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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Tomasz Kwarciński
Spółka Przewozy Regionalne jako operator na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich
Abstract: The article presents the history of establishment and devel-
opment of the company Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). The PR 
company remains the leading regional rail carrier in Poland. It is re-
flected, among others, in market share and scope of operation. Its 
functioning is influenced by self-government regional authorities 
(voivodships) which are organizers of regional rail transport. Also fi-
nancing of the PR operation is of a significant impact. Rail transport 
services and the purchase / modernization of rolling stock leased by 
the PR company are co-founding by regional self-governments. The 
improvement of the financial condition of the PR company is associ-
ated with the ongoing restructuring process. In this regard it was 
important to gain the Industrial Development Agency as a share-
holder which took over the majority stake in the PR company.
Key words: passenger transport, rail transport, rail regional transport

Maria Zych-Lewandowska
Factors affecting the organization of special municipal public transport sys-
tems operating cemeteries during the All Saints’ Day
Abstract: The article presents statistics on the special municipal 
public transport networks organized in All Saints’ days in Bydgoszcz, 
Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warsaw 
and Wrocław. The results of research on the connections between 
collected statistics and selected geographical and urban indicators, 
such as e.g. city area, population, number of public transport lines 
were presented. Based on the research results, it was found that 
when planning the network of “cemetery” lines, apart from experi-
ences and conclusions from previous years, the basic geographical 
indicators, primarily the population and size of the city, have a very 
high impact on the scale of operations.
Key words: public transport, passenger transport, special lines, 
passenger transport services on cemeteries

Krzysztof Dostani
Operating of ITS systems for public transport on the example of Grunwaldzka 
Street in Poznań
Abstract: ITS system for public transport in Poznań was devel-
oped in the years 2013–2016 in parallel with the investment in 
the modernization of Grunwaldzka street and its reconstruction 
to a two-lane road with two lanes in each direction and a sepa-
rate tram track on the section from Junikowo loop to the inter-
section with Smoluchowskiego street. Then the principles of the 
system of prioritization of tramway transport were implemented. 
The effect of the introduced changes has met the expectations 
and, while maintaining a high level of priority for tramway 
transportation, the conditions for public transport buses have 
been improved. The article presents the operation of the ITS sys-
tem and the size of the obtained effects during the passage of 
trams and buses.
Key words: public transport, tramway transport, priorities in tram 
traffic, public transport in Poznań

Bryniarska Zofia, Pindel Iwona
Analysis of apron use at the Kraków John Paul II International Airport 
Abstract: Kraków John Paul II International Airport is an airport that 
is developing very dynamically. The number of serviced passengers in-

creases year by year. For this reason, the airport is constantly being ex-
tended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the 
apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron 
before construction works and reorganization of the plate. The calcula-
tions were made to check the apron use and, in the future, to be able to 
compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis 
was performed on the basis of the data containing information on the 
number of aviation operations registered during one year, including ac-
tual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures 
along with the allocated number of the parking stand at the apron. The 
analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands 
throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill 
times, including the division into traditional and low-cost airlines. The 
use of the apron and its individual stands on the day of the largest num-
ber of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary 
contains the most important conclusions from the analysis and the cal-
culated values that characterize: the use of the apron on the day with 
the largest number of operations, the occupancy of individual positions 
in the examined period, the average aircraft standstill times.
Key words: air transport, apron, apron use, time of aircraft stop, 
aircraft stand

W dniach 28–29 maja 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się  
kolejna edycja Konferencji Naukowej TranSopot  

pod hasłem „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku”.

Konferencja TranSopot 2020 jest kontynuacją spotkań organi-
zowanych od 1992 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego, poświęconych kierunkom rozwoju sektora transpor-
tu. Celem tego wydarzenia jest wymiana poglądów i dyskusja nad 
współczesnymi kierunkami rozwoju transportu oraz integracja śro-

dowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. 

W programie konferencji znajdą się m.in. dyskusje w ramach sesji 
plenarnych i tematycznych, poświęcone następującym obszarom 
problemowym: zrównoważony rozwój transportu; ekonomiczne 
aspekty innowacji i postępu technicznego w transporcie; przedsię-

biorstwa transportowe – uwarunkowania przetrwania i przesłanki 
rozwoju; mobilność miejska oraz debata z praktykami.

Wyjazd studyjny połączony ze zwiedzaniem Gdyni oraz m.in.  
Muzeum Emigracji.

Więcej informacji na stronie internetowej  
http://www.transopot.ug.edu.pl/ 

ZAPRASZAMY do udziału w konferencji
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Ochrona klimatu Ziemi jest wyzwaniem w skali światowej. Z tegorocznej 
edycji  raportu UNEP „Emission Gap” wynika, że jeżeli globalne emisje 
gazów cieplarnianych nie będą spadać o 7,6% każdego roku, w latach 
2020-2030, stracimy szanse na osiągnięcie celu porozumienia pary-

skiego. W ciągu ostatniego dziesięciolecia emisje te rosły o 1,5% rocz-

nie, przy czym za 78% wszystkich emisji odpowiadają kraje grupy G20. 
Emisje, które w 2018 roku osiągnęły rekordowe 55,3 gigatony ekwiwa-

lentu CO2 muszą zostać ograniczone minimum trzykrotnie (K.  Zamo-

rowska, Teraz Środowisko, 26.11.2019).

Innowacyjny transport

Europejski Zielony Ład dla bezemisyjnego 
transportu miejskiego 

Przyjęcie przez Komisję Europejską 11 grudnia 2019 roku projektu unijnej strategii Europejski Zielony Ład, ma-

jącej umożliwić krajom UE osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, stanowi silny impuls dla rozwoju 
miejskich inicjatyw ekologicznych.

celu na rok 2030 wymaga dodatkowych inwestycji rzędu 260 mld 
euro rocznie, czyli około 1,5% unijnego PKB z 2018 roku (Forsal.pl, 
11.12.2019).

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się 18 listopada 2019  
w sprawie zwiększenia nakładów na rzecz klimatu i badań naukowych 
w budżecie na rok 2020. 21% budżetu zostanie przeznaczone na za-

pobieganie zmianom klimatu – program LIFE otrzyma 589,6 mln euro 
(+ 5,6% w porównaniu do 2019). Przyczyniający się w znacznym stop-

niu do osiągnięcia celów klimatycznych europejski program badawczy 
„Horyzont 2020” otrzyma 13,46 mld euro (+ 8,8% w porównaniu do 
2019). Program „Łącząc Europę”, w ramach którego realizowane są 
inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w modernizację i rozwój 
nowej infrastruktury energetycznej, otrzyma 1,28 mld euro (+ 35% 
w porównaniu do 2019). Z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” 
dział transportu uzyska środki w wysokości aż 2, 58 mld euro (PAP, 
Teraz Środowisko, 19.11.2019).

Europejski Zielony Ład (EZŁ)
Najważniejszym celem strategii EZŁ jest redukcja do roku 2050 emi-
sji gazów cieplarnianych o 50–55%. Podejmowane działania mają 
dotyczyć głównie rolnictwa, ochrony bioróżnorodności, ograniczania 
emisji (m.in. transportowych) i gospodarki obiegu zamkniętego – co 
zyskuje poparcie większości Europejczyków. Ostatnie wyniki Euro-

barometru wskazują, że dla 95%  populacji ochrona środowiska 
jest ważna, a 77% uważa, że może pobudzać wzrost gospodarczy. 
Chociaż niekwestionowanym sukcesem krajów UE jest obniżenie 
od 1990 roku emisji o 23%, to osiągnięcie wyznaczonego obecnie 

Z ostatniego raportu JRC „Fossil CO2 & GHG emissions for all world 
countries” wynika, że aczkolwiek w krajach UE emisje CO2 w 2018 roku 
w porównaniu z rokiem poprzednim spadły o 1,9%, to w tym samym 
czasie nadal rosły w Indiach (+ 7,2%), Rosji (+ 3,5%), USA (+ 2,9%) 
i w Chinach (+ 1,5%), (JRC, 21.10.2019).

Los Angeles (LA) wzorem dla nas?

Uczyć się ekomobilności na przykładzie miasta z kraju będącego jed-

nym z wiodących trucicieli atmosfery ziemskiej? A jednak. Choć wydaje 
się to nieprawdopodobne, Los Angeles, miasto będące jeszcze niedaw-

no synonimem całkowitego uzależnienia mieszkańców od samochodu, 
staje się dla naszych przedmieść przykładem godnym naśladowania 
w zakresie organizacji innowacyjnej mobilności.
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dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03–302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

W Los Angeles, podobnie jak na terenie współczesnych przedmieść 
naszych dużych miast, dominuje gęsta zabudowa jednorodzinna z siecią 
wąskich uliczek, gdzie organizacja tradycyjnego transportu zbiorowego 
jest technicznie trudna i, co ważniejsze, ekonomicznie nieuzasadniona. 
84% mieszkańców LA dojeżdża do pracy samochodem, a tylko 5% po-

dróży dokonywanych jest rowerem lub pieszo – co powoduje zły stan 
jakości powietrza, zatory drogowe i przyczynia się do zbytniej otyłości 
mieszkańców. Ocenia się, że korzystanie z samochodu w LA kosztuje 
średniorocznie 9 122 USD.

Rewolucyjną zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców LA 
zapoczątkowała w 2016 roku kampania społeczna „Mobilność miej-
ska w erze cyfrowej”. W roku 2018 zaczęto implementację programu 
„Mobilność współdzielona dla klimatu i społecznej równości”. Za klucz 
do sukcesu uznano powszechny dostęp do baz danych wszystkich 
operatorów systemów transportu współdzielonego, gwarantowany do-

kumentem z 2018 roku „Specyfikacja danych w czasie rzeczywistym 
o mobilności w standardzie API”. Umożliwia to miastu kontrolę i nadzór 
nad aplikacjami mobilnymi firm udostępniających rowery i hulajnogi 
elektryczne, jak również nad aplikacjami współdzielenia samochodów 
typu Uber Pool czy Lyft.

Ścisły nadzór miasta nad operatorami mobilności współdzielonej 
umożliwia w LA rozwiązywanie problemów występujących obecnie w pol-
skich miastach, zapewnia obsługę rejonów miasta mniej komercyjnie 
atrakcyjnych i eliminuje pozostawianie w nieodpowiednich miejscach 
hulajnóg, rowerów i współdzielonych samochodów (ITF, 28.11.2019).

Kolejnym etapem innowacyjnej mobilności w LA ma być korzysta-

nie z doświadczeń pobliskiego San Jose, gdzie rozpoczęto testowanie 
współdzielenia pojazdów autonomicznych. W San Jose autonomiczny 
Mercedes klasy S, na razie jeszcze monitorowany przez awaryjnego kie-

rowcę, wozi wybraną grupę użytkowników z West San Jose do centrum 
miasta. Celem projektu jest próba włączenia do systemu transportu 
miejskiego car-sharingu autonomicznego (A. Frost, Traffic Technology 
Today, 10.12.2019).

W drodze LA do zeroemisyjnego transportu rozpoczęto realizację 
programu Zero Emission 2028 Roadmap 2.0, który w roku organizowa-

nej tam Olimpiady 2028 ma doprowadzić do redukcji emisji gazów cie-

plarnianych o 25%. Realizację planowanego celu zapewnić ma: osią-

gnięcie poziomu 30% elektryfikacji wszystkich pojazdów i 80% nowo 
kupowanych, ograniczenie do 20% jazd samochodem bez pasażerów 
oraz bezemisyjny transport zbiorowy (MOVE 2020, 5.12.2019).

Realizacja w LA aktualnie wdrażanych i planowanych programów eko-

-mobilności pozwoli zapewne na odzyskanie dla innych celów znacznej 
części obecnie przeskalowanych terenów infrastruktury drogowej.
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TOMASZ KWARCIŃSKI
dr hab., prof. US, Uniwersytet 
Szczeciński, Instytut Zarządzania, 
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, 
e-mail: tomasz.kwarcinski@
wzieu.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój 
przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo 
PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewo-
zów kolejowych w Polsce.  Odzwierciedla to między innymi udział 
rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają 
województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego trans-
portu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie fi-
nansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego 
oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przed-
siębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR 
związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym 
zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, któ-
ra przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, kolejowe 
przewozy regionalne.

Spółka Przewozy Regionalne  
jako operator na rynku kolejowych  

przewozów pasażerskich1

Wprowadzenie

Od momentu powstania przedsiębiorstwa PR (2001) zasa-
dy jego funkcjonowania podlegały licznym modyfikacjom. 
Początkowo, będąc w strukturze PKP SA, pełniło równo-
cześnie funkcję organizatora i operatora w zakresie regio-
nalnych przewozów kolejowych.

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju przedsię-
biorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jako ważnego ope-
ratora na regionalnym rynku przewozów kolejowych 
w Polsce. W części analitycznej artykułu wykorzystano  
informacje oraz dane statystyczne pochodzące z rocznych 
raportów przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne za lata 
2004–2014. Informacje oparto na danych Urzędu Trans-
portu Kolejowego oraz innych materiałach pierwotnych. 
Ponadto zakres informacji finansowych uzupełniono dany-
mi empirycznymi pochodzącymi ze sprawozdań woje-
wództw samorządowych.

Powołanie oraz rozwój przedsiębiorstwa  
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo PR (wcześniej PKP PR) powstało po re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe 
(PKP)2 1 października 2001 roku, na bazie Sektora Prze-
wozów Pasażerskich PKP. Było jednym z kilku wyodrębnio-
nych podmiotów, tworzących Grupę PKP SA. W ramach 
przekształceń przedsiębiorstwa PKP wydzielono spółki pra-
wa handlowego (m.in. pasażerskie oraz towarowe). Zmiany 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.
2 Ustawa z 8.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsię-

biorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe, Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948.

organizacyjne uwzględniały między innymi regulację Unii 
Europejskiej, postulującej oddzielenie działalności przewo-
zowej od zarządzania liniami kolejowymi3.

Do 1 grudnia 2008 roku przedsiębiorstwo PKP PR  
obsługiwało połączenia wewnątrzregionalne, międzywoje-
wódzkie osobowe i pośpieszne oraz międzynarodowe dale-
kobieżne i przygraniczne. Od 1 grudnia 2008 roku pociągi 
międzywojewódzkie pośpieszne oraz międzynarodowe da-
lekobieżne zostały przekazane spółce PKP Intercity SA.

Pod koniec 2008 roku doszło do opuszczenia przez PKP 
PR struktur PKP. Związane to było z przekazaniem samo-
rządom wojewódzkim udziałów należących do PKP SA. 
Wielkość udziałów była zróżnicowana i wynikała z wielko-
ści pracy przewozowej wykonywanej na terenie poszczegól-
nych oddziałów przez PKP PR, a także powierzchni, liczby 
mieszkańców oraz długości linii kolejowych na obszarze 
danego województwa4.

Obecna struktura organizacyjna została ukształtowana 
w 2014 roku. Od tego czasu spółkę tworzy 14 oddziałów 
regionalnych oraz zakłady napraw taboru w Kruszewcu, 
Kędzierzynie-Koźlu, Toruniu i Lesznie5. Przedsiębiorstwo PR 
nie posiada własnych oddziałów w województwie mazowiec-
kim oraz śląskim. W przypadku województwa mazowieckie-
go do 2008 roku spółka PR posiadała 49% udziałów w spół-
ce Koleje Mazowieckie. Od 1 stycznia 2008 roku jedynym 
właścicielem spółki Koleje Mazowieckie stało się wojewódz-
two mazowieckie6. Natomiast w przypadku województwa 
śląskiego współpraca pomiędzy spółką PR a województwem 
samorządowym została zakończona w 2012 roku7.

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa związany był jednak 
z redukcją „historycznego długu” szacowanego na około 
600 mln zł. Z tego też względu podjęto w 2015 roku de-
cyzję o zmianie głównego udziałowca. Od 4 listopada 
2015 roku została nim Agencja Rozwoju Przemysłu (50% 
+ jedna akcja), natomiast udziałowcem mniejszościowym 

3 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 29.07.1991 r. w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych (91/440/ EWG.

4 J. Górny, Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transporto-
wej Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 34.

5 Są to oddziały Podlaski (siedziba Białystok), Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz), 
Pomorski (Gdynia), Świętokrzyski (Skarżysko-Kamienna), Małopolski (Kraków), 
Lubelski (Lublin), Łódzki (Łódź), Warmińsko-Mazurski (Olsztyn), Opolski 
(Opole), Wielkopolski (Poznań), Podkarpacki (Rzeszów), Zachodniopomorski 
(Szczecin), Dolnośląski (Wrocław), Lubuski (Zielona Góra).

6 Koleje mazowieckie raport roczny. Województwo mazowieckie 2008, s. 11 , 
https://www.mazowieckie.com.pl › raport-roczny-2008.

7 www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wojewodztwo-przedluzy-umowe-z-kolejami-
slaskimi-do-2020-r-37185.html
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– samorządy wojewódzkie. Wejście ARP do przedsiębior-
stwa PR wiązano z podniesieniem kapitału zakładowego 
o 770 mln zł (dokapitalizowanie przedsiębiorstwa). 
Pozwoliło to na spłatę długów oraz rozwój przedsiębior-
stwa, a to miało odzwierciedlenie w przedstawionych pla-
nach rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2015–2018, które 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsu mentów, Agencję Rozwoju Przemysłu 
oraz ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Z punktu widzenia finansowego decyzję o podjęciu re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa PR można ocenić pozy-
tywnie. Wpływa na to osiągany przez przedsiębiorstwo 
zysk z działalności, który w latach 2016–2018 wyniósł 
około 180 mln zł: w tym 51 mln zł (2016)8, 79 mln zł 
(2017)9 oraz 50 mln (2018)10. Poprawa sytuacji finansowej 
wynikała z oszczędności (optymalizacja zatrudnienia, niż-
sze ceny paliw, niższe ceny zakupu usług informatycznych 
oraz telekomunikacyjnych, przeniesieniu napraw do wła-
snych zakładów naprawczych). Ważne było również zwięk-
szanie przychodów przedsiębiorstwa. Jednak przejęcie 
większościowego pakietu przez ARP oznacza również po-
nowne przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem PR przez 
Skarb Państwa. Skutkuje to tym, że państwo przejęło rze-
czywisty nadzór nad dalszym rozwojem spółki PR11.

Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR po-
woduje między innymi przeznaczanie środków finansowych 
na odnowę taboru. W latach 2016–2018 kosztem blisko 
0,5 mld zł przedsiębiorstwo zmodernizowało elektryczne 
zespoły trakcyjne oraz zakupiło 12 nowych jednostek. 
Ponadto przedsiębiorstwu przekazywane są środki finanso-
we w ramach Funduszu Kolejowego, które są dedykowane 
na zakup nowego taboru.

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 

Jego podstawowym celem jest świadczenie usług trans-
portowych wynikających z obowiązku służby publicznej12. 
Przewozy użyteczności publicznej charakteryzują się defi-
cytowością, ale są ważne z punktu widzenia interesu spo-
łecznego, gospodarczego oraz środowiskowego. Przesłanką 
dla świadczenia usług transportowych o charakterze uży-
teczności publicznej jest zapewnienie mieszkańcom poczu-
cia spójności społecznej, gospodarczej oraz skuteczniejsza 
ochrona środowiska. Takie podejście mieści się w idei zrów-
noważonego rozwoju.

8 „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2016 r.  
–31.12.2016 r., https://polregio.pl/pl/bip/wyniki-finansowe/

9 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
https://polregio.pl/pl/bip/wyniki-finansowe/

10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
https://polregio.pl/pl/bip/wyniki-finansowe/

11 K. Moskwik, K. Krupa, Kolej na regiony! Perspektywa rozwoju i wyzwania rynku 
[RAPORT], Instytut Jagielloński, Warszawa 2019, s. 14.

12 Ponadto przedsiębiorstwo realizuje połączenia kolejowe w ruchu przygranicznym, 
międzynarodowym zamawiane i dofinansowywane przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, interRegio (międzyregionalne) oraz interREGIObus – jako połączenia au-
tobusowe. Te dwie ostatnie rodzaje pociągów, mają charakter komercyjny, co oznacza, 
że usługi transportowe są świadczone bez wsparcia finansowego.

Ocenę ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa 
PR można odnieść między innymi do: poziomu jego dofi-
nansowania, liczby uruchamianych pociągów, liczby prze-
wożonych pasażerów, udziału rynkowego oraz pracy eks-
ploatacyjnej (tabela 1).

Wybrane aspekty ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa PR 
w latach 2003–201413

Rok Kwota dopłat do 
pociągów regional-

nych z samorzą-
dów wojewódzkich 

[mln zł]

Stopień pokrycia 
deficytu (pociągi 

regionalne 
dofinansowane) 

[%]

Liczba uru-
chamianych 

pociągów 
(dziennie)

Wielkość 
przewozów 
pasażer-

skich [mln 
pasażerów]

Praca eks-
ploatacyjna
[mln pockm]

2003 16,7 - - - -

2004 420,2 - 3591 - -

2005 385,1 45,6 3061 124,0 72

2006 491,7 48,9 2604 121,9 71,8

2007 532,9 91,3 - 124,6 -

2008 559,0 78,9 2688 126,2 65,2

2009 673,8 66,6 2718 120,5 66,6

2010 809,7 88,0 2920 96,1 62,0

2011 929,8 98,2 - 92,2 62,2

2012 926,9 93,0 2120 94,0 55,5

2013 780,3 93,0 1715 - -

2014 788,0 - 1587 79,3 33,8

- brak informacji w raporcie z danego roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych 2004–2014, PR, Warszawa 2004–2014

Tabela 1 

Początki dofinansowywania usług transportu kolejowego 
na poziomie regionalnym sięgają w Polsce 2001 roku. W la-
tach 2001–2003 środki na dofinansowanie deficytowych po-
łączeń regionalnych pochodziły z budżetu centralnego.

W 2003 roku województwa samorządowe po raz pierw-
szy z własnych budżetów przeznaczyły środki finansowe na 
dotowanie regionalnych przewozów kolejowych, przy czym 
wielkość wsparcia w tamtym roku była relatywnie niewielka.

Do 2012 roku wielkość środków finansowych przezna-
czanych przez województwa samorządowe na dofinansowa-
nie przedsiębiorstwa PR miała tendencję rosnącą. Natomiast 
od 2013 roku widoczny jest spadek wsparcia finansowego 
przez województwa samorządowe przedsiębiorstwa. Można 
to łączyć z coraz większym angażowaniem się województw 
samorządowych w organizację i finansowanie powoływa-
nych własnych kolejowych spółek samorządowych.

W latach 2014–2018 poziom dopłat z tytułu organiza-
cji przewozów kolejowym transportem regionalnym dla 
przedsiębiorstwa PR (uwzględniając ograniczenia wynika-
jące ze sposobu prezentowania danych przez samorząd wo-
jewódzki: małopolski i kujawsko-pomorski) miał tendencję 
rosnącą. Wyniósł on odpowiednio: 686 mln (2014), 
690 mln (2016) oraz 795 mln (2018)14. W ciągu czterech 
lat wzrosły nakłady przeznaczane dla przedsiębiorstwa PR 
przez samorządy wojewódzkie o około 16%.

13 Przyjęty zakres czasowy prezentowanych danych jest zgodny z danymi statystycz-
nymi publikowanymi przez przedsiębiorstwo PR. Niestety w późniejszym okresie 
przedsiębiorstwo zaprzestało publikowania raportów. Autorowi nie udało się także 
dotrzeć bezpośrednio do danych w przedsiębiorstwie PR. Niemniej w dalszej części 
artykułu podjęto próbę przedstawienia porównywalnych danych, wykorzystując 
do tego celu materiały z innych źródeł.

14 Sprawozdania z wykonania budżetów województw samorządowych w latach 
2014, 2016 oraz 2018.
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Poziom dopłat dla przedsiębiorstwa PR przez wojewódz-
twa samorządowe jest zróżnicowany. W latach 2014–2018 
wzrost wysokości dopłat widoczny jest w tych, w których nie 
ma „własnych” przedsiębiorstw kolejowych. W przypadku 
utworzenia własnych podmiotów w części województw wi-
doczny jest spadek poziomu dopłat. Wobec braku szczegóło-
wych danych statystycznych dotyczących pracy eksploatacyj-
nej na poziomie poszczególnych województw trudno jest jed-
nak wywnioskować przyczyny spadku dopłat do regionalnych 
przewozów kolejowych. Prawdopodobnie województwa po-
siadając własne podmioty przenoszą cześć zadań na „swoje” 
przedsiębiorstwa. Sytuacja taka może mieć miejsce w woje-
wództwie dolnośląskim, pomorskim, małopolskim oraz dol-
nośląskim.

Poza środkami pochodzącymi z dofinansowania usług uży-
teczności publicznej na rzecz przedsiębiorstwa PR od 2013 
roku spółka korzysta ze środków przekazywanych z Fun-
duszu Kolejowego15 na zakup, modernizację oraz naprawę 
taboru kolejowego świadczącego usługi transportowe obję-
te umowami z samorządami wojewódzkimi, z funduszu ce-
lowego budżetu państwa oraz środków pomocowych Unii 
Europejskiej. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają rów-
nież środki przekazywane z budżetu państwa jako forma 
dotacji przedmiotowej związanej z refundacją z tytułu 
sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi. Wartość  refun-
dacji miały tendencję malejącą wyniosły w ostatnich  
latach odpowiednio: 120 mln (2014), 102 mln (2015), 90 mln 
(2016), 87 mln (2017), 88 mln (2018)16. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 1 w całym 
analizowanym okresie nie udało się osiągnąć poziomu dofi-
nansowania, które pokryłoby w całości koszty uruchamiania 
zamówionych przez samorządy usług (zgodnie z zawartymi 
umowami). Widoczna jest jednak zdecydowana poprawa 
w tym zakresie. Początkowo stopień pokrycia deficytu nie 
przekraczał 50%. Natomiast w ostatnich latach przekroczył 
90%.

Oceniając inne wskaźniki, należy zwrócić uwagę na spa-
dek: liczby przewożonych pasażerów przez przedsiębior-
stwo PR, udział rynkowego przedsiębiorstwa PR w kolejo-
wych regionalnych przewozach pasażerskich, wykonywanej 
pracy eksploatacyjnej oraz zatrudnienia.

Liczba pasażerów spółki PR w latach 2004–2017 spadła 
o około 40%, natomiast praca eksploatacyjna o ponad połowę. 
Przyczyniły się do tego zmiany w zakresie preferencji klientów 
oczekujących usług transportowych o wyższym standardzie, 

15 Nowelizacja prawa w zakresie funkcjonowania Funduszu Kolejowego pozwala na 
wykorzystywanie środków finansowych na tak zwanych połączeniach stykowych. 
Dotychczas samorząd województwa mógł organizować przewozy pasażerskie do 
najbliższej stacji położonej poza granicami województwa. Połączenia kolejowe wy-
kraczające poza granicę województwa do 30 km będą traktowane jako linie we-
wnątrzwojewódzkie. Od 2021 r. takie połączenia będą dofinansowane z Funduszu 
Kolejowego. Takie działanie powinno wpłynąć pozytywnie na mobilność osób, które 
będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawo-
dowego i kulturalnego położonego w województwie sąsiednim. ttps://bip.kprm.gov.
pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-
-prac-legislacyjny/r8050414584,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-
kolejowym-oraz-niektorych-innych-u.html

16 Przewozy Regionalne sp. z o. o. rachunek zysków i strat, op.cit.

lepiej dopasowanych do potrzeb pasażerów co do kierunku czy 
też czasu podróży. Postępująca modernizacja taboru oraz za-
kończenie prac związanych z rozwojem infrastruktury trans-
portu kolejowego w Polsce powinno przyczynić się jednak do 
odwrócenia trendu związanego z ogólnym spadkiem liczby 
podróżujących regionalnym transportem kolejowym w Polsce 
(a przynajmniej do jego wyhamowania). Tendencja taka ma 
już miejsce. Od 2014 roku widoczny jest stopniowy wzrost 
liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego. 
W ostatnich latach widoczne są wzrosty liczby przewożo-
nych pasażerów transportem regionalnym w trzech woje-
wództwach: pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim17.

Przedsiębiorstwo PR pozostaje liderem w udziale 
w przewozach regionalnych. Udział tego przewoźnika 
w przewozach pasażerskich, chociaż spadkowy, przekracza 
26%. Mocną pozycję przedsiębiorstwo PR posiada w ruchu 
regionalnym w mniejszych ośrodkach oraz w tych woje-
wództwach, w których nie funkcjonują utworzone przez 
samorządy własne podmioty transportu kolejowego18. 
Przekazywanie przez marszałków własnym podmiotom ko-
lejnych zadań będzie prawdopodobnie skutkować szyb-
szym wzrostem liczby przewożonych pasażerów przez te 
spółki. Skutkiem może być dalszy spadek udziału przedsię-
biorstwa PR w rynku usług przewozów regionalnych.

Zatrudnienie w spółce PKP PR, PR miało w latach 2004–
2014 tendencję spadkową. W 2004 roku w przedsiębiorstwie 
zatrudnionych było ponad 19 tysięcy pracowników. W struk-
turze przeważali mężczyźni (12 tysięcy) oraz osoby w wieku 
40–50 lat (około 50%). Spadek liczby pracowników w kolej-
nym roku (2005) o około 2,5 tysiąca spowodowany był dwo-
ma czynnikami: ogólnym zmniejszeniem się liczby zatrudnio-
nych osób oraz przejściem części pracowników do nowo po-
wstałej spółki Koleje Mazowieckie19 (około 1,8 tysiąca). 
Łącznie w 2005 roku spółka zatrudniała ponad 17 tysięcy 
pracowników. W kolejnych latach liczba zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie PR kształtowała się następująco: 16,7 ty-
sięcy (2006 ), 16,4 tysiąca (2007 i 2008), 15,1 tysiąca (2009), 
13,7 tysiąca (2010) 13,0 tysięcy (2011), 11,7 tysiąca (2012). 
Przyjęty w 2014 program restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
PR skutkował dalszym obniżaniem liczby zatrudnio nych 
w spółce pracowników. W 2018 roku liczba zatrudnionych 
spadła do około 6,5 tysiąca pracowników20. 

Oceniając problematykę zatrudnienia w przedsiębior-
stwach transportu kolejowego, należy zwrócić uwagę na 
strukturę zatrudnionych osób. Około 42% pracowników 
przedsiębiorstwa PR przekroczyło 50 lat21. Może to skutkować 

17 Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r. Urząd Transportu 
Kolejowego Warszawa 2018.

18 Tamże.
19 Głównym udziałowcem (51%) stało się województwo mazowieckie, natomiast 

mniejszościowym stały się PKP PR. W 2005 r. z usług przedsiębiorstwa skorzysta-
ło ponad 40 mln pasażerów. Uzyskany dodatni wynik finansowy wynikał przede 
wszystkim z dwukrotnego, w stosunku do 2004 roku, wzrostu dofinansowania 
ze strony województwa mazowieckiego. W kolejnych latach odnotowano wzrost 
liczby pasażerów, co wynikało z większej liczby uruchamianych pociągów pasażer-
skich, reaktywacji połączeń kolejowych czy też modernizacji taboru kolejowego.

20  utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
21  Sprawozdanie 2018 s. 30.
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powstaniem tzw. luki pokoleniowej, co z kolei może mieć 
negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębior-
stwa PR. W ocenie tej sytuacji należy uwzględnić fakt 
możliwości przechodzenia na specjalnych warunkach na 
świadczenia emerytalne.

Kierunki rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych 
w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa PR
Na przykładzie przedsiębiorstwa PR można wskazać na kie-
runki rozwoju regionalnego rynku usług transportu kolejo-
wego. Ważną kwestią pozostaje potrzeba kreowania wielo-
wymiarowej integracji w obszarze transportu regionalnego. 
Dotyczyć ona może aspektów związanych z integracją: 
taryfową, biletową, organizacyjną oraz infrastrukturalną. 
W wymiarze taryfowym oraz biletowym można przyjąć, że 
celem w wymiarze regionalnym powinno być dążenie do 
utworzenia wspólnej taryfy oraz jednego biletu umożliwia-
jącego poruszanie się na obszarze województwa (regionu). 
Dobre praktyki w tym zakresie można czerpać z rozwiązań 
stosowanych w wielu państwach Europy Zachodniej (np. 
w Niemczech).

Na rynku usług regionalnego transportu kolejowego 
negatywnie należy ocenić brak wspólnej taryfy kolejowej, 
a w szerszym wymiarze wspólnej taryfy obejmującej różne 
gałęzie transportu. Niestety restrukturyzacja przedsiębior-
stwa PKP spowodowała wyodrębnienie własnych taryf 
przez poszczególnych operatorów na rynku pasażerskich 
przewozów kolejowych w Polsce. Lepiej pod tym względem 
(choć nie jest też dobrze) wyglądają porozumienia przedsię-
biorstwa PR z wybranymi organizatorami transportu pu-
blicznego w wybranych miastach Polski (np. w Poznaniu).

W wymiarze organizacyjnym ważne pozostają kwestie 
związane z określaniem rozkładów jazdy oraz ich spójno-
ścią. Wydaje się, że transport kolejowy powinien stanowić 
swoisty „kręgosłup” transportu w regionie z dopasowywa-
nym transportem samochodowym i jego funkcją dowozo-
wo-dowozową oraz rozwojem węzłów transportowych. 
Rozkład jazdy powinien uwzględniać krótkie przerwy na 
zmianę środka transportu (np. system Plus Bus – Niemcy). 
Węzły transportowe powinny zapewniać szybkie prze-
mieszczanie się pomiędzy różnymi środkami transportu.

Wartościowym rozwiązaniem organizacyjnym, popra-
wiającym atrakcyjność przewozów, byłoby wprowadzenie 
rytmiczności przewozów regionalnych (uwzględniając wiel-
kość popytu) oraz narzędzi związanych z integracją oferty 
(np. taryfową) czy infrastruktury różnych gałęzi transportu 
(np. punktowej).

Ważną kwestią dla rozwoju regionalnego transportu ko-
lejowego pozostaje problematyka dostępności usług trans-
portowych. Ograniczanie liczby uruchamianych pociągów 
regionalnych przez przedsiębiorstwo PR (por. tabela 1) skut-
kuje niższym poziomem dostępności regionalnego transpor-
tu kolejowego. Dotyczy to w szczególności wymiaru prze-
strzennego oraz czasowego. Taka sytuacja stymuluje rozwój 
motoryzacji indywidualnej oraz przesunięć międzygałęzio-
wych, przede wszystkim do transportu samochodowego 
(vide przewozy mikrobusowe). 

Podsumowanie

Pozytywnie należy ocenić poprawiającą się sytuację finan-
sową przedsiębiorstwa PR oraz zakup/modernizację taboru. 
Nowoczesny tabor umożliwia obsługę potrzeb transporto-
wych dla osób mniej mobilnych, na przykład wymagają-
cych łatwiejszego dostępu do środka transportu Nowy 
bądź zmodernizowany tabor pozwala na poprawę komfor-
tu podróży. Składy coraz częściej posiadają klimatyzację, 
udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością czy też 
są wyposażone w miejsca do przewozów rowerów. W więk-
szości nowe środki transportu dysponują, coraz ważniejszy-
mi dla podróżnych: dostępem do gniazdka elektrycznego 
oraz sieci bezprzewodowej. W tym kontekście zdumiewa-
jący jest fakt, że część z tych udogodnień jest dopiero od 
niedawna dostępna w pociągach klasy Premium (np. brak 
wi-fi w pociągach Pendolino). Pozytywnie należy ocenić 
uwzględnianie w taryfie (własnej) zryczałtowanej stawki za 
przewóz rowerów oraz wózków dziecięcych. 

Spośród ekonomicznych aspektów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na spadek: liczby 
uruchamianych pociągów, przewożonych pasażerów, obsłu-
giwanych dworców i przystanków kolejowych oraz maleją-
cy udział przedsiębiorstwa w rynku pasażerskich przewo-
zów kolejowych. Może to świadczyć o słabnącej pozycji 
przedsiębiorstwa PR na rynku regionalnych przewozów 
kolejowych, szczególnie w tych regionach, w których ope-
ratorami są także podmioty samorządowe.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano statystyki z zakresu or-
ganizowanych w okresie Wszystkich Świętych specjalnych sieci miej-
skiego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. 
Przedstawiono wyniki badań nad powiązaniami między zebranymi sta-
tystykami a wybranymi wskaźnikami geograficznymi i miejskimi, taki-
mi jak np. powierzchnia miasta, liczba ludności, liczba linii miejskiego 
transportu zbiorowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwier-
dzono, że przy planowaniu sieci linii „cmentarnych”, poza własnymi 
doświadczeniami i wnioskami z lat ubiegłych, bardzo wysoko na skalę 
działań wpływają podstawowe wskaźniki geograficzne, przede wszyst-
kim liczba ludności i wielkość miasta.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, linie spe-
cjalne, obsługa pasażerska cmentarzy.

Czynniki wpływające na organizację  
specjalnych sieci miejskiego transportu 

zbiorowego obsługujących cmentarze  
w okresie Wszystkich Świętych1

Wprowadzenie

Co roku w polskich miastach na kilka dni na dużą skalę 
zmieniany jest system transportu zbiorowego. Uruchamiane 
są nowe linie autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe, 
zmieniana jest lokalizacja wielu przystanków, w ruchu znaj-
duje się więcej wozów, czasem stosowana jest inna taryfa 
przewozowa. Wszystkie te działania wynikają ze zmienio-
nego zapotrzebowania na przewozy w postaci konieczności 
większej obsługi obszarów, na których znajdują się cmenta-
rze. Z tej przyczyny święta: Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny oraz często także dni poprzedzające i następujące 
po nich są sporym wyzwaniem dla organizatorów miejskie-
go transportu zbiorowego w dużych miastach w Polsce.

We wcześniejszych numerach „Transportu Miejskiego 
i Regionalnego” (nr 9/20162 oraz nr 11/12/20193) zapre-
zentowano rozwiązania stosowane w specjalnych sieciach 
transportu zbiorowego organizowanych w ramach obsługi 
dni Wszystkich Świętych w Warszawie oraz w wybranych 
miastach w Polsce. Pokazano zestawienie dobrych praktyk 
stosowanych w tych dniach we wszystkich analizowanych 
miastach, a także statystyki przewozów w Warszawie. W ni-
niejszym artykule skupiono się na wielkościowym porów-
naniu specjalnych sieci transportowych w omawianych 
wcześniej miastach, tj. w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie 
i Wrocławiu. Celem dalszej analizy tych wielkości było  

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.
2 Zych-Lewandowska M., Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 

w Warszawie, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 9/2016, s. 26–33.
3 Zych-Lewandowska M., Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 

w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 11/12/2019, s. 34–40.

poznanie przesłanek, jakimi kierują się organizatorzy miej-
skiego transportu zbiorowego w tych dniach przy planowa-
niu skali przewozów. Aby dokonać próby znalezienia tych 
przesłanek, wykonano analizy korelacji między różnymi 
danymi i wskaźnikami związanymi z geografią badanych 
miast i funkcjonującym w nich transportem zbiorowym. 
Wszystkie zaprezentowane dane liczbowe dotyczyły 1 li-
stopada 2015 roku, który cechował się najwyższym popy-
tem na specjalne przewozy „cmentarne”.

Liczba specjalnych linii „cmentarnych” i ich długości
W każdym z analizowanych miast, poza wzmacnianiem li-
nii regularnie kursujących (które omówione zostaną w dal-
szej części artykułu), uruchamiano linie specjalne do obsługi 
cmentarzy. W niniejszym opracowaniu najistotniejsze były 
właśnie dane dotyczące tego typu linii (tzw. linii „cmen-
tarnych”), gdyż wyznaczały one pewne standardy, z roku 
na rok rozwijane w poszczególnych jednostkach miejskich 
i mające wpływ na poziom obsługi pasażerskiej w okresie 
Wszystkich Świętych. Głównymi parametrami opisujący-
mi tę specjalną sieć transportową są: liczba uruchamianych 
linii oraz ich długości. Na rysunkach 1 i 2 przedstawio-
no, jak kształtowały się te wielkości w badanych miastach 
w 2015 roku.

Rysunek 1. Liczba specjalnych linii do obsługi cmentarzy w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego

Rysunek 2. Długość specjalnych linii do obsługi cmentarzy w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego
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Największa liczba linii „cmentarnych” uruchamiana 
była w Warszawie i Krakowie, odpowiednio 28 i 24 linie. 
Najmniej tego typu linii kursowało w Toruniu – tylko jed-
na. Należy jednak zauważyć, że w Toruniu w codziennej 
sieci transportowej ulokowane są dwie linie, które można 
określić mianem cmentarnych – linia „0” i linia „C”4. W okre-
sie Wszystkich Świętych stają się one zatem również głów-
nymi elementami sieci „cmentarnej”.

Najdłuższe sieci specjalne do obsługi cmentarzy zapro-
jektowano w Warszawie oraz w Krakowie i miały one prawie 
identyczną długość, odpowiednio: 307,87 oraz 307,28 km. 
Najkrótszą sieć tego typu obsługiwano w Łodzi – 33,52 km, 
natomiast w Toruniu, Gdańsku i Lublinie długość ta była 
niewiele większa (maksymalnie 41,50 km).

Same dane dotyczące wielkości sieci nie dają jednak od-
powiedzi na pytania dotyczące możliwości zaspokojenia po-
trzeb przewozowych w różnych jednostkach miejskich. 
Można się zastanawiać, dlaczego np. linie „cmentarne” uru-
chamiane w Poznaniu mają dużo mniejszy zasięg niż te we 
Wrocławiu, skoro zarówno obszarowo, jak i ludnościowo te 
jednostki miejskie są do siebie dość podobne. Dlatego też 
w dalszej części pracy postanowiono przedstawić sieci 
„cmentarne” w odniesieniu do różnych wskaźników geo-
graficznych i miejskich, badając korelacje między nimi i po-
szukując powiązań między wskaźnikami mogącymi suge-
rować na czym świadomie lub podświadomie opierali się 
twórcy analizowanych układów transportowych.

Skala specjalnych sieci przewozowych  
w odniesieniu do wskaźników geograficznych
Aby dokonać porównania wysycenia obszarów miejskich 
„cmentarnymi” sieciami transportowymi, dokonano anali-
zy korelacji między długościami analizowanych sieci a ta-
kimi danymi geograficznymi jak: wielkość obszarów miej-
skich, gęstość zaludnienia, liczba ludności, liczba cmenta-
rzy miejskich (rys. 3–6).

Pomiędzy wielkością jednostki miejskiej a długością sie-
ci „cmentarnych” można zaobserwować dużą zależność. 
Współczynnik korelacji wyniósł 0,739, zatem można 
uznać, że jest to wysoka zależność, mając na uwadze uzy-
skany poziom istotności w wielkości 0,003. Można więc 
założyć, że wielkość miasta jest jednym z czynników mają-
cych dodatni wpływ na projektowaną długość sieci „cmen-
tarnej” – im większe miasto, tym dłuższa sieć.

Podobną zależność można zaobserwować między długo-
ścią sieci „cmentarnych” a liczbą ludności oraz gęstością 
zaludnienia. W odniesieniu do liczby ludności uzyskano 
współczynnik korelacji 0,743 przy poziomie istotności 
0,001, natomiast korelacja między długością sieci a gęstością 
zaludnienia była również dodatnia, ale niższa niż przy wcześ-
niejszych wskaźnikach, osiągając wartość 0,644 z p-value 
równym 0,00000005.

Przeanalizowano również zależność pomiędzy długością 
sieci „cmentarnej” a liczbą cmentarzy znajdujących się na 

4 Zych-Lewandowska M., Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich 
Świętych w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 11/12/2019, s. 34–40.

Rysunek 3. Korelacja między długością „cmentarnej” sieci transportowej a wielkością miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz GUS

Rysunek 4. Korelacja między długością „cmentarnej” sieci transportowej a liczbą ludności miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz GUS

Rysunek 5. Korelacja między długością „cmentarnej” sieci transportowej a gęstością zalud-

nienia miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz GUS

Rysunek 6. Korelacja między długością „cmentarnej” sieci transportowej a liczbą cmentarzy 
na terenie miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz strony polskie-cmentarze.pl

terenie miast. Nie zaobserwowano jednak korelacji pomię-
dzy tymi dwiema cechami. Współczynnik wyniósł 0,251 
przy poziomie istotności 0,008. Można zatem uznać, że 
liczba cmentarzy znajdujących się na terenie miasta nie 
wpływała znacząco na decyzje instytucji projektujących 
układ transportowy na okres Wszystkich Świętych.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie obliczonych za-
leżności. Jak można zaobserwować, najwyższe powiązanie 
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wystąpiło między długością sieci „cmentarnej” a liczbą lud-
ności i było ono podobnie mocne, jak w odniesieniu do po-
wierzchni miasta. Uzyskany wysoki poziom istotności 
świadczy o tym, że można zakładać, iż te dwa czynniki mia-
ły decydujący wpływ na zasięg projektowanej sieci trans-
portu do obsługi cmentarzy. Korelacja między gęstością 
zaludnienia a długością analizowanych sieci była już niższa. 
Uzyskany wysoki poziom istotności pozwala sądzić, że ten 
czynnik rzeczywiście miał niższy wpływ na decyzje organi-
zatorów transportu niż liczba ludności i powierzchnia mia-
sta. Pomimo podejrzewanego dużego wpływu na skalę pro-
jektowanej sieci specjalnej takiego wskaźnika, jak liczba 
cmentarzy znajdujących się na obszarze miasta, nie zaobser-
wowano takiej zależności. Dla dokładniejszego zbadania tej 
tezy dokonano dodatkowych obliczeń korelacji między dłu-
gością sieci specjalnych a gęstością cmentarzy miejskich. 
Uzyskany współczynnik wyniósł -0,51 przy poziomie istot-
ności 0,004. Taki wskaźnik oznacza, że niższa gęstość cmen-
tarzy na 1 km2 miasta wymusza zaprojektowanie dłuższej 
sieci „Cmentarnej”. Wniosek ten zdaje się być logiczny, a wy-
soki poziom istotności pozwala zakładać jego prawdziwość. 
Ponieważ jednak wskaźnik korelacji jest stosunkowo niski 
w porównaniu z innymi, zatem nie można uznać, że gęstość 
cmentarzy miejskich jest kluczowym czynnikiem przy pro-
jektowaniu linii „cmentarnych”. Wykres rozrzutu dla tej ko-
relacji zaprezentowano na rysunku 7. 

Zależności między „cmentarną”  
a regularną siecią transportową 
W dalszej analizie skupiono się na zaobserwowaniu ewen-
tualnych zależności między skalą organizowanych przewo-
zów „cmentarnych” a wskaźnikiem miejskim, jakim jest 
liczba linii transportu zbiorowego w regularnie działającej 
sieci miejskiej (rys. 8).

Zależności między długością sieci „cmentarnych”  
a analizowanymi wskaźnikami

Nazwa wskaźnika Współczynnik korelacji między długością sieci 
„cmentarnej” a wskaźnikiem p-value

liczba ludności 0,74 0,001

powierzchnia miasta 0,74 0,003

gęstość zaludnienia 0,64 0,00000005

liczba cmentarzy 0,25 0,008

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Rysunek 7. Korelacja między długością „cmentarnej” sieci transportowej a gęstością cmen-

tarzy na terenie miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz strony polskie-cmentarze.pl

Podsumowując, można uznać, że długość sieci spe-
cjalnego transportu zbiorowego obsługującego cmenta-
rze w okresie Wszystkich Świętych jest istotnie i silnie 
skorelowana z liczbą ludności i powierzchnią miast. Nie 
istnieje natomiast zależność między długością tych sieci 
a liczbą cmentarzy miejskich, choć faktem jest słabe 
ujemne powiązanie długości sieci specjalnych z gęstością 
cmentarzy.

Rysunek 8. Korelacja między liczbą linii regularnych i „cmentarnych”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz stron internetowych 
przewoźników i organizatorów transportu

Zgodnie z przewidywaniami zaobserwowano silny zwią-
zek między liczbą linii regularnych i „cmentarnych”. 
Współczynnik korelacji w tym przypadku wyniósł 0,87 
przy poziomie istotności równym 0,0003. Większa liczba 
linii regularnie kursujących na terenie danego miasta im-
plikuje zatem większą liczbę linii obsługujących cmentarze 
w okresie Wszystkich Świętych. Niestety, ze względu na 
trudność w dostępie do danych z zakresu długości regular-
nych sieci transportowych, nie dokonano analogicznego 
porównania dla tego parametru. Można jednak domniemy-
wać, że wyniki byłyby podobne. Wykonano za to zestawie-
nie jak kształtował się udział liczby linii specjalnych w ogól-
nej liczbie linii miejskiego transportu zbiorowego kursują-
cych w danych miastach (rys. 9). Próbowano odnaleźć 
zależność między tymi udziałami a którąkolwiek z analizo-
wanych wielkości, jednak takie powiązania nie wystąpiły. 
Największym udziałem linii „cmentarnych” w ogólnej liczbie 
linii miejskiego transportu zbiorowego cechował się Rzeszów 
(prawie 17%). Trochę mniejszy udział (w granicach 12–15%) 
uzyskały Wrocław, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. 
Najmniejszym udziałem omawianych linii (poniżej 5%) 
charakteryzowały się pozostałe miasta, w tym najmniejszy 
poziom odnotowano w Toruniu – 2,4%.

Rysunek 9. Udział linii „cmentarnych” w całkowitej liczbie linii transportu zbiorowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz stron internetowych 
przewoźników i organizatorów transportu
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Wielkość pracy przewozowej na liniach specjalnych  
i jej zależności
Ze względu na dostępność danych powiązania między 
pracą przewozową linii „cmentarnych” a analizowany-
mi wskaźnikami badane były w odniesieniu do sześciu 
miast: Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, Torunia 
i Łodzi. Wielkość tej pracy przewozowej zaprezentowano 
na rysunku 10.

Skala działań związanych z obsługą cmentarzy w okresie 
Wszystkich Świętych w Warszawie znacząco odbiegała od 
pozostałych badanych miast, osiągając wielkość 157,3 ty-
siąca wkm w dniu 1 listopada 2015 roku. Z kolei w Łodzi, 
Toruniu, Poznaniu i Bydgoszczy była ona porównywalna, 
zamykając się w zakresie od 2,6 tysiąca wkm w Łodzi do 
5,9 tysiąca wkm w Bydgoszczy. Bazując na sześciu mia-
stach, wykonano analogiczną jak wcześniej analizę korela-
cji, której wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Okazało się również, że czynniki, które zdawać by się 
mogło będą w większym stopniu powiązane z wielkością 
pracy przewozowej, tj. liczba i długość linii „cmentarnych”, 
nie miały nań aż tak istotnego wpływu. Statystyka doty-
cząca liczby i gęstości cmentarzy również nie miała tutaj 
dużego znaczenia.

Takie wyniki analizy oznaczają, że niezależnie od liczby 
i długości linii specjalnych praca przewozowa generowana 
była za pomocą ustalania wysokich częstotliwości kursowa-
nia w celu zapewnienia jak najwyższej dostępności cmenta-
rzy dla mieszkańców. W rzeczywistości częstotliwości były 
bardzo rozbieżne w zależności od charakteru linii (np. czy 
obsługiwały mniej czy bardziej „popularny” wśród pasaże-
rów cmentarz) i wynosiły od 0,7 do nawet 100 minut. 
Faktem jest jednak, że większość linii „cmentarnych” kur-
sowała do około 10 minut, zwłaszcza w godzinach przewi-
dywanego szczytu przewozów. Wykresy korelacji czynni-
ków uznanych za najistotniejsze przy podejmowaniu decy-
zji o ustalaniu wysokich częstotliwości kursowania zapre-
zentowano na rysunkach 11–13.

Rysunek 10. Wielkość pracy przewozowej wykonanej przez linie „cmentarne” w 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego

Najistotniejszymi czynnikami mogącymi mieć wpływ 
na decyzje organizatorów transportu co do wielkości plano-
wanych przewozów cmentarnych były: liczba ludności, gę-
stość zaludnienia i wielkość miasta. Choć liczba ludności 
osiągnęła najwyższy wskaźnik korelacji spośród wymienio-
nych, to jednak ze względu na niezadawalający poziom 
istotności można przyjąć, że dwa kolejne czynniki mogły 
charakteryzować się wyższym oddziaływaniem, w szczegól-
ności gęstość zaludnienia. Wielkość miasta także była waż-
nym elementem skorelowanym z pracą przewozową linii 
„cmentarnych”, co zdaje się być oczywiste, zakładając, że 
na większym obszarze konieczna będzie do wykonania 
wyższa praca przewozowa, aby osiągnąć podobny poziom 
obsługi jak w mniejszym mieście. 

Zależności między wielkością pracy przewozowej  
a analizowanymi wskaźnikami

Nazwa wskaźnika Współczynnik korelacji między wielkością 
pracy przewozowej a wskaźnikiem p-value

liczba ludności 0,95 0,01

gęstość zaludnienia 0,92 0,00005

wielkość miasta 0,87 0,0006

liczba linii „cmentarnych” 0,82 0,16

długość linii „cmentarnych” 0,76 0,02

liczba cmentarzy miejskich 0,56 0,24

gęstość cmentarzy miejskich -0,39 0,11

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
Rysunek 11. Korelacja między pracą przewozową linii specjalnych a liczbą ludności miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych

Rysunek 12. Korelacja między pracą przewozową linii specjalnych a gęstością zaludnienia miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych

Rysunek 13. Korelacja między pracą przewozową linii specjalnych a powierzchnią miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych
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Statystyki wzmocnień na liniach regularnych
Poza liniami „cmentarnymi” bardzo ważne dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu transportowej obsługi cmentarzy 
w okresie Wszystkich Świętych są wszelkie wzmocnienia 
linii kursujących regularnie. Pod pojęciem wzmocnienia za-
wierają się takie działania jak:

•	 zwiększanie taboru obsługującego linie regularne,
•	 zwiększanie częstotliwości kursowania linii regularnych,
•	 wydłużanie lub modyfikowanie linii w celu obsługi 

obszarów istotnych w okresie Wszystkich Świętych, 
ale nie branych pod uwagę w sieci regularnej,

•	 dodawanie na trasach regularnych przystanków 
umożliwiających obsługę kluczowych obszarów.

Liczbę linii, które zostały objęte co najmniej jedną z wy-
mienionych zmian w badanych miastach oraz udział takich 
linii w ogólnej liczbie linii regularnych, zaprezentowano na 
rysunku 14.

Rysunek 14. Liczba linii wzmocnionych i ich udział w ogólnej liczbie linii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego

Jak można zaobserwować liczba linii i ich udział mogą 
być bardzo rozbieżne w zależności od miasta. Przykładowo 
w Warsza wie 66 linii wzmacnianych stanowi zaledwie 28% 
całkowitej liczby linii. Z kolei w Bydgoszczy tego typu linii 
było tylko 21, ale było to ponad 50% całej sieci regularnej. 
Udział w całości nie był jednak istotnie skorelowany z żadnym 
z analizowanych wskaźników. Najwyższy wskaźnik osiągnięto 
przy porównaniu udziału linii wzmacnianych z liczbą cmenta-
rzy znajdujących się na terenie miasta; wyniósł on 0,45 przy 
poziomie istotności 0,00002. Można więc uznać, że ten czyn-
nik rzeczywiście w pewnym, choć niewielkim stopniu, wpływa 
na decyzję organizatorów transportu dotyczącą udziału linii 
typowanych do wzmocnienia w czasie dni Wszystkich 
Świętych. Pozostałe wskaźniki nie przekraczały wielkości 0,15.

Inne wyniki osiągnięto, badając korelację liczby linii 
wzmacnianych z analizowanymi wskaźnikami (tab. 3). 
Okazało się, że najwyższy poziom powiązania dotyczył  
ponownie wskaźników geograficznych, tj. głównie liczby 
ludności, gęstości zaludnienia i wielkości miasta. Korelacja 
między liczbą wzmacnianych linii a liczbą cmentarzy, choć 
wysoka, obarczona jednak była również wysokim prawdopo-
dobieństwem błędu. Liczba wzmacnianych linii zależała więc 
zdecydowanie od charakterystyki geograficznej miasta, nie 
zaś od skali wdrożonych działań z zakresu sieci „cmentarnej”. 
Nie zaobserwowano również ujemnej korelacji, tj. np. mniej-
szej liczby linii wzmacnianych przy większej liczbie linii 
cmentarnych. Wykresy rozrzutu najważniejszych powiązań 
zaprezentowano na rys. 15–17.

Zależności między liczbą wzmacnianych linii a analizowanymi wskaźnikami

Nazwa wskaźnika
Współczynnik korelacji między 

liczbą wzmocnionych linii 
regularnych a wskaźnikiem

p-value

liczba ludności 0,87 0,001

liczba cmentarzy miejskich 0,85 0,10

gęstość zaludnienia 0,84 0,0000001

wielkość miasta 0,81 0,00004

praca przewozowa linii „cmentarnych” 0,78 0,32

liczba linii regularnych 0,68 0,0004

liczba linii „cmentarnych” 0,44 0,04

długość linii „cmentarnych” 0,36 0,01

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Rysunek 15. Korelacja między liczbą linii wzmacnianych a liczbą ludności miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych

Rysunek 16. Korelacja między liczbą linii wzmacnianych a gęstością zaludnienia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych

Rysunek 17. Korelacja między liczbą linii wzmacnianych a powierzchnią miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów transportu miejskiego oraz danych geograficznych

Podsumowanie i wnioski

W celu podsumowania wykonanych analiz zestawiono uzy-
skane wyniki obliczeń korelacji i przedstawiono je w postaci 
wykresu na rysunku 18.

Spośród wszystkich przeanalizowanych powiązań naj-
istotniejsze okazały się korelacje między:

•	 pracą przewozową linii cmentarnych a gęstością za-
ludnienia (współczynnik 0,92, p-v. 0,00005),

•	 liczbą linii cmentarnych a liczbą linii regularnych 
(współczynnik 0,87, p-v. 0,0003),
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•	 pracą przewozową linii „cmentarnych a powierzchnią 
miasta (współczynnik 0,87, p-v. 0,0006),

•	 liczbą linii wzmocnionych a liczbą ludności (współ-
czynnik 0,87, p-v. 0,001).

Najwyższa korelacja między pracą przewozową linii 
„cmentarnych” a liczbą ludności posiadała poziom ufności 
w wysokości 0,01, zatem uznano, że kolejne powiązania były 
bardziej istotne. Na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań można uznać, że wiele z wziętych pod uwagę czynni-
ków miało rzeczywisty wpływ (uświadomiony lub nie) na 
skalę projektowanych sieci „cmentarnych”. Najistotniejsze 
okazały się cechy geograficzne miast, najsilniej oddziałując 
na wielkość omawianego przedsięwzięcia w każdym mieście. 

Analizując uzyskane wyniki, można również wysunąć 
przypuszczenie, że większe sieci „cmentarne” mogą co roku 
być organizowane w miastach, w których na co dzień poziom 
zaspokojenia popytu na przewozy pasażerskie ogólnie, a co 
najmniej w relacjach do i z cmentarzy, jest niższy niż w innych. 
Aby udowodnić taką tezę, konieczne jednak byłyby szersze 
badania. Warto byłoby w nich podjąć również analizę wpływu 
na skalę organizacji sieci „cmentarnych” nie tylko średniej gę-
stości cmentarzy w mieście, ale ich skupienia na obszarze miej-
skim i/lub średniej odległości od centrum. Można bowiem 
domniemywać, że takie czynniki również charakteryzowałyby 
się pewnym oddziaływaniem na planowanie okresu Wszyst-
kich Świętych pod względem transportowym.

Choć na podstawie wyników przeprowadzonej analizy 
można stwierdzić, że cechy miasta i miejskiej sieci transportu 
zbiorowego mają znaczący wpływ na parametry organizowa-
nej sieci cmentarnej, to w opinii organizatorów omawianego 
transportu najważniejsze w podejmowaniu decyzji jest ogól-
ne doświadczenie, praktyka z lat poprzednich oraz własne 
odczucia co do zapotrzebowania na przewozy pasażerskie po-
parte wieloletnią praktyką w branży. Badania naukowe do-
wodzą jednak, że nikt nie działa w odcięciu od otoczenia ze-
wnętrznego i ma ono niezaprzeczalny wpływ na skalę podej-

mowanych działań związanych z organizacją miejskiego 
transportu zbiorowego w okresie Wszystkich Świętych.
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Rys. 18.  
Całościowe zestawienie powiązań 
między analizowanymi wielkościami 
(wielkości zaznaczone jaśniejszym 
słupkiem były ujemne)
Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie: System ITS dla transportu zbiorowego w Poznaniu bu-
dowano w latach 2013–2016 równolegle z inwestycją modernizacji 
ulicy Grunwaldzkiej i jej przebudową do drogi dwujezdniowej z dwo-
ma pasami ruchu w każdym kierunku oraz wydzielonym torowiskiem 
tramwajowym na odcinku od pętli Junikowo do skrzyżowania z ulicą 
Smoluchowskiego. Wdrożono wówczas zasady funkcjonowania syste-
mu udzielania priorytetów dla komunikacji tramwajowej. Efekt wpro-
wadzonych zmian spełnił założone oczekiwania i przy zachowaniu wy-
sokiego poziomu priorytetów dla komunikacji tramwajowej uzyskano 
poprawę warunków przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. 
W artykule przybliżono działanie systemu ITS oraz rozmiar uzyskanych 
efektów w czasie przejazdu tramwajów i autobusów.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, prio-
rytety w ruchu tramwajów, transport zbiorowy w Poznaniu.

Funkcjonowanie systemów ITS  

dla transportu zbiorowego na przykładzie  
ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu1

Wprowadzenie

Projekt wprowadzenia systemu ITS w Poznaniu powstał 
w 2009 roku i zakładał wdrożenie inteligentnych narzędzi 
sterowania ruchem w południowo-zachodniej części mia-
sta, w obręb której wchodziły trasy tramwajowe na ulicach: 
Dąbrowskiego, Grunwaldzkiej, Głogowskiej, Roosevelta, 
Przybyszewskiego i Reymonta oraz na dwóch dojazdo-
wych ciągach komunikacyjnych do obszaru ITS tj. ulicach 
Królowej Jadwigi  i Hetmańskiej.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.

 Rozpoczęcie prac przy wdrażaniu systemu ITS dla 
transportu zbiorowego miało miejsce w roku 2013, a całko-
wite uruchomienie nastąpiło w roku 2016 i zbiegło się rów-
nież w czasie z zakończeniem inwestycji związanych z mo-
dernizacją ulicy Grunwaldzkiej i jej przebudową do drogi 
dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku 
i wydzielonym torowiskiem tramwajowym na odcinku od 
pętli Junikowo do skrzyżowania z ulicą Smoluchowskiego. 
Na pozostałym przebiegu tej ulicy w kierunku centrum 
droga posiadała już taki właśnie przekrój. 

Dokonano także przebudowy węzła przy ulicy Smolu-
chowskiego i utworzono wiadukt z rondem Skubiszewskiego 
(obiekt uwzględniający przebieg przyszłej III ramy komu-
nikacyjnej Poznania), a także modernizacji infrastruktury 
torowej i sieciowej na niezmodernizowanych jeszcze odcin-
kach tj. od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ulicą 
Bułgarską. Zmodernizowano także rondo Nowaka-Jezio-
rańskiego i odcinek ulicy pomiędzy tym rondem a skrzyżo-
waniem z ulicą Roosevelta. 

Modernizacje były możliwe m.in. dzięki funduszom unij-
nym pozyskanym przez Poznań w związku z mistrzostwami 
EURO 2012, ponieważ ulica Grunwaldzka jest główną ulicą 
dojazdową do Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy uli-
cy Bułgarskiej. W zakresie komunikacji tramwajowej założe-
niem systemu ITS było uzyskanie 8,12% skrócenia czasu 
podróży tramwajami w obszarze objętym sterowaniem ITS. 
Dla potrzeb wdrożenia systemu udzielania priorytetów dla 
tramwajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, w ra-
mach realizowanego projektu ITS Poznań, wykorzystany zo-
stał komputer pokładowy SRG5000 dostarczający niezbęd-
nych informacji na temat bieżącej lokalizacji pojazdów poru-
szających się w sieci poznańskich ulic. Pozostałe nieodłączne 
elementy systemu ITS to:

•	 modernizacja Centrali Nadzoru Ruchu MPK Poznań 
Sp. z o.o. i wyposażenie w cyfrową łączność pomiędzy 
CNR a pojazdami transportu zbiorowego, a także 
uruchomienie oprogramowania pozwalającego na 
śledzenie na mapie wszystkich pojazdów transportu 
zbiorowego zintegrowanych z systemem;

•	 instalacja na przystankach tramwajowych i autobuso-
wych tablic systemu dynamicznej informacji pasażer-
skiej;

•	 wdrożenie komputerów pokładowych i tablic elektro-
nicznych w ponad 500 pojazdach MPK Poznań Sp. z o.o. 
(tramwaje i autobusy), tworząc sieć mobilną oraz obsłu-
gującą priorytet dla komunikacji publicznej;

Rys 1. Szkic poglądowy obszaru wdrożenia ITS. Główny obszar wdrożenia: obszar ograniczo-

ny ulicami Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca –Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – 
Głogowska – granica miasta
Źródło: Dokumentacja Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
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•	 zmodernizowanie 49 zwrotnic tramwajowych na cią-
gach komunikacyjnych objętych systemem ITS z za-
łożeniem, że sterowanie zwrotnic odbywa się auto-
matycznie na podstawie informacji o numerze linii 
tramwaju i przebiegu tramwaju;

•	 wdrożenie 115 odbiorników VDV na każdym skrzy-
żowaniu w obszarze ITS Poznań;

•	 wymiana 115 sterowników sygnalizacji świetlnej 
przystosowanych do realizacji sterowania z wysokim 
priorytetem dla komunikacji zbiorowej.

 
Zasady funkcjonowania systemu udzielania priorytetów  
dla komunikacji tramwajowej

Ustalono następujące zasady funkcjonowania systemu 
udzielania priorytetów dla komunikacji tramwajowej:

•	 system priorytetu bazuje na informacjach umożliwia-
jących bieżącą lokalizację pojazdów transportu pu-
blicznego, które poruszają się w sieci ulic poznańskich 
i przekazują je, bądź generują przez komputery po-
kładowe SRG5000 zainstalowane w pojazdach;

•	 w pojazdach jest zainstalowany i podłączony do ist-
niejących komputerów pokładowych nadajnik tele-
gramów VDV (BFG TX);

•	 komputer pokładowy przekazuje do sterownika ko-
munikatów aktualną pozycję w oparciu o system 
GPS;

•	 komputer – poprzez nadajnik telegramów VDV, na 
podstawie aktualnej pozycji i zaprogramowanych 
informacji o trasie przejazdu oraz wcześniej wyzna-
czonych punktów zgłoszeniowych – wysyła odpo-
wiednie telegramy bezpośrednio do sterowników 
sygnalizacji;

•	 komunikacja pomiędzy pojazdem a sterownikiem sy-
gnalizacji odbywa się drogą radiową, za pomocą radia 
krótkiego zasięgu (maks. 500 m);

•	 zastosowane są standaryzowane telegramy według 
otwartego protokołu VDV-R09.16;

•	 za pośrednictwem tego połączenia radiowego pojazd 
transportu zbiorowego przesyła, w momencie osią-
gnięcia zdefiniowanego punktu zgłoszeniowego, tele-
gram żądania do sterownika urządzenia sygnalizacji 
świetlnej;

•	 sterownik sygnalizacji świetlnej uwzględnia żądanie 
pojazdu transportu zbiorowego w algorytmie stero-
wania, uzależnionym od natężenia ruchu i reaguje 
odpowiednio na zgłoszenie;

•	 telegram żądania zapisywany jest razem z dodatko-
wymi informacjami w sterowniku w dzienniku trans-
portu zbiorowego;

•	 dziennik transportu zbiorowego jest stale odczytywa-
ny przez System Sterowania Ruchem Drogowym Sie-
mens Sitraffic Scala, archiwizowany w centrali i wyko-
rzystywany do analiz jakościowych przez operatorów 
systemu.

Postać schematyczną telegramu VDV R.09.16 wysyła-
nego przez pojazdy tramwajowe przedstawia tabela 1.

Poszczególne bity mogą przybierać wartości zgodnie z ta-
belą 2.

Tabela 1

Tabela 2

Postać schematyczna telegramu R09.16
Typ 10010001

Status vVVV

Ilość bajtów 0110

Numer punktu rejestracji
MMMM MMMM

MMMM MMMM

Priorytet/Ręczny kierunek PPHH

Nr trasy LLLL LLLL LLLL

Nr przejazdu KKKK KKKK

Nr celu ZZZZ ZZZZ ZZZZ

Długość pojazdu RAAA

Postać wartości poszczególnych bitów
Symbol Znaczenie Przyjmowane wartości

A Długość pojazdu 0 – 7

K Numer przejazdu 00
B
 – 99

B

M Numer punktu rejestracji 0000
H
 – FFFF

H

H Kierunek ręczny 0 – 3

L Numer trasy 000
B
 – 999

B

P Priorytet, gdy B=0 0 – 7

Z Numer celu 000
D
 – 999

D

R Zarezerwowany

B
 – kodowanie binarno-dziesiętne,

D
 – kodowanie dziesiętne,

H
 – kodowanie heksadecymalne.

Rozróżnia się kilka rodzajów punktów zgłoszeniowych 
(np. zgłoszenie wstępne, zgłoszenie główne, wyrejestrowa-
nie). Pozycja punktu określana jest przez komputer pokła-
dowy pojazdu transportu publicznego za pośrednictwem 
systemu lokalizacji GPS.

Dokładna lokalizacja geograficzna punktów zgłoszenio-
wych jest określana na etapie szczegółowych projektów ste-
rowania ruchem dla poszczególnych skrzyżowań. Pozwala to 
na precyzyjne określenie, w jakich punktach mają następo-
wać zgłoszenia tramwajów, aby zapewnić właściwy poziom 
priorytetu w zależności od prędkości dojazdu do danego 
skrzyżowania. W komputerze zapisana jest lista koordynat, 
w jakich pojazd powinien wysłać komunikaty. W momencie, 
kiedy tramwaj znajdzie się w jednej z określonych na liście 
lokalizacji, nadaje komunikat do niej przypisany. 

W telegramie zakodowany jest unikalny numer punktu, 
który jest połączeniem id skrzyżowania oraz numeru, który 
reprezentuje numer wlotu oraz odległość od skrzyżowania. 
W informacji zawarty jest także numer brygady, numer linii, 
informacja o opóźnieniu lub przyśpieszeniu względem roz-
kładu jazdy. Na podstawie odebranego punktu sterownik 
sygnalizacji określa położenie pojazdu względem skrzyżowa-
nia i rozpoczyna algorytm przyznawania sygnału zielonego. 
Do każdej z relacji możliwe jest przypisanie nawet 5 różnych 
punktów, jednakże w większości 3 punkty są wystarczające, 
np. dla skrzyżowania o numerze 125: 

•	 12511 – wstępne zalogowanie pojazdu np. 300 m od 
skrzyżowania; 
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•	 12512 – zalogowanie pojazdu w strefie bliskiej skrzy-
żowaniu, np. na przystanku – 30 m od skrzyżowania; 
może ono być skorelowane z informacją o otwarciu 
lub zamknięciu drzwi w pojeździe; 

•	 12513 – wylogowanie tj. informacja o opuszczeniu 
skrzyżowania przez pojazd – najczęściej lokalizowane 
ok. 10 m za linią zatrzymania.

Dane dla punktów zgłoszeniowych są wprowadzane i ko-
rygowane w oprogramowaniu rozkładów jazdy BUSMAN 
przez ZTM w Poznaniu w porozumieniu z ZDM Poznań 
i MPK Poznań Sp. z o.o. Do systemu muszą być przekaza-
ne takie informacje jak:

•	 numer skrzyżowania zgodny z centralą Sitraffic Scala,
•	 nazwa skrzyżowania,
•	 numer wlotu skrzyżowania,
•	 numer punktu, punkt referencyjny,
•	 długość i szerokość geograficzna punktu meldunko-

wego,
•	 numer punktu meldunkowego,
•	 odległość punktu meldunkowego od linii zatrzymań.

Efekty wdrożenia systemu ITS na trasie tramwajowej  
na ulicy Grunwaldzkiej

Trasa tramwajowa na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu 
umożliwia dojazd z centrum miasta do pętli tramwajowej 
na Junikowie zlokalizowanej w zachodniej części miasta.

Na analizowanym ciągu komunikacyjnym funkcjonują 
cztery linie tramwajowe (tab. 3). Długość trasy pomiędzy 
pętlą tramwajową Junikowo a przystankiem tramwajo-
wym Bałtyk wynosi 5,93 km i znajduje się na niej 14 przy-
stanków tramwajowych (rys. 2). 

Układ linii tramwajowych pozwala na obsługę analizo-
wanej trasy tramwajowej 45 pociągami tramwajowymi 
w ciągu godziny.

Na odcinku pomiędzy pętlą Junikowo a przystankiem 
Bałtyk znajduje się 16 obiektów sygnalizacji świetlnej, 
w tym 7 skrzyżowań drogowych z ważnymi arteriami ko-
munikacyjnymi miasta, które przecinają trasę tramwajową. 
Na długości 5,28 km pomiędzy pętlą Junikowo a ulicą 
Matejki torowisko tramwajowe jest całkowicie wyodręb-
nione z jezdni, natomiast na długości 680 m torowisko jest 
wbudowane w jezdnię, ale organizacyjnie wydzielone z ru-
chu pojazdów ogólnych. Dobowe potoki pasażerskie dla 
komunikacji tramwajowej na ulicy Grunwaldzkiej wynoszą 
około 42 tysięcy pasażerów – dla jednego kierunku. 

Wykaz przystanków, skrzyżowań, sygnalizacji świetl-
nych, odległości i czasów przejazdów tramwajów jadących 
z przystanku Bałtyk w kierunku pętli Junikowo podano 
w tabeli 4. Fotografie 1 i 2 przedstawiają zmodernizowany 
dworzec autobusowo-tramwajowy na pętli Junikowo oraz 
przystanek Stadion Miejski.

Wdrożenie systemu ITS na ulicy Grunwaldzkiej umoż-
liwiło nadawanie priorytetów dla komunikacji tramwajo-
wej i pozwoliło osiągnąć 15-minutowy czas przejazdu od-
cinka Bałtyk–Junikowo i prędkość komunikacyjną wyno-
szącą 23,72 km/h. Dla porównania, przed uruchomieniem 
systemu ITS, ten sam odcinek tramwaje pokonywały 
w czasie 17 minut, osiągając prędkość komunikacyjną na 
poziomie 20,93 km/h. Dla danego kierunku ruchu osią-
gnięto więc 11,76% wskaźnik skrócenia czasu przejazdu. 

Tabela 3

Tabela 4

Linie tramwajowe na analizowanym ciągu komunikacyjnym

Nr 
linii

Odcinek wspólny na ciągu  
Junikowo–Bałtyk

Długość
wspólnego  
przebiegu 

[km]

Częstotliwość kursów 
w godz. szczytu [min]

6.30–9.00
14.00–18.30

1 Junikowo–rondo Jana Nowaka 

Jeziorańskiego–Franowo
4,25 10

6 Junikowo–Bałtyk–Miłostowo 5,93 10

13 Junikowo–Bałtyk–Starołęka 5,93 10

15 Budziszyńska–Bałtyk–os. Sobieskiego 4,73 6

Rys. 2. Schemat trasy tramwajowej na ul. Grunwaldzkiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy Google

Wykaz przystanków, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, odległości 
i czasów przejazdów tramwajów jadących w kierunku pętli Junikowo

Przystanek Linie
Odległość 

narastająco
[km]

Czas 
przejazdu

[min]
Sygnalizacja Układ 

 drogowy

Bałtyk 6, 13, 15 0,00 0 - -

Matejki 6, 13, 15 0,68 2 tak skrzyżowanie

Wojskowa 6, 13, 15 1,30 3 tak skrzyżowanie

Rondo Nowaka-

-Jeziorańskiego 1, 6, 13, 15 1,68 5 tak
skrzyżowanie
Tram+Bus

Ostroroga 1, 6, 13, 15 2,08 6 tak x 2
przejścia  
dla pieszych

Grochowska 1, 6, 13, 15 2,57 7 tak
skrzyżowanie
Bus

Drzewieckiego 1, 6, 13, 15 3,17 8 tak
przejścia  
dla pieszych

Stadion Miejski 1, 6, 13, 15 3,48 9 tak
skrzyżowanie
Bus

Węgorka 1, 6, 13, 15 4,00 10 tak
przejście  
dla pieszych

Rondo 

Skubiszewskiego
1, 6, 13, 15 4,32 11 tak

skrzyżowanie
Bus

Budziszyńska 1, 6, 13, 15 4,73 12 tak x2

przejście  
dla pieszych

i skrzyżowa-

nie Tram

Grotkowska 1, 6, 13 5,19 13 tak
przejście 

dla pieszych

Cmentarna 1, 6, 13 5,57 14 tak skrzyżowanie

Junikowo 1, 6, 13 5,81 15 - -

Junikowo 1, 6, 13 5,93 15 - -



TransporT miejski i regionalny 01 2020

18

Warto również wspomnieć, że na etapie opracowywania 
PFU dla Systemu ITS Poznań do obliczenia czasów przejazdu 
nie wprowadzono przystanku Rondo Skubiszewskiego, który 
pojawił się w wyniku modernizacji infrastruktury drogowo-
-torowej i budowy wiaduktu pod przyszłą III ramę komunika-
cyjną. PFU zakładał natomiast całkowite remonty torowisk 
tramwajowych i zniesienie ograniczeń prędkości wynikających 
ze stanu torowisk, co akurat w przypadku ulicy Grunwaldzkiej 
udało się zrealizować. Do 2012 roku tramwaje odcinek 
Junikowo–Budziszyńska (odległość około 1400 m) mogły po-
konywać z prędkością maksymalnie 20 km/h z uwagi na fatal-
ny stan torowiska. Z tej przyczyny przed modernizacją infra-
struktury na przebycie odcinka Junikowo–Bałtyk tramwaje 
potrzebowały aż 20 minut. Uzyskane obecnie parametry prze-
jazdu tramwajów dowodzą, jak wiele korzyści przynosi zarów-
no wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, jak 
również modernizacja torowisk tramwajowych. 

Dla kierunku jazdy z Junikowa do Bałtyku skrócono 
czasy przejazdów przedmiotowego odcinka o 3 minuty, 
uzyskując wartość 14 minut i pozwalając uzyskać średnią 
prędkość komunikacyjną na poziomie 25,46 km/h (tab. 5). 
Przed wprowadzeniem systemu ITS czas przejazdu odcinka 
z Junikowa do Bałtyku wynosił 17 minut, a prędkość ko-
munikacyjna 20,93 km/h. Czas przejazdu skrócił się 
o 17,6%.

Uzyskane wartości prędkości komunikacyjnych są war-
tościami wysokimi jak na trasę tramwajową z tak dużą licz-
bą punktów kolizyjnych. Wskazane parametry przejazdu 
udało się osiągnąć dzięki dobrze opracowanemu systemowi 
nadawania priorytetów dla komunikacji tramwajowej. W po-
znańskim ITS zdecydowano się na połączenie metody przy-
dzielania priorytetów na poziomie lokalnym z ideą przyzna-
wania priorytetów na poziomie centralnym. W przypadku 
formy przydzielania priorytetów na poziomie lokalnym in-
formacje o nadjeżdżającym pojeździe są wykrywane za po-
mocą fizycznych lub wirtualnych detektorów i przekazy-
wane do sterownika danej sygnalizacji świetlnej, który po-
dejmuje decyzje na poziomie lokalnym o skróceniu bądź 
przerwaniu sygnałowych grup kolizyjnych i otwarciu grup 
dla transportu zbiorowego. 

Dzięki telegramom VDV istnieje możliwość otrzymy-
wania informacji lokalnej o nadjeżdżającym pojeździe na-
wet do 500 m przed danym skrzyżowaniem, co w wystar-
czającym stopniu zabezpiecza potrzeby realizacji zgłoszeń 
priorytetowych. W przypadku formy przydzielania priory-
tetów na poziomie centralnym informacja o wykryciu po-
jazdu transportu zbiorowego trafia do komputera central-
nego, który opracowuje specjalny algorytm dla wysterowa-
nia sygnalizacji świetlnej i te parametry przekazuje do 
danego sterownika na skrzyżowaniu. Połączenie tych 
dwóch technik udzielania priorytetów dla komunikacji 
tramwajowej pozwala na niezawodne przydzielanie sygnału 
zielonego dla komunikacji miejskiej dzięki lokalnemu wy-
krywaniu informacji o zbliżaniu się pojazdu do danego 
skrzyżowania. Jednocześnie informacja ta trafia do kompu-
tera centralnego, który, wykorzystując dedykowane algo-
rytmy, przygotowuje sterowanie sygnalizacją świetlną na 
kolejnych skrzyżowaniach w danym obszarze, pod kątem 

Fot. 1. Zmodernizowany dworzec autobusowo-tramwajowy na pętli Junikowo
Źródło: fotografia Krzysztof Dostatni

Fot. 2. Przystanek tramwajowy na ulicy Grunwaldzkiej – Stadion Miejski
Źródło: fotografia Krzysztof Dostatni

Wykaz przystanków, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, odległości i czasów 
przejazdów tramwajów jadących z pętli Junikowo w kierunku Bałtyku

Przystanek Linie
Odległość 

narastająco
[km]

Czas  
przejazdu

[(min]
Sygnalizacja Układ  

drogowy

Junikowo 1, 6, 13 0,00 0 - -

Cmentarna 1, 6, 13 0,35 1 tak skrzyżowanie

Grotkowska 1, 6, 13 0,78 2 tak
przejście  
dla pieszych

Budziszyńska 1, 6, 13, 15 1,19 3 tak x 2

przejście  
dla pieszych

i skrzyżowa-

nie Tram

Rondo 

Skubiszewskiego
1, 6, 13, 15 1,48 4 tak

skrzyżowanie
Bus

Węgorka 1, 6, 13, 15 1,87 5 tak
przejścia  
dla pieszych

Stadion Miejski 1, 6, 13, 15 2,34 6 tak
skrzyżowanie
Bus

Drzewieckiego 1, 6, 13, 15 2,68 7 tak
przejście  
dla pieszych

Grochowska 1, 6, 13, 15 3,36 8 tak
skrzyżowanie
Bus

Ostroroga 1, 6, 13, 15 3,78 9 tak
przejście dla 
pieszych

Rondo Nowaka - 

-Jeziorańskiego 1, 6, 13, 15 4,42 11 tak
skrzyżowanie 
Bus + Tram

Matejki 6, 13, 15 5,10 12 tak skrzyżowanie
Bałtyk 6, 13, 15 5,94 14 - -

Tabela 3
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spodziewanej lokalnej informacji o obecności pojazdu trans-
portu zbiorowego. Dzięki takiej metodzie znacznie zmalało 
ryzyko zagubienia informacji o obecności pojazdu komuni-
kacji miejskiej i tramwaj otrzymuje zielone światło w naj-
bardziej pożądanym momencie. W przypadku zerwania 
łączności pomiędzy komputerem centralnym a sygnalizacja-
mi świetlnymi w danym obszarze, zawsze pozostanie funk-
cjonalność wykrywania pojazdów i nadawania priorytetów 
na poziomie lokalnym, co zabezpiecza przed znacznie po-
ważniejszymi perturbacjami mogącymi wystąpić w przypad-
ku całkowitego braku kontroli nad sterowaniem sygnaliza-
cjami (np. na skutek zerwania łączności i załączenia się pro-
gramów stałoczasowych nie realizujących priorytetów dla 
transportu zbiorowego).

Najpoważniejszym punktem kolizyjnym jest rondo 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie tramwaje jadące ulicą 
Grunwaldzką przecinają II ramę komunikacyjną Poznania 
będącą również fragmentem drogi wojewódzkiej nr 433 
(rys. 3). W ciągu doby przez rondo Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego przejeżdża około 80 tysięcy pojazdów samo-
chodowych. Wzdłuż II ramy komunikacyjnej funkcjonują 
również inne linie tramwajowe i autobusowe, w związku z po-
wyższym skrzyżowanie to jest miejscem o najniższym pozio-
mie priorytetów w ciągu całej trasy na ulicy Grunwaldzkiej. 
Niestety skrzyżowanie ma ograniczoną powierzchnię jak na 
skrzyżowanie o ruchu okrężnym i małe strefy akumulacji po-
jazdów ograniczają w pewnym stopniu możliwości podwyż-
szania poziomu priorytetów dla transportu zbiorowego. Z tej 
przyczyny również tramwaje wjeżdżające na rondo muszą 
mieć zapewniony zjazd w jednej fazie, ponieważ zatrzymanie 
na wyspie centralne skutkuje zablokowaniem przejazdu 
tramwajów w kierunku poprzecznym.

Rys. 3.  
Układ drogowy i torowy na rondzie 
Nowaka-Jeziorańskiego wraz  
ze strefami detekcji pojazdów  
i tramwajów
Źródło: Dokumentacja Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu.

Rozszerzenie funkcjonalności systemu ITS
Od momentu wdrożenia systemu ITS na ulicy Grun-
waldzkiej w roku 2016 optymalizuje się sterowanie sygna-
lizacjami świetlnymi, a także rozbudowuje system ITS o ko-
lejne funkcjonalności. Warte uwagi są dwa skrzyżowania tj. 
Grunwaldzka / Grochowska i Grunwaldzka / Bułgarska, 
gdzie linie tramwajowe nr 1, 6, 13 i 15 krzyżują się liniami 
autobusowymi kursującymi wzdłuż ulic Grochowskiej nr 
169 i 182 oraz Bułgarskiej z liniami nr 145, 150, 163 i 191. 
Aby zminimalizować opóźnienia dla komunikacji autobuso-
wej, na przełomie kwietnia i maja 2018 roku wprowadzono 
korekty w sterowaniu sygnalizacją świetlną i wykorzystano 
możliwości systemu ITS poprzez identyfikowanie autobusów 
kursujących w rejonach obu skrzyżowań. Na tych samych 
zasadach, co dla komunikacji tramwajowej, utworzone zo-
stały punkty meldunkowe VDV dla autobusów komunikacji 
miejskiej i dzięki temu sterowanie na omawianych skrzy-
żowaniach odbywa się w oparciu o identyfikację nadjeż-
dżających autobusów i tramwajów (tab. 6). Co więcej, na 
obu tych skrzyżowaniach wykorzystano informację o war-
tości odchylenia od rozkładu jazdy i w sytuacji zgłoszenia 
tramwaju i autobusu priorytet jest przydzielany pojazdowi 
opóźnionemu. 

Zastosowany algorytm sterowania dał zaskakujące efek-
ty – dla tramwajów nie został wydłużony czas przejazdu, 
natomiast autobusy zminimalizowały opóźnienia, w szcze-
gólności jadące ulicą Grochowską w relacji południe–pół-
noc, na której występowały największe opóźnienia w związ-
ku z regularną kongestią komunikacyjną w godzinach 
szczytu komunikacyjnego (fot. 3). Autobusy na ulicy 
Grochowskiej w kierunku północnym przed optymalizacją 
sterowania w godzinach szczytu popołudniowego na prze-
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 Dla porównania, w badanych dniach czasy przejazdów 
tramwajów jadących w kierunku centrum (tab. 8), jak 
i w kierunku Junikowa (tab. 9), kształtowały się na tym 
samym poziomie przed i po optymalizacji programu. 

Fot. 3. Skrzyżowanie ulic Grunwaldzka i Grochowska 
Źródło: Opracowanie M. Kozielczyk „Stopniowanie priorytetu dla komunikacji publicznej na podstawie informacji 
o opóźnieniu, na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Grochowska w Poznaniu” na podstawie zdjęcia z mapy Google.

Fot. 5. Blokowanie pasu ruchu na wprost w związku z koniecznością udzielenia 
pierwszeństwa pieszym przez pojazdy skręcające w prawo
Źródło: Opracowanie M. Kozielczyk „Stopniowanie priorytetu dla komunikacji publicznej  
na podstawie informacji o opóźnieniu, na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Grochowska  
w Poznaniu” na podstawie zdjęcia z mapy Google.

Algorytm sterowania dla skrzyżowania ulic Grochowska / Grunwaldzka
Autobus na 

Grochowskiej
Tramwaj w stronę 

Junikowa
Tramwaj w stronę 

centrum
Algorytm

opóźniony - - priorytet dla autobusu

punktualny - - priorytet dla autobusu

opóźniony opóźniony - priorytet dla tramwaju

opóźniony punktualny - priorytet dla tramwaju

punktualny opóźniony - priorytet dla tramwaju

punktualny punktualny - priorytet dla tramwaju

opóźniony -
opóźniony > 

1 min
priorytet dla tramwaju

opóźniony -
opóźniony < 

1 min

priorytet dla autobusu do mo-

mentu pojawienia się tramwaju 
na przystanku

opóźniony - punktualny

priorytet dla autobusu z możli-
wym wstrzymaniem tramwaju, 

ale nie większym niż 10 sek.

punktualny - opóźniony priorytet dla tramwaju

punktualny - punktualny priorytet dla tramwaju

Tabela 6

Tabela 7

Czas przejazdu autobusów przez skrzyżowanie ulic  
Grunwaldzka i Grochowska

Przed optymalizacją Po optymalizacji

Czwartek 19.04.2018 Czwartek 24.05.2018

Zalogowanie Wylogowanie Czas 
przejazdu

Zalogowanie Wylogowanie Czas 
przejazdu

1 02:58:47 02:59:12 00:00:25 1 02:57:53 02:58:00 00:00:07

2 03:08:18 03:08:31 00:00:13 2 03:07:02 03:07:57 00:00:55

3 03:17:37 03:19:25 00:01:48 3 03:21:17 03:21:29 00:00:12

4 03:20:36 03:23:19 00:02:43 4 03:21:47 03:23:28 00:01:41

5 03:36:48 03:39:16 00:02:28 5 03:32:03 03:33:22 00:01:19

6 03:37:37 03:39:29 00:01:52 6 03:42:06 03:42:49 00:00:43

7 03:52:17 03:54:31 00:02:14 7 03:43:31 03:43:40 00:00:09

8 03:52:51 03:55:22 00:02:31 8 03:54:11 03:54:20 00:00:09

9 03:58:12 04:00:17 00:02:05 9 03:55:54 03:56:48 00:00:54

ŚREDNIA 00:01:49 ŚREDNIA 00:00:41

jazd skrzyżowania (odcinek 110 m + sygnalizacja) potrze-
bował średnio 1 minutę i 49 sekund, a po optymalizacji 
41 sekund (tab. 7). Jak pokazują dane pomiarowe, uzyska-
no poprawę czasu przejazdów autobusów średnio o 62%.

Źródło: Dane pomiarowe z logowania autobusów ze sterownika firmy SIEMENS

Czas przejazdu autobusów w kierunku odwrotnym, tj. 
północ–południe był porównywalny dla przejazdów przed 
optymalizacją i po optymalizacji. Wynosił średnio odpo-
wiednio od 01:02 min do 00:56 min. Możliwe przyczyny 
tej sytuacji, to:

•	 utrudniony wyjazd z zatoki przystankowej (fot. 4),
•	 blokowanie pasa ruchu na wprost w związku z ko-

niecznością udzielenia pierwszeństwa pieszym przez 
pojazdy skręcające w prawo (fot. 5).

Fot. 4. Utrudniony wyjazd z zatoki przystankowej
Źródło: Opracowanie M. Kozielczyk „Stopniowanie priorytetu dla komunikacji publicznej  
na podstawie informacji o opóźnieniu, na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Grochowska  
w Poznaniu” na podstawie zdjęcia z mapy Google.
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Tabela 8

Tabela 9

Podsumowanie

Efekt wprowadzonych zmian spełnił założone oczekiwa-
nia i przy zachowaniu wysokiego poziomu priorytetów 
dla komunikacji tramwajowej uzyskano poprawę wa-
runków przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. 
Sukces odniesiony na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka / 
Grochowska spowodował wprowadzenie podobnego al-
gorytmu sterowania na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka 
/ Bułgarska, gdzie również z powodzeniem zaimplemen-
towano nowy program sterowania sygnalizacją świetl-
ną. Wartym zauważenia jest również fakt, że na ulicach 
Grochowskiej, jak i Bułgarskiej nie ma wyodrębnionych 
buspasów i mimo tego udało się uzyskać zadowalające 
parametry przejazdu autobusów. Wprowadzenie priory-
tetów dla autobusów przecinających trasę tramwajową 
w pewnym sensie zrównoważyło sterowanie na przed-
miotowych skrzyżowaniach, na czym również zyskali inni 
użytkownicy dróg korzystających z kierunków podpo-
rządkowanych do trasy tramwajowej.

Wykorzystanie możliwości systemu ITS w postaci iden-
tyfikacji pojazdów transportu zbiorowego za pomocą tele-
gramów radiowych VDV pozwoliło na wprowadzanie ko-
lejnych optymalizacji w sterowaniu sygnalizacją świetlną 
na terenie Poznania, również poza obszarem ITS zarówno 
dla komunikacji tramwajowej, jak i autobusowej. Na lokal-
nych skrzyżowaniach, gdzie nie występowała możliwość 
lub konieczność wydzielania buspasów, np. Grochowska / 
Marcelińska, Szpitalna / Dąbrowskiego, Promienista / 
Ściegiennego wprowadzono identyfikację nadjeżdżających 
autobusów poprzez telegramy VDV, co umożliwiło mini-
malizację strat czasów na postojach na skrzyżowaniach. 
Oczywiście rozwiązanie takie nie kłóci się z ideą tworzenia 
nowych buspasów na rzecz uspokajania ruchu pojazdów in-
dywidualnych w centrum miasta. 

Na najbliższe lata 2020–2022 władze Poznania zapo-
wiadają realizację szerokiego programu uprzywilejowania 
komunikacji miejskiej poprzez utworzenie szkieletów pa-
sów dla autobusów na ulicach, gdzie występuje największa 
kongestia komunikacyjna i opóźnienia w przejazdach auto-
busów. 
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Porównanie czasów przejazdów tramwajów jadących  
w kierunku centrum

Przed optymalizacją Po optymalizacji

Czwartek 19.04.2018 Czwartek 24.05.2018

Czas przejazdu = odcinek 160m + obsługa przystanku + sygnalizacja

 
Zalogowanie Wylogowanie

Czas 

przejazdu  
Zalogowanie Wylogowanie

Czas 

przejazdu

1 03:06:14 03:07:06 00:00:52 1 02:58:41 02:59:41 00:01:00

2 03:08:28 03:09:21 00:00:53 2 03:02:55 03:04:01 00:01:06

3 03:09:05 03:10:13 00:01:08 3 03:04:28 03:05:19 00:00:51

4 03:11:42 03:12:36 00:00:54 4 03:09:08 03:09:59 00:00:51

5 03:19:10 03:19:59 00:00:49 5 03:12:09 03:12:58 00:00:49

6 03:20:11 03:21:02 00:00:51 6 03:14:37 03:15:29 00:00:52

7 03:22:53 03:23:44 00:00:51 7 03:16:52 03:17:56 00:01:04

8 03:28:02 03:28:50 00:00:48 8 03:23:43 03:24:37 00:00:54

9 03:29:14 03:30:33 00:01:19 9 03:25:31 03:26:09 00:00:38

10 03:35:42 03:36:54 00:01:12 10 03:28:44 03:29:30 00:00:46

11 03:39:43 03:40:27 00:00:44 11 03:29:46 03:30:34 00:00:48

12 03:42:42 03:43:18 00:00:36 12 03:31:20 03:31:57 00:00:37

13 03:44:11 03:44:56 00:00:45 13 03:35:25 03:36:02 00:00:37

14 03:46:50 03:47:49 00:00:59 14 03:37:54 03:38:34 00:00:40

15 03:49:11 03:49:57 00:00:46 15 03:43:27 03:44:21 00:00:54

16 03:50:09 03:50:49 00:00:40 16 03:44:41 03:45:36 00:00:55

17 03:53:25 03:54:09 00:00:44 17 03:46:04 03:46:45 00:00:41

18 03:57:47 03:58:24 00:00:37 18 03:49:28 03:50:23 00:00:55

19 03:59:17 04:00:43 00:01:26 19 03:52:44 03:53:45 00:01:01

20 04:00:37 04:01:21 00:00:44 20 03:53:53 03:55:00 00:01:07

21 04:02:32 04:03:25 00:00:53 21 03:55:36 03:56:26 00:00:50

22 03:59:28 04:00:15 00:00:47

23 04:00:30 04:01:10 00:00:40

ŚREDNIA 00:00:53     ŚREDNIA 00:00:51

Źródło: Dane pomiarowe z logowania tramwajów ze sterownika firmy SIEMENS

Porównanie czasów przejazdów tramwajów jadących  
w kierunku Junikowa 

Przed optymalizacją Po optymalizacji

Czwartek 19.04.2018 Czwartek 24.05.2018

Czas przejazdu = odcinek 310m + sygnalizacja

 
Zalogowanie Wylogowanie

Czas 

przejazdu  
Zalogowanie Wylogowanie

Czas 

przejazdu

1 03:05:45 03:06:12 00:00:27 1 02:59:07 02:59:31 00:00:24

2 03:06:26 03:06:51 00:00:25 2 02:59:59 03:00:23 00:00:24

3 03:11:50 03:12:30 00:00:40 3 03:01:46 03:02:04 00:00:18

4 03:12:18 03:12:44 00:00:26 4 03:12:00 03:12:17 00:00:17

5 03:14:08 03:14:27 00:00:19 5 03:14:01 03:14:26 00:00:25

6 03:16:16 03:16:42 00:00:26 6 03:15:01 03:15:22 00:00:21

7 03:18:24 03:18:58 00:00:34 7 03:22:55 03:23:47 00:00:52

8 03:21:53 03:22:19 00:00:26 8 03:24:18 03:25:04 00:00:46

9 03:23:53 03:24:30 00:00:37 9 03:30:29 03:30:50 00:00:21

10 03:28:47 03:29:27 00:00:40 10 03:32:25 03:32:58 00:00:33

11 03:31:50 03:32:37 00:00:47 11 03:35:02 03:35:23 00:00:21

12 03:38:25 03:38:55 00:00:30 12 03:36:37 03:37:13 00:00:36

13 03:40:57 03:41:26 00:00:29 13 03:46:41 03:47:17 00:00:36

14 03:44:27 03:44:48 00:00:21 14 03:50:32 03:51:02 00:00:30

15 03:46:15 03:46:43 00:00:28 15 03:52:32 03:53:05 00:00:33

16 03:50:18 03:50:39 00:00:21 16 03:53:09 03:53:46 00:00:37

17 03:53:01 03:53:23 00:00:22 17 03:56:17 03:56:36 00:00:19

18 03:54:24 03:54:48 00:00:24 18 03:56:52 03:57:31 00:00:39

19 03:58:38 03:59:04 00:00:26 19 03:58:25 03:58:50 00:00:25

20 04:00:44 04:01:06 00:00:22 20 04:00:31 04:01:00 00:00:29

ŚREDNIA 00:00:29 ŚREDNIA 00:00:29

Źródło: Dane pomiarowe z logowania tramwajów ze sterownika firmy SIEMENS
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Streszczenie: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-
Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok 
liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle 
rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal 
pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu 
jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpo-
częciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu 
sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji 
sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnio-
nych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zareje-
strowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych 
czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym 
numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono 
analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym 
okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z po-
działem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano 
wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lot-
nisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto 
najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości 
charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, 
zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy posto-
jów samolotów na płycie. 
Słowa kluczowe: transport lotniczy płyta/płaszczyzna postojowa, czas 
postoju, miejsce postojowe

Analiza wykorzystania płyty postojowej  
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym  
im. Jana Pawła II w Krakowie1

Wprowadzenie

Komunikacja lotnicza jest jedną z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się gałęzi transportu. Rozwija się bardzo 
prężnie i wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne. W porównaniu do pozostałych środków 
transportu cechuje go szybkość oraz wysoki stopień bezpie-
czeństwa. Jego nieustanny rozwój wymaga dużych nakła-
dów finansowych, wysoko wykwalifikowanej kadry, skom-
plikowanych urządzeń nawigacyjnych i naziemnych.

Gospodarka światowa silnie wpływa na transport lotni-
czy wymuszając stosowanie coraz to nowych technologii oraz 
coraz niższych kosztów jednostkowych. Mówi się, że komu-
nikacja lotnicza głównie w dziedzinie przewozów pasażer-
skich będzie wzrastać średnio nawet do 5% rocznie [1]. 
Największy wpływ na rozwój światowego lotnictwa mają 
obecnie trzy regiony na świecie: Ameryka Północna, Europa 
oraz część Azji i Pacyfiku. Wzrost ten głównie zawdzięcza się 
regularnym lotom rozkładowym, ale ważną kwestię odgry-
wają również loty czarterowe organizowane przez biura po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Wkład autorów w publikację Z. Bryniarska 
50%, I.Pindel 50%

dróży i inne duże przedsiębiorstwa. Według ICAO w 2015 
roku przewoźnicy przewieźli około 3,5 mld pasażerów2. 
Z roku na rok w rozwoju światowego rynku transportu lot-
niczego wzrasta rola przewoźników niskokosztowych (ang. 
low cost). W 2016 roku linie low cost przewiozły 28% pasaże-
rów na świecie, osiągając, po raz pierwszy w historii, wynik 
ponad miliard przewiezionych osób. W Europie linie nisko-
kosztowe przewiozły 32% wszystkich pasażerów, w regionie 
Azji i Pacyfiku 31%, a w Ameryce Północnej 25%. Dzięki 
temu ogólna liczba pasażerów przewiezionych w 2016 roku 
w transporcie lotniczym wyniosła 3,6 mld osób3.

Również w Polsce transport lotniczy jest istotnym ele-
mentem infrastruktury gospodarczej przyczyniającym się 
do prężnego rozwoju regionów i miast. Od chwili wejścia 
Polski do Unii Europejskiej rynek lotniczy rozwija się bar-
dzo dynamicznie. W 2018 roku polskie porty lotnicze ob-
służyły ponad sześciokrotnie więcej pasażerów w porówna-
niu do roku 2003 oraz o 14,3% więcej pasażerów niż w roku 
wcześniejszym, co było bardzo dobrym wynikiem w skali 
europejskiej i światowej4, a tendencja wzrostowa utrzymuje 
się do dziś. Liberalizacja rynku lotniczego dała najwięcej 
korzyści polskim lotniskom regionalnym. Liczba między-
narodowych tras w 2003 roku wynosiła 20, natomiast w 2018 
roku osiągnęła 216 [2], co stanowi niemal 11 razy więcej 
niż w 2003 roku i o 31,3% więcej niż w roku poprzedzają-
cym. Efektem tego jest również fakt, że regionalny ruch 
lotniczy z 14,5% w 1993 roku osiągnął 61,2% udziału na 
rynku przewozów lotniczych w roku 20185.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie porty lot-
nicze w 2016 roku obsłużyły 34 mln pasażerów, natomiast 
w 2018 roku już 45,7 mln, co oznacza wzrost o 34,4% w sto-
sunku do roku 2016. Liderem wielkości obsłużonych pasaże-
rów od lat jest Lotnisko Chopina w Warszawie. W 2018 roku 
obsłużono na nim 17,7 mln pasażerów (w 2016 r. – 12,8 mln). 
Największym portem regionalnym jest lotnisko Kraków-
Balice z ponad 8 mln pasażerów obsłużonych w 2019 roku 
(w 2016 – 4,97 mln, w 2018 – 6,76 mln)6.

2 http://www.prtl.pl/articleimg/Raport%20Rynek%20Lotniczy%202016.pdf (dostęp: 
29.10.2017).

3 http://www.pasazer.com/news/32923/icao,3,6,mld,pasazerow,w,2016,r.html (dostęp: 
29.10.2017).

4 Opracowanie własne na podstawie https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/
statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego (dostęp: 31.01.2020).

5 Opracowanie własne na podstawie https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/
statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego (dostęp: 31.01.2020).

6 https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2018/4-kw-2018/
wg_portow_lotniczych_kw42018.pdf (dostęp: 31.01.2020).
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Narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT, po 
restrukturyzacji stale rozbudowuje siatkę połączeń. 
Otworzył i wznowił wiele połączeń międzynarodowych, ale 
także i długodystansowych7. Zanotowano znaczną dynami-
kę wzrostu ruchu pasażerskiego krajowego i międzynaro-
dowego. W 2018 roku największy wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego zanotował Ryanair (29,03%), zaraz za 
nim przewoźnicy: PLL LOT (26,59%), WizzAir (19,80%) 
oraz Lufthansa (5,65%)8.

Kody portów lotniczych – oznaczanie lotnisk 

Każdy port lotniczy lub lotnisko posiada swój kod klasy-
fikacyjny, który umożliwia określenie zależności pomiędzy 
typem statku powietrznego a długością drogi startowej. 
Ujednolicenie to opracowała Międzynarodowa Organizacja 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Kod ten składa się z cyfry 
i litery. Pierwszy element kodu – cyfra – odnosi się do dłu-
gości drogi startowej, która jest wymagana dla określonego 
rodzaju statku powietrznego, jaki będzie eksploatowany 
w danym porcie lotniczym. Drugi element kodu – litera 
– odpowiada maksymalnej rozpiętości skrzydeł samolotu 
oraz odległości między skrajnymi elementami kół podwo-
zia głównego. Dla przykładu port lotniczy Kraków-Balice 
posiada kod referencyjny 4D, co oznacza: referencyjna 
długość startu samolotu co najmniej 1800 m; rozpiętość 
skrzydeł samolotu od 36 m do 52 m; całkowity rozstaw 
zewnętrznych kół podwozia głównego od 6 m do 9 m. 

Każde lotnisko lub port lotniczy ma też kod IATA 
nadany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych (IATA). Jest to trzyliterowy kod alfanume-
ryczny, który służy do identyfikowania lotnisk na całym 
świecie i pomaga w organizacji przewozów powietrznych 
np. przy przewozie bagaży pasażerów. Oznaczenie kodu 
najczęściej nawiązuje do nazwy miasta, które dany port lot-
niczy obsługuje, np. KRK – Lotnisko Kraków-Balice. 

Ponadto porty lotnicze i lotniska posiadają również kod 
ICAO – czteroliterowy wskaźnik lokalizacji – który tworzy 
element dużego systemu adresowego używanego w lotnic-
twie. Kod został wprowadzony przez Międzynarodową 
Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wskaźnik lokali-
zacji ma strukturę regionalną. Pierwsza litera oznacza część 
świata według podziału ICAO. Druga litera to państwo lub 
region administracyjny w danej części świata, a ostatnie dwie 
litery wskazują daną stację lotniczą. Przykładowo kod ICAO 
dla lotniska w Krakowie ma postać E – Europa, P – Polska, 
KK – stacja lotnicza w Krakowie co daje EPKK.

Kolejnym parametrem charakteryzującym dane lotni-
sko jest jego położenie. Określa go punkt odniesienia lotni-
ska ARP (Aerodrome Reference Point), który wskazuje dokład-
ną długość i szerokość geograficzną. ARP wskazuje się na 
środku głównej drogi startowej. Współrzędne lotniska 
Kraków-Balice to 50°04’40’’N 019°47’05’’E.

7 http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/4168-rynek-lotniczy-rozwija-sie-
znacznie-powyzej-oczekiwan (dostęp: 31.10.2017).

8 Opracowanie własne na podstawie https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/
statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego (dostęp: 31.01.2020).

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Port lotniczy Kraków-Balice położony jest w miejscowości 
Balice, 11 km na zachód od centrum Krakowa. Sąsiaduje 
z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach i wspólnie 
z nią użytkuje drogę startową. Jest zarządzany przez spółkę 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-
-Balice sp. z o. o. Powierzchnia lotniska wynosi 310 ha, 
w tym pod zarządem spółki MPL znajduje się 27,5 ha. 
Powierzchnia ogólna nie obejmuje części wojskowej i tere-
nów 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Port lotniczy jest 
czynny całą dobę. 

W każdym kolejnym roku znacznie wzrasta liczba wy-
konanych na lotnisku operacji w ruchu krajowym i między-
narodowym (regularnym i czarterowym). W 2018 roku 
odnotowano ponad 49,6 tysiąca operacji lotniczych 
(w 2016 – 36,9 tysięcy), o 25,5% więcej niż w roku 2016. 
W 2016 roku było ich o 15% więcej niż w 2015. Z miesią-
ca na miesiąc notowane były kolejne rekordy liczby obsłu-
żonych pasażerów, by w sierpniu 2016 roku osiągnąć pra-
wie pół miliona osób. Do tak gwałtownego wzrostu ruchu 
przyczyniły się Światowe Dni Młodzieży odbywające się 
pod koniec lipca 2016 roku w Krakowie.

W 2016 roku lotnisko oferowało w sumie 86 połączeń 
(w 2019 – 150 połączeń rozkładowych). Połączenia te do 
kilkudziesięciu różnych miast dzieliły się na połączenia re-
gularne i czarterowe. Na lotnisku operowało łącznie 21 
przewoźników (w 2019 roku – 24 przewoźników). 

Infrastruktura krakowskiego lotniska

Krakowskie lotnisko posiada 1 pas startowy o wymiarach 
2550 x 60 m (rys. 1). Numery drogi startowej, czyli kie-
runek w jakim przebiega dany pas to 07 oraz 25. Wartości 
te określane są jako 1/10 wartości azymutu magnetycznego 
drogi startowej. Numer 07 oznacza kierunek drogi od strony 
wschodniej, a numer 25 kierunek drogi od strony zachodniej. 
W maju 2016 roku została podjęta decyzja o budowie nowej 
drogi startowej ze względu na wyeksploatowanie i zły stan 
techniczny obecnej. Nowy pas startowy będzie miał długość 
2800 m i szerokość 60 m i zostanie wybudowany w warian-
cie północnym odchylonym od obecnego pasa o 4,79. Nowa 
droga ma powstać do roku 2022. 

Pas startowy połączony jest z płytą postojową kilkoma dro-
gami kołowania. Nazwy poszczególnych dróg kołowania po-
chodzą z alfabetu fonetycznego ICAO oraz NATO. Alfabet 
ten jest najbardziej rozpowszechnionym systemem literowania 
wyrazów. Głównie wykorzystywany jest w lotnictwie podczas 
komunikacji radiowej, gdzie każdej literze alfabetu odpowiada 
ustalone słowo10. Główną drogą kołowania, równoległą do 
drogi startowej, jest Bravo podzielona na kilka odcinków – 
B1, B2, B3, B4, B5, B6. Drogami kołowania z pasa startowe-
go są: Alpha, Charlie, Delta oraz Foxtrot. Drogi kołowania i pole 
wzlotów wchodzą w skład pola manewrowego. Płyta postojo-
wa łączy strefę operacyjną oraz strefę publiczną lotniska.

9 http://bip.kielce.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/151071/Obwieszczenie_RDOS_
Kielce_WOO-I.420.71.2018.JO-(2).pdf (dostęp: 31.01.2020) 

10 http://aircraft.cba.pl/?p=41 (dostęp: 28.12.2017) 
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W strefie publicznej (rys. 2) znajduje się międzynaro-
dowy terminal pasażerski o powierzchni prawie 55 tysięcy 
m2. Przepustowość terminala szacuje się na poziomie 
1800 pasażerów w odlotach i 1800 pasażerów w przylo-
tach w godzinie szczytowej, czyli wynosi ona 7,884 mln 
pasażerów na rok. Dworzec pasażerski podzielony jest na 
strefę odlotową i strefę przylotową. W strefie odlotowej 
znajduje się 45 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej 
oraz 18 wyjść do samolotów (gates). Wyjścia numer 7, 11 
i 16 wyposażone są w pasażerskie pomosty załadowcze 
(rękawy). Terminal jest w pełni przystosowany do ruchu 
pasażerskiego w strefach Schengen i non-Schengen oraz 
do ruchu tranzytowego.

Po zachodniej stronie budynku znajduje się wydzielony 
terminal VIP do obsługi klientów biznesowych i nie tylko. 
W terminalu tym znajduje się kilka sal konferencyjnych, 
wyciszone poczekalnie z miejscami do pracy, a klienci mogą 
także skorzystać z transportu indywidualnego z terminalu 
do przygotowanego samolotu.

Budynek dworca jest połączony z budynkiem parkingu 
wielopoziomowego za pomocą kładki – naziemnego, kryte-
go przejścia pieszego. Przejście to łączy również terminal 
z przystankiem kolei aglomeracyjnej mieszczącym się 
w budynku parkingu oraz hotelem położonym obok. 
Parking wielopoziomowy oddano do użytku w 2010 roku, 
a jego pojemność wynosi 1200 samochodów na 6 pozio-
mach. Po zachodniej stronie parkingu wielopoziomowego 
znajduje się parking terenowy, który posiada około 870 
miejsc postojowych. Obok parkingu wielopoziomowego 
w 2014 roku otwarto hotel Hilton Garden Inn. Hotel po-
siada ponad 150 pokoi, kilka sal konferencyjnych i jest du-

żym udogodnieniem dla pasażerów podróżujących z kra-
kowskiego lotniska.

Po wschodniej stronie dworca znajduje się terminal to-
warowy Cargo. Służy on do przeładowywania, załadowy-
wania i wyładowywania ładunków przewożonych drogą 
lotniczą.

Lotnisko posiada również wewnętrzny układ komuni-
kacyjny składający się z 4 równoległych, jednokierunko-
wych jezdni. Bezpośrednio przed terminalem zaprojekto-
wano dwa pasy ruchu do przejazdu autobusów i autokarów 
oraz przejazdu i postoju taksówek. Omawiane pasy ruchu 
umożliwiają również dojazd do terminala Cargo. Kolejny 
pas ruchu przeznaczony jest dla samochodów osobowych 
z możliwością krótkotrwałego postoju (zatoka Kiss & Fly). 
Skrajny pas od strony budynku terminala przeznaczony jest 
do ruchu tranzytowego oraz wjazdu na parking terenowy 
i wielopoziomowy11.Widok terminalu pasażerskiego wraz 
z fragmentem wewnętrznego układu komunikacyjnego 
przedstawia rysunek 3.

Płyta postojowa MPL Kraków-Balice
Płyta postojowa lotniska w Krakowie była kilkakrotnie rozbu-
dowywana. Liczba stanowisk postojowych była powiększana 
wraz ze wzrostem ruchu w porcie lotniczym. W 1996 roku 
zwiększono liczbę stanowisk do 11, a w 2003 do 17. W 2010 

11 http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/inwestycje,c177/strefa-publiczna-
,c178/wewnetrzny-uklad-komunikacyjny-wuk,a1334.html (dostęp: 09.12.2017) 

Rys. 1. Pole ruchu naziemnego lotniska Kraków-Balice
Źródło: opracowanie własne na podstawie Zbioru Informacji Lotniczych AIP Polska www.ais.pansa.pl

Rys. 2. Infrastruktura lotniska w części publicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów własnych MPL

Rys. 3. Terminal pasażerski Kraków Airport oraz fragment wewnętrznego układu komunikacyjnego
Źródło: http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/media,c106/multimedia,c107/galeria,c228/krakow-airpor-
t,c230/ (dostęp: 10.12.2017)
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roku dobudowano kolejne oraz powstał nowy łącznik po-
między pasem startowym. Obecnie płyta postojowa ma po-
wierzchnię 92 000 m2 i posiada 22 stanowiska postojowe.

Płyta łączy terminal pasażerski z drogą startową i dro-
gami kołowania. Samoloty kołują na płytę drogami koło-
wania Golf oraz Juliet, następnie wewnątrzpłytową drogą 
kołowania Zulu są prowadzone za pomocą samochodów 
Follow Me na przypisane stanowisko. Droga kołowania 
Zulu składa się z 5 części. Statki powietrzne wjeżdżające na 
płytę prowadzone są po Z1, Z2, jeżeli mają zająć stanowi-
sko od 1–8 pod terminalem kierowane są po Z3. Do stano-
wisk od 9 do 12 prowadzi Z4 i drogą kołowania najczęściej 
wykorzystywaną do kołowania samolotów na pas startowy 
jest Z5. Na stanowiska 13–16 oraz 17–21 prowadzi we-
wnątrzpłytowa droga kołowania Tango. Płytę postojową 
z podpisanymi stanowiskami oraz wewnątrzpłytowymi 
drogami kołowania przedstawiono na rysunku 4.

W przypadku stanowisk od 17 do 21 samoloty ustawiane są 
dziobem do tyłu (nose out). Na stanowiskach 22, 23, 23R 
statki powietrzne do postoju ustawiane są osią równolegle do 
budynku dworca. 

Organizacja pracy płyty opiera się na zasadach systemu 
MARS – Multi Apron Ramp System. System ten polega na 
maksymalnym wykorzystaniu miejsca postojowego na pły-
cie. Dzięki temu systemowi koordynatorzy ruchu naziemne-
go oraz obsługi terminalowej mogą w sposób elastyczny 
i bardziej wydajny zarządzać stanowiskami postojowymi na 
płycie oraz łączyć je z poszczególnymi wejściami (gates) wy-
korzystywanymi do rejsów w danym czasie12. Według tej 
procedury stanowiska postojowe znajdujące się w najbliższej 
odległości od budynku dworca zostały podzielone. Można 
w ten sposób wyróżnić: stanowisko numer 1 podzielone na 
prawe – 1R oraz lewe – 1L, stanowisko numer 3 prawe – 3R 
oraz lewe 3L, stanowisko numer 4 prawe – 4R oraz lewe – 4L 
oraz stanowisko numer 9 i 9R. Według tego systemu, jeżeli 
na stanowisku 1L znajduje się samolot kodu D to stanowiska 
1R i 2 są wyłączone z użytkowania. Podobna sytuacja wystę-
puje, gdy samolot kodu E zajmuje stanowisko numer 3R. 
Wyłączone z użytkowania jest wtedy stanowisko 3L. Jeżeli 
na stanowisku 4R stoi samolot kodu C to zajęte jest również 
stanowisko 4L. Gdy stanowisko 4L zajęte jest przez samolot 
kodu E to na stanowisku 4R oraz 5 również nie może stać 
samolot. Takie same uwarunkowania odnoszą się do stano-
wiska 7. Jeżeli jest ono zajęte przez samolot kodu E to zajęte 
są stanowiska 6 i 8. Miejsca te mają specjalne oznakowania 
poziome w postaci kilku naprowadzających linii, które są cią-
głe lub przerywane dla odpowiedniego typu samolotu. 
Samolot zajmujący konkretne stanowisko porusza się osią po 
wybranej linii naprowadzającej i, kierowany przez Koordy-
natora Ruchu Lotniczego potocznie zwanego marszałkiem 
(ang. marshaller), dokuje w miejscu zatrzymania. 

Stanowiska od 1 do 8 znajdują się bezpośrednio przy bu-
dynku terminala pasażerskiego. Do samolotów znajdujących 
się na tych stanowiskach pasażerowie mogą przechodzić na 
dwa sposoby: korzystać z pasażerskiego pomostu załadow-
czego lub procedurą walk in/ walk out specjalnie wyznaczony-
mi trasami na płycie. Na stanowiska znajdujące się dalej od 
budynku dworca pasażerowie dowożeni są autobusami.

Analizy wykorzystania płyty postojowej lotniska  
Kraków-Balice

Dane na temat operacji lotniczych prowadzonych na płycie 
postojowej na lotnisku Kraków-Balice uzyskano za zgo-
dą Spółki Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice  
sp. z o. o. Udostępnione informacje o operacjach lotniczych 
dotyczą okresu od lipca 2016 do czerwca 2017 roku. 

Czasy postoju samolotów na płycie 
Czasy postoju samolotów na płycie w badanym okresie były 
bardzo zróżnicowane. Strukturę czasu postoju przedstawio-
no na rysunku 5. 

12 http://www.design-with-confidence.com/uploads/1/6/2/1/16219060/transoft_ca-
sestudy_mars_aeroturnpro.pdf (dostęp: 29.12.2017)

Rys. 4. Płyta postojowa lotniska w Krakowie
Źródło: Zbiór Informacji Lotniczych AIP Polska www.ais.pansa.pl

Na krakowskiej płycie koncepcja stanowisk postojowych 
jest zbliżona do systemu połączonego – hybrydowego. 
Stanowiska postojowe znajdują się blisko dworca, a samoloty 
ustawiane są nosem do przodu. Stosowane są również stanowi-
ska w równoległych rzędach w dalszej odległości od dworca.

Wielkość poszczególnych stanowisk postojowych jest do-
pasowana do typu eksploatowanego samolotu. Na płycie 
znajdują się dwadzieścia dwa stanowiska dla samolotów 
kodu C, jedno stanowisko kodu B, trzy stanowiska dla samo-
lotów kodu E i dwa stanowiska dla samolotów kodu D. 
Metoda manewrowania samolotów po płycie zależy od sta-
nowiska postojowego, które ma zająć samolot. Na stanowi-
ska 1–8 statki powietrzne kołują mocą własnych silników, 
natomiast wypychane są metodą push out za pomocą holow-
nika. Podobna sytuacja dotyczy stanowisk od 9 do 12. Na 
stanowiska 13–16 samoloty kołują samodzielnie i zajmują 
pozycje dziobem do przodu. Są to stanowiska przylotowe 
i stacjonują tam samoloty, które nie wymagają wypychania. 
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Największą liczbę operacji (55,8%) zanotowano w prze-
dziale między 40 a 60 minut. Znaczny udział miały też 
operacje trwające od 300 do 500 minut oraz 500 do 750 
minut odpowiednio 4,6% i 3,9%. Jest to wynikiem wystę-
powania długich czasów postoju spowodowanych plano-
wym bazowaniem nocnym samolotów rejsowych czy wyna-
jętych samolotów charterowych oraz usuwaniem ewentual-
nych usterek technicznych. 

Średni czas postoju wszystkich samolotów na płycie 
w analizowanym okresie wyniósł 130,8 minut. Na tak wy-
soką średnią miały wpływ długie postoje samolotów czarte-
rowych, nocne bazowanie samolotów oraz postoje spowo-
dowane usterkami technicznymi. Wartością występującą 
najczęściej (dominantą) jest czas 50 minut na płycie. 
Mediana, czyli wartość środkowa w badanej zbiorowości, 
wyniosła 55 minut. Czas postoju ½ samolotów wynosił od 
48 (Q1

) do 76 minut (Q
3
). Wartość maksymalna Q

4
 w ca-

łym liczonym zakresie, wynosiła 1433 minuty, a wartość 
minimalna Q

0 
była równa 12 minut (rys. 5).

Rozstęp (różnica między wartością maksymalną a mini-
malną), czyli obszar zmienności wśród charakteryzowanej 
zbiorowości wyniósł aż 1421 minut, odchylenie standardo-
we 172,9 minuty, a współczynnik zmienności 132%. 
Wartości te potwierdzają znaczną dyspersję analizowanych 
czasów postoju. 

Średnie, minimalne i maksymalne czasy postoju samo-
lotów na poszczególnych stanowiskach przedstawiono na 
rysunku 6. 

W okresie analizy maksymalne czasy postoju wynosiły 
nawet ponad 12 godzin (0,6%). Tak długie postoje zanoto-
wano zarówno przy rejsach czarterowych, jak i regularnych. 
Najdłuższy postój samolotu, który wyniósł 1433 minuty – 
23 godziny 53 minuty, zanotowano na stanowisku 11. 
Podczas przeprowadzania analizy spodziewano się najdłuż-
szych postojów na stanowiskach położonych najdalej od 
budynku terminalu. Stanowiska te cechują się niskim wy-
korzystaniem, ich udział w strukturze zajętości stanowisk 
nie przekracza 1%. Planowany dłuższy postój samolotu 
powinien się odbywać na tego typu stanowiskach. 
Najbardziej wykorzystywane stanowiska, pod budynkiem 
terminalu, powinny cechować się krótkimi czasami postoju 
statków powietrznych, by móc obsłużyć jak największą 
liczbę rotacji. Jednak postój powyżej 16 godzin zaobserwo-
wano na ponad połowie stanowisk na płycie. Z wykresu 
można odczytać, że niezależnie czy stanowisko znajdowało 
się tuż pod terminalem, czy w dalszej odległości, najdłuższe 
czasy postoju na większości z nich przekraczały 8 godzin.

Najkrótszy postój samolotu wynosił 12 minut. Zano-
towano go na stanowisku numer 2. Nie jest możliwa rotacja 
w tak krótkim czasie, prawdopodobnie wynik ten uzyskano 
przy wykonywaniu operacji dotankowania statku powietrz-
nego. Równie krótkie czasy postojów miały miejsce na stano-
wiskach – od 13 do 16. Są to stanowiska przylotowe, na 
których stacjonują niewielkie samoloty z możliwością trans-
portowania maksymalnie 80 pasażerów. Dzięki temu skraca 
się czas obsługi naziemnej samolotu oraz przyjmowania pa-
sażerów na pokład. Samoloty te wykorzystywane są w rej-
sach niewielkiego zasięgu. Cechą charakterystyczną jest to, 
że samoloty te samodzielnie manewrują z oraz na stanowisko 
postojowe i nie potrzebują pomocy holownika. Brak potrze-
by angażowania holownika przy wypychaniu samolotu 
znacznie skraca jego czas postoju na stanowisku. Najbardziej 
wykorzystywane stanowiska – pod budynkiem terminalu – 
cechują się minimalnymi czasami postoju na poziomie  
40–50 minut. Jest to czas, w jakim odbywa się obsługa na-
ziemna samolotów większości rejsów – zarówno przewoźni-
ków tradycyjnych, jak i niskokosztowych. 

Średnie czasy postoju samolotów na stanowiskach wa-
hają się w granicach 60 do 600 minut. Na stanowiskach 
najczęściej wykorzystywanych, pod terminalem: 1R, 2, 3L, 

Rys. 5. Struktura procentowa oraz kwantyle wszystkich czasów postoju na płycie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 6. Minimalne, maksymalne i średnie czasy postoju na poszczególnych stanowiskach
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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4R, 5 oraz 6, średni czas postoju wynosi 110 minut. Czas 
ten na stanowiskach przylotowych, które również charak-
teryzują się dużym wykorzystaniem, 13, 14, 15 i 16, wyno-
si 152 minuty. Na stanowisku numer 7 w badanym okresie 
wykonano 12 rotacji. Wszystkie były wykonywane przez 
samoloty czarterowe. Spośród nich jeden czas rotacji wy-
niósł 1 godzinę i 27 minut (87 minut). Pozostałe czasy 
przekraczają 10, 11, a nawet 12 godzin postoju. Fakt ten 
znacząco wpływa na średni czas zajętości tego stanowiska. 
Stanowiska od 19 do 23R były często wykorzystywane do 
postoju bazujących samolotów, tzn. przylatujących późnym 
wieczorem i odlatujących w godzinach porannych. Ponadto 
stanowiska te wykorzystywane były również do postoju sa-
molotów linii czarterowych, których postój w niektórych 
przypadkach przekraczał 11 godzin. Jest to kolejny przy-
kład, w którym rejsy czarterowe wpływają na wydłużenie 
średniego czasu postoju na płycie lotniska. Średni czas po-
stoju na tych stanowiskach wynosił 175 minut.

Porównanie czasów postoju przewoźników tradycyjnych  
i niskokosztowych

Udział operacji w grupach przewoźników tradycyjnych 
i niskokosztowych w badanym okresie nie był jednakowy. 
Wśród obsłużonych 43,7% stanowiły postoje samolotów 
przewoźników tradycyjnych, a 52,8% przewoźników ni-
skokosztowych (tab. 1).

Średnie czasy postoju samolotów wynoszą dla przewoź-
ników tradycyjnych i niskokosztowych odpowiednio 58,3 
i 57,5 minuty. Połowa czasów postoju mieści się w prze-
dziale odpowiednio (45 ; 62) oraz (48 ; 60) minut (rys. 8). 
Jedynie 25% czasów postojów przekracza odpowiednio 62 
i 60 minut.

Udział operacji i czasy postojów przewoźników  
tradycyjnych i niskokosztowych

Rodzaj  
przewoźnika

Udział 
operacji 

przewoźnika 
[%]

Udział 
czasów 
postoju 

<300 [%]

Udział czasów 
postoju <300 
w operacjach 
przewoźnika 

[%]

Udział 
czasów 
postoju 

<500 [%]

Udział czasów 
postoju <500 
w operacjach 
przewoźnika 

[%]
tradycyjny 43,7 34,1 78,0 39,6 90,6

niskokosztowy 52,8 48,2 91,3 50,5 95,7

inne 3,5 1,7 48,3 3,1 87,5

razem 100,0 86,0 86,0 93,2 93,2

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

Czasy postoju samolotów na płycie lotniska są często 
bardzo zróżnicowane (co przedstawiono powyżej), ale ogól-
ny udział czasów przekraczających 300 minut jest niewielki 
(14,0%), a przekraczających 500 minut stanowi zaledwie 
6,8%. Szczególnie wyraźnie widać dbałość o krótkie czasy 
postoju na lotnisku przewoźników niskokosztowych. Ponad 
91,3% postojów tego przewoźnika trwa krócej niż 300 mi-
nut, podczas gdy przewoźników tradycyjnych tylko 78,0%. 

Strukturę czasu postoju samolotów na płycie lotniska, 
dla czasów postoju krótszych od 300 minut, z podziałem na 
przewoźników niskokosztowych i tradycyjnych, przedsta-
wiono na rysunku 7. 

Na wykresie widać różnicę pomiędzy strukturą czasów 
postoju wśród przewoźników tradycyjnych i niskokoszto-
wych. Największy udział czasów postoju samolotów zarów-
no linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych mieści się 
w przedziale do 60 minut i udział tych czasów wynosi od-
powiednio 72,0% i 75,2%.

Rys. 7. Struktura procentowa czasów postoju linii tradycyjnych i niskokosztowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 8. Wykresy pudełkowe czasów postoju linii tradycyjnych oraz niskokosztowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Zajętość i wykorzystanie poszczególnych stanowisk  
na płycie postojowej w badanym okresie
Udział liczby samolotów obsługiwanych na poszczególnych 
stanowiskach wynosił maksymalnie 12,8% (stanowisko 
4R). Największe wykorzystanie wynika z położenia tego 
stanowiska w centralnej części płyty oraz bezpośrednio 
przed budynkiem terminalu. Stanowisko wykorzystywane 
jest pod operacje wykorzystujące rękaw (pasażerski pomost 
załadowczy) z wyjścia (gate) 16 oraz procedurę WIWO 
(walk in/walk out) z wyjść 13 i 15. Innym mocno wykorzy-
stywanym stanowiskiem jest miejsce postojowe numer 3L 
(11,2%). Stanowisko to również znajduje się w centralnej 
części płyty, obsługuje rejsy korzystające z rękawa z wyj-
ścia numer 11, a także procedurę WIWO z wyjścia 10. 
W dalszej kolejności najczęściej korzystano ze stanowisk 
znajdujących się także bezpośrednio przed budynkiem ter-
minala. Z wykresu (rys. 9) można odczytać, że na stano-
wiskach 1R, 2, 5, 6 zarejestrowano ponad tysiąc operacji. 
Stanowiska te mogą przyjmować pasażerów z wyjść 4, 6, 
9 i 18. Ponad tysiąc rotacji zanotowano na stanowiskach 
przylotowych 13–16. Najsłabiej wykorzystywanymi stano-
wiskami były miejsca postojowe w najdalszej odległości od 
budynku dworca, czyli stanowiska 18–23. Obsłużyły one 
niecałe 100 operacji w badanym okresie. Na niektórych 
stanowiskach w badanym okresie obsłużono mniej niż 10 
samolotów (stanowiska: 1L, 4L, 23R). 
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Średnie wykorzystanie wszystkich stanowisk płyty po-
stojowej w badanym okresie wynosiło 20,1%. Wyko-
rzystanie poszczególnych stanowisk było bardzo zróżnico-
wane. Współczynnik wykorzystania dla stanowisk przed 
terminalem 4R, 3L i 6 wynosił odpowiednio: 53,6%, 
51,0% i 42,1%. Podobnie intensywnie były wykorzystywa-
ne stanowiska przylotowe 13–16, dla których współczyn-
nik wykorzystania wynosił od 46,6% do 41,8%. 

Zmienność udziału samolotów obsługiwanych na stano-
wisku 4R i wykorzystanie tego stanowiska w kolejnych 
miesiącach roku przedstawiono na rysunku 10. Udział ope-
racji na tym stanowisku w stosunku do wszystkich operacji 
w danym miesiącu jest najwyższy w miesiącach październik 
i listopad, odpowiednio 14,7% i 14,8% i wynika z wprowa-
dzenia zimowej siatki połączeń. W kolejnych miesiącach 
udział operacji nieznacznie spadał. 

Wykorzystanie stanowiska we wszystkich miesiącach, 
za wyjątkiem grudnia, przekraczało 50%. Najwyższe war-
tości współczynnika wykorzystania wystąpiły w październi-
ku i maju, odpowiednio 59,5% i 56,7%.

dla krakowskiego lotniska rekordowy pod względem liczby 
operacji i obsłużonych pasażerów. Strukturę czasów postoju 
samolotów przedstawiono na rysunku 11. 

Największa liczba postojów została wykonanych w cza-
sie od 60 do 70 minut (34%), a 25% w przedziale od 50 do 
60 minut. W analizowanym dniu nie zanotowano operacji 
trwającej mniej niż 40 minut. Wystąpiły również czasy po-
stoju w przedziale od 6 do 11 godzin, a ich łączny udział 
wyniósł 10,2%.

W dniu 1 sierpnia wykorzystywano 18 stanowisk. 
Średni współczynnik wykorzystania płyty postojowej wy-
nosił 39,4% [3]. Największy współczynnik wykorzystania 
wyznaczono dla stanowiska numer 6 (88,47%). W następ-
nej kolejności najbardziej wykorzystywanymi stanowiska-
mi były również znajdujące się obok terminala stanowiska: 
3L (75,35%) i 4R (57,7%) oraz stanowiska przylotowe 
o numerze 16 (71,7%), 13 (62,5%). Pozostałe stanowiska 
przed budynkiem terminala: 1R, 2, 5 charakteryzują się 
wykorzystaniem na poziomie odpowiednio 25,8%, 27,5% 
oraz 35,1%.

Rys. 9. Udział liczby obsłużonych samolotów i wykorzystanie stanowisk postojowych w ba-

danym okresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 10. Udział liczby samolotów i wykorzystanie stanowisk postojowych na stanowisku 4R 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Wykorzystanie płyty postojowej w dniu  
o największej liczbie przeprowadzonych operacji
Spośród 365 analizowanych dni największą liczbę samolotów 
na płycie postojowej krakowskiego lotniska przyjęto 1 sierp-
nia 2016 roku. Liczba wszystkich operacji na stanowiskach 
płyty postojowej tego dnia wyniosła 88. 40% wszystkich 
samolotów na płycie w tym dniu stanowiły samoloty czar-
terowe. Było to spowodowane wydarzeniami związanymi 
ze Światowymi Dniami Młodzieży odbywającymi się w tym 
czasie w Krakowie. Przełom lipca i sierpnia 2016 roku był 

Rys. 11. Struktura czasów postoju samolotów w dniu 1.08.2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 12. Udział liczby operacji i wykorzystanie poszczególnych stanowisk 1.08.2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Miejscem postojowym, na którym przyjęto największą 
liczbę samolotów, było stanowisko o numerze 3L. W ciągu 
całego dnia stacjonowało tam 10 jednostek. Wynika to z po-
łożenia stanowiska przy budynku terminala. Innymi naj-
częściej wykorzystywanymi były stanowiska numer 5 i 6, 
udziały po 9,1%. Na stanowisku numer 16 wykonano 7 
rotacji. Na każdym ze stanowisk: 19, 22 oraz 23 w ciągu 
całego dnia stacjonował jeden samolot. Dwa z nich (na sta-
nowiskach 22 oraz 23) były samolotami czarterowymi. 
Wszystkie samoloty, które przyleciały tego dnia na kra-
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kowskie lotnisko należały do grupy kodu C, z tego względu 
używano stanowisk postojowych kodu C. Jednym wyjąt-
kiem było stanowisko numer 23, które jest przeznaczone 
dla samolotów kodu D. 

Średni czas postoju w ciągu całego dnia na poszczegól-
nych stanowiskach jest stosunkowo zróżnicowany. Na sta-
nowiskach przed budynkiem terminalu również przekra-
cza wartość 100 minut. Na żadnym z wykorzystywanych 
stanowisk średni czas postoju nie sięga poniżej 60 minut 
(rys. 13). 

nim kwadransie tzn. od 23:30 do 24:00. Ta liczba samo-
lotów na płycie w tym czasie była spowodowana przylo-
tem samolotów w późnych godzinach wieczornych i bazo-
waniem nocnym do dnia następnego. 9 samolotów 
jednocześnie stacjonowało na płycie w nocy z 31 lipca/ 
1 sierpnia 2016 roku, było to również spowodowane ba-
zowaniem nocnym. W ciągu analizowanego dnia dużą 
liczbę (9) samolotów zanotowano również w godzinach 
o 13:30 do 14:15. 

Rys. 13. Minimalny, maksymalny i średni czas postoju oraz udział operacji na poszczegól-
nych stanowiskach w dniu 1.08.2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Maksymalny czas postoju (630 minut tj. ponad 9 godzin) 
zanotowano na stanowisku 19, na którym był obsługiwany 
samolot linii tradycyjnych i prawdopodobnie miał usterkę 
techniczną. Równie długi czas postoju zaobserwowano na 
stanowisku numer 13. Czas postoju wyniósł tam 567 minut. 
Na stanowiskach od 1 do 8, w bliskiej odległości od termina-
la najdłuższe czasy postojów sięgały 500 minut. 

Minimalny czas postoju w analizowanym dniu na sta-
nowiskach blisko terminalu trwał około 50 minut. Na 
stanowiskach przylotowych od 13–16 minimalny czas po-
stoju sięgał około 60 minut. Na stanowisku numer 19, 22 
oraz 23 ze względu na jedną wykonaną operację maksy-
malny, minimalny oraz średni czas postoju mają taką 
samą wartość.

Wskaźnik rotacji, czyli średnia liczba parkujących sa-
molotów na znajdujących się na płycie stanowiskach [3], 
w okresie całego analizowanego dnia, wyniósł 4,9 samolotu 
na jedno stanowisko.

Akumulację, czyli liczbę równocześnie parkujących sa-
molotów w poszczególnych okresach doby 1 sierpnia 
2016 roku, przeprowadzono dla okresów 15-minutowych 
(rys. 15). Na wykresie zajętości poszczególnych stanowisk 
(rys. 14) kolorem czerwonym oznaczono czas postoju sa-
molotów stacjonujących na danym stanowisku w ciągu 
całej doby. Wyraźnie widać, kiedy kończy się czas bazo-
wania nocnego (około godziny 7:00) i następuje odlot sa-
molotów, które czekały na stanowiskach do godzin poran-
nych. O godzinie 8:00 zaczynają się pierwsze przyloty 
samolotów i po krótkim czasie postoju ich odloty. Trwa to 
aż do godziny 23:00, kiedy przylatują statki powietrzne 
według planowych rejsów wieczornych i stoją na stanowi-
skach do dnia następnego. Najwięcej samolotów (10) 
równocześnie stacjonowało na płycie postojowej w ostat-

W ciągu doby 1 sierpnia 2016 roku na płycie lotniska 
znajdowało się najczęściej od 4 do 9 samolotów (rys. 15) – 
łącznie te sytuacje stanowiły 90,6% wszystkich odcinków 
15-minutowych, czyli czasu doby. Najczęściej zajętych było 
5 stanowisk postojowych – stanowi to 18,8% doby lub 
9 stanowisk postojowych – stanowi to 16,7% doby.

Rys. 14. Zajętość poszczególnych stanowisk w dniu 1.08.2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Statki powietrzne na płycie postojowej lotniska  
MPL Kraków-Balice

W badanym okresie na płycie postojowej można było zoba-
czyć 43 różne modele samolotów pasażerskich. Były to samo-
loty według klasyfikacji ICAO kodu B, kodu C, D oraz E, 
wśród nich samoloty wąskokadłubowe takie jak: Airbus A320, 
Airbus A321, Boeing 737 w różnych wersjach, McDonnell 
Douglas MD-80, Fokker, Embraer w różnych wersjach i sa-
moloty szerokokadłubowe jak: Boeing 767 i Boeing 787. 

Wśród wszystkich samolotów 98,8% stanowiły statki 
powietrzne kod C, czyli o rozpiętości skrzydeł od 24 do 36 m, 
wykorzystywane najczęściej na trasach średniego zasięgu. 
Największą liczbę samolotów tego kodu przyjęto na stanowi-

Rys. 15. Akumulacja samolotów w 15-minutowych odcinkach czasu w dniu 1.08.2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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sku 4R i 3L (rys. 16), po ponad 10% wszystkich samolotów 
kodu C. Dużą zajętością charakteryzowały się również stano-
wiska 1R, 2, 6, 15, 16, 5, 9 oraz 14. Można zauważyć, że 
stanowiska postojowe były przydzielane zgodnie z ich przy-
stosowaniem. Zarejestrowano kilka przypadków, w których 
samoloty kodu C stały na stanowiskach (np. 1L, 3R, 4L oraz 
23), które mogłoby być wykorzystane pod większe samoloty. 
Taka sytuacja mogła wynikać z sytuacji operacyjnej na płycie 
lotniska w danym czasie. 

Udział innych typów samolotów w operacjach na lotni-
sku Kraków-Balice nie przekracza 3%. Struktura obsługi 
samolotów typu B i C została przedstawiona na rysunku 17, 
odpowiednio na wykresie kolumnowym i kołowym. 
Samoloty kodu B najczęściej były przyjmowane na stanowi-
ska przylotowe (13–16), natomiast samoloty kodu E na sta-
nowisku 7, które ma kod E, pozwalający na obsługę najwięk-
szych samolotów, jak Boeing 787–800 zwany Dreamlinerem.

Podsumowanie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-
-Balice to drugie lotnisko w kraju pod względem liczby 
rocznie obsługiwanych pasażerów. Lotnisko to z roku na 
rok coraz bardziej i dynamiczniej się rozwija. Tendencja 
wzrostowa utrzymuje się od kilku lat. Położenie lotniska 
blisko Krakowa przyciąga wielu turystów, inwestorów 
i biznesmenów. Duży ruch pasażerski i chęć podróżowania 
do i z Krakowa przyczynia się do coraz większej rozbu-
dowy siatki połączeń do wielu krajów Europy, ale także 
miast Azji, Afryki i Ameryki Północnej. Wraz ze wzrostem 
liczby obsługiwanych pasażerów rośnie liczba operacji lot-
niczych obsługiwanych na krakowskiej płycie lotniskowej, 
co znajduje odzwierciedlenie w wykorzystaniu przepusto-
wości lotniska.

Z przeprowadzonej analizy można wnioskować, że wy-
korzystanie powierzchni płyty postojowej, jak i stanowisk 
postojowych na płycie, coraz częściej będzie zbliżało się do 
wielkości z dnia, w którym obsłużono największą liczbę sa-
molotów (1 sierpnia 2016 roku). W związku z tym, w naj-
bliższym czasie może zaistnieć potrzeba rozbudowy płyty 
o nowe stanowiska postojowe, by zwiększyć przepustowość 
lotniska. Płyta postojowa spełnia stawiane jej wymagania, 
lecz w niedługim czasie może okazać się za mała. Warto 
również zastanowić się nad powiększeniem stanowisk po-
stojowych, by móc przyjmować na lotnisku większe samo-
loty, z których korzysta się na rejsach długodystansowych, 

transatlantyckich. Już od lipca 2016 roku w siatce połączeń 
znajduje się połączenie transatlantyckie do Chicago, obsłu-
giwane samolotami kodu E. Być może w przyszłości, przy 
tak dynamicznym rozwoju lotniska, pojawią się nowe połą-
czenia tego typu. 

Analiza czasów postoju samolotów na płycie pokazała 
silną dyspersję wyników. Średni czas postoju dla wszystkich 
samolotów wyniósł 130,8 minut. Wynika to z tego, że sto-
sunkowo często na stanowiskach postojowych stacjonują 
samoloty o długim czasie postoju. które zawyżają wartość 
średniej oraz mają wpływ na mniejsze wykorzystanie płyty. 
Średni czas postoju samolotów stacjonujących z pominię-
ciem sytuacji, w których samoloty stoją z powodu bazowa-
nia, usterek technicznych, długich postojów samolotów 
czarterowych wyniósł 58,5 minuty. Ponadto z analizy po-
równawczej czasów postoju przewoźników tradycyjnych i ni-
skokosztowych można wyciągnąć wniosek, że w rzeczywi-
stości nie ma dużej różnicy pomiędzy czasami ich obsługi. 
Czas postoju samolotów linii tradycyjnych, jak i niskokosz-
towych średnio równy jest 60 minut, a zdarzają się czasy 
postojów trwające dłużej. Stanowiskiem, na którym stacjo-
nowało najwięcej samolotów w ciągu badanego jednego 
roku, było stanowisko numer 4R. Udział liczby operacji 
wykonanych na tym stanowisku wynosił 12,8%.

Najbardziej wykorzystywanym stanowiskiem w dniu, 
w którym liczba przyjętych samolotów na lotnisku była 
największa, było stanowisko o numerze 6. Współczynnik 
jego wykorzystania wyniósł 88,5%. Wykorzystanie całej 
powierzchni płyty w analizowanym dniu sięgało 39,4%. 
Wyliczony wskaźnik rotacji wyniósł 4,9 samolotu na stano-
wisko. W analizowanym dniu jednocześnie na płycie sta-
cjonowało nawet 10 samolotów, a przez ponad 90% czasu 
trwania doby obsługiwanych było 4–9 samolotów.
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Rys. 16. Struktura obsługi samolotów kodu C na poszczególnych stanowiskach
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 17. Struktura obsługi samolotów kodu B i C na poszczególnych stanowiskach
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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Okiem eksperta

Potrzeba niekonwencjonalnego zwiększenia środków finansowych  
na nowoczesny system przemieszczania w aglomeracji miejskiej 

Przeprowadzane od wielu lat próby zwiększenia liczby pasażerów przewo-

żonych publicznym transportem zbiorowym poprzez stałość lub obniżkę, 
a nawet zerowe stawki taryfowe, nie spełniły oczekiwań lokalnych poli-
tyków i administracji samorządowej. W dalszym ciągu „strumień” prze-

mieszczania osób na obszarze aglomeracji miejskiej samochodami osobo-

wymi przyczynia się do wydłużania czasu jazdy i utrudnień ruchu pojazdów 
transportu zbiorowego (niska szybkość handlowa). 

Jeden cenowy bodziec ekonomiczny nie doprowadził do spodziewanych 
zmian we frekwencji przewożonych pasażerów publicznym transportem 
zbiorowym i ograniczenia jazd samochodem osobowym. Stałość lub obniż-

ka cen za przejazdy pomniejszyła środki finansowe na jakościowy rozwój 
systemu przewozów pasażerskich. 

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat we wszystkich polskich miastach 
wzrosły dopłaty z budżetu samorządowego do operacyjnej działalności pu-

blicznej komunikacji zbiorowej. Przychody ze sprzedaży biletów komunikacji 
miejskiej sięgają niekiedy 30% całości zapłaty, jaką budżet samorządowy 
przekazuje przewoźnikom. Resztę dopłaca samorząd. Można nawet wysnuć 
tezę, że jeśli koszty z dystrybucji i poboru opłat systemów biletowych zrów-

nają się z przychodami ze sprzedaży biletów, to należy wprowadzić przejazdy 
za darmo, budżet samorządowy pokryje całość zobowiązań operacyjnych na 
rzecz przewoźników. Wówczas wystąpiłoby anormalne zjawisko ekonomiczne 
w całym sektorze usług publicznych danego miasta. 

W wielu branżach, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, służba zdrowia, 
sport i rekreacja, gospodarka mieszkań komunalnych, spożycie wody, prze-

kazywane jest wsparcie z budżetu samorządowego, ale nie w 100% kosztów. 
Z kolei sektor transportu i przestrzeni publicznej wymaga ciągłego inwestowania 
w nowe rozwiązania infrastrukturalne i nowy tabor. Nakłady na inwestycje dro-

gowe i działalność operacyjną transportu oraz teleinformatykę zajmują drugą, 
a niekiedy pierwszą pozycję w wydatkach samorządu miejskiego. 

W latach 1956–1970, gdy liczba samochodów osobowych na 1000 miesz-
kańców wynosiła 35–75 sztuk, bilety w komunikacji miejskiej były tanie – 
w odniesieniu do ceny chleba, mleka, a nawet papierosów. Jednak pomimo 
panującego ustroju politycznego żaden z polityków władz centralnych nie wpadł 
na pomysł, aby zwolnić mieszkańców miast z opłat za przejazdy komunikacją 
zbiorową. Wówczas transport publiczny był dotowany z budżetu centralnego, 
ale cześć kosztów eksploatacyjnych komunikacji zbiorowej ponosili mieszkańcy 
danego miasta (tabor był przydzielany z rozdzielnika centralnego). 

Współcześnie, zarówno w komunikacji tramwajowej, jak autobusowej eks-

ploatowany jest nadmiernie zużyty tabor. Tabor „antyekologiczny” musi być 
w nadchodzącym dziesięcioleciu zastąpiony przez „proekologicznym”, a sys-

tem transportowy – inteligentnym i przyjaznym dla przewoźnika i pasażera. Ta 
zamiana będzie wymagała znaczących środków finansowych z przeznacze-

niem na majątek nieruchomy i ruchomy w całym systemie dróg i szlaków oraz 
publicznego transportu zbiorowego w miastach. Zwiększanie liczby środków 
transportu z napędem elektrycznym (od hulajnogi po autobus) to również nowe 
inwestycje w majątek trwały (np.: stacje ładowania akumulatorów). 

Jednocześnie ewolucyjnie likwidowane będzie w zajezdniach wyposa-

żenie warsztatów i stacje paliwowe (bardzo kosztowna likwidacja). Zmiana 
technologii to nie tylko wydatki na zakupy, ale także wydatki na likwidacje. 

Kwoty są tak znaczące, że w niektórych miastach nie rozważa się takiej 
opcji, ponieważ przekracza wyobraźnię decydentów. Lokalni politycy stają 
nieuchronnie przed dwoma wyzwaniami: 1) ograniczyć przyrost dopłat do 
operacyjnej działalności komunikacji miejskiej, 2) pozyskać środki finan-

sowe na ewolucyjne rozwijanie nowego technologicznie i inteligentnego 
systemu – szeroko rozumianego przemieszczania (od wędrówek pieszych 
do publicznego transportu zbiorowego). Całkowitemu przeobrażeniu będzie 
podlegała technologia przemieszczania po aglomeracji miejskiej. 

Dla rozwiązania tych problemów niezbędne jest odwołanie się do wie-

dzy ekonomicznej i doświadczeń historycznych o stosowanych sposobach 
zasilających przedsięwzięcia inwestycyjne i pokrywania kosztów działal-
ności operacyjnej. Regulacje popytu na daną usługę przewozową przepro-

wadza się nie tylko jej ceną, ale także uruchamianiem usług substytucyj-
nych i komplementarnych w stosunku do samochodu osobowego, a nawet 
transportu zbiorowego. Za te usługi też należy pobierać opłaty według cen, 
które mogą być bardzo zróżnicowane. 

Wzrost cen usług komplementarnych w całym zbiorze wydatków na eks-

ploatacje nabiera dużego znaczenia dla posiadacza samochodu osobowego, 
ale także i przewoźnika. Jeszcze czterdzieści lat temu parkowaliśmy samo-

chód osobowy w mieście za darmo w miejscach dozwolonych przepisami ko-

deksu drogowego. Podobnie było z odpadami domowymi, a obecnie ponosimy 
coraz wyższe opłaty. Płacimy także za sam pobyt w miejscowościach uzdro-

wiskowych. W odległej przeszłości właściciel areału ziemi nie płacił podatku 
od nieruchomości ani kosztów wody pitnej. Właściciel studni, z której pobierał 
wodę, nie ponosił żadnych opłat nakazanych administracyjnie. Ale wraz z co-

raz intensywniejszym korzystaniem z wody w gospodarstwach domowych 
pobudowano wodociągi. W tym przypadku oczywistym stało się pobieranie 
opłat za ilość zużytej wody. Doprowadzenie wody jest nakładem inwesty-

cyjnym, a sam przepływ wody też jest kosztowny. W okresie średniowiecza 
pobierano myto od kupców wjeżdżających ze swoimi towarami do miasta. 
Niekiedy lokalni władcy (książęta, magnaci), budując w średniowieczu mury 
obronne miasta-siedziby, wymagali, aby straże pobierały na bramach wjaz-

dowych jaja kurze lub kamienie od wjeżdżających i wchodzących do grodu. 
Wysiłek rzeczowy i finansowy w tak dużym przedsięwzięciu nie tylko obciążał 
sprawującego władzę lokalną, ale i szerokie rzesze najbiedniejszych osób, 
aby i one przyczyniały się do rozwoju miasta-grodu. Bezpieczeństwo było 
dobrem wspólnym i władza lokalna przymusem rozłożyła obciążenia na tych, 
którzy korzystają z dobrodziejstw zapewnianych przez miasto-gród. 

Na całym świecie rośnie liczba mieszkańców miast, a ubywa na wsi. 
Dlatego należy zweryfikować podejście finansowo-organizacyjne do sys-

temu przemieszczania osób w obszarach zurbanizowanych. Trzeba szukać 
nowych źródeł finansowania, aby mieć fundusze na inwestycje z odnowę 
majątku i poprawę jakości funkcjonowania całego systemu przemieszcza-

nia osób na obszarze miasta i jego najbliższej okolicy (aglomeracji). 

WOJCIECH BĄKOWSKI 
prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Gryfice Sp. z o.o.,  
e-mail: Wojciech.bakowski@wzieu.pl 
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Organizatorem VI Forum był SITK RP – Oddział w Warszawie (z 
udziałem Krajowej Sekcji Przestrzennych Zagadnień Komunikacyj-
nych) przy partnerskiej współpracy organizacyjnej z Województwem 
Mazowieckim, Zarządem Transportu Miejskiego i Miejskich Zakła-

dów Autobusowych z wykorzystaniem sponsoringu spółek Metro 
Warszawskie i PORR. 

W ramach VI Forum zostały przygotowane i przedstawione 
prezentacje poświęcone pamięci i osiągnięciom naukowym prof. 
Aleksandra Wasiutyńskiego w kolejnictwie oraz funkcjonowaniu 
i planowaniu transportu na terenie Warszawy i Województwa Mazo-

wieckiego. Były to następujące prezentacje: 
• Początki badań w zakresie dróg kolejowych w Polsce. Osiągnię-

cia badawcze prof. Aleksandra Wasiutyńskiego – dr inż. A. Mas-

sel, Instytut Kolejnictwa, 
• Wkład prof. Aleksandra Wasiutyńskiego w przekształcenie oraz 

rozwój Warszawskiego Węzła Kolejowego w XX wieku – dr hab. 
inż. Jacek Kukulski, prof. Wydz. Transportu PW,

• Dylematy rozwojowe systemu transportowego w kontekście prac 
na nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Warszawy – dr inż. Andrzej Brzeziński, Wydział Inżynierii 
Lądowej PW, 

• Problemy funkcjonowania i obsługi transportowej Warszawy 
i aglomeracji – mgr inż. Wiesław Witek, Zarząd Transportu Miej-
skiego,

• Planowany i realizowany aktualnie program rozwój układu kolejo-

wego Warszawy i Mazowsza – mgr inż. Adam Giza, PKP PLK SA., 
• Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia i budowa linii tramwajo-

wej do Wilanowa – mgr inż. Zuzanka Witek, Tramwaje Warszawskie  
sp. z o.o. 

Ponadto odbyły się dwa panele dyskusyjne ekspertów poświę-

cone wyzwaniom stojącym przed organizatorami przewozów pasa-

żerskich i przewoźnikami (prowadzący prof. Wojciech Suchorzewski) 
i problemom realizacji infrastruktury transportowej (prowadzący 
Maciej Dutkiewicz). 

Prezentacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzysze-

nia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie: 
http://www.sitk.waw.pl/konferencja-naukowo-techniczna-z-cyklu-
vi-forum-transportu-aglomeracyjnego/prezentacje-z-konferencji. 

Uczestnicy zapoznali się z wybitnymi osiągnięciami naukowymi 
prof. Aleksandra Wasiutyńskiego, świadczącymi o ich doniosłym 
znaczeniu również w innym krajach o wysokim wówczas poziomie 
kolejnictwa, jak np. we Francji. Profesor był też promotorem i orę-

downikiem nowoczesnych rozwiązań w rozwoju Warszawskiego Wę-

Z działalności SITK RP

zła Kolejowego, w tym budowy linii średnicowej. Przyczynił się do 
powstania obecnego Instytutu Kolejnictwa. Prace prof. A. Wasiutyń-

skiego zrealizowane w latach 20. i 30. XX wieku dowodzą potrzeby 
wykorzystania kolei w obsłudze Warszawy i jej strefy podmiejskiej 
w celu zapewnienia spójności przestrzennej. Idea ta jest obecnie 
kontynuowana. Realizowane projekty pozwolą wykorzystać w więk-

szym zakresie kolej w obsłudze miasta, uzupełniając sieci metra 
i tramwajów. 

Ważniejsze uwagi i wnioski wynikające z prezentacji i dyskusji 
panelowych są następujące: 
• Znaczenie transportu zbiorowego, w szczególności transportu 

szynowego (kolei, w tym SKM, metra i tramwajów) jest kluczo-

we w funkcjonowaniu Warszawy oraz zapewnieniu spójności ze 
strefą podmiejską (aglomeracja). Obecne udział podróży wyko-

nywanych w stolicy transportem zbiorowym przekracza 50% 
i jest znacznie wyższy niż w innych stolicach europejskich. Dal-
sza poprawa jakości usług tego transportu powinna dodatkowo 
zwiększyć jego wykorzystanie. Jednym z czynników wzrostu jest 
redukcja korzystania z samochodów, zależna od wielu czynników 
wpływających na zachowania użytkowników. Jednym z powodów 
niekorzystnego podziału zadań przewozowych jest „rozlewanie 
się” zabudowy na tereny podmiejskie, skąd znacząca część 
dojazdów z konieczności odbywa się samochodami. Oznacza to 
potrzebę zmiany obowiązującej praktyki planowania przestrzen-

nego w aglomeracji. 
• Warszawa i Mazowsze charakteryzuję się bardzo wysokim po-

ziomem motoryzacji indywidualnej (ponad 600 sam. na 1000 
mieszkańców). Dlatego bardzo ważną rolę w obsłudze miasta 
pełnią parkingi P+R z uwagi na uzasadnione, ograniczone moż-

liwości parkowania w wielu rejonach miasta, szczególnie w ob-

szarze centralnym. Ograniczanie pojemności parkingów w tym 
obszarze jest uzasadnione m.in., ograniczoną przepustowością 
układu drogowego. Sprawdzonym rozwiązaniem jest pobieranie 
opłat za parkowanie. Ich stawki powinny być określone analizą 
elastyczności cenowej prognozowanego popytu. Przyczyną bra-

ku zainteresowania spółek biznesowych budową i eksploatacją 
na zasadach komercyjnych parkingów podziemnych w centrum 
Warszawy był niewystarczający prognozowany popyt gwarantu-

jącego rentowność. 
• Zaprezentowane na VI Forum wyniki ostatnich analiz systemu 

transportowego Warszawy i aglomeracji były podstawą sfor-
mułowania wyzwań i dylematów decyzyjnych, uwzględniają-

cych m.in., prognozy demograficzne, wariantowanie rozwoju 
przestrzennego oraz koncepcje rozwoju transportu krajowego. 

VI Forum Transportu Aglomeracyjne w Warszawie 26.11.2019 r  

„Aktualne problemy transportu Warszawy i Mazowsza oraz rola  
prof. Aleksandra Wasiutyńskiego w rozwoju Warszawskiego Węzła Kolejowego” 


