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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Bryniarska Zofia,  Wilk Natalia
Usage of travel planners as a source of passenger information in public transport 
in Krakow
Abstract: Passenger information plays a very important role in public 
transport. It encourages decision making and facilitates the use of pub-
lic transport, increases its attractiveness and quality. The purpose of the 
article  is to present travel planners – mobile and internet applications 
as a source of passenger information in public transport. The results 
of the marketing research carried out presents the characteristics and 
evaluation of travel planners in terms of their suitability for passengers 
using public transport in Krakow. As a result it was shown to what ex-
tent Internet and mobile applications are used, and which information 
is the most important, the most valuable and helpful.
Key words: passenger transport, urban public transport, passenger in-
formation, travel planners, travel planning tools.

Choromański Włodzimierz, Iwona Grabarek
Autonomous vehicles in urban agglomerations
Abstract: There is a lively discussion in the world and in Poland regard-
ing the future of transport, including urban and autonomous transport. 
Technological progress (including: information technology, technolo-
gies of new measurement systems, satellite navigation, energy storage, 
etc.) creates new solutions and will probably revolutionize transport in 
the near future, including urban transport. This upcoming revolution 
brings not only technical challenges, but also huge challenges in the 
area of   legislation, the need for changes in the people’s mentality, etc. 
Authors' believe that changes in transport in the near future will affect 
significantly all aspects of our lives, just like a steam engine or Internet. 
The artificial intelligence and the associated autonomy of transport will 
play a special role. The problem that from the Polish perspective is also 
the subject of discussion is the answer to the question: To what ex-
tent will Poland be the beneficiary of technology, which along with the 
world's progress, will "come to our country", how much Poland will 
co-create new technologies? The article is devoted primarily to autono-
mous urban transport and strives to relate it to the above issues.
Key words: urban transport, electric vehicles, autonomous vehicles. 

Juliusz Engelhardt
Evolution of public rail transport management’s organization in Poland in the 
years 1990–2018.
Abstract: The article presents phases of transformation in the public rail 
transport management‘s organization in Poland in the years 1990–2018. 
The first phase covers the years 1990–2000 and was characterized by full 
monopolization of passenger rail transport by the PKP – state-owned 
company. The next stage covers the years between 2001–2008, when 
the new rules of organization and financing of rail passenger conveyances 
has been settled and new companies like the PKP Intercity, the PKP 
Przewozy Regionalne, the PKP WKD, the PKP SKM in the Tricity, have 
been separated from  the PKP. Moreover at this stage the first local self-
government railways and a private railway carrier appeared in Poland. 
The third phase of transformation of public rail transport management 
covers the years 2009–2018. It is the stage of formation of current model 
of this particular segment of passenger transport management, which 
was created as a result of application of legislation on public transport  in 
December 2010.  Furthermore, the next self-government rail companies 
emerged during this stage. Nowadays, the market of passenger railway 
transport in Poland is operated by 12 carriers. 
Key words: public transport, rail transport, railway regional transport, 
interregional rail transport. 

Józef Suda,  Jacek Lenartowicz
Fleet management of municipal public transport vehicles
Abstract: The article presents methodology of fleet management of 
urban public transport vehicles. Authors describe sequence of ac-
tions starting from the creation of timetables by specialized units of 
the Warsaw City Hall to the operational activities performed by the 
carrier. The management process implemented by the largest Polish 
public transport operator – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. in 
Warsaw is presented as an example. Particular attention is given to the 
operational activities undertaken by employees of the MZA Transport 
Management Department (WZP), supervising and managing tasks 
performed by individual "brigades" on transport/bus lines. These activ-
ities are carried out by the employees of the Traffic Center, Expeditions 
at the line ends and Mobile Patrols. All activities of the WZP's dis-
patchers, expeditors and instructors are supported and documented in 
the MZA Traffic Management System (SZRA).
Key words: urban transport, public transport, fleet of vehicles. 

Jerzy Lejk,  Ireneusz Grunke
Shortening the time of trains sequence in the Warsaw underground 
Abstract: The article presents a brief description of the Warsaw Metro 
and factors influencing the time sequence of trains. Two basic factors 
influencing the time sequence of trains were distinguished and ana-
lysed: devices and technical systems as well as passenger behaviour. 
The time sequence of trains (frequency of running) is an important 
factor affecting quality of the service. Its size depends on the elements 
that can be shaped in the area of   technical activities using available 
solutions of traffic management systems, as well as by influencing pas-
sengers behaviour. Changes introduced in both areas resulted in the in-
crease of the lines’ capacity, supply of seats in the wagons and shorten-
ing the time of trains sequence. An annual survey of passenger reviews 
conducted for twelve years confirms that the frequency of running, 
speed and punctuality of metro trains is very important for passengers. 
These factors are important for passengers, regardless of time of the 
day they travel by metro. A test performed in real conditions to check 
the possibility of carrying out passenger transport with the time of 
a 2-minute follow-up showed that it is possible. The implementation 
of permanent trains sequence of 2 minutes requires adjustments in the 
area of   metro line infrastructure and work organisation as well as intro-
duction of an information program for passengers.
Key words: passenger transport, underground, vehicles sequence times.

Henryk Zielaskiewicz, Agnieszka Gniadek
Importance of North-South transport corridors for the development of logistics 
services in Poland
Abstract: Article describes the role of European transport corridors 
in the development of logistics services in Poland. Particular atten-
tion was paid to the Baltic-Adriatic transport corridor allowing for the 
acceleration of the development of intermodal transport. For coastal 
regions in the vicinity of the Tri-City, Szczecin and Świnoujście, it is 
a chance for dynamic development of port transshipments, logistic ser-
vices and the entire maritime economy, which is of great importance 
for these regions. For Poland, it provides an opportunity for the devel-
opment of numerous terminals, logistic centers and warehouse parks 
as well as logistic services.
Key words: transport corridors, intermodal transport, logistics. 
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Innowacyjny transport

Rynek surowców do produkcji  
pojazdów elektrycznych 

Dostępność surowców strategicznych, niezbędnych do rozwoju technologii elektronicznych i informatycznych 
(w szczególności do produkcji laptopów, smartfonów i akumulatorów o dużej pojemności), może stać się czyn-
nikiem krytycznym rozwoju polskiego programu elektromobilności.

Dostępność surowców strategicznych (CRM – ang. critical raw ma-
terials) od kilku lat znajduje się w centrum zainteresowań Komisji Eu-
ropejskiej (EC), z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla:
• konkurencyjności europejskiego przemysłu – CRM są ważnym ele-

mentem łańcucha dostaw we wszystkich dziedzinach produkcji 
przemysłowej;

• rozwoju innowacyjnych technologii – np. smartfon może zawierać do 
50 różnych metali, przyczyniających się do obniżenia jego rozmiarów 
i wagi oraz do zwiększenia niezawodności;

• ochrony środowiska – CRM umożliwiają rozwój czystych technologii; 
są niezbędne do produkcji paneli słonecznych, turbin wiatrowych, 
pojazdów elektrycznych i energooszczędnego oświetlenia.

Obawy Komisji Europejskiej budzi to, że większość zasobów CRM 
znajduje się poza Europą, w większości w krajach odległych i często po-
litycznie niestabilnych (np. Kongo – DRC). Zamieszczony poniżej sche-
mat ukazuje powierzchnią poszczególnych krajów ich udział w świato-
wych zasobach CRM (DG ENTR 2014, Report on critical raw materials 
for the EU). 

się metodologia europejskiej strategii w zakresie CRM, obejmująca ich 
zastosowania, pozyskiwanie, substytucje i recykling. W styczniu 2018 
roku EC opublikowała Raport o metodach odzyskiwania CRM, a w maju 
2018 Raport o wykorzystywaniu CRM przy produkcji pojazdów elek-
trycznych. 

Mapa zamieszczona poniżej ukazuje kraje będące obecnie w naj-
większym stopniu źródłem pozyskiwania przez Unię Europejską po-
szczególnych surowców strategicznych.

Pierwszy Komunikat Komisji Europejskiej nt. CRM ukazał się w roku 
2011 i zawierał listę 14 surowców uznanych za strategiczne. Kolej-
na lista opublikowana w roku 2014 zawierała już 20 CRM, których 
liczbę zwiększono do 27 w roku 2017. W czerwcu 2017 roku ukazała 

Nawiązując do głównego celu opublikowanej ostatnio strategii 
produkcji akumulatorów samochodowych (COM 2018, Strategic 
Action Plan on Batteries: zabezpieczenie dostaw surowców stra-
tegicznych), opracowano raport nt. możliwości zaspokojenia w tym 
zakresie potrzeb krajów unijnych (EC May 2018, Report on Raw 
Materials for Battery Applications). W raporcie skoncentrowano się 
na ocenie dostępnych zasobów czterech surowców kluczowych dla 
rozwoju elektromobilności: kobaltu, litu, grafitu naturalnego i niklu. 
Ustalono, że w pewnym zakresie ich pozyskiwanie jest możliwe na 
terenie EU:
• kobalt – w Finlandii, Francji, Szwecji i na Słowacji;
• lit – w Austrii, Czechach, Finlandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii  

i  w Szwecji;
• grafit naturalny – w Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji i w Szwecji;
• nikiel – w Austrii, Finlandii, Francji, Grecji, Polsce, Hiszpanii i w Wiel-

kiej Brytanii.
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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

Zamieszczony poniżej schemat przedstawia proces pozyskiwania, 
przetwarzania, wykorzystywania i recyklingu kluczowych surowców wy-
korzystywanych przy produkcji pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
z wtyczką (plug-in).

dów elektrycznych kształtują się obecnie na poziomie (DERA, Volatitili-
tatsmonitor March 2017 – Feb. 2018):
• kobalt – 62 451 USD/t;
• lit – 875,6 USD/t;
• nikiel – 10 891 USD/t (ale 12 742 w okresie 01/2013 – 12/2017);
• grafit naturalny – 901,4 USD/t (ale 1222,1 w okresie 01/2013 – 

12/2017).

Światowe rezerwy ww. komponentów szacuje się obecnie na poziomie 
(United States Geological Survey, Estimated global reserves in 2015, 2016):
• kobalt – 7 mln t, z czego 3,4 mln t w Kongo;
• lit – 14 mln t, z czego 7,5 mln t w Chile;
• nikiel – 80 mln t, z czego 19 mln t w Australii, a 10 w Brazylii;
• grafit naturalny – 230 mln t, z czego 90 mln t w Turcji, a 72 w Brazylii.

Polska, jako potencjalne źródło pozyskiwania metali niezbędnych do 
produkcji akumulatorów samochodowych na terenie UE, wymieniana 
jest tylko w przypadku miedzi i niklu. Produkcja miedzi na poziomie 426 
tysięcy ton stanowi 8,4% zapotrzebowania unijnego, a niklu (740 t), co 
stanowi zaledwie 0,3% niezbędnych potrzeb. Polska jest jednym z nie-
licznych krajów unijnych (poza Węgrami i Szwecją), gdzie prowadzone 
są obecnie prace nad uruchomieniem w 2020 roku produkcji akumula-
torów w Godzikowicach pod Oławą – chińska firma GTHR zainwestuje 
tam 45 mln USD (Teraz Środowisko, 14.06.2018). 4 już funkcjonujące 
zakłady produkcyjne znajdują się tylko na terenie Niemiec  i po jednym 
w Austrii i w Wielkiej Brytanii (EU criticality assessment, 2017).

Wdrażanie europejskiej strategii rozwoju elektromobilności wymaga 
skoncentrowania uwagi Komisji Europejskiej i krajów członkowskich – rów-
nież zainteresowanych tym zagadnieniem polskich agend rządowych – na 
następujących zagadnieniach (Commission Staff Working Document, Re-
port on raw materials for battery applications, Brussels, 17.05.2018):
• Braku rzetelnej wiedzy nt. zasobów surowców strategicznych w kra-

jach UE. Krajowe dane odnośnie w szczególności kobaltu i litu są 
często niedostępne, tajne lub niepełne. Niezbędne jest wdrożenie 
raportowania wg ujednoliconego schematu UNCFu (The United Na-
tions Framework Classification for Resources).

• Zobowiązaniu się krajów członkowskich EU do:
–  intensyfikacji geologicznych prac poszukiwawczych,
–  lepszej integracji planowania przestrzennego z niezbędną działal-

nością wydobywczą,
–  podwyższania świadomości społecznej o randze zagadnienia i ko-

niecznej akceptacji prac mogących czasowo pogorszyć lokalne 
warunki środowiskowe,

–  ułatwień w uzyskiwaniu koncesji wydobywczych.
• Zwiększeniu krajowych wskaźników odzyskiwania (recyklingu) su-

rowców strategicznych.
• Trosce o utrzymanie dobrych relacji dyplomatycznych i handlowych 

z krajami pozaeuropejskimi, stanowiącymi główne źródło pozyskiwa-
nia komponentów niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych 
(zdaniem autora duży niepokój może budzić wojna celna USA–Chiny).

Zapotrzebowanie surowców strategicznych niezbędnych w krajach 
unijnych do planowanego rozwoju produkcji akumulatorów i silników elek-
trycznych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych 
gwałtownie rośnie, do roku 2030 może wzrosnąć nawet 25-krotnie.

Zakładając, że światowa produkcja akumulatorów samochodowych 
w roku 2025 osiągnie 500 GWh (wobec 120 GWh sprzedanych w roku 
2017), zapotrzebowanie na kobalt wzrośnie trzykrotnie, przewyższając 
jego aktualną światową produkcję, a na lit trzy i pół krotnie – stanowiąc 
w 2025 roku 75% produkcji globalnej (a przecież metale te są niezbęd-
ne również w innych sektorach gospodarki).

W tej sytuacji duże nadzieje należy pokładać w dalszym uspraw-
nianiu procesu recyklingu, czyli odzyskiwania deficytowych surowców 
głównie z zużytych akumulatorów i wyposażenia pojazdów o napędzie 
elektrycznym. Z zamieszczonego poniżej diagramu postępu w latach 
2005–2020 odnotowanego w krajach EU w recyklingu manganu, grafi-
tu, kobaltu, miedzi i litu (w tysiącach ton) wynika, że:
• odzysk litu i grafitu w latach 2010–2020 wzrośnie o około 500%;
• w roku 2016 odzysk litu przekroczył czterokrotnie roczne zapotrzebo-

wanie na ten surowiec przy produkcji akumulatorów samochodowych;
• zwiększenie recyklingu wymaga dalszego ulepszania procesów 

technologicznych i wprowadzenia systemu zachęt ekonomicznych.

Nie dość tego, że surowce strategiczne są trudno dostępne, to są 
również drogie. Ceny niezbędnych komponentów wyposażenia pojaz-
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BRyNIARSKA ZofIA
dr inż., Politechnika Krakowska, 
Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra 
Systemów Transportowych, ul. 
Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
e-mail: z_bryn@pk.edu.pl
GACeK KARoLINA
inż., absolwentka studiów I stopnia 
kierunek: Transport, Politechnika Kra-
kowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
e-mail: karolina208@gmail.com

Streszczenie: Informacja pasażerska odgrywa bardzo ważną rolę 
w transporcie zbiorowym. Zachęca do podjęcia decyzji i ułatwia skorzy-
stanie z komunikacji miejskiej, zwiększa jej atrakcyjność i jakość. Celem 
artykułu jest przedstawienie planerów podróży – aplikacji mobilnych 
i internetowych – jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji 
miejskiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania marketingowe-
go miała za zadanie charakterystykę i ocenę planerów podróży pod ką-
tem ich przydatności dla pasażerów miejskiego transportu zbiorowego 
w Krakowie. W efekcie wykazano, w jakim stopniu aplikacje interneto-
we i mobilne są wykorzystywane oraz które informacje w nich zawarte 
są najważniejsze, najbardziej wartościowe i pomocne.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, miejski transport zbiorowy, in-
formacja pasażerska, planery podróży, narzędzia do planowania podróży.

Wykorzystanie planerów podróży  
jako źródła informacji pasażerskiej  
w komunikacji miejskiej w Krakowie1

Wprowadzenie
Podróżowanie w miastach i obszarach zurbanizowanych 
jest nieustanną potrzebą zamieszkujących je mieszkańców. 
Im dłuższa jest odległość do miejsca docelowego, tym waż-
niejsze jest zaplanowanie podróży w efektywny sposób, 
czyli taki, który będzie optymalny dla podróżującego. Ale, 
żeby dokonać optymalnego wyboru, trzeba posiadać infor-
mację o różnych wariantach realizacji podróży dostępnych 
w danym miejscu, czyli trzeba mieć informację. 

Jednych ze sposobów przemieszczania w obszarach zur-
banizowanych jest wykorzystanie środków publicznego 
transportu zbiorowego. W dużych miastach sieć publiczne-
go transportu zbiorowego obejmuje nie tylko komunikację 
autobusową, ale również tramwajową czy trolejbusową 
i coraz częściej metro lub szybką kolej aglomeracyjną. 
Każdy z tych systemów składa się z wielu linii komunika-
cyjnych. Trasy przejazdu linii są modyfikowane, moderni-
zowane, dostosowywane do aktualnych potrzeb, zmieniają 
się rozkłady jazdy. Rozkłady jazdy znajdujące się na przy-
stankach lub dostępne w Internecie bywają niewystarczają-
ce. Pasażerom potrzebna jest dobrze zorganizowana infor-
macja pasażerska, która będzie dawała szansę na zlikwido-
wanie bariery niepewności i niewiedzy na temat oferty 
publicznego transportu zbiorowego, a także będzie zachę-
cała i ułatwiała podjęcie decyzji o skorzystaniu z komunika-
cji miejskiej. Tym samym zwiększy atrakcyjność i jakość 
przemieszczania publicznym transportem zbiorowym. 
Informacje są pasażerom potrzebne w trzech podstawo-
wych momentach: na etapie planowania podróży, w trakcie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: Z. Bryniarska 
50%, K. Gacek 50%.

przemieszczania środkiem transportu i po jego zakończeniu 
oraz podczas dojścia do miejsca docelowego [1, 2]. 

System informacji pasażerskiej powinien być prosty, 
zrozumiały, czytelny i przyjazny dla użytkownika oraz po-
winien dostarczać pełnej, kompleksowej, a przede wszyst-
kim aktualnej informacji. Nie może przytłoczyć podróżują-
cego zbyt wieloma danymi. Powinien udostępniać informa-
cje odpowiednio segregowane, generowane, pomagające 
dokonać odpowiednich wyborów, intuicyjne. Jednym zda-
niem ma za zadanie umożliwić potencjalnemu pasażerowi 
zaplanowanie podróży, ułatwić wybór najlepszego połącze-
nia między źródłem a celem podróży. 

Rozwój technologii cyfrowej i wyższy poziom życia spo-
wodował wzrost wymagań stawianych przez nabywcę 
usług komunikacyjnych. W efekcie powstały narzędzia do 
planowania podróży nazywane planerami podróży, które 
podnoszą standard obsługi pasażera. Planery obejmują róż-
nego rodzaju aplikacje internetowe i mobilne. Dostarczają 
użytkownikom potrzebnych informacji dotyczących prze-
mieszczenia się z jednego miejsca na drugie. Trasa genero-
wana jest według wielu kryteriów takich jak: najkrótszy 
czas lub trasa podróży, najmniejsza liczba przesiadek czy też 
najniższa opłata za przejazd. W efekcie pasażer może czuć 
się bezpiecznie i mieć pewność, że bez problemu dotrze do 
wybranego celu.

W artykule zostaną przedstawione najczęściej wykorzy-
stywane planery podróży – aplikacje mobilne i interneto-
we, stanowiące źródła informacji pasażerskiej w komunika-
cji miejskiej, oraz wyniki badania marketingowego, które-
go celem była ocena planerów podróży pod kątem ich 
przydatności dla pasażerów miejskiego transportu zbioro-
wego w Krakowie. Artykuł pokazuje, w jakim stopniu apli-
kacje internetowe i mobilne są wykorzystywane oraz, które 
informacje w nich zawarte są najważniejsze, najbardziej 
wartościowe i pomocne dla pasażerów.

Planery podróży
Narzędzia do planowania podróży, czyli inaczej planery po-
dróży, to systemy, które dostarczają podróżnym potrzebne 
informacje dotyczące możliwości ich przemieszczenia się 
z jednego miejsca na drugie. Są one również nazywane 
wyszukiwarkami połączeń, gdyż przetwarzają posiadane 
zasoby informacji o ofercie przewozowej różnych prze-
woźników tak, aby sformułować propozycję połączeń 
między miejscem początkowym i docelowym wskaza-
nym przez użytkownika, jednocześnie uwzględniając inne 
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kryteria takie jak: czas trwania podróży, czas dotarcia do 
celu podróży, liczba przesiadek, rodzaje wykorzystywanych 
środków transportu, wysokość opłaty za przejazdy. 

Rozwój planetów podróży był możliwy dzięki upo-
wszechnieniu nowoczesnych systemów teleinformatycz-
nych, Internetu, GPS (Global Positioning System), GSI (Geo-
gra phic Information System), GPRS (General Packet Radio 
Service), które umożliwiają identyfikację współrzędnych lo-
kalizacyjnych pojazdu, potem przypisanie jego miejsca na 
mapie obszaru, po którym się porusza, następnie prezenta-
cji informacji na tej mapie, a jednocześnie pozwalają na pa-
kietowe przesyłanie danych masowych [3].

Zastosowane w planerach podróży algorytmy wyszuki-
wania dokonują selekcji i wyboru dostępnych tras przejaz-
du różnymi środkami transportu zbiorowego z przesiadka-
mi lub bez przesiadek, minimalizując łączny czas przejazdu 
oraz wskazują dojścia piesze do/z przystanku komunikacyj-
nego wraz z oceną czasu trwania tego przejścia. Muszą 
uwzględniać warianty czasowe i kursowe, rozkłady zależne 
od daty i czasu. Wiele planerów pozwala na wyszukiwanie 
połączeń nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również regio-
nalnym, krajowym czy międzynarodowym. 

Użytkownik otrzymuje propozycję optymalnych i naj-
bardziej atrakcyjnych połączeń oraz pewność, że zostały 
przeglądnięte wszystkie możliwe rozwiązania dostępne 
w czasie, w którym planowana jest podróż. Użyteczność, 
rosnąca popularność i wykorzystywanie planerów wiąże się 
z ich przydatnością, łatwością obsługi, skutecznością i za-
dowoleniem klienta [4]. Dla wielu osób ich wykorzystywa-
nie staje się niezbędne, zwłaszcza gdy planowana jest po-
dróż w obszarze nieznanym lub mniej znanym (dawno nie 
odwiedzanym) przez użytkownika, gdyż korzystanie z pla-
nerów pozwala zapobiec konsekwencjom wynikającym 
z braku wiedzy o ofercie przewozowej i zmianach, jakie ak-
tualnie w niej zostały wprowadzone.

Planery podróży są dostępne w postaci różnego rodzaju 
aplikacji internetowych i mobilnych. W obu przypadkach 
interfejs użytkownika powinien być wygodny i intuicyjny, 
pozwalający na szybkie wyszukanie interesujących go infor-
macji dotyczących podróży. Na ekranie aplikacji użytkow-
nik ma najczęściej możliwość zdefiniowania podstawowych 
elementów dotyczących planowanej podróży w postaci in-
formacji tekstowej lub graficznej. Informacje tekstowe 
obejmują określenie: 

•	 miejsca początkowego i końcowego w formie: adresu, 
nazwy przystanku, punktu POI (punkt użyteczności 
publicznej); 

•	 czasu rozpoczęcia lub zakończenia podróży (data i go-
dzina);

•	 swoich dodatkowych preferencji: w postaci wskaza-
nia wykluczenia:

 –  konkretnych numerów linii komunikacyjnych, 
 –  autobusów, linii strefowych lub pospiesznych itp., 
 –  rodzaju przewoźnika (np. PolRegio, Koleje Mało-

polskie, KM Kraków itp.);
•	 swoich dodatkowych preferencji, w postaci wskaza-

nia:

 – środka transportu np. pociągów, autobusów, tram-
wajów lub wszystkich

 – preferowanych linii komunikacyjnych,
 –  tylko pojazdów niskopodłogowych;

•	 typu połączenia: (wygodne – trasa ma mieć mało prze-
siadek, chodzenia i ryzyka spóźnienia, optymalne – łą-
czy szybkość i wygodę podróży, „spieszy mi się” – trasa 
może nieść wiele, nawet ryzykownych przesiadek 
i miejsc do podbiegania);

•	 czasu na przesiadkę. 
 
Informacje graficzne w postaci mapy mogą być wyko-

rzystywane do wskazania przez użytkownika miejsca po-
czątkowego i docelowego podróży, ale jest na niej również 
nanoszona trasa wyszukanego połączenia. Na wybranej 
przez użytkownika planera trasie połączenia każda linia ko-
munikacyjna ma przypisany kolor, dzięki czemu użytkow-
nik łatwo lokalizuje miejsca przesiadek. Dodatkowo ozna-
czone są numery linii.

Wynik wyszukiwania w formie graficznej daje kom-
pleksową i czytelną informację na temat podróży (w kolej-
nych wariantach godzinowych), informując użytkownika:

•	 o numerze linii; 
•	 za ile minut musi wyruszyć, aby zdążyć na odjeżdża-

jący pojazd danej linii; 
•	 o której godzinie nastąpi odjazd;
•	 o odległości, jaką należy pokonać pieszo i czasie, jaki 

zajmie dotarcie na przystanek początkowy;
•	 o liczbie odległości międzyprzystankowych do przeje-

chania wraz z czasem trwania podróży;
•	 o przystanku, na którym nastąpi przesiadka;
•	 o odległości do przejścia między przystankami komu-

nikacyjnymi w obrębie węzła przesiadkowego oraz 
czasie tego przejścia;

•	 o czasie oczekiwania w węźle przesiadkowym na ko-
lejny pojazd i godzinie jego odjazdu;

•	 o godzinie dotarcia na przystanek końcowy;
•	 o odległości wraz z czasem przejścia pieszego do celu 

podróży;
•	 o godzinie dotarcia w miejsce docelowe;
•	 o łącznym czasie podróży;
•	 o cenie przejazdów kolejnymi pojazdami wraz z ro-

dzajem biletu, jaki należy kupić.
 
Planery podróży mają wiele dodatkowych zalet, takich jak: 

możliwość definiowania ulubionych tras, linii; tworzenie i edy-
towanie własnych połączeń; dostępność aktualnych rozkładów 
jazdy w trybie offline i online, obsługa grup przystanków; róż-
nego rodzaju widgety; dostępność mapy offline i online.

Aplikacje internetowe i mobilne dostępne na terenie Krakowa
Planowanie podróży w Krakowie umożliwiają różne apli-
kacje internetowe i mobilne. Najbardziej popularne to: 
JakDojade.pl, E-podróżnik.pl, Transportoid, MobileMPK.

Serwis JakDojade.pl jest profesjonalną aplikacją polskich 
autorów, która umożliwia planowanie podróży za pomocą 
środków komunikacji miejskiej w 45 miastach w Polsce. Jest 
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dostępny zarówno w wersji internetowej i mobilnej. Uprosz-
czona wersja aplikacji jest dostępna za darmo, wiele bardziej 
rozbudowanych funkcji przeniesiono do wersji premium. 
Pozwala na wyszukiwanie trasy podróży pomiędzy dowolny-
mi punktami na terenie miasta (przystankami, adresami, 
punktami POI) wraz w wieloma ustawieniami (preferencja-
mi) prywatnymi każdego użytkownika, dotyczącymi wybo-
ru środków transportu, czasu przejazdu lub momentu rozpo-
częcia czy zakończenia podróży, przesiadania się. Po wyborze 
przez użytkownika jednej z proponowanych tras możliwe 
jest wykorzystanie trybu nawigacji. Daje on możliwość ob-
serwacji kolejnych etapów realizacji podróży (tylko w wersji 
premium). Znaczącym udogodnieniem jest również możli-
wość wykorzystywania ulubionych tras, linii lub przystan-
ków (wcześniej zapisanych w zakładce ulubione). 

Serwis pozwala na odczytywanie jedynie rozkładów jaz-
dy linii oraz szybkie wywoływanie rozkładów jazdy innych 
linii komunikacyjnych, których trasy krzyżują się w wę-
złach przesiadkowych. 

JakDojade.pl cały czas się rozwija. W celu redukcji kosz-
tu połączenia z Internetem położono nacisk na minimaliza-
cję transferu danych. Nowością jest pokazywanie aktualne-
go położenia pasażera na rozpoczętej już trasie i zaznacza-
nie postępu pokonania trasy. W Krakowie działają również 
odjazdy live (real-time) – uwzględniające rzeczywiste poło-
żenie autobusów i tramwajów2. W planerze jest funkcja 
wyszukiwania głosowego – użytkownik może wyszukać 
swoją trasę, podając jej parametry oraz możliwość dokona-
nia zakupu biletu na przejazd poprzez aplikacje mobilne. 

Aplikacja e-podróżnik.pl dostępna jest zarówno w wersji 
internetowej, jak i mobilnej. Umożliwia wyszukiwanie tras 
i połączeń komunikacyjnych środkami komunikacji miej-
skiej i transportem międzymiastowym, a także oferuje dane 
na temat komunikacji publicznej w Czechach i Niemczech. 
E-podróżnik.pl ma dostępną bogatą bazę polskich przewoź-
ników realizujących usługi transportu pasażerskiego w 26 
polskich miastach i KZK GOP3. 

Aplikacja E-podróżnik.pl pozwala na: 
•	 wyszukiwanie połączeń door-to-door (od adresu do ad-

resu);
•	 łączenie komunikacji miejskiej z międzymiastową;
•	 kupowanie biletów na wybrane połączenia autobuso-

we i kolejowe; 
•	 korzystanie z nawigacji;
•	 wprowadzanie preferencji użytkownika (wybór środ-

ka transportu, tego czy podróż ma być wygodna, czy 
ma uwzględniać dojścia piesze i przesiadki);

•	 zapamiętywanie wcześniejszych wyszukiwani, doda-
wania do grupy ulubionych tras, przystanków, linii.

 
E-podróżnik.pl nie oferuje jednak informacji i możliwości 

kupna biletów w komunikacji miejskiej. Ma bezpłatny mo-
duł nawigacji (aplikacja nie ma wersji premium) i wszystkie 
funkcje dostępne są za darmo.

2 http://jakdojade.pl/public/pages/tos.html, [dostęp: 17.08.2018].
3 www.e-podroznik.pl [dostęp 17.08.2018]

Aplikacja Transportoid występuje jedynie w formie mo-
bilnej. Ma bardzo bogatą bazę rozkładów jazdy – obejmuje 
ponad 60 miast w Polsce. Może działać bez stałego połącze-
nia internetowego. Rozkłady jazdy z wybranych miast są 
pobierane i przechowywane w pamięci urządzenia mobilne-
go. Transportoid informuje o trasach i rozkładach jazdy ko-
munikacji miejskiej, wyszukuje odpowiednie połączenia 
oraz umożliwia zakup biletów na wybrany kurs. Aplikacja 
jest całkowicie bezpłatna4.

MobileMPK jest aplikacją mobilną. Posiada bogatą bazę 
rozkładów jazdy komunikacji miejskiej (50 miast). Oprócz 
tego aplikacja umożliwia sprawdzenie dostępności rowerów 
miejskich. Pozwala na:

•	 wyszukiwanie połączeń w trybie offline i online;
•	 pełne rozkłady jazdy w trybie offline;
•	 definiowanie ulubionych przystanków, linii komuni-

kacyjnych, połączeń;
•	 sprawdzanie online dostępności rowerów miejskich;
•	 obsługę grup przystanków;
•	 instalowanie widgetów;
•	 korzystanie z map offline i online;
•	 dodawanie rozkładu własnych linii komunikacyjnych; 
•	 tworzenie i edytowanie własnych połączeń w telefonie.
 
Podobnie jak pozostałe aplikacje wyszukuje połączenia 

dla zadanych parametrów punktu początkowego i końco-
wego podróży oraz umożliwia definiowanie własnych prefe-
rencji użytkownika dotyczących liczby przesiadek, czasu 
rozpoczęcia/zakończenia podróży, minimalnego lub maksy-
malnego czasu na przesiadkę, czy mają być wyświetlone 
wszystkie połączenia, czy tylko te optymalne, preferowane/
wykluczane linie. Aplikacja pozwala na zapisywanie i mo-
dyfikowanie wyszukanych połączeń, dzięki czemu podróżni 
mogą je dostosować do swoich preferencji. Lista ulubionych 
elementów umożliwia szybki dostęp do tych, których użyt-
kownik często używa. Zapisaną listę można przesłać z tele-
fonu na serwer oraz dodatkowo udostępnić innym użyt-
kownikom.

Rozbudowane funkcje aplikacji mobileMPK są płatne5.

Badanie marketingowe użytkowników planerów podróży
Badanie marketingowe zostało przeprowadzone dla potrzeb 
pracy dyplomowej [5] w maju 2017 roku w Krakowie. 
Miało formę wywiadów ankietowych bezpośrednich na 
przystankach: Tauron Arena Kraków, Wieczysta, Rondo 
Mogilskie, Dworzec Główny oraz na krakowskich Błoniach, 
a także wywiadów elektronicznych za pomocą Formularzy 
Google i rozpowszechnianych przez portal społecznościowy 
Facebook.

Dla potrzeb badania został przygotowany kwestiona-
riusz pomiarowy, który zawierał 15 pytań. Pytania były 
kierowane do osób korzystających z komunikacji miejskiej, 
a wśród nich do osób użytkujących planery podróży. Celem 
badania była charakterystyka i ocena planerów podróży, 

4 http://transportoid.com/, [dostęp: 17.08.2018]
5 https://www.mmpk.info/index.php, [dostęp: 17.08.2018]
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jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej 
oraz odpowiedź na pytanie, czy aplikacje internetowe i mo-
bilne są przydatne dla podróżujących, jeżeli tak, to w jakim 
stopniu, oraz które informacje zawarte w aplikacjach inter-
netowych i mobilnych są najważniejsze, najbardziej warto-
ściowe.

Charakterystyka ankietowanych
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 477 osób, wśród 
których kobiety stanowiły 52%. Strukturę wiekową respon-
dentów zilustrowano na rysunku 1. Najliczniejszą grupę 
wśród ankietowanych stanowiły osoby w wieku do 26 do 44 
lat, a wśród nich 18,4% kobiety i 17,4% mężczyźni. Rozkład 
wieku w próbie ankietowanych i mieszkańców Krakowa jest 
zgodny (λ=0,781 – test Smirnowa-Kołmogorowa dla po-
ziomu istności α=0,01).

Prawie ¾ ankietowanych (73,8%) wskazywało, że ko-
rzysta z planerów podróży. Dalsze szczegółowe pytania do-
tyczące ich wykorzystywania i oceny dostarczanych infor-
macji były kierowane tylko do tych osób. 

Podsumowując, ankietowanymi były najczęściej kobie-
ty, w wieku 26–44 lat, mieszkające na stałe w Krakowie, 
pracujące, posiadające wykształcenie średnie, codziennie 
podróżujące publicznym transportem zbiorowym i korzy-
stające z planerów podróży.

Częstość i powody korzystania z planerów podróży  
przez ankietowanych
Nowoczesne technologie, Internet i smartfony rozpowszech-
niły się już tak mocno, że z planerów podróży korzystają 
wszyscy podróżujący w mieście, niezależnie od wieku – rys 5. 

Najczęściej sięgają po nie osoby w wieku 26–44 lat 
(32,5%), czyli osoby pracujące, mobilne, dla których waż-
nym jest wypełnianie różnorodnych obowiązków rodzin-
nych i zawodowych oraz planowanie tych zajęć. Warto za-
uważyć, że również osoby w wieku powyżej 60 (65) lat 
doceniają zalety planerów i korzystają z nich (5%).

Rys. 1. Struktura wiekowa ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

Większość respondentów miała wykształcenie średnie 
(46,8%) lub wyższe (38,2%) – rysunek 2. Największy 
udział miały osoby pracujące (53,9%) oraz studenci (19,3) 
– rysunek 3. Ponad ¾ ankietowanych (77,6%) deklarowa-
ło, że mieszka na stałe w mieście lub dojeżdża do miasta do 
pracy/szkoły uczelni (16,8%). 

Rys. 2.  
Struktura wykształcenia 
ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.  
Struktura statusu  
zawodowego ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Częstość korzystania z komunikacji miejskiej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Korzystanie z planerów podróży ze względu na wiek ankietowanych
Źródło: opracowanie własne
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25,3%, 19,6% i 7,7%.
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szkoły (71,9%), konieczność przesiadania się (65,9%) czy 
potrzeba zachowania punktualności w dotarciu do celu po-
dróży (55,1%). Ale planery są również dla ankietowanych 
przewodnikiem w sytuacji, gdy wybierają się do dawno nie-
odwiedzanego miejsca w swoim mieście (57,1%), są oni po 
raz pierwszy w nowym mieście (31,3%) lub za granicą 
(8,8%).

Połowa ankietowanych wykorzystuje planery podróży 
od 6 (kwartyl Q1

) do 20 (kwartyl Q
3
) razy w miesiącu – ry-

sunek 7. Oznacza to, że korzystają oni z informacji wskaza-
nych w planerach co najmniej 1–2 razy w tygodniu lub 
prawie codziennie. Tylko 25% osób korzysta z planerów 
1–5 razy w miesiącu i z kolei 25% korzysta z nich wyjątko-
wo często, nawet do 200 razy w miesiącu.

Charakterystyka informacji dostarczanych  
przez planery podróży
Planery podróży dostarczają wielu potrzebnych i pomoc-
nych informacji podróżującym. Nie wszyscy ankietowani 
korzystają w 100% z sugerowanych przez planer informa-
cji. Ankietowani najczęściej w 80% wykorzystują otrzyma-
ne wskazówki. W tym względzie badania marketingowe 
przeprowadzone w 2015 roku [6], jak i w 2017 roku dają 
podobne wyniki – tabela 1. W 2015 roku udział osób wy-
korzystujących sugerowaną trasę w 100% był o 7 punktów 
procentowych wyższy niż w 2017 roku. Jednak badanie 
zgodności obu rozkładów testem Kołmogorowa-Smirnowa 
pokazuje, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
(λ=1,253), iż oba rozkłady należą to tej samej populacji 
(na poziomie istotności α=0,01).

Rys. 6. Najczęstsze powody korzystania z planerów podróży
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Liczba podróży planowanych w miesiącu z pomocą planerów podróży 
Źródło: opracowanie własne

Ankietowani korzystają z planerów podróży w dowol-
nych miejscach, gdy przygotowują się do odbycia podróży 
lub już w jej trakcie – rysunek 8. Stąd najwięcej osób wska-
zuje, że jest to dom (47,4%) praca lub szkoła (8,5%) oraz 
w drodze na przystanek komunikacyjny (27,0%), na przy-
stanku (7,4%) i w tramwaju lub autobusie (7,7%).

Rys. 8.  
Miejsce korzystania  
z planera podróży 
Źródło: opracowanie własne

Porównanie wykorzystania sugestii planerów podróży  
w badaniach w 2015 i 2017 r.

Wykorzystanie sugestii planera podróży
Udział procentowy

Rok 2017 Rok 2015

100% 9% 16%

80% 60% 60%

60% 23% 17%

40% 7% 4%

20% 1% 1%

0% 1% 2%

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że główne powo-
dy nierealizowania podróży w całości według sugestii pla-
nerów nie są związane z nieprawidłowościami w działaniu 
aplikacji – rysunek 8. Często pasażerowie docierają do 
przystanku w krótszym lub dłuższym okresie niż czas doj-
ścia na przystanek wyznaczony przez planer podróży. W zde-
cydowanej większości stwierdzają, że nie realizują podróży 
według sugestii z własnej winy (59,9%) lub wybierają włas-
ne rozwiązanie (62,8%).

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Rys. 9. Powody niezrealizowania podróży zgodnie z sugestiami planera podróży 
Źródło: opracowanie własne

ocena planerów podróży
Ankietowani bardzo wysoko oceniają funkcjonalność 
i przydatność planerów podróży. Większość osób (72,2%) 
oceniła ich możliwości na 5 w skali od 1 do 5, gdzie 5 
stanowiło ocenę najwyższą – rysunek 10. Średnia ocena 
wyniosła 4,6. 

79,0%

71,9%

65,9%

57,1%

55,1%

31,3%

27,8%

11,6%

8,8%

0,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Gdy muszę oszacować czas podróży

Sprawdzam rozkład przed wyjściem do
pracy/szkoły

Gdy muszę się przesiadać

Wybieram się do nieznanego (lub dawno
nieodwiedzanego) miejsca w mieście

Gdy zależy mi na punktualności

Jestem w mieście po raz pierwszy

Kiedy chcę sprawdzić, czy linia kursuje nadal
po tej samej trasie

Niedawno przeprowadziłam/łem się do miasta

Jestem za granicą

Inne

0

50

100

150

200
Max = 200

Q3 = 20
Q2 = 12
Q1 = 6
Min = 1

2,
3%

5,
4%

5,
1%

4,
0%

8,
5%

22
,7

%

12
,2

% 16
,2

%

17
,0

%

3,
4%

2,
6%

0,
6%

0,
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

D
ys

try
bu

an
ta

U
dz
ia
ł

udział
dystrybuanta

Inne
2,0%

Na 
przystanku

7,4%
W 

tramwaju/
autobusie

7,7%

W 
pracy/szkole

8,5%

W drodze na 
przystanek

27,0%

W domu
47,4%

62,8%

59,9%

17,0%

15,6%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sam znajduję lepsze rozwiązanie

Spóźnienie się na odjazd z własnej winy

Dłuższy czas dojścia na przystanek

Krótszy czas dojścia na przystanek

Inne



TransporT miejski i regionalny 11 2018

10

Również bardzo wysoko została oceniona łatwość korzy-
stania z planerów – rysunek 11. Dla większości ankietowa-
nych (97,4%) obsługa aplikacji jest łatwa. Pozostałe osoby 
wskazywały na swój brak umiejętności obsługi programów 
komputerowych, a tym bardziej aplikacji mobilnych czy 
internetowych. Dla starszych ludzi obsługa planerów po-
dróży jest skomplikowana, gdyż mają oni problem z odczy-
taniem czasu i odległości źródła od celu podróży. 

Większość ankietowanych deklaruje, że nie napotyka 
żadnych barier podczas korzystania z planerów podróży 
(44,0%) – rysunek 12. Czasami utrudnieniem są przeszko-
dy techniczne, jak brak Internetu (35,2%), dynamicznej 
aktualizacji odjazdów pojazdów (21,0%) lub smartfona 
(5,4%). Tylko 5,7% osób uważa, że sposób prezentacji wy-
ników wyszukiwania w planerach podróży jest nieczytelny. 

podróży z punktu początkowego do docelowego oraz infor-
macje o przesiadkach otrzymały odpowiednio ocenę 3,2 i 3,5. 
Najmniej istotną informacją okazał się sugerowany bilet na 
podróż i jego cena – ocena 6,3.

Najczęściej używane aplikacje internetowe i mobilne
Wśród aplikacji internetowych największą popularnością 
cieszyła się aplikacja jakDojade.pl (78,1%), chociaż ankieto-
wani czasem korzystają również z wyszukiwarki e-podróżnik.pl  
(6,5%) – rys. 14. Deklaracja korzystania przez większość 
ankietowanych z aplikacji jakDojade.pl nie jest zaskocze-
niem. Ta właśnie aplikacja jest już  bardzo długo dostępna, 
a ponadto stale rozbudowywana, posiada bogaty interferjs, 
mnogość funkcji i dostępność informacji na stronie.

Rys. 10.  
Struktura ocen przydatności 
planerów podróży
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11.  
Ocena łatwości  
korzystania z planerów 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Bariery podczas korzystania z planerów podróży
Źródło: opracowanie własne

Ankietowani zostali poproszeni o ocenę (w skali od 1 
do 7, gdzie 1 oznacza informację najważniejszą), które z in-
formacji/funkcji przekazywanych przez planery podróży są 
dla nich najważniejsze, czyli z których informacji korzystają 
najczęściej – rysunek 13. 

Najważniejszą informacją sugerowaną przez planery po-
dróży jest dla ankietowanych: godzina odjazdu z punktu 
początkowego i przyjazdu do celu – ocena 1,8. Znaczenie 
pozostałych informacji jest zdecydowanie mniejsze. Czas 

Rys. 13. Ocena znaczenia informacji z planerów podróży
Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Struktura korzystających z wyszukiwarek internetowych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 15. Struktura korzystających z wyszukiwarek mobilnych
Źródło: opracowanie własne
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Wśród aplikacji mobilnych najczęściej wykorzystywany 
jest jakDojade.pl (58,2%) lub MobileMPK (28,4%). Ten pla-
ner podróży również jest bardzo prosty w obsłudze i przej-
rzysty pod kątem udzielanych informacji. Z pozostałych 
aplikacji, takich jak Transportoid czy e-podróżnik korzysta 
odpowiednio 4,0% i 3,4% osób – rys. 15.

Wśród odpowiedzi „inne”, gdzie ankietowani sami po-
dawali nazwę aplikacji, pojawiła się ciekawa opcja, jaką jest 
aplikacja Go2Stop. Jest to aplikacja z rozkładami jazdy ko-
munikacji miejskich wielu miast polskich, w tym Krakowa. 
Zawiera bazy wszystkich linii autobusowych, tramwajo-
wych oraz nocnych. Program pracuje bez połączenia 
z Internetem, który potrzebny jest tylko w momencie po-
bierania aktualizacji baz danych z rozkładami. Jednak, aby 
zyskać na popularności, Go2Stop musiałoby być bardziej 
rozwinięte niż Jakdojade czy i MobileMPK, co jest bardzo 
trudne do zrealizowania ze względu na zaawansowane 
funkcje tych aplikacji. 

Podsumowanie
Informacja pasażerska jest jednym bardzo istotnych ele-
mentów w programach budowy zrównoważonego i czyste-
go transportu. Znaczenie wysokiej jakości usług transportu 
pasażerskiego oraz znaczenie i konieczność wdrażania sys-
temów ITS w tym wykorzystywanych dla potrzeb infor-
macji pasażerskiej wskazywano w wielu dokumentach unij-
nych [7, 8, 9]. Podkreślono w nich potrzebę optymalnego 
wykorzystania informacji pozyskiwanych o drogach, ruchu 
i podróżach oraz działań na rzecz obywateli jak: poprawa 
dostępności transportu dla osób z ograniczeniami ruchowy-
mi i poprawa informacji pasażerskiej.

Jedną z barier korzystania z publicznego transportu 
zbiorowego, którą bardzo często przytaczają mieszkańcy 
miast jest niewiedza, jak funkcjonuje komunikacja autobu-
sowa i tramwajowa i obawa, że korzystanie z niej będzie 
obarczone dużą stratą czasu, wysiłkiem i brakiem wystar-
czającego komfortu. Z drugiej strony, ankietowani w opisy-
wanym badaniu marketingowym deklarowali, że korzysta-
ją z publicznego transportu zbiorowego, ponieważ nie po-
siadają samochodu (53,2%), ale wiele osób wskazywało 
takie zalety tej formy podróżowania jak: możliwość omi-
nięcia korków ulicznych (30,8%), wygoda (6,6%) i atrak-
cyjne ceny biletów (5,1%) oraz brak problemów z parko-
waniem samochodu czy możliwość wykonywania innych 
aktywności podczas jazdy.

Planery podróży są jednymi z szeroko wykorzystywa-
nych aplikacji, które pomagają zlikwidować barierę niewie-
dzy i braku pewności podczas podejmowania decyzji o wybo-
rze środka transportu w realizacji podróży w różnych rela-
cjach, w tym również podróży w mieście. Przekazują 
w atrakcyjnej i czytelnej formie tekstowej lub graficznej  naj-
częściej potrzebne informacje jak: godzina odjazdu z punk-
tu początkowego i przyjazdu do celu, ale również czas doj-
ścia na przystanek, informacje o przesiadkach, czas oczeki-
wania na przesiadkę, informacje o czasie wyjścia z domu/
pracy/szkoły, aby zdążyć na odjazd, czas trwania podróży 
z punktu początkowego do docelowego, sugerowany bilet 

na podróż oraz jego cenę. Pozwalają przygotować się do 
podróży przed jej rozpoczęciem, znajdując najlepsze połą-
czenia oraz uniknąć nieprzewidzianych i niemiłych sytuacji 
jak trudności związane z brakiem dobrego skomunikowa-
nia kolejnych środków transportu czy spóźnienie na zapla-
nowane spotkanie. 

Planery podróży zyskują coraz większą popularność, 
gdyż ułatwiają podróżowanie, zapewniają ciągłą i aktualną 
informację nie tylko o ofercie przewozowej i wyborze naj-
lepszej trasy, ale również o nieprzewidzianych zdarzeniach 
i przerwach w ruchu pojazdów. 

Podnoszą standard obsługi pasażera w transporcie, a po-
przez informowanie zachęcają do wyboru środków publicz-
nego transportu zbiorowego. Dalszy ich rozwój i zastoso-
wanie będzie zależeć z jednej strony od rozwoju technologii 
informatycznych, natomiast z drugiej od szybkiego wypo-
sażenie pojazdów publicznego transportu zbiorowego 
w komputery pokładowe. Ciągle jeszcze barierą w rozwoju 
dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach ko-
munikacyjnych i funkcjonowania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych w czasie rzeczywistym jest brak wystarczającej 
liczby nadajników GPS oraz systemu do monitoringu floty 
pojazdów oraz przyjęcie reguły otwartości danych. Z punk-
tu widzenia pasażerów komunikacji zbiorowej te działania 
następują wolno i zbyt wolno w stosunku do zapowiedzi 
i deklaracji organizatorów transportu oraz szybkości zmian 
we wszystkich dziedzinach nauki i techniki oraz tempa ży-
cia mieszkańców dużych miast.

.
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dotycząca przyszłości transportu,  w tym transportu miejskiego i auto-
nomicznego. Postęp technologiczny (w tym: technologie informatycz-
ne, technologie nowych systemów pomiarowych, nawigacji satelitarnej, 
zasobników energii elektrycznej itp.) stwarza nowe możliwości rozwią-
zań i prawdopodobnie w najbliższym czasie zrewolucjonizuje transport, 
w tym transport miejski. Ta nadchodząca rewolucja niesie ze sobą nie 
tylko wyzwania techniczne, ale również potężne wyzwania w obszarze 
legislacji, konieczność zmian w mentalności ludzi itd. W przekonaniu 
autorów zmiany w transporcie w najbliższym czasie wpłyną istotnie na 
wszystkie aspekty naszego życia, podobnie jak maszyna parowa czy 
technologie internetowe. Szczególne znaczenie odegra sztuczna inteli-
gencja i związana z nią autonomizacja transportu. Problemem, który 
z perspektywy Polski jest też przedmiotem dyskusji, jest odpowiedź 
na pytanie: na ile Polska będzie tylko beneficjentem technologii, które 
wraz z postępem na świecie, niejako „przyjdą do naszego kraju”, na ile 
zaś Polska będzie współtworzyć nowe technologie? Artykuł poświęcony 
jest przede wszystkim autonomicznemu transportowi miejskiemu i sta-
ra się odnieść go do postawionych wyżej kwestii.
Słowa kluczowe: transport miejski, pojazdy elektryczne, pojazdy au-
tonomiczne.

Pojazdy autonomiczne  
w aglomeracjach miejskich1,2

Wstęp. do czego dążymy?
Zanim przejdziemy to problemów autonomizacji transpor-
tu, należy sformułować oczekiwania dotyczące transportu, 
w tym transportu miejskiego. Niektóre z tych oczekiwań 
zostały sformułowane poniżej:
1. Pojazdy powinny byś lokalnie zeroemisyjne lub nisko-

emisyjne (ograniczenia dotyczą tlenków azotu (NOx), 
węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek sta-
łych (PM)). Problemem jest również ograniczenie emisji 
CO2. 

Problemy te stają się niezwykle istotne chociażby 
z perspektywy pakietu zimowego i ograniczenia do 
550g/kWh emisji CO

2 
z elektrowni. O tym, czy pojazd 

jest tylko lokalnie zeroemisyjny, czy globalnie zeroemi-
syjny, decyduje system produkcji energii. W Polsce nie-
stety tzw. ślad węglowy w produkcji energii jest bardzo 
duży.

2. Pojazdy powinny być nisko energochłonne tzn. powinny 
cechować się małym poborem energii (czyli być obli ga-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację Wł. 
Choromański 50%, I. Grabarek 50%.

2 Artykuł przygotowany na XIII Konferencję „Zintegrowany transport publiczny 
w obsłudze miast i regionów”, Zakopane 24–26.10.2018r.

toryjnie wyposażone w układy rekuperacji energii). 
Analogicznie istotnym elementem jest relatywnie niska 
materiałochłonność w procesie produkcji. Ten element 
rzadko poruszany jest w opracowaniach zwłaszcza 
w Polsce. Niska materiałochłonność to w konsekwencji 
też istotny element oszczędności i pośrednia redukcja 
wpływu na środowisko. Istotną przesłanką w projekto-
waniu i ocenie nowych środków transportu jest ich po-
datność na procesy: recyklingu, remanufacturingu oraz 
bezpiecznej, ekologicznej utylizacji. Ten problem jest nie-
zwykle ważny, a zagadnienie wysoko technologicznie za-
awansowanego remanufacturingu staje się początkiem bar-
dzo burzliwie rozwijającego się biznesu. Przypomnijmy, 
że pod pojęciem remanufacturingu rozumiemy zaawanso-
wane technologicznie procesy regeneracji zużytych ele-
mentów. Remanufacturing stanowi istotny element tzw. 
circular economy. To właśnie remanufacturing istotnie 
wpływa na materiałooszczędność w procesie produkcji 
pojazdów.

3. Osobnym elementem, który musi być uwzględniony 
przy projektowaniu systemu, jest jego bezpieczeństwo. 
Ma ono wiele aspektów: od zagadnień mechanicznych 
do elektronicznych czy cyberbezpieczeństwa dla pojaz-
dów autonomicznych. To bardzo ważna cecha pojazdów 
i systemów transportu.

4. Dostosowanie do transportu osób o ograniczonej spraw-
ności powinno być istotną przesłanką projektowania no-
wych środków i systemów transportowych, jak i waż-
nym elementem ich oceny. Przesłanka ta ma wymiar nie 
tylko humanitarny, ale stanowi istotny problem spo-
łeczny (proces starzenia się społeczeństwa i znaczący 
procent ludzi starszych o ograniczonej mobilności po-
wodowany różnymi schorzeniami).

5. Pojazdy powinny mieć dobrze zdefiniowaną infrastruk-
turę. Koszt i trwałość tej infrastruktury (np. koszt przy-
padający na pasażerokilometra i zadany czas pracy dla 
predefiniowanego cyklu pracy). Nowe pojazdy np. zasi-
lane energią elektryczną, LNG, wodorem itd., bez infra-
struktury zasilania w te media praktycznie nie mogą 
funkcjonować.

6. Dla nowych rozwiązań (np. pojazdy elektryczne) istotne 
jest zapewnienie wymaganych parametrów eksploata-
cyjnych, takich jak: zasięg przy jednym „tankowaniu” 
czy czas tankowania (słowo „tankowanie” ma tu znacze-
nie umowne: może oznaczać np. czas naładowania baterii). 
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Problem czasu tankowania ma trochę bardziej złożony 
sens przy takich rozwiązaniach jak hybrydy szeregowe: 
baterie litowo-jonowe – ogniwa wodorowe czy silnie 
rozwijająca się technologia ogniw paliwowych (szczegó-
łowa analiza wykracza poza zakres tego materiału).

7. W kształtowaniu nowych systemów i środków trans-
portu miejskiego trzeba uwzględniać pewne ogólne 
trendy, w szczególności uwzględnienie faktu, że zdecy do-
wanie preferowany będzie transport publiczny (z ogra-
niczeniem transportu indywidualnego) lub nowe formy 
użytkowania środków transportu (jak np. car sharing 
czy carpooling).

Charakterystyka pojazdów autonomicznych
Na początku należy odnieść się do terminów: pojazd au-
tomatyczny, pojazd autonomiczny czy technologie CAD. 
Pojęcia te są różnie w literaturze rozumiane. Dla potrzeb 
tego artykułu autorzy będą przyjmować następujące rozu-
mienie tych pojęć:

•	 Pojazd automatyczny ma znaczenie najbardziej ogól-
ne, tzn. odnosi się do różnych rodzajów automatyza-
cji, w tym np. zastosowaniu systemów sygnalizują-
cych przekroczenie pasa ruchu, aktywnego tempo matu 
itd. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku pojawiło się 
wiele prac i systemów dotyczących tych problemów, 
jak np. system AVCS (amerykański Advanced Vehicle 
Transport System).

•	 Pojazdy CAD to pojazdy pracujące w systemie „con-
nected automated driving”. Związane są one z tech-
nologami „automotive Internetworking”. Jedną z po-
zycji literatury charakteryzujących te technologie jest 
[6]. Pojazdy CAD generują i wymieniają informacje 
z innymi pojazdami i elementami infrastruktury, sie-
ciami informatycznymi, tzw. cloud computing itp. Tech-
nologie te znajdują zastosowanie również w niektó-
rych aspektach technologii autonomicznych np. w tzw. 
platooningu [7].

•	 Pojazdy autonomiczne to takie pojazdy, które na róż-
nych poziomach autonomizacji pozwalają na kiero-
wanie pojazdem bez udziału człowieka. Te pojazdy 
stanowią niewątpliwie największe wyzwanie współ-
czesnej motoryzacji i systemów transportu. To rów-
nież największe aktualnie wyzwanie z zakresu infor-
matyki

 
Pojęcie autonomizacji odnosi się przede wszystkim do 

transportu drogowego, jakkolwiek pojęcie autonomizacji 
może dotyczyć również pojazdów torowych. Niektóre z ta-
kich pojazdów noszą nazwę APM (Automated People Mover). 
Przykładem takiego systemu może być np. system monora-
ilu – Innovia 300 (rys. 1).

Szczególnym autonomicznym systemem torowym jest 
system PRT (Personal Rapid Transit) [2]. Składa się on z ma-
łych pojazdów (4–5 osobowych). System charakteryzuje się 
tzw. transportem point to point tzn. między przystankiem 
początkowym a końcowym nie ma przystanków pośred-
nich. Połączenie między przystankiem początkowym a koń-

cowym jest redundantne (jest więcej niż jedna droga reali-
zująca zadanie – system wybiera drogę optymalną np. mi-
nimalizującą czas podróży z uwzględnieniem aktualnej 
sytuacji drogowej). Pojazdy PRT stanowią analogię do po-
jazdów autonomicznych na poziomie L4/B. 

Na rysunku 2 przedstawiono poziomy autonomizacji 
pojazdów według klasyfikacji SAE z wprowadzonymi mo-
dyfikacjami [3]. Klasyfikacja na poziomie L2 nie pozwala 
na autonomizację jazdy. Na poziomie 3 mamy do czynienia 
z warunkową autonomizacją. W trakcie jazdy w trybie au-
tonomicznym kierowca musi kontrolować działanie autopi-
lota i w sytuacji zagrożenia niezwłocznie przejąć kontrolę 
nad pojazdem. W trybie L4/A po włączeniu trybu autono-
micznego kontrola autopilota nie jest konieczna. W trybie 
L4/B pojazd pracuje tylko w trybie autonomicznym. 
Ingerencja człowieka (poza przyciskami awaryjnymi np. 

Rys.1. System monorailu Innovia 300 – firmy Bombardier

Rys. 2. Poziomy autonomizacji na poziomach 2–5 według klasyfikacji SAE (Society of 
Automotive Engineers) uogólnionej w raporcie [3] 
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STOP) jest niemożliwa. Ograniczona jest również liczba 
możliwych manewrów. W istocie pojazd porusza się po wir-
tualnym (nie mechanicznym) torze. Ta technologia jest 
zbliżona do transportu PRT. Na obecnym poziomie rozwo-
ju technologii pojazdów autonomicznych mamy do czynie-
nia z pojazdami L3 oraz L4/B.

Poziom L5 to pełna autonomizacja pojazdu (niezależna 
od pogody, infrastruktury itd.). Pojazdy L5 prawdopodob-
nie pojawią się za 30–50 lat.

oczekiwania związane z pojazdami autonomicznymi
Pierwszą istotną przesłanką stymulującą rozwój pojaz-
dów autonomicznych jest ograniczenie liczby wypadków. 
W większości powodowane są one czynnikiem ludzkim. To 
przede wszystkim: jazda ze zbyt dużą prędkością, rozpro-
szenie uwagi (np. rozmowa przez telefon komórkowy), jaz-
da pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zmęczenie 
i monotonia [4]. Zakłada się, że autonomiczne kierowanie 
z wykorzystaniem autopilota wyeliminuje wymienione po-
wyżej przyczyny wypadku, jakkolwiek zależeć to będzie 
od niezawodności i poprawności działania systemów po-
miarowych, systemów pozycjonowania pojazdów, a przede 
wszystkim oprogramowania. Pojawiają się nowe zagroże-
nia, jak na przykład: ataki w cyberprzestrzeni, nie spełnie-
nie warunków kompatybilności elektromagnetycznej czy 
możliwość wykorzystania pojazdów autonomicznych do 
zamachów terrorystycznych.

Drugą nadzieją związaną z pojazdami autonomiczny-
mi jest poprawienie mobilności osób o ograniczonej 
sprawności (chodzi o różne rodzaje niepełnosprawności 
np. niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie wzroku 
itd.). Następna przesłanka to optymalizacja tras ruchu, 
a w konsekwencji minimalizacja zużycia energii. Pojazdy 
autonomiczne zrewolucjonizują zapewne handel, zarów-
no w sensie dostarczania towarów do sklepów oraz do-
starczania towarów do naszych domów (np. Nuro self-dri-
ving delivery vehicle).

Oczywiście można w tym miejscu snuć wiele futury-
stycznych wizji, tym niemniej wszystkie prognozy podkreś-
lają nieuniknione nadejście ery samochodów autonomicz-
nych i ich znaczącej ingerencji w nasze życie.

Polska koncepcja
Polska koncepcja pojazdów autonomicznych i systemów 
transportu autonomicznego powstała po realizacji projektu 
„Eco Mobilność” [1,2] na Wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej w Zakładzie Systemów Informatycznych 
i Mechatronicznych w Transporcie. Przedstawiona zosta-
ła po raz pierwszy w raporcie [8]. Rozwiązanie integruje 
trzy technologie: PRT, pojazdy autonomiczne na poziomie 
L4/B, samochody elektryczne (rys. 3). Wszystkie pojazdy 
mają napęd elektryczny z systemem rekuperacji energii 
wykorzystującym superkondensator. System podzielony 
jest na dwa podsystemy:

•	 System HMASSUT Prometheus,
•	 Eco-samochód elektryczny – warunkowo autonomicz-

ny na poziomie L4/B.

HMASSUT Prometheus – opis systemu
System stanowi istotnie rozszerzenie w stosunku do, znanego 
w literaturze, systemu PRT. Integruje w sobie trzy technolo-
gie: PRT, pojazdu elektrycznego i pojazdu autonomicznego. 
System ten składa się z małych czteroosobowych pojazdów 
elektrycznych poruszających się autonomicznie po lekkiej 
nadziemnej infrastrukturze (w trybie autonomicznym i toro-
wym). Pojazdy realizują transport point to point, tzn. od przy-
stanku początkowego do końcowego, nie ma przystanków 
pośrednich, dodatkowo same wybierają optymalną trasę 
podróży. Pojazdy w tym samym trybie mogą poruszać 
się po drogach, na których współużytkują drogę z innymi 
pojazdami. W tym przypadku również zachowany jest tryb 
autonomiczny (na poziomie L4 /B/) – jest to tryb jazdy bez 
kierowcy. Pojazd wykorzystuje tor elektroniczny (sygnały 
elektromagnetyczne generowane z instalacji drogowej) lub 
(na dalszym etapie rozwoju systemu) tor wyznaczony przez 
pomiarowy samochód wykorzystujący pomiar radarowy, li-
darowy i z kamer. W drugim przypadku system w kiero-
waniu pojazdem wykorzystuje technologię maszynowego, 
głębokiego uczenia (z silnym uwzględnieniem sztucznej in-
teligencji, w tym głębokich sieci neuronowych).

Rys. 3. Ilustracja wykorzystanych technologii w systemie HMASSUT Prometheus

Rys. 4. Ilustracja opracowanego już systemu PRT stanowiącego istotną cześć systemu 
HMASSUT Prometheus (wraz z preprototypami). Opis systemu wraz z preprototypami można 
znaleźć w pracach [1,2] oraz na stronie www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl
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Eco-samochód elektryczny – warunkowo autonomiczny  
na poziomie L4/B
Niniejszy system stanowi uzupełnienie systemu HMASSUT 
Prometheus. Wykorzystuje on te same lub podobne tech-
nologie jak wspomniany system HMASSUT. Samochód 
może poruszać się w trybie normalnym oraz driverless, czyli 
bez kierowcy, na poziomie L4/B (warunkowa autonomiza-
cja). Idea rozwiązania została zilustrowana na rys. 5. Pojazd 
przystosowany jest zarówno do przewozu osób sprawnych, 
jak i niepełnosprawnych. Przy czym niepełnosprawność 
może wynikać z uwarunkowań chorobowych związanych 
z wiekiem. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne 
kabiny pojazdu umożliwia osobie z niedowładem koń-
czyn dolnych samodzielne jego użytkowanie w trybie au-
tonomicznym oraz kierowanie (w trybie normalnym) bez 
konieczności przesiadania się z wózka na fotel kierowcy. 
Uniwersalność pojazdu uzyskano dzięki opuszczanej pod-
łodze do poziomu ulicy, rozkładanym progom w bocznych 
drzwiach oraz otwieranym tylnym drzwiom, stanowią-
cym jednocześnie pochylnię umożliwiającą wjazd wóz-
ków. Ponadto, boczne wejścia wyposażono w dodatkowe 
uchwyty, ułatwiające pokonywanie progu samochodu. 
Interfejs kierowcy składa się z trzech elementów: pilo-
ta, kierownicy wielofunkcyjnej i monitora dotykowego. 
Kierownica skupia w sobie zarówno funkcje hamowania 
jak i przyspieszania (specjalne obręcze umieszczone na 
kole kierownicy), jak również przyciski umożliwiające 
uruchamianie kierunkowskazów, wycieraczek i świateł. 
Jej obsługa realizowana jest za pomocą kończyn górnych. 
Elementy interfejsu zamocowane są na ruchomym pulpi-
cie, umożliwiającym dostosowanie jego położenia do cech  
wymiarowych kierowcy. 

W jeździe w trybie driverless (bez kierowcy) pojazd wy-
korzystuje wirtualny tor opisany w rozdziale poprzednim 
i dedykowany dla systemu HMASSUT Prometheus. W ten 
sposób oba systemy są komplementarne i częściowo wy-
korzystują tę samą infrastrukturę. Pojazd wyposażony jest 

w system steer by wire. Powoduje to, że obok klasycznego 
układu kierowniczego można do kierowania pojazdem 
wykorzystywać np.: kierownice wielofunkcyjne, joystick 
itp. Można zatem łatwo dopasowywać pojazd do specy-
ficznych wymagań np. osób z ograniczoną sprawnością.

Podstawowe przeszkody we wprowadzaniu 
nowych technologii
Zanim przejdziemy do przeszkód dotyczących pojazdów 
autonomicznych sformułujmy pewne uwagi bardziej ogól-
ne. Otóż samochody autonomiczne niewątpliwie (takie 
są praktycznie wszystkie prognozy) będą pojazdami elek-
trycznymi. W dalszym ciągu nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, co będzie źródłem energii elektrycznej 
w tych pojazdach. Jak na razie są nimi akumulatory litowo-
-jonowe (często wspomagane ogniwem wodorowym lub/i 
superkondensatorem). Trudności z pojemnością tych roz-
wiązań, złej podatności na recykling, powodują szukanie 
innych rozwiązań. Na szczególną uwagę, zdaniem autorów, 
zasługują technologie ogniw paliwowych opartych na tech-
nologii metanu (a ściśle metanolu). Tematem niejako „dy-
żurnym” jest problem produkcji energii elektrycznej. Dla 
Polski, gdzie energia wytwarzana jest przede wszystkim 
przez elektrownie węglowe, jest to problem o podstawo-
wym znaczeniu.

Z kolei jeżeli przejdziemy do autonomizacji, problemy 
można sklasyfikować w następujących obszarach:
a) W dalszym ciągu problemem podstawowym są trud-

ności technologiczne. Jeżeli zakładamy, iż samochód 
autonomiczny spowoduje raptowne zmniejszenie licz-
by wypadków (za który obecnie w około 90% odpo-
wiedzialny jest człowiek), to musimy jednocześnie za-
łożyć, iż system sterowania pojazdem jest bezpieczny 
i niezawodny. W pracy [8] słusznie zauważono, że ak-
tualnie nie mamy dostatecznych danych ani zwalido-
wanych systemów symulacyjnych, by dokonać takiej 
oceny.

b) Wprowadzenie technologii pojazdów autonomicznych 
wiąże się z poważnymi problemami legislacyjnymi. 
Wymagane jest przewartościowanie pojęć „kierowcy”, 
odpowiedzialności za kolizje, warunków dopuszczenia 
pojazdów do ruchu, wymaganych umiejętności „pasa-
żera”, wprowadzenia nowych standardów, wreszcie 
międzynarodowej unifikacji prawa o ruchu drogowym.

c) Wprowadzenie pojazdów autonomicznych nie zyskuje 
akceptacji władz miast. Brak kompetentnych kadr, oba-
wa przed potencjalnym ryzykiem niepowodzenia to tyl-
ko niektóre czynniki wstrzymujące wprowadzenie no-
wej technologii.

d) Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie autonomizacji, 
zwłaszcza na poziomie 5, spowoduje wpływ tej techno-
logii na praktycznie wszystkie aspekty naszego życia. 
W dniu dzisiejszym formułowane są różne futurystycz-
ne prognozy, ale następstwa dotyczące wprowadzenia 
tej nowej technologii budzą obawy i tak naprawdę nie 
wszystkie jesteśmy w stanie przewidzieć (np. zmian na 
rynku pracy). 

Rys. 5. Ilustracja koncepcji Eco-samochodu elektrycznego. Projekt w znacznej części zapro-
jektowany został i wykonany (łącznie z dizajnem) w ramach projektu ECO-Mobilność 
Źródło: [1, 2]
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Niektóre stosowane technologie informatyczne
Zakres stosowanych technologii przy syntezie samochodu 
autonomicznego jest tak bogaty, że nie sposób go przedsta-
wić w niniejszym artykule. Ograniczmy się tylko do zasy-
gnalizowania niektórych problemów oraz wskazania pew-
nych dylematów. Niewątpliwie technologia samochodu 
autonomicznego wymaga rozwiązania co najmniej trzech 
problemów:

•	 bardzo dokładnego pozycjonowania położenia samo-
chodu oraz określenia obowiązujących praw ruchu,

•	 oceny sytuacji w otoczeniu pojazdu (inne pojazdy, 
piesi, inne przeszkody itd.),

•	 podjęcia decyzji o wykonaniu manewru i jego prze-
prowadzenie.

W zasadzie każdy obszar wymieniony powyżej jest 
wyzwaniem. Ponadto wszystkie operacje muszą zachodzić 
w czasie rzeczywistym przy bardzo dużej liczbie danych 
(tzw. Big Data Problem, a zatem wymagana jest bardzo 
duża szybkość obliczeń. Sensory stosowane w pojazdach 
i systemy pozycjonowania to między innymi: DGPS, 
IMU, lidary, radary, kamery, mapy cyfrowe). Szybkość 
obliczeń zapewniają procesory przystosowane do przetwa-
rzania równoległego (GPU), dedykowane już samocho-
dom autonomicznym. Złożoność stosowanych algoryt-
mów wymaga wykorzystania technologii sztucznej inteli-
gencji (Deep Learningu [9]). Problem sztucznej inteligencji 
to problem systemów samouczących się. Skuteczność 
tych systemów jest bardzo duża. Jakkolwiek rodzą się 
obawy przed wyalienowaniem się tej technologii spod 
kontroli człowieka.

Podsumowanie
W przekonaniu autorów nadejście ery pojazdów autono-
micznych jest nieuchronne (rys. 6). Aktualnie ogromne 
środki publiczne oraz prywatne przeznaczane są na ba-
dania nad transportem autonomicznym. Autonomizacja 
całkowicie zmieni strukturę przemysłu motoryzacyjnego. 
Udział szeroko rozumianych technik informatycznych 
stanie się dominujący. W Polsce nie ma klimatu do tego 
typu badań. Polskie firmy nie są zainteresowane finanso-

waniem badań (bardzo kosztownych), które efekty finan-
sowe przyniosą (jeżeli przyniosą) w bliżej nieokreślonej 
przyszłości. Również władze miast nie są zainteresowane 
inwestycjami w jeszcze ryzykowny transport autonomicz-
ny. Wprawdzie zapisy o możliwości testowania samocho-
dów autonomicznych w Polsce znalazły się w Ustawie 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale przez-
naczone na ten cel środki publiczne są praktycznie żadne. 
A zatem rodzi się pytanie: czy lepiej inwestować w wąt-
pliwej jakości inwestycje w innowacyjny polski pojazd 
elektryczny czy w innowacje (zwłaszcza w zakresie inno-
wacji informatycznych i innowacji dotyczących autono-
micznego transportu miejskiego) dotyczące pojazdów au-
tonomicznych. Zdaniem autorów to drugie rozwiązanie 
jest zdecydowanie lepsze.
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Rys. 6. Wyzwania dla samochodu autonomicznego na poziomie L5: nasz świat jest skomplikowany, nieprzewidywalny i niebezpieczny
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Streszczenie: W artykule zaprezentowane są etapy zmian w organiza-
cji zarządzania publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 
1990–2018. Pierwszy etap obejmuje okres lat 1990–2000, który cha-
rakteryzował się pełnym zmonopolizowaniem kolejowych przewozów 
pasażerskich w przedsiębiorstwie państwowym PKP. Kolejny etap to 
lata 2001–2008, kiedy to ustanowiono nowe zasady organizowania 
i finansowania kolejowych przewozów pasażerskich oraz z PKP wy-
odrębniono kolejowe spółki pasażerskie, takie jak PKP Intercity, PKP 
Przewozy Regionalne, PKP WKD i PKP SKM w Trójmieście. Ponadto 
na tym etapie pojawiły się pierwsze w Polsce koleje samorządowe i pry-
watny przewoźnik kolejowy. Trzeci etap zmian organizacji zarządzania 
publicznym transportem kolejowym obejmuje lata 2009–2018. Jest to 
etap ukształtowania się obowiązującego obecnie modelu zarządzania 
tym segmentem przewozów pasażerskich, powstały w wyniku wdroże-
nia przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z grudnia 
2010 roku. Na tym etapie ewolucji powstały ponadto kolejne kolejo-
we spółki samorządowe. Rynek kolejowych przewozów pasażerskich 
w Polsce obecnie obsługuje 12 przewoźników.
Słowa kluczowe: transport publiczny, transport kolejowy, kolejowe 
przewozy regionalne, kolejowe przewozy międzywojewódzkie.

Zarządzanie publicznym  
transportem kolejowym w Polsce  
w latach 1990–20181,2

Wprowadzenie
Publiczny transport zbiorowy to pojęcie stosunkowo nie-
dawno zdefiniowane w polskim prawodawstwie transpor-
towym i oznacza ono „powszechnie dostępny regularny 
przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu 
i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyj-
nych lub sieci komunikacyjnej”3. Tak rozumiany transport 
zbiorowy może być realizowany z zastosowaniem całego 
spektrum istniejących współcześnie środków transportu: 
kolei, metra, tramwajów, autobusów, trolejbusów, statków 
żeglugi śródlądowej i samolotów.

Tytuł artykułu wskazuje, że przedmiotem rozważań 
będzie jedynie niewielka, chociaż bardzo istotna, część ca-
łego polskiego publicznego transportu zbiorowego, którą 
jest transport kolejowy, natomiast drugim ograniczeniem 
jest koncentracja tylko na problematyce ewolucji i zmian 
w organizacji zarządzania kolejowym transportem pasa-
żerskim na przestrzeni lat 1990–2018. Takie ograniczenia 
pozwolą w tekście artykułu wskazać na drogę zmian, którą 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.
2 Artykuł przygotowany na XIII Konferencję „Zintegrowany transport publiczny 

w obsłudze miast i regionów”, Zakopane 24–26.10.2018 r.
3 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,  Dz. U. 

2011, Nr 5 poz. 13.

przeszedł kolejowy transport pasażerski w Polsce od roz-
poczęcia transformacji systemowej w 1990 roku aż po lata 
bieżące.

Zarządzanie publicznym transportem kolejowym  
w latach 1990–2000
W momencie rozpoczęcia transformacji systemowej  
w Polsce cały pasażerski transport kolejowy był wykonywa-
ny w przedsiębiorstwie PKP. Obowiązujące wówczas prze-
pisy prawa dawały przedsiębiorstwu PKP faktyczny mono-
pol na wszelką działalność w zakresie transportu kolejowe-
go. Przedsiębiorstwo to podlegało wówczas bezpośrednio 
ministrowi transportu.

Można stwierdzić, że w pierwszych latach transformacji 
systemowej przedsiębiorstwo PKP pozostawało nie tylko 
sektorowym monopolistą w zakresie transportu kolejowe-
go4, ale było też zarządzane przez władze państwowe w sys-
temie bezpośrednim, charakterystycznym dla okresu go-
spodarki planowej5. W systemie tym zarządzany był cały 
publiczny kolejowy transport pasażerski, przy czym za po-
ciągi dalekobieżne (typu intercity i ekspresowe) oraz mię-
dzynarodowe odpowiadała Dyrekcja Generalna PKP, a za 
pozostałe pociągi pasażerskie Dyrekcje Okręgowe Kolei 
Państwowych (DOKP)6. Przepisy ustawy o przedsiębiorstwie 

4 Monopol PKP próbowano złamać. W 1991 roku z inicjatywy władz regional-
nych województwa lubuskiego utworzono pierwszą w Polsce kolej lokalną pod 
nazwą „Lubuska Kolej Regionalna”(LKR), która w okresie maj 1993–luty 1994 
wykonywała kolejowe przewozy pasażerskie w województwie lubuskim (głównie 
na liniach, które PKP planowały zamknąć). Próba te nie powiodła się ze względu 
na trudności z dofinansowaniem deficytowych przewozów pasażerskich. W końcu 
w 1997 roku LKR została zlikwidowana.  

5 Zdaniem autora, stąd właśnie bierze się źródło trwającego do czasów współczes-
nych przekonania dużej części społeczeństwa oraz większości przedstawicieli me-
diów, że w przypadku, gdy mają miejsce zakłócenia w ruchu kolejowym, np. opóź-
nienia pociągów, niedogodności w rozkładzie jazdy, tłok w pociągach, odwoływa-
nie pociągów, itp. krytykę kieruje się pod adresem ministra transportu, ponieważ 
uważa się, że to właśnie minister zarządza koleją, co oczywiście od dawna nie ma 
miejsca.

6 W połowie lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia PKP uruchomiały dobo-
wo około 5200 pociągów pasażerskich. Zdecydowaną większość stanowiły pociągi 
regionalne i w aglomeracjach miejskich o niezbyt wysokich standardach jako-
ściowych. Warto jednak odnotować, że w 1992 roku uruchomiono, nowoczesną 
na owe czasy, kompleksową ofertę pociągów kwalifikowanych o standardzie EC 
(EuroCity – 3 połączenia międzynarodowe) i IC (InterCity – 12 połączeń kra-
jowych), którą uzupełniała sieć 30 krajowych połączeń Ex (ekspresowych) oraz 
6 połączeń pociągami hotelowymi. Oferta ta miała relatywnie wysoką akceptację 
społeczną. Szerzej na ten temat, zob.: J. Engelhardt, Transport kolejowy w Polsce 
w warunkach transformacji gospodarki, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 
1998, t. II Działalność przedsiębiorstwa PKP, s. 48–52.     
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państwowym „Polskie Koleje Państwowe” z 1989 roku7 za-
kładały wprawdzie niezwykle szczodre dofinansowanie ko-
lejowych przewozów pasażerskich, ale w praktyce pierwszej 
połowy lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia nigdy 
nie były stosowane. Polityką ówczesnych rządów było ogra-
niczanie wszelkich dotacji na fali walki z inflacją i ogólnych 
trudności gospodarczych charakterystycznych dla pierw-
szego okresu transformacji systemowej. W tej sytuacji, 
przy utrzymującym się permanentnie deficycie w kolejo-
wych przewozach pasażerskich, przedsiębiorstwo PKP 
zmuszone było do co najmniej częściowego pokrywania 
tego deficytu z nadwyżki uzyskiwanej w przewozach towa-
rowych. Było to zjawisko gospodarczo bardzo szkodliwe, 
ponieważ taryfy towarowe utrzymywały się na zawyżonym 
poziomie, a to z kolei obniżało konkurencyjność transportu 
kolejowego względem transportu drogowego8. Niem niej 
jednak władze państwowe akceptowały taką sytuację aż do 
2001 roku.

W 1995 roku sejm uchwalił nową ustawę o PKP9, po-
zostawiając je dalej przy formule organizacyjno-prawnej 
przedsiębiorstwa państwowego, ale zmieniając jego ustrój 
wewnętrzny oraz zasady dofinansowania deficytowej 
działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażer-
skich z budżetu państwa. Do wewnętrznego systemu za-
rządzania wprowadzono, na wzór spółek handlowych, 
dwa organy kolegialne, a mianowicie Radę PKP i Zarząd 
PKP, co zwiększyło autonomię decyzyjną PKP względem 
ministra transportu (część kompetencji ministra przejęła 
Rada PKP). Przyjęty w tej ustawie sposób dofinansowa-
nia kolejowych przewozów pasażerskich był – jak na owe 
czasy – dość nowatorski. Zakładał on, że: „budżet pań-
stwa wyrównuje PKP, w formie dotacji przedmiotowej, 
różnicę między sumą uzasadnionych kosztów krajowych 
przewozów pasażerskich z narzutem zysku a kwotą przy-
chodów uzyskanych za te przewozy”10. Kwota dotacji na-
leżnej PKP miała być określana na podstawie sieci połą-
czeń kolejowych realizowanej w przewozach krajowych 
przez PKP i uzgodnionej z rządem w ramach umowy za-
wieranej pomiędzy Skarbem Państwa (ministrem trans-
portu) a Zarządem PKP. W momencie uchwalania usta-
wy przedsiębiorstwo PKP nadal pozostawało sektorowym 
monopolistą w zakresie wykonywania w Polsce kolejo-
wych przewozów pasażerskich. 

Nowe zasady dofinansowania kolejowych przewozów 
pasażerskich określone w ustawie o PKP z 1995 roku nigdy 
nie znalazły odzwierciedlenia w praktyce. Ówczesne 
Ministerstwo Finansów nigdy ich nie akceptowało i nadal 
przyjmowało w ustawach budżetowych kwoty dotacji 
znacznie niższe niż wynikałoby to z przepisów ustawowych. 
Nigdy też nie doszło do podpisania umowy pomiędzy mini-
strem transportu reprezentującym Skarb Państwa a Zarzą-
dem PKP w sprawie ustalenia sieci połączeń kolejowych i na-

7 Dz. U. z 1989 r., nr 26, poz. 138.
8 Szerzej na ten temat, zob.: J. Engelhardt, Transport …, op.cit., s. 41–44.
9 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje 

Państwowe”, Dz. U. z 1995 r. nr 95, poz. 474.
10 Tamże.

leżnych z tego tytułu dotacji. W rezultacie, pod rządami 
nowej ustawy system zarządzania kolejowymi przewozami 
pasażerskimi nie uległ istotnym zmianom.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiły się 
jednak nowe elementy związane z polityką transportową 
państwa, które najpierw w gremiach kierowniczych PKP, 
a później w Ministerstwie Transportu wywoływały dysku-
sję o potrzebie podjęcia bardziej radykalnych reform całe-
go PKP, w tym segmentu działalności związanej z kolejo-
wymi przewozami pasażerskimi. Polska od 1991 roku 
miała podpisaną umowę stowarzyszeniową z Unią 
Europejską. Perspektywa pełnego członkowstwa była 
wówczas jeszcze dość odległa, ale już wtedy rząd był zo-
bowiązany uwzględniać w prawodawstwie wewnętrznym 
zalecenia dyrektyw unijnych odnoszących się do sektora 
kolejowego, a w szczególności były to: dyrektywa 91/440 
w sprawie rozwoju kolei wspólnoty11, dyrektywa 95/18 
dotycząca wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejo-
wym12 oraz dyrektywa 95/19 dotycząca alokacji poten-
cjału infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za infra-
strukturę13. Zawierały one kilka grup fundamentalnych 
zaleceń dla państw członkowskich (oraz stowarzyszo-
nych), które można określić jako filary nowego ładu ryn-
kowego w europejskim sektorze kolejowym. Chodziło 
między innymi o zagwarantowanie niezależności zarzą-
dzania przedsiębiorstwami kolejowymi oraz uzdrowienie 
struktury finansowej przedsiębiorstw kolejowych (rozu-
miane jako oddłużenie i zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu dofinansowania bieżącego działalności deficyto-
wej), o oddzielenie funkcji zarządzania infrastrukturą ko-
lejową od funkcji eksploatacji (wykonywania przewozów) 
w przedsiębiorstwach kolejowych oraz o wdrożenie zasa-
dy odpłatnego korzystania z usług dostępu do infrastruk-
tury kolejowej.

Na fali dyskusji inspirowanych perspektywą wejścia do 
Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwie PKP oraz w mini-
sterstwie transportu zrodziła się idea przekształcenia PKP 
w holding spółek. Wymagało to w pierwszej kolejności 
odejścia od obszarowej organizacji zarządzania wewnętrz-
nego w PKP poprzez DOKP na rzecz wprowadzenia struk-
tury dywizjonalnej zarządzanej według wyodrębnionych 
sektorów lub pionów działalności i ostatecznie w 1998 
roku, po likwidacji okręgów kolei, utworzono w PKP 
Sektor Przewozów Pasażerskich. Zmiana ta nie była jednak 
dostrzegalna z zewnątrz, z punktu widzenia całego otocze-
nia PKP, ale stanowiła swoiste preludium do dalszych, bar-
dziej radykalnych zmian. 

W latach 1999–2000 w Ministerstwie Transportu 
trwały prace nad ustawą, która całkowicie przekształciła 
istniejące przedsiębiorstwo państwowe PKP w holding 
spółek. Oznaczało to, że zarządzanie publicznym trans-
portem kolejowym w następnych latach ulegnie zasadni-
czym zmianom.

11 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 1991, L 237/25.
12 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 1995, L 143/70. 
13 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 1995, L 143/75.
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Zarządzanie publicznym transportem kolejowym 
w latach 2001–2008
Grupa spółek kolejowych pod umowną nazwą „Grupa 
PKP SA” powstała w wyniku realizacji przepisów usta-
wy z 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”14 (dalej: ustawa restrukturyza-
cyjna). Przepisy ustawy przewidywały przekształcenie PKP 
w jedno osobową spółkę Skarbu Państwa, utworzenie spółki 
pod nazwą „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” 
(PKP PLK SA) do prowadzenia działalności w zakresie za-
rządzania liniami kolejowymi, utworzenie spółek przewo-
zowych do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych 
przewozów pasażerskich i towarowych mających kontynu-
ować działalność przewozową PKP oraz utworzenie spółek 
do prowadzenia innej działalności.

Wymienione grupy rodzajowe spółek kolejowych podję-
ły działalność w pełnym zakresie od 1 października 2001 
roku. W tej grupie znalazły się dwie spółki pasażerskie, 
a mianowicie PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne. 
Wcześniej, w połowie 2001 roku, podjęły działalność dwie 
inne wyodrębnione w PKP spółki, będące typowymi kole-
jami aglomeracyjnymi, tj. Warszawska Kolej Dojazdowa – 
WKD i Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – SKM.

W przywołanej wyżej ustawie znalazły się bardzo ważne 
przepisy nowelizujące art. 22 ustawy o transporcie kolejo-
wym z 1997 roku15, zgodnie z którymi:

•	 organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów 
pasażerskich należało do zadań własnych samorządu 
województwa, a środki finansowe na te zadania okre-
ślać miała corocznie ustawa budżetowa;

•	 regionalne przewozy pasażerskie mogły być dofinan-
sowywane z budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego;

•	 organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów 
pasażerskich o zasięgu międzywojewódzkim, z wyjąt-
kiem przewozów kwalifikowanych, należało do zadań 
ministra właściwego do spraw transportu, działające-
go w tym zakresie w porozumieniu z ministrem właś-
ciwym do spraw finansów publicznych, a środki fi-
nansowe na te zadania miała określać corocznie 
ustawa budżetowa, do czasu osiągnięcia rentowności 
tych przewozów.

 
Ogólnie można stwierdzić, że od 2001 roku w wyniku 

realizacji ustawy restrukturyzacyjnej rząd stworzył całko-
wicie nowy model organizacji zarządzania publicznym 
transportem kolejowym, który miał następujące cechy:
1. instytucjonalne rozdzielenie pomiędzy działalnością w za-

kresie kolejowych przewozów towarowych a działalnością 
w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich;

2. komercjalizacja działalności w zakresie kolejowych prze-
wozów pasażerskich, w wyniku utworzenia 4 spółek  

14 Dz. U. z 2000 r. nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami.
15 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. z 1997 r.  

Nr 96, poz. 591. Ustawa ta zastąpiła przestarzałą ustawę o kolejach z 1960 r.

kolejowych, które powinny finansować swoją działal-
ność z przychodów przewozowych oraz z dotacji, która 
jest zrównana z przychodami ze sprzedaży usług;

3. wyróżnienie kolejowych przewozów międzywojewódz-
kich i kolejowych przewozów regionalnych; 

4. rozdział pomiędzy działalnością niedotowaną z budże-
tów publicznych a działalnością dotowaną – kolejowe 
przewozy międzywojewódzkie kwalifikowane, tj. pocią-
gi dalekobieżne o podwyższonym standardzie ekspreso-
we oraz intercity, zostały wyłączone spod możliwości 
wsparcia finansowego;

5. podział zadań w zakresie obowiązku organizowania i fi-
nansowania kolejowych przewozów pasażerskich w taki 
sposób, że za organizowanie i finansowanie regional-
nych przewozów pasażerskich odpowiadać mają samo-
rządy województw (tzw. zadanie własne), a za organizo-
wanie i finansowanie kolejowych przewozów między-
wojewódzkich odpowiadać ma minister właściwy do 
spraw transportu;

6. samorządy województw na wykonanie swojego zadania 
własnego otrzymywać będą z budżetu centralnego środ-
ki finansowe, corocznie określane w ustawach budżeto-
wych.  
 
Należy ponadto podkreślić, że w przywołanej ustawie 

restrukturyzacyjnej ustawodawca podjął pewne zobowią-
zania finansowe, zapewniając, że na dofinansowanie kole-
jowych przewozów regionalnych będą w latach 2001–
2005 wyasygnowane odpowiednio następujące kwoty: 
w roku 2001 – 300 mln zł, w roku 2002 – 500 mln zł, 
w roku 2003 – 800 mln zł, a w latach 2004–2005 co 
najmniej 800 mln zł rocznie. Kwoty te, jako dotacja cen-
tralna, miały być dzielone na poszczególne województwa, 
przy czym po jej podziale samorządy miały przeznaczać 
nie mniej niż 10% kwot dotacji centralnej na zakupy ko-
lejowych pojazdów szynowych, a w szczególności autobu-
sów szynowych. 

Wprawdzie przepisy ustawy restrukturyzacyjnej, zmie-
niając w sposób istotny organizację zarządzania publicz-
nym transportem kolejowym oraz wprowadzając nowe za-
sady dofinansowania kolejowych przewozów regionalnych 
i międzywojewódzkich, napawały pewnym optymizmem, 
co do najbliższej przyszłości tego rodzaju przewozów kole-
jowych, ale rzeczywistość polityczna okazała się dość bru-
talna. W kolejnych latach budżet państwa nie wywiązał się 
ze zobowiązania do wyasygnowania określonych w ustawie 
kwot na dofinansowanie kolejowych przewozów regional-
nych i przeznaczał na ten cel tyle co w roku 2001, czyli 300 
mln zł. 

W sytuacji drastycznych ograniczeń finansowych w za-
kresie dofinansowania kolejowych przewozów regionalnych 
nieunikniony był kryzys finansowy spółki PKP Przewozy 
Regionalne, którego pierwsze symptomy pojawiły się już 
w 2002 roku. Systematycznie rosło jej zadłużenie wobec 
innych spółek grupy PKP SA, gdyż finansowała się głównie 
i z konieczności wzrostem zobowiązań bieżących, nie płacąc 
za usługi wewnętrzne (usługi udostępniania infrastruktury, 
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usługi obsługi trakcyjnej lokomotywami i usługi drużyn 
trakcyjnych, dostawy energii elektrycznej, usługi teleko-
munikacyjne). Apogeum tego kryzysu nastąpiło wiosną 
2003 roku, kiedy to spółka PKP Przewozy Regionalne, 
w związku z brakiem dofinansowania, ogłosiła i zamierzała 
wdrożyć program redukcji 1050 pociągów regionalnych, 
w celu poprawy swojej niezwykle trudnej sytuacji ekono-
micznej. Program ten – co oczywiste – został oprotestowa-
ny przez kolejowe związki zawodowe i różne instancje 
władz samorządowych, co w rezultacie doprowadziło do 
jego zawieszenia.

Od 2004 roku, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 li-
stopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego16 sytuacja w zakresie kolejowych przewozów 
regionalnych uległa pewnym zmianom. Założeniem dal-
szej reformy przewozów regionalnych było zlikwidowanie 
od 2004 roku straty spółki PKP Przewozy Regionalne, 
między innymi w wyniku zwiększenia dofinansowania ze 
strony samorządów województw, dzięki zwiększonym 
udziałom w dochodach z podatków PIT i CIT, a także do-
stosowywania oferty przewozowej PKP Przewozy 
Regionalne do potrzeb lokalnych. Dotychczasowa dotacja 
centralna na dofinansowanie kolejowych przewozów regio-
nalnych została zlikwidowana i od tego momentu samo-
rządy województw dofinansowują te przewozy z dochodów 
własnych. Zmiana ta nie przyczyniła się jednak do istotne-
go zredukowania deficytu kolejowych przewozów regio-
nalnych. Straty spółki PKP Przewozy Regionalne w 2004 
roku nie zostały wyeliminowane, chociaż ich poziom został 
zmniejszony.

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym człon-
kiem Unii Europejskiej. W całym sektorze transportu poja-
wiły się pewne symptomy poprawy sytuacji, ze względu na 
dopływ środków unijnych. Uruchomiono Sektorowy 
Program Operacyjny Transport (SPOT) na lata 2004– 
2006. Rząd rozważał wówczas dalsze kierunki zmian w sek-
torze kolejowym, szczególnie ze względu na rosnące zadłu-
żenie i pogarszający się stan finansów spółki PKP Przewozy 
Regionalne. Rozpoczęły się dyskusje o tzw. usamorządowie-
niu kolejowych przewozów regionalnych rozumianym jako 
przekazanie samorządom województw nie tylko obowiązku 
organizowania i finansowania przewozów regionalnych, ale 
również jako przekazanie władzy właścicielskiej nad spółką 
PKP Przewozy Regionalne lub nad jej zorganizowanymi 
częściami.  

Pionierską rolę w takim podejściu do kolejowych prze-
wozów regionalnych odegrał samorząd województwa ma-
zowieckiego. W połowie 2004 roku została utworzona 
spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, w której 51% udzia-
łów objęło województwo mazowieckie, a 49% spółka PKP 
Przewozy Regionalne. Koleje Mazowieckie rozpoczęły dzia-
łalność przewozową 1 stycznia 2005 roku, dzierżawiąc wy-
odrębniony ze spółki PKP Przewozy Regionalne Zakład 
Mazowiecki tej spółki. W 2007 roku Zakład Mazowiecki 
został sprzedany spółce KM, a na początku 2008 roku  

16  Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966.

samorząd województwa mazowieckiego odkupił od spółki 
PKP Przewozy Regionalne pozostałe 49% udziałów w spół-
ce KM, stając się jej stuprocentowym właścicielem.

Równolegle do Kolei Mazowieckich tworzona była spół-
ka kolejowa pod nazwą „Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., 
Warszawa”. Spółka ta została utworzona w celu zorganizo-
wania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów 
pasażerów w formule park  & ride w oparciu o istniejące 
w aglomeracji warszawskiej linie kolejowe. Właścicielem 
100% udziałów w spółce prowadzącej działalność przewo-
zową od 2005 roku jest miasto Warszawa.

W toku dyskusji nad „usamorządowieniem” w latach 
2005–2007 niektóre województwa (np. wielkopolskie, dol-
nośląskie, śląskie) zgłaszały gotowość utworzenia – wzorem 
Mazowsza – własnych spółek do wykonywania kolejowych 
przewozów regionalnych, przy czym wzorcem postępowa-
nia miały być Koleje Mazowieckie (tworzenie nowych spół-
ek na bazie majątku i zatrudnienia spółki PKP Przewozy 
Regionalne).

W 2007 roku pojawił się ponadto pierwszy na polskim 
rynku prywatny kolejowy przewoźnik pasażerski, którym 
była spółka międzynarodowego holdingu Arriva PCC. 
Spółka ta wygrała wówczas przetarg na obsługę około 40% 
pasażerskich linii kolejowych w województwie kujawsko– 
pomorskim17.

W latach 2005–2007 sytuacja spółki PKP Przewozy 
Regionalne nadal pogarszała się, czego wyrazem był wzrost 
zadłużenia do poziomu około 2,2 mld zł i permanentny 
brak płynności finansowej. Powstało zagrożenie destabili-
zacji finansowej całego polskiego sektora kolejowego, po-
nieważ wierzycielami spółki były inne spółki kolejowe, ta-
kie jak PKP Cargo, PKP PLK, PKP Energetyka. W tej 
sytuacji rząd przyjął dokument pt.: „Strategia dla transpor-
tu kolejowego do roku 2013”18, na podstawie którego prze-
prowadził pod koniec 2008 roku złożoną operację „usamo-
rządowienia” spółki PKP Przewozy Regionalne, którego 
ostatecznym rezultatem było oddłużenie spółki na kwotę 
2160 mln zł i przekazanie przez Skarb Państwa udziałów 
w spółce PKP Przewozy Regionalne do samorządów woje-
wództw.

Pomimo wielu kontrowersji związanych z całym proce-
sem „usamorządowienia” należy podkreślić, że był on bar-
dzo korzystny z punktu widzenia samorządów województw, 
ponieważ jego efektem był znaczny dopływ środków z bu-
dżetu centralnego oraz z funduszy unijnych do tych jedno-
stek samorządowych. Rząd pozostawił wprawdzie nadal 
dofinansowanie działalności operacyjnej spółki Przewozy 
Regionalne w ramach umów o świadczenie usług publicz-
nych jako zadanie własne samorządów województw – zgod-
nie z przyjętymi już w 2004 roku rozwiązaniami modelo-
wymi – ale udzielił samorządom istotnego wsparcia finan-
sowego w tym zakresie (dodatkowy odpis w podatku CIT, 

17 Spółka Arriva PCC była joint venture z polsko-niemiecką spółką kolejową PCC 
Rail. W 2010 roku została przejęta przez niemieckie koleje państwowe Deutsche 
Bahn AG.

18 Rada Ministrów przyjęła „Strategię…” wraz z odpowiednimi projektami ustaw 
w dniu 5 kwietna 2007 roku. 



21

TransporT miejski i regionalny 11 2018

możliwość dofinansowania napraw taboru kolejowego ze 
środków budżetowych). Z drugiej strony, rząd zapewnił 
finansowanie wielkiego programu inwestycyjnego w za-
kresie taboru służącego do realizacji kolejowych przewo-
zów regionalnych – łączna wartość deklarowanego progra-
mu w latach 2009–2020 wynosiła około 7,5 mld zł, z cze-
go 3,5 mld zł miało być zrealizowane do 2015 roku. Można 
dodać, że w tym przypadku w kolejnych latach po „usa-
morządowieniu” rząd wywiązał się ze swoich zobowiązań 
finansowych wobec samorządów województw z dużą nad-
wyżką, dzięki czemu kolejowe przewozy regionalne obsłu-
giwane są obecnie w zdecydowanej większości przez nowo-
czesny tabor.

Ugruntowany ostatecznie w 2004 roku model organi-
zacji zarządzania publicznym transportem kolejowym nie 
ulegał dalszym zmianom aż do wejścia w życie przepisów 
przywołanej już we wprowadzeniu ustawy z dnia 16 grud-
nia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. 
Spółka PKP Przewozy Regionalne w końcu 2008 roku wy-
szła z Grupy PKP i zmieniła nazwę na Przewozy Regionalne 
sp. z o.o.

Publiczny transport kolejowy w latach 2009–2018
Lata 2009–2018 w publicznym transporcie kolejowym 
charakteryzują się kilkoma wyróżnikami:

•	 powstają kolejne spółki tworzone przez samorządy 
województw z zadaniem obsługi przewozów kolejo-
wych w regionach,

•	 występuje szereg problemów na tle funkcjonowania 
spółki Przewozy Regionalne,

•	 władze państwowe decydują się na formalno-prawne 
uregulowanie zagadnień związanych z organizacją 
zarządzania publicznym transportem zbiorowym.   

Spółki tworzone przez samorządy
Już w grudniu 2008 roku podjęła działalność spółka „Koleje 
Dolnośląskie”, która początkowo prowadziła działalność 
przewozową w niewielkim zakresie, ale w kolejnych latach 
przejęła wszystkie przewozy na liniach niezelektryfikowa-
nych w województwie dolnośląskim oraz część przewozów 
na liniach zelektryfikowanych. 

W 2010 roku została utworzona spółka „Koleje Śląskie”, 
która początkowo prowadziła niewielką działalność, pozo-
stając jednak w konflikcie z Zakładem Śląskim spółki 
Przewozy Regionalne (2011 rok).  W czerwcu 2012 roku 
województwo śląskie ostatecznie wypowiedziało umowę ze 
spółką Przewozy Regionalne i podjęło decyzję o przejęciu 
całości przewozów regionalnych w województwie przez 
własną spółkę „Koleje Śląskie” od grudnia 2012 roku. 

W 2011 roku podjęły działalność „Koleje Wielkopolskie”. 
Spółka ta przejęła wszystkie przewozy regionalne na liniach 
niezelektryfikowanych w Wielkopolsce, a także, po zaku-
pie 22 pociągów zespolonych „Elf ”, dużą część przewozów 
na liniach zelektryfikowanych. 

W tym samym roku samorząd województwa łódzkiego 
utworzył spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” z zamia-
rem powierzenia jej części przewozów aglomeracyjnych.

W 2014 roku podjęła działalność spółka „Koleje 
Małopolskie” utworzona przez samorząd województwa ma-
łopolskiego, która w pierwszym etapie swojego rozwoju 
przejęła przewozy pasażerskie na trzech podkrakowskich 
liniach kolejowych.

W końcu 2016 roku działalność przewozową na pol-
skim rynku prowadziło 12 kolejowych przewoźników pasa-
żerskich.

Problemy spółki Przewozy Regionalne
Na skutek wystąpienia w latach 2009–2014 wyraźnej ten-
dencji, bądź to do tworzenia własnych przewoźników kole-
jowych w województwach, bądź to do ogłaszania otwartych 
przetargów na wykonywanie przewozów regionalnych, 
w których zwycięzcą nie była spółka Przewozy Regionalne, 
zaczęto dość głośno podważać sens dalszego istnienia tej 
spółki, ale słabsze samorządy województw, których nie 
stać było na utworzenie własnego przewoźnika kolejowego 
bądź miały inną koncepcję organizacji rynku przewozów 
regionalnych, sprzeciwiły się takim zamiarom.

W latach 2009–2013 spółka Przewozy Regionalne tra-
ciła rynek i ponownie zadłużała się, a marszałkowie woje-
wództw, jako jej współwłaściciele, nie mogli wdrożyć jej 
skutecznej restrukturyzacji. Dopiero z początkiem 2014 
roku zarząd spółki podjął starania i działania na rzecz jej 
dalszej restrukturyzacji, zarówno na płaszczyźnie we-
wnętrznej, jak i zewnętrznej. Ówczesny rząd zadeklarował 
wsparcie procesu restrukturyzacji i oddłużenia spółki 
Przewozy Regionalne, uznając, że w procesie restrukturyza-
cji finansowej spółki konieczny jest udział Agencji  Rozwoju 
Przemysłu (ARP). W rezultacie negocjacji z partnerami 
społecznymi i prac przygotowawczych przyjęto wariant 
swoistej renacjonalizacji spółki Przewozy Regionalne, i we 
wrześniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przemysłu SA 
i Przewozy Regionalne sp. z o.o. podpisały umowę jej doka-
pitalizowania19. W praktyce oznaczało to, że ARP objęła 
1 540 607 udziałów w podwyższonym kapitale zakłado-
wym spółki Przewozy Regionalne (50% + 1 udział), po-
krywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł. Decyzję o do-
kapitalizowaniu Przewozów Regionalnych poprzedziło 
przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 
2015–2018, który zakłada odzyskanie przez Przewozy 
Regionalne długoterminowej rentowności. Oznaczało to 
ponowne przejęcie przez rząd kontroli właścicielskiej nad 
spółką Przewozy Regionalne, a także kolejne, czwarte już, 
duże oddłużenie tej spółki. Na realizację tego projektu 
ARP otrzymała środki publiczne i dlatego jednym z warun-
ków dokapitalizowania jest notyfikacja pomocy publicznej 
w Komisji Europejskiej.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym trans-
porcie zbiorowym (dalej ustawa o PTZ) weszła w życie 
w marcu 2011 roku, za wyjątkiem niektórych przepisów. 

19 ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych – www.
rynek-kolejowy.pl, 30.09.2015.
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Jednym z czynników skłaniających rząd do wniesienia tej 
ustawy pod obrady sejmu było wejście w życie w grud-
niu 2009 roku rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku do-
tyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i dro-
gowego transportu pasażerskiego20, które szczegółowo 
określa szereg kwestii związanych z zasadami organizowa-
nia przetargów na usługi publicznego transportu zbiorowe-
go, warunki tzw. bezpośredniego udzielania zamówień (bez 
przetargów) oraz zasady rekompensowania operatorom 
publicznego transportu zbiorowego poniesionych kosztów.

Przyjęta ustawa o PTZ, określa „zasady organizacji 
i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym 
transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w trans-
porcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, 
linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowe-
j”21, a także „zasady finansowania regularnego przewozu 
osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie prze-
wozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…”22. Wynika stąd, 
że przepisy ustawy stosuje się do publicznego transportu 
kolejowego. Z tego powodu ustawodawca przeniósł do 

20  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007 L 315/1.
21  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym…, op.cit.
22  Tamże.

ustawy o PTZ szereg przepisów, które poprzednio znajdo-
wały się w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym23, a dotyczyły zagadnień organizowania i dofi-
nansowania kolejowych przewozów regionalnych i między-
wojewódzkich.

Ustawa o PTZ definiuje w niektórych elementach dość 
szczegółowo obowiązujący obecnie model organizacji za-
rządzania całym publicznym transportem zbiorowym, 
w tym transportem kolejowym.

Organizatorami publicznego transportu kolejowego na 
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w woje-
wódzkich przewozach pasażerskich są województwa, a na 
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w między-
wojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażer-
skich minister właściwy do spraw transportu. Do zadań 
organizatora należy: 1) planowanie rozwoju transportu, 2) 
organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 3) za-
rządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Organizatorzy transportu mają obowiązek opracowy-
wania planów zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego, z zachowaniem zasady ich hierar-
chiczności. Czynności i działania obejmujące organizowanie 
i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, jak 
również ogólne zasady jego funkcjonowania zostały wyspe-
cyfikowane w ustawie (zob. tabela 1).

23  Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789. 

Źródło: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,  Dz. U. 2011, Nr 5 poz. 13.  

Czynności organizowania, zarządzania i ogólne zasady funkcjonowania publicznego transportu kolejowego 
Czynności organizowania publicznego  
transportu kolejowego (zbiorowego)

Czynności zarządzania publicznym  
transportem kolejowym (zbiorowym)

Ogólne zasady funkcjonowania publicznego  
transportu kolejowego (zbiorowego)

• badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 

• podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego 
planu transportowego albo do aktualizacji tego planu; 

• zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: a) standar-
dów dotyczących przystanków oraz dworców, b) korzystania 
z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, c) funkcjonowania 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, d) funkcjonowania zin-
tegrowanego systemu taryfowo-biletowego, e) systemu informacji 
dla pasażera; 

• określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzysty-
wanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej; 

• określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu tery-
torialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

• określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu 
terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i prze-
woźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych 
obiektów; 

• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego 
do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 

• zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 

• ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat za usługę świadczoną 
przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez 
operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

• wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządze-
nia (WE) nr 1370/2007.

• negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy z opera-
torem; 

• ocenia i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

• kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoź-
nika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbioro-
wego; 

• współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu 
poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej; 

• analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych 
wynikających z wykonywania przewozów na podstawie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego;

• dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komuni-
kacyjnych; 

• zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich 
aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na 
podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu; 

• administrowanie systemem informacji dla pasażera; 
• wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 
• wykonywanie zadań, określonych w odpowiednich prze-

pisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. 

– Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez 
organizatora w zakresie linii komunikacyjnych oraz roz-
kładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa 
się we współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej 
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

– Zarządca infrastruktury kolejowej, uwzględnia potrzeby 
przewozowe wynikające z realizacji przewozów przez 
operatora, ujęte w planie transportowym obowiązującym 
na obszarze właściwości organizatora

• przewóz osób odbywa się środkami transportu przy-
stosowanymi do przewozu osób, odpowiadającymi 
wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom 
technicznym; 

• środki transportu, którymi są wykonywane usługi w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego, powinny być 
oznakowane w sposób widoczny dla pasażera; 

• rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych 
operatorów i przewoźników są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie 
jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach 
z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przezna-
czonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 

• rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa 
w odpowiednich przepisach;

• cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiado-
mości na dworcu, przy czym cennik opłat w przewozach 
o charakterze użyteczności publicznej powinien także 
zawierać ceny biletów ulgowych wynikające z obowiązują-
cych przepisów; 

• operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych 
przejazdów określone w przepisach; 

• w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 
mogą być ustanawiane przez operatora uprawnienia do 
ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem; 

• środki transportu udostępnione operatorowi przez organi-
zatora mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji 
przewozów na podstawie zawartej z organizatorem umo-
wy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego.

Tabela 1
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Ustawa o PTZ określa również zasady finansowania 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, które 
mogą polegać na:
1) pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat 

w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego; 

2)  przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: 
a)  utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
w publicznym transporcie zbiorowym,  

b)  utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 
transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze 
właściwości danego organizatora, jeśli zostały usta-
nowione,  

c)  poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem 
przez operatora usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego,  

3)  udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków 
transportu na realizację przewozów w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego.

Odrębny rozdział ustawy o PTZ został poświęcony za-
sadom zawierania umów o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Jest to jednak zagad-
nienie głównie o charakterze prawnym, nie wchodzące 
w zakres tematyczny artykułu. Warto jedynie wskazać, że 
organizatorzy transportu dokonują wyboru operatorów 
przewozów albo w trybie przetargowym wynikającym 
z dwóch polskich ustaw24, albo w trybie bezpośrednim 
(bez przetargu) w przypadkach określonych w ustawie, 
lub na podstawie przepisu odsyłającego do zasad określo-
nych w cytowanym rozporządzeniu unijnym 1370/2007.

Podsumowanie
System organizacji i zarządzania publicznym transportem 
kolejowym w latach 1990–2018 uległ znaczącej ewolucji. 
Na obecnym etapie, po wejściu w życie ustawy o PTZ, 
jest on już dość precyzyjnie określony oraz uregulowa-
ny szczegółowymi przepisami. Nie oznacza to jednak, 
że w najbliższych latach nie będzie podlegał zmianom. 
Należy przewidywać, że w związku z wdrażaniem przez 
Unię Europejską zasad tzw. czwartego pakietu kolejowego 
w następujących kilkunastu latach szczególnie silnie będą 
artykułowane dążenia Komisji Europejskiej do stworzenia 
całkowicie konkurencyjnego rynku kolejowych przewo-
zów pasażerskich w ramach polityki budowy Jednolitego 
Europejskiego Obszaru Kolejowego. Komisja Europejska 
już od wielu lat eksponuje konieczność odejścia w całej 
Unii Europejskiej od tzw. bezpośredniego udzielania za-
mówień na kolejowe przewozy pasażerskie na rzecz ogła-
szania otwartych, międzynarodowych przetargów na te 
przewozy. Dążenie to koliduje z sytuacją w niektórych 

24  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 albo Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na robo-
ty budowlane lub usługi, Dz. U. poz. 1920.

województwach w Polsce, gdzie samorządy są właścicie-
lami kolejowych spółek pasażerskich i udzielają im zamó-
wień, jako tzw. podmiotom wewnętrznym, w trybie bez-
pośrednim (bez przetargów). Ponieważ przepisy czwartego 
pakietu kolejowego przewidują długie okresy przejściowe 
i obecnie można jeszcze zawierać w trybie bezpośrednim 
umowy o świadczenie usług publicznych na okresy 10 lat, 
kwestia niemożności bycia jednocześnie organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego, podmiotem finansu-
jącym te usługi publiczne oraz właścicielem spółki kole-
jowej, której zleca się tego rodzaju przewozy, stanie się 
istotna około 2030 roku.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje metodykę zarządzania flotą pojazdów 
miejskiego transportu publicznego. Opisano działania podejmowane od 
momentu tworzenia rozkładów jazdy przez wyspecjalizowane jednostki 
Urzędu Miasta st. Warszawy do czynności operacyjnych wykonywanych 
przez służby przewoźnika. Jako przykład wybrano proces zarządzania re-
alizowany przez największego w Polsce operatora miejskiego transportu 
publicznego – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie. 
Szczególną uwagę poświęcono czynnościom operacyjnym podejmowanym 
przez pracowników Wydziału Zarządzania Przewozami MZA (WZP), 
których zadaniem jest nadzór i zarządzanie zadaniami wykonywanymi 
przez poszczególne „brygady” na liniach komunikacyjnych. Działania te 
wykonywane są przez pracowników Centrali Ruchu, Ekspedycji na krań-
cach i Patroli Mobilnych. Wszystkie czynności dyspozytorów, ekspedyto-
rów i instruktorów WZP wspomagane są i dokumentowane w Systemie 
Zarządzania Ruchem Autobusów (SZRA) MZA.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, flota pojazdów. 

Zarządzanie flotą pojazdów  
miejskiego transportu publicznego1,2

Wprowadzenie
Transport publiczny jest jednym ze środków przemieszcza-
nia się osób. Jest bardzo ważny dla ludzi w dużych i śred-
nich miastach, gdzie powierzchnia i infrastruktura drogo-
wa uniemożliwiają odbywanie podróży pieszo lub rowerem, 
a podróżni nie chcą korzystać z własnych pojazdów. Ze 
względu na konkurencyjną cenę i oszczędność czasu podró-
ży transport publiczny staje się coraz częściej stosowanym 
sposobem przemieszania się. Wzrost liczby osób odbywają-
cych podróż transportem publicznym zmniejsza natężenie 
ruchu pojazdów indywidualnych na drogach, co w konse-
kwencji redukuje ujemny wpływ transportu na środowisko. 
Ma to szczególne znaczenie przy wzrastającej mobilności 
społeczeństwa [1].

W celu zwiększenia atrakcyjności podróży transpor-
tem publicznym organizatorzy transportu i przewoźnicy 
wprowadzają szereg innowacji w obszarze infrastruktury 
i taboru. 

Na jakość usług przewozowych miejskiego transportu 
publicznego wpływa szereg czynników. Szczególnie istotne 
są oceny pasażera. Ważnymi kryteriami oceny transportu 
w miastach są jego dostępność, punktualność, regularność 
i bezpieczeństwo podróży [7]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację  J. Suda  
50%, J. Lenartowicz 50%.

2 Artykuł przygotowany na XIII Konferencję „Zintegrowany transport publiczny 
w obsłudze miast i regionów”, Zakopane 24–26.10.2018 r.

Artykuł dotyczy działań zarządczych realizowanych 
przez największego operatora miejskiego autobusowego 
transportu publicznego w Polsce.

Zarządzanie ruchem pojazdów zbiorowego  
transportu publicznego
W zarządzaniu ruchem pojazdów zbiorowego transportu 
publicznego wyróżnić można dwie warstwy:

•	 wewnętrzną – realizowaną poprzez działania dyspo-
zytorskie, związaną z rozmieszczeniem i przemiesz-
czaniem taboru w czasie i przestrzeni;

•	 zewnętrzną – realizowaną przez organizatora ruchu 
drogowego, związaną z uprzywilejowaniem pojaz-
dów transportu publicznego.

 
Zadania w warstwie wewnętrznej realizowane są przez 

organizatora transportu i/lub służby ruchu przewoźnika 
(operatora transportu). Polegają one na wyznaczaniu mar-
szrut lub/i odstępów między pojazdowych, które mogą być:

•	 aktualizowane stosownie do bieżących potrzeb prze-
wozowych oraz zakłóceń (np. PRT, Transport on De-
mand itp.); 

•	 ustalone na podstawie wartości przeciętnych poto-
ków pasażerskich w określonych porach dnia, dniach 
tygodnia i porach roku.

Najprostszym, najbardziej rozpowszechnionym, choć 
najmniej efektywnym rozwiązaniem jest system zbiorowe-
go transportu publicznego o ustalonych trasach i rozkładzie 
jazdy. Zasadniczą częścią takiego rozwiązania jest system 
sterowania dyspozytorskiego.W systemie tym utrzymywa-
nie, względnie przywracanie utraconej punktualności, 
a przynajmniej regularności, polega na operatywnym dys-
ponowaniu taborem przypisanym do poszczególnych linii.

Kryteria optymalizacji zarządzania mogą być różne. 
Najczęściej są to:

•	 minimalizacja odchyleń od rozkładu jazdy,
•	 maksymalizacja zysków,
•	 reagowanie na sytuacje nietypowe (agresje, wypadki, 

korki itp.).

Pierwszym elementem determinującym zarządzanie 
transportem publicznym jest sformułowanie zadań przewo-
zowych, określających trasy linii, strukturę taboru i czasy 
odjazdu z poszczególnych przystanków [6]. 
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uczestnicy procesu zarządzania flotą pojazdów  
transportu publicznego
Zarządzanie flotą pojazdów transportu publicznego jest 
procesem złożonym, realizowanym przez wiele podmiotów. 
Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeb i sformuło-
wanie zadań. W Warszawie za organizację transportu od-
powiada Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), wyspecja-
lizowana jednostka podlegająca Biuru Polityki Mobilności 
i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. 

derem miejskiego transportu publicznego, biorąc pod uwagę 
zarówno liczbę eksploatowanego taboru, jak i wolumen re-
alizowanej pracy przewozowej. 

Nadzór nad realizacją zadań i zarządzanie flotą pojazdów
Nadzór i zarządzanie zadaniami wykonywanymi przez au-
tobusy (około 1380) i inne pojazdy (radiowozy, pogotowia 
techniczne, holowniki itp.) wykonywane są przez jednost-
ki Wydziału Zarządzania Przewozami MZA (WZP MZA). 
Należą do nich: Centrala Ruchu, Ekspedycje na krańcach 
linii (11) i patrole mobilne wyposażone w radiowozy (13) 
i motocykle (2). 

Centrala Ruchu
Nad autobusami w ruchu czuwa Wydział Zarządzania 
Przewozami, w ramach którego funkcjonuje centrum za-
rządzania zwane Centralą Ruchu. Jest to nowoczesny 
punkt dowodzenia, w którym całą dobę operatorzy moni-
torują ruch autobusów na ulicach.

Do podstawowych zadań dyspozytorów należy:
•	 przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach, 
•	 przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach w autobusach,
•	 przyjmowanie zgłoszeń o awariach autobusów,
•	 nadzór nad punktualnością,
•	 wprowadzanie i realizacja trybu Sterowania Bezpo-

średniego (SB), przy zawieszeniu obowiązującego 
rozkładu jazdy.

Realizacja tych zadań odbywa się zgodnie ze ścisłe okre-
ślonymi procedurami. Zarówno przyjmowanie zgłoszeń, 
jak i podejmowanie działań wspomagane są przez zaawan-
sowane narzędzia informatyczne. Służą do tego: System 
Łączności Alarmowej (SŁA) i System Zarządzania Ruchem 
Autobusów (SZRA). 

W roku 2011 rozpoczęto budowę operatywnego systemu 
zarządzania (SZRA). Uruchomiono aplikację „Odchy łka”. 
W autobusach, sukcesywnie, wprowadzano lokalizację sate-
litarną. W kolejnych latach uruchamiano nowe aplikacje, 
rozbudowując funkcjonalność do standardów odpowiadają-
cych systemom trzeciej generacji. Obecnie innowacyjny 
System Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA integruje 11 
aplikacji funkcjonalnych. Przygotowywana jest nowa aplika-
cja niezbędna dla zarządzania pojazdami elektrycznymi [5].
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Rys. 1. Schemat organizacji zarządzania

Zarząd Transportu Miejskiego to jednostka powołana 
w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalne-
go transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszaw-
skiej, określa wielkości potoków pasażerskich, źródła i cele 
podróży. Na tej podstawie, opracowuje trasy linii komuni-
kacyjnych, rozkłady jazdy i zleca zadania poszczególnym 
operatorom. 

W Warszawie największym operatorem są Miejskie 
Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. realizujące prawie 40% 
wszystkich przewozów Warszawskiego Transportu Publicz-
nego (w roku 2017 – 39,6%). Miejskie Zakłady Autobusowe 
w Warszawie jako przewoźnik w transporcie publicznym jest 
jednocześnie największym publicznym operatorem autobu-
sowym w Polsce, przewożąc 452 mln pasażerów rocznie 
(2017) i jednym z większych w Europie [4]. Ponadto jest li-

Rys. 2. Sala operacyjna Centrali Ruchu MZA 
Źródło: zdjęcie autorów
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Obsługa zdarzeń i wypadków w Centrali Ruchu 
Praca dyspozytorów i koordynatora Wydziału Zarządzania 
Przewozami (WZP) MZA wspomagana jest przez aplikację 
SZRA. 

Celem tej aplikacji jest wspomaganie pracy instruktorów 
dyspozytorów i koordynatora Wydziału Zarządzania Przewo-
zami (WZP) MZA. Instruktorzy uczestniczą w obsłudze 
zdarzeń nadzwyczajnych takich jak wypadki, kolizje, dewa-
stacje, zasłabnięcia, bójki lub zanieczyszczenia pojazdu. 
Zdarzeń tego typu jest rocznie około 7 tysięcy (6861 w roku 
2016). Każde z nich wymaga przygotowania dokumentacji 
pisemnej, a niektóre również fotograficznej. Dokumentacja 
powstaje zarówno w Centrali, jak i na „mieście”, skąd prze-
syłana jest bezpośrednio do zasobów systemu.

Rejestr zdarzeń zawiera informacje o numerze brygady 
i linii, numerze służbowym kierowcy, identyfikatorze zdarze-
nia, w tym godzinie i miejscu wystąpienia. Rejestr zawiera 
również informacje o tym, kto został powiadomiony o zda-
rzeniu i nazwisko instruktora likwidującego jego skutki. 

Nadzór nad punktualnością i sterowanie  
bezpośrednio z Centrali Ruchu (tryb SB)
Praca dyspozytora nadzorującego lub sterującego linią 
z CR wspomagana jest aplikacją „Nadzór”. W module 
tym prezentowana jest między innymi różnica pomię-
dzy rzeczywistym czasem odjazdu autobusu z przystanku 
a czasem odjazdu przewidzianym rozkładem jazdy przy-
gotowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego. Gdy 
autobus jest przyspieszony ponad 1 minutę lub opóźnio-
ny powyżej 3 minut, generowany jest alarm podający nu-
mer linii, brygady i wartość odchylenia od rozkładu jazdy 
w minutach.

Kolory oznaczają wagę alarmu. Kolor czerwony oznacza 
przyspieszenie, żółty opóźnienie, niebieski to opóźnienie takie, 
że autobus nie rozpocznie następnego kursu punktualnie.  

W sali operacyjnej naprzeciwko 8 stanowisk dyspozyto-
rów znajduje się ściana wizyjna złożona z dwunastu 47-ca-
lowych ekranów. Na co dzień wyświetlana jest na niej mapa 
z bieżącymi lokalizacjami autobusów. W przypadku wystą-
pienia poważnych utrudnień w ruchu, dyspozytorzy obra-
zują na mapie daną okolicę, aby ocenić skalę problemu i opra-
cować plan dalszego działania. 

Dyspozytorzy łączą się z kierowcami, instruktorami 
i pozostałymi współpracownikami podczas przyjmowania 
zgłoszeń. Łączność ze służbami oraz macierzystymi oddzia-
łami zapewniona jest zarówno poprzez telefonię stacjonar-
ną, komórkową, jak i poprzez cyfrową łączność radiową. 
Stanowiska dyspozytorów wyposażone są w nowoczesne 
komputery oraz dotykowe konsole dyspozytorskie. 

Liczba połączeń, które zostały obsłużone w 2017 roku, 
za pomocą wszystkich kanałów łączności przez Centralę 
Ruchu wyniosła prawie milion (986 874), z czego 10 522 
to połączenia alarmowe.

Rys. 3. Połączenia obsłużone przez Centralę Ruchu MZA w latach 2016–2017
Źródło: [4]

Rys. 4. Rejestr zdarzeń 
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Na planie liniowym wyświetlane mogą być również tzw. 
fantomy, informujące, gdzie pojazd powinien być, gdyby 
jechał zgodnie z rozkładem jazdy.

W przypadku rozregulowania pracy linii dyspozytor 
podejmie przewidziane procedurami działania, „zawiesza-
jąc” obowiązujący rozkład jazdy, wprowadzając Tryb Stero-
wania Bezpośredniego (TSB) oraz wydając dyspozycje po-
szczególnym kierowcom. Podczas Trybu Sterowania 
Bezpośredniego najważniejsza jest regularność kursowania 
autobusów. Gdy kończą się utrudnienia na linii, dyspozytor 
zaczyna włączać autobusyw rozkładowe czasy tak, aby za-
częły jeździć bez konieczności jego ingerencji. 

Centrala Ruchu, posiadając cztery stanowiska do Trybu 
Sterowania Bezpośredniego, wspomaga ekspedycje w zarzą-
dzaniu ruchem oraz zajmuje się liniami nieekspediowanymi 
(które na żadnym krańcu nie mają ekspedycji), narażonymi 
na duże opóźnienia. W razie potrzeby rozpoczyna regulacje. 
Dodatkowo dyspozytorzy na tych stanowiskach, w przypad-
ku innych utrudnień, rozpoczynają kierowanie autobusów 
na objazdy. Gdy nie występują utrudnienia powodujące 
opóźnienia autobusów, dyspozytorzy czuwają, aby kierowcy 
nie przyspieszali odjazdów w stosunku do rozkładu jazdy. 
Wszystkie te działania są możliwe dzięki posiadanym syste-
mom, tj. Systemowi Łączności Alarmowej oraz Systemowi 
Zarządzania Ruchem Autobusów. Działania te mają na celu 
jak najszybsze przywrócenie rozkładu jazdy. Doświadczony 
dyspozytor może jednocześnie sterować nawet 7 liniami.

Nadzór i zarządzanie zadaniami  
przez ekspedycje na krańcach
Dla zapewnienia utrzymania jak najwyższej punktualności, 
na 11 krańcach linii funkcjonują ekspedycje – terenowe 
dyspozytornie, w których ekspedytorzy nadzorują kurso-
wanie autobusów na przydzielonych liniach autobusowych 

we współpracy z Centralą Ruchu. Jeśli zajdzie taka koniecz-
ność, podejmują decyzje w celu utrzymania regularności, 
punktualności i niezawodności kursowania linii. Jedną 
z procedur wykorzystywanych do zachowania punktual-
nych odjazdów z pętli jest Tryb Sterowania Bezpośredniego. 
Jeżeli autobus przyjedzie na nadzorowany kraniec powyżej 
5 minut po czasie rozkładowego odjazdu, ekspedytor lub 
operator Centrali Ruchu zawiesza obowiązujący na linii 
rozkład jazdy i zaczyna „ręczne” sterowanie autobusami, 
dążąc do przywrócenia regularności i punktualności kur-
sowania pojazdów. Ponadto ekspedytorzy dokumentują 
wykonanie zadań, zajmują się kontrolą dokumentów, stanu 
technicznego pojazdów i trzeźwości kierujących. 

Obsługa zdarzeń i wypadków 
Za operacyjny nadzór nad realizacją zadań przewozowych 
w MZA, oprócz operatorów Centrali Ruchu i ekspedytorów 
w ekspedycjach, odpowiadają także instruktorzy Nadzoru 
Ruchu. Odpowiadają oni za realizację procedur, usuwanie 
skutków wszystkich miejskich zdarzeń, w których udział 
biorą autobusy MZA. Korzystając z radiowozów i motocy-
kli (w sumie do dyspozycji jest 11 samochodów i 2 moto-
cykle), instruktorzy udają się na miejsce zdarzenia i, w za-
leżności od jego charakteru, podejmują czynności mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom oraz 
możliwie szybką likwidację jego następstw. Oprócz tego, 
przy współpracy z policją, służbami miejskimi i innymi 
przewoźnikami, dbająo komunikacyjny porządek w sy-
tuacjach nadzwyczajnych. Reagując na bieżąco na wyda-
rzenia, dbają o to, żeby taka sytuacja w jak najmniejszym 
stopniu nie dotknęła pasażerów. Do ich obowiązków należy 
również kierowanie ruchem w przypadku nieprzewidzia-
nych wcześniej zmian tras linii spowodowanych zabloko-
waniem tras podstawowych. 

Rys. 5. Plan liniowy – podstawowy widok 
dyspozytora zarządzającego linią
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Instruktor, udając się na miejsce zdarzenia, wyposażony 
jest w laptop z aplikacją umożliwiającą pozyskanie infor-
macji bezpośrednio z baz danych systemu zarządzania. 
Formularze wprowadzane są do systemu automatycznie. 
Utworzenie Karty Informacyjnej odbywa się po telefonicz-
nym zawiadomieniu Dyspozytora w Centrali Nadzoru 
Ruchu przez kierowcę autobusu lub inną osobę. Część pól 
karty wypełniana jest automatycznie, przy wypełnianiu po-
zostałych pomagają predefiniowane słowniki. Postępowanie 
operatorów systemu nadzorowane jest automatycznie zgod-
nie z obowiązującymi w Wydziale Zarządzania Przewozami 
MZA procedurami postępowania [2].

Na rysunku 6 została zaprezentowana przykładowa 
Karta Informacyjna z kolizji wygenerowana z Systemu 
Zarządzania Ruchem Autobusów.

tryczny oraz budowy harmonogramu ładowania elektrycz-
nych autobusów na krańcu linii. Program wykorzystuje 
rozkłady jazdy brygad autobusowych w celu wykrycia 
ewentualnych zagrożeń procesów uzupełnienia energii 
elektrycznej w bateriach autobusów zużytej na kurs.

W ramach symulacji użytkownik programu otrzymuje 
plan ładowania autobusów obsługujących poszczególne 
brygady w punktach stanowiących krańce dla danej linii 
oraz uzyskuje wiedzę o stanach zagrażających realizacji za-
dań przewozowych. 

Program jest aplikacją webową, pracującą w trybie wie-
lostanowiskowym, z możliwością jednoczesnej pracy mini-
mum 15 użytkowników. 

Zakres danych importowanych przez bazę danych pro-
gramu obejmuje:

•	 informacje o liniach autobusowych (nr linii, liczba 
brygad, nazwa przystanków krańcowych itp.),

•	 struktura taboru obsługującego brygadę,
•	 rozkład jazdy brygad autobusowych dla linii (nr bry-

gady, odjazdy z przystanków, odległość między przy-
stankami, przyjazdy na kraniec, czas postoju, rodzaj 
dnia, odległość między krańcami itp.),

Rys. 7. Wynik symulacji obrazujący poziom naładowania baterii autobusu

Weryfikacja wykonalności rozkładów jazdy  
przez autobusy elektryczne
Rozkłady jazdy przygotowywane przez Zarząd Transportu 
Miejskiego są konstruowane pod kątem oczekiwań pasaże-
rów, warunków ruchu i potrzeb kierowców. Rozkłady te nie 
przewidują wymagań eksploatacyjnych autobusów elek-
trycznych. Z tego powodu w MZA przeprowadzana jest ich 
weryfikacja pod kątem możliwości doładowywania baterii 
na krańcach linii. Cel ten jest realizowany przy wykorzysta-
niu programu komputerowego umożliwiającego symulację 
i optymalizację procesu ładowania autobusów w czasie re-
alizacji przez nie zadań przewozowych [2]. 

Program komputerowy przeznaczony jest do prowadze-
nia analiz wykonalności rozkładu jazdy przez tabor elek-

Aktualizacja bazy danych programu odbywa się auto-
matycznie po uruchomieniu aplikacji przez dowolnego 
użytkownika. Użytkownik może wprowadzać dodatkowe 
dane nie będące danymi importowanymi, a stanowiące 
istotne parametry wykonywanych analiz. Dane wprowa-
dzane przez użytkownika to:

•	 numer oddziału obsługującego brygadę;
•	 typ autobusu wraz z jego pełną charakterystyką tech-

niczną (rodzaj baterii, pojemność baterii, maksymal-
ny prąd ładowania, inne dane niezbędne do prawidło-
wych obliczeń), wybrany z dostępnych we wskazanym 
oddziale, w ramach wynikającej z rozkładu jazdy kla-
sy pojazdu przypisanej do brygady;

•	 krańce wyposażone w punkty ładowania;

Rys. 6. Karta Informacyjna zdarzenia
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•	 konfiguracja punktów ładowania na krańcu, w tym 
liczba punktów ładowania dla linii, moc wyjściowa 
punktów ładowania;

•	 stan wyjściowy naładowania autobusów wyjeżdżają-
cych z oddziału;

•	 określenie procentu ubytku naładowania baterii au-
tobusu podczas pobytu na terenie oddziału;

•	 granice minimalnego i maksymalnego stanu nałado-
wania baterii autobusu;

•	 czas manewrowy dla danego krańca (z możliwością 
określenia go dla całego krańca, poszczególnych linii 
lub brygad), który będzie odejmowany od rozkłado-
wego czasu postoju w celu uzyskania wartości maksy-
malnego czasu ładowania;

•	 minimalny czas ładowania na krańcu, przekroczenie 
którego będzie jednoznacznez ominięciem tego łado-
wania.

Wynikiem symulacji jest optymalny proces ładowania 
autobusów, w ramach którego określone zostaną warunki 
ładowania autobusów na poszczególnych krańcach, dla na-
stępujących kryteriów optymalizacyjnych:

•	 brak konieczności ładowania, w tym gdy czas ma-
newrowy przekracza czas postoju, jeśli nie zaistniało 
zagrożenie realizacji następnych kursów;

•	 minimalny czas ładowania niezbędny do realizacji 
kursu, jeśli na następnym krańcu przewidziane jest 
ładowanie;

•	 minimalny czas ładowania niezbędny do zrealizowa-
nia dwóch kursów, jeśli na następnym krańcu nie jest 
przewidziane ładowanie;

•	 minimalna liczba cykli ładowania niezbędna do reali-
zacji rozkładu jazdy, ze wskazaniem krańców, na któ-
rych musi nastąpić ładowanie, i minimalnego czasu 
ładowania;

•	 ładowanie na każdym krańcu, do osiągnięcia maksy-
malnego sparametryzowanego lub maksymalnego 
możliwego w czasie postoju poziomu naładowania.

W efekcie symulacji określona jest technologia pracy 
krańca w zakresie kierowania autobusów do poszczegól-
nych punktów ładowania, w tym:

Rys. 8. Wynik symulacji obrazujący poziom wykorzystania ładowarki na krańcu

•	 skierowanie do pierwszego wolnego punktu ładowa-
nia dla swojej linii;

•	 skierowanie do kolejki dla swojej linii (FIFO).

Przyjęto założenie, że po ostatnim ładowaniu baterie 
będą maksymalnie naładowane. Wartość ta zostaje przyjęta 
jako wyjściowy stan naładowania autobusu realizującego 
następne zadanie przewozowe. Uwzględnione zostają ubyt-
ki energii autobusu podczas pobytu na terenie Oddziału. 
Wartość wyjściowego stanu naładowania autobusu może 
również zostać narzucona przez użytkownika. 

Podsumowanie
Zarządzanie flotą pojazdów miejskiego transportu publicz-
nego jest procesem złożonym, w którym uczestniczy wiele 
podmiotów. Często mają one odrębne cele i kryteria, ja-
kimi się kierują przy podejmowaniu optymalnych decyzji. 
Szczególnie istotną jest dobra współpraca między zlecenio-
dawcą usługi transportowej i przewoźnikiem. W wielkim 
mieście występują zarówno przewidywalne zmiany warun-
ków ruchu (planowe remonty, manifestacje itp.), jak i lo-
sowe wynikające z wypadków, awarii lub aktów agresji. 
Reagowanie na incydenty zakłócające realizację rozkładów 
jazdy, w szczególności wprowadzanie regulacji w trybie SB 
na linii, to istotne zadania dyspozytorów w Centrali Ruchu. 
Użytkowanie autobusów elektrycznych generuje dodatko-
we ograniczenia dla optymalnego sterowania linią. W przy-
szłym roku przewiduje się uruchomienie nowej aplikacji 
Systemu Zarządzania Ruchem Autobusów dedykowanej 
dla zarządzania pojazdami elektrycznymi. Podejmowanie 
decyzji przez dyspozytorów wspomagane będzie symulato-
rem pozwalającym przewidzieć ich skutki.
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Streszczenie: W artykule  przedstawiono krótką charakterystykę metra 
warszawskiego oraz czynniki  wpływające na następstwo czasowe pocią-
gów. Wyróżniono i przeanalizowano dwa podstawowe czynniki wpływa-
jące na następstwo czasowe pociągów: urządzenia i systemy techniczne 
oraz zachowania pasażerów. Czas następstwa pociągów (częstość kurso-
wania) to istotny czynnik wpływający na jakość świadczonej usługi. Jego 
wielkość jest zależna od elementów, które można kształtować w obszarze 
działań technicznych za pomocą dostępnych rozwiązań systemów prowa-
dzenia ruchu, jak również poprzez wpływanie na zachowania pasażerów. 
Zmiany wprowadzone w obu obszarach przyniosły efekt w postaci zwięk-
szenia zdolności przewozowych linii, podaży miejsc w wagonach i skró-
cenia czasu następstwa pociągów. Prowadzone od dwunastu lat coroczne 
badania opinii pasażerów potwierdzają, że częstość kursowania, szybkość 
jazdy i punktualność kursowania pociągów metra mają duże znaczenie 
dla pasażerów. Czynniki te są istotne dla pasażerów niezależnie, w jakiej 
porze dnia odbywają podróż metrem. Wykonany w warunkach rzeczy-
wistych test sprawdzający możliwość realizacji przewozów pasażerskich 
z czasem następstwa 2 minuty wykazał, że jest to możliwe. Wdrożenie, 
na stałe, następstwa pociągów wynoszącego 2 minuty wymaga korekt 
w obszarze infrastruktury linii metra i organizacji pracy oraz przygotowa-
nia programu informacyjnego dla pasażerów.  
Słowa kluczowe: transport pasażerski, metro, czasy następstwa po-
jazdów.

Skrócenie czasu następstwa pociągów 
w metrze warszawskim1,2

Wprowadzenie
Pierwszą linię metra na całej długości trasy (21 stacji 
i 23 km podwójnego tunelu) oddano do użytku 25 paź-
dziernika 2008 roku. Podstawowe dane techniczne i eks-
ploatacyjne linii metra są następujące: 

•	 długość linii: 23 km; 
•	 liczba stacji: 21;
•	 długość torów: 49 km; 
•	 długość peronów: 120 m;
•	 szerokość toru: 1435 mm;
•	 typ nawierzchni: bezpodsypkowa, betonowa;
•	 sterowanie ruchem pociągów: system zdalnego stero-

wania i kontroli dyspozytorskiej;
•	 zabezpieczenie ruchu pociągów: system ograniczenia 

prędkości z sygnalizacją kabinową oraz blokada sa-
moczynna dwustawna;

•	 system zasilania: trzecia szyna, 750 V, prąd stały. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: J. Lejk 
50%, I. Grunke 50%.

2 Artykuł przygotowany na XIII Konferencję „Zintegrowany transport publiczny 
w obsłudze miast i regionów”, Zakopane 24–26.10.2018 r.

Mieszkańcy Warszawy bardzo szybko przekonali się do 
zalet metra. W pierwszym roku funkcjonowania pierwszej 
linii metra (1995) przewieziono 20 milionów pasażerów. 
Pięć lat później liczba przewiezionych pasażerów w ciągu 
roku wzrosła do blisko 58 milionów. W 2008 roku, kiedy 
oddano całą pierwszą linię metra, z tego środka transportu 
skorzystało 126 milionów osób. W pierwszym roku funk-
cjonowania drugiej linii metra przewieziono ponad 29 mi-
lionów pasażerów, a rok później było to już ponad 36 mln 
osób (rysunek 1) [2]. Częstotliwość pociągów (czas następ-
stwa) na linii M1 wynosi 2 minuty 20 sekund.

Rys. 1. Zestawienie porównawcze liczby przewiezionych pasażerów na liniach M1 i M2  
w latach 1995–2016 (w mln) 
Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o. Raport roczny 2016 [2]

Czynniki wpływające na następstwo czasowe pociągów 
Wyróżnić można dwa podstawowe czynniki wpływające na 
następstwo czasowe pociągów: 

•	 urządzenia i systemy techniczne, 
•	 zachowania pasażerów. 
 

Urządzenia i systemy techniczne 
Linie metra warszawskiego można opisać, wykorzystu-
jąc parametry techniczne stosowane dla innych systemów 
transportowych, a przede wszystkim linii kolejowych. 
Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia istotna 
jest zdolność przewozowa linii. Parametr ten podaje moż-
liwości danego systemu transportowego, pozwala porów-
nywać między sobą różne rozwiązania transportowe, co 
jest kluczowe przy wyborze środka transportu do obsługi 
danego obszaru. Zdolność przewozowa ściśle wiąże się ze 
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zdolnością przepustową linii, która to decyduje o czasie na-
stępstwa pociągów – czynniku istotnym z punktu widzenia 
pasażera. 

Zdolność przepustowa jako jeden z podstawowych pa-
rametrów linii metra jest zależna od wielu czynników, a jed-
nym z podstawowych jest rodzaj zastosowanych urządzeń 
sterowania ruchem pociągów. Urządzenia te mogą wprost 
determinować osiągany minimalny czas następstwa (inter-
wał) kolejnych pociągów odjeżdżających ze stacji metra. 

Na liniach metra w Warszawie stosowane są dwa sposo-
by sterowania ruchem pociągów: na podstawie wskazań 
semaforów samoczynnej blokady liniowej (SBL) oraz na 
podstawie wskazań urządzeń pokładowych w kabinie ma-
szynisty. Pierwszy z wymienionych sposobów do 2015 roku 
stanowił podstawę prowadzenia ruchu pociągów. Zlokali-
zowane na liniach metra semafory dzieliły poszczególne 
szlaki na odstępy blokowe, gdzie odstęp blokowy pomiędzy 
kolejnymi semaforami o najdłuższej odległości wyznaczał 
tzw. szlak krytyczny decydujący o zdolności przepustowej 
linii, a więc również o minimalnym czasie następstwa po-
ciągów. Na linii metra M1 prowadzenie ruchu w oparciu 
o wskazania semaforów z uwzględnieniem takich czynni-
ków, jak czas postoju pociągu na stacji, parametry trakcyj-
ne pojazdu oraz czynniki zakłócające płynność ruchu, po-
zwalało na osiągnięcie minimalnego następstwa czasowego 
pociągów równego 2 minuty i 30 sekund. Czas ten jako 
rozkładowy został wprowadzony na linii metra M1 w roku 
2014 (rys. 2). Z tą częstością metro obsługiwało ruch pasa-
żerski na linii M1 z wykorzystaniem 33 pociągów w godzi-
nach szczytu komunikacyjnego. Wprowadzenie do ruchu 
kolejnych pociągów metra i próby dalszego skracania czasu 
następstwa kończyły się niepowodzeniem. Zbyt duża liczba 
pociągów kursujących na linii metra przy ograniczonej 
przepustowości generowała zakłócenia w ruchu, nie pozwa-
lając dotrzymać założeń rozkładowych. Na tym etapie 
zdolność przewozowa linii M1 pozwalała na przewiezienie 
w ciągu godziny około 27 000 pasażerów w każdym kie-
runku, oferując łącznie ponad 38 000 miejsc w pociągach. 

Rosnący popyt na usługi przewozowe metrem, obser-
wowany na co dzień i widoczny w globalnych wynikach 
przewozów, przyczynił się do wprowadzenia zmian w poda-
ży miejsc i zdolności przewozowej metra. Zmianę tę wpro-
wadzono w warszawskim metrze poprzez zmianę systemu 
sterowania ruchem pociągów. Z dniem 1 września 2015 
roku jako podstawowy system prowadzenia ruchu wdrożo-
no system automatycznego ograniczenia prędkości (AOP), 
natomiast dotychczas stosowane semafory wygaszono. 
Obecnie maszynista prowadzi pociąg w oparciu o informa-
cję wyświetlaną w kabinie na panelu systemu AOP. Dzięki 
zmianie systemu sterowania ruchem pociągów zmianie 
uległ element decydujący o przepustowości linii – odstęp 
blokowy. W przypadku jazd według wskazań semaforów 
odstęp blokowy samoczynnej blokady liniowej wynosi od 
kilkuset metrów do nawet ponad 1 km długości. Najdłuższe 
odstępy blokowe zlokalizowane są pomiędzy stacjami 
Politechnika–Pole Mokotowskie oraz Dworzec Gdański– 
Ratusz Arsenał. To one finalnie decydują, jak często metro 

może kursować w oparciu o wskazania semaforów, zacho-
wując warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu zgodnie 
z zasadą mówiącą, że na jednym odcinku może znajdować 
się jeden pociąg. W przypadku systemu AOP długość od-
cinka blokowego jest zdecydowanie krótsza i wynosi od kil-
kudziesięciu do ponad 100 m. To pozwala na zmniejszenie 
odstępów pomiędzy kolejnymi pociągami, zachowując na-
dal bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Po wprowadzeniu 
w roku 2015 przez metro warszawskie zmian w systemie 
sterowania ruchem pociągów zdecydowanie poprawiły się 
parametry techniczne linii metra. Wzrosła przepustowość 
linii, a czas następstwa uległ skróceniu. Obecnie pociągi 
metra na linii M1 kursują w godzinach szczytu z częstością 
2 minuty 20 sekund (rys. 2). 

Do obsługi pasażerów w dzień roboczy w szczycie ko-
munikacyjnym na linię M1 wyjeżdża 36 składów. 
Wprowadzenie zmian w sterowaniu ruchem pociągów po-
zwoliło na zwiększenie możliwości przewozowych metra. 
Dziś linia M1 może przewieść w godzinie szczytu ponad 
28 000 pasażerów, w każdym kierunku udostępniając oko-
ło 41 000 miejsc w wagonach (tab. 1). 

Rys. 2. Zmiany czasu następstwa pociągów linii metra M1 i M2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Parametry przewozowe linii metra M1
Parametry przewozowe  

linii M1 w okresie szczytu  
komunikacyjnego 

Wskazania 
semaforów 
rok 2009 

Wskazania 
semaforów 
rok 2014 

Wprowadzenie 
AoP rok 2015 

Następstwo czasowe 2 min 50 s 2 min 30 s 2 min 20 s 
Liczba pociągów w ruchu 30 33 36 
Podaż miejsc (zagęszczenie 5 os./m2) ok. 34 000 ok. 38 000 ok. 41 000 
Zdolność przewozowa w jednym kie-
runku (zagęszczenie 5 os./m2) 

ok. 24 000 ok. 27 000 ok. 28 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

Tabela 1

Docelowo możliwości linii metra obliczone są na na-
stępstwo czasowe 1 minuta 30 sekund, a zdolność przewo-
zowa na poziomie 45 000 pasażerów w każdym kierunku. 

Zachowania pasażerów 
Oprócz czynników determinujących osiągany czas następ-
stwa wynikających z przyjętych rozwiązań technicznych 
infrastruktury oraz pojazdu, istotnym elementem wpływa-
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jącym na dotrzymanie zakładanego (rozkładowego) czasu 
następstwa jest wpływ czynników zewnętrznych. Czynniki 
te zakłócają regularne kurowanie pociągów metra w sposób 
jednostkowy i wywołujący długotrwałe skutki, np. wtarg-
nięcie pasażera na torowisko lub oddziaływają w sposób 
masowy, ale w krótkotrwały sposób wpływają na płynność 
ruchu i realizację jazd pociągów, np. blokowanie drzwi po-
jazdu. 

W 2009 roku po zakończeniu budowy i uruchomieniu 
całej pierwszej linii metra w Warszawie obserwowano 
wzrost problemów z wydłużeniem czasów postoju pocią-
gów na stacjach oraz wydłużeniem czasu przejazdów linii 
metra. Zjawisko obserwowano głównie na kierunku 
Młociny–Kabaty. W tym czasie ruch pociągów prowadzo-
ny był z czasem następstwa 2 minuty 50 sekund przy wy-
korzystaniu 30 pojazdów (tab. 1).Wydłużone czasy posto-
jów występowały również na stacjach o mniejszym ruchu 
pasażerskim, pomimo zakończonej już wymiany pasażerów. 
Czasy postojów pociągów dochodziły do 3 minut przy roz-
kładowym czasie 30 sekund. Spowodowane było to bra-
kiem możliwości odjazdu pociągu w wyniku wydłużającego 
się postoju pociągu na stacji poprzedzającej. Dochodziło do 
tzw. efektu domina – wydłużony postój pociągu na jednej 
stacji oddziałuje na kolejne pociągi stojące na stacjach. Czas 
przejazdu całej linii metra wydłużał się w skrajnych przy-
padkach o 6 minut (do 45 minut przy rozkładowym czasie 
przejazdu 39 minut). Przeprowadzone obserwacje pozwoli-
ły wskazać kilka zjawisk zachodzących wśród pasażerów, 
które w istotny sposób wpływały na płynność jazd pocią-
gów. Zaobserwowano między innymi: 

•	 stawanie w świetle drzwi wagonu, co blokuje wejście in-
nym pasażerom i wydłuża czas wymiany pasażerskiej; 

•	 stanie blisko krawędzi peronu, co utrudnia ocenę sy-
tuacji przez maszynistę pod kątem bezpiecznego od-
jazdu ze stacji i wydłuża postój przy peronie; 

•	 nierównomierne obciążenie wszystkich wagonów, pa-
sażerowie głównie gromadzą się w skrajnych wago-
nach, co wydłuża wymianę; 

•	 blokowanie drzwi i wsiadanie po sygnale odjazdu 
skutkujące koniecznością ponownego pełnego otwar-
cia drzwi i uruchomienia procesu zamknięcia. 

Przeprowadzona z pomocą mediów kampania informa-
cyjna i dyskusja wśród pasażerów zmniejszyły skalę zjawi-
ska. Odniesiono sukces i w widoczny sposób obniżono licz-
bę przypadków i wartość wydłużeń czasów przejazdu oraz 
czasów postojów pociągów na stacjach w godzinach szczy-
tu. W 2010 roku ponownie dokonano analizy danych do-
tyczących bieżących czasów następstwa, postojów i przejaz-
dów. Odnotowano zdecydowane skrócenie czasów postoju 
pociągów na stacjach (do 2 minut), co pozwoliło w więk-
szym stopniu dochować rozkładowego czasu następstwa 
pociągów i zmniejszyło liczbę przypadków wydłużenia cza-
su przejazdu linii metra. Liczba wydłużonych przejazdów 
spadła o około 30%, przy czym maksymalne wydłużenie 
czasu przejazdu zmniejszyło się do 3 minut w porównaniu 
do 6 minut w roku 2009 (rys. 3). 

W roku 2017, po wprowadzeniu jazd pociągów metra 
w oparciu o wskazania urządzeń kabinowych systemu 
AOP, przeprowadzono analizę danych czasów postojów 
pociągów na stacjach i czasów przejazdów linii metra M1 
w celu porównania danych z wynikami z poprzednich po-
miarów. 

Na rysunku 3 naniesiono uzyskane wyniki w porówna-
niu do poprzednich badanych okresów. Analogicznie do 
roku 2009 i 2010 ocenie poddano okres szczytu komuni-
kacyjnego na kierunku Młociny–Kabaty. Uzyskane dane 
wskazują na kolejną poprawę parametrów. Maksymalne 
wydłużenie czasu postoju pociągu na stacji uległo zmniej-
szeniu do 1 minuty. Podobnie czas przejazdu linii metra 
M1, który według rozkładu wynosi 39 minut, występo-
wał z maksymalnym wydłużeniem o 1,5 minuty (40,5 mi-
nuty). Jednocześnie spadła liczba przypadków wystąpie-
nia wydłużonego przejazdu w godzinach szczytu komuni-
kacyjnego. 

Zachowania pasażerów – badanie opinii pasażerów 
Stosowany w warszawskim metrze rozkład jazdy nie zawie-
ra dokładnych godzin odjazdów (z wyjątkiem weekendo-
wych godzin nocnych), kolejne pociągi odjeżdżają zgodnie 
z ustaloną w porze dnia częstością (czasem następstwa). 
Czas następstwa pociągów metra to dla pasażerów czas 
oczekiwania na peronie na najbliższy pociąg, stanowi on 
kluczowy wskaźnik oceny jakości świadczonej usługi przez 
metro w Warszawie. 

Każdego roku w czerwcu Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
przeprowadza badania zadowolenia pasażerów. Wśród ob-
szarów z działalności metra podlegających ocenie pasażero-
wie wypowiadają się w zakresie częstości kursowania metra 
oraz szybkości i punktualności pociągów metra. Częstość, 
szybkość oraz punktualność to elementy istotne i powiąza-
ne ze sobą. Częstość kursowania (czas następstwa) stanowi 
podstawowy wskaźnik oceny jakości świadczonej usługi 
przewozowej. 

Przeprowadzone w roku 2016 badanie zadowolenia pasa-
żerów metra warszawskiego obejmowało zamianę czasu na-
stępstwa pociągów, jaka została wprowadzona od września 
2015 roku. Prowadzenie jazd pociągów metra w oparciu 

Rys. 3. Maksymalne wydłużenie czasu postoju pociągów i wydłużenie czasu przejazdu na 
linii metra M1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
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o system AOP i skrócenie czasu następstwa pociągów linii 
M1 w okresie szczytowym do 2 minut i 20 sekund zostało 
odzwierciedlone w wynikach badania (rys. 4, 5). 

W opinii pasażerów częstość kursowania pociągów (czas 
następstwa) corocznie otrzymuje oceny na wysokim pozio-
mie. W badaniu z 2016 roku widoczny jest wzrost ocen 
bardzo dobrych i jednocześnie wyraźny spadek ocen prze-
ciętnych. Przy niewielkich zmianach w wartościach pozo-
stałych ocen wnioskować można, że pasażerowie dotych-
czas oceniający częstość kursowania jako przeciętną, wysta-
wili oceny bardzo dobre lub raczej dobre. 

Zmiana systemu sterowania ruchem pociągów, oprócz 
skrócenia czasu następstwa, wpłynęła również na szybkość 
jazdy i punktualność kursowania pociągów. W opinii pasa-
żerów wymienione wskaźniki jakości świadczonej usługi 
zostały lepiej ocenione niż w latach poprzednich. 

Na każdych 100 badanych pasażerów w zakresie punk-
tualności kursowania pociągów, w 96 przypadkach metro 
otrzymało noty bardzo dobre i raczej dobre (rys. 6). W po-
równaniu do roku 2015 oraz wartości referencyjnej pomia-
rów (lata 2005–2014) widoczny jest spadek ocen negatyw-
nych (bardzo źle + raczej słabo, przeciętnie). Pasażerowie 
również chętniej udzielali odpowiedzi na pytanie w zakresie 
punktualności pociągów metra.

Równie wysoko pasażerowie ocenili prędkość podróżo-
wania liniami metra. Otrzymane wyniki są lepsze od śred-
niej oceny z lat 2005–2014 oraz bezpośrednio od wyników 
z roku 2015 (rys. 7). 

Przyznawane oceny przeciętne zostały zmniejszone na 
rzecz ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Nie odnotowa-
no ocen bardzo złych i raczej słabych, natomiast na tym 
samym poziomie pozostały przypadki nie udzielenia odpo-
wiedzi dla kryterium szybkość jazdy. 

Otrzymywane w każdym badaniu wyniki wskazują, że 
pasażerowie zainteresowani są takimi czynnikami jak czę-
stość kursowania, szybkość podróżowania i punktualność 
pociągów metra. W zakresie godzin szczytu komunika-
cyjnego widoczne jest polepszenie otrzymywanych ocen, 
jednakże pasażerowie wskazują również na pozostałe pory 
dnia jako równie istotne dla odbywania podróży metrem. 
W przekazywanych pasażerom ankietach częstość kurso-
wania metra podzielona jest na okresy czasowe, charakte-
rystyczne dla natężenia ruchu pasażerskiego. Przepro-
wadzone badania opinii pasażerów wskazują na porę dnia 
w godzinach 19:00–24:00 jako najsłabiej ocenianą w po-
równaniu do pozostałej części doby, a więc nie tylko sam 
okres szczytu komunikacyjnego jest istotny w opinii pa-
sażerów [10]. Pora wieczorna jest porównywalna z warto-
ścią referencyjną i wyraźnie różni się od wskaźników za-
dowolenia z częstości kursowania dla pozostałych prze-
działów czasowych (nadal jest to jednak ponad 70% 
zadowolonych pasażerów). Wyniki badań wskazują na 
konieczność prowadzenia dalszej pracy nad poprawą wa-
runków podróżowania metrem w aspekcie czasu oczeki-
wania na pociąg. 

Rys. 4. Ocena częstotliwości kursowania sieci metra (M1+M2) w godzinach 5:00–9:00 
Źródło: Badanie zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2016 (XII edycja) [5]

 

Rys. 6. Punktualność kursowania pociągów metra
Źródło: Badanie zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2016 (XII edycja) [5] 

Rys. 5. Ocena częstotliwości kursowania sieci metra (M1+M2) w godzinach 14:00–19:00 
Źródło: Badanie zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2016 (XII edycja) [5] 

Rys. 7. Prędkość podróżowania pociągami metra
Źródło: Badanie zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2016 (XII edycja) [5]
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Badania testowe skrócenia czasu następstwa pociągów 
W dniu 27 czerwca 2018 roku w godzinach porannego 
szczytu komunikacyjnego skierowano do ruchu zwiększoną 
liczbą pociągów w stosunku do obowiązującego rozkładu 
jazdy. Zapewniono obsługę 42 składów na linii M1. 

Celem przeprowadzonego testu było sprawdzenie moż-
liwości technicznych bezpiecznego prowadzenia jazd pasa-
żerskich z czasem następstwa 2 minuty w warunkach nor-
malnej eksploatacji. 

Podczas testu prowadzono obserwacje, a następnie na jej 
podstawie przeprowadzono analizę wyników. Przedsię wzię-
cie miało ukazać możliwości prowadzenia ruchu pociągów 
z czasem następstwa 2 minuty, z uwzględnieniem bezpie-
czeństwa oraz innych czynników warunkujących powodze-
nie testu, takich jak: organizacja pracy na Stacji Techniczno- 
-Postojowej oraz linii metra, możliwości technicznych, za-
chowania pasażerów, funkcjonowania urządzeń. Na pod-
stawie otrzymanych danych oraz spostrzeżeń opracowano 
wnioski w zakresie uwarunkowań wprowadzenia czasu na-
stępstwa 2 minuty na linii M1. 

Założenia testu: 
•	 opracowano specjalne założenia dotyczące prowadze-

nia ruchu pociągów z wykorzystaniem 42 składów na 
linii metra M1; 

•	 w założeniach uwzględniono następstwo czasowe 2 mi-
nutowe w okresie szczytu komunikacyjnego w obu 
kierunkach, w przedziale czasowym: 

 – ze stacji A1 Kabaty w kierunku stacji A23 Młociny 
w godzinach 5:43–8:57, 

 – ze stacji A23 Młociny w kierunku stacji A1 
Kabaty w godzinach 6:23–9:39;

•	 na potrzeby jazd testowych skierowano dodatkowych 
12 maszynistów „obrotowych”, których zadaniem 
była zmiana kierunku składu w torach odstawczych 
na stacjach końcowych (zgodnie z Założeniami Tech-
niczno-Eksploatacyjnymi);

•	 podczas testu prowadzono bieżącą obserwację ruchu 
w szczególności w zakresie: 

 – realizacji jazd pasażerskich, 
 – zgodności wykonania jazd z założeniami, 
 –  powstawania odchyleń od przyjętych założeń, 
 –  wpływu zmian na bezpieczeństwo i zachowania 

pasażerów, 
•	 po zakończeniu testu ustalono przyczyny nie dotrzy-

mania jazd względem założeń. 

Po zakończonym dniu testowym na podstawie zapi-
sów elektronicznych oraz opracowanych przed testem za-
sad prowadzenia ruchu pociągów, porównano ze sobą 
otrzymane dane liczbowe – wyniki zaprezentowano w ta-
beli 2. Do oceny i porównania utrzymania czasu następ-
stwa przyjęto próg czasowy równy 2 minuty oraz dodat-
kowo progi czasowe wynoszące 2 minuty 20 sekund (czas 
obowiązujący w obecnych założeniach prowadzenia ruchu 
pociągów) oraz powyżej 2 minut 20 sekund (odstępstwo 
od obecnych założeń). 

W czasie testu zaplanowano ze stacji A1 Kabaty 94 od-
jazdy z czasem następstwa 2 minuty, natomiast ze stacji 
A23 Młociny 90 odjazdów z czasem następstwa 2 minut. 
Na podstawie zapisów elektronicznych otrzymano wyniki 
pokazujące, iż zrealizowano z czasem następstwa 2 minuty 
ze stacji A1 Kabaty 47 odjazdów, co stanowiło 50% ogółu 
odjazdów z tej stacji, natomiast ze stacji Młociny wykonano 
39 odjazdów, co stanowiło 43% wszystkich odjazdów z tej 
stacji. W ramach przyjętych przedziałów czasowych odno-
towano także 27 odjazdów ze stacji A1 z następstwem po-
między 2 minuty a 2 minuty 20 sekund (29% całości) oraz 
24 odjazdy ze stacji A23 (27% całości). 

Dla przyjętego progu 2 minuty i 20 sekund, który od-
powiada następstwu z aktualnych założeń prowadzenia 
jazd pasażerskich, zarejestrowano 20 odjazdów ze stacji A1 
(21% ogółu odjazdów) oraz 27 odjazdów ze stacji A23 
(30% ogółu odjazdów). W celu porównania otrzymanych 
wielkości i oszacowania jakości osiągniętych wyników obli-
czono średnią wielkość czasu następstwa w danym kierun-
ku dla okresu szczytu analogicznie do metody obliczenio-
wej stosowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie przy obliczaniu regularności jazd pociągów 
metra. 

Przyjęto, że osiągnięcie średniego czasu następstwa 
mniejszego lub równego 2 minuty i 15 sekund będzie wy-
nikiem pozytywnym. Rzeczywista wielkość czasu następ-
stwa z tolerancją +15 sekund przyjmowana jest przez 
Zarząd Transportu Miejskiego jako zrealizowanie jazd 
zgodnie z założeniami i nie skutkuje naliczaniem kar 
umownych. Zgodnie z zarejestrowanymi danymi otrzyma-
no średni czas następstwa pociągów odpowiednio: 

•	 ze stacji A1 Kabaty 2 minuty i 7 sekund, 
•	 ze stacji A23 Młociny 2 minuty i 12 sekund. 
 
Na rysunku 8 przedstawiono graficznie czasy następ-

stwa kolejnych pociągów odjeżdżających ze stacji A1 
Kabaty. Dla porównania naniesiono linię odniesienia dla 
wartości 2 minut oraz 2 minut 20 sekund jako wartość 
obowiązującą w obecnych założeniach. W badanym okresie 
czasu (szczyt poranny) uzyskano średni czas następstwa 
2 minuty 7 sekund. Analogicznie do stacji A1 zaprezento-
wano osiągnięte rzeczywiste czasy następstwa dla odjazdów 
ze stacji A23 Młociny, co przedstawia rysunek 9. W bada-
nym okresie (szczyt poranny) uzyskano średni czas następ-
stwa 2 minuty 12 sekund. 

Wyniki następstwa czasowego pociągów w okresie testu

Stacja 

Liczba odjazdów Osiągnięty 
średni czas
następstwa 
pociągów 
[mm:ss]

z planowanym 
czasem 

następstwa 
2:00 

zrealizowana  
z czasem 

następstwa 
<= 2:00 

zrealizowana  
z czasem 

następstwa 
> 2:00 i < 2:20 

zrealizowana  
z czasem 

następstwa 
> 2:20 

A1 94 47 (50%) 27 (29%) 20 (21%) 2:07 

A23 90 39 (43%) 24 (27%) 27 (30%) 2:12 

Źródło: Sprawozdanie z przebiegu jazd testowych z czasem następstwa 2 min na linii M1 [6] 

Tabela 2
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Przeprowadzone jazdy testowe z następstwem czaso-
wym 2 minuty na linii metra M1 realizowane z udziałem 
42 pociągów, pozwalają ocenić przeprowadzony test po-
zytywnie. Uzyskano średnie następstwo czasowe z tole-
rancją nie przekraczającą +15 sekund. Test potwierdził, 
że możliwości techniczne, jakimi aktualnie dysponuje 
metro warszawskie, są wystarczające dla bezpiecznego 
prowadzenia ruchu pasażerskiego z czasem następstwa 2 
minut, z zastrzeżeniami dotyczącymi układu torowego 
stacji A1 Kabaty. Udało się uzyskać zakładany czas na-
stępstwa dla około 50% odjazdów. Intensyfikacja jazd 
pasażerskich i zwiększona liczba pociągów w ruchu pod-
wyższa podatność na niedotrzymanie założeń rozkłado-
wych. 

Na przykładzie czynników zaobserwowanych podczas 
testów wdrożenie skróconego czasu następstwa pociągów 
wymagałoby wprowadzenie zmian w następujących obsza-
rach: 

•	 wprowadzania pociągów z STP i obracania pociągów 
z linii na wspólnym torze nr 3 stacji A1, 

•	 wprowadzania pociągu w tor 1b stacji A1 w celu od-
stawienia jako rezerwa ruchowa tylko poprzez tor 
przyperonowy, 

•	 wprowadzania pociągów z STP i obracania pociągów 
z linii na wspólnym torze nr 4 stacji A1.

 

Realizacja zaproponowanych zmian wpłynie również na 
zwiększenie elastyczności prowadzenia ruchu podczas wy-
darzeń na linii metra, jak również w zależności od miejsca 
i typu wydarzenia może przyczynić się do zmniejszenia od-
czuwalności skutków wydarzenia przez pasażerów. 

Niezbędne byłoby też przeprowadzenie kampanii wśród 
pasażerów promującej właściwe zachowania (nie wsiadanie 
po sygnale, nie blokowanie drzwi itp.), zgodnie z przepisa-
mi porządkowymi i regulaminem przewozu obowiązują-
cym w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym 
przez Miasto st. Warszawa. 

Podsumowanie
•	 Czas następstwa pociągów (częstość kursowania) to 

istotny czynnik wpływający na jakość świadczonej 
usługi. Jego wielkość jest zależna od elementów, któ-
re można kształtować w obszarze działań technicz-
nych za pomocą dostępnych rozwiązań systemów 
prowadzenia ruchu, jak również poprzez wpływanie 
na zachowania pasażerów. 

•	 Zmiany wprowadzone w obu obszarach przyniosły 
efekt w postaci zwiększenia zdolności przewozowych 
linii, podaży miejsc w wagonach i skrócenia czasu na-
stępstwa pociągów. 

•	 Prowadzone od dwunastu lat coroczne badania opinii 
pasażerów potwierdzają, że częstość kursowania, 
szybkość jazdy i punktualność kursowania pociągów 
metra mają duże znaczenie dla pasażerów. Czynniki 
te są istotne dla pasażerów, niezależnie w jakiej porze 
dnia odbywają podróż metrem. 

•	 Wykonany w warunkach rzeczywistych test spraw-
dzający możliwość realizacji przewozów pasażerskich 
z czasem następstwa 2 minuty wykazał, że jest to 
możliwe, 

•	 Wdrożenie na stałe następstwa pociągów wynoszące-
go 2 minuty wymaga korekt w obszarze infrastruk-
tury linii metra i organizacji pracy oraz przygotowa-
nia programu informacyjnego dla pasażerów. 
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Rys. 8. Czasy następstwa pociągów odjeżdżających ze stacji A1 Kabaty 
Źródło: Sprawozdanie z przebiegu jazd testowych z czasem następstwa 2 minuty na linii M1 [6] 

Rys. 9. Czasy następstwa pociągów odjeżdżających ze stacji A23 Młociny
Źródło: Sprawozdanie z przebiegu jazd testowych z czasem następstwa 2 minuty na linii M1 [3] 
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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano rolę europejskich koryta-
rzy transportowych w rozwoju usług logistycznych w Polsce. Zwrócono 
szczególną uwagę na korytarz transportowy  Bałtyk – Adriatyk  pozwa-
lający na przyspieszenie rozwoju transportu intermodalnego. Dla regio-
nów nadmorskich w okolicach Trójmiasta oraz Szczecina i Świnoujścia 
jest to szansa na dynamiczny rozwój przeładunków portowych, usług 
logistycznych i całej gospodarki morskiej, która ma duże znaczenie dla 
tych regionów. Dla Polski stanowi on szansę na rozwój licznych termi-
nali, centrów logistycznych i parków magazynowych oraz usług logi-
stycznych.
Słowa kluczowe: korytarze transportowe, transport intermodalny, lo-
gistyka.

Znaczenie korytarzy transportowych 
północ–południe dla rozwoju  
usług logistycznych w Polsce1,2

Wprowadzenie
Rozwinięta infrastruktura transportowa stanowi podstawę 
rozwoju gospodarczego oraz swobodnego przepływu lud-
ności i produktów. Bariery infrastrukturalne hamują moż-
liwość kreowania wzrostu gospodarczego. Z tego powodu 
inwestycje infrastrukturalne powinny wyprzedzać potrze-
by, co wpływa na wymogi planowania założeń rozbudowy 
i modernizacji infrastruktury na poziomie aglomeracyj-
nym, regionalnym i lokalnym. Brak dalekowzroczności 
w planowaniu rozwoju ciągów transportowych warunkuje 
powstanie w przyszłości barier wzrostu gospodarczego oraz 
jakości życia ludności. System transportowy jest złożonym 
układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funk-
cjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych. 
Główny jego szkielet stanowi układ infrastruktury wyzna-
czający dostępność transportową obszaru. O efektach użyt-
kowych tego systemu decyduje dostępność i jakość ofero-
wanych usług transportowych. Transport w swej istocie 
jest sferą działalności gospodarczej o sieciowym charakte-
rze. Użyteczność transportu jest tym większa, im silniejsze 
i bardziej systemowe są powiązania między jego poszcze-
gólnymi formami, a więc pomiędzy systemem transporto-
wym aglomeracji miejskiej oraz międzyregionalnym, co ma 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej sieci. Miejska 
infrastruktura transportowa składa się z infrastruktury róż-
nych gałęzi transportowych, która powinna być dostosowa-
nia do specyfiki danego obszaru określonego terytorialnie, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację H. Ziela-
skiewicz 50%, A. Gniadek 50%.

2 Artykuł przygotowany na XIII Konferencję „Zintegrowany transport publiczny 
w obsłudze miast i regionów”, Zakopane 24–26.10.2018 r.

a zarazem powiązana z sieciami transportowymi regionu 
i kraju. 

Dominującym kierunkiem rozwoju zgodnie z polityką 
transportową UE jest kreowanie w aglomeracjach miej-
skich transportu zintegrowanego, mało emisyjnego, sku-
piającego w sobie sieć linii poszczególnych środków trans-
portu i posiadającego wspólny system taryfikacji za korzy-
stanie z opłat. Miejski system transportowy w zakresie jego 
organizacji, łącznie z rozkładem jazdy, powinien być dosto-
sowany do systemu międzyregionalnego. W naszym kraju 
w przypadku transportu kolejowego, przewozy, poza aglo-
meracją warszawską i gdańską, obywają się po tej samej 
infrastrukturze. Można stwierdzić, że jednym z determi-
nantów rozwoju aglomeracji jest jej dobrze rozwinięta in-
frastruktura miejska, która powinna być połączona z siecia-
mi transeuropejskimi. Ważne jest, aby miasta i aglomeracje 
pełniły w zakresie infrastruktury transportowej rolę punk-
tów węzłowych, a nie wąskich gardeł transeuropejskiego 
systemu transportowego. Z tego punktu widzenia istot-
nym elementem jest rozwój korytarzy transportowych i za-
liczanej do nich infrastruktury transportowej. Brak obwod-
nic, zarówno dla transportu kolejowego, jak i samochodo-
wego, przyczynia się do problemów komunikacyjnych 
miast.

Rola europejskich korytarzy transportowych
Różne formy transportu w łańcuchach logistycznych zaj-
mują około 80% wszystkich czynności, dlatego ma on bar-
dzo istotny wpływ na koszty i jakość obsługi logistycznej. 
W przyjętej polityce transportowej Unia Europejska zmie-
rza do połączenia głównych gałęzi transportu, tj. transpor-
tu kolejowego, samochodowego, żeglugi morskiej i śródlą-
dowej oraz transportu lotniczego, w jedną elastyczną sieć 
transportową, wykorzystującą w sposób najbardziej efek-
tywny ich najlepsze cechy, zwłaszcza poprzez transport to-
waru w jednej jednostce ładunkowej. Transport wodny i ko-
lejowy zaliczany jest do gałęzi, które w najmniejszym stop-
niu oddziałują na środowisko naturalne. Zużywają znacznie 
mniej energii w przeliczeniu na jedną tonę przewiezionego 
ładunku niż transport samochodowy. W łańcuchach dostaw, 
tam gdzie jest to możliwe, wskazane byłoby wykorzysty-
wanie potencjału gałęzi transportu w sposób umożliwiający 
uzyskanie jak najlepszych wyników. Swobodny przepływ 
towarów i usług jest fundamentem jednolitego rynku eu-
ropejskiego. Jego stworzenie nie byłoby i nie jest możliwe 



37

TransporT miejski i regionalny 11 2018

bez odpowiedniego, a zarazem systemowego wsparcia logi-
stycznego. Jednym z istotnych warunków funkcjonowania 
rynku jest wymóg interoperacyjności systemu transporto-
wego (spójności systemów). Zniesienie barier w transporcie 
wielogałęziowym jest istotnym czynnikiem wpływającym 
na czas i cenę przewozu ładunku. Niwelowanie barier na 
styku dwóch systemów możemy osiągnąć poprzez stosowa-
nie odpowiednich technologii transportu, a więc również 
przewozów intermodalnych. 

Budowa infrastruktury transportowej łączącej kraje 
europejskie ma znaczenie strategiczne dla rozwoju gospo-
darki zarówno w skali kontynentalnej, jak i globalnej. 
Zniesienie ograniczeń w przepływie towarów państw bę-
dących członkami Unii Europejskiej jest jednym z kluczo-
wych elementów, który wpłynął pozytywnie na wymianę 
gospodarczą. Ponadto na postęp gospodarczy oraz idące 
z nim w parze nasilenie przepływu towarów, ma wpływ 
rozwój oraz stosowne modernizacje infrastruktury linio-
wej i punktowej. 

Rozwój usług logistycznych
Ostatnie kilkanaście lat w gospodarce światowej to dy-
namiczny postęp nowych technologii. Rozwój międzyna-
rodowych stosunków gospodarczych i społecznych, po-
stęp techniczny i technologiczny oraz szybka urbanizacja 
generują wiele globalnych problemów cywilizacyjnych. 
Duże koncerny bardzo często, przenoszą część swojej 
produkcji w regiony, gdzie koszty produkcji są niskie. 
To z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na trans-
port. Powstają też nowe potoki ładunków, a w miarę ich 
rozwoju zapotrzebowanie na nową infrastrukturę trans-
portową i logistyczną. Poważny wpływ na kształtowanie 
się potoków ładunków, a tym samym na rynki przewo-
zów towarowych, miała i będzie mieć dostępność do in-
frastruktury transportowej, jej gęstość i stan techniczny. 
W celu wykorzystania potencjału tkwiącego w strategicz-
nym położeniu geograficznym Polski na głównych kory-
tarzach kolejowych trzeba zapewnić odpowiedniej jakości 
wysoce przepustową infrastrukturę logistyczną. Wymaga 
to nie tylko olbrzymich inwestycji w modernizację pol-
skiej transportowej infrastruktury liniowej, lecz także 
w podwyższanie jakości i przepustowości oraz tworzenie 
nowych obiektów logistycznej infrastruktury usługowej, 
w tym zwłaszcza intermodalnych terminali przeładunko-
wych i centrów logistycznych. Przewozy intermodalne 
w Polsce od kilku lat rozwijają się dobrze. Jednak, aby 
tempo wzrostu nie zostało zahamowane, potrzebna jest 
nowoczesna infrastruktura liniowa i punktowa w postaci 
terminali intermodalnych i centrów logistycznych. Sieć 
terminali ogólnodostępnych jako zaplecze portów mor-
skich powinna stanowić element systemu tzw. rozszerzo-
nej przestrzeni portowej (ang. Extended Port Gateway), co 
pozwoliłoby na wprowadzenie zmian organizacyjnych 
w zakresie dostarczania lub odbioru jednostek ładun-
kowych w terminalach lądowych zrównujących formal-
no-prawne wykonywane tam operacje z analogicznymi 
w portach morskich. 

System transportowy jest sprawny, jeżeli wszystkie jego 
elementy funkcjonują prawidłowo i zachodzi pomiędzy 
nimi pełna synergia. Dla sprawności systemu potrzebna 
jest nie tylko dobrej jakości infrastruktura liniowa i punk-
towa, ale także środki transportu i odpowiednia organiza-
cja. Ważnym elementem w organizacji procesów transpor-
towych jest utworzenie ciągów transportowych umownych 
kanałów, w których przemieszczane będą duże potoki ła-
dunków. Uporządkowane, a zarazem skanalizowane potoki 
ładunków w sposób istotny wpływają na prawidłowe pla-
nowanie rozwoju infrastruktury transportowej zarówno dla 
transportu towarowego, jak i pasażerskiego w układzie sie-
ciowym i przestrzennym tak aglomeracyjnym, jak i mię-
dzyregionalnym. Rozwój infrastruktury transportowej ma 
znaczący wpływ na gospodarkę oraz jakość życia społe-
czeństw. Spełnia on rolę:

•	 usługową – od sprawności układu komunikacyjnego 
zależy w podstawowym zakresie realizacja celów pu-
blicznych;

•	 stymulującą rozwój obszaru – poprzez udostępnianie 
terenu oraz na rozwijaniu podaży usług transporto-
wych wyprzedzających aktualne potrzeby;

•	 hamującą rozwój obszaru – tam gdzie jest to wyma-
gane poprzez tworzenie bariery transportowej, np. 
obszary chronione;

•	 architektury przestrzennej – elementy systemu trans-
portu, z uwagi na rozległy zasięg ich wpływu, stawia 
się na równi z przestrzennymi rozwiązaniami archi-
tektoniczno-urbanistycznymi, a więc planami zago-
spodarowania przestrzennego.

Rozwój logistyki w Polsce w oparciu  
o korytarze północ–południe  
Od kilku lat bardzo mocno w mediach i w prasie nagła-
śniania jest sprawa przewozów kontenerów z wykorzy-
staniem tzw. jedwabnego szlaku. Z nowymi potokami ła-
dunków jednostek intermodalnych wiąże swoje plany roz-
wojowe większość firm rynku TSL, zajmujących się prze-
wozami i spedycją zunifikowanymi jednostkami. Jednak 
w chwili obecnej kilkakrotnie większy potok ładunków 
jednostek intermodalnych przechodzi przez nasze porty 
morskie. Dla porównania skali przewozów w roku 2017 
z wykorzystaniem lądowych korytarzy transportowych 
w ramach jedwabnego szlaku przetransportowano 317 
tysięcy TEU, a w transporcie morskim przetransportowa-
no 2 385 tysięcy TEU. Potencjał przeładunkowy naszych 
portów to 5 100 tysięcy TEU, które zamierzają go jesz-
cze rozwijać. Port Szczecin–Świnoujście w swoich planach 
rozwojowych zamierza wybudować nowy kontenerowy 
terminal głębokowodny obok terminalu gazoportu. Port 
Gdynia planuje pogłębienie toru wodnego oraz budowę 
obrotnicy dla statków o długości 450 metrów. W dalszej 
perspektywie ma również wykonanie portu zewnętrzne-
go. Polskie porty wraz z tak zwanymi autostradami mor-
skimi stanowią ważny element infrastruktury punkto-
wej korytarzy transportowej północ–południe. Z uwagi na 
znacznie lepszą infrastrukturę transportową w tym układzie, 
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przechodzącą przez Niemcy, kraje skandynawskie kieru-
ją większość potoków ładunku z pominięciem naszego 
kraju. Korytarz towarowy Bałtyk–Adriatyk (rys. 1) jest 
jednym z wiodących przedsięwzięć gospodarczych w za-
kresie rozwoju systemów transportowych Polski. Rolę ko-
rytarza można rozpatrywać zarówno z punktu widzenia 
naszego kraju, jak i całej Europy Środkowo-Wschodniej. 
Dla regionów nadmorskich w okolicach Trójmiasta oraz 
Szczecina i Świnoujścia jest to szansa na dynamiczny 
rozwój przeładunków portowych, usług logistycznych 
i całej gospodarki morskiej, która ma duże znaczenie 
dla tych regionów. Dla Polski stanowi on szansę na roz-
wój licznych terminali, centrów logistycznych i parków 
magazynowych oraz usług logistycznych. Dla Europy 
Środkowo-Wschodniej korytarz towarowy Bałtyk–
Adriatyk tworzy warunki na dywersyfikację potoków 
ładunków na osi północ–południe. Posiadający długość 
2 400 km korytarz transportowy umożliwia transport to-
warów z polskich portów w głąb lądu oraz w tranzycie do 
Czech, Węgier Austrii, aż do portów Włoch i Słowenii. 
Połączenia z wykorzystaniem tego korytarza łączą też 
Skandynawię z Morzem Śródziemnym. Trasy i sposób 
realizacji transeuropejskiej sieci transportowej określa 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 
1315/2013 w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej. W grudniu 2013 
roku w Gdyni podpisano porozumienie na rzecz rozwo-
ju korytarza nazwanego Bursztynowym, które łączy sie-
dem samorządów wojewódzkich oraz 131 samorządów 
powiatowych i lokalnych. Dla Chin jednym z prioryte-
tów wydaje się połączenie morskie z Europą Południowo–
Wschodnią (porty w Pireusie, Barze, Koprze, Trieście), 
ponieważ trasa ta jest o kilka dni żeglugi i około 8 tysięcy 
km krótsza niż do portów Europy Północnej. Z portów 
Europy Południowej może być prowadzona dystrybucja 
do państw obszaru 16+1, Europy Środkowej, Zachodniej 
oraz Skandynawii. Polskim priorytetem w tych przewo-
zach powinien być udział polskich przewoźników kole-
jowych z wykorzystaniem infrastruktury terminalowej. 
W to zadanie wpisuje się także korytarz drogowy Via 
Carpatia w strefie oddziaływania przebiegu przez nasz 
kraj korytarzy łączących Bałtyk i Adriatyk, gdzie miesz-
ka 25 milionów ludzi. Korytarz transportowy to nie 
tylko infrastruktura liniowa. Przez nasz kraj przebiega-
ją cztery paneuropejskie oraz dwa kolejowe korytarze 
transportowe (rys. 2). Szczególne znaczenie dla rozwoju 
przewozów na kierunku północ–południe ma korytarz 
nr IV prowadzący z Gdyni i Gdańska poprzez Katowice 
do Brna i Żyliny. Stanowi on multimodalne połączenie 
Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego. Na mocy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 913/2010 
utworzonych zostało 9 korytarzy towarowych, z których 
dwa przebiegają przez Polskę, są to korytarze nr 8 i nr 5. 
Polska zabiegała o utworzenie nowego kolejowego kory-
tarza transportowego nr 11. Do tej propozycji Komisja 
Europejska ustosunkowała się przychylnie. Korytarze 
towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem 

jest zwiększenie atrakcyjności kolejowego transportu ko-
lejowego względem innych rodzajów transportu.

Korytarze towarowe stały się przedmiotem zmian zwią-
zanych z przyjęciem Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 
roku. Dla korytarza nr 5 Rozporządzenie nr 1316/2013 
wprowadziło nowe odgałęzienie korytarza i wydłużenie go 
do Szczecina i Świnoujścia. Nadrzędnym celem Rozpo rzą-

Rys. 1. Korytarz transportowy Adriatyk–Bałtyk
Źródło: Lighthouse Gdynia-Karskrona – Newsletter No. 19 – August, 2018

Rys. 2. Przebieg kolejowych korytarzy transportowych przez Polskę 
Źródło: Lighthouse Gdynia-Karskrona – Newsletter No. 19 – August, 2018
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dzenia 913/2010 jest poprawa konkurencyjności kolejowe-
go transportu towarowego. Dlatego państwa członkowskie 
i zarządcy infrastruktury podejmują działania operacyjne, 
które powinny zmierzać do zagwarantowania poprawy sta-
nu technicznego infrastruktury liniowej i punktowej. 
Celem utworzenia proponowanego przez nasz kraj koryta-
rza towarowego nr 11 jest promowanie kolei jako środka 
transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, 
poprawa konkurencyjności transportu kolejowego oraz lep-
sze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towaro-
wych przewozów międzynarodowych. Bliska współpraca 
ministerstw właściwych ds. transportu, zarządców infra-
struktury z Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii powinna za-
pewnić skuteczne osiągnięcie celu, jakim jest nowy kory-
tarz. Spotkanie zorganizowane 23 marca 2016 roku z ini-
cjatywy PKP Polskich Linii Kolejowych SA zapoczą tkowało 
współpracę zarządców infrastruktury i organu alokującego 
z tych czterech krajów. Współdziałanie umożliwi utworze-
nie struktury zarządzającej korytarza, opracowanie nie-
zbędnych dokumentów i wypracowanie wspólnej oferty 
w zakresie alokowania przepustowości infrastruktury do 
obsługi międzynarodowego ruchu towarowego, w łańcu-
chach logistyczno–transportowych, na szlakach łączących 
nasz kraj z basenami Morza Egejskiego i Morza Czarnego 
bądź z hubami pośrednimi. Na terenie polski trwają obec-
nie intensywne prace modernizacyjne na liniach C-E 59 
oraz C-E 65. 

Najważniejsze szlaki kolejowe i drogowe tworzą krę-
gosłup systemu transportowego kraju. Punktami inte-
grującymi poszczególne fragmenty łańcucha transporto-
wego są terminale kontenerowe i centra logistyczne. 
Jednak obszary, na których one funkcjonują, to najczę-
ściej już nie tylko sama infrastruktura logistyczna, ale 
także miejsca występowania tzw. specjalnych stref ekono-
micznych, parków przemysłowych i technologicznych czy 
wolnych obszarów celnych, które dzięki szeregom udo-
godnień (podatkowym, ekonomicznym, technologicz-
nym czy komunikacyjnym) mogą i przyciągają przedsię-
biorców, akty wizując gospodarczo obszary. W planowa-
niu przestrzennym obszarów przemysłowych należy 
przewidywać przyszłą obsługę trans portową, zgodną z za-
leceniami polityki transportowej UE. Niestety w procesie 
planowania zapomina się, aby w przyszłości obszary te 
miały zapewnioną obsługę także poprzez transport kole-
jowy. Należy zaznaczyć, że rynek przewozów intermodal-
nych to rynek transportowy o ogromnych możliwościach. 
Wzrastające potrzeby transportowe wraz z postępem go-
spodarczym wpływają na dynamiczny wzrost popytu na 
przewozy intermodalne. Szansą na zwiększenie dynamiki 
i przyspieszenie rozwój transportu intermodalnego może 
być modernizacja już istniejących oraz budowa nowych ter-
minali kontenerowych i centrów logistycznych. Usytuowane 
poza terenami aglomeracji miejskich pozwolą na prawi-
dłową obsługę transportową i zarazem na usystematyzo-
wanie przepływów potoków ładunków. 

Terminal jest podstawowym elementem infrastruktury 
logistycznej umożliwiającym rozpoczęcie procesu przewozo-
wego ładunków w kontenerach. Bez tego typu obiektów nie 
ma mowy o rozwoju przewozów intermodalnych. Istotnym 
elementem strategii budowania sieci terminali kontenero-
wych jest właściwe uwidocznienie ich oferty na rynku w prze-
myśle, firmach transportowych, a przede wszystkim u spe-
dytorów. Wsparcie lokalnych administracji i właściwa pro-
mocja umożliwiają stosunkowo sprawne rozpoczęcie 
działalności. Przy nowo oddanych do eksploatacji obiektach 
najczęściej problemem jest długotrwałe zbieranie wolumenu 
umożliwiającego ich rentowne funkcjonowanie, również 
w przypadku rozbudowywanych obiektów, często z dużymi, 
niewykorzystanymi zdolnościami przeładunkowymi w po-
czątkowych latach od ukończenia inwestycji. Dla zapewnie-
nia stosownego wzrostu potoków ładunków konieczne jest 
właściwe umiejscowienie terminali. Szczególnie istotne jest 
realizowanie obiektów w miejscach o znacznym uprzemysło-
wieniu (strefy ekonomiczne i przemysłowe, duże aglomeracje 
miejskie), jak również w pobliżu ważnych ciągów komunika-
cyjnych (międzynarodowe korytarze transportowe, linie ko-
lejowe o znaczeniu międzynarodowym, autostrady bądź dro-
gi międzynarodowe). Takimi punktami generującymi duże 
potoki są przede wszystkim porty morskie. Budowa termi-
nali w takich miejscach daje możliwość pełniejszego włącze-
nia się Polski w europejską sieć przewozów intermodalnych, 
zarówno w relacjach importowo-eksportowych, jak i tranzy-
towych, co w efekcie procentuje wzrostem przewozów inter-
modalnych wewnątrz kraju. 

Posumowanie
Ważnym aspektem związanym z budową lub moderni-
zacją terminali intermodalnych jest zapewnienie wzrostu 
jakości obsługi, możliwości składowania jednostek inter-
modalnych oraz rozszerzanie zakresu usług logistycznych. 
Są to elementy mogące decydować o wyborze transportu 
kontenerów z udziałem kolei. Polityka Unii Europejskiej 
w zakresie transportu zmierza do równomiernego rozwo-
ju gospodarczego poszczególnych gałęzi transportu oraz 
wzmocnienia udziału jego ekologicznych form, liberaliza-
cji rynku przewozów kolejowych, jak również zniesienia 
barier technicznych utrudniających płynny ruch kolejowy 
przez granice państw członkowskich. Kierunki te są uzna-
wane jako priorytety we wspólnej polityce transportowej. 
Swobodny przepływ towarów i usług jest fundamentem 
jednolitego rynku europejskiego. Jego stworzenie nie jest 
możliwe bez odpowiedniego, systemowego wsparcia logi-
stycznego. Jednym z istotnych warunków funkcjonowania 
rynku jest wymóg interoperacyjności systemu transporto-
wego (spójności systemów). Zniesienie barier w transporcie 
wielogałęziowym jest istotnym czynnikiem wpływającym 
na czas i cenę przewozu ładunku. Niwelowanie barier na 
styku dwóch systemów możemy osiągnąć poprzez stosowa-
nie odpowiednich technologii transportu, a więc również 
przewozów intermodalnych.
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W dniu 13 października bieżącego roku odszedł na wieczny spoczynek dr 
inż. Ksawery Krassowski – zasłużony działacz i organizator różnorodnych 
działań środowiska technicznego na terenie całego kraju.

Urodził się 9 kwietnia 1928 roku w Kłodawie, a w 1949 ukończył Li-
ceum Administracyjne w Łodzi. W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi 
zdobył tytuł magistra ekonomii, a następnie w 1959 roku na Politechnice 
Łódzkiej tytuł magistra inżyniera budownictwa. W 1971 roku doktoryzował 
się na Wydziale Ekonomiczno-Socjalnym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1968 
uzyskał uprawnienia budowlane, a w 1983 roku specjalizację zawodową 
pierwszego stopnia w zakresie budownictwa komunalnego.

W latach 1963–1971 prowadził wykłady na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Łódzkiej, a następnie w latach 1974–1998 kiero-
wał Zakładem Gospodarki Komunalnej w Instytucie Polityki Regionalnej 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz równolegle wykładał na Wydziale Ekono-
miczno-Socjalnym tej uczelni. W latach 1999–2002 był pracownikiem 
naukowym w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Był 
promotorem ponad trzystu prac magisterskich. Sam wiele pisał, ma 
w swoim dorobku publicystycznym pięć książek i liczne artykuły poświę-
cone problematyce organizacji gospodarki miejskiej, szczególnie Łodzi, 
oraz organizacji projektowania budowlanego i rozwoju infrastruktury du-
żych miast.

Kierował Oddziałem Przedsiębiorstw Wydziału Gospodarki Komunal-
nej w Łodzi. W latach 1969–1982 był dyrektorem Zjednoczenia Przedsię-
biorstw Gospodarki Komunalnej, a następnie dyrektorem łódzkiego Biura 
Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt”. W okresie 1971–1973 
pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. 

Jego autorskim projektem było stworzenie Izby Projektowania Budow-
lanego, a następnie staranne sterowanie wdrożeniem jej działalności. Ksa-
wery Krassowski kierował Izbą przez ostatnie dwadzieścia osiem lat. Izba, 
w dużej mierze dzięki energii i wybitnym zdolnościom organizacyjnym Ksa-
werego Krassowskiego, zrealizowała wiele cennych dla środowiska projek-
towego działań, jak: systematyczne wydawanie miesięcznika „Wiadomości 
projektanta budownictwa”, coroczne „Prezentacje – katalog firm projek-
towych”, publikacje książkowe „Pomocy do projektowania”, udzielanie re-
ferencji wiarygodności technicznej, systematyczne aktualizowanie zasad 
wycen prac projektowych (akceptowanych przez ministra infrastruktury), 
organizowanie corocznych konferencji na aktualne tematy nurtujące śro-
dowisko projektowe. Pod Jego kierownictwem Izba Projektowania Budow-
lanego osiągnęła rangę liczącego się opiniodawcy procedur legislacyjnych 
oraz współautora, w okresie ostatniej 4-letniej kadencji Rady Izby, ponad 
pięćdziesięciu stanowisk środowiska projektowego, kierowanych do władz 
państwowych w sprawach planowanych regulacji prawnych dotyczących 
gospodarki. 

Ksawery Krassowski był też współzałożycielem Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa i  wieloletnim członkiem Rady Krajowej tej Izby repre-
zentując w niej interesy SITK. W okresie tworzenia Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa odegrał istotną rolę przy określaniu wzajemnych stosunków 
pomiędzy Izbą a  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Określone wówczas stosunki wzajemne stały się 
podstawą porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami i są ciągle 
podstawą współpracy tych organizacji.

Swą wiedzą i umiejętnościami służył aktywnie środowisku inżynierów 
i techników komunikacji. Przez szesnaście lat był Prezesem Oddziału w Ło-
dzi, tak wysoko cenionym, że członkowie Oddziału nadali mu w 2006 roku 
tytuł Prezesa Honorowego Oddziału. 

Ksawery Krassowski dał się poznać społecznościom innych oddzia-
łów SITK RP jako zdolny, ofiarny, energiczny i konsekwentny organizator 
działań środowiska technicznego, posiadający umiejętność utrzymywa-
nia stałego, życzliwego, koleżeńskiego kontaktu ze wszystkimi, z którymi 
współpracował. Na XXII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP w 1981 
roku w Szczecinie został wybrany zastępcą przewodniczącego Zarządu 
Głównego, którą to funkcję powierzano mu następnie na kolejnych zjaz-
dach przez dwadzieścia dziewięć lat (z przerwami). Był niestrudzonym 
i  niezawodnym działaczem Stowarzyszenia, wyróżnionym w 1987 roku 
godnością Członka Honorowego SITK RP. Był ekspertem stowarzyszenio-
wej legislacji, autorem kolejnych edycji Statutu i Regulaminów, których 
wymagała działalność Stowarzyszenia. Do ich opracowania ze spokojem 
zbierał zgłaszane propozycje i uwagi – umiejętnie tonował zapalczywość 
sporów wokół tych regulacji i strzegł głosu rozsądku. Ksawery Kras-
sowski uczestniczył we wszystkich znaczących inicjatywach SITK RP: 
Kongresach Transportu Polskiego, ukształtowaniu problematyki i zasad 
funkcjonowania czasopism SITK RP, obchodach ważnych rocznic Sto-
warzyszenia, inicjatywie budowy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego 
w Peru i wielu innych.

Posiadał najwyższe odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski i Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz najwyższe wyróż-
nienia stowarzyszeniowe: Złotą Odznakę Honorową NOT, Medal inżyniera 
Bolesława Rumińskiego, Złotą z  Diamentem Odznakę Honorową SITK RP, 
Medal im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, statuetkę „Ernest” za 
całokształt działalności w SITK RP, Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. 

Ksawerego Krassowskiego charakteryzowała odwaga w podejmo-
waniu decyzji połączona z niezwykłym mechanizmem uruchamiającym 
w nim wolę skrupulatnej i konsekwentnej realizacji tej decyzji. Ta wyjąt-
kowa cecha porywała osoby z jego otoczenia do aktywnego uczestnicze-
nia w tej realizacji. Pokazuje to tajemnicę jego skuteczności w działal-
ności zawodowej i społecznej. Był człowiekiem skromnym, pracowitym, 
konsekwentnym, przyjacielskim i życzliwym. Bardzo wymagającym, ale 
najbardziej od siebie. Gromadził wiedzę i doświadczenie, aby się nimi 
dzielić dla dobra wspólnego. Do ostatniej chwili swego życia zachował 
sprawność umysłu i aktualne rozpoznanie bieżących spraw nurtujących 
środowisko techniczne, a także gotowość wsparcia go swym talentem 
i doświadczeniem. 

Cześć Jego Pamięci. 
        

 Dr Andrzej Gołaszewski
  Prezes Honorowy Senior

Z żałobnej karty

Wspomnienie  
o dr Ksawerym Krassowskim


