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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski
Possibilities of Using Big Data in Researching Demand and Supply in 
Urban Transport
Abstract: Both traditional and modern methods should be applied 
to urban transport demand and supply surveys. The latter are related 
to the use of big data. The article presents demand and supply re-
search as a basis for shaping the transport offer of urban transport. 
Then, traditional methods of researches the potential demand and 
driving times of vehicles were discussed. Attention was drawn to the 
increasing possibilities of using big data in the studies in the light of 
traditional research methods. Their specifics were determined based 
on the practical experiences of the Public Transport Authority in 
Gdynia appearing as an organizer of urban transport. The unit has 
data sets from the Tristar city traffic supervision system associated 
with the Busman program for the preparation and provision of pas-
senger timetables and participating in the development of modern 
ticketing system concept that is to provide a significant data set for 
demand and supply surveys.
Key words: urban transport, demand and supply research, Big Data.

Krystian Birr
Research on residents' travel for the mode choice modeling
Abstract: The mode choice modeling is a complex issue and requires 
the use of advanced mathematical tools, as well as reliable input data, 
obtained primarily from comprehensive traffic research. Both Polish 
and foreign sources of literature recommend in mode choice modeling 
considering not only distance and travel time, but also other variables. 
Acquisition of values for many of these variables should take place as 
part of comprehensive traffic surveys, which differ in their scope, and 
methodology in individual cities. The article summarizes the main 
results of the author's work in the area of mode choice modeling and 
indicates the factors for which it is recommended to acquire data as 
part of comprehensive traffic studies for that researches.
Key words: travel modeling, mode choice, distribution of tasks.

Mariusz Kamola, Jakub Wesołowski
Analysis techniques and modeling of the urban origin destination matrix
Abstract: The article presents mathematical methods aiming at 
capturing the dependence between origin-destination matrix and 
average speed in the agglomeration areas as well as the weather 
conditions. Autoregressive dependencies were also included. The 
obtained results indicate the dominance of cyclical phenomena and 
seasonality over the mentioned factors. Nevertheless, the analyti-
cal methods used reveal other unforeseen relationships and may be 
a material for direct interpretation by specialists in the field, as well 
as a starting point for the construction of more complex and ad-
equate predictive models. The article also presents the analysis and 
modeling of drivers' behavior on the motorway in the face of dif-
ficulties resulting from the scheduled renovation works.
Key words: origin-destination matrix, traffic modeling, travel 
modeling. 

Przemysław Grabias
Selected measurement techniques in the study on the technical condition of 
tram tracks and loops
Abstract: Nowadays, ensuring effective and efficient operation of 
public transport is one of the priority tasks of the city authorities. 

Numerous investments include new routes and tram loops, as 
well as rolling stock. It is particularly important to keep them in 
constant efficiency, long life and in good technical condition. To 
make this possible, it is worth ensuring that the most up-to-date 
data on the tram infrastructure is available. Regular testing of 
tracks, and in particular checking the technical condition of their 
steel surface is one of the key aspects ensuring the safety of traf-
fic. Many geodetic, diagnostic and engineering techniques are ap-
plied in these works. Some of them are proven railway solutions, 
adapted for tramway needs and adjusted to their characteristics. 
The article presents technologies of conducting technical tests to-
gether with specific examples of equipment that was applied . 
These techniques include: tachymetric measurement of axes and 
track gradients using a special tram track measurement beam, 
checking the geometrical parameters of the track using an elec-
tronic track gauge, making cross sections of the rails using a pro-
filometer and measuring the hardness of the rails. Know-how on 
various measurement solutions and access to modern equipment 
may provide valuable information about the condition of the steel 
surface of the track. These data allow for detailed analyzes, of-
ten with application of specialized computer software. The article 
also analyzes regulations regarding tramway tracks. The most are 
discussed in the article. Extensive knowledge of the regulations 
and skills in measurement technologies can significantly simplify 
the work related to maintaining the infrastructure of urban rail 
transport.
Key words: tram transport, measurement techniques, tram tracks, 
track geometry.

Janusz Dyduch, Henryk Zielaskiewicz, Tomasz Marciniec
Logistics centers as an important element of the logistics infrastructure 
network
Abstract: In the article, the authors discuss the importance of well-
functioning system transport for the economic development of the 
region as well as urban agglomerations. In the era of more and more 
complex supply chains and its growing development an important 
role is played by modern logistics infrastructure correctly collocated 
and working in a network system. While planning development of 
logistics infrastructure it is important to determine its size and fu-
ture functions. The article describes logistics centers in our country 
and their classification.
Key words: logistics centers, transport infrastructure, transport 
system, transport corridors.

Andrzej Gołaszewski, Martyna Lis
Actions and activities organized in 2018 by the Polish Association of 
Transport Engineers and Technicians to commemorate the 200th anniversary 
of the birth of Engineer Ernest Malinowski
Abstract: The article presents justification for the announcement 
by the National Board of SITK RP in 2018 – the Year of Engineer 
Ernest Malinowski. It also describes undertakings and activities un-
dertaken in the program of this Year in Poland and Peru, both at the 
national and regional level, the manner of their implementation and 
the resulting conclusions.
Key words: Ernest  Malinowski, railway history, the Malinowski 
railway in Peru, Polish Association of Transport Engineers and 
Technicians (SITK RP).
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Streszczenie: W badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim 
powinno stosować się zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne. Te 
ostatnie są związane z wykorzystywaniem Big Data. W artykule przedsta-
wiono badania popytu i podaży jako podstawę kształtowania oferty prze-
wozowej transportu miejskiego. Następnie omówiono tradycyjne metody 
badania popytu potencjalnego i czasów jazdy pojazdów tego transportu. 
Na ich tle zwrócono uwagę na coraz większe możliwości wykorzystywania 
Big Data w tych badaniach. Określono ich specyfikę, posługując się m.in. 
doświadczeniami praktycznymi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
jako organizatora transportu miejskiego. Jednostka ta dysponuje zbiorami 
danych z systemu nadzoru miejskiego ruchu drogowego Tristar powiąza-
nymi z programem Busman służącym do opracowywania i udostępniania 
pasażerom rozkładów jazdy oraz współuczestniczy z opracowywaniu kon-
cepcji nowoczesnego systemu biletowego, który ma zapewnić istotny zbiór 
danych dla badań popytu i podaży. 
Słowa kluczowe: transport miejski, badania popytu i podaży, Big Data.

Możliwości wykorzystania Big data 
w badaniach popytu i podaży  
w transporcie miejskim1

Wprowadzenie
W celu racjonalnego organizowania, zarządzania i finanso-
wania usług transportu miejskiego niezbędne jest posiada-
nie i wykorzystywanie informacji z badań popytu i podaży. 
Informacje te można uzyskać, prowadząc badania metodami 
tradycyjnymi opartymi na zbieraniu danych bezpośrednio 
przez człowieka. Stosowanie tych metod jest obarczone jed-
nak licznymi wadami. Od pewnego czasu dzięki rozwojo-
wi technologii możliwe stało się stosowanie nowoczes nych 
technik. Umożliwiają one gromadzenie i analizowanie dużej 
liczby danych. Zjawisko to nazwano Big Data. Pozwala ono 
na lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości. W związku 
z tym dotychczasowe tradycyjne metody badawcze zastępo-
wane są w coraz większym zakresie nowymi. Celem opra-
cowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania Big 
Data w transporcie miejskim w badaniach popytu i podaży. 
Dążąc do realizacji tego celu, porównano metody badań na 
przykładzie wybranych systemów umożliwiających automa-
tyczne zbieranie danych.

Badania popytu i podaży jako podstawa kształtowania  
oferty przewozowej
Podstawowym zadaniem transportu miejskiego jest ofero-
wanie odpowiedniej jakości usług przewozowych wewnątrz 
obszarów zurbanizowanych. Usługi te powinny charakte-
ryzować się określonymi cechami, których zbiór tworzy 
ofertę przewozową [1]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: M. Helbin 
50%, O. Wyszomirski 50%.

Oferta przewozowa transportu powinna być stale wery-
fikowana przez zachowania transportowe klientów-pasaże-
rów i nieustannie ulepszana [2,4]. Kształtowanie oferty 
przewozowej transportu miejskiego polega na oddziaływa-
niu na ilość i jakość podaży na rynku, uwarunkowanych 
dostępnością do określonych czynników produkcji [3,4]. 
Wszystkie elementy oferty przewozowej powinny być do 
siebie dopasowane. Właściwym rozwiązaniem jest kom-
pleksowe kształtowanie oferty przewozowej, przy uwzględ-
nieniu nadrzędnej roli rozkładu jazdy w stosunku do para-
metrów pojazdów, systemu taryfowego i systemu dystrybu-
cji [4]. 

Rozkład jazdy, jako podstawowy element oferty prze-
wozowej, musi być opracowany według określonych zasad, 
zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozo-
wych, popytu i warunków ruchu [5]. W związku z tym 
jego konstrukcja powinna być oparta na podstawie infor-
macji z badań:

•	 potrzeb przewozowych i popytu potencjalnego,
•	 popytu efektywnego,
•	 czasów jazdy.

Badania potrzeb przewozowych i popytu potencjalnego 
pozwalają na określenie potencjalnej wielkości popytu na 
planowanych liniach transportu miejskiego i powinny prze-
sądzać o celowości ich uruchamiania. Badania popytu efek-
tywnego dają natomiast obraz wykorzystania oferty prze-
wozowej i wyznaczają obszary jej niezbędnej modyfikacji 
[4]. Jednym z istotnych etapów w procesie konstruowania 
rozkładu jazdy jest obliczanie międzyprzystankowych cza-
sów jazdy. W celu dostosowania czasów rozkładowych do 
faktycznego ruchu drogowego i pasażerskiego obliczenia te 
powinny być oparte na pomiarach czasowych przejazdu po-
jazdów pomiędzy poszczególnymi przystankami [6].

Obecnie potrzeby przewozowe i popyt potencjalny bada 
się głównie tradycyjnymi metodami, z których najlepiej 
sprawdza się w praktyce wywiad indywidualny przeprowa-
dzany w gospodarstwie domowym respondenta. W przy-
padku popytu efektywnego oraz czasów jazdy, obok metod 
tradycyjnych, upowszechniają się nowoczesne metody oparte 
na zautomatyzowanym zbieraniu i analizowaniu danych. 

Tradycyjne badania popytu efektywnego
Badanie popytu efektywnego służy przede wszystkim do 
określenia liczby i struktury pasażerów oraz do analizy na tej 
podstawie poziomu rentowności poszczególnych linii trans-
portu miejskiego z dokładnością nawet do pojedynczych 
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kursów. Podstawową tradycyjną metodą wykorzystywaną 
podczas badań popytu efektywnego jest obserwacja. W za-
leżności od zakresu obserwatorzy mogą prowadzić badania, 
przebywając wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu. W celu 
standaryzacji obserwacji dane powinny być rejestrowane na 
specjalnie przygotowanych instrumentach pomiarowych [1]. 
Obserwacje prowadzone wewnątrz pojazdów przez doświad-
czonych obserwatorów pozwalają określić liczbę pasażerów 
z błędem nie przekraczającym 3–5%, przy zapełnieniu sięga-
jącym 120 osób w pojeździe [1,7]. Obserwacje na zewnątrz 
pojazdów są znacznie mniej dokładne, ale pozwalają na jedno-
czesne zbadanie większej liczby kursów. W przypadku badań 
prowadzonych na zewnątrz pojazdów zasadnicze znaczenia 
ma ustalenie punktów obserwacji, które powinny znajdować 
się w miejscach umożliwiających określenie przeciętnego 
napełnienia pojazdów na danym odcinku, przy czym ważne 
jest, aby obserwacje w poszczególnych punktach były pro-
wadzone w tym samym czasie [1]. 

Zbieranie danych dotyczących popytu efektywnego tra-
dycyjnymi metodami wiąże się z następującymi problema-
mi metodologicznymi i organizacyjnymi:

•	 próba poddawana badaniom jest niewielka;
•	 dane zbierane podczas badań organizowanych 1–2 

razy do roku mogą być niereprezentatywne, np. za-
kłócone przez warunki pogodowe;

•	 proces zbierania i obróbki danych jest czasochłonny;
•	 koszty zbierania i obróbki danych są wysokie;
•	 człowiek, realizujący badania wykorzystuje swoje zmy-

sły, które są zawodne, a ponadto wykazuje skłonność 
do niedokładnej, a nawet nieuczciwej pracy, co powo-
duje konieczność pracochłonnego i kosztownego 
nadzoru przez człowieka o tych samych niedoskona-
łościach.

Tradycyjne badania czasów jazdy
Pomiary czasów jazdy pojazdów transportu zbiorowego 
mogą być realizowane zarówno w punktach sieci (zazwy-
czaj na kolejnych przystankach), jak i w pojazdach trans-
portu zbiorowego na poszczególnych liniach. Pomiary 
w punktach sieci mają zastosowanie głównie w bada-
niach o charakterze ogólnym lub w badaniach korytarzo-
wych. Umożliwiają pozyskanie danych odnoszących się do 
wszystkich pojazdów przejeżdżających przez punkt pomia-
rowy. Pomiary tego rodzaju charakteryzują się podatnością 
na błędy obserwacji, gdyż obserwator (na ogół wyposażony 
w długopis i formularz) ma niewiele czasu na rejestrację da-
nych, zwłaszcza w sytuacji pojawienia się w punkcie pomia-
rowym więcej niż jednego pojazdu. Z kolei pomiary prowa-
dzone w pojazdach umożliwiają pozyskiwanie dokładnych 
i wiarygodnych danych dotyczących zmienności położenia 
konkretnego pojazdu w czasie i przestrzeni. Pomiary wyko-
nywane przez obserwatorów wymagają zazwyczaj zaanga-
żowania wielu osób, jednak zwłaszcza w przypadku badań 
szczegółowych, nastawionych na precyzyjne odwzorowanie 
procesów ruchu (np. czas wymiany, czas oczekiwania), są 
bardziej efektywne od pomiarów w pełni zautomatyzowa-
nych (rejestrujących z góry ustalony zakres wyników) [8].

Pomiary czasów jazdy pojazdów transportu zbiorowego 
prowadzi na co dzień w ramach swojej działalności Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Od momentu powstania 
ZKM w 1992 roku pomiary te wykonywane były przez ob-
serwatorów wyposażonych w standaryzowane karty pomia-
rowe i zegarki. W zależności od potrzeb były one przeprowa-
dzane na przystankach lub w pojazdach transportu miejskie-
go. Zbierane dane, poza dopasowywaniem rozkładowych 
czasów przejazdu do rzeczywistych, służyły także do gene-
rowania statystyk regularności i punktualności świadczo-
nych usług oraz kontroli jakości usług świadczonych przez 
operatorów. Dużą wadą tzw. ręcznej metody zbierania da-
nych był fakt, iż nawet przy stałym zatrudnieniu na stano-
wiskach obserwatorów 5 osób pozwalała ona na zbadanie 
w sieci ZKM w Gdyni jedynie próby około 2% wszystkich 
odjazdów z przystanków w skali roku [6].

Big Data w badaniach popytu efektywnego
Tradycyjne metody badań popytu i podaży w transporcie 
miejskim mają jedną cechę wspólną – przy dużych nakła-
dach pracy i środków umożliwiają zebranie jedynie danych 
dotyczących mniejszej lub większej próby. 

Obecnie badanie próby to pozostałość ery ograniczeń 
w zbieraniu i przetwarzaniu danych. W wielu obszarach 
dochodzi do zmiany – zamiast zbierania części danych gro-
madzi się możliwie wiele, a jeśli to wykonalne wszystkie, tj. 
N=całość. Ograniczenia w gromadzeniu i analizowaniu 
nie są już takim problemem. Czujniki, telefony wyposażone 
w GPS, Internet czy Twitter, pasywnie zbierają dane, 
a komputery radzą sobie z liczbami z rosnącą łatwością [9]. 

Pół wieku po wejściu komputerów do powszechnego 
użytku informacje tak się zaczęły kumulować, że powstaje 
coś nowego i wyjątkowego. Świat nie tylko jest zalewany 
niespotykaną wcześniej liczbą danych, ale ich ilość rośnie 
coraz szybciej. Zmiana ilości doprowadziła do zmiany jako-
ści. W naukach, takich jak astronomia czy genetyka, które 
pierwsze w XXI wieku zmierzyły się z olbrzymią ilością da-
nych, sformułowano termin „Big Data”. Termin ten prze-
nosi się obecnie na wszelkie obszary ludzkiej działalności 
[9]. Jednym z nich jest transport. 

Geolokalizacja elementów przyrody, obiektów i tras, jaki-
mi poruszają się poszczególne osoby, generuje dane. Do dane-
tyzacji położenia konieczne jest spełnienie kilku warunków:

•	 pomiar każdego centymetra kwadratowego po-
wierzchni Ziemi,

•	 standaryzacja sposobu zapisania danych z pomiarów,
•	 instrumentalizacja do monitorowania i zapisania da-

nych [9]. 

W 1978 roku wystrzelono pierwszy z 24 satelitów two-
rzących system GPS (ang. Global Positioning System). 
Osoby na Ziemi mogą za pomocą triangulacji określić swo-
ją pozycję dzięki różnicom czasowym w sygnale docierają-
cym do nich z różnych satelitów zawieszonych 20 300 kilo-
metrów nad ich głowami. System stworzony przez Depar-
tament Obrony Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy 
można było używać do niemilitarnych celów w latach 80. 
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ubiegłego wieku, a w kolejnej dekadzie stał się powszechnie 
użyteczny. Wprowadzenie tego systemu, za pomocą które-
go można określić pozycję z dokładnością do jednego me-
tra, wyznaczyło moment, w którym pomiar położenia stał się 
dzięki środkom technicznym szybki, tani i łatwy do wykona-
nia dla osób bez specjalistycznej wiedzy [9]. Coraz powszech-
niejsze urządzenia GPS montowane w pojazdach transportu 
miejskiego, samochodach i telefonach komórkowych, w po-
łączeniu z systemami informatycznymi i aplikacjami mobil-
nymi pozwalają na automatyzację zbierania danych dotyczą-
cych popytu i podaży w transporcie miejskim.

Wraz z wprowadzeniem nowszego typu taboru dostęp do 
danych na temat jego aktualnej lokalizacji, liczby pasażerów 
przebywających w pojazdach czy punktualności odjazdu sta-
je się coraz łatwiejszy. Każdy nowo kupowany pojazd przez 
przedsiębiorstwa transportowe, obsługujące duże miasta lub 
aglomeracje miejskie, wyposażony jest standardowo w urzą-
dzenie lokalizacyjne GPS, autokomputer oraz systemy łącz-
ności z dyspozytornią. Do podstawowych systemów stoso-
wanych w pojazdach transportu miejskiego coraz częściej 
dołączają automatyczne systemy zliczania pasażerów. 
Rozwiązania tego typu dostępne są już u wielu producentów, 
a ich montaż jest możliwy na etapie produkcji pojazdu [10].

Sposób przedstawiania wyników pomiarów w formie 
macierzy w arkuszu kalkulacyjnym ułatwia i skraca proces 
opracowywania i wgrywania danych wejściowych. Macierze 
te już na etapie pobierania danych z systemu są odpowied-
nio przygotowane i sformatowane. Dzięki temu możliwe 
jest proste wykorzystanie ich w celu wykonania prognozy 
popytu na usługi transportowe. System dostarcza dane 
o popycie obejmujące:

•	 lokalizację przystanku (współrzędne GPS);
•	 dokładny czas, w którym pojazd zatrzymał się na 

przystanku;
•	 liczbę pasażerów, którzy wsiedli do pojazdu;
•	 liczbę pasażerów, którzy wysiedli z pojazdu;
•	 liczbę pasażerów w pojeździe po odjeździe z przystan-

ku [10].

Duża różnorodność automatycznie zbieranych danych 
umożliwia stworzenie modelu prognozy nie tylko dla popytu, 

ale także punktualności odjazdów w przekroju całej sieci 
transportowej oraz dla wybranych linii lub ciągów trans-
portowych. Prognozy te przydatne są szczególnie przy 
optymalizowaniu częstotliwości kursowania pojazdów oraz 
optymalizacji przesiadek [10].

Systemy automatycznego zliczania pasażerów znoszą 
ograniczenia dotyczące próby – umożliwiają zebranie do-
wolnej ilości danych. Problemy jednak mogą występować 
w kwestii dokładności pomiarów. W literaturze przedsta-
wiono analizę zbieżności danych z systemu DILAX z dany-
mi z pomiarów przeprowadzonymi przez obserwatorów 
przy zachowaniu największej ich dokładności. Wyniki prze-
prowadzonych pomiarów pogrupowano zgodnie z wcześ-
niej przyjętym podziałem taboru ze względu na typ pojaz-
du (standardowe – 12 metrowe i długie – 18 metrowe). 
Odrębnie analizowano wejścia i wyjścia do pojazdów. 
Następnym krokiem było uszeregowanie wyników pod 
względem liczby osób wsiadających i wysiadających od 
wartości minimalnej do maksymalnej. Na koniec porówna-
no dane z klasycznych pomiarów wykonanych przez obser-
watorów w pojazdach oraz dane z automatycznego systemu 
zliczania pasażerów. Przy uwzględnieniu przedziału zgod-
ności z dopuszczeniem różnicy pięciu pasażerów między 
danymi z obu źródeł pomiarów uzyskano prawie 100% 
zgodność zgromadzonych danych dla autobusu standardo-
wego i 60% zgodność dla autobusu przegubowego. Wyko-
nane analizy porównawcze wykazały, że dokładność danych 
nie tylko zależy od liczby pasażerów wsiadających i wysia-
dających, ale także od wielkości pojazdu. Dodatkowo bada-
nia wykazały przydatność danych z systemu automatycz-
nego w procesie prognozowania popytu, jednakże należy 
rozszerzyć i powtórzyć w niektórych przypadkach pomiary 
porównawcze oraz wspierać działania mające na celu pod-
wyższenie dokładności zbierania danych [10].

System DILAX testowany był także przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Na rysunku 1 przedsta-
wiono przykładowy raport z systemu, przedstawiający dane 
zebrane na jednej z linii trolejbusowych. Zapisane w ustruk-
turyzowanej postaci dane pozwalają na analizę napełnienia 
pojazdów w przekrojach linii, tras, przystanków, przedzia-
łów czasowych, gmin czy też dla całej sieci.

Rys. 1. Dane zebrane przez automatyczny system zliczania pasażerów na linii 27 w Gdyni
Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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Wykorzystanie automatycznych systemów liczenia pa-
sażerów ma określone zalety, a mianowicie:

•	 zamiast niewielkiej próby uzyskuje się całą zbioro-
wość pasażerów w wybranym przedziale czasu;

•	 zbieranie danych następuje automatycznie bez udzia-
łu człowieka;

•	 automatycznie opracowywane są raporty z badań;
•	 wyeliminowanie człowieka wykorzystującego jako 

instrument pomiarowy zmysł wzroku i skłonnego do 
odstępstw od nałożonych standardów może zwięk-
szyć dokładność danych;

•	 dane przetwarzane są na bieżąco w czasie rzeczywi-
stym, a nie z mniejszymi lub większymi opóźnieniami 
w miarę posiadanych możliwości;

•	 bieżące zbieranie danych umożliwia wykrycie czasu 
i miejsc przepełnień pojazdów, które trudno jest zi-
dentyfikować podczas rutynowych badań (np. w piąt-
ki wieczorem podczas imprez masowych);

•	 zapewnia dane dotyczące popytu (bez ponoszenia do-
datkowych kosztów) w dni nietypowe, w które z reguły 
nie prowadzi się badań, np. święta, długie weekendy;

•	 pozwala, dzięki posiadaniu kompleksowych danych, na 
znalezienie w nich nowych wzorców i prawidłowości.

Systemy zliczania pasażerów stają się nie tylko dokład-
niejsze, ale często umożliwiają pozyskiwanie danych w cza-
sie rzeczywistym [10, 14]. Podstawowe systemy automa-
tyczne umożliwiają jednak wyłącznie określenie wielkości 
potoków pasażerskich między poszczególnymi przystanka-
mi. Jest to przydatne w takich działaniach jak:

•	 planowanie przydziału taboru do linii,
•	 określanie częstotliwości kursowania taboru,
•	 ocenianie warunków podróży i poziomu komfortu 

w pojazdach [10].

W przypadku potrzeby zbudowania macierzy podróży 
uwzględniającej źródła i miejsce docelowe podróży tego 
typu systemy mogą okazać się niewystarczające. Wówczas 
mogą być wykorzystane dane z automatycznych systemów 
pobierania opłat, które umożliwiają także określenie źródła 
i miejsca docelowego każdej podróży transportem zbioro-
wym [10, 11, 12].

Systemy biletowe, w których pasażer posiada kartę 
uprawniającą do przejazdu wykrywaną w momencie wej-
ścia do i wyjścia z pojazdu, mogą zostać wykorzystane 
jako bogate źródło danych. Pożądane jest automatyczne 
pobieranie danych w strukturze: ID biletu, pojazd, czas, 
wejście/wyjście. Systemy identyfikacji biletu mogą być 
bezobsługowe i bezdotykowe. Pasażer nie musi wówczas 
wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Systemy 
automatycznego pobierania opłat zazwyczaj powstają 
z inicjatywy organizatora transportu w celu poprawienia 
jakości usług, zmniejszania kosztów dystrybucji i uzyska-
nia danych dla analiz ekonomicznych. Z punktu widzenia 
funkcjonowania transportu systemy takie są bogatym 
źródłem danych o popycie, takich jak pasażerokilometry, 
napełnienie pojazdów, trasy przejazdów, częstość przejaz-

dów, czas podróży. Za pomocą tych danych można zbudo-
wać model popytu [11].

Systemy biletowe pobierają dane o określonym zdarze-
niu w określonym miejscu, w określonym czasie, od okreś-
lonego użytkownika. Użytkownik identyfikowany jest za 
pomocą rodzaju biletu (jednorazowy, sieciowy) lub za po-
mocą dodatkowych danych takich jak wiek i płeć. Baza da-
nych z systemu biletowego stanowi ogromny potencjał do 
zmiany modelowania popytu. Popyt dotychczas aproksy-
mowany za pomocą modeli, opartych na podstawie niepeł-
nej bazy danych, może zostać skalibrowany do pełnej bazy 
danych o realizacji popytu. Pozwala to zwiększyć dopaso-
wanie podaży do popytu, a tym samym efektywność eko-
nomiczną realizacji przewozów. Lepiej rozumiane mogą być 
przyczyny wyboru środka transportu i wpływ jakości po-
droży na wybór trasy [11].

Technologie analityczne mogą przetwarzać surowe dane 
o lokalizacji pojazdów w użyteczne dane dotyczące:

•	 grupowania się pojazdów na trasie,
•	 realizacji priorytetu pojazdów transportu zbiorowego 

w ruchu drogowym, 
•	 czasu wysiadania i wsiadania pasażerów na przystan-

kach, 
•	 zależności czasu przejazdu od dnia tygodnia [11].

Big Data w badaniach czasów jazdy
W oparciu o GPS działa, wdrożony w 2015 roku przez mia-
sta Gdańsk, Gdynię i Sopot, system zarządzania ruchem 
TRISTAR. Jednym z użytkowników systemu jest Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Podstawowym zadaniem 
tej inwestycji jest zwiększenie przepustowości układu dro-
gowego i płynności ruchu. System TRISTAR wykorzystuje 
dane pochodzące z detektorów ruchu zlokalizowanych na 
wlotach skrzyżowań. Dzięki złożonym algorytmom obli-
czeniowym zapewnia automatyczne sterowanie sygnali-
zacjami świetlnymi, maksymalizuje przepustowość skrzy-
żowań, redukuje opóźnienia i zmniejsza liczbę zatrzymań 
środków transportu. Jednym z ważniejszych elementów 
zrealizowanej inwestycji jest moduł zarządzania pojazda-
mi miejskiego transportu zbiorowego. System TRISTAR, 
dzięki usłudze pozycjonowania, zapewnia wizualizację na 
cyfrowej mapie wszystkich eksploatowanych środków 
transportu, z zaznaczeniem pojazdów opóźnionych i przy-
spieszonych w stosunku do rozkładu jazdy, co czyni go uży-
tecznym narzędziem kontroli punktualności. Trójmiejski 
system zarządzania ruchem zapewnia także dokładne 
dane, które znajdują zastosowanie w ramach dynamicznej 
informacji pasażerskiej prezentowanej na przystankach, 
w Internecie i urządzeniach mobilnych. Dzięki możliwości 
rejestracji godzin odjazdów z poszczególnych przystanków 
organizator jest w stanie skuteczniej optymalizować ofertę 
przewozową i korygować rozkłady jazdy [13].

 Wraz z wdrożeniem w 2015 roku systemu TRISTAR 
prowadzone przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
pomiary czasów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej za 
pomocą obserwatorów zostały znacznie ograniczone. 
Obecnie są one stosowane tylko w sytuacjach, w których 
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konieczne jest uzyskanie danych dotyczących zdarzeń nie 
rejestrowanych przez system (np. przyczyn opóźnień w da-
nym miejscu). W codziennej praktyce zaczęto wykorzysty-
wać zapisane w bazie danych czasy jazdy zarejestrowane 
przez system TRISTAR. W system ten wyposażone są 
wszystkie pojazdy obsługujące zadania w sieci ZKM 
w Gdyni. Urządzenia zamontowane w pojazdach rejestrują 
czas przyjazdu i odjazdu z każdego przystanku na trasie 
pojazdu. Wdrożenie systemu spowodowało zatem, iż nie-
wielkie próby badane przez obserwatorów zastąpił zbiór 
danych zbliżający się do opisanego wcześniej, pożądanego 
N=całość (braki danych na poziomie nie przekraczającym 
5% występują jedynie w przypadku awarii urządzeń czy za-
kłóceń sygnału GPS) [6].

Wyposażone w system GPS urządzenia zainstalowane 
we wszystkich pojazdach w sieci ZKM w Gdyni wysyłają 
do systemu TRISTAR telegramy zawierające dane identyfi-
kacyjne pojazdu, numer linii wraz z numerem zadania 
przewozowego oraz powiązane z rozkładem jazdy dane 
o faktycznych czasach przyjazdów i odjazdów z przystan-

ków. Dane te rejestrowane są w formie znaczników czaso-
wych (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda) przy 
każdym wjeździe i wyjeździe pojazdów ze zdefiniowanej 
w metrach strefy przystankowej i na bieżąco przekazywane 
są do Centrum Zarządzania Ruchem. Służą one dyspozyto-
rom do nadzoru i regulacji ruchu. Wszystkie dane zapisy-
wane są w relacyjnej bazie danych [6].

Relacyjna baza danych TRISTAR umożliwia przepro-
wadzanie analizy faktycznych czasów jazdy w odniesieniu 
do rozkładowych w istotnych z punktu widzenia układa-
nia rozkładów jazdy przekrojach. Dane mogą być analizo-
wane w przekroju linii i przystanków oraz zdefiniowanych 
przez organizatora transportu przedziałów czasowych 
i rodzajów dni (powszedni, sobota, niedziela). Na rysunku 
2 zaprezentowano przykładową kwerendę będącą wyni-
kiem zapytania do bazy danych TRISTAR, natomiast na 
rysunku 3 przykładową wizualizację opóźnień na wybra-
nej linii w przekroju wyszczególnionych przez organizato-
ra transportu prze działów czasowych, obowiązujących dla 
danej linii [6].

Zautomatyzowane zbieranie i prze-
twarzanie danych dotyczących czasów 
jazdy umożliwia bieżące analizowanie 
dużych ich zbiorów, co znacznie popra-
wia jakość i aktualność uzyskiwanych 
informacji. Duże zbiory danych 
umożliwiają zatem lepsze zarządzanie 
ofertą transportu miejskiego przez or-
ganizatora. Dzięki nim można ułożyć 
rozkłady jazdy lepiej dopasowane do 
warunków ruchu na drodze. Języki 
programowania automatycznie do-
prowadzają dane do pożądanej posta-
ci, wyliczają czasy jazdy i wizualizują 
dane na wykresach. Narzędzia te 
umożliwiają analizę kompleksową 
i stanowią podstawę korekt rozkła-
dów jazdy [6]. 

Rozwój technologii oraz standaryza-
cja zapisu danych umożliwiają integra-
cję różnych systemów, np. nadzoru ru-
chu i oprogramowania do układania 
rozkładów jazdy. Przykładem jest wy-
korzystywane przez Zarząd Komu-
nikacji Miejskiej w Gdyni w codziennej 
praktyce oprogramowanie Busman 
z modułem do analizy realizacji rozkła-
du jazdy pod kątem międzyprzystan-
kowych czasów jazdy i urealniania roz-
kładów jazdy. Oprogramowanie to 
sprzężone jest z danymi z systemu 
TRISTAR. W graficzny sposób przed-
stawia ono realizację wykonanych kur-
sów w zestawieniu z kursami zaplanowa-
nymi w roz kładzie jazdy. Przykładową 
wizualizację rozkładu jazdy wybranej 
linii przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 3. Przedziały czasowe, w których na linii 144 ZKM w Gdyni wystąpiło co najmniej na jednym przystanku opóźnienie 
powyżej 1 minuty.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu TRISTAR

Rys. 2. Czasy jazdy zarejestrowane przez system TRISTAR na linii 144 ZKM w Gdyni
Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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mówi się o Big Data, w mniejszym stopniu ma się na my-
śli wielkość w wartościach bezwzględnych, a w większym 
we względnych (względem całego zbioru danych). Przez 
długi czas metoda próby losowej była drogą na skróty. 
Przed erą cyfrową umożliwiała analizę problemów obej-
mujących wielką ilość danych. Jednak w takim przypad-
ku traci się część danych. Posiadanie całego (lub prawie 
całego) zbioru danych zapewnia dużo większą swobodę 
jego eksplorowania, umożliwia przyglądanie się danym 
z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pew-
nym ich aspektom [9]. W przypadku badania popytu 
efektywnego oraz badania czasów jazdy w transporcie 
miejskim obecnie już można badać pożądane N=całość. 
Wiąże się to z wyposażeniem taboru w systemy zliczania 
pasażerów oraz systemy nadzoru ruchu. 
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Rys. 4. Wizualizacja rozkładu jazdy linii X ZKM w Gdyni w programie Busman
Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Pomarańczowe kursy systemu Busman to graficzny spo-
sób prezentacji danych lokalizacyjnych (prezentowany od-
cień mówi o czasie pozyskania danych – jasnożółte to kursy 
najstarsze, a ciemnopomarańczowe – najnowsze) zgroma-
dzonych w bazie danych, pochodzących z urządzeń pokła-
dowych pojazdów. Jednoczesna prezentacja założeń projek-
towych (linie niebieskie) oraz danych o czasach między-
przystankowych zrealizowanych kursów pozwala w łatwy 
sposób zweryfikować założenia konstrukcji rozkładów 
i wprowadzić dokładne korekty planu kursów.

Podsumowanie
Dla prawidłowego funkcjonowania transportu miejskiego 
niezbędne są badania popytu i podaży. W badaniach tych 
coraz większego znaczenia nabiera wykorzystywanie Big 
Data. O ile w badaniach potrzeb przewozowych i popytu 
potencjalnego badacze posługują się głównie tradycyjnymi 
metodami, o tyle w badaniach popytu efektywnego i cza-
sów jazdy metody tradycyjne są coraz częściej zastępowane 
wykorzystaniem Big Data i uzyskaniem próby N=całość. 
Nowoczesny sposób gromadzenia i analizy danych oparty 
na wielkich zbiorach danych nie ma wad metod tradycyj-
nych. Przede wszystkim zapewnia on możliwość zrezygno-
wania z próby na rzecz dowolnej wybranej liczby danych. 
Pozwala na oszczędność czasu i ograniczenie kosztów, wy-
maga jednak poniesienia nakładów inwestycyjnych. Jego 
walorem jest posługiwanie się w określonym zakresie dany-
mi, które powstają przy okazji funkcjonowania systemów 
skonstruowanych z myślą o zapewnieniu wyższej jakości 
usług, czy to przez elektroniczną regulację i nadzór ru-
chu, czy też przez elektroniczny pobór opłat za przejazdy. 
Korzystając z danych wykorzystujących Big Data w bada-
niach popytu i podaży w transporcie miejskim, należy być 
jednak świadomym pewnych ograniczeń związanych z gro-
madzeniem i analizą danych, wynikających przede wszyst-
kim z zawodności urządzeń i procesów.

Zbiory danych Big Data nie muszą mieć wielkości li-
czonej w terabajtach. Czasem N=całość może zawierać 
mniej bitów, niż obecnie składa się na standardowe zdję-
cie cyfrowe. Analiza z zakresu Big Data uwzględnia wię-
cej danych, niż wynika to z użycia próby losowej. Kiedy 
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Streszczenie: Modelowanie wyboru środka transportu jest zagadnieniem 
złożonym i wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi matema-
tycznych, jak również wiarygodnych danych wejściowych, pozyskiwanych 
przede wszystkim z kompleksowych badań ruchu. Zarówno polskie, jak 
i zagraniczne źródła literatury zalecają uwzględnienie w modelowaniu wy-
boru środka transportu nie tylko odległości oraz czasu podroży, ale także 
innych zmiennych. Pozyskanie wartości dla większości z tych zmiennych 
powinno zachodzić w ramach kompleksowych badań ruchu, które różnią 
się swym zakresem oraz metodologią w poszczególnych miastach. W arty-
kule streszczono główne wyniki prac autora w zakresie modelowania po-
działu zadań przewozowych oraz wskazano czynniki, dla których zaleca 
się pozyskiwać dane w ramach kompleksowych badań ruchu na potrzeby 
modelowania wyboru środka transportu.
Słowa kluczowe: modelowanie podróży, wybór środka transportu, podział 
zadań przewozowych.

Badania podróży mieszkańców  
na potrzeby modelowania wyboru  
środka transportu1

prawy doktorskiej autora [1]. Celem artykułu nie jest 
przedstawienie metody modelowania podziału zadań prze-
wozowych, a jedynie podkreślenie, które z danych zaleca się 
pozyskiwać w ramach przygotowań do przeprowadzenia 
badań zachowań transportowych w dużych miastach.

Badania zachowań transportowych
Kompleksowe badania ruchu (KBR) są najczęściej najwięk-
szymi badaniami prowadzonymi w dużych miastach, mają-
cymi na celu poznanie preferencji i sposobu przemieszcza-
nia się mieszkańców i gości je odwiedzających, a także tren-
dów zmian zachowań transportowych, często wynikających 
także z prowadzonej polityki. 

Analizując wyniki badań podziału zadań przewozowych 
podróży w poszczególnych dużych miastach w Polsce, zauwa-
żyć można pewne zróżnicowanie wyników. Zróżni cowanie to 
może wynikać zarówno z odmiennych zachowań transporto-
wych w każdych z tych miast, jak i z zastosowanych założeń 
i metod badawczych, a także okresu badań. Spośród wybra-
nych wyników badań szczególnie wyróżniają się badania 
z Warszawy, Poznania i Gdańska. W Warszawie występuje 
znacznie większy udział podróży transportem zbiorowym niż 
w innych polskich miastach, co wynikać może z wielkości mia-
sta, jego struktury przestrzennej oraz funkcjonującego metra. 
W Gdańsku odnotowano względnie duży udział podróży ro-
werem, jednak należy podkreślić, że badania były przeprowa-
dzone w maju i czerwcu, między innymi podczas trwania akcji 
„rowerowy maj”. W Poznaniu w wynikach wykazano względ-
nie niski udział podróży pieszych... Analizując trendy zmian 
udziału podróży poszczególnymi środkami transportu (porów-
nując do wyników poprzednich KBR), zauważyć można stop-
niowy spadek udziału podróży transportem zbiorowym i jed-
noczesny stopniowy wzrostu udziału podróży transportem  
rowerowym i samochodowym. Odno towane zmiany i zróżni-
cowanie pomiędzy miastami są wynikiem, między innymi, 

Wprowadzenie
Podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie planowania 
rozwoju i zarządzania transportem wymaga nie tylko wiedzy 
wynikającej z doświadczenia decydentów, ale również z od-
powiednich metod analitycznych [5]. W obecnych czasach 
nieakceptowalne jest stosowanie metody „prób i błędów”, 
stąd też istotne jest wykorzystanie specjalistycznych narzędzi 
dostarczających dane pomagające w podjęciu strategicznych 
decyzji. Dla planistów i zarządców transportu jednym z ta-
kich narzędzi jest makroskopowy model podróży. W Polsce 
większość dużych miast jest już w posiadaniu takiego modelu, 
choć w niektórych miastach nie jest on na co dzień wykorzy-
stywany, przez co, z uwagi na brak jego aktualizacji i rozwoju, 
w praktyce nie spełnia on swojej roli. Jednak w pozostałej czę-
ści grupy miast posiadających model stanowi on jeden z klu-
czowych narzędzi pomagających w podejmowaniu decyzji za-
równo na poziomie strategicznym [3], jak i operacyjnym [7].

W celu utrzymania modelu na odpowiednim poziomie 
aktualności i związanej z nią jakości wyników niezbędne jest 
przeprowadzanie okresowych (co około 5 lat [8]) badań za-
chowań transportowych. Wyniki te, oprócz poznania bieżą-
cych potrzeb, preferencji i zachowań użytkowników, umoż-
liwiają przeprowadzenie analiz, których celem jest poznanie 
zależności tych zachowań od czynników charakteryzujących 
użytkownika, podróż oraz otoczenie. Dane te mogą być 
podstawą do podejmowania bieżących decyzji o funkcjono-
waniu transportu oraz do rozszerzonych analiz, w tym mo-
delowaniu wyboru środka transportu. W niniejszym arty-
kule wykorzystano wybrane wyniki i wnioski z badań z roz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

Udział podróży w podziale na środki transportu  
w wybranych miastach Polski

Miasto  
(rok badania)

Udział podróży
Pieszo Rower Samochód Transport zbiorowy

Gdańsk (2009) 21 2 39 38
Gdańsk (2016) 21 6 41 32
Kraków (2013) 29 1 34 36
Poznań (2013) 13 4 40 43
Szczecin (2016) 29 1 38 32
Warszawa (2015) 18 3 32 47
Wrocław (2011) 19 4 42 35

Tabela 1

Źródło: [12,13,14]
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czynników zaliczają się: posiadanie lub dostępność do samo-
chodu, posiadanie prawa jazdy, struktura gospodarstwa do-
mowego (młode małżeństwo, małżeństwo z dziećmi, emery-
ci), wiek, dochód, decyzje podejmowane z przyczyn ze-
wnętrznych (np. samochód niezbędny do pracy, konieczność 
transportu dzieci do szkoły itp.), gęstość zaludnienia, moty-
wacja podróży, pora dnia, dzień tygodnia, czas podróży, koszt 
podróży, odległość, dostępność i wysokość opłat za parkowa-
nie, dostępność do transportu zbiorowego i inne. Badania 
wykazują istotność powyższych zmiennych w modelowaniu 
wyboru środka transportu.

Zastosowanie wyników KBR w modelowaniu  
wyboru środka transportu
Uwzględniając wyniki zagranicznych badań wskazujących 
występowanie zależności pomiędzy dodatkowymi (innymi 
niż czas i odległość) czynnikami a prawdopodobieństwem 
wyboru środka transportu, dokonano analizy baz z wynika-
mi kompleksowych badań ruchu dla trzech wybranych miast: 
Gdańska (badania z roku 2016), Krakowa (2013) i Warszawy 
(2015). Badania te zostały przeprowadzone niemal iden-
tyczną metodologią, jednak w różnych okresach czasowych: 
w Gdańsku badania przeprowadzono wiosną, a w Krakowie 
i Warszawie jesienią. Zakres badań pod względem wywiadów 
charakteryzujących respondentów był jednak zróżnicowany. 
Przykładowo, w badaniach w Warszawie nie pytano o liczbę 
samochodów występujących w gospodarstwie domowym, lecz 
o możliwość wykorzystania samochodu do odbycia danej po-
dróży. Nie pytano również o wykształcenie. W Krakowie zaś 
nie pytano o liczbę dzieci w gospodarstwie domowym.

Podstawowym podziałem na potrzeby modelowania po-
dróży z wykorzystaniem modelu czterostopniowego jest po-
dział na motywacje. W przeprowadzonych badaniach rów-
nież dokonano takiego podziału na siedem podstawowych 
motywacji związanych z domem, pracą, nauką i innymi cela-
mi podróży (rys. 1). Na podstawie analizy danych stwierdza 
się, iż zachowania transportowe pod względem wyboru środ-
ka transportu dla par motywacji o tych samych źródłach/ce-
lach podroży (np. dom-praca, praca-dom) są bardzo zbliżone 
i można zastosować ich agregację.

Spośród dostępnych baz danych, będącymi wynikami 
KBR oraz danych z modeli makroskopowych, można wy-
różnić trzy grupy zmiennych opisujących: użytkownika, 
podróż, otoczenie. Stosując powyższy podział, ostatecznie 
badaniom poddano następujące zmienne:

Rys. 1. Udział podróży środkiem transportu: pieszo (P), rower (R), samochód (TI), transport 
zbiorowy (TZ) w zależności od motywacji podroży w Gdańsku 
Źródło: [1]

działań związanych z polityką transportową, planowaniem 
przestrzennym, rozbudową sieci transportowej, jak i innymi 
czynnikami zewnętrznymi.

Doświadczenie w modelowaniu wyboru środka trans-
portu [1, 10, 6] wykazało, iż podstawowym zakresem da-
nych KBR są relacje podróży opisane punktem źródła, ce-
lem, godziną, motywacją oraz wybranym środkiem trans-
portu. Dane z ankiet dotyczące czasu i odległości zazwyczaj 
są pomijane, gdyż obarczone są na ogół dużymi błędami, 
wynikającymi z różnego poziomu postrzegania tych ele-
mentów przez podróżnych [11] i często są przeszacowane. 
Czas i odległości dla każdej relacji obliczane są za pomocą 
skalibrowanych modeli makroskopowych dla każdej pary 
rejonów transportowych.

Odległość i czas podróży stanowią obecnie podstawę 
w modelowaniu wyboru środka transportu. W praktyce na 
tę decyzję wpływa wiele innych czynników [1, 2, 9]. Stąd 
też autor w swoich badaniach podjął próbę identyfikacji 
czynników wpływających na wybór środka transportu mię-
dzy innymi na podstawie danych dostępnych w bazach wy-
nikowych kompleksowych badań ruchu przeprowadzanych 
w wybranych dużych miastach Polski.

Metody modelowania wyboru środka transportu
W Polsce zdecydowanie dominującą metodą modelowania 
wyboru środka transportu jest metoda bazująca na dwueta-
powym dzieleniu podróży pomiędzy różne środki transpor-
tu z wykorzystaniem modeli regresji. W pierwszym etapie 
za pomocą funkcji wykładniczej wydziela się podróże piesze 
(i w niektórych przypadkach rowerowe) względem odle-
głości podróży. W drugim etapie pozostałe podróże (nie-
piesze), najczęściej za pomocą funkcji logitowej, dzieli się 
pomiędzy podróże samochodem a transportem zbiorowym, 
wykorzystując zmienną opisującą stosunek czasu podróży 
samochodem do postrzeganego czasu podróży transportem 
indywidualnym. Zastosowanie powyższych narzędzi staty-
stycznych ogranicza możliwości uwzględniania dodatko-
wych zmiennych [4]. Alternatywnym podejściem, wyko-
rzystywanym coraz częściej w literaturze zagranicznej, jest 
zastosowanie modeli dyskretnych uwzględniających dodat-
kowe zmienne [6]. Badania autora wykazały praktyczność 
zastosowania wielomianowych, w tym zagnieżdżonych, 
modeli logitowych wyboru dyskretnego [1].

gdzie:
–  prawdopodobieństwo wyboru środka transpor-

tu m w sytuacji s,
–  użyteczność środka m w sytuacji s,
–  parametr skali modelu.

W literaturze zagranicznej występuje wiele publikacji po-
ruszających zagadnienie wpływu wybranych czynników na 
wybór środka transportu, choć w większości przypadków nie 
analizuje się tego problemu w kontekście czterostopniowego 
modelowania podróży. Do najczęściej wykorzystywanych 

µ
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•	 opisujące użytkownika: dostępność do samochodu, 
ruchliwość, wiek, wykształcenie, liczba dzieci;

•	 opisujące podróż: odległość, czas podróży rowerem, 
czas podróży samochodem osobowym, postrzegany 
czas podróży transportem zbiorowym, czas oczekiwa-
nia na pojazd transportu zbiorowego na pierwszym 
przystanku podróży, liczba przesiadek w trakcie po-
dróży transportem zbiorowym, udział czasu jazdy po-
jazdami transportu szynowego w całkowitym czasie 
jazdy w ramach jednej podróży;

•	 opisujące źródło lub cel podróży: bezpośrednia dostęp-
ność obszaru do transportu szynowego, występowanie 
strefy płatnego parkowania, gęstość zaludnienia.

Szczegółowe założenia badań oraz statystyczne wyniki 
analiz zamieszczono w pracy doktorskiej autora [X]. Wszyst-
kie z powyższych zmiennych wykazały istotność statystyczną 
w opracowanych modelach wyboru środka transportu. Poziom 
istotności jest jednak zróżnicowany dla każdej z motywacji 
i funkcji użyteczności poszczególnych środków transportu.

Spośród powyższych zmiennych do najbardziej istotnych 
statystycznie zalicza się: odległość, dostępność do samochodu, 
czas podroży samochodem, postrzegany czas podroży trans-
portem zbiorowym, występowanie strefy płatnego parkowa-
nia (u źródła lub celu podroży – zależnie od motywacji), wiek 
podróżnego, wykształcenie, udział czasu jazdy pojazdami 
transportu szynowego w całkowitym czasie jazdy w ramach 
jednej podróży, dostępność do transportu szynowego, liczba 
dzieci w gospodarstwie domowym. Przykładowe zależności 
pomiędzy prawdopodobieństwem wyboru samochodu, 
zmien nymi: dostępność do samochodu (CAR), czas podróży 
transportem indywidualnym (TTC), postrzegany czas podró-
ży transportem zbiorowym (PJT), zobrazowano na rys. 2.

Zalecane jest zatem pozyskiwanie informacji dotyczą-
cych powyższych czynników w ramach KBR. Zbieranie in-
formacji dotyczących wartości tych zmiennych oraz zacho-
wań transportowych ludności w każdych kolejnych KBR, 
przy zastosowaniu tej samej, bądź zbliżonej metody badań, 
umożliwiłyby prowadzenie dalszych badań w zakresie 
zmian ich istotności w wyborze środka transportu i budowy 
bardziej zaawansowanych modeli. 

Z uwagi na nieliczne uwzględnianie czynnika opłat za par-
kowanie w KBR wydaje się być szczególnie istotne poruszenie 
w wywiadach kwestii tego czynnika, np. w postaci: czy u celu 
podróży użytkownik uiścił opłatę za parkowanie? Należy rów-
nież rozważyć rozszerzenie badań dotyczących postrzeganego 

czasu podróży transportem zbiorowym, który już obecnie jest 
podstawowym czynnikiem stosowanym w modelach wyboru 
środka transportu, często bez zróżnicowanych wag dla po-
szczególnych składowych tego czasu (czas oczekiwania na 
przystankach, czas jazdy, opór przesiadki itd.).

Podsumowanie
Regularnie przeprowadzane Kompleksowe Badania Ruchu 
są dobrym źródłem wiedzy o zachowaniach transportowych 
mieszkańców i ich zmianach w czasie. Podejmowanie przez 
użytkowników decyzji odnośnie wyboru środka transportu 
jest procesem złożonym, stąd też zalecane jest uwzględnia-
nie w modelowaniu wyboru środka transportu nie tylko 
czasu podróży, ale także dodatkowych czynników opisu-
jących podróżnego, podróż oraz otoczenie. Powyższe wy-
maga pozyskiwania wystarczających informacji w ramach 
KBR. Zaleca się zatem o uwzględnienie tej potrzeby w pro-
cesie przygotowań do Kompleksowych Badań Ruchu oraz 
opracowywania metody badań, która powinna być co naj-
mniej zbliżona do przeprowadzanych wcześniej w danym 
obszarze badań lub do badań z innych miast.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje metody matematyczne zmierzające do 
uchwycenia zależności więźby ruchu od prędkości średniej w obszarach 
aglomeracji oraz warunków pogodowych. Uwzględniono również zależ-
ności autoregresyjne. Uzyskane wyniki wskazują na dominację zjawisk 
cyklicznych i sezonowości nad wymienionymi czynnikami. Niemniej 
jednak zastosowane metody analityczne odsłaniają inne, nieprzewidziane 
zależności i mogą stanowić materiał do bezpośredniej interpretacji przez 
specjalistów z dziedziny, jak również punkt wyjścia do budowy bardziej 
złożonych i adekwatnych modeli predykcyjnych. Artykuł prezentuje rów-
nież analizę i modelowanie zachowań kierowców na autostradzie w obli-
czu utrudnień wynikających z planowych prac remontowych.
Słowa kluczowe: więźba ruchu, modelowanie ruchu, modelowanie 
podróży.

Techniki analizy i modelowanie więźby 
ruchu miejskiego1

Wprowadzenie
Więźba ruchu, czyli liczba podróży pomiędzy rejonami 
transportowymi, jest obecnie pojęciem kluczowym dla róż-
norodnych zadań analitycznych i inżynierskich w transporcie. 
Precyzyjne informacje o podróżach pozwalają na efektyw-
ne bieżące zarządzanie ruchem oraz warunkują racjonalne 
prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych. Te same dane 
umożliwiają tworzenie poprawnych modeli ruchu: makro-
ekonomicznych, dekomponujących ruch według przyjętych 
założeń oraz mikroekonomicznych, agregujących decyzje 
transportowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw [1]. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie technik analizy 
i obrazowania danych o ruchu, umożliwiających wykrycie 
nieznanych dotąd zależności i ostatecznie prowadzących do 
konstrukcji statystycznych modeli ruchu.

Punktem wyjścia do rozważań jest więźba ruchu (origin-
-destination matrix). Pojęcie to w piśmiennictwie naukowym 
równie często odnosi się do ruchu drogowego, jak do ruchu 
w sieci komputerowej. Do niedawna w obu dziedzinach 
stosowano również podobne instrumentarium w celu wy-
znaczenia więźby ruchu, wykorzystując model grawitacyj-
ny. W modelu tym przyjmuje się, że całkowity ruch wycho-
dzący z obszaru rozkłada się na obszary docelowe propor-
cjonalnie do udziału ruchu przychodzącego w tych 
obszarach do ogółu ruchu przychodzącego [2,3]. Model był 
adekwatny do dostępnych metod pomiarowych, z reguły 
ograniczających się do obserwacji łącznego ruchu na grani-
cach obszarów sieci transportowej lub komputerowej.

Z czasem środki techniczne dostępne w obu dziedzinach 
uległy zróżnicowaniu, adekwatnie do postępu technologii. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: M. Kamola 
50%, J. Wesołowski 50%.

Estymacja macierzy ruchu komputerowego wciąż opiera się 
na zbiorczych statystykach wolumenu danych obsłużonych 
przez routery brzegowe (odpowiedniki ulic wylotowych z re-
jonów transportowych). Z uwagi na wykładniczy trend 
wzrostowy ruchu, niemożliwa jest rejestracja źródła i prze-
znaczenia wszystkich pakietów; niekiedy zbiera się niewiel-
ką ich próbkę (poniżej 1%). Dodatkowo, o ile pewnym uła-
twieniem w dalszej analizie są znane, deterministyczne tra-
sy ruchu, o tyle istotnym utrudnieniem pozostaje natura 
przepływów traktowanych jako szeregi czasowe, wykazują-
ce silne samopodobieństwo i opisywanych tzw. ciężkoogo-
nowymi rozkładami prawdopodobieństwa [4,5].

W przypadku ruchu drogowego wydaje się, że dostęp-
ność nowych technologii zbierania danych rosła szybciej niż 
samo natężenie ruchu, skutkując powiększaniem się możli-
wości stosowania nowych technik akwizycji i analizy danych. 
Wiodącą rolę odegrał rozwój sieci komórkowych, umożliwia-
jących najpierw zgrubną lokalizację pojazdów z wykorzysta-
niem techniki trilateracji, a następnie, w połączeniu z GPS 
i transmisją pakietową, pełny i dokładny monitoring przejaz-
dów drogowych środków lokomocji. I choć, podobnie jak dla 
sieci komputerowych, zbierane dane dotyczą tylko pewnego 
podzbioru ogólnej liczby przejazdów, zostały ogólnie uznane 
za wystarczająco reprezentatywne [6].

Model wyboru trasy alternatywnej w ruchu dalekobieżnym
Dzięki powszechnemu wykorzystywaniu technologii mo-
bilnych oraz bardzo dużej liczbie użytkowników systemu 
Yanosik w Polsce, narzędzia, których przeznaczeniem z na-
tury jest wymiana informacji drogowej pomiędzy kierow-
cami, stają się również bogatym źródłem danych przydat-
nych do modelowania i zarządzania ruchem, np. w takich 
procesach jak planowania remontów dróg i prognozowanie 
rozkładu ruchu na drogach alternatywnych. Przykładem 
takiego wykorzystania danych pochodzących z urządzeń 
mobilnych jest analiza ruchu na autostradzie A4 w cza-
sie przeprowadzanego na niej remontu pomiędzy węzłami 
Opole Południe i Krapkowice. Analiza miała na celu zna-
lezienie odpowiedzi na pytanie: „Jakie warunki ruchu na 
remontowanym odcinku skłaniają kierowców do przejazdu 
trasą alternatywną?”. Analizie poddane zostały próbki GPS 
generowane przez użytkowników systemu Yanosik od po-
niedziałku do piątku w dniach 14–18 maja 2018 roku. Do 
zbadania prędkości wyznaczone zostały trzy poligony po-
miarowe: pierwszy przed węzłem Opole Południe, drugi to 
odcinek prowadzonych prac w okolicach węzła Krapkowice, 
a trzeci to odcinek przed Gliwicami, por. rysunek 1.
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Na rysunku 2 przedstawiono wykres średnich prędkości 
godzinowych oraz procentowy udział kierowców, którzy zde-
cydowali się opuścić autostradę A4 i przejechali do poligonu 
trzeciego drogą alternatywną. Innymi słowy jest to odsetek 
wszystkich kierowców korzystających z systemu Yanosik, któ-
rzy w badanych dniach znaleźli się w poligonie numer jeden 
i trzy, a nie odnotowano ich obecności w poligonie numer dwa. 

Rys. 1. Poligony pomiarowe na autostradzie A4

Rys. 2. Warunki drogowe i decyzje kierowców w ujęciu godzinowym

W związku z powyższym wnioski z przeprowadzonej 
analizy próbek GPS są następujące: 
a.  pierwszy zauważalny spadek średniej prędkości przejaz-

dowej (o 10 km/h) przez remontowany odcinek A4 po-
jawia się wraz z początkiem porannych szczytów komu-
nikacyjnych w godzinach od 7:00 do 9:00; 

b.  kolejny wzrost zainteresowania trasami alternatywnymi 
pojawia się o godz. 17:00, kiedy średnia prędkość spada 
do najniższego poziomu, czyli 55 km/h; 

c.  od godziny 18:00 prędkość zaczyna wzrastać do prawie 
90 km/h, jednak prawdopodobna obawa kierowców 
przed poruszaniem się z prędkością 50 km/h, jak to 
miało miejsce po godz. 15:00, powoduje, że zaintereso-
wanie trasami alternatywnymi trwa aż do godz. 22:00.

Można modelować decyzje kierowców w tej sytuacji za 
pomocą prostego modelu regresyjnego. Na rysunku 3 
przedstawiono te same odsetki kierowców jadących drogą 
alternatywną, ale w funkcji bieżącego bilansu czasu przejaz-
du autostradą i drogami alternatywnymi. Rysuje się oczywi-
sta zależność, przybliżona na rysunku prostą regresji.

Rys. 3. Model regresyjny decyzji o ominięciu korka na autostradzie
 

Analiza więźby ruchu w aglomeracji
W analizie więźby ruchu miejskiego posługujemy się za-
gregowanymi danymi o przejazdach, pochodzącymi z sys-
temu Yanosik oraz systemu monitoringu floty dostarcza-
nego przez Neptis SA. Dane obejmują przejazdy pomiędzy 
wybranymi arbitralnie 29 rejonami transportowymi, tj. 18 
dzielnicami Warszawy oraz 11 okolicznymi gminami, por. 
rysunek 4. Uwzględnione gminy podwarszawskie wykazu-
ją silne zróżnicowanie pod względem gęstości zaludnienia, 
odległości od centrum, cen nieruchomości, dominującej 
funkcji użytkowej (mieszkalna, przemysłowa, handlowa, 
rekreacyjna). Aby zapewnić odpowiednią liczność danych 
w każdej godzinie, ograniczono się do przejazdów rozpo-
czętych w godzinach od 6:00 do północy. 0dtąd, używa-
jąc terminu „godzina przejazdu”, będziemy odnosili się do 
najpóźniejszej pełnej godziny, po której rozpoczął się prze-

Rys. 4. Rejony transportowe uwzględnione w analizie więźby ruchu
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jazd. Rozpatrywane dane obejmują okres od 1 lutego do 30 
kwietnia 2018 roku. W tym okresie nie wystąpiły poważne 
zmiany w stołecznej sieci transportowej ani inne szczegól-
ne wydarzenia, które mogłyby generować anomalie ruchu. 
Rozpatrywane dane obejmują wszystkie środki lokomocji, 
których kierowcy lub pasażerowie korzystali z aplikacji 
Yanosik. W naszej analizie odstępujemy więc nieco od kla-
sycznego, czterostadiowego modelowania [3], wymagają-
cego podziału podróży na kategorie środków transportu. 
Podział taki jest możliwy za pomocą algorytmów firmy 
Neptis.

Na rysunku 5 przedstawiono poglądowo więźbę ruchu 
dla całości danych o podróżach w postaci kwadratowej mo-
zaiki. Kolor elementu w kolumnie i oraz wierszu j odpo-
wiada logarytmowi z ogólnej liczby odnotowanych przejaz-
dów z rejonu transportowego i do j. Bardziej nasycone ko-
lory odpowiadają większemu natężeniu ruchu. Nawet 
pobieżna ocena wykresu pozwala stwierdzić co najmniej, 
że: 1) natężenie ruchu jest bardzo zróżnicowane, 2) więźba 
ruchu ma praktycznie postać macierzy symetrycznej, 3) 
elementy na przekątnej (tj. ruch lokalny) dominują nad ru-
chem wychodzącym w różnym stopniu. Pomijając dwa 
pierwsze spostrzeżenia, dość oczywiste dla ruchu drogowe-
go, możemy sprawdzić, jak ma się udział ruchu lokalnego 
do wybranego innego czynnika, np. szacunkowej odległo-
ści rejonu od centrum aglomeracji. Wyniki przedstawiono 
w postaci wykresu punktowego na rysunku 6.

Również tutaj ocena jakościowa wykresu niesie kolejne 
istotne spostrzeżenia. Zasadniczo udział ruchu lokalnego 
w rejonach rośnie wraz ze wzrostem odległości od centrum, 
co dotyczy nie tylko gmin leżących na peryferiach analizo-
wanego obszaru, lecz również tych wewnątrz (np. Białołęka, 
Bemowo, Ursynów). Zależność ta nie wynika zatem z nie-
kompletności modelu na brzegach, ale prawdopodobnie 
z malejącej motywacji do podróży. Motywacja ta jest zresz-
tą zdeterminowana innymi, nieuwidocznionymi czynnika-
mi, wyraziście dzielącymi rejony w odległości 15–20 km na 

mocno (Ożarów, Piaseczno, Łomianki) i słabo autonomicz-
ne (Józefów, Konstancin, Izabelin, Wesoła, Sulejówek). 
Typowanie tych czynników i stawianie ogólniejszych hipo-
tez na podstawie analizy jedynie tej aglomeracji byłoby ry-
zykowne; niemniej jednak przedstawione, proste metody 
wizualizacji uświadamiają takie zależności.

Bilans ruchu
Wróćmy teraz do spostrzeżenia o symetryczności więźby 
ruchu. Wynika ona w sposób naturalny z faktu, że podróż-
ni, a więc i środki podróżowania, ostatecznie powracają 
do swoich pierwotnych lokalizacji. (W przypadku ruchu 
w sieci komputerowej taka sytuacja z reguły nie ma miej-
sca). Więźba ruchu z rysunku 5 przedstawia zatem ruch 
praktycznie zupełnie zbilansowany. Wiemy jednak skądinąd, 
że poszczególne rejony mają zróżnicowany charakter, który 
będzie manifestował się w więźbie ruchu sporządzonej dla 
pewnego podzbioru przejazdów. Proponujemy, aby do wy-
znaczenia przedziału godzin przejazdów, których użyjemy do 
sporządzenia specyficznej więźby ruchu, wykorzystać nastę-
pujący wskaźnik bilansu przejazdów dla rejonu w godzinie:

Rys. 6. Odsetek ruchu lokalnego w zależności od odległości rejonów od centrum Warszawy

Rys. 5. Więźba ruchu dla całości danych 

gdzie:  to liczba przejazdów z rejonu i do j wykonanych 
w godzinach do t włącznie, a  to analogiczna liczba prze-
jazdów wykonanych w godzinach następujących po t. Dwie 
pierwsze sumy w powyższym wzorze składają się więc na 
bilans ruchu do godziny t, a dwie pozostałe na bilans ru-
chu w pozostałym czasie. W godzinach porannych i wie-
czornych bilans ten jest bliski zeru, co wynika z symetrii 
więźby ruchu. Natomiast w ciągu dnia jest równy saldu 
przejazdów, tj. różnicy pomiędzy przyjazdami do a wyjaz-
dami z rejonu i.

Na rysunku 7 zestawiono przebieg bilansów dla wszyst-
kich rejonów i godzin przejazdów, począwszy od 7:00. 
(W celu lepszej wizualizacji wykreślono pierwiastki kwa-
dratowe z bilansów, z zachowaniem pierwotnego znaku). 
Rejony z ujemnym dziennym bilansem szczytowym to ty-
powe „sypialnie” (Białołęka, Piaseczno, Bemowo); rejony 
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z bilansem silnie dodatnim pełnią funkcje ośrodków pracy, 
kultury, wypoczynku (Śródmieście, Mokotów, Włochy). 
W środku zestawienia można znaleźć stosunkowo ludne 
dzielnice, których bilans oscyluje wokół zera (Bielany, 
Ursynów). Może to świadczyć o zrównoważonym występo-
waniu funkcji mieszkaniowych i biznesowych, co jednakże 
nie musi przekładać się na duży odsetek ruchu lokalnego, 
por. rysunek 6, gdzie jest widoczna różnica blisko 10% na 
korzyść Ursynowa względem Bielan.

Analiza wykresu pozwala na szacunkowe ustalenie pory 
dnia, w której, w większości rejonów obserwujemy maksi-
mum wartości bilansu przejazdów. Jest to godzina 11:00 – 
dla tej godziny maksimum bilansu obserwujemy aż w 12 
rejonach transportowych. W siedmiu rejonach godzina 
maksimum bilansu wypada wcześniej (Ożarów, Raszyn, 
Targówek, Sulejówek, Konstancin, Piaseczno, Praga-Płn.), 
a w dziesięciu – później (Izabelin, Ursynów, Wilanów, 
Praga-Płd., Śródmieście, Wawer, Bielany, Wola, Ochota, 
Bemowo). W dalszych rozważaniach uwzględnimy więc 
tylko przejazdy zaobserwowane do południa, gdyż w tym 
okresie dobrze artykułują się różnice w charakterze po-
szczególnych rejonów.

Segmentacja dat 
Zasadnicze zagadnienie badawcze polega na wskazaniu 
przyczyn kształtujących więźbę ruchu, czyli na opracowa-
niu modelu matematycznego zdolnego, na podstawie tych 
przyczyn, przewidzieć liczbę przejazdów pomiędzy rejona-
mi w nieodległej przyszłości. Pierwsza trudność związana 
z modelowaniem polega na wytypowaniu mierzalnych, 
hipotetycznych czynników determinujących więźbę ruchu. 
Kolejna to dobór klasy modeli, np. linowych, neurono-
wych, i ich ewentualnego połączenia. Pokusa stworzenia 
modelu uwzględniającego wszelkie dostępne informacje 
podlega naturalnym ograniczeniom wynikającym z liczby 
dostępnych danych ruchowych oraz z groźby stworzenia 
modelu przeuczonego, tj. dobrze dopasowanego do danych 
historycznych, ale pozbawionego cech generalizacji i wsku-
tek tego niezdolnego do wykonywania sensownych pre-

dykcji. Dlatego też postanowiliśmy ograniczyć rozważania 
do modeli prostych, kładąc nacisk na należytą selekcję uży-
tych danych i ich wizualizację. 

Pierwszy etap selekcji polegał na ograniczeniu zbioru 
danych do przejazdów porannych. Następny wynika z ogól-
nej wiedzy o zróżnicowaniu motywacji do podróży w zależ-
ności od dnia tygodnia. W związku z tym proponujemy 
następujący podział dat na klasy:
1. niedziele i święta wolne od handlu – podróże o charak-

terze towarzyskim, edukacyjnym i rekreacyjnym;
2. niedziele handlowe oraz soboty – jw. plus domniemany 

udział podróży w celu dokonania zakupów lub oględzin;
3. dni bezpośrednio po świątecznych oraz poniedziałki – 

dni wzmożonych przyjazdów do Warszawy w celach za-
wodowych;

4. dni robocze przed świętem oraz piątki – dni wzmożo-
nych wyjazdów weekendowych;

5. dni pozostałe – pospolite dni robocze.
 
Zasadność takiego podziału można sprawdzić zgrubnie 

poprzez porównanie współczynników zmienności (tj. ilora-
zu odchylenia standardowego i średniej liczby przejazdów 
w godzinie) dla ruchu niepodzielonego oraz dla podzielone-
go na klasy. Współczynnik ten dla ruchu niepodzielonego 
wynosi około 0,79 i maleje do około 0,77 w klasach 3 i 4. 
Wynika stąd w szczególności, że przejazdy w dni robocze 
charakteryzują się nieco mniejszą zmiennością na tle ogółu 
i dlatego kolejne rozważania będziemy prowadzić dla nich.

Zmienne objaśniające 
W zadaniu budowy modelu więźby ruchu będziemy mieli 
do dyspozycji następujące zmienne objaśniające, tj. pomia-
ry czynników potencjalnie determinujących liczbę przejaz-
dów w kolejnych godzinach:

•	 średnie prędkości pojazdów w poszczególnych rejo-
nach transportowych i godzinach;

•	 historyczne dane pogodowe ze stacji meteorologicz-
nej Okęcie: temperaturę odczuwalną, stopień za-
chmurzenia oraz wielkość opadu – również w po-
szczególnych godzinach.

W celu sprawdzenia stopnia zależności elementów więź-
by ruchu od ww. czynników wyznaczono macierz współczyn-
ników korelacji Pearsona, której fragment prezentuje rysu-
nek 8. Pojedyncza próbka danych dotyczy liczby podróży lub 
wartości zmiennych objaśniających w konkretnej godzinie; 
statystyki wyznaczono dla 216 próbek. Przedstawiona ma-
cierz korelacji obejmuje głównie kierunki ruchu wychodzące-
go z Piaseczna, które, zachowując charakter typowego źródła 
ruchu porannego (por. rys. 7), wykazuje jednocześnie zaska-
kująco duży udział ruchu lokalnego (por. rys. 6). Rysunek 8 
uwidacznia przede wszystkim słabą i niespójną zależność ge-
nerowanego ruchu od czynników pogodowych. Zauważmy, 
że na najistotniejszych kierunkach dośrodkowych (na 
Mokotów, Ursynów i do Śródmieścia) obserwujemy dość sil-
ną pozytywną korelację natężenia ruchu z prędkościami 
średnimi w dzielnicach centralnych i pobliskich Piasecznu. 

Rys. 7. Wizualizacja wskaźnika bilansu przejazdów (oś rzędnych w skali nieliniowej) w kolej-
nych godzinach dnia. Legenda uporządkowana wg bilansów z godz. 7:00
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Na kierunkach obwodowych (z Piaseczna do Konstancina, 
Raszyna i Włoch) analogiczne korelacje mają wartości zdecy-
dowanie ujemne lub bliskie zeru. Korelacja danych nie 
świadczy o przyczynowości zmiennych objaśniających. Nie 
odpowiada w szczególności na pytanie: czy dobre warunki 
ruchu w centrum okazują się dodatnio skorelowane z ru-
chem dośrodkowym z Piaseczna, ponieważ stymulują popyt 
– a zatem wpływają na podjęcie decyzji – czy raczej umożli-
wiają wjazd większej liczby pojazdów – a zatem determinują 
sposób wykonania decyzji? Odpowiedź na to pytanie wymaga 
głębszej analizy; ponieważ słabe skorelowanie więźby z czyn-
nikami pogodowymi znamionuje nieelastyczność ruchu, to 
obserwowane korelacje z prędkościami średnimi są zapewne 
tylko artefaktem wprowadzonym przez układ transportowy 
miasta.

Składowe główne
Analiza pełnej macierzy korelacji, jak na rysunku 8, po-
zwala na wychwycenie istotnych powiązań elementu więź-
by z bardzo wieloma czynnikami zewnętrznymi i pozostaje 
niewątpliwie cennym narzędziem w eksperckiej ocenie sy-
tuacji. Jednak ta sama wielość zmiennych objaśniających 
utrudnia budowę modeli matematycznych. W takiej sy-
tuacji można zastosować redukcję przestrzeni czynników 
zewnętrznych poprzez analizę głównych składowych (PCA – 
principal component analysis), która polega na liniowym prze-
kształceniu pierwotnej przestrzeni zmiennych objaśniają-
cych w nową przestrzeń. Zmienne objaśniające po transfor-
macji do nowej przestrzeni stają się głównymi składowymi. 
Główne składowe są nieskorelowane – nie dublują informa-
cji i dlatego wystarczy wykorzystać kilka najważniejszych, 
aby dobrze opisać oddziaływanie czynników zewnętrznych. 
Składowe główne powstają jako liniowe kombinacje orygi-
nalnych czynników dobrane tak, aby maksymalnie wyko-
rzystać informację w nich zawartą. 

Rys. 8. Macierz korelacji Pearsona wszystkich zmiennych objaśniających z liczbą przejazdów na 
wybranych relacjach. Odcienie czerwieni odpowiadają dodatnim współczynnikom korelacji, 
odcienie granatu – ujemnym. Natężenie barwy odpowiada modułowi współczynnika korelacji

Współczynniki przekształcenia zmiennych objaśniających  
w trzy najważniejsze składowe główne

1. składowa główna 2. składowa główna 3. składowa główna
0.235 Bielany
0.230 Ursynów
0.228 Praga-Południe
0.225 Włochy
0.221 Mokotów
0.219 Wawer
0.213 Wola
0.205 Żoliborz
0.203 Wilanów
0.203 Rembertów
0.201 Praga-Północ
0.190 Ursus
0.189 Ochota
0.188 Józefów
0.186 Raszyn
0.180 Śródmieście
0.175 Izabelin
0.172 Bemowo
0.167 Piaseczno
0.166 Konstancin
0.165 Łomianki
0.158 Ożarów
0.149 Nieporęt
0.144 Białołęka
0.143 Ząbki
0.141 Wesoła
0.122 Sulejówek
0.120 Targówek
0.103 Marki
-0.10 temperatura odczuwalna
0.026 zachmurzenie
-0.01 opad

0.326 Śródmieście
-0.32 Ząbki
-0.30 Targówek
0.293 Ochota
-0.26 Białołęka
0.237 Mokotów
0.218 Wilanów
-0.21 Sulejówek
-0.20 Łomianki
0.196 Wola
-0.19 Wesoła
0.180 Konstancin
-0.16 Rembertów
-0.16 Józefów
0.159 Ursynów
0.158 Praga-Południe
-0.14 Nieporęt
-0.13 Wawer
-0.12 Bemowo
0.128 Włochy
0.117 temperatura odczuwalna
0.112 Raszyn
0.083 Żoliborz
-0.08 Piaseczno
-0.07 Ursus
-0.07 Praga-Północ
-0.05 zachmurzenie
-0.05 Ożarów
0.027 opad
-0.02 Izabelin
-0.01 Bielany
-0.00 Marki

-0.40 temperatura odczuwalna
0.330 Piaseczno
0.319 Konstancin
0.298 Nieporęt
-0.28 Praga-Północ
-0.26 Ursus
0.261 Marki
-0.20 Ożarów
-0.19 Żoliborz
-0.19 Targówek
0.169 Raszyn
0.167 Sulejówek
-0.15 Wola
-0.14 Praga-Południe
0.121 Śródmieście
0.120 Józefów
-0.11 zachmurzenie
-0.09 Włochy
-0.08 Wawer
0.075 Wilanów
0.074 Izabelin
-0.07 Bielany
0.070 Wesoła
-0.06 Ząbki
0.056 Białołęka
-0.04 Mokotów
-0.04 Bemowo
-0.03 Ursynów
0.034 Ochota
-0.03 opad
-0.02 Łomianki
0.000 Rembertów

Tabela 1

Skuteczność redukcji liczby zmiennych przez PCA oce-
nia się na podstawie odsetka wariancji wszystkich wyzna-
czonych składowych, jaki stanowi wariancja pierwszych 
kilku składowych głównych. W naszym przypadku 1 skła-
dowa główna „objaśnia” 47% ogólnej wariancji – można 
powiedzieć, że zawiera w sobie prawie połowę użytecznej 
informacji w modelowaniu. Wariancja składowych drugiej 
i trzeciej to odpowiednio 13% i 7% wariancji ogólnej. 
Zatem użycie tylko trzech składowych głównych zamiast 
32 czynników zewnętrznych wykorzystuje około 2/3 do-
stępnej informacji. Stopień tej kompresji zależy wyłącznie 
od wzajemnego skorelowania czynników zewnętrznych; 
zdarzają się przypadki, w których 1 składowa główna za-
wiera ponad 80% ogólnej wariancji.

Stosowanie PCA uwalnia nas od nadmiaru współzależ-
nych czynników zewnętrznych – z drugiej strony utrudnia 
interpretację uzyskanego modelu. O ile interpretacja mie-
szanki stanowiącej 1. składową główną (por. tab. 1) nie na-
stręcza problemów – jest ona jakimś agregatem prędkości 
w rejonach (z dominacją rejonów bliskich centrum aglome-
racji) oraz dość nieistotnych przy nich danych pogodowych 
– o tyle skład kolejnych mieszanek jest trudny do oceny ja-
kościowej. Do 2. składowej wchodzą ze znakiem dodatnim 
prędkości w rejonach centralnych, a z ujemnym prędkości 
w rejonach peryferyjnych; można ją interpretować jako 
szczególny rodzaj bilansu. W 3. składowej widzimy nagłą 
wysoką pozycję temperatury oraz trudną do zinterpretowa-
nia mieszankę pozostałych prędkości. Trudności w interpre-
tacji wynikają stąd, że kolejne składowe główne tworzone są 
tak, aby wykorzystać informację resztkową z poprzednich 
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etapów PCA, niewykorzystaną przez składowe o wyższej 
randze. Dlatego PCA, podobnie jak wiele innych współczes-
nych technik modelowania (np. sieci neuronowe), za swoją 
skuteczność każe płacić hermetycznością modelu zależności.

Wprowadzając istotne ograniczenie liczby zmiennych 
zewnętrznych, PCA ułatwia również prezentację danych 
w wygodny sposób. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono 
liczby przejazdów z Pragi-Południe do Śródmieścia w funk-
cji 1. składowej głównej. Układ chmury punktów wyraźnie 
świadczy o zależności natężenia ruchu pomiędzy tymi dziel-
nicami i wartości 1. składowej głównej. Ewidentna korela-
cja nie oznacza jednak, że natężenie ruchu jest determino-
wane zagregowaną prędkością w aglomeracji. Pokolo ro-
wanie punktów odpowiadające poszczególnym godzinom 
szczytu porannego na rysunku 9 wskazuje, że tutaj czynni-
kiem podstawowym jest dzienna okresowość ruchu, a ob-
serwowane wstęgowe ułożenie punktów wynika raczej ze 
specyfiki układu transportowego. Podobnie objawia się 
w tych samych danych sezonowość roczna, por. rysunek 10. 
Przy takim stopniu zdeterminowania więźby ruchu czynni-
kami sezonowymi modelowanie wpływu dodatkowych 
czynników (np. pogodowych) musiałoby zostać przeprowa-
dzone dla wąskiego podzbioru danych, co w sposób natu-
ralny ogranicza sensowność takiego przedsięwzięcia z po-
wodu skąpej liczby próbek uczących.

Parametry modeli liniowych
Nawet jeśli obserwowane czynniki zewnętrzne, takie jak 
składowe główne, nie stanowią pierwotnej przyczyny de-
cyzji o przejazdach, możemy wykorzystywać je wtórnie do 
budowy modeli prognostycznych. Zdecydowaliśmy się wy-
korzystać proste modele liniowe w postaci

gdzie y jest prognozowaną wartością (wyjściem modelu), 
x1, x2, … to zmienne objaśniające (wejścia modelu), zsumo-
wane po pomnożeniu przez współczynniki c1, c2, … – od-
powiednio. Model posiada też wyraz wolny, c0. Moglibyśmy 
też wykorzystać wszechstronne modele nieliniowe, jak 
i modele specjalizowane — por. np. nieliniowe modele 
zależności czasu podróży pomiędzy miejscami zatrzyma-
nia [7]. Nie mamy jednak podstaw merytorycznych, aby 
stosować którykolwiek z modeli specjalizowanych, ani do-
statecznej liczby próbek, aby stosować wieloparametrowe 
modele nieliniowe. W naszej analizie ograniczymy się do 
modeli o dwu wejściach.

Na rysunku 11 przedstawiono parametry modeli regre-
syjnych liczby przejazdów do wybranych czterech warszaw-
skich dzielnic o dominującym charakterze biurowym. 
Wyjściem modeli jest liczba przejazdów w konkretnej rela-
cji t w godzinie w zależności od wejść – wartości dwóch 
pierwszych składowych głównych zaobserwowanych w go-
dzinie t – 1. Można dostrzec następujące zjawiska:

•	 praktycznie wszystkie modele położone są w I ćw. 
układu współrzędnych, czyli wykazują ten sam rodzaj 
zależności od składowych głównych;

Rys. 9. Liczba przejazdów z Pragi-Płd. do Śródmieścia w funkcji 1. składowej głównej. 
Kolorami oznaczono godziny dnia: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00

Rys. 10. Liczba przejazdów z Pragi-Płd. do Śródmieścia w funkcji 1. składowej głównej. 
Kolorami oznaczono miesiące: luty, marzec, kwiecień

Rys. 11. Położenie modeli ruchu do wybranych czterech dzielnic Warszawy na płaszczyźnie 
parametrów modelu regresji linowej. Wielkość znaczników odpowiada jakości modelu mie-
rzonej statystyką R2; uwzględniono tylko modele dla których R2 >0,3. (a) Dzielnica 
Śródmieście, (b) Dzielnica Mokotów, (c) Dzielnica Wola, (d) Dzielnica Włochy
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•	 modele dostatecznej jakości dotyczą z reguły ruchu 
z rejonów sąsiadujących z dzielnicą docelową;

•	 siła uzależnienia od składowych głównych, tj. war-
tość parametrów modelu, rośnie wraz z ze wzrostem 
odległości pomiędzy rejonem początkowym a dzielnicą 
docelową (por. np. Piaseczno, Bemowo, Praga-Płd., 
Wilanów);

•	 istnieją wyjątki od powyższych obserwacji, np. pery-
feryjne Białołęka i Targówek pozostają dość niezależ-
ne od składowych głównych.

 
Powyższą analizę można wykorzystać jakościowo do 

dalszego poszukiwania przyczyn zasygnalizowanych prawi-
dłowości. Można również wykorzystać ją ilościowo do pro-
gnozowania więźby ruchu w kolejnej godzinie na podsta-
wie bieżących obserwowanych prędkości w rejonach, bez 
wnikania w istotę modelu. To ostatnie podejście zyskało 
dużą popularność w różnych dziedzinach; zauważmy jed-
nak, że modele nauczone maszynowo pozbawiają użytkow-
ników wglądu w przyczyny występowania określonego zja-
wiska. Jest to źródłem dyskomfortu decydenta pragnącego 
wniknąć w istotę zjawiska – aby wpływać na zjawisko, mo-
nitorować jego ewolucję, kształtować jego postrzeganie 
przez innych itp.

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki dowodzą, że dane o przejaz-
dach dotyczących wyłącznie użytkowników systemu 
Yanosik są wystarczająco reprezentatywne do tworzenia 
wartościowych, ogólniejszych modeli matematycznych. 
Wykorzystane przez nas niskowymiarowe liniowe mode-
le regresyjne są adekwatne do liczby posiadanych danych 
i wiedzy o naturze obiektu. Podjęte próby modelowania 
więźby w weekendy nie doprowadziły do wytworzenia 
sensownych modeli, gdyż ruch powstały w kierunku 
rejonów o dużej liczbie centrów handlowych okazał się 
stosunkowo nieduży. Zaobserwowana w [8] reguła 50% 
wzrostu ruchu w takich centrach w weekendy oraz okre-
sowość dzienna nie objawiła się w posiadanych danych 
ani w sensie ilościowym, ani jakościowym. Również ana-
liza ruchu okołopołudniowego do dzielnic o charakte-
rze rekreacyjnym (Śródmieście, Wilanów, Praga-Północ) 
w święta wolne od handlu nie doprowadziła do spójnych 
modeli zależnych od jakichkolwiek zmiennych objaśnia-
jących.

Arsenał środków technicznych monitorowania przejaz-
dów rośnie i tanieje, obejmując – oprócz świadomie użytko-
wanych aplikacji mobilnych – w pełni pasywne metody 
śledzenia, oparte na monitoringu wizyjnym, systemach 
parkowania, a w przyszłości zapewne dane dostarczone 
przez producentów samochodów i wypożyczalnie. Obfitość 
danych ułatwi modelowanie oparte o uczenie maszynowe. 
Tymczasem interesującą perspektywą badawczą wydaje się 
być modelowanie z uwzględnieniem aktualnego bilansu 
pojazdów w poszczególnych rejonach, jako stanów systemu 
transportowego postrzeganego jako układ dynamiczny. 
Jednym ze sposobów opisu matematycznego takich ukła-

dów są modele autoregresyjne z wejściem zewnętrznym (ARX) 
w ogólnej postaci:

Na wartość wyjścia modelu w chwili t mogą mieć wpływ 
zarówno aktualne, jak i historyczne wartości wejść i wyjść. 
(W odniesieniu do opisywanego tutaj scenariusza wyjściem 
modelu jest liczba przejazdów na pojedynczej relacji, a wej-
ściami – wartości zmiennych objaśniających).

Warto zauważyć, że ubocznym skutkiem upowszech-
niającego się monitoringu pojedynczych przejazdów może 
być naruszenie prywatności podróżnych, gdyż poruszają się 
oni po rutynowych, unikatowych trajektoriach. Możliwe 
jest więc opracowanie indywidualnych profili aktywności, 
a nawet, łącząc dane ruchowe z informacjami z różnych re-
jestrów i portali społecznościowych, zidentyfikowanie toż-
samości podróżnych. Aby temu zapobiec, stosowane są róż-
ne techniki anonimizacji przejazdów [9]. Prace własne auto-
rów doprowadziły do zaproponowania metody anonimizacji 
siatki ulic, przy zachowaniu istotnych informacji o stylu 
jazdy kierowców. Wykorzystano w tym celu zaobserwowa-
ną prawidłowość, że najbardziej reprezentatywnym etapem 
dla dynamiki jazdy pomiędzy zatrzymaniami jest etap koń-
cowy obejmujący około 100 m [10, s. 233–235].
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Streszczenie: W obecnych czasach zapewnienie efektywnego i wydajne-
go funkcjonowania komunikacji miejskiej należy do priorytetowych za-
dań władz miasta. Liczne inwestycje obejmują zarówno budowę nowych 
tras i pętli tramwajowych, jak i zakup nowoczesnego taboru. Istotnym 
zadaniem jest ich utrzymanie w ciągłej sprawności, długiej żywotności 
i w dobrym stanie technicznym. By to zapewnić, warto zadbać o po-
zyskanie aktualnych danych o infrastrukturze tramwajowej. Regularne 
badania torowisk, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznego ich 
nawierzchni stalowej są jednym z kluczowych aspektów zapewniających 
bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. W pracach tych wykorzystywane są 
techniki geodezyjne, diagnostyczne i inżynierskie. Część z nich to spraw-
dzone rozwiązania kolejowe, zaadaptowane dla potrzeb tramwajowych 
i dostosowane do ich charakterystyki. W artykule przybliżono techno-
logie prowadzenia badań technicznych wraz z konkretnymi przykładami 
wykorzystywanego sprzętu. Do wspomnianych technik należą: pomiar 
tachymetryczny osi i niwelety toru wykorzystujący specjalną belkę do 
torów tramwajowych, sprawdzenie parametrów geometrycznych toru 
z użyciem toromierza elektronicznego, wykonanie przekrojów po-
przecznych szyn za pomocą profilomierza oraz pomiar twardości szyn. 
Znajomość różnorodnych rozwiązań pomiarowych i dostęp do nowoczes-
nego sprzętu umożliwia pozyskanie wielu cennych informacji o stanie na-
wierzchni stalowej toru. Dane te pozwalają na wykonanie szczegółowych 
analiz, często z użyciem specjalistycznego oprogramowania komputero-
wego. Dokonano także analizy przepisów dotyczących torowisk tramwa-
jowych, a najistotniejsze z nich zostały przybliżone w artykule. Posiadanie 
obszernej znajomości przepisów i wiedzy o technologiach pomiarowych 
może znacznie uprościć prowadzenie prac związanych z utrzymaniem in-
frastruktury miejskiej komunikacji szynowej. 
Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, techniki pomiarowe, tory 
tramwajowe, geometria toru. 

Wybrane techniki pomiarowe  
w badaniach stanu technicznego tras  
i pętli tramwajowych1,2

Wprowadzenie
Wiele miast dokłada starań, by transport zbiorowy sta-
wał się coraz atrakcyjniejszą i popularną alternatywą dla 
samochodów. W warunkach miejskich najbardziej efek-
tywnym środkiem komunikacji jest transport szynowy. 
Jednocześnie wymagania i oczekiwania stawiane przed nim 
stale się zwiększają. Istniejące obecnie systemy tramwajowe 
zazwyczaj wymagają rozbudowy i modernizacji. Aktualnie 
podejmuje się realizacji rozwiązań z zakresu nowoczesnych 
typów miejskiej komunikacji szynowej, takich jak szybki 
tramwaj i metro. Przykładami takich inwestycji są szybkie 
tramwaje w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie oraz warszaw-
skie metro. Przeszkodą w budowie szybkiego tramwaju lub 
metra mogą być uwarunkowania terenowe, środowiskowe 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.
2 Praca została wykonana w ramach grantu dziekańskiego AGH nr 15.11.150.518

lub brak wystarczających środków finansowych. W takich 
przypadkach podstawę miejskiej sieci transportu szynowe-
go stanowi tramwaj klasyczny. Warto przy tym pamiętać, 
że infrastruktura tramwajowa wymaga kompleksowego 
utrzymania, przeprowadzania modernizacji istniejących 
odcinków oraz podejmowania nowych inwestycji.

Dla przykładu, podstawę transportu zbiorowego Krakowa 
stanowi sieć tramwajowa, stanowiąca układ bazowy komuni-
kacji miejskiej. Obsługuje ona większość tras łączących cen-
trum z zewnętrznymi dzielnicami. W rejonach obrzeży miasta 
i na nowych osiedlach uzupełnia ją komunikacja autobusowa. 
Do 2030 roku w Krakowie planowana jest budowa kilku no-
wych tras i pętli tramwajowych. W najbliższej przyszłości re-
alizowana będzie inwestycja stanowiąca połączenie między 
pętlą na Kurdwanowie a ulicą Zakopiańską. Linia ta przebie-
gać będzie w tunelu pod terenami sanktuarium w Łagiew-
nikach. Z kolei w północnej części Krakowa planowane jest 
zbudowanie odcinków w kierunku północnym od pętli 
Krowodrza Górka (w kierunku okolic Górki Narodowej) oraz 
zachodnim (w kierunku ronda Ofiar Katynia i Galerii 
Bronowice). Obecnie prowadzona jest również kompleksowa 
modernizacja torowiska do Bronowic w ciągu ulic Królewskiej, 
Podchorążych i Brono wickiej. Inwestycje w zakresie uspraw-
nienia infrastruktury tramwajowej uwzględniane są także 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jednym z przyjętych 
w 2017 roku zadań jest fizyczne wydzielenie torowisk tram-
wajowych od pasów samochodowych poprzez montaż separa-
torów drogowych. W długoterminowej perspektywie rozwią-
zanie to ma ograniczyć tworzenie się zatorów tramwajowych 
i samochodowych, co w konsekwencji ma zapewnić sprawniej-
szy przejazd komunikacji miejskiej i służb ratowniczych.

Zarówno istniejące, jak i planowane trasy oraz pętle 
tramwajowe będą wymagać kontrolowania ich stanu tech-
nicznego. Badania takie prowadzone są często z wykorzysta-
niem metod stosowanych na drogach kolejowych. Tory 
tramwajowe posiadają jednak odmienną charakterystykę, 
warunki i przepisy. Niektóre z tych technik wymagają dosto-
sowania do warunków tramwajowych. W odróżnieniu od 
dróg kolejowych, trasy tramwajowe w zasadzie nie posiadają 
uporządkowanego zbioru przepisów, odpowiadających wy-
tycznym i instrukcjom kolejowym. W użyciu są natomiast 
dokumenty o różnej formie, randze i zakresie tematycznym. 
Obejmują one akty prawne, wytyczne techniczne, Polskie 
Normy oraz istniejącą literaturę. W przypadku braku roz-
wiązań pomiarowych, możliwe jest korzystanie z praktyki 
kolejowej. Techniki te powinno stosować się z uwzględnie-
niem różnic między trasami kolejo wymi i tramwajowymi. 
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W artykule przybliżono charakterystykę pomiarów osi i ni-
welety toru, badań geometrii toru z użyciem toromierza 
elektronicznego oraz kontroli profilu poprzecznego i twardo-
ści szyn. Badania te mogą być prowadzone z wykorzysta-
niem różnego rodzaju urządzeń i przyrządów pomiarowych. 

Przepisy w zakresie torowisk tramwajowych 
Tor tramwajowy można zdefiniować jako zespół dwóch 
równoległych toków szynowych, stanowiących łącznie z in-
nymi elementami konstrukcję przystosowaną do kierowa-
nia kołami taboru i przenoszenia obciążeń tego taboru [1]. 
Składa się on z nawierzchni stalowej (szyn i rozjazdów), 
podbudowy, podłoża oraz urządzeń odwadniających. Szyny 
kierują bieg wagonów w wyznaczonym przez nie kierunku, 
a także przejmują i przekazują obciążenia od kół wagonów. 
Powinny być one wytrzymałe i dobrze przewodzić prąd. 
W zależności od warunków stosowane są zarówno szyny 
rowkowe (tramwajowe), jak i szyny Vignole’a (kolejowe) 
[2]. Na prostych i w łukach poziomych o promieniu powy-
żej 150 m (z wyjątkiem szyn łączących w łukach rozjazdów) 
w przypadku szyn rowkowych korzysta się zazwyczaj szyn 
o profilu 60R2 ze stali R260. Natomiast w łukach pozio-
mych o promieniach poniżej 50 m stosuje się zwykle szy-
ny o profilu 59R2 ze stali R290GHT [3]. Szyny Vignole’a 
na podkładach wykorzystuje się najczęściej na prostych 
i w łukach poziomych o promieniu większym niż 150 m 
i w obrębie tzw. torowisk zielonych. Torowiska tramwajowe 
traktowane są jako element pasa drogowego. Podzielić je 
można ze względu na położenie na: wydzielone (odizolo-
wane od ruchu pojazdów samochodowych) i niewydzielone 
(przebiegające wraz z innymi trasami komunikacyjnymi 
[4]. Wymagania dotyczące projektowania torowisk okre-
ślają Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania 
torów tramwajowych z 1983 r. [5] oraz Tymczasowe wytyczne do 
projektowania szybkiej komunikacji tramwajowej z 1981 r. [6]. 

Utrzymanie torów tramwajowych w stałej sprawności 
eksploatacyjnej wymaga ciągłych prac konserwacyjnych. 
Składają się na nie: konserwacja i naprawy torów, oczysz-
czenia (stałe i sezonowe) oraz konserwacja urządzeń przyto-
rowych [7]. Konserwacja obejmuje kontrolę stanu tech-
nicznego (m.in. stopień zużycia szyn i ich ewentualne 
uszkodzenia), prace zabezpieczające przed nadmiernym 
zużyciem, usuwanie uszkodzeń i zagrożeń o charakterze 
awaryjnym oraz utrzymywanie czystości torowisk. 
Naprawy torów można podzielić na bieżące, średnie i głów-
ne (kapitalne remonty torów). Oczyszczenia stałe dotyczą 
czyszczenia szyn i torowiska, natomiast sezonowe obejmują 
odśnieżanie i minimalizowanie negatywnych skutków wa-
runków pogodowych. Konserwacja urządzeń przytorowych 
dotyczy m.in. przystanków i wysepek przystankowych. 
Czynności wykonywane podczas badań technicznych 
i oględzin torów tramwajowych określa norma PN-K-
92011:1998 Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania 
[1]. Podaje ona również zalecane technologie badań i ich 
sposób wykonywania oraz wymagania i dopuszczalne tole-
rancje dla otrzymanych wyników. Badania eksploatacyjne 
nawierzchni stalowej torowisk tramwajowych prowadzone 

w pełnym zakresie powinny obejmować sprawdzenie osi 
trasy i niwelety w punktach charakterystycznych, nawierzch-
ni stalowej oraz rozjazdów. Dodatkowo sprawdzone powinny 
zostać podtorze, podbudowa i odwodnienie toru. Prace te 
mają na celu określenie przydatności tych obiektów w da-
nych warunkach ruchu oraz ich trwałości użytkowej.

Szerokość toru określa się jako odległość między krawę-
dziami tocznymi szyn, mierzoną prostopadle do osi toru 
tramwajowego w ustalonej i zależnej od typu szyny wyso-
kości poniżej jej górnej powierzchni tocznej, w miejscu 
gdzie nie występuje krzywizna główki [1]. Wytyczne [5,6] 
określają maksymalną odchyłkę szerokości toru tramwajo-
wego na prostej i łukach o promieniu nie mniejszym niż 
100 m na +10 mm, a dla łuków o promieniu poniżej 
100 m na +15 mm. Należy podkreślić, że w przypadku 
torów tramwajowych nie dopuszcza się zawężenia szeroko-
ści toru na łuku. Według jej wskazań normy [1] odchyłki 
szerokości toru nie powinny być większe niż:

•	 ±2 mm na prostej, przy czym odległość miejsca naj-
większego zwężenia toru do miejsca największego po-
szerzenia toru nie powinna być mniejsza niż 6 m;

•	 ±4 mm na łuku, przy czym odchyłki na końcu łuku 
powinny być równe zero, a największa odchyłka sze-
rokości toru może wystąpić na wierzchołku łuku.

Przechyłka jest różnicą wysokości toków szynowych 
w jednym przekroju poprzecznym. Stosowana jest na łu-
kach kołowych poprzez podniesienie szyny zewnętrznej 
względem wewnętrznej. Zależy ona od promienia łuku 
i szybkości jazdy. Wartość przechyłki maksymalnej toru za-
leżna jest od typu torowiska, jego rodzaju oraz rozstawu. 
Na łukach kołowych przechyłka jest stała, natomiast na 
krzywej przejściowej zwiększa się w miarę przechodzenia 
w łuk kołowy. Przechyłkę normalną toru tramwajowego 
o szerokości 1435 mm oblicza się według wzoru (1):

     
(1)

gdzie: 
h – przechyłka toru [mm], 
V – szybkość jazdy [km/h], 
R – promień łuku [m].

W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe 
zrealizowanie przechyłki normalnej, stosowana jest wartość 
odpowiednio pomniejszona, nazywana przechyłką minimal-
ną. Dotyczy to m.in. torowisk niewydzielonych. Dopusz-
czalna różnica poziomu obu szyn na prostej wynosi 30 mm, 
natomiast odchylenie w stosunku do wymaganej przechył-
ki może wynosić maksymalnie 5% [1].

Techniki pomiarowe w badaniach tras i pętli tramwajowych

Pomiar osi toru i niwelety
Umiejscowienie toru w przestrzeni określa jego oś oraz 
niweleta. Oś toru opisuje jego położenie sytuacyjne, nato-
miast niweleta daje informacje o położeniu wysokościowym. 
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Zarówno oś toru, jak i niweleta jest mierzona w określo-
nych miejscach, tzw. punktach charakterystycznych toru. 
Kontrola ich położenia wykonywana może być także w do-
datkowych punkach, położonych w określonych odstępach 
od siebie. Współrzędne punktów określane są w ukła-
dzie lokalnym lub w nawiązaniu do układu państwowe-
go. Pomiary osi toru i niwelety wykonywane są zazwyczaj 
w sposób zintegrowany za pomocą tachymetru elektronicz-
nego z wykorzystaniem metody biegunowej 3D. Odbywa 
się on do reflektorów pryzmatycznych zainstalowanych na 
belce pomiarowej. Przykładem zestawu do takiego pomiaru 
jest precyzyjny tachymetr elektroniczny Leica Nova MS50, 
współpracujący z belką pomiarową firmy Goecke Schwelm 
(rys. 1). Dokładność pomiaru kąta wspomnianego tachy-
metru wynosi 3 cc (1’’), natomiast odległość jest mierzona 
z dokładnością 1 mm + 1,5 ppm. Belka pomiarowa pozwa-
la na zamocowanie pryzmatu na trzpieniu umiejscowionym 
dokładnie nad osią toru. Konstrukcja belki dostosowana jest 
do charakterystyki toru tramwajowego i dla bezpieczeństwa 
izolowana od szyn na obu jej końcach.

Pomiar geometrii toru 
Pomiar szerokości i przechyłki toru według normy [1] powi-
nien być wykonywany toromierzami ręcznymi na torze pro-
stym co 10 m, na łukach 5 m i w rozjazdach co 2 m. Istnieją 
jednak technologie zapewniające porównywalną dokładność 
i spełniające założone wymagania, umożliwiając jednocześnie 
wydajniejszy i wygodniejszy pomiar. Przykładem takiego 
rozwiązania jest toromierz samorejestrujący, potocznie nazy-
wany wózkiem pomiarowym. Przyrząd ten jest powszechnie 
stosowany na liniach kolejowych. Adaptacja toromierza do 
pomiarów na trasach tramwajowych wymaga dopasowania 
konstrukcji do panujących tam warunków. Do różnic w sto-
sunku do kolei zalicza się możliwość zintegrowania torowiska 
z nawierzchnią drogową oraz zastosowanie szyn rowkowych 
lub blokowych. Dodatkowym utrudnieniem są małe pro-
mienie łuków kołowych, występujące zwłaszcza na pętlach 
tramwajowych, sięgające w skrajnych przypadkach 20 m. 
Przykładem samorejestrującego toromierza elektronicznego 
przystosowanego do zastosowań tramwajowych jest TEC-
1435 N3, widoczny na rysunku 2. Instrument tego typu 
pozyskuje szereg danych opisujących aktualne parametry 
geometrii toru [9]. Ich rejestracja odbywa się w ustalonych 
odstępach (najczęściej co 0,5 m) na podstawie drogi (kilome-
trażu) mierzonej przez toromierz. 

Rys. 1. Tachymetr Leica Nova MS50 (a) oraz belka pomiarowa Goecke Schwelm (b)
Źródło: opracowanie własne

W czasie prac terenowych jako osnowa geodezyjna wy-
korzystywane są istniejące lub specjalnie założone na po-
trzeby pomiarów punkty. Mogą stanowić one zarówno sta-
nowiska tachymetru, jak i punkty nawiązania. Wynikiem 
wyrównania obserwacji pozyskanych w czasie pomiarów są 
współrzędne punktów reprezentujących mierzony tor. 
Stanowią one punkt wyjścia dla późniejszych prac. Jednym 
z nich jest projekt regulacji, który pozwala zweryfikować 
i poprawić geometrię toru. Przekłada się to na zwiększenie 
parametrów eksploatacyjnych, skrócenie czasu przejazdu 
i zwiększenie bezpieczeństwa [8]. Projekt wykonywany jest 
zwykle w ramach modernizacji drogi szynowej, towarzy-
sząc pozostałym pracom torowym. Regulacja osi toru wy-
konywana jest według ustalonych kryteriów i założeń. 
Może ona mieć na celu przywrócenie geometrii do stanu 
określonego w projekcie technicznym lub alternatywnie 
obejmować przeprojektowanie i dopasowanie układu geo-
metrycznego toru do najkorzystniejszego w danych warun-
kach wariantu. Projekt regulacji osi toru opracowywany 
jest zazwyczaj w specjalistycznym oprogramowaniu. Jedną 
z popularniejszych metod wpasowania geometrii w zbiór 
punktów z pomiaru jest wieloelementowa analiza regresji. 
Efektem wykonanego projektu regulacji jest raport z prze-
sunięciami w stosunku do obecnej osi toru. Nowa oś toru 
wyznaczana jest w terenie na podstawie miar od znaków 
geodezyjnej osnowy specjalnej.

Rys. 2. Samorejestrujący toromierz elektroniczny TEC-1453 N3
Źródło: opracowanie własne

Przykładowe wykresy szerokości i przechyłki, wygenero-
wane na podstawie danych z toromierza, zamieszczone są na 
rysunku 3. W trakcie pomiaru możliwe jest także rejestro-
wanie napotkanych obiektów, wydarzeń lub uszkodzeń toru 
wraz z kilometrażem ich wystąpienia. Wyniki zapisywane są 
na bieżąco w pamięci wewnętrznej urządzenia. Do obsługi 
urządzenia wystarczająca jest jedna osoba kierująca wózek. 
W razie potrzeby możliwe jest zatrzymanie pracy, szybkie 
usunięcie toromierza z toru i jej wznowienie w dowolnym 
momencie. Przed pomiarem toromierz wymaga krótkiej ka-
libracji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. 
W przypadku posiadania fizycznie zaznaczonego w terenie 
kilometrażu badanego odcinka, możliwy jest niezależny po-
miar parametrów geometrii toru. Traktowany może być jako 
pomiar kontrolny dla toromierza samorejestrującego i wyko-
nywany na krótkich lub problematycznych odcinkach. 
Najprostszą opcją takiego pomiaru jest pomiar samym toro-

a b
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Rys. 3. Przykładowe wykresy wygenerowane na podstawie danych z toromierza TEC-1453 N3
Źródło: opracowanie własne

mierzem w wariancie z zatrzymywaniem się nad kolejnymi 
punktami pomiarowymi i manualnym odczytem parame-
trów w żądanym miejscu. Niezależnie od rejestracji wyników 
przez toromierz analogiczny możliwy jest do wykonania po-
miar toromierzem ręcznym. Precyzyjne wartości przechyłki 
toru w ramach kontroli otrzymuje się także na postawie po-
miaru niwelacyjnego punktów na główkach lewej i prawej 
szyny oraz obliczenia różnicy ich wysokości.

Badania profilu poprzecznego szyny
Często występującym problemem eksploatacji torowisk 
tramwajowych jest zużycie boczne szyn. Zasadnicza zależność 
między jego stopniem a promieniem łuku jest następująca: 
im mniejszy promień łuku kołowego, tym większe zużycie 
boczne. Jest to potwierdzone wieloma badaniami i widoczne 
szczególnie na pętlach tramwajowych [10,11]. Przyjmuje ono 
największe wartości w łukach o małym promieniu, podda-
wanym intensywnej eksploatacji. Dodatkowym obciążeniem 
dla szyn jest ruch taboru o często niekorzystnym wpływie 
na stan i zużycie toru. Od momentu opublikowania wytycz-
nych [5,6] w charakterystyce używanego taboru zaszły istot-
ne zmiany. Tramwaje obecnie są dłuższe (nawet do 45 m), 
cięższe (masa próżnego wagonu na jeden wózek dochodzą-
ca do 15 t) i szybsze (prędkość maksymalna 70–80 km/h). 
Często rezygnuje się też z wagonów doczepnych i korzysta 
z taboru wieloczłonowego. Dzisiejsze tramwaje różnią się od 
siebie głównie rodzajem wózków (obrotowe lub nieobrotowe) 
oraz rodzajem osadzenia kół i geometrią kontaktu zestawów 
kołowych (klasyczne zestawy kołowe, koła swobodne lub oś 
portalowa) [12]. Boczne zużycie szyn można ograniczać po-
przez ich smarowanie, przenoszenie części ruchu taboru na 
inne odcinki i pętle lub ograniczanie dopuszczalnej prędkości. 

Skutecznym sposobem badania wartości, rozkładu i po-
stępu zużycia bocznego w czasie jest pomiar profili po-
przecznych szyn. Kontrola może być wykonywana w rów-
nych odstępach lub w wybranych miejscach. Pojedynczy 
pomiar prowadzony jest zawsze dla pojedynczej szyny. Do 
wykonania takich badań wykorzystany jest profilomierz 
XY, który zaprezentowany został na rysunku 4. 

Obserwacje powinny być na bieżąco opisywane, by umoż-
liwić łatwą identyfikacji miejsca pomiaru pojedynczego prze-
kroju szyny. Wykonane profile wczytywane są do programu 
umożliwiającego wyświetlanie i analizę obserwacji. Wymagają 
one dodatkowo dopasowania do odpowiedniego wzoru szyny. 
Oprogramowanie pozwala także na nałożenie na siebie i po-

Rys. 4. Profilomierz do szyn i rozjazdów XY 
Źródło: opracowanie własne

równanie tych samych miejsc, pomierzonych w różnych okre-
sach. Przykładowe profile wykonane za pomocą profilomerza 
XY zostały zamieszczone na rysunku 5.

Pomiar twardości szyn tramwajowych
Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokal-
nym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni 
badanego przedmiotu wskutek wciskania w nią drugiego 
twardszego ciała zwanego wgłębnikiem. Przepisy dotyczą-
ce zagadnienia pomiaru twardości szyn obejmują polskie 
i międzynarodowe normy [2,3,13,14] oraz warunki wyko-
nania i odbioru szyn kolejowych [15,16]. Wykonywane są 
one najczęściej w oparciu o metodę i skalę twardości Leeba 
(HL). Oznaczenie twardości metalu w skali Leeba polega 
na pomiarze prędkości masy udarowej przed i po uderzeniu 
w próbkę przez bijak. Do pomiaru służą twardościomie-
rze złożone z modułu elektronicznego (urządzenie wskazu-
jące) i mechanicznej głowicy uderzeniowej (bijaka). Bijak 
zawiera układ napędowy ze sprężyną, masę uderzeniową 
oraz cewkę wewnątrz której się porusza. Przykładem twar-
dościomierza przenośnego jest model MC-660A D (rys. 6a). 
Zastosowanie tego przyrządu obejmuje pomiar twardości 
różnych gatunków stali, żelaza oraz różnorodnych stopów 
metali i niemetali. Twardościomierz MC-660A D wykonu-
je pomiary próbki w skali twardości Leeba (HL). Zazwyczaj 
wynik ten przeliczany jest automatycznie w urządzeniu 
na bardziej reprezentatywną wartość w skali twardości 
Brinella (HBW). Twardość w tej skali jest stosunkiem siły 
P wciskającej wgłębnik do pola A trwałego odcisku, który 
w postaci czaszy kulistej utworzy się na powierzchni mate-
riału, co obrazuje wzór (2):

     
 (2)

Skala ta przyjmuje zakres od 3 do 650 jednostek. Warunki 
Id-106 [16] wskazują, by wyniki pomiarów twardości były 
przeprowadzane na linii środkowej powierzchni tocznej głów-

Rys. 5. Skalibrowane profile z różnych okresów pomiarowych nałożone na siebie (a) oraz 
profile szyny przed i po wykonaniu napawania szyn, z widocznym zużyciem bocznym (b)
Źródło: opracowanie własne



23

TransporT miejski i regionalny 02 2019

w komplecie z belką pomiarową. Sprawdzenie parametrów 
geometrycznych pozwala wykonać samorejestrujący toro-
mierz elektroniczny po odpowiednim jego przystosowaniu 
do charakterystyki tras tramwajowych. Alternatywne dla 
niego rozwiązania mogą stanowić toromierz ręczny (pomiar 
szerokości i przechyłki) oraz niwelacja (pomiar przechyłki). 
Wykonanie profili poprzecznych szyny za pomocą profilo-
mierza do szyn i rozjazdów pomaga w wykryciu i badaniu 
zużycia bocznego. Natomiast twardość szyn może być kon-
trolowana w odpowiednich miejscach z użyciem twardościo-
mierza przenośnego. Posiadanie szerokiej gamy technik po-
miarowych daje duże możliwości prowadzenia różnorodnych 
badań. Pozyskane w wyniku prac terenowych dane opisują 
różne aspekty mierzonego obiektu. Wyniki inwentaryzacji 
po odpowiednim opracowaniu stanowią podstawę wyko-
nania szeregu analiz nawierzchni stalowej torowiska tram-
wajowego. Opracowanie danych jest możliwe dzięki stale 
rozwijanemu oprogramowaniu komputerowemu. Techniki 
i metodologia pomiarów stosowanych w opisanych zagad-
nieniach są cały czas udoskonalane. Dodatkowo wprowa-
dzane są coraz to nowsze modele przyrządów pomiarowych 
i rozwiązań sprzętowych.
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Rys. 6.  
Twardościomierz MC-660A D (a) 
oraz położenie punktu RS na 
szynie (b)
Źródło: (a) opracowanie własne, (b) [15]

ki szyny (punkt RS). Nie powinny się one różnić między sobą 
więcej niż 30 HBW dla danej szyny. Natomiast wyniki po-
miaru twardości nie powinny odbiegać o więcej niż +/- 15 
HBW od wyniku średniego. Metoda ta należy do prób nisz-
czących z uwagi na duży rozmiar odcisku. Najczęściej stoso-
wana jest przy odbiorze materiałów hutniczych.

Procedurę dokonywania pomiarów opisuje norma [15]. 
Wytyczne dla pomiaru twardości wskazują, by wybór 
i przygotowanie elementu do badania umożliwiało możli-
wie wysoką dokładność pomiaru. Mierzona próbka musi 
być stabilnie zamocowana, a jej powierzchnia musi być czy-
sta i wolna od pozostałości oleju, rdzy, powłok i farby. 
Powinna być także wypolerowana do pojawienia się meta-
licznego połysku. Duża chropowatość mierzonej powierzch-
ni może powodować zaniżone lub błędne wyniki pomiaru. 
Powierzchnia, w którą uderza bijak, powinna mieć jednoli-
tą twardość, a dla całego pomiaru należy stosować ten sam 
typ bijaka. Twardość rowkowych szyn tramwajowych za-
zwyczaj bada się tylko w osi powierzchni tocznej główki 
szyny w punkcie RS, widocznym na rysunku 6b. Twardo-
ściomierz przed wykonaniem pomiarów powinien być od-
powiednio skonfigurowany. W przypadku pomiaru wielo-
krotnego odstęp między punktami odbicia powinien wyno-
sić minimum 3 mm, natomiast odległość od środka 
wgłębienia do krawędzi (rogu) próbki minimum 5 mm. 

Podsumowanie
W artykule przybliżone zostały techniki pomiarowe umoż-
liwiające badanie stanu technicznego tras i pętli tramwajo-
wych. Dla wybranych zagadnień badawczych zaproponowa-
no konkretne modele sprzętu. Część z nich to rozwiązania 
będące adaptacją sprawdzonych technik i rozwiązań ko-
lejowych. Niektóre z prac realizowane są z użyciem odpo-
wiednich technik geodezyjnych. Do pomiaru osi toru i jego 
niwelety możliwe jest wykorzystanie metody biegunowej 
3D, wykonywanej za pomocą tachymetru precyzyjnego 

a)

b)
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Streszczenie: W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo 
funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego 
regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej roz-
budowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę od-
grywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczo-
na i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru 
lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich 
wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące 
w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, infrastruktura transportowa, sys-
tem transportowy, korytarze transportowe. 

centra logistyczne jako istotny element  
sieci infrastruktury logistycznej1

Wprowadzenie
Systemy transportowe są ważnym elementem rozwoju go-
spodarki oraz związanymi z nią usługami logistycznymi. 
Z uwagi na złożony charakter systemów transportowych 
i dedykowanej dla nich infrastruktury transportowej, któ-
rej budowa jest czasochłonna i kapitałochłonna, jej rozwój 
powinien być planowany z wyprzedzeniem. 

Przez ostatnie lata bardzo dużo uwagi poświęca się logi-
styce jako obszarowi działalności gospodarczej, pozwalają-
cej znacząco obniżyć koszty funkcjonowania przedsię-
biorstw i całej gospodarki. Polska, z racji swojego położe-
nia, stała się miejscem, w którym firmy z branży logistycz-
nej coraz częściej budują swoje centra magazynowe. Przez 
nasz kraj przebiegają cztery paneuropejskie korytarze 
transportowe oraz trzy towarowe korytarze kolejowe. 

Dobrze rozwija się też infrastruktura portowa, dysponu-
jemy, dochodzącą najdalej na zachód, linię szerokotorową. 
Potencjał dla rozwoju usług logistycznych jest znaczący, 
jednak stajemy też wobec wielu niekorzystnych uwarunko-
wań wynikających z zaniedbań czy braku ważnych działań 
przygotowujących tworzenie sprzyjających warunków dla 
dalszego dynamicznego rozwoju usług logistycznych. 
Możemy do nich zaliczyć między innymi brak wystarczają-
cej ilości oraz, zły stan kolejowej infrastruktury przeładun-
kowej, degradację dróg wodnych czy likwidowanie łańcu-
chów transportowych wykorzystujących przyjazne środo-
wisku gałęzie transportu, takie jak kolej czy żegluga 
śródlądowa. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: J. Dyduch 
40%, H. Zielskiewicz 30%, T. Marciniec 30%.

Mając na uwadze coraz większą rywalizację pomiędzy 
dużymi międzynarodowymi koncernami o rynki zbytu oraz 
znaczącą nadprodukcję, skutkującą powstaniem rynku 
klienta, sprawnie logistyczne procesy transportowo-maga-
zynowe i zarządzanie nimi stało się ważnym elementem 
walki konkurencyjnej pomiędzy dużymi koncernami na 
globalnym rynku. Kapitał zamrożony w wyprodukowa-
nym towarze do czasu jego zbycia nie rotuje, a tym samym 
nie przynosi dodatkowego dochodu. 

Działania logistyczne pojmowane jako złożony system 
możemy podzielić na etapy, w których łatwo wyłonić po-
szczególne ogniwa łańcuchów dostaw. Warunkiem powo-
dzenia funkcjonowania łańcuchów dostaw jest stworzenie 
spójnej organizacji działającej w układzie sieciowym, której 
części przyczyniają się do powodzenia całości. Skuteczne 
i efektywne kierowanie łańcuchami dostaw wymaga zastoso-
wania nowych rozwiązań organizacyjnych. Duże szanse 
osiąg nięcia sukcesu w tym zakresie stwarzają logistyczne 
koncepcje zarządzania całymi łańcuchami dostaw oraz pro-
cesami, w których wykorzystuje się nowoczesne narzędzia 
techniczne, informatyczne oraz ekonomiczne.

W procesach logistycznych na każdym etapie wykorzy-
stuje się transport. Począwszy od dostarczenia surowców 
i półproduktów do miejsca produkcji, poprzez transport we-
wnątrzzakładowy w procesach wytwarzania czy magazyno-
wania, przewozy pomiędzy centrami logistycznymi na duże 
odległości, czy tak zwany odwozowo-dowozowy na ostatnim 
etapie. Procesom logistycznym na każdym etapie powinien 
towarzyszyć przepływ informacji. Od niezawodności syste-
mów informatycznych zależy efektywność i jakość łańcu-
chów dostaw. 

Gospodarka rynkowa i ostra konkurencja, również po-
między firmami logistycznymi, wymusiły orientację na 
klienta, co skutkuje zapewnieniem kompleksowej obsługi. 
Jeśli firmy logistyczne i transportowe mają spełnić wymaga-
nia klienta co do ilości, terminu i wysokiej jakości świadczo-
nych usług, to niewątpliwie znaczną część odpowiedzialności 
za logistyczny system dostaw przejmują systemy transporto-
we, które stanowią jeden z najistotniejszych czynników tech-
nicznej infrastruktury w procesach logistycznych. 

Dwa istotne aspekty tj. sprawny przepływ produktów 
oraz minimalizacja kosztów tych przepływów mogą decydo-
wać o wyborze gałęzi transportu realizujących przewóz. 
Kompleksowość obsługi o odpowiednim standardzie przy  
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akceptowalnej cenie, co w konsekwencji wpływa na zadowo-
lenie klienta ze świadczonych usług, dla wielu firm logistycz-
nych staje się jedną z podstaw długofalowej strategii rozwoju. 

W sprawnie działających łańcuchach dostaw jednym 
z istotnych elementów jest szybkość, a zarazem elastyczność 
działań dostosowanych do potrzeb finalnego odbiorcy usług. 
Uwarunkowania rynkowe, ukształtowane w gospodarce glo-
balnej, w tym i w wymianie handlowej, dążenie do minima-
lizacji zapasów, zgodnie z zasadą just in time (dokładnie na 
czas), wymagają precyzyjnie działających systemów logi-
stycznych funkcjonujących w układzie sieciowym, w którym 
można wykorzystać potencjały wielu firm tworzących sieć 
powiązań. 

Oceniając procesy transportowe i wykorzystanie w nich 
różnych rodzajów środków transportu oraz infrastrukturę 
dedykowaną dla danej gałęzi, widać, że transport samocho-
dowy cechuje się większą elastycznością. W ostatnich deka-
dach rozwój przemysłu motoryzacyjnego jest dominujący. 
Takie podejście wynika z faktu, iż w okresie po drugiej woj-
nie światowej stał się on istotnym ogniwem napędowym 
rozwoju całej gospodarki. Transport drogowy nigdy nie po-
nosił wszystkich kosztów swojego funkcjonowania i nadal 
pokrywają je budżety państw, a więc przenoszone są na całe 
społeczeństwa. Jedną z ważnych przyczyn uzyskiwania 
przewagi na rynku transportowym jest infrastruktura 
wsparcia logistycznego, w tym wszelkiego rodzaju punk-
tów ładunkowych. 

Transport kolejowy, podobnie jak wodny śródlądowy, 
powinien wykorzystywać w budowaniu łańcuchów trans-
portowych również transport samochodowy. Potrzebne są 
więc punkty przeładunkowe różnej wielkości i typu, po-
cząwszy od centrów logistycznych poprzez duże terminale 
typu railporty, po terminale intermodalne czy konwencjo-
nalne, do najprostszych, jakimi są ogólnodostępne punkty 
za- i wyładunkowe. 

Ponieważ infrastruktura transportowa jest kosztowna, de-
cyzję o jej budowie należy zaplanować z wyprzedzeniem. 
Niestety w naszym kraju najczęściej nie planuje się rozlokowa-
nia przeładunkowej infrastruktury punktowej. Dotyczy to za-
równo centrów logistycznych, jak i terminali konwencjonal-
nych czy intermodalnych oraz centrów magazynowych. 
Infrastruktura ta powstaje często w oparciu o inicjatywy lokal-
nych władz oraz prywatnego biznesu niż w wyniku plano-
wania na szczeblu krajowym, a więc odpowie  dzialnych 
resortów. Planowanie przez ministerstwa byłoby realizowa-
ne w układzie sieciowym, obejmującym swoim zasięgiem 
obszar całego kraju. 

 
centra logistyczne 
Sieć centrów logistycznych jako największych i najbardziej 
zaawansowanych organizacyjnych obiektów świadczenia 
usług logistycznych powinna obejmować swym zasięgiem 
oddziaływania cały teren kraju. Możemy ją zdefiniować 
jako obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastruktu-
rą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne 
związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem 
i wydawaniem towarów oraz usługi temu towarzyszące, 

w tym przeładunkowe, świadczone przez – niezależne od 
nadawcy lub odbiorcy – podmioty gospodarcze.

Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć centrów logistycz-
nych. Prywatne centrum logistyczne Clip w Swarzędzu pod 
Poznaniem jest największe i najbardziej zaawansowane tech-
nologicznie. Tutaj terminal intermodalny powstał przy wy-
korzystaniu środków pomocowych. Kolejne centrum logi-
styczne, w Gliwicach, powstało z inicjatywy władz samorzą-
dowych i to miasto Gliwice jest jego głównym właścicielem. 
Centrum to powstało na terenie portu śródlądowego przy 
Kanale Gliwickim. Centrum logistyczne w Sławkowie, któ-
rego większościowym właścicielem jest Centrala Zaopatrzenia 
Hutnictwa, a więc i Agencja Rozwoju Przemysłu, zlokalizo-
wane jest przy linii szerokotorowej LHS. Centrum powstało 
na terenach byłego terminalu przeładunkowego rudy i wę-
gla. Dwa kolejne centra logistyczne zostały utworzone przez 
PKP Cargo na bazie byłych rejonów przeładunkowych na 
granicy wschodniej, na styku torów o prześwicie 1435 mm 
i 1520 mm. Centrum logistyczne w Małaszewiczach przy 
granicy z Białorusią i w Medyce-Żurawicach przy granicy 
z Ukrainą są centrami granicznymi i ich funkcja jest odmien-
na od pozostałych i polega na świadczeniu usług przeładun-
kowych na granicy dwóch systemów transportowych funk-
cjonujących na torach 1435 mm i torach 1520 mm. Funkcja 
magazynowa w tym przypadku sprowadzona została raczej 
do czasowego składowania towarów sypkich, takich jak wę-
giel czy zrębki. Jednak i w tych rejonach możemy zaobserwo-
wać coraz większe zainteresowanie korzystaniem z powierzch-
ni magazynowych. Funkcjonujące w naszym kraju centra logi-
styczne zlokalizowane są w dość charakterystycznych 
lokalizacjach o ukształtowanych i stabilnych potokach ładun-
ku i nie tworzą sieci. Mają one różną wielkość, formę organiza-
cyjną oraz świadczą odmienne usługi logistyczne. Trudno jest 
jednoznacznie ocenić, jak powinna wyglądać sieć i jakie centra 
logistyczne powinny stanowić uzupełnienie już istniejących. 
Wymaga to szerszych analiz rynku, a w szczególności obec-
nych i przyszłych potoków ładunków. Obiekty te możemy 
scharakteryzować w zależności od wielkości, rodzaju świadczo-
nych usług, zasięgu oddziaływania oraz struktury własnościo-
wej, np. kapitał prywatny, państwowy itp. Klasyfikacje cen-
trów logistycznych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Klasyfikacja centrów logistycznych
Źródło: opracowanie własne
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Infrastruktura logistyczna
Niezależnie od klasyfikacji, centra logistyczne posiadają 
wspólną cechę w zakresie oddziaływania na potoki ładunków 
oraz łańcuchy dostaw. Systematyzują a zarazem kanalizują 
przepływ towarów, co ma duże znaczenie w zakresie plano-
wania, a następnie budowy infrastruktury liniowej. Do miejsc, 
w których skupiona jest praca przeładunkowa oraz magazyno-
wa, łatwiej i przy znacznie mniejszych nakładach finansowych 
możliwe jest doprowadzenie dróg oraz linii kolejowych. 

W Polsce nie powstał żaden program wspierający rozwój 
infrastruktury przeładunkowej, więc firmy z branży logi-
stycznej lub deweloperzy powierzchni magazynowych budu-
ją obiekty, kierując się możliwością pozyskania tanich grun-
tów z dobrym dostępem do dróg. Są one często o małej prze-
pustowości i nośności, zatem wraz z rosnącymi potokami 
ładunków wymagają rozbudowy. Przy wyborze lokalizacji 
nie uwzględnia się szerokiej perspektywy spojrzenia na 
kształtowanie się potoków ładunków w otaczającej sieci in-
frastruktury transportowej. Efektem braku planowania w tej 
dziedzinie jest „obrastanie” miast magazynami w kilku loka-
lizacjach, do których trzeba doprowadzać drogi lub moderni-
zować istniejące, by miały odpowiednią przepustowość i no-
śność (rys. 2). Magazyny te powstają najczęściej z dala od linii 
kolejowych, a więc nastawione są na obsługę przez transport 
samochodowy. W polityce transportowej Unia Europejska 
wytyczyła kierunki w zakresie preferencji transportu ładun-
ków koleją czy drogami wodnymi zamiast transportu samo-
chodowego. Już teraz należy rozpocząć działania na rzecz 
rozwoju przyjaznych środowisku gałęzi transportowych. 

Gospodarka regionów wolniej rozwijanych się wymaga 
nowych rozwiązań, pozwalających na kreowanie silnego 
wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu efektywnego sys-
temu transportowego, a jednocześnie umożliwiających 
osiągnięcie korzyści na rynku wewnętrznym. Rozwiązania 
te zmierzają do sukcesywnego zmniejszania roli transportu 
drogowego i promocji ekologicznych środków transportu. 
Rozwój logistyki, budowanie łańcuchów dostaw czy też sie-
ci opartych – tam gdzie to jest możliwe – na transporcie 
kolejowym i wodnym będzie sprzyjało ochronie środowiska 
naturalnego. Jest bardzo istotne dla regionów, w których, 
z uwagi na walory przyrodnicze, turystyka była dotychczas 
istotnym źródłem dochodu społeczeństwa. 

Regiony te, dążąc do uzyskiwania lepszych efektów ekono-
micznych, muszą szukać optymalnych rozwiązań, uwzględ-
niających racjonalne potrzeby gospodarki przy uwzględnieniu 
wymogów ekologicznych. Zarówno osiąganie wysokich efek-
tów ekonomicznych, bez respektowania zasad ekologii, jak 
i nienaruszalność środowiska naturalnego bez liczenia się z re-
aliami gospodarczymi nie jest racjonalnym podejściem. 
W równej mierze dotyczy to transportu jako dziedziny aktyw-
ności gospodarczej i jego wpływu na środowisko naturalne. 

Brak dalekowzroczności w planowaniu budowy ciągów 
transportowych przyczyni się do powstania w przyszłości 
barier rozwoju gospodarczego oraz jakości życia ludności. 
Jedną z determinant rozwoju aglomeracji jest jej dobrze 
rozwinięta infrastruktura miejska, która powinna być połą-
czona z sieciami transeuropejskimi. Miasta i aglomeracje 
powinny pełnić rolę punktów węzłowych w zakresie infra-
struktury transportowej, a nie stawać się wąskimi gardłami 
transeuropejskiego systemu transportowego. Z tego punk-
tu widzenia istotnym elementem jest rozwój korytarzy 
transportowych i infrastruktury transportowej, która jest 
ich elementem. Brak obwodnic, zarówno dla transportu 
kolejowego, jak i samochodowego, przyczynia się do pro-
blemów komunikacyjnych miast. Użyteczność transportu 
jest tym większa, im silniejsze i bardziej systemowe są po-
wiązania między jego poszczególnymi formami, a więc po-
między systemem transportowym aglomeracji miejskiej 
oraz międzyregionalnym, co skutkuje prawidłowym funk-
cjonowaniem całej sieci. Miejska infrastruktura transportowa 
składa się z infrastruktury różnych gałęzi transportowych i po-
winna być dostosowana do specyfiki danego obszaru, a za-
razem powiązana z sieciami regionu i kraju. 

Punktami integrującymi poszczególne fragmenty łańcu-
cha transportowego są terminale kontenerowe i centra logi-
styczne. Jednak obszary, na których funkcjonują, to najczę-
ściej już nie tylko infrastruktura logistyczna, ale także miej-
sca występowania tzw. specjalnych stref ekonomicznych, 
parków przemysłowo-technologicznych czy wolnych obsza-
rów celnych. W planowaniu przestrzennym obszarów prze-
mysłowych należy tworzyć przyszłą obsługę transportową 
w zgodzie z zaleceniami polityki transportowej UE. Istotnym 
elementem strategii budowania sieci terminali kontenero-
wych jest właściwe uwidocznienie ich oferty na rynku w prze-
myśle, firmach transportowych, a przede wszystkim u spe-
dytorów. Wsparcie lokalnych administracji i właściwa pro-
mocja umożliwiają sprawne rozpoczęcie działalności. 

Dla zapewnienia wzrostu potoków ładunków konieczne 
jest właściwe umiejscowienie terminali. Ważnym aspektem 
związanym z budową lub modernizacją terminali intermo-
dalnych jest zapewnienie wzrostu jakości obsługi oraz moż-
liwości składowania jednostek intermodalnych i rozszerzanie 
zakresu usług logistycznych, często nazywanych okołoprze-
wozowymi. Zniesienie barier w transporcie wielo gałę ziowym 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na czas i cenę prze-
wozu ładunku. Niwelowanie barier na styku dwóch syste-
mów możemy osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich 
technologii transportu, a więc również przewozów inter-
modalnych (rys. 3). 

Rys. 2.  
Obecny układ centrów magazy-
nowych w aglomeracji
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Sieci centrów logistycznych współpracujących ze sobą 
funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej np. we 
Włoszech, Niemczech czy Austrii. Powstały one z inicjaty-
wy władz państwowych oraz samorządów lokalnych. 
Program budowy centrów logistycznych był też realizowa-
ny na Węgrzech. W tabeli 1 przedstawiono ogólną charak-
terystykę wybranych centrów logistycznych w krajach 
Europy Zachodniej.

Nowe uwarunkowania gospodarcze kształtują infrastruk-
turę transportową, dlatego też w zakresie szeroko pojętych 
punktów ładunkowych także powinny następować zmiany. 
Oprócz centrów logistycznych, jako największych i najbar-
dziej zaawansowanych obiektów infrastruktury logistycz-
nej, czy terminali intermodalnych i konwencjonalnych 
oraz najprostszych obiektów, do których zaliczamy punk-
ty ładunkowe, powinny powstawać obiekty pośrednie, 
takie jak terminale typu railport, czyli punkty koncentracji 
prac ładunkowych i usług logistycznych, które pełniłyby rolę 
miejsca załadunku dla tzw. przewozów rozproszonych. 
Terminal takiego punktu powinien być uniwersalny, a w jego 
skład wchodziłyby place składowe, niewielkie magazyny 
z rampami załadunkowymi, umożliwiające również obsługę 
małych potoków ładunków intermodalnych. Rozwój tego 
rodzaju infrastruktury daje szanse na reaktywację w trans-
porcie kolejowym tak zwanych przewozów rozproszonych. 
Terminale typu railport, poprzez wykorzystywanie budowy 
kolejowo-samochodowych łańcuchów transportowych, po-
dobnie jak jest to w przewozach intermodalnych, są w stanie 
generować duże potoki ładunków. Punkty takie to alternaty-
wa dla organizacji drogich przedsięwzięć typu centrum logi-
stycznego, na budowę których w wielu lokalizacjach jest już 
za późno. Obiekty mniejsze, a jednocześnie tańsze w budo-
wie, w zależności od potrzeb przekształcane byłyby w lokal-
ne centra logistyczne. Większość specjalnych stref ekono-
micznych i parków przemysłowych powstałych w ostatnich 
kilkunastu latach pozbawionych jest dostępu do infrastruk-
tury kolejowej. Tworząc tego typu obiekty, nie planowano 
doprowadzenia torów bocznicowych, nie pozostawiano wol-
nego terenu na ten cel, więc nie będzie możliwości doprowa-
dzenia transportu kolejowego do tych terenów. Dla tych ob-
szarów generujących potoki ładunków rozwiązaniem mogą 
być terminale intermodalne i typu railport pracujące w ukła-
dzie sieciowym. 

Logistyczna infrastruktura, funkcjonująca w układzie sie-
ciowym, obejmująca swym zasięgiem cały kraj, jest jednym 
z elementów zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze 
konieczność zrównoważonego rozwoju gałęzi transportu, na-
leży także rozwijać transport kolejowy i zwiększać jego 
udział w podziale rynku. 
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Rys. 3. Model usystematyzowanego zagospodarowania infrastruktury logistycznej i miejskiej

Ogólna charakterystyka wybranych centrów logistycznych  
w krajach Europy Zachodniej
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Niemcy Lubeka
Stowarzy-
szenie  
Non Profit

regionalne 
wirtualne 24 Wspierane 

inwestycji

Morski terminal 
kolejowy i pro-
mowy. Terminal 
kontenerowy 
szyna – droga

Niemcy Brema Spółka 
z o.o. regionalne 200 Usługi logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Niemcy Duisburg Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 265 Ładunki niebez-

pieczne

Terminal konte-
nerowy woda – 
szyna – droga

Niemcy
Frankfurt 
nad 
Menem

Spółka 
z o.o. 

Regionalne 
specjali-
styczne

30 Usługi logistyczne
Terminal konte-
nerowy woda – 
szyna – droga

Niemcy Drezno Spółka 
z o.o. 

Regionalne 
rozpro-
szone

80 Produkcja, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna- 
droga – woda 
– szyna – droga

Niemcy Lipsk Spółka 
z o.o. regionalne 340 Produkcja, usługi 

logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Austria Graz Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 50

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Węgry Sopran
BILK

Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 36

Transport 
kombinowany, 
ogólnodostępny, 
dostępne usługi 
logistyczne oraz 
wynajem po-
wierzchni maga-
zynowych

Terminal kom-
binowany szyna 
droga i terminal 
ro-l a

Węgry Soroksar Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 90

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne 

Terminal konte-
nerowy szyna – 
droga, terminal  
ro – lo w budowie

Włochy Padwa Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

200

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Włochy Werona Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

250

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Włochy Bolonia Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

250

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Źródło: Sprawozdania dr. hab. Ireneusza Fechnera z badań w ramach programu Polloko 

Tabela 1
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dr inż., Stowarzyszenie Inżynierów 
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Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, 
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i Techników Komunikacji RP, ul. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia uzasadnienie ogłoszenia przez Zarząd 
Krajowy SITK RP roku 2018 – Rokiem Inżyniera Ernesta Malinowskiego, 
przedsięwzięcia i działania podejmowane w jego ramach w Polsce, zarów-
no krajowe, jak i regionalne, oraz w Peru, sposób ich zrealizowania i wy-
nikające z nich wnioski.  
Słowa kluczowe: Ernest Malinowski, historia kolejnictwa, kolej Malinow-
skiego w Peru, SITK RP.

Przedsięwzięcia i działania zorganizowane 
w roku 2018 przez Stowarzyszenie  
inżynierów i Techników Komunikacji RP  
dla uczczenia 200. rocznicy urodzin  
inż. ernesta Malinowskiego1,2

Wprowadzenie
Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP jest upamiętnianie i popu-
laryzowanie wybitnych twórców techniki komunikacyjnej 
(transportowej) oraz skonstruowanych przez nich dzieł 
i obiektów inżynierskich w Polsce i poza jej granicami. 
Świadomość o tych dokonaniach wśród współczesnych 
członków Stowarzyszenia, ale też w środowisku technicz-
nym komunikacji, wzmacnia motywację do obecnej dzia-
łalności na rzecz rozwoju tej dziedziny techniki. 

Pośród wielu byłych konstruktorów techniki komuni-
kacyjnej: Stanisława Wysockiego, Stanisława Kierbedzia, 
Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, Karola Wątorka, 
Józefa Nowkuńskiego, Czesława Jaworskiego, utrwalonych 
we wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń tablicami, statu-
etkami i medalami pamiątkowymi nadawanymi przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
jako wyróżnienie za osiągnięcia współczesnym twórcom, 
ważne miejsce zajmuje inżynier Ernest Malinowski – pro-
jektant i wykonawca unikalnego dzieła: najwyżej położo-
nych linii kolejowych na świecie, które skonstruował w pe-
ruwiańskich Andach, w drugiej połowie XIX wieku. 

Korzystając z pomysłu znanej dziennikarki i podróż-
niczki Elżbiety Dzikowskiej, 100. rocznicę jego śmierci śro-
dowisko techniczne komunikacji uczciło w 1999 roku na 
wiele sposobów – okolicznościowymi wydarzeniami i pa-
miątkami, z których największym osiągnięciem było posta-
wienie pomnika – rzeźby wykonanej z polskiego granitu 
przez prof. Gustawa Zemłę, w najwyżej położonym punk-
cie linii kolejowej w Andach (4818 m n.p.m.) (fot. 1). 

Kontynuując tradycję utrwalania pamięci inżyniera 
Ernesta Malinowskiego, wobec przypadającej 5 stycznia 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.
2 Artykuł opracowano na podstawie materiałów Komitetów Roku Malinowskiego 

i sprawozdań jednostek regionalnych SIT RP.

2018 roku 200. rocznicy urodzin tego wielkiego patrioty, 
projektanta i budowniczego kolei, w dziewiętnaście lat po 
tamtych wydarzeniach, a więc prawie jedno pokolenie inży-
nierów i techników komunikacji później, Zarząd Krajowy 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
uchwałą nr 34/2014–2018 ustanowił 2018 – Rokiem 
Inżyniera Ernesta Malinowskiego. Dla godnego i sprawne-
go przeprowadzenia programu działań podejmowanych 
w ramach obchodów tego roku, powołano Komitet 
Honorowy w składzie: przewodniczący Andrzej Adamczyk 
– minister infrastruktury, Alberto Salas Barahona – amba-
sador Peru w Polsce, prof. Janusz Dyduch – prezes SITK 
RP, prof. Wiesław Starowicz – prezes honorowy SITK RP, 
dr Andrzej Gołaszewski – prezes honorowy senior SITK 
RP, Elżbieta Dzikowska – dziennikarka i podróżniczka, 
prof. Gustaw Zemła – twórca pomnika inż. E. Malin ow-
skiego, Danuta Bartkowiak – autorka książki o inż. E. 
Malinowskim, Mirosław Antonowicz – członek zarządu 
PKP SA, Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, Marek Chraniuk – prezes zarządu PKP 
Intercity SA, Katarzyna Kucharek – prezes Fundacji Grupy 
PKP, Mikołaj Turowski – dyrektor Biura Komunikacji 
i Promocji PKP SA, Adam Wielądek – były minister trans-
portu, honorowy przewodniczący UIC, Mieczysław 
Muszyński – były minister transportu, Wojciech Rybak – 
członek zarządu SITK RP, Marcin Skłodowski – PKP 
Intercity SA, Krzysztof Krasowski – PKP Intercity SA, 
Kamila Łuczyńska-Wilczek – PKP Intercity SA, Joanna 
Kazimierska – dyrektor Stacji Muzeum, Iwona Karasiewicz 

Fot. 1. Pomnik inż. E. Malinowskiego na najwyżej położonym punkcie linii kolejowej przez 
niego wybudowanej – Ticlio, wys. 4818 m n.p.m.
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– Instytut Kolejnictwa, Marek Moczulski – PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, Józefa Majerczak – prezes Oddziału 
SITK RP w Krakowie i Komitet Wykonawczy w składzie: 
przewodniczący Waldemar Fabirkiewicz – sekretarz gene-
ralny SITK RP, Hanna Kwiatkowska – dyrektor biura 
Zarządu Krajowego SITK RP, Martyna Lis – biuro Zarządu 
Krajowego SITK RP, Wiesława Barańska – Krajowa Sekcja 
Kolejowa SITK RP, Anna Różycka – Krajowa Sekcja 
Kolejowa SITK RP, Dorota Przybyła – Krajowa Sekcja 
Kolejowa SITK RP, Katarzyna Gawlik-Tarnowska – 
Krajowa Sekcja Komunikacji i Promocji SITK RP. 

Komitet odbył sześć posiedzeń, omawiając listę przed-
sięwzięć i działań do zrealizowania w Roku Inżyniera 
Ernesta Malinowskiego (tab. 1), wyznaczając osoby odpo-
wiedzialne za realizację poszczególnych pozycji z listy oraz 
terminy ich wykonania. Następnie Komitet monitorował 
realizację zamierzeń. 

TLK Malinowski (fot. 2), który jako pociąg ogólnodo-
stępny kursuje codziennie na trasie Warszawa Centralna–
Kraków Główny.   

W uroczystości udział wzięli m.in. Alberto Salas 
Barahana – ambasador Peru w Polsce, Łukasz Smółka – 
szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury, Kamil 
Wilde – wiceprezes UTK, Mirosław Antonowicz – czło-
nek zarządu PKP SA, Jarosław Oniszczuk – członek za-
rządu PKP Intercity SA, Włodzimierz Żmuda – członek 
zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Mirosław 
Gilarski – prezes zarządu PKP Telkol sp. z o.o.,  Janusz 
Dyduch – prezes SITK RP, Ewa Mańkiewicz-Cudny – 
prezes zarządu głównego FSNT NOT, Elżbieta Dzikowska 
– dziennikarka i podróżniczka, Grzegorz Lipowski – były 
senator RP, Danuta Bartkowiak – autorka książki o inży-
nierze Erneście Malinowskim, Stanisław Jarząbek – były 
ambasador Polski w Peru, Wojciech Tomaszewski – były 
ambasador Polski w Peru, Michał Tarcha – dyrektor 
Fundacji Grupy PKP, Andrzej Gołaszewski – były wice-
minister transportu, Mieczysław Muszyński – były wice-
minister transportu. Pociąg specjalny ze stacji Warszawa 
Wschodnia odprawili Alberto Salas Barahona i Andrzej 
Gołaszewski. 

W trakcie przejazdu, w wagonie konferencyjnym zapre-
zentowano postać inżyniera Malinowskiego oraz historię 
budowy przez SITK RP jego pomnika odsłoniętego 
w czerwcu 1999 roku w Peru na przełęczy Ticlio (4818 m 
n.p.m.). To historyczne wydarzenie powiązano ze współcze-
snością polskich kolei poprzez zaprezentowanie ich aktual-
nych inwestycji i działań modernizacyjnych. Na dworcu 
Kraków Główny odbyła się konferencja prasowa dla ocze-
kujących przedstawicieli mediów (fot. 3).

Uczestnicy uroczystego przejazdu pociągu specjalnego 
mieli okazję zwiedzić Centrum Komunikacyjne Krakowa 
– nowoczesny dworzec PKP będący przykładem współcze-
snego węzła przesiadkowego (kolej, autobus, komunikacja 
miejsca; fot. 4).   

Program obchodów Roku inż. E. Malinowskiego
Lp. Wydarzenie Miejsce Termin

1. Specjalny przejazd pociągiem InterCity na trasie 
Warszawa-Kraków, połączony z konferencją 
prasową inaugurującą Rok E. Malinowskiego

Warszawa, 
Kraków

15 czerwca

2. Wystawa „Ernest Malinowski i inni Polacy 
w Peru”

Toruń 28 września

3. Konferencja „Budownictwo kolejowe wczoraj, 
dziś i jutro”

Warszawa 12 grudnia

4. Zainstalowanie 3 dużych tablic informacyjnych 
oraz 2 dużych napisów na wiadukcie w sąsiedz-
twie mostu kolejowego w Toruniu noszącego od 
1999 r. imię E. Malinowskiego 

Toruń 25 września

5. Wyjazd do Peru połączony z wycieczką pod 
pomnik E. Malinowskiego, złożenie kwiatów.

Peru 4–17 października

Lp. Działanie Miejsce Termin

1. Wystąpienie o współorganizację do Ministerstwa 
Infrastruktury, PKP SA, Ambasady Peru w Polsce

styczeń

2. Layout okolicznościowy na wszystkich drukach 
SITK RP

15 stycznia

3. Reprint Albumu o E. Malinowskim czerwiec

4. Emisja znaczka pocztowego z podobizną E. 
Malinowskiego 

10 grudnia

5. Cykl artykułów na temat E. Malinowskiego 
w czasopismach branżowych 

grudzień 2017

6. Wystawy, prezentacje, seminaria, konkursy na 
temat E. Malinowskiego organizowane w całym 
kraju przez koła SITK RP.

cały rok 2018

Tabela 1

Zaplanowano przedsięwzięcia i działania organizowane 
w Polsce na terenie całego kraju oraz w poszczególnych 
Oddziałach Stowarzyszenia, jak również w Peru (na wnio-
sek ambasady peruwiańskiej).

Realizacja przedsięwzięć i działań w Polsce

Przedsięwzięcia ogólnokrajowe
W celu uświetnienia rocznicy urodzin inż. E. Malinow-
skiego, zwrócenia na nią uwagi szerszej rzeszy społe-
czeństwa i budowania więzi pomiędzy współczesnymi 
polskimi kolejami a tradycją budowy przez Polaka linii 
kolejowej w peruwiańskich Andach, 15 czerwca 2018 
roku zorganizowano uroczysty przejazd pociągu Intercity 

Fot. 2. Odprawa pociągu „TLK MALINOWSKI” ze stacji Warszawa Wschodnia w dniu 15 
czerwca 2018 r.
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mieścił 25 września 2018 roku „Nowości – Dziennik 
Toruński”. 20 października 2018 roku w Muzeum 
Podróżników im. Tony’ego Halika odbyło się spotkanie dr 
Danuty Bartkowiak – autorki książki o inżynierze 
Erneście Malinowskim z publicznością. Wytrwała badacz-
ka spuścizny inżyniera Ernesta Malinowskiego opowie-
działa o jego życiu i działalności, a opowieść ilustrowała 
slajdami. 

W najbliższym czasie nastąpi odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej inżyniera Ernesta Malinowskiego, na ścianie 
Dworca Centralnego w Warszawie przy wejściu od ulicy 
Emilii Plater, autorstwa Pawła Pietrusińskiego, artysty 
rzeźbiarza, konserwatora dzieł sztuki (wykonawcy pomni-
ka wg projektu prof. Gustawa Zemły, stojącego od 19 lat 
w peruwiańskich Andach). Na tablicy umieszczono odlew 
z brązu z podobizną inżyniera Ernesta Malinowskiego, 
z datowaniem i inskrypcją hołdu dla Niepodległej. 

W ramach przedsięwzięć Roku Inżyniera Ernesta Mali-
now skiego, staraniem Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji RP wykonano reprint 100 egzemplarzy 
albumu Ernest Malinowski życie i pomniki wydanego przez 
Wydawnictwo Gorzów w 2000 roku, w którym przedsta-
wiono życie, dzieła i historię budowy pomnika w Andach 

Fot. 3. Konferencja prasowa na stacji Kraków Główny – po przybyciu pociągu „TLK 
Malinowski” w dniu 15 czerwca 2018 r.

Fot. 4. Zwiedzanie Centrum Komunikacji w Krakowie przez uczestników uroczystego przejazdu 
pociągu „TLK Malinowski” w dniu 15 czerwca 2018 r.

Podczas tego specjalnego przejazdu pociągiem przepro-
wadzono, zorganizowany przez PKP Intercity SA, konkurs 
wiedzy o inżynierze Erneście Malinowskim. Jego uczestnika-
mi byli pasażerowie pociągu, którzy zgłosili się do udziału. 
Jury konkursu pod przewodnictwem Elżbiety Dzikowskiej 
wyłoniło zwycięzców i nagrodziło ich książkami. 

W Toruniu 28 września 2018 roku w Muzeum 
Podróżników im. Tony’ego Halika odbył się wernisaż wy-
stawy „Ernest Malinowski – konstruktor kolei w Andach 
Peruwiańskich” (fot. 5) z udziałem Elżbiety Dzikowskiej, 
prezydenta m. Torunia, konsula honorowego Peru, przed-
stawicieli SITK RP (Zarządu Krajowego i miejscowego 
Oddziału) oraz wielu znamienitych przedstawicieli kultury 
i polityki. Następnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza odbyło 
się spotkanie Elżbiety Dzikowskiej – inicjatorki budowy 
pomnika inżyniera Ernesta Malinowskiego w Andach, któ-
re cieszyło się z wielkim zainteresowaniem publiczności.; 
postać inżyniera Ernesta Malinowskiego została przybliżo-
na dużej grupie zebranych. 

 Wystawa w Muzeum Podróżników była czynna do 18 
listopada 2018 roku. Informację o tych wydarzeniach za-

Fot. 5. Wernisaż wystawy „Ernest Malinowski – konstruktor kolei w Andach Peruwiańskich” 
w Muzeum Podróżników w Toruniu, 28 września 2018 r.

Fot. 6. Reprint albumu Ernest Malinowski życie i pomniki Fot. 7. Okolicznościowy 
znaczek Poczty Polskiej
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(fot. 6). Kolejne pokolenie inżynierów i techników komuni-
kacji uzyskało w ten sposób książkę, dzięki której może po-
znawać historię swego protoplasty. Odtworzono też medal 
pamiątkowy dla inżyniera Ernesta Malinowskiego, a Poczta 
Polska wyemitowała okolicznościowy znaczek o nominale 
5.20, będący uzupełnieniem zbiorów filatelistycznych o tej 
tematyce (fot. 7). 

Od grudnia 2017 do grudnia 2018 Dorota Przybyła i Marek 
Moczulski zamieszczali w poczytnych czasopismach (m.in. 
„Transport Miejski i Regionalny”, „Przegląd Komuni-
kacyjny”, „Drogownictwo”, „Informator Izby Inżynierów 
Budownictwa”) cykl interesujących artykułów i informato-
rów o życiu i działalności inżyniera Ernesta Malinowskiego 
oraz o historii budowy jego pomnika w Peru (fot. 8). 

W czasie trwania Roku Malinowskiego na wszelkich 
drukach, korespondencji Zarządu Krajowego, oddziałów 
SITK RP oraz redakcji czasopism SITK RP stosowano znak 
okolicznościowy popularyzujący sylwetkę inżyniera Ernesta 
Malinowskiego. 

Przedsięwzięcia regionalne
Część oddziałów SITK RP włączyła się twórczo w obchody 
Roku Malinowskiego i w różnych formach popularyzowała 
sylwetkę wybitnego przedstawiciela polskiego środowiska 
technicznego, którego działalność – w skutek rozbiorów 
Polski – przypadła za granicami Polski. 

Sylwetkę inżyniera Malinowskiego prezentowano 
w Toruniu, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Warszawie, 
Słupsku, Łodzi i Katowicach. 

W Toruniu tablicę pamiątkową (fot. 9), informującą, że 
most kolejowy przez Wisłę nazwano imieniem inżyniera 
Ernesta Malinowskiego, umieszczono na przyczółku mostu 
od strony stacji Toruń Miasto 9 lipca 1999 roku, czyli tego 
samego dnia, kiedy na przełęczy Ticlio w Andach odsłania-
no jego pomnik. 

Tablica ta znajduje się na uboczu głównych tras miesz-
kańców Torunia. Dlatego w Roku Malinowskiego, stara-

Fot. 8.  
Jeden z artykułów o życiu  
i działalności inż. E. Malinow-
skiego, jakie ukazały się  
w 2018 r. w czasopismach 
technicznych

niem konsula honorowego Peru w Polsce dr Stanisława 
Rakowicza i przy pomocy Oddziału SITK RP w Toruniu, 
25 września 2018 roku na uczęszczanych przez torunian 
trasach: przy stacji Toruń Miasto oraz na przystankach 
tramwajowych na ulicy Traugutta, umieszczono trzy ta-
blice informujące o patronie mostu kolejowego (fot. 10), 
przypominając tym samym sylwetkę inżyniera Malinow-
skiego

Oddział SITK w Krakowie, przy osobistym, niezawod-
nym zaangażowaniu prezes Józefy Majerczak, zorganizo-
wał program pobytu w Krakowie dla uczestników uroczy-
stego przejazdu pociągiem specjalnym „TLK Malinowski”. 
Bezpośrednio po przyjeździe pociągu do Krakowa, na tere-
nie dworca Kraków Główny odbyła się konferencja praso-
wa na temat aktualnie realizowanych inwestycji kolejo-
wych w Krakowie (m.in. łącznicy kolejowej Kraków 
Zabłocie–Kraków Krzemionki oraz modernizacji szlaku 
Kraków Główny–Kraków Płaszów). Uczestnikom zapew-
niono również zwiedzanie Centrum Komunikacyjnego jako 
przykładu zintegrowanego węzła przesiadkowego (dworzec 
podziemny PKP, dworzec autobusowy w bezpośrednim są-
siedztwie dworca PKP). Po Centrum oprowadził twórca 
koncepcji i główny projektant: architekt Ryszard 
Frankowicz. Zorganizowano także wizytę na budowie dru-
giej pary torów na szlaku Kraków Główny–Kraków 
Płaszów (fot. 11). Ta inwestycja znajduje się w centrum hi-
storycznym Krakowa, co wymusza wyniesienie torów na 

Fot. 9.  
Tablica upamiętniająca 
nadanie mostowi kolejowe-
mu przez Wisłę w Toruniu 
imienia inżyniera  
E. Malinowskiego, 9 lipca 
1999 r.

Fot. 10. Tablice informujące o miejscu lokalizacji tablicy pamiątkowej przedstawionej na fo-
tografii 9
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estakadę, budowę wiaduktu pod nowe tory nad ulicą 
Grzegórzecką oraz przystanku dla kolei aglomeracyjnej. Po 
sponsorowanym przez firmę BUDIMEX SA obiedzie w re-
stauracji Hotelu Europejskiego, uczestnicy zwiedzali mia-
sto, aby następnie odjechać do Warszawy. 

W Rzeszowie w czasie spotkań stowarzyszeniowych or-
ganizowanych przez Oddział SITK prezentowano informa-
cje o przebiegu obchodów Roku Malinowskiego w Stowa-
rzyszeniu oraz organizowano prezentacje popularyzujące 
jego sylwetkę. Franciszek Kosiorowski, wiceprezes Zarządu 
Oddziału, uczestniczył w organizowanej przez Zarząd 
Krajowy wycieczce do Peru (m.in. do pomnika na przełęczy 
Ticlio), po czym złożył z niej sprawozdanie. 

Poznań: 14 listopada 2018 roku Oddział SITK RP 
zorganizował seminarium na temat: „Dzieła inżynierskie 
Ernesta Malinowskiego”, dla członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz własnych. 
W ramach seminarium wygłoszono dwie prelekcje: dr 
Danuty Bartkowiak – „Życie i dzieła inżynierskie Ernesta 
Malinowskiego w świetle najnowszych badań” oraz dr 
Andrzeja Krycha – „Współdziałanie środowiska inżynier-
skiego Ernesta Malinowskiego w zakresie rozwiązywania 
zagadnień konstrukcyjnych i technicznych w okresie pro-
jektowania i budowy Kolej Transandyjskiej”. Seminarium 
było nie tylko cennym źródłem wiedzy, ale zwróciło uwa-
gę na wieloaspektowość rozwiązywania zadań inżynier-
skich.  

Warszawa: 16 października 2018 roku inż. Henryk 
Wywiórka, współtwórca pomnika w Peru, na otwartym 
zebraniu jednostki organizacyjnej oddziału, jakim jest 
Klub Warszawski, przedstawił sylwetkę inżyniera Ernesta 
Malinowskiego oraz swoje wspomnienia z przebiegu bu-
dowy pomnika (fot. 12). Oddział przygotował również 
materiał prezentowany w Warszawskim Domu Technika 
NOT, w którym pokazano wykonane przez inżyniera 
Malinowskiego założenia techniczno-ekonomiczne i pla-
nowanie budowy Centralnej Kolei Transandyjskiej w Peru. 

Słupsk: w Izbie Historii Kolei zaprezentowano stałą 
ekspozycję na temat działalności inżyniera Ernesta 
Malinowskiego, zawierającą: wydawnictwa, pamiątkowy 

medal i statuetkę nagrody „ERNEST” przyznanych przez 
Zarząd Krajowy Edwardowi Kasierskiemu, a także kalen-
darz Kolei Peruwiańskiej z 2015 roku oraz tablicę kierun-
kową pociągu „TLK Malinowski” z 15 czerwca 2018 r. 
z podpisami uczestników uroczystego przejazdu na trasie 
Warszawa Centralna–Kraków Główny. Po ekspozycji 
oprowadzali Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. 
Rozdawano także płytę DVD z prezentacją pt. „Inżynier 
Ernest Malinowski budowniczy Centralnej Kolei 
Transandyjskiej”, autorstwa Edwarda Kasierskiego. 5 
października 2018 roku oddział zorganizował sympozjum 
techniczne w reprezentacyjnej sali starostwa powiatowe-
go w Słupsku, w programie którego zaprezentowano: od-
budowę i rozbudowę polskiej kolei po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku, rys historyczny linii kolejowej Piła–
Ustka, sylwetkę inżyniera Ernesta Malinowskiego, zakres 
modernizacji linii kolejowej Szczecinek–Ustka, budowę 
transportowego węzła w Słupsku oraz węzła integracyjne-
go w Ustce. Uczestnicy sympozjum otrzymali płyty DVD 
z nagranymi materiałami konferencyjnymi. Sympozjum 
zostało wysoko ocenione zarówno przez uczestników, jak 
i starostę słupskiego, co wyraził w specjalnie skierowanym 
do Oddziałów SITK piśmie (fot. 13).

Łódź: Członkowie oddziału wnieśli wkład finansowy 
umożliwiający umieszczenie przez Ambasadę RP w Peru 
rzeźby w brązie z wizerunkiem inżyniera Malinowskiego 
wraz z tablicą okolicznościową w Parque Polonia w Limie. 
Przedstawiciel oddziału uczestniczył w uroczystości odsło-
nięcia tej rzeźby w Limie. Sprawozdanie z tych wydarzeń 
zostało przedstawione na spotkaniu podsumowującym 
przez uczestniczących w wycieczce śladami Ernesta 
Malinow skiego, członków oddziału.       

Katowice: Oddział SITK RP w Katowicach opracował 
broszurę informacyjną pt.: ROK 2018 – Rokiem Ernesta 
Malinowskiego, którą wręczano na zebraniach i spotkaniach 
okolicznościowych. Oddział opracował również okazjonal-
ną formę pisma przewodniego. Stosownie do daty wysyła-
nia, pismo z adnotacją Rok Ernesta Malinowskiego połą-
czono z zaznaczeniem, że jest to także rok 100-lecia odzy-
skania niepodległości.  

Fot. 11. Wizyta na budowie drugiej pary torów na szlaku Kraków Główny–Kraków Płaszów 
przez uczestników przejazdu pociągu „TLK Malinowski”, 15 czerwca 2018 r.

Fot. 12. Otwarte zebranie Klubu Warszawskiego, na którym scharakteryzowano sylwetkę inż. 
E. Malinowskiego oraz zapoznano się ze wspomnieniami uczestnika budowy jego pomnika 
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Realizacja przedsięwzięć i działań w Peru 
W celu zaplanowania przedsięwzięć i działań mających 
przypomnieć sylwetkę inżyniera Ernesta Malinowskiego 
w Peru 1 lutego 2018 roku utworzono Komitet Honorowy, 
którego spotkania odbywały się regularnie przez cały rok. 
5 lutego przedstawiciele Komitetu Honorowego złożyli 
wieńce pod pomnikiem w Parku Polonia, upamiętniającym 
polskich specjalistów technicznych i ich rolę w historii Peru. 
2 marca 2018 roku przedstawiciele komitetu złożyli wień-
ce na grobie inżyniera Ernesta Malinowskiego (fot. 14). 
Komitet Honorowy współdziałał z Ambasadą RP w Peru 
w zakresie umieszczenia tablic pamiątkowych poświęco-
nych Ernestowi Malinowskiemu w Parku Lima i Domu 
Literatury Peruwiańskiej (Stary Dworzec). W październiku 
2018 roku zorganizowano wystawę poświęconą inżynie-
rowi  Malinowskiemu, a także wydano znaczek pocztowy 
poczty peruwiańskiej popularyzujący działalność inżyniera 
Ernesta Malinowskiego w Peru. 

Działania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP pilotowane przez sekretarza generalnego 
Waldemara Fabirkiewicza przyczyniły się do powstania 
rzeźby w brązie z wizerunkiem inżyniera Ernesta Mali-
nowskiego wraz z tablicą okolicznościową, która 15 paź-
dziernika 2018 roku została umieszczona przez Ambasadę 
RP w Parque Polonia w Limie, obok monumentalnego po-

Fot. 13. Sympozjum techniczne w reprezentacyjnej sali starostwa powiatowego, które odbyło 
się 5 października 2018 r. oraz pismo starosty słupskiego 

Fot. 14. Składanie hołdu przez peruwiański Komitet Honorowy inż. E. Malinowskiemu

Fot. 15. Uczestnicy polskiej wycieczki do Peru podczas jednej z uroczystości poświęconej 
zasługom polskich inżynierów dla Peru

mnika dedykowanego polskim inżynierom na obczyźnie (E. 
Habichowi, K. Wakulskiemu, W. Folkierskiemu, W. Klu-
gerowi, A. Babińskiemu; fot. 15).

Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP zorganizowano wycieczkę do Peru. 
Odbyła się ona w dniach 4–17 października 2018 roku na 
trasie Lima–Ticlio–Arequipa–Colca–Juliaca–Puno–Cusco–
Machu Picchu–św. Dolina Inków–Lima. W wycieczce 
uczestniczyło 18 osób. Obszerna dokumentacja fotogra-
ficzna z tej wycieczki oczekuje osobnego opracowania – 
najlepiej przez uczestnika wyjazdu i jego spopularyzowania 
w czasopismach SITK RP. 
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Konferencja podsumowująca Rok Inżyniera Ernesta 
Malinowskiego pod hasłem „Budownictwo kolejowe wczo-
raj, dziś i jutro” z udziałem wielu znamienitych gości 
i przedstawicieli Oddziałów SITK RP (fot. 16) odbyła się 
12 grudnia 2018 roku w Warszawskim Domu Technika 
NOT. 

Podsumowanie
Na podstawie wyżej zaprezentowanych podsumowań uzy-
skane rezultaty wieloaspektowych działań Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Roku inż. E. 
Malinowskiego można ocenić pozytywnie. Po dziewiętna-
stu latach przypomniano nowemu pokoleniu inżynierów 
i techników komunikacji, a także społeczeństwu, sylwetkę 
wybitnego Polaka, który rozsławił na cały świat zdolno-
ści twórcze polskiego środowiska technicznego. Program 
obchodów przyczynił się do publicznej debaty i refleksji 

współczesnego środowiska technicznego nad znaczeniem 
pracy, nad rozwojem zawodowym i gotowością do podej-
mowania ambitnych zadań i wyzwań determinujących roz-
wój techniki.

Powstałe w Roku inż. E. Malinowskiego artykuły, 
opracowania, prezentacje i dokumentacje niewątpliwie 
utrwalają pamięć o sylwetce jednego z ważniejszych pro-
toplastów polskiego środowiska technicznego i staną się 
źródłem wiedzy o nim. Materiały te pozwolą przyszłym 
pokoleniom znajdować motywacje dla swojego rozwoju 
i staną się wzorem konstruktywnego podejścia do rozwią-
zywania, wydawałoby się nierozwiązywalnych problemów 
oraz poszukiwania sposobów na osiągnięcie najbardziej 
ambitnych celów. 

Podjęte działania w Roku inż. E. Malinowskiego – 
szczególnie na szczeblu krajowych, ale i w części środo-
wisk regionalnych – wyzwoliły aktywność Stowarzyszenia, 
która może procentować w przyszłej działalności naszej 
organizacji. 

W toku realizacji zadań zaplanowanych do wykonania 
w Roku inż. E. Malinowskiego nawiązano nowe i wypróbo-
wano istniejące związki SITK RP z otoczeniem zawodo-
wym, instytucjami kulturalnymi (muzea, wydawnictwa), wła-
dzami państwowymi (w tym z ambasadami), władzami admi-
nistracyjnymi oraz niezawodnymi sponsorami: PKP SA, PKP 
Intercity SA, Fundacją Grupy PKP, Trakcja PRKiI SA, 
Bogucki Engineering Sp.k. – bez czego osiągnięte rezultaty 
nie byłyby możliwe.

Pozytywny efekt Roku inż. E. Malinowskiego zachęca 
do podejmowania w przyszłości podobnych inicjatyw akty-
wizujących środowisko inżynierów i techników komunika-
cji oraz zapewniających utrzymanie pozytywnych relacji 
stowarzyszenia z otoczeniem zawodowym. 

Fot. 16. Sala Obrad Konferencji w dniu 12 grudnia 2018 r.
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PLANOWANIE RUCHU A WYZWANIA GLOBALNE
Planowanie ruchu to proces jego prognozowania zintegrowanego z planami 
przekształceń urbanistycznych i infrastrukturalnych, podporządkowany misji 
zrównoważonej mobilności . 

Jego celem jest takie kształtowanie przyszłego ruchu w sieciach trans-
portowych, aby jego obraz tj. wielkości potoków pojazdów, pasażerów, pie-
szych i ładunków były racjonalne, czyli efektywne z zachowaniem poziomu 
akceptowalnych granicznych warunków funkcjonalnych, takich jak poziom 
kongestii, zapełnienie pojazdów komunikacji zbiorowej, poziom zagrożeń 
i uciążliwości środowiskowych (rozcięcie więzi, hałas, spaliny, zużycie ener-
gii, wypadkowość, naruszenie substancji urbanistycznej, jakość przestrzeni 
publicznej). Taki właśnie stan potoków ruchu sprawia, że rozwój systemu 
transportowego można uznać za zrównoważony (normatywny). 

Rozważenia wymaga kilka kluczowych kwestii:
1. Jakie badania potrzeba przeprowadzić i jakie modele (symulacyjne) zasto-

sować, aby taki ruch móc trafnie określić i przewidzieć? (tu pojawia się 
między innymi potrzeba przynajmniej próby określenia kryteriów zrówno-
ważonego podziału modalnego w procesie  planowania ruchu). 

2. Jakie dane i instrumenty należy wykorzystać, aby taki obrazu ruchu udało 
się uzyskać?  To pytanie o skalę rozwoju infrastruktury drogowej, trans-
portu zbiorowego, rowerowego i pieszego, kształt oferty przewozowej, za-
rządzanie mobilnością, organizację, uspokojenie i sterowanie ruchem, rolę 
działań niskoenergetycznych i pojazdów niskoemisyjnych, wykorzystanie 
usług mobilności, szczególnie  współdzielenia środków transportu, środki 
poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie pieszego, możliwości i skutki 
rewitalizacji i przekształceń struktur urbanistycznych.

3. Jak wykorzystać klasyczny warsztat metodologiczny inżynierii ruchu 
w procesie planowania ruchu rozumianego jako misja kształtowania 
transportu  zrównoważonego? 

Zatem sugerujemy następującą tematykę Konferencji:
– metodyka i struktura kryteriów planowania transportu miejskiego dla 

jego  zrównoważonego rozwoju;
– podział modalny a zasoby energetyczne;
– ruch pieszy i rowerowy w środowisku miejskim i środki ich wspomagania;
– rewitalizacja mikrostruktur urbanistycznych i uspokojenie ruchu a mobilność;
– usługi mobilności, w tym współdzielenie środków transportu;
– energetyczna optymalizacja sposobów podróży, w tym elektromobilność 

i dekarbonizacja.

Tematyka powyższa będzie także podmiotem konferencyjnej debaty plenarnej. 

Wspomaganie nurtu kluczowego proponujemy oprzeć na dotychczasowych 
tradycyjnych wątkach naszych konferencji, jednak z preferencjami dla wska-
zywania kierunków badań, przystosowania jednych metod i możliwości za-
stosowań innych. Zatem przedmiotem Konferencji będą też:

INSTRUMENTY I ŚRODKI PLANOWANIA RUCHU
Przykłady pól tematycznych:
– energochłonność konwencjonalnych i niskoemisyjnych środków transportu;
– planowanie i optymalizacja sieci transportowych;

– modelowanie oraz prognozowanie podróży i transferu ładunków; 
– organizacja i uspokojenie ruchu;
– zagrożenie wypadkowe słabszych uczestników ruchu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się w dniach 26 do 28 czerwca. Otwarcie Konfe-

rencji  przewidywane jest w Poznaniu.  Po Sesji Otwarcia  i wycieczce 
technicznej odbędzie się poobiednia sesja panelowa w Rosnówku.  Dal-
sze sesje kontynuowane będą w tutejszym hotelu „Delicius”. Ponadto 27 
czerwca planowany jest poobiedni wypad rekreacyjny. 

2. Udział w Konferencji jest płatny. Za udział w pełnym zakresie cena wynosi 
1.500 zł + vat. Zgłoszenie udziału w Konferencji należy dokonać w Biurze 
Organizacyjnym (adres poniżej) do 30 kwietnia br.  Udział osoby towarzy-
szącej zależy od liczby noclegów (zorganizowany zostanie dla nich osobny 
program). 

3. Zgłoszenie referatu z artykułem do publikacji por. niżej.
4. Szersza informacja przekazana będzie do 31 stycznia w formie Komu-

nikatu Konferencyjnego nr 1 w serwisie internetowym http://poznan-
skakonferencjasitk.pl lub pocztą na adres zgłaszającego zapytania lub/i 
zainteresowanie.  

Adres Biura Organizacyjnego: SITK Oddział w Poznaniu [poznan.sitk@gmail.com]

ZAŁOŻENIA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW I PREZENTACJI
1. Językami konferencyjnymi będą polski i angielski. Referowane będą 

wcześniej zakwalifikowane przez  Komitet Naukowy treści  artykułów.  
W zależności od języka artykułu obszerny jego skrót (co najmniej na 
stronę) powinien być napisany w języku alternatywnym. W obu językach 
należy opisywać rysunki i tabele. Artykuł wraz ze skrótem powinien obej-
mować parzystą liczbę stron. W przypadku liczby stron większej od 12 
o przyjęciu artykułu decydować będzie recenzent.     

2. Propozycję artykułu w formie streszczenia należy zgłosić via e-mail 
w Sekretariacie Komitetu Naukowego do 15 marca 2019r (adres niżej). 
Propozycja powinna zwierać tytuł, słowa kluczowe, nazwiska autorów, 
adres osoby do kontaktu, streszczenie, planowany język referatu. Po 
pozytywnej akceptacji przez Sekretariat przekazana zostanie formatka 
wraz z wytycznymi do edycji artykułu w wersji dwujęzycznej.   

3. Po zamknięciu zgłoszeń artykułów kluczową tematykę Konferencji uzupeł-
nimy o referaty zamówione. Wraz z artykułami zakwalifikowanymi przez 
recenzentów zostaną one opublikowane przed Konferencją w  trzecim to-
mie serii wydawniczej „Annały inżynierii ruchu i badań transportowych”.  
Artykuły powinny być przekazane do Sekretariatu KN w terminie do 30 
kwietnia 2019 r. (adres poniżej) w celu poddania ich recenzji.  Wydawca 
nie zastrzega sobie prawa unikalnego publikowania artykułu pozostawiając 
swobodę wtórnej edycji autorom.

4. Przewidywany czas prezentacji wyniesie tylko 10 minut. W szczególnych 
przypadkach zostanie przyznany przez  recenzentów dłuższy czas wy-
stąpienia, jednakowoż program będzie zawierał  szerokie okna czasowe 
przeznaczone na pytania i dyskusje. 

Adres  Sekretariatu Komitetu Naukowego: Andrzej Krych [a.krych@bit-po-
znan.com.pl] 

XII Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna

Problemy komunikacyjne miast  
w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego

Poznań–Rosnówko, 26–28 czerwca 2019



TransporT miejski i regionalny 02 2019

36

ORGANizATOR STudiÓW
Katedra Systemów Transportowych w Instytucie Inżynierii Drogowej, 
Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice 
Krakowskiej 

ceLe STudiuM
celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowej 
uczestników studiów w zakresie zarządzania miejskim transportem 
zbiorowym.
cele szczegółowe to usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z za-
kresu obejmującego następujące zagadnienia: 
• uwarunkowania Unii Europejskiej w zakresie zarządzania miej-

skim transportem zbiorowym, 
• aktualne problemy miejskiego transportu zbiorowego,
• struktury zarządzania miejskim transportem zbiorowym, 
• planowanie sieci transportu zbiorowego, węzłów przesiadkowych, 
• obsługa centrów miast transportem zbiorowym, 
• integracja miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego (poro-

zumienia, związki międzygminne, związki metropolitalne), 
• dostępność informacji o miejskim transporcie zbiorowym (Inter-

net, planery podróży), 
• konkurencja i taryfy w miejskim transporcie zbiorowym, 
• jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym (norma jako-

ści, wzorce jakości, wskaźniki jakości, jakość w umowach przewo-
zowych), 

• priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego,
• systemy nadzoru ruchu w transporcie zbiorowym,
• zrównoważona mobilność w miastach, 
• badania w transporcie zbiorowym (kompleksowe badania poto-

ków pasażerskich, badania wyrywkowe i sprawdzające, technolo-
gia badań), 

• modelowanie systemów transportu zbiorowego,
• logistyka miejska. 

WyMAGANiA dLA KANdydATÓW
Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe 
o kierunku transport lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych 
kierunków studiów wyższych, którzy co najmniej trzy lata pracują 
w firmach lub urzędach zajmujących się transportem publicznym.

iNFORMAcJe PORzĄdKOWe
1. Czas trwania studiów: dwa semestry 01.10.2019 r. – 30.06.2019 r.
2. Liczba godzin: 160, w tym 118 godzin wykładów i 42 godzin la-

boratoriów. 
3. Planowana liczba uczestników: 25 osób. Docelowa grupa 

uczestników to pracownicy miejskich i regionalnych przedsię-
biorstw transportowych oraz zarządów transportu w miastach 
z całej Polski. 

4. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio–niedzielne,  
14 zjazdów (I semestr – 7 zjazdów, 82 godziny, II semestr –  
7 zjazdów, 78 godzin). Na ostatnim zjeździe egzamin końcowy 
i obrona prac dyplomowych. 

5. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Kraków, ul. Warszaw-
ska 24. 

6. Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych (L-23). 
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Poli-
techniki Krakowskiej a także specjalistów spoza PK. 

7. Termin rozpoczęcia studiów: początek października 2019 roku. 
8. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszonych ankiet. 

Termin nadsyłanie zgłoszeń: 30.06.2019 r. 
9. Opłata za udział w studiach wynosi 4 200,00 PLN płatne 

w dwóch ratach za każdy semestr z góry. (W przypadku mniejszej 
liczby uczestników cena może się nieznacznie zwiększyć).

10. W ramach opłaty słuchacze otrzymują podręczniki pracowników 
Politechniki Krakowskiej dotyczące zakresu studiów.

11. Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej 
obroną. 

12. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów. 

KieROWNicTWO i AdMiNiSTRAcJA STudiÓW, iNFORMAcJe  
DODATKOWe
Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz, tel. 12 628 30 94, e-mail: 
wstar@pk.edu.pl

Obsługa administracyjna: 
mgr inż. danuta Schwertner , tel. 12 628 30 93, e-mail: dschwer@
pk.edu.pl 

Studia podyplomowe

„MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY – ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA,  
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE”


