie roweru lub niebezpieczny przejazd przy 
przystanku. Innym niebezpiecznym rozwiązaniem są kra-
wężniki i brak odpowiedniego oznakowania, co może po-
wodować niebezpieczne wypadki (fot. 1 pokazująca miej-
sce w Siemianowicach Śląskich, gdzie autor artykułu do-
znał skomplikowanego złamania ręki). Należy też 
zauważyć, że wspomniane krawężniki, od których wręcz 
roi się w tym mieście, są ogromną przeszkodą dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich.

Budowa infrastruktury pod dyktando wymogów kon-
kursowych podanych przy różnego rodzaju projektach fi-
nansowanych ze środków zewnętrznych sprzyja tworzeniu 
rozwiązań zbędnych, mało efektywnych, a czasami wręcz 
absurdalnych – przykładem są Siemianowice Śląskie. 
W tym przypadku w mieście utworzono cztery punkty na-
zwane na wyrost Zintegrowanymi Centrami Przesiad-
kowymi (ZPC). Tworzą je konstrukcje z zadaszeniami oraz 
szafami na rowery, czemu towarzyszą także zestawy narzę-
dzi rowerowych i miejsca parkingowe (kilka, kilkanaście). 
W punktach tych brakuje między innymi informacji trans-
portowych – poza schematem szlaków rowerowych miasta. 
Obserwacje pozwalają zauważyć, że ZPC-e nie są wykorzy-
stywane zgodnie z przeznaczeniem (fot. 5).

Fot. 1. Wjazd na ścieżkę rowerową z ulicy 
Śląskiej w Siemianowicach Śląskich poprzedzo-
ny niskim krawężnikiem o zmiennej wysokości
Źródło: opracowanie własne

Fot. 2. Wjazd na ścieżkę rowerową z ulicy 
Śląskiej w Siemianowicach Śląskich – profil 
krawężnika
Źródło: opracowanie własne

Krawężnik pokazany na zdjęciu (fot. 2.) jest słabo wi-
doczny – zwłaszcza w godzinach wieczornych, w szczegól-
ności nie skłania do zatrzymania roweru, a tymczasem 
stwarza niebezpieczeństwo zablokowania koła roweru i do-
prowadzenia do niebezpiecznego upadku – co stało się w ba-
danym przypadku, gdzie przy prędkości 23,5 km doszło do 
niebezpiecznego upadku. Proces planowania rozwoju infra-
struktury rowerowej ewidentnie cechuje się przypadkowo-
ścią i działaniami nieprzemyślanymi.

Nie sposób nie wspomnieć także o innych absurdach 
wynikających z ignorowania potrzeb użytkowników ru-
chu rowerowego. W szczególności chodzi o wspomniane 
już przerwy w płynności jazdy. Dotyczy to nie tylko nie-
ciągłości w prowadzeniu szlaku, ale również przeszkód 
architektonicznych, takich jak schody, które potrafią sku-
tecznie utrudnić ruch rowerowy (fot. 3 i 4). Jako przykład 
przedstawiono szlak rowerowy nr 103 poprowadzony 
w Katowicach pomiędzy dwoma centrami rekreacji, jaki-
mi są Park Śląski i Lasy Panewnickie. Na trasie tego szla-
ku występują przeszkody w postaci stromych schodów 
będących skuteczną przeszkodą dla mniej sprawnych ro-
werzystów, a zwłaszcza dla osób z małymi dzieci, w tym 
przypadku rekreacyjny charakter szlaku staje pod zna-
kiem zapytania.

Fot. 3. Schody na szlaku nr 103 w Katowicach 
(osiedle Witosa)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 4. Schody na szlaku nr 103 w Kato-
wicach (przejście pod autostradą A4)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Zintegrowane Centrum 
Przesiad kowe – Siemianowice 
Śląskie, ulica Krupanka, wjazd  
do Bażantarni
Źródło: opracowanie własne

Na obszarze aglomeracji górnośląskiej decyzje doty-
czące transportu rowerowego podejmowane są odrębnie 
w poszczególnych miastach i odnoszą się tylko do tych 
miast (w odróżnieniu od publicznego transportu zbioro-
wego, gdzie dla ponad 25 gmin obowiązuje zintegrowane 
zarządzanie systemem przez związek komunalny, a do-
datkowo niektóre przedsięwzięcia inwestycyjne prowa-
dzone są wspólnie w ramach instrumentu ZIT, zarządza-
nego przez stowarzyszenie pn. Związek Gmin i Powiatów 
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Subregionu Centralnego10). W efekcie takiego podejścia 
do systemu rowerowego nie uwzględnia się powiązań i stan-
dardów miast sąsiednich. Dotyczy to zresztą nie tylko in-
frastruktury rowerowej, ale także systemów roweru miej-
skiego. Jednym z przykładów obrazujących problemy inte-
gracji jest wykorzystanie dawnych szlaków kolejowych na 
granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich. Na obszarze 
użytku ekologicznego Żabie Doły leżącego w granicach 
wymienionych miast znajduje się gęsta sieć szlaków wyko-
rzystywanych kiedyś przez koleje normalno- i wąskotorowe 
(rys. 2). Obecnie po szlakach tych poruszają się zarówno pie-
si, jak i rowerzyści. W roku 2018 Bytom postanowił przysto-
sować do ruchu pieszego szlaki leżące w granicach miasta, 
jednak robi to autonomicznie, w sposób nieuwzględniający 
istniejącego ruchu rowerowego oraz powiązań z sąsiednimi 
miastami. W rezultacie powstaje rozwiązanie wycinkowe, 
o dyskusyjnej estetyce i ograniczonej funkcjonalności (fot. 6).

Jednym z niepożądanych efektów zdezintegrowanego 
podejścia do wykorzystania szlaków kolejowych na cele 
transportowe – w tym zwłaszcza zeroemisyjnej mobilności 
rowerowej – może być niszczenie i likwidacja istniejących 
torowisk, wcześniej wykorzystywanych przez transport 
szynowy. W przypadku przedstawionego użytku ekolo-
gicznego Żabie Doły dotyczy to szlaków leżących na tere-

10 R. Tomanek, Telematics in the New EU Cohesion Policy on the Example of Integrated 
Territorial Investments Strategy, (in) Telematics-Support for Transport, Springer, 
Berlin Heidelberg 2014, pp. 434–440.

nie Piekar Śląskich i Chorzowa, a także infrastruktury, któ-
ra znajduje się w Piekarach Śląskich i Chorzowie (fot. 7 i 8). 
Szlaki te obecnie mają charakter terenowy i w wielu przy-
padkach umożliwiają poruszanie się jedynie rowerami gór-
skimi. Wydaje się, że przy niewielkich nakładach, a jedynie 
dzięki utwardzeniu gruntu i zabezpieczeniu obiektów ta-
kich jak mosty – można szlaki te wykorzystywać w celach 
rekreacyjnych: rowerowych i pieszych.

Rys. 2. Użytek ekologiczny Żabie Doły – z zaznaczonymi inwestycjami na obszarze Bytomia
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu Google Earth Pro

Fot. 6. Użytek ekologiczny Żabie 
Doły, Bytom – inwestycja o dysku-
syjnej funkcjonalności i estetyce
Źródło: opracowanie własne 

Fot. 8. Użytek ekologiczny Żabie Doły, Chorzów 
– most na dawnym szlaku kolejowym
Źródło: opracowanie własne 

Fot. 7. Użytek ekologiczny Żabie Doły, Chorzów 
– szlak po zlikwidowanym torowisku
Źródło: opracowanie własne

System roweru miejskiego w obsłudze mobilności
Od kilku lat w Polsce rozwijają się systemy rowerów miej-
skich. Rozwiązanie to polega na udostępnieniu rowerów 
użytkownikom zgodnie z modelem bike-sharingu (czyli jed-
nym z przykładów ekonomii współdzielenia11). Jest to po-
wszechne w wielu miastach na świecie – przede wszystkim 
w Europie, gdzie jednym z największych systemów rowe-
rów miejskich jest Velib’ w Paryżu. Pierwszy taki system 
powstał w 1965 roku w Amsterdamie, obecnie w różnych 
rozwiązaniach modelowych funkcjonuje w większości dużych 

11 Research for Tran Committee – the world is changing. Transport, (2016) European 
Parliament: pp. 21–22.
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miast na świecie12. Różnice dotyczą zasad finansowania, 
relacji z operatorami, a także organizacji (w tym kwestii 
wykorzystania aplikacji mobilnych oraz wyboru dostępu 
do rowerów – np. dostępu otwartego13). Przede wszystkim 
istotny jest model biznesowy, który ma wpływ na finanso-
wanie systemu. Rower miejski zazwyczaj wymaga wspar-
cia finansowego ze środków publicznych, ważny jest też 
sposób kształtowania finansowania takiego systemu. Jeśli 
system skierowany jest głównie na obsługę klienta (w tym 
przypadku wypożyczającego rower), to przyjmuje formułę 
modelu B2C (ang. business-to-consumer). Natomiast kiedy 
głównym klientem jest miasto lub firmy zainteresowane lo-
kalizacją stacji rowerowych, obowiązującym modelem jest 
model B2B (ang. business-to-business). W pierwszym przy-
padku kluczowym interesariuszem jest klient realizujący 
potrzeby mobilnościowe. W drugim – władze miasta lub 
inne podmioty (które niekoniecznie muszą być zaintereso-
wane zrównoważoną mobilnością, możliwe że ich prioryte-
tem będzie pozycja wizerunkowa). 

W Polsce powszechnie jest stosowany model B2B – 
główny operator rowerów miejskich uruchamia usługi na 
zlecenie miasta, czerpiąc jednocześnie przychody z opłat 
reklamodawców oraz podmiotów komercyjnych zaintere-
sowanych lokalizacją stacji rowerowych. Model bizneso-
wy ma charakter obiektywny i nie ma w nim nic złego, 
jednak trzeba mieć świadomość, że przyjęcie takiego roz-
wiązania jest równoznaczne z pewnymi konsekwencjami. 
Jeśli operator tylko 2% przychodów pozyskuje od klien-
tów, to oznacza, że koncentruje się na tych, którzy zapew-
niają mu większość przychodów – władzach miejskich i pod-
miotach zainteresowanych lokalizacją stacji rowero-
wych14. Z punktu widzenia zrównoważonej mobilności 
takie rozwiązanie może jednak rodzić negatywne konse-
kwencje:

•	 lokalizacja stacji rowerowych zależy od decyzji urzęd-
ników oraz biznesu zainteresowanego PR, co nieko-
niecznie będzie zgodne z popytem na usługi związane 
z mobilnością; 

•	 koncentracja uwagi operatora na poszczególnych 
gminach na obszarze aglomeracji powoduje powsta-
nie barier integracji systemów rowerów miejskich;

•	 istotniejsze od interesów klientów mobilnościowych 
mogą być interesy reklamodawców.

W aglomeracji górnośląskiej widać wyraźnie, że loka-
lizacje stacji często nie pokrywają się z potencjalnym po-
pytem na przejazdy rowerami. W szczególności zauwa-
żalny jest brak stacji rowerowych przy kampusach naj-
większych uczelni w Katowicach. Wynika to z faktu, że 
operator roweru miejskiego oczekuje opłat od zaintereso-

12 P. DeMaio, Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future, „Journal of 
Public Transportation, 2009, vol. 12 (4) pp. 41–56.

13 A. Pal, Y. Zhang, Free-floating bike sharing: Solving real-life large-scale static rebalan-
cing problems, „Transportation Research Part C”, 2017, vol. 80, pp. 92–116.

14 J. Frączyk, Rowery miejskie to żyła złota. Rekordowe zyski Nextbike Polska, money.pl, 
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rowery-miejskie-to-zyla-
-zlota-rekordowe,140,0,2402956.html (17.09.2018). 

wanych lokalizacją stacji rowerowych instytucji i jeśli sta-
cja taka nie została przewidziana w ramach kontraktu 
zawartego przez operatora z miastem, to ma charakter 
komercyjny. Takie podejście może prowadzić z jednej 
strony do omijania potencjalnych źródeł popytu, a z dru-
giej do lokowania stacji w miejscach, gdzie popyt jest ni-
ski (fot. 9 i 10).

Istotnym wyzwaniem na obszarze aglomeracji jest wy-
stępowanie barier integracji systemów rowerowych po-
szczególnych miast. Nawet jeśli w poszczególnych mia-
stach zawiera się umowy z tym samym operatorem, to czę-
sto problemem jest uzgodnienie lokalizacji stacji, a także 
możliwość pozostawiania rowerów na stacjach zlokalizowa-
nych w innych miastach. Integracja systemów miejskich 
jest łatwiejsza w przypadku, gdy usługi świadczy ten sam 

Fot. 9. Lokalizacje stacji rowerowych na terenie Katowic – Katowice Szopienice, stacja  
w miejscu pozbawionym szlaków rowerowych
Źródło: opracowanie własne

Fot. 10. Lokalizacje stacji rowerowych na terenie Katowic – Katowice Załęże, stacja rowero-
wa na stacji paliw oddalonej od osiedli
Źródło: opracowanie własne
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operator, może to jednak doprowadzić do uprzywilejowana 
jednej firmy i monopolizacji rynku (obecnie w Polsce wy-
stępuje silna monopolizacja tego rynku, największy opera-
tor posiada 85% stacji rowerowych i 87% rowerów)15. 
W przypadku aglomeracji górnośląskiej rozwiązaniem by-
łoby utworzenie jednolitego, metropolitalnego systemu ro-
werowego, jednak w sytuacji, kiedy poszczególne miasta 
zawarły umowy na różnych warunkach i stworzyły własne 
systemy, konieczne będzie teraz podjęcie prac, których 
można byłoby uniknąć, gdyby związek metropolitalny 
GZM podjął odpowiednio wcześniej działania w tym zakre-
sie. Niestety stało się inaczej.

Osobną kwestią jest wykorzystywanie stacji i rowerów 
jako nośników reklam (fot. 11). To, co jest powszechne 
w Polsce, często nie występuje w systemach rowerów 
miejskich za granicą, które w modelu B2C mają czysto 
miejski charakter. Pozyskiwanie dodatkowych przycho-
dów z reklam samo w sobie trudno uznać za niewłaściwe, 
jednak wątpliwości może budzić wpływ takiego rozwią-
zania na przestrzeń miejską, zwłaszcza kwestię estetyki 
i przyjazności miasta jako miejsca pracy i wypoczynku (do-
tyczy to nie tylko rowerów, ale także publicznego trans -
portu zbiorowego).

Podsumowanie
Równoważenie mobilności wymaga strategicznego wybo-
ru określającego transport zbiorowy i rowerowy jako pod-
stawowe sposoby przemieszczania w mieście (tam gdzie 
przejścia piesze byłyby zbyt długie i uciążliwe). Obserwacje 
poczynione na obszarze aglomeracji górnośląskiej w odnie-
sieniu do systemu rowerowego skłaniają do krytycznej oce-
ny faktycznego, a nie tylko deklaratywnego – wdrażania 

15 M. Dembowska – Mróz, P. Lis, A. Szymanek, T. Zawisza, Rower miejski jako element 
systemu transportowego w miastach, „ Autobusy: technika, eksploatacja systemy trans-
portowe” 2017, nr 6, s. 1173–1182. 

zrównoważonej mobilności na tym największym zurbani-
zowanym obszarze w Polsce. 

W skali aglomeracji konieczne jest stosowanie podejścia 
zintegrowanego, które uwzględnia mobilność w wymiarze 
szerszym niż granice poszczególnych miast. Zakres działań, 
a także ich kapitałochłonność, wymagają stosowania zorga-
nizowanego, przemyślanego postępowania – możliwość 
taką stwarza modelowe podejście oparte na Zintegrowanym 
Planie Zrównoważonej Mobilności. W przypadku aglome-
racji górnośląskiej, gdzie powstał związek metropolitalny, 
należałoby postulować zastosowanie takiego podejścia wła-
śnie przez tę instytucję.
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