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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski
The use of modern technologies to control transport services on the example of 
the Public Transport Authority in Gdynia
Abstract: Developing technology is entering all areas of human activ-
ity. One of these areas is urban transport. Vehicles serving large cities 
and agglomerations are increasingly equipped with on-board com-
puters, GPS sensors, passenger counting systems and traffic control 
systems. This enables much more efficient organization and manage-
ment of urban transport services, including its control. Control is one 
of the most important tasks carried out by the transport organizer. 
With the development of technology, this task began to be imple-
mented using modern traffic control systems. Apart from fulfilling 
their dispatcher's function of day-to-day traffic management, these 
systems also collect comprehensive data on the performance of the 
timetable. Having a whole or almost entire set of data provides much 
greater freedom of exploring it, it allows analyzing data from different 
perspectives or a closer look at some of their cross-sections. The use of 
programming languages, on the other hand, allows us to bring them 
to the desired form and define rules for examining operators' depar-
tures from the timetable. The article presents possibilities of using this 
type of data to control the services of transport on the example of the 
intelligent traffic management system TRISTAR used by the Public 
Transport Authority in Gdynia.
Key words: urban transport, transport control, transport service, 
traffic management system.

Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec 
Implementing of electric buses to public transport – theory and practice
Abstract: Currently there is a broad discussion in cities and agglom-
erations about the future of bus fleets used in public transport. The 
entities and institutions responsible for the bus fleet development are 
facing a problem that can be defined as follows: how to adapt the fleet 
to the growing environmental requirements? One of the options is the 
conversion of the fleet functioning nowadays – conventional or mixed 
– to a 100% electric bus fleet. The article defines the barriers hinder-
ing the achievement of 100% electric bus fleet in public transport as 
well as shows possible strategies of introduction of electric buses into 
operation. The authors focused on practical and organisational factors 
of the fleet conversion process, not including an economic analysis. 
The article also presents completed and current research and devel-
opment works supporting development of implementation of the 
electric buses to public transport. These works are financed by the 
National Centre for Research and Development and are realised on 
the international forum enabling better consideration of different lo-
cal conditions of different countries. 
Key words: public transport, electric buses, fleet conversion. 

Elżbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Transport needs of ageing society
Abstract: The average life expectancy of a resident of the Earth is pro-
longed. It is caused by the improvement of the life standard as well as 
the progress in medical sciences. The natural aging process limits the 
ability to move, causes disability and is often combined with psycho-
logical changes that have a significant impact on mobility. The cur-
rent generation of older people is much more active than the previous 
ones, however the importance of particular means and ways of mov-
ing, including public transport, changes with age. Transport needs 
of older people are not homogeneous. A group of older people is also 

heterogeneous. Extensive studies on the mobility of an aging society 
in developed economies indicate the guidelines for desired actions in 
the area of   transport. The article presents forecasted changes in the 
EU demographic structure and characteristics of transport needs and 
mobility patterns of older people. Selected projects concerning actions 
to promote public transport among older people were pointed out. 
Statistical data of EUROSTAT and GUS as well as results of research 
carried out within the EU projects have been applied.
Key words: public transport, elderly, mobility.

Wojciech Szymalski
Changes in the number of people traveling by various means of transport in 
Warsaw during the closure of the Łazienkowski Bridge 
Abstract: Article shades a light on impact of Łazienkowski Brudge 
closue on outcomes of the Warsaw Traffic Research in 2015 through 
analysis of alternative set of public opinion pools called “the Warsaw 
Barometer”. Warsaw Traffic Research in 2015 was held during ac-
cidental closure of the Łazienkowski Bridge what influenced the 
research results. Answers to the additional questions added to the 
research prove that passengers who had affected by the closure of 
the bridge changed their travel behavior mostly towards travel with 
public transport. Public opinion pools as a part of “the Warsaw 
Barometer” have been compiled in time series and analyzed in the 
scope of changes declared by respondents the frequency of using vari-
ous means of transport in Warsaw for periods before, during and after 
the closure of the Łazienkowski Bridge. This alternative set of results 
show, that on the contrary, use of different modes of transport might 
change towards more car travel during the closure. This causes a re-
flection, that the attempt to catch the impact of the closure made 
during Warsaw Traffic Research in 2015 may not be accurate, what 
results with a problem in assessing the Warsaw transport policy since 
previous research was held 10 years before. In light of this arguments, 
it is recommended, that next Warsaw Traffic Research should be con-
ducted in five years after the research in 2015. 
Key words: Warsaw Traffic Research, Łazienkowski Bridge closure, 
Warsaw Barometer. 

Kazimierz Jamroz, Jacek Szmagliński, Sławomir Grulkowski, 
Krystian Birr
Methodology for assessing the safety of tram transport in Gdańsk
Abstract: Both in Poland and in most of the countries in European 
Union, the tram infrastructure is developing intensively. Contemporary 
low-floor trams are constructed on the base of different technical so-
lutions than typical rail vehicles or high-floor trams. In Poland, such 
vehicles often operate on lines designed in accordance with standards 
developed for typical rail vehicles. At the same time, the volume of 
road traffic and the number of people who use bicycles in cities is 
increasing, causing more dangerous situations at contact points of dif-
ferent modes of transport. The article is devoted to the analysis of 
safety hazards in tram transport and the indication of methods for 
their reduction. It is a specific analysis of the risk occurring in tram 
transport. The article presents the division and description of factors 
causing a threat to the safety of tram traffic. Threats have been divid-
ed for reasons and effects. Among reasons the human factor – vehicle 
– traffic – surroundings have been listed. Based on the analysis carried 
out on the tram network in Gdańsk and on the rolling stock used in 
Gdańsk, the main threats to tram traffic safety were identified.
Key words: urban transport, tram transport, transport safety 
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Streszczenie: Rozwijająca się technologia wkracza we wszystkie obsza-
ry ludzkiej działalności. Jednym z tych obszarów jest transport miejski. 
Pojazdy obsługujące duże miasta i aglomeracje coraz częściej wyposażone 
są w komputery pokładowe, czujniki GPS, systemy zliczania pasażerów 
czy też systemy nadzoru ruchu. Umożliwia to znacznie efektywniejszą or-
ganizację i zarządzanie usługami transportu miejskiego, w tym jego kon-
trolę. Kontrola jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez 
organizatora transportu. Wraz z rozwojem technologii zadanie to zaczęto 
realizować przy użyciu nowoczesnych systemów nadzoru ruchu. Systemy 
te, poza spełnianiem swojej dyspozytorskiej funkcji bieżącego zarządzania 
ruchem, zbierają także kompleksowe dane dotyczące wykonania rozkładu 
jazdy. Posiadanie całego lub prawie całego zbioru danych zapewnia dużo 
większą swobodę jego eksplorowania, umożliwia analizowanie danych 
z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pewnym ich przekro-
jom. Wykorzystanie języków programowania pozwala natomiast na dopro-
wadzenie ich do pożądanej postaci oraz zdefiniowanie reguł badających za-
winione przez operatorów odstępstwa od realizacji rozkładu jazdy zgodnie 
z wymaganymi standardami. W opracowaniu zaprezentowano możliwości 
wykorzystania tego rodzaju danych do kontroli realizacji przewozów na 
przykładzie inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wyko-
rzystywanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Słowa kluczowe: transport miejski, usługa przewozowa, kontrola przewo-
zów, system zarządzania ruchem.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
do kontroli usług przewozowych  
na przykładzie Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni1

Wprowadzenie
Właściwe zarządzanie transportem miejskim wymaga kom-
pleksowej kontroli jego funkcjonowania. Najpełniejsza i naj-
skuteczniejsza kontrola jest możliwa w systemie organizacji 
i zarządzania polegającym na oddzieleniu działalności orga-
nizatorskiej od przewozowej, w której jest ona zadaniem or-
ganizatora [1]. W modelu tym jej efektywność warunkują 
z jednej strony precyzyjne zapisy w umowach przewozowych 
zawieranych między organizatorem transportu a operato-
rem, a z drugiej zastosowane metody kontroli. 

Organizatorem, który w szerokim zakresie wykorzystuje 
kontrolę w kształtowaniu jakości usług jest Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, jako jednostka działająca na 
obszarze 10 gmin i zatrudniająca 7 operatorów (6 autobuso-
wych i 1 trolejbusowego), wykonujących łącznie prawie 
20 mln wozokilometrów rocznie [1]. Podstawą formalno-
-prawną kontraktu pomiędzy organizatorem a operatorami, 
regulującą podział obowiązków pomiędzy stronami, jest 
umowa przewozowa. W kontraktach zawieranych przez 
ZKM w Gdyni, organizator przejmuje wszystkie przychody 

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

ze sprzedaży biletów, odpowiedzialny jest za organizację sieci 
dystrybucji oraz za wszelkie działania marketingowe mające 
na celu wzrost liczby pasażerów. Rola operatora sprowadza 
się do realizacji przewozów określonym rodzajem taboru we-
dług otrzymanego od organizatora rozkładu jazdy, przy prze-
strzeganiu wszystkich wymogów dotyczących jakości usług, 
które zapisane są w kontrakcie [2]. Kontrola przewozów 
w zakresie jakości usług realizowana jest głównie przy użyciu 
tradycyjnych metod – wykonują ją inspektorzy oraz kontro-
lerzy ruchu ZKM, bezpośrednio nadzorując operatorów. 
W momencie wdrożenia w Trójmieście inteligentnego syste-
mu zarządzania ruchem TRISTAR zasadnicza zmiana nastą-
piła natomiast w kontroli realizacji rozkładu jazdy. W tym 
zakresie ZKM w Gdyni znacznie ograniczył prowadzenie 
obserwacji punktualności wykonywanych przez obserwato-
rów i zaczął w celu kontroli wykorzystywać dane zbierane 
przez system TRISTAR. Dane te, w powiązaniu z informacją 
o rozkładzie jazdy oraz informacją o wymaganym na po-
szczególnych zadaniach wyposażeniu taboru, pozwalają na 
wykrycie zawinionych odstępstw w zakresie punktualności 
oraz alokacji taboru. Do zdefiniowania reguł przetwarzają-
cych zebrane dane ZKM w Gdyni wykorzystuje języki zapy-
tań do baz danych oraz języki programowania. Zaletą tego 
rozwiązania jest duża elastyczność. Pozwala ono na swobod-
ne definiowanie reguł dokładnie dostosowanych do zapisów 
w umowach przewozowych z operatorami.

 Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i zapre-
zentowanie przykładów wykorzystania metod opartych  
na przetwarzaniu danych z nowoczesnych systemów zarzą-
dzania ruchem do kontroli przewozów na tle metod trady-
cyjnych w świetle zapisu w umowach przewozowych, że 
„Za pełną realizację rozkładu jazdy uznaje się realizację w ca-
łości i punktualnie wszystkich kursów w nim wskazanych, 
pojazdami spełniającymi wszystkie wymagania co do ich 
rodzaju i wyposażenia, określone w umowie i w rozkładzie 
jazdy, przy zachowaniu wszystkich wskazanych w rozkła-
dzie jazdy skomunikowań w celu umożliwienia przesiadki 
pasażerów” [3]. 

Główną hipotezą badawczą jest założenie, że wykorzy-
stanie metod opartych na przetwarzaniu danych z nowoczes-
nych systemów zarządzania ruchem do kontroli przewozów 
pozwala na znaczne usprawnienie i ułatwienie pracy służb 
odpowiedzialnych za egzekwowanie realizacji umów prze-
wozowych oraz w rezultacie prowadzi do wzrostu standar-
du usług świadczonych przez operatorów zatrudnianych 
przez organizatora przewozów. 
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Kontrola punktualności
Punktualność jest jednym z najistotniejszych postulatów 
przewozowych wskazywanych przez mieszkańców Gdyni, 
a stopień jego realizacji wpływa na wystawianą przez nich 
ocenę jakości usług transportu miejskiego. W badaniach 
preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców 
Gdyni w 2018 roku punktualność jako najistotniejszą ce-
chę wskazało prawie 19% respondentów, co sklasyfikowało 
ją na drugim miejscu wśród innych postulatów przewozo-
wych. Hierarchizację postulatów przewozowych mieszkań-
ców Gdyni, ustaloną na podstawie danych z reprezenta-
tywnych badań, prezentuje rysunek 1. 

pojazdu na trasie przez zmiennika nie powinno trwać 
dłużej niż 1 minutę;

•	 oceny punktualności dokonuje się na przystankach 
początkowych, końcowych oraz pośrednich, wyszcze-
gólnionych w rozkładzie jazdy dla kierowcy;

•	 za punktualne uznaje się odjazdy z przystanków po-
czątkowych i pośrednich, wyszczególnionych w roz-
kładzie jazdy dla kierowcy, zrealizowane zgodnie 
z rozkładem jazdy (w tej samej minucie) oraz przyjaz-
dy na przystanki końcowe przyspieszone lub opóź-
nione do 1 minuty;

•	 do oceny punktualności stosuje się czas uśredniony, 
polegający na zaokrąglaniu pomiaru do pełnych mi-
nut – od 30 sekund w górę i do 29 sekund w dół [3].

Przed wprowadzeniem systemu TRISTAR kontrola cza-
sów jazdy opartych o powyższe zapisy wykonywana była 
przez obserwatorów wyposażonych w standaryzowane kar-
ty pomiarowe i synchronizowane radiowo zegarki. Była ona 
przeprowadzana głównie na zewnątrz pojazdów, jako ukry-
ta. Przewoźnicy informowani byli tylko o czasie rozpoczę-
cia, mając możliwość uczestnictwa. Nie znali natomiast 
miejsc obserwacji. Liczba punktów pomiaru była ograni-
czona do przystanków uwzględnionych w tabliczkach roz-
kładów jazdy, którymi dysponowali kierowcy. Analiza 
zgodności wyników obserwacji z rozkładem jazdy przepro-
wadzana była z uwzględnieniem dokumentacji trasowej 
(eksploatacyjnej) organizatora transportu i przewoźników 
oraz w przypadku wątpliwości weryfikowana z zapisami 
monitoringu zainstalowanego w pojazdach transportu 
miejskiego [1]. Dużą wadą „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 [4, 5].

Ograniczenia w zakresie kompleksowości pomiarów cza-
sów jazdy w dużej mierze zniósł rozwój technologii. Dla 
transportu duże znaczenie miało wynalezienie systemu GPS 
(Global Positioning System). Wprowadzenie tego systemu 
(pierwszy z 24 satelitów wystrzelony został w 1978 roku), 
za pomocą którego można określić pozycję z dokładnością 
do jednego metra, wyznaczyło moment, w którym pomiar 
położenia – stanowiący od starożytności marzenie nawiga-
torów, kartografów i matematyków – stał się dzięki środ-
kom technicznym szybki, (relatywnie) tani i łatwy do wyko-
nania dla osób bez specjalistycznej wiedzy [5, 6]. W oparciu 
o GPS działa wdrożony w 2015 roku przez miasta 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 drogowego i płyn-
ności ruchu. System TRISTAR wykorzystuje dane pocho-
dzące z detektorów ruchu zlokalizowanych na wlotach 
skrzyżowań, dzięki złożonym algorytmom obliczeniowym, 
zapewnia automatyczne sterowanie sygnalizacjami świetl-
nymi, maksymalizuje przepustowość, redukuje opóźnienia 
i zmniejsza liczbę zatrzymań środków transportu. Jednym 

Rys. 1. Hierarchizacja postulatów przewozowych mieszkańców Gdyni w 2018 r. 
Źródło: materiały ZKM w Gdyni

Jednym z elementów, które wpływają na poprawę 
punktualności przewozów, jest kontrola operatorów. 
Stosując narzędzia kontroli, ZKM w Gdyni wpływa na 
punktualność realizacji rozkładu jazdy w zakresie ogra-
niczania przyspieszonych odjazdów z przystanków wy-
szczególnionych w rozkładzie jazdy kierowcy, zawinio-
nych opóźnionych odjazdów z pętli oraz niedostosowania 
się operatorów do wyszczególnionych w rozkładach jazdy 
skomu nikowań pojazdów na trasie. Wyznacznikiem 
punktualności przewozów są następujące zapisy w umo-
wach przewozowych zawieranych przez ZKM w Gdyni 
z operatorami:

•	 operator zobowiązany jest do zachowania punktual-
ności przy realizacji przewozów, chyba że rozkład jaz-
dy dopuszcza opóźnienie pojazdu w celu zachowania 
skomunikowania z innym pojazdem;

•	 zmiany kierowców dokonywane w trakcie realizacji 
kursu nie mogą powodować opóźnień. Przejmowanie 
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z ważniejszych elementów zrealizowanej inwestycji jest mo-
duł zarządzania pojazdami miejskiego transportu zbiorowe-
go. System TRISTAR, dzięki usłudze pozycjonowania, za-
pewnia wizualizację na cyfrowej mapie wszystkich eksplo-
atowanych środków transportu, z zaznaczeniem pojazdów 
opóźnionych i przyspieszonych w stosunku do rozkładu jaz-
dy, co czyni go użytecznym narzędziem kontroli punktual-
ności. Zapewnia on 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 [2]. System pozwala również kontrolować 
operatorów zwłaszcza w zakresie punktualności realizowa-
nia przewozów oraz właściwej alokacji taboru zakontrakto-
wanego na poszczególnych zadaniach. 

Wraz z wdrożeniem w 2015 roku sytemu TRISTAR, pro-
wadzone przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni po-
miary czasów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej za po-
mocą obserwatorów zostały znacznie ograniczone. Obecnie 
są one stosowane tylko w sytuacjach, w których konieczne 
jest uzyskanie dużej szczegółowości związanej ze zdarzeniami 
nie rejestrowanymi przez system (np. obserwacja przyczyn 
opóźnień w danym miejscu itp.). W codziennym zastosowa-
niu zaczęto wykorzystywać 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 reje-
strują czas przyjazdu i odjazdu z każdego przystanku na tra-
sie pojazdu. Wdrożenie systemu spowodowało zatem, iż nie-
wielkie próby badane przez obserwatorów, zastąpiła próba 
zbliżająca się do N=całość. Braki danych na poziomie nie 
przekraczającym 5% występują jedynie w przypadku awarii 
urządzeń czy też zakłóceń sygnału GPS [4, 5].

Wyposażone w system GPS urządzenia zainstalowane 
we wszystkich pojazdach w sieci ZKM w Gdyni, wysyłają 
do systemu TRISTAR telegramy zawierające dane identyfi-
kacyjne i położenie pojazdu, numer linii wraz z brygadą 
(numerem zadania) oraz powiązaną z rozkładem jazdy infor-
mację o faktycznych czasach przyjazdu i odjazdu z przystan-

ku. Dane o faktycznych czasach przyjazdu i odjazdu z przy-
stanku rejestrowane są w formie znaczników czasowych (rok, 
miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda) przy każdym 
wjeździe i wyjeździe pojazdu ze zdefiniowanej w metrach 
strefy przystankowej. Informacja ta na bieżąco przekazywa-
na jest do Centrum Zarządzania Ruchem i służy dyspozyto-
rowi do nadzoru i regulacji ruchu. Wszystkie te dane zapisy-
wane są następnie w relacyjnej bazie danych [4, 5].

Opisana struktura danych umożliwia zdefiniowanie za-
pytań zwracających pola i rekordy bazy danych, w których 
system zarejestrował niezgodne z umową zachowania po-
jazdów. Do analizy wybierane są jedynie te znaczniki czaso-
we, dla których przystanek został prawidłowo rozpoznany 
przez urządzenie w pojeździe (istnieje w bazie danych pole 
określające tę prawidłowość). Każdy zwrócony przez zapy-
tanie rekord reprezentuje jeden przyjazd i odjazd pojazdu 
z przystanku (wjazd i wyjazd ze strefy przystankowej). 
Dzięki tym możliwościom obserwacje czasów jazdy w punk-
tach kontrolnych zastąpiono zapytaniami do bazy danych 
oraz skryptami zestawiającym czasy rozkładowe z faktycz-
nymi dla tych przystanków, definiując odpowiednie reguły 
wybierania rekordów z bazy i odpowiednio dalej je prze-
kształcając. Kontroli podlegają zwłaszcza:

•	 przyśpieszone powyżej 1 minuty odjazdy z przystan-
ków wyszczególnionych w rozkładzie jazdy dla kie-
rowcy,

•	 przyspieszone powyżej 2 minut przyjazdy na przy-
stanki końcowe,

•	 zawinione opóźnione powyżej 1 minuty odjazdy z pętli,
•	 skomunikowania pojazdów.

Na rysunku 2 zaprezentowano przykładowy wynik za-
pytania do bazy danych TRISTAR zwracającego wszystkie 
przyspieszone powyżej jednej minuty odjazdy z przystan-
ków wyszczególnionych w rozkładzie jazdy dla kierowcy 
dla jednego dnia, natomiast rysunek 3 przedstawia kwe-
rendę z wszystkimi opóźnionymi odjazdami powyżej jednej 
minuty z pętli, w sytuacji, w której czas przyjazdu na pętlę 
umożliwiał punktualny odjazd. W obu przypadkach od-
chylenia przedstawiono w sekundach, a w ocenie punktual-
ności stosowany jest opisany wcześniej czas uśredniony.

Rys. 2. Przyspieszone odjazdy z przystanku wyszczególnionego w rozkładzie jazdy dla kierowcy – dane z systemu TRISTAR 
Źródło: materiały ZKM w Gdyni



TransporT miejski i regionalny 03 2019

6

Na rysunku 4 przedstawiono z kolei przykładowy wy-
nik działania skryptu badającego niedostosowanie się ope-
ratorów do wyszczególnionych w rozkładach jazdy dla kie-
rowców skomunikowań pojazdów. W zaprezentowanym 
przykładzie linie nocne N10 i N40 skomunikowane były 
na przystanku Obłuże Centrum, na którym autobusy mia-
ły na siebie wzajemnie oczekiwać. Kierowca obsługujący 
zadanie N40-02 nie zastosował się do zapisu w rozkładzie 
jazdy i odjechał z przystanku o godz. 23:49:23, podczas 
gdy pojazd z zadania N10-03 przyjechał na ten przystanek 
dopiero o godz. 23:50:54. 

Dane wygenerowane dla opisanych powyżej przekrojów 
są następnie sprawdzane z jednej strony pod względem pra-
widłowości sygnału GPS, a z drugiej w odniesieniu do do-
kumentacji eksploatacyjnej Centrali Ruchu oraz rozkładów 
jazdy. Istotne jest to zwłaszcza w przypadku opóźnionych 
odjazdów z pętli, gdzie dane te należy weryfikować wg kry-
teriów, które nie są w żaden sposób zapisane w bazie da-
nych. Należą do nich np. posiłkowe przerwy kierowców czy 
też zapisy w rozkładach jazdy dla kierowców, informujące 
o szczególnych zachowaniach w danym kursie. W celu do-
datkowej weryfikacji i eliminacji błędów dobrą praktyką 
jest również sprawdzanie otrzymanych wyników z czaso-
wymi znacznikami z systemów monitoringu lub innych 
systemów zainstalowanych w pojeździe rejestrujących czasy 
jazdy, np. z systemu e-biletu. 

Przed wprowadzeniem systemu TRISTAR każdego dnia 
badano jedynie niewielką próbę wykonanych przez operato-
rów kursów. Liczba ujawnionych przyspieszeń w stosunku do 
rozkładu jazdy w dużej mierze zależała od częstotliwości kon-
troli i tego, ile zbadano kursów. Liczba zbadanych kursów 
w latach 2006–2014 wahała się od 40 tysięcy do 70 tysięcy, 
natomiast liczba kar nałożonych z tytułu przyspieszeń w sto-
sunku do rozkładu jazdy od 187 w 2014 do 629 w 2010 
roku. W marcu 2015 roku zaczęto stosować kontrolę punk-
tualności opartą na systemie TRISTAR. W związku z ko-
niecznością przetestowania systemu w tym zakresie kontrola 
ta wprowadzana była sukcesywnie. Pomimo wprowadzenia 
jej pod koniec pierwszego kwartału i wykorzystania począt-
kowo jedynie części danych dotyczących przyspieszeń łączna 
liczba kar w skali roku z tego tytułu była największa w histo-
rii ZKM i wyniosła 913. Po zakończeniu okresu testowego 
do kontroli zaczęto wykorzystywać wszystkie ujawnione 
przez system rekordy. Kompleksowa kontrola ujawniła real-
ną skalę przyspieszonych kursów w sieci ZKM w Gdyni. 
Przede wszystkim odnotowano wiele uchybień w miejscach 
sieci, które rzadko były kontrolowane przez obserwatorów 
(np. na obrzeżach sieci) oraz w porach, w których z reguły nie 
prowadzono obserwacji, czyli godzinach wieczornych i noc-
nych. Kompleksowe badanie przyspieszeń znacznie wzmoc-
niło funkcję prewencyjną i korygującą kontroli. Operatorzy 
mieli od tego czasu świadomość, iż kontrolowany jest każdy 

Rys. 3. Opóźnione odjazdy z pętli, dla których czas przyjazdu umożliwiał punktualny odjazd – dane z systemu TRISTAR
Źródło: materiały ZKM w Gdyni

Rys. 4. Analiza skomunikowań – dane z systemu TRISTAR
Źródło: materiały ZKM w Gdyni.
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kurs. Spowodowało to w kolejnych latach, w których doko-
nywano już kompleksowych kontroli, spadek liczby kar do 
491 w 2016 i 616 w 2017 roku. Opisane dane dotyczące 
liczby kar z tytułu przyspieszeń w przekroju lat przedstawio-
no na rysunku 5. 

Kontrola alokacji taboru
ZKM w Gdyni kontraktuje do realizacji zadań przewozowych 
tabor o zróżnicowanych parametrach. Przede wszystkim 
stosowany jest podział pojazdów na przegubowe o długości 
18 m, standardowe o długości 12 m i midibusy o długości 
7,5 i 9 m. Pojazdy muszą spełniać określone wymagania do-
tyczące wieku i wyposażenia. Niektóre kontrakty dopuszcza-
ją do eksploatacji wyłącznie pojazdy fabrycznie nowe, inne 
używane z zasady w wieku do 5 lub 12 lat w momencie roz-
poczynania umowy. Wymaganym lub opcjonalnym standar-
dem jest klimatyzacja. Coraz bardziej rozbudowana jest lista 
niezbędnego wyposażenia w zakresie urządzeń zapewniają-
cych pasażerom wysoki standard informacji elektronicznej. 

Operator wprowadzający autobus lub trolejbus do sieci 
ZKM w Gdyni musi przekazać tej jednostce jego kartę 
z wszystkimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi 
wyszczególnionymi w jej formularzu. Parametrami tymi są 
w szczególności:

•	 typ pojazdu,
•	 rok produkcji,
•	 moc silnika,
•	 liczba miejsc ogółem,
•	 liczba i rodzaj miejsc siedzących,
•	 wymiary poszczególnych elementów pojazdu,
•	 urządzenia systemu wizualnej i głosowej informacji 

pasażerskiej,
•	 urządzenia służące osobom o ograniczonej zdolności 

ruchowej,
•	 klimatyzacja,
•	 okna i wywietrzniki dachowe,
•	 urządzenia otwierania drzwi przez pasażerów,
•	 urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów (np. przyci-

ski „STOP”).
Wzór karty pojazdu przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 5. Liczba kar z tytułu przyśpieszeń nałożonych na operatorów w latach 2006–2017
Źródło: materiały ZKM w Gdyni

Karty pojazdów tworzą ich bazę, z którą sprzężony jest 
system TRISTAR. W ramach funkcjonowania tego systemu 
porównywane są rzeczywiste parametry pojazdów eksploato-
wanych na poszczególnych zadaniach z parametrami wyma-
ganymi (rys. 7). Podstawą porównań są parametry zapisane 
w bazie danych pojazdów i bazie danych umów przewozo-
wych. Odnotowywany jest każdy przypadek, nie tylko wpro-
wadzenia na dane zadanie pojazdu nie spełniającego nawet 
pojedynczego wymagania, ale także zastąpienia go w okre-
ślonym kursie nieodpowiednim taborem (rys. 8). Dzięki sys-
temowi TRISTAR nadzór nad wykonywaniem umowy przez 
operatora ma więc kompleksowy charakter. Poprzednio pod-
stawą kontroli alokacji taboru była dokumentacja wypełnia-
na przez kontrolerów ruchu pracujących w dyspozytorniach 
trasowych, a w przypadku linii o trasach nie prowadzących 
przy żadnej dyspozytorni – obowiązkowe zgłoszenia alokacji 
taboru przez operatorów oraz wyrywkowe kontrole przepro-
wadzane przez inspektorów i obserwatorów ruchu. Zdarzały 
się przypadki, w których operatorzy, licząc, że w określonym 
kursie nie będzie kontroli, nie zgłaszali zmiany pojazdu na 
niezgodny ze standardem, ryzykując poniesienie kary za nie-
zgłoszenie nieodpowiedniej alokacji.

Na podstawie danych z systemu TRISTAR generowane 
są informacje do operatorów o stwierdzonych nieprawidło-
wościach w realizacji umów przewozowych i nakładane są 
stosowne kary umowne (rys. 9). 

Rys. 6. Wzór karty pojazdu w sieci ZKM w Gdyni, 2018 r.
Źródło: materiały ZKM w Gdyni
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Rys. 7. System porównujący parametry techniczno-użytkowe pojazdu wykonującego zadanie z wymaganiami zapisanymi dla danego zadania w umowie – przykład w sieci ZKM w Gdyni w 2018 r.
Źródło: materiały ZKM w Gdyni

Rys. 8. Kurs pojazdu wykonanego przez pojazd niespełniający wymaganych na danym 
zadaniu przewozowym zakontraktowanych parametrów techniczno-użytkowych – przykład 
w sieci ZKM  w Gdyni w 2018 r.
Źródło: materiały ZKM w Gdyni

zwie TRISTAR. System ten w znacznym stopniu usprawnia 
i ułatwia pracę służb odpowiedzialnych za egzekwowanie 
realizacji umów przewozowych. Jego istotną zaletą jest 
kompleksowość kontroli obejmującej całą sieć linii autobu-
sowych i trolejbusowych na całym obszarze funkcjonowa-
nia ZKM w Gdyni.

Duże znaczenie ma w tym procesie wykorzystanie ze-
branych przez system danych dotyczących realizacji rozkła-
du jazdy. Własna eksploracja tych danych przez organiza-
tora transportu za pomocą języków zapytań oraz języków 
programowania, umożliwia swobodne definiowanie reguł 
dostosowujących kontrolę wykonania usług przewozowych 
do zapisów w umowach z operatorami. Pozwala to na bie-
żące dostosowywanie tych reguł do zmian w rozkładach 
jazdy oraz w wymaganiach określanych w nowo zawiera-
nych kontraktach z operatorami. 

W eksploatacji systemu TRISTAR występują jednak 
pewne problemy techniczne. Wynikają one głównie z awa-
rii urządzeń zainstalowanych w pojeździe oraz zakłóceń sy-
gnału GPS. W rezultacie organizator przewozów musi się 
liczyć z pewnymi niedokładnościami lub brakami danych, 
co utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia wykorzystywa-
nie automatyzowanych wyników kontroli bez ich weryfika-
cji przez pracowników nadzorujących funkcjonowanie sys-
temu. 
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Rys. 9. Informacja wysyłana do operatora o pojazdach, które nie realizowały zadania, a nie speł-
niały zakontraktowanych w umowach parametrów techniczno-użytkowych – przykład w sieci
ZKM w Gdyni w 2018 r.

Podsumowanie
Nowoczesne technologie do kontroli przewozów umożli-
wiają motywowanie operatorów do lepszego wywiązywania 
się z realizacji zakontraktowanych zadań zgodnie z obowią-
zującymi standardami. Dzięki temu następuje odczuwany 
przez pasażerów wzrost jakości obsługi transportowej, za-
równo w zakresie regularności oraz punktualności kurso-
wania, jak i pod względem parametrów techniczno-eksplo-
atacyjnych pojazdów. Można to stwierdzić na przykładzie 
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który wykorzy-
stuje elektroniczny system regulacji i nadzoru ruchu o na-
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Streszczenie: Aktualnie w miastach i aglomeracjach toczy się szeroka 
dyskusja na temat przyszłości taboru autobusowego wykorzystywanego 
w publicznym transporcie zbiorowym. Podmioty i instytucje odpowie-
dzialne za rozwój floty autobusów zmagają się z problemem, który można 
zdefiniować następująco: w jaki sposób dostosować swoją flotę do nara-
stających wymagań ekologicznych? Jednym z wariantów jest konwersja 
obecnie użytkowanej konwencjonalnej lub mieszanej floty do floty złożonej 
wyłącznie z autobusów elektrycznych. W artykule zdefiniowano bariery 
utrudniające osiągnięcie w publicznym transporcie zbiorowym 100% floty 
autobusów elektrycznych oraz przedstawiono możliwe strategie wdrażania 
do eksploatacji autobusów elektrycznych. Autorzy skupili się na uwarun-
kowaniach praktycznych i organizacyjnych realizacji procesu konwersji 
floty, abstrahując od analiz ekonomicznych. W artykule przedstawiono 
także zakończone i aktualnie realizowane prace naukowo-badawcze wspo-
magające rozwój elektromobilności w Polsce i Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem wprowadzania autobusów elektrycznych do publicznego 
transportu zbiorowego. Prace te finansowane są przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, a realizowane w konfiguracji międzynarodowej, w celu 
lepszego uwzględnienia różnych uwarunkowań lokalnych, występujących 
w poszczególnych krajach. 
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, autobusy elektryczne, 
konwersja floty.

Wdrażanie autobusów elektrycznych  
do publicznego transportu zbiorowego  
– teoria i praktyka1

Problematyka opisywana w niniejszym artykule nabiera 
istotnego znaczenia w kontekście zapisów Ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych [3], która określa między innymi:

•	 wymagania techniczne, jakie ma spełniać infrastruk-
tura ładowania;

•	 obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwo-
ju infrastruktury paliw alternatywnych;

•	 obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatyw-
nych;

•	 warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
•	 krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Ustawę tę wspomagają liczne dokumenty polityki 
transportowej w zakresie rozwoju zrównoważonego rozwo-
ju transportu [4,5,6,7,8]. 

Bariery utrudniające osiągnięcie w publicznym transporcie 
zbiorowym 100% floty autobusów elektrycznych 
Autobusy elektryczne charakteryzują się odmiennymi pa-
rametrami techniczno-eksploatacyjnego niż autobusy kon-
wencjonalne. Pomimo wysokiej sprawności napędu elek-
trycznego, braku lokalnych emisji szkodliwych substancji 
w miejscu użytkowania pojazdu, niewielkiej emisji hałasu 
oraz niższych kosztów operacyjnych (wynikających z niż-
szych, choć rosnących, cen energii elektrycznej w stosun-
ku do cen oleju napędowego) autobusy elektryczne posia-
dają także wady. Wymienić tu należy przede wszystkim 
[9,10,11]:

•	 wyższy niż ich konwencjonalnych odpowiedników 
koszt zakupu;

•	 konieczność montażu dodatkowej infrastruktury, np. 
punkty ładowania lub wymiany baterii akumulatoro-
wych na terenie zajezdni oraz na wybranych przy-
stankach;

•	 niewystarczający do realizacji wszystkich zadań prze-
wozowych w każdych warunkach atmosferycznych 
i terenowych zasięg operacyjny;

•	 ograniczenia po stronie rynku mocy energii elek-
trycznej.

W ujęciu systemowym bariery utrudniające proces pla-
nowania konwersji konwencjonalnej lub mieszanej floty do 
100% floty autobusów elektrycznych, można podzielić na 
wewnętrzne i zewnętrzne. Bariery zewnętrzne dotyczą relacji 

Wprowadzenie
Istotnym aspektem zarządzania transportem publicznym 
w miastach i aglomeracjach jest podejmowanie strategicz-
nych decyzji dotyczących kształtowania sieci oraz nieustanna 
konwersja środków transportu publicznego na tabor spełnia-
jący aktualne i narzucane prawem parametry ekologiczne. 
Kontekstem do tych decyzji jest narastająca świadomość eko-
logiczna społeczeństwa, także jego formalnych i nieformal-
nych struktur lokalnych, że tradycyjne, oparte na napędzie 
spalinowym realizowanie procesów przemieszczania obciążone 
jest nadmiernymi kosztami zewnętrznymi. Prędzej czy później 
instytucje i podmioty funkcjonujące w sferze usług transpor-
tu publicznego staną przed problemem konwersji floty auto-
busów na tabor spełniający postulat „zero emisji CO2

”. Jedną 
z możliwości jest konwersja floty zmierzająca do użytkowania 
w przyszłości wyłącznie autobusów elektrycznych [1,2]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: S. Krawiec 
50%, K. Krawiec 50%.

2 Artykuł opracowany w ramach projektu „Proces planowania i narzędzie do eta-
powej konwersji konwencjonalnej lub mieszanej floty do 100% floty autobu-
sów elektrycznych” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach programu ERANET EMEurope.



TransporT miejski i regionalny 03 2019

10

pomiędzy gospodarką a podsystemem transportu publicz-
nego oraz pomiędzy tym podsystemem a samorządem 
i społeczeństwem. Proces konwersji floty wymaga od oto-
czenia społeczno-gospodarczego następujących strumieni 
zasobów [12]: 

•	 przyjaznego prawa umożliwiającego ekonomiczną, 
organizacyjną i „rzeczywistą” transformację floty au-
tobusów wykorzystywanych w publicznym transpor-
cie zbiorowym;

•	 kreacji instrumentów finansowych wspomagających 
proces wymiany floty;

•	 tworzenia sprzyjających warunków do absorpcji środ-
ków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych 
na rozwój niskoemisyjnych środków transportu 
(w tym autobusów);

•	 zapewnienia technicznych, organizacyjnych, praw-
nych i ekonomicznych warunków do:

 –  prawidłowego funkcjonowania segmentu rynku, 
na którym znajdą się odpowiednie liczby autobu-
sów elektrycznych o nowoczesnych parametrach 
technicznych,

 –  rozwoju infrastruktury towarzyszącej, w tym in-
frastruktury ładowania,

 –  umożliwienia dostaw energii elektrycznej o odpo-
wiednich parametrach do punktów ładowania, 
które powinny mieć lokalizację korzystną z punk-
tu widzenia organizatora przewozów,

 –  rozwoju autobusów elektrycznych, aby z jednej 
strony zapewnić im parametry techniczne żądane 
przez organizatora przewozów, a z drugiej wykre-
ować innowacyjny produkt i dobrą markę polskie-
go przemysłu;

•	 oddziaływanie informacyjne mediów tradycyjnych 
i elektronicznych (w tym mediów społecznościowych);

•	 presja społeczna związana z koniecznością ogranicza-
nia zanieczyszczania powietrza i wynikająca z tego 
nieuchronność przemian w zakresie wymiany taboru 
komunikacji publicznej na tabor bezemisyjny w mia-
stach i regionach.

Bariery wewnętrzne dotyczą instytucji i podmiotów 
mających bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłości 
transportu publicznego i są one następujące:

•	 przekonanie organizatorów i operatorów transportu 
publicznego o braku zasadności wprowadzania auto-
busów elektrycznych, wspomagane często eksperty-
zami i analizami kosztów i korzyści (AKK) w ujęciu 
krótkoterminowym;

•	 ryzyko postrzegane przez podmioty zaangażowane 
w proces konwersji floty, związane z innowacyjno-
ścią technologii i brakiem długookresowych do-
świadczeń związanych z eksploatacją autobusów 
elektrycznych;

•	 brak przekonania o stabilności przyszłej polityki pań-
stwa i/lub Unii Europejskiej w tym zakresie;

•	 niedostatek wspomagania informatycznego i eksper-
ckiego sprzyjającego procesowi wymiany floty.

Wszystkie wyżej wymienione bariery wydają się być 
możliwe do pokonania. Bariery zewnętrzne, zgodnie z de-
klaracjami władz państwowych, mają być usuwane w ra-
mach prac legislacyjnych i działań o charakterze finanso-
wym. Bariery wewnętrzne mają często naturę organizacyj-
ną i psychologiczną (wola lub brak woli zmian). W opinii 
autorów nie powinny one jednak blokować procesu kon-
wersji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. 

Strategie wymiany floty
Aktualnie, a także według obecnych przewidywań, założyć 
należy, że w najbliższej przyszłości nie powstaną konstruk-
cje autobusów elektrycznych, pozwalające na przejechanie 
ponad 300 km w każdych warunkach atmosferycznych 
i przy dowolnych parametrach odcinków międzyprzy-
stankowych. Brak możliwości zapewnienia odpowiednie-
go zasięgu przez autobus elektryczny w niekorzystnych 
warunkach (górzysty teren, włączona klimatyzacja, niska 
temperatura) utrudnia często „prostą” podmianę auto-
busów tradycyjnych na ich elektryczne odpowiedniki, 
abstrahując w tym momencie od aspektów ekonomicz-
nych. Do czasu, gdy nie powstaną autobusy elektryczne 
spełniające postulat odpowiedniego zasięgu (dzięki czemu 
możliwa byłaby prosta wymiana), należy rozważyć trzy 
strategiczne warianty zmierzające do zwiększenia udziału 
autobusów elektrycznych we flotach operatorów publicz-
nego transportu zbiorowego. Warianty te przedstawiono 
na rysunku 1. 

Wariant pierwszy zakłada utrzymanie istniejącej oferty 
przewozowej oraz brak zmiany struktury zadań przewozo-
wych. Wariant taki należy uwzględnić także przy częścio-
wej wymianie floty. W odróżnieniu od wariantu pierwsze-
go, w wariancie drugim możliwa jest zmiana struktury 
zadań przewozowych przy utrzymaniu dotychczasowego 
rozkładu jazdy autobusów (dla pasażerów). Częściową lub 
całkowitą zmianę rozkładu jazdy autobusów przewiduje 
wariant trzeci, z którego wynika jednak potrzeba zmiany 
obiegów (zadań przewozowych) autobusów. Warianty 
przedsta wione na rysunku 1 pokazują podejście do procesu 
wymiany floty w kontekście zakresu zmian rozkładu jazdy 
lub ich braku. Podejścia te można uzupełnić o strategie dłu-
goterminowe, które powinny rozważyć podmioty organi-
zujące proces konwersji floty. 

Wśród podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w pro-
ces konwersji floty można zaobserwować cztery postawy 
prowadzące do docelowego stanu, jakim jest 100% udział 
floty autobusów elektrycznych [13]:

•	 strategia ofensywna,
•	 strategia ofensywna na bazie pozytywnych doświad-

czeń testowych,
•	 strategia małych kroków,
•	 strategia defensywna.

Strategia ofensywna zakłada jednorazową, całkowitą 
wymianę istniejącej floty autobusów obsługujących pu-
bliczny transport zbiorowy na autobusy elektryczne, bez 
względu na wcześniejsze doświadczenia eksploatacyjne. 
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Strategia ta dostępna jest dla zasobnych kapitałowo pod-
miotów, niemniej jednak jest ona dość ryzykowna. Na 
dzień dzisiejszy w Polsce pewne przemyślenia na ten temat 
prowadzono w Zielonej Górze, jednak ostatecznie z takiej 
strategii zrezygnowano. Na rysunku 2 przedstawiono gra-
ficzną postać wyżej opisanej strategii. Punkt na osi czasu 
(x1

) symbolizuje moment zakupu takiej liczby autobusów 
elektrycznych, aby jednorazowo osiągnąć 100% floty elek-
trycznej. 

Na rysunku 3 przedstawiono graficznie strategię ofen-
sywnej wymiany floty, zakładającej fazę testów pewnej 
liczby autobusów elektrycznych w celu nabrania wła-
snych doświadczeń eksploatacyjnych. Po fazie testów, na 
podstawie ewentualnych pozytywnych doświadczeń, na-
stępuje decyzja o wymianie pozostałej floty. Etapem 
wstępnym tej strategii (x1

) jest zakup pewnej, niewielkiej 
liczby autobusów elektrycznych i ich eksploatacja na wy-
branych zadaniach przewozowych, podatnych na obsługę 
przez autobusy elektryczne. Zadania przewozowe muszą 
być poddane analizie pod kątem spełnienia wymaganego 
przez autobus elektryczny zasięgu operacyjnego. W cza-
sie od x1

 do x
2 
podmiot zaangażowany w konwersję nabie-

ra doświadczeń związanych z przebiegiem ładowania 
(nocnego i dziennego) oraz jakością obsługi zdefiniowa-
nych wcześniej tras. Celem etapu wstępnego kończącego 
się w chwili x

2 
jest zdefiniowanie najlepiej sprawdzającej 

się na danym obszarze technologii ładowania (plug in, 
pantograf, ładowanie indukcyjne, wymiana baterii), in-
frastruktury ładowania (w tym przyłączy do sieci energe-
tycznej o odpowiedniej mocy) oraz parametrów autobu-
sów elektrycznych. Po takich analizach, w przypadku 
pozytywnych doświadczeń, następuje decyzja o zakupie 
pozostałych autobusów elektrycznych. Fazy testów 
w Polsce przeprowadzono lub przeprowadza się m.in. 
w Warszawie, Krakowie, Jaworznie i Sosnowcu. Żaden 
operator publicznego transportu zbiorowego nie zdecy-
dował się jednak na zdefiniowanie chwili x2

 i nie podjął 
jeszcze decyzji o całkowitej wymianie floty.

Rys. 1. Strategiczne warianty  
podejścia do procesu wymiany floty 
w kontekście rozkładu jazdy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Strategia ofensywna procesu konwersji floty
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Strategia ofensywna procesu konwersji floty na bazie pozytywnych doświadczeń testowych
Źródło: opracowanie własne

Strategia małych kroków (rys. 4) jest rozwinięciem po-
przedniej strategii o etapy pośrednie w drodze do 100% 
udziału autobusów elektrycznych. W każdej kolejnej fazie 
x

1
 --> x

2
, x

2
 --> x

3
, x

3
 --> x

4
 (i następnych, jeżeli wystą-

pią) pojawia się użytkowanie coraz większej liczby autobu-
sów elektrycznych i rozbudowa infrastruktury ładowania 
(zarówno o kolejne stacje terenowe, jak i o stanowiska łado-
wania zajezdniowego). Decyzje podejmowane w momen-
tach x

1
, x

2
, x

3
 (i następnych, jeśli wystąpią) mają charakter 

ilościowy, definiując „ile” i „jakich” autobusów potrzeba do 



TransporT miejski i regionalny 03 2019

12

Rys. 4. Strategia małych kroków w procesie konwersji floty
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Strategia defensywna procesu konwersji floty
Źródło: opracowanie własne

obsługi kolejnych zadań przewozowych (przy założeniu 
braku woli zmiany rozkładu jazdy). Zagadnienie z czasem 
staje się coraz trudniejsze, ze względu na brak autobusów 
elektrycznych spełniających w praktyce postulat wymaga-
nego minimalnego zasięgu, niezbędnego do obsługi zadań 
przewozowych o określonej długości (np. 300 km). W sy-
tuacji, gdy struktura zadania przewozowego nie pozwoli na 
wykorzystanie aktualnie dostępnych autobusów elektrycz-
nych, tj. nie przewiduje przedziałów czasowych na przy-
stankach wyposażonych w urządzenia doładowujące lub 
rezerwy czasowej pozwalającej na zjazd do zajezdni, nie-
zbędne stanie się rozważenie zmiany struktury tych zadań 
przewozowych (np. polegających na wydłużeniu postojów 
na przystankach końcowych wyposażonych w urządzenia 
doładowujące kosztem postojów na przystankach końco-
wych nie wyposażonych w takie urządzenia). Strategia ta, 
polegająca na nabywaniu kolejnych partii autobusów elek-
trycznych w ramach dostępnych środków finansowanych 
oraz możliwości technicznych, jest w Polsce najbardziej po-
pularna. Przykładem jej zastosowania są m.in. Miejskie 
Zakłady Autobusowe w Warszawie i Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej w Jaworznie, w których dokonano 
już przynajmniej dwóch kolejnych zakupów autobusów 
elektrycznych.

W strategii defensywnej, której ideę przedstawiono na 
rysunku 5, chwila wymiany floty odsuwana jest na bliżej 
nieokreśloną przyszłość. Podmioty mające świadomość nie-
uchronności posiadania częściowej lub całkowitej floty au-
tobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbioro-
wym oczekują na doświadczenia innych podmiotów, same 
odwlekają moment podjęcia decyzji. Podmioty oczekują 
także na spadek kosztów takiej wymiany oraz na spodzie-
wany rozwój technologii akumulatorowych, który umożli-
wi wymianę autobusów konwencjonalnych na elektryczne 
bez konieczności zmiany rozkładu jazdy ani struktury za-
dań przewozowych. Z pewnością istnieją w Polsce podmio-
ty, które nie podjęły jeszcze działań w zakresie „elektryfika-
cji” floty autobusów obsługujących publiczny transport 
zbiorowy. 

Wszystkie wyżej wymienione strategie musza opierać się 
na dogłębnej analizie ekonomicznej, organizacyjnej oraz tech-
nologicznej, uwzględniając specyfikę swojej sieci. Szczególnie 

istotne mogą okazać się ograniczenia w możliwości podłą-
czenia energii elektrycznej o wymaganej mocy do wybra-
nych punktów ładowania, zlokalizowanej na sieci publicz-
nego transportu zbiorowego. 

Projekty badawcze wspomagające wdrażanie  
autobusów elektrycznych
Pomimo że elektromobilność jako słowo kluczowe w obie-
gu społecznym funkcjonuje dopiero od kilku lat, strategicz-
ny kontekst tego problemu w pracach naukowych i roz-
wojowych trwa już znacznie dłużej. Prace naukowo-ba-
dawcze w tym zakresie prowadzone są m.in. na Wydziale 
Transportu Politechniki Śląskiej od 2012 roku i obejmują 
różne zagadnienia tego problemu. W ramach kolejnych 
edycji programów ERA-NET, przy dofinansowaniu ze 
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizo-
wane były następujące prace w międzynarodowych zespo-
łach badawczych:

•	 utworzenie platformy do analizy i wsparcia wykorzy-
stania środków transportu przyjaznych środowisku 
(GREEN TRAVELLING);

•	 inteligentna platforma do integracji, zarządzania oraz 
wsparcia pierwszej i ostatniej mili w łańcuchach do-
staw (S-MILE);

•	 platforma wspierająca wdrażanie elektromobilności 
w inteligentnych miastach w oparciu o aplikacje ICT 
(ELECTRIC TRAVELLING).

Pierwsza praca dedykowana autobusom elektrycznym, 
dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach ERA-NET Electromobility+ o akronimie 
CACTUS (Modele i metody oceny oraz optymalizacji łado-
wania autobusów elektrycznych) była realizowana w latach 
2012–2015, we współpracy z dwoma partnerami badaw-
czymi z Niemiec: Instytutem Fraunhofer IML z Dortmundu 
oraz Instytutem Automatyzacji i Komunikacji z Magde-
burga. Bezpośrednim celem projektu CACTUS było stwo-
rzenie zbioru zasad umożliwiających wdrożenie w komuni-
kacji miejskiej autobusów elektrycznych. Przewoźnicy ko-
munalni uczestniczący w projekcie (HVB, MVB, PVGS 
– Niemcy oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Sosnowcu) udostępnili dane z rzeczywistej realizacji  
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zadań przewozowych (rozkłady jazdy, obiegi wozów itp.). 
Na tej podstawie zostały określone parametry docelowej 
infrastruktury, takie jak np. rozmieszczenie punktów łado-
wania akumulatorów, liczba jednostek taborowych wyma-
ganych do wdrożenia systemu, koszty wdrożenia nowego 
systemu itd. Pozwoliło to odpowiedzieć, na jakich trasach 
system będzie możliwy do wdrożenia przy zachowaniu 
obecnych parametrów narzuconych przez rozkład jazdy, 
z uwzględnieniem ograniczeń technicznych i ekonomicz-
nych. W ramach ekonomicznej części projektu CACTUS 
zbudowano model ułatwiający globalną analizę konwersji 
floty autobusów tradycyjnych na elektryczne, z punktu wi-
dzenia przedsiębiorstwa. Uwzględniono w nim przede 
wszystkim koszty zakupu i eksploatacji pojazdów oraz 
koszty zakupu i utrzymania infrastruktury towarzyszącej 
(w tym infrastruktury ładowania). 

Kontynuacją projektu CACTUS jest projekt o akroni-
mie PLATON (Proces planowania i narzędzie do etapo-
wej konwersji konwencjonalnej lub mieszanej floty do 
100% floty autobusów elektrycznych), prowadzony na 
Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej od 2018 roku. 
Głównym celem projektu jest zdefiniowanie procesu pla-
nowania konwersji zadanej floty autobusów z silnikiem 
diesla lub floty mieszanej do 100% udziału autobusów 
elektrycznych we flocie oraz wprowadzenie tego procesu 
do narzędzia informatycznego. Liderem projektu jest 
Instytut Automatyzacji i Komunikacji z Magdeburga, a w 
skład konsorcjum wchodzą również dwa instytuty 
Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Joint Institute of 
Mechanical Engineering oraz United Institute of 
Informatics Problems), austriacki Effiziente.st Energie- 
und Umweltconsulting e.U. oraz białoruski producent 
autobusów elektrycznych Belkom munmash. Partnerami 
stowarzyszonymi projektu PLATON są Volvo Bus 
Citymobility, PKM Sosnowiec oraz PKM Jaworzno, jak 
również białoruski oddział firmy Stadler. Wydział 
Transportu Politechniki Śląskiej jest głównym wykonaw-
cą zadań związanych z zaangażowaniem dwóch partne-
rów towarzyszących – operatorów publicznego transpor-
tu zbiorowego (PKM Sosnowiec, PKM Jaworzno) oraz 
producentów autobusów elektrycznych, w celu zaprojek-
towania procesu konwersji floty operatorów publicznego 
transportu zbiorowego z autobusów o napędzie konwen-
cjonalnym lub mieszanym do floty w 100% opartej na 
napędzie elektrycznym oraz jej implementacji jako apli-
kacji sieciowej, realizowanej przez lidera projektu.

Podsumowanie
Nieuchronność zmian w zakresie elektryfikacji całego pu-
blicznego transportu miejskiego wydaje się przesądzona. 
Wymiana konwencjonalnej floty autobusów, realizujących 
przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego 
w miastach i aglomeracjach, na tabor zasilany elektrycznie 
to wyzwanie, z którym zmierzy się wiele miast w Polsce 
i Europie. Podmioty i instytucje decyzyjne w zakresie tych 
działań powinny w pierwszej kolejności zdefiniować strate-
gię wymiany, określającą następujące parametry:

•	 przebieg i charakterystyka procesu konwersji,
•	 przedział czasu przeznaczony na wymianę floty,
•	 struktura środków finansowych niezbędnych do re-

alizacji procesu konwersji w ujęciu czasowym.

W podejmowaniu tego typu decyzji mogą pomagać 
m.in. narzędzia informatyczne, wspierające konwersję floty 
w oparciu o dane pochodzące od organizatorów i operato-
rów publicznego transportu zbiorowego na danym obsza-
rze w Polsce i innych krajach europejskich. 
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Streszczenie: Średnia długość życia mieszkańca Ziemi wydłuża się. 
Jest to wynikiem poprawy standardu życia, jak również postępu me-
dycyny. Naturalny proces starzenia ogranicza możliwość poruszania 
się, wywołuje niepełnosprawność i niejednokrotnie łączy się ze zmia-
nami psychologicznymi, które mają znaczący wpływ na mobilność. 
Obecne pokolenie osób starszych jest znacznie bardziej aktywne niż 
poprzednie, jednakże znaczenie poszczególnych środków i sposobów 
przemieszczania się, w tym transportu publicznego, zmienia się wraz 
z wiekiem. Potrzeby transportowe osób starszych nie mają charakte-
ru jednorodnego. Podobnie niejednorodna jest grupa osób starszych. 
Szerokie studia nad mobilnością starzejącego się społeczeństwa roz-
winiętych gospodarek wskazują kierunki pożądanych działań w ob-
szarze transportu. W artykule przedstawiono prognozowane zmiany 
w strukturze demograficznej UE oraz cechy potrzeb transportowych 
i wzorców mobilności osób starszych. Wskazano na wybrane projek-
ty dotyczące działań na rzecz promocji transportu publicznego wśród 
osób starszych. Wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT i GUS 
oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów UE.
Słowa kluczowe: transport publiczny, osoby starsze, mobilność.

Potrzeby transportowe starzejącego się 
społeczeństwa1

Wprowadzenie
Zmiany w strukturze demograficznej prowadzące do po-
stępującego procesu starzenia się społeczeństwa są współ-
cześnie jednym z najważniejszych wyzwań ekonomicznych 
i społecznych rozwiniętych gospodarek. Zjawisko wzrasta-
jącego udziału ludzi starszych w strukturze demograficz-
nej państw nazywane jest „srebrzeniem się”, a do słownic-
twa ekonomicznego weszło pod nazwą „silver economy”. 
Srebrna gospodarka wyraża działania ukierunkowane na 
przygotowanie społeczeństwa, organizacji i jednostek do 
starzenia się, a przede wszystkim na podtrzymanie aktyw-
ności i samodzielności osób starszych2. 

Starzenie się jest bardzo indywidualnym etapem rozwo-
ju, wpisanym zarówno w zachodzące zmiany społeczno-go-
spodarcze i kulturowe grup oraz społeczeństw, w jakich 
jednostka żyje, jak i w szerszy proces starzenia się innych 
ludzi3. Dlatego grupa społeczna określana mianem osób 
starszych, seniorów czy też „trzecim wiekiem” jest hetero-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: E. Załoga 
50%, Z. Kłos-Adamkiewicz 50%.

2 P. Szukalski, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy, „Polityka Społeczna” 
5–6, 2012.

3 Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami, red. A. 
Stogowski, S. Dzięgielewska-Gęsiak, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2013.

geniczna w aspekcie zdrowia, samodzielności, potrzeb mo-
bilności czy preferencji podróżniczych.

Starość nie jest pojęciem jednoznacznym. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się trzy rodzaje starości: biologiczną, 
psychologiczną oraz społeczną4. Każdy rodzaj starości rodzi 
implikacje dla mobilności seniorów, natomiast transport 
jest ważnym czynnikiem determinującym starość społecz-
ną, odzwierciedlającą aktywność i udział seniorów w życiu 
społecznym.

ludzie starsi jako grupa społeczna 
Nie ma powszechnie obowiązującej dolnej granicy wieku 
dla starości. W licznych opracowaniach naukowych i do-
kumentach unijnych, także w tym artykule jako dolną gra-
nicę wieku, w którym człowiek osiąga starość przyjmuje 
się 65 lat (65+), w niektórych – 60 lat (60+), a w jed-
nym z najnowszych opracowań dla Komisji Europejskiej5 
za starsze uznano osoby w wieku 50 lat i powyżej (50+). 

Średni wiek mieszkańca UE wynosi 42,8 lat (stan na 
1 stycznia 2017 r.). W strukturze demograficznej populacji 
UE-28 liczącej 511,5 mln osób, blisko jedna piąta (19,5%) 
osiągnęła wiek 65 lat i więcej6. Najwyższy wskaźnik udzia-
łu ludzi starszych (65+) w społeczeństwie mają Włochy 
(22,3%), Grecja (21,5%), Niemcy (21,2%) oraz Portugalia 
(21,1%), a najniższy Irlandia (13,5%) i Słowacja (15%). 
Ponadto wyższy od średniej dla UE-28 odsetek ludzi star-
szych występuje w Bułgarii, Łotwie, Portugalii, Finlandii 
i Szwecji oraz Chorwacji (tab. 1).

Polska należy do krajów o najniższym udziale grupy 
wiekowej 65+ w strukturze demograficznej (16,5%), jed-
nakże zjawisko starzenia się społeczeństwa polskiego pogłę-
bia się (15,4% w 2015 r.), co obrazuje rysunek 1. 

W perspektywie następnych dekad starsi ludzie będą 
najszybciej rosnącym segmentem populacji w większości 
rozwiniętych krajów Europy. Pomiędzy 2017 a 2080 ro-
kiem udział starszych osób w społeczeństwie UE wzrośnie 
z 19,5% do 29,1%7. Co trzecia osoba w społeczeństwie eu-
ropejskim będzie osobą starszą. Podwoi się liczba osób w wie-
ku 80 lat i więcej (z 5,5% w 2017 roku do 9,1 w 2040 oraz 

4 Za: K. Solecka, Potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście, „Autobusy” 
2018, nr 6.

5 The silver economy, Executive summary, European Union 2018.
6 Population structure and ageing. Eurostat, Statistics explained, www.eu.eurostat (do-

stęp: 5.12.2018)
7 Population, 2018.
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Wraz z wiekiem pogłębia się niepełnosprawność osób 
oraz pojawiają się ograniczenia w poruszaniu się. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała pojęcie nie-
pełnosprawności, uwzględniając trzy stany zdrowia czło-
wieka9:

•	 niesprawność (impariment) – każda utrata sprawności 
lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu 
organizmu pod względem psychologicznym, psycho-
fizycznym lub anatomicznym;

•	 niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie 
bądź niemożność (wynikająca z niesprawności) pro-
wadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie 
uznawanym za typowe dla człowieka;

•	 ograniczenie w pełnieniu ról społecznych (handicap) 
– ułomność określonej osoby wynikająca z niespraw-
ności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub unie-
możliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowia-
dającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi 
i kulturowymi uwarunkowaniami.

W polskiej regulacji10 niepełnosprawność oznacza trwałą 
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z po-
wodu stałego lub długotrwałego naruszania sprawności or-
ganizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

W UE jedna na sześć osób jest niepełnosprawna11. 
W Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosiła w 2011 
roku 4 697,0 tysięcy, co stanowi 12,2% ludności kraju 
(14,3% w 2002 roku). Są to dane charakteryzujące nie-
pełnosprawność prawną (orzeczenie niepełnosprawności). 
Duża grupa osób dotknięta jest niepełnosprawnością sen-
soryczną, na którą składają się dysfunkcje narządu wzro-
ku i słuchu, stanowiące często istotną barierę mobilności.

Poziomy niepełnosprawności oraz jej typy (sensoryczne 
i motoryczne) różnią się od siebie wymaganiami, barierami 

9 Za: A. Wysocka, Z. Kłos-Adamkiewicz, Aspekty bezpieczeństwa, mobilności osób nie-
pełnosprawnych oraz prawa użytkowników transportu, „Zeszyty Naukowe” nr 792, 
Problemy Transportu i Logistyki nr 24, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.

10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U.1997, nr 123, poz. 776.

11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w sprawie niepełno-
sprawności 2010–2020. Odnowione zobowiązanie budowania Europy bez barier. 
Bruksela, dnia 15.11.2010, KOM (2010) 636 wersja ostateczna.

Struktura demograficzna Unii Europejskiej w 2017 roku  
według grup wieku

Wyszczególnienie 0-14 lat [%] 15-64 lat [%] 65 lat i powyżej [%]

EU-28 15,6 64,9 19,5

Belgia 17,0 64,6 18,5

Bułgaria 14,1 65,2 20,7

Czechy 15,6 66,7 18,8

Dania 16,7 64,3 19,1

Niemcy 13,4 65,4 21,2

Estonia 16,6 64,4 19,3

Irlandia 21,1 65,4 13,5

Grecja 14,4 64,0 21,5

Hiszpania 15,1 66,0 19,0

Francja 18,3 62,5 19,2

Chorwacja 14,5 65,8 19,6

Włochy 13,5 64,1 22,3

Cypr 16,3 68,1 15,6

Łotwa 15,6 64,6 19,9

Litwa 14,8 65,9 19,3

Luksemburg 16,2 69,5 14,2

Węgry 14,5 66,8 18,7

Malta 14,1 67,0 18,8

Holandia 16,3 65,2 18,5

Austria 14,4 67,1 18,5

Polska 15,1 68,3 16,5

Portugalia 14,0 64,9 21,1

Rumunia 15,6 66,2 17,8

Słowenia 14,9 66,2 18,9

Słowacja 15,5 69,5 15,0

Finlandia 16,2 62,8 20,9

Szwecja 17,6 62,6 19,8

Wielka Brytania 17,8 64,1 18,1

Tabela 1

Źródło: Eurostat, ec.europa.eu/Eurostat/statistics-explained/images/b/bc/Population…(dostęp 15.12.2018)

Rys. 1. Proces starzenia się polskiego społeczeństwa 
Źródło: Atlas demograficzny Polski, GUS 2017, za: www.forsal.pl (dostęp 12.12.2018)

12,7% w 2080 roku). Udział osób grupy wiekowej 15–64 
lat zmniejszy się z 65% w 2017 roku do 55,6% w 2080. 
W populacji osób starszych dominować będą kobiety, 
zwłaszcza w grupie wiekowej powyżej 75 lat. Przewiduje 
się, że długość życia UE wzrośnie w przypadku mężczyzn 
z 76,7 lat w 2010 roku do 85,6 lat w 2060 roku, a kobiet 
odpowiednio z 82,5 do 89,1 lat8.

8 B.P. Shrestha, A. Millonig, N.B. Hounsell, M. McDonald, Review of public transport 
needs of older people in European context, „Population Ageing”, 2017, Springerlink.com
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i warunkami dostępności, co w konsekwencji ogranicza do-
stosowanie infra- i suprastruktury do potrzeb wszystkich 
niepełnosprawnych (obniżenie wysokości krawężników jest 
pomocne dla osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich, natomiast stwarza zagrożenie dla osób niewidomych 
nie mogących odróżnić w takim przypadku jezdni od chod-
nika). W przypadku transportu zbiorowego również istnie-
ją ograniczenia i utrudnienia – inne dla osób z niepełno-
sprawnością motoryczną i inne z sensoryczną. Dlatego też 
ważne jest odpowiednie zastosowanie rozwiązań spełniają-
cych wymagania tych grup pasażerów12.

Przyjmuje się, że średnia długość życia bez jakiejkol-
wiek oznaki niepełnosprawności wynosi w UE dla kobiet 
63,3 lata, a dla mężczyzn 62,2 lata. Przy zakładanej dłu-
gości życia w UE wynoszącej w 2015 roku dla kobiet 83,3 
lata oraz dla mężczyzn 77,9 lat, okres ograniczeń w mo-
bilności z tytułu niepełnosprawności może trwać, średnio 
ujmując, 20 lat w przypadku kobiet i 15 lat w przypadku 
mężczyzn. 

Zagrożenie wykluczeniem osób starszych i niepełno-
sprawnych z dostępu do usług transportowych jest najczę-
ściej rozważane w odniesieniu do transportu zbiorowego 
w miastach. Problematyka ta wymaga jednak szerszego 
spojrzenia w kontekście potrzeb transportowych mieszkań-
ców regionów, gdzie dostępność usług publicznego trans-
portu zbiorowego jest często ograniczona.

Potrzeby transportowe osób starszych
Osoby starsze stanowią najliczniejszą grupę w kategorii 
osób z ograniczoną możliwością poruszania się. 

Rosnący udział osób starszych w społeczeństwie wy-
wołuje potrzebę dostosowań w wielu obszarach życia spo-
łeczno-gospodarczego. Ważnym obszarem dostosowań 
jest transport z uwagi na istotny związek między mobil-
nością osób starszych a jakością ich życia i poziomem in-
kluzji społecznej. Działania w tym obszarze powinny iść 
w kierunku zapewnienia bezpiecznego i dostępnego 
transportu, jak również zmiany dotychczasowego podej-
ścia do planowania i zarządzania transportem. Poznanie 
potrzeb mobilności ludzi starszych jest trudniejsze niż 
w przypadku osób w wieku szkolnym czy produkcyjnym 
nie tylko z uwagi na inny charakter tych potrzeb (fakulta-
tywne), ale także z tego powodu, że jest to niejednolita 
grupa pod względem poziomu sprawności, stanu zdrowia, 
stylu życia. 

Osoby starsze, w zdecydowanej większości podróżują, 
by zaspokoić swoje potrzeby dotyczące sektora usług 
(m.in. usługi medyczne), jak również w celach towarzy-
skich czy zakupowych. Wybór sposobu przemieszczania 
się zależy w główniej mierze od dostępności wybranych 
środków transportu, jak również kwestii związanych 
z bezpieczeństwem przemieszczania się. Jeśli te podsta-
wowe przesłanki nie zostają spełnione, osoby starsze czę-
sto rezygnują z podróży lub też starają się dostosować do 
istniejących rozwiązań, co bywa dla nich niewygodne, a cza-

12  Aspekty bezpieczeństwa…, op.cit., s. 154.

sem niebezpieczne. Na obszarach miejskich, gdzie ruch 
uliczny jest duży, osoby starsze są bardziej niż inne grupy 
mieszkańców narażone na niebezpieczne sytuacje. Ryzyko 
urazu rośnie wraz z wiekiem, jak również czas dochodze-
nia do zdrowia jest dłuższy i mogą się z nim wiązać dodat-
kowe komplikacje. 

W literaturze przedmiotu można spotkać liczne bada-
nia w zakresie potrzeb i wzorców mobilności osób star-
szych13. Jednym z przykładów są badania dokonane 
w 2013 i 2014 roku w Brnie i Bratysławie. Można zauwa-
żyć, że mieszkańcy tych miast, w wieku powyżej 70 roku 
życia, coraz rzadziej do realizacji codziennych podróży 
chcą korzystać z samochodów osobowych (mimo iż jest to 
dominujący środek transportu) i wybierają transport pu-
bliczny. Natomiast w przypadku seniorów z Bratysławy 
zauważono znacznie większe zainteresowanie podróżami 
pieszymi, aniżeli w przypadku mieszkańców Brna. W obu 
miastach wykorzystanie samochodów osobowych było 
większe wśród mężczyzn aniżeli kobiet. W Bratysławie 
niemal połowa podróży jest dokonywana pieszo, pomimo, 
iż transport publiczny jest darmowy dla osób powyżej 70 
roku życia, a dostępność przestrzenna i czasowa przystan-
ków jest na akceptowalnym poziomie14. W Niemczech, 
w ramach badań ANBINDUNG, opracowanych dalej 
przez Rupprecht Consult, wskazano na niezbędne uspraw-
nienia w zakresie transportu publicznego, które skłoniły-
by osoby starsze, korzystające głównie z samochodów 
osobowych, do wyboru alternatywnego sposobu prze-
mieszczania się (tab. 2). 

Przedstawione wyniki badań wskazują potanienie po-
dróży jako najważniejsze działanie zwiększające dostępność 
transportu publicznego dla osób starszych. Postulat ten jest 
realizowany przez wiele europejskich miast, które proponu-
ją system ulg lub całkowite zwolnienie osób starszych z opłat 
za korzystanie z transportu publicznego. 

W przypadku Europy Zachodniej15, Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej16 oraz Australii17 najczęściej 
wybieranym środkiem transportu wśród osób powyżej 64 
roku życia jest samochód osobowy. Wiele czynników na to 
wpływa, w dużej mierze odległość do najbliższego przy-
stanku transportu publicznego, liczba przesiadek i koniecz-
ność zmiany środka transportu w trakcie realizacji podróży 
transportem publicznym oraz niedostosowanie pojazdów 
transportu zbiorowego do potrzeb osób o ograniczonej 

13 Zobacz: L.T. Truong, S. Semenahalli, Exploring mobility of older people: a case study 
of Adelaide; G. Musa, Travel behaviour: A study of older Malaysians; X.Hu, J. Wang, 
L. Wang, Understanding the travel behaviour of elderly people in the developing country: 
a case study of Changchun, China. 

14 Szerzej: M. Šimeček, V. Gabrhel, Travel behaviour of seniors in Eastern Europe: a com-
parative study of Brno and Bratislava. European Transport Research Review, 2018, 
s. 10–16.

15 J-D. Schmöcker, M.A. Quddus, R.B. Noland, M.G.H. Bell, Mode choice of older 
and disabled people: a case study of shopping trips in London, Journal of Transport 
Geography, Volume 16, 2008, s. 257–267.

16 J. Pucher, J.L. Renne, Rural mobility and mode choice: evidence from the 2001 National 
Household Travel Survey. Transportation, Volume 32, 2005, s.165–186.

17 S. Rosenbloom, Sustainability and automobility among the elderly: an international as-
sessment, Transportation, Volume 28, 2001, s. 375–408.
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W ostatnich latach pojawiło się wiele inicjatyw i projek-
tów służących rozwiązaniu problemów mobilności osób 
starszych. Prowadzone są kampanie mające na celu przeka-
zywanie w odpowiedni sposób informacji na temat funkcjo-
nowania publicznego transportu zbiorowego, a także pro-
mowania aktywnego stylu życia i wzrostu mobilności osób 
starszych. 

Jednym z bardziej znanych projektów europejskich, 
który dotyczył mobilności osób starszych, był GOAL 
(Growing Older and stAying mobiLe)22. W ramach działań 
podjętych w trakcie trwania projektu ustalono listę nastę-
pujących priorytetów:

•	 zebranie danych dotyczących zachowań transporto-
wych osób starszych w odniesieniu do podróży pie-
szych i rowerem;

•	 wskazanie motywacji do podróży pieszych i rowerem 
wśród osób starszych;

•	 zbadanie powodów zmiany środka transportu z samo-
chodu osobowego na inny sposób przemieszczania się,

•	 stworzenie metodologii mających na celu ocenę korzy-
ści wynikających z wdrażania działań skierowanych do 
osób starszych w ramach transportu publicznego;

•	 identyfikacja wymagań w odniesieniu do informacji 
na temat sposobów transportu i wykorzystania me-
diów społecznościowych dla osób starszych;

•	 ocena wpływu i możliwości rozwoju przyszłych tech-
nologii służących osobom starszym, które nadal chcą 
korzystać z samochodów osobowych;

•	 rozwój programów służących wsparciu starszych osób 
decydujących się na jazdę samochodem.

 
W ramach tego programu zwrócono szczególną uwagę 

na wcześniej wspomniany fakt dużego zróżnicowania wśród 
grupy wiekowej osób starszych (innym projektem, który 
również podkreśla niejednolity charakter tej grupy wieko-
wej, był Seniors23 czy Guide24). Na podstawie badań wyróż-
niono pięć grup osób starszych. Grupy te różniły się pozio-
mem codziennej aktywności, trybem prowadzonego życia, 
stanem zdrowia czy też znajomością najnowszych technolo-
gii. To pomogło również odpowiednio dostosowywać dzia-
łania w projekcie25. 

Kolejnym projektem, który zakończył się w 2011 roku, 
był AENEAS (Attaining Energy-Efficient Mobility in an 
Ageing Society)26, gdzie jednym z miast partnerskich był 
Kraków. W ramach projektu założono m.in.:

•	 wymianę dobrych praktyk między europejskimi mia-
stami w zakresie energooszczędnej mobilności w sta-
rzejącym się społeczeństwie poprzez tzw. „Good Prac-
tice Exchange Ring” (wymianę dobrych praktyk);

22 Szerzej: http://www.goal-project.eu/ (dostęp: 07.02.2019)
23 http://www.seniors-project.eu/ (dostęp: 07.02.2019)
24 http://www.guide-project.eu/ (dostęp: 07.02.2019)
25 Szerzej: GOAL. Transport needs for an ageing society. Action Plan. http://www.

goal-project.eu/images/goal-action-plan.pdf (dostęp: 07.02.2019)
26 http://www.aeneas-project.eu/?page=home (dostęp: 07.02.2019)

Kierunki usprawnień w transporcie publicznym postulowane  
przez osoby starsze

Konieczne usprawnienia Punktacja

Tańsza podróż 4,13

Większe bezpieczeństwo w kontekście napaści i nękania 4,02

Łatwość zakupu biletu 3,71

Zmniejszenie anonimowości 3,68

Większa liczba toalet 3,64

Poprawa wizerunku transportu publicznego 3,54

Bezpieczeństwo podróżowania w kontekście mniejszej liczy wypadków 
komunikacyjnych

3,44

Łatwiejsza obsługa drzwi pojazdów transportu publicznego 3,35

Ograniczenie wysiłku fizycznego 3,22

Poprawa komfortu 3,12

Łatwiejszy dostęp 3,07

Lepsza orientacja 3,02

Możliwość podróżowania z własnym rowerem w środkach transportu 
publicznego

2,83

Krótszy czas podróży 2,59
Punktacja według skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza mało ważne usprawnienie, a 5 – bardzo ważne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rupprecht Consult, Older People and Public Transport, 
Köln, 2007, file:///C:/Users/user/Downloads/Final_Report_Older_People_protec.pdf (data dostępu: 
07.02.2019)

sprawności poruszania się18. Do tego dochodzą czynniki 
psychologiczne, gdyż osoby starsze postrzegają podróż sa-
mochodem jako przejaw wolności osobistej, niezależności, 
posiadania kontroli nad swoim życiem19, niezależnie od 
tego, czy wykorzystują samochód jako kierowcy, czy pasa-
żerowie. 

Jednak ogólne wnioski z badania wskazują, że osoby star-
sze, bez względu na wybór sposobu przemieszczania się, cier-
pią głównie z powodu wzrastającego ruchu ulicznego20. Fakt 
ten ma większe znaczenie w przypadku mobilności tej grupy, 
aniżeli w przypadku młodszych grup wiekowych. W konse-
kwencji osoby starsze, realizując mniej podróży, popadają 
w izolację, rezygnują z podróży lub ograniczają ją z powodu 
samego procesu jej planowania i konieczności pokonywania 
barier w dostępie do transportu (fizycznych i psychicznych). 

Przykłady działań na rzecz mobilności osób starszych 
Osoby starsze jako najbardziej dogodną formę transportu 
wskazują samochód i podróże piesze. Podróż rowerem lub 
środkami transportu publicznego jest jedną z najrzadziej 
wybieranych możliwości. Osoby starsze stanowią zmotory-
zowaną grupę społeczną, silnie przywiązaną emocjonalnie 
do własnych samochodów. Ma to istotne znaczenie w kon-
tekście działań związanych z zarządzaniem mobilnością 
i próbach pozyskania osób starszych jako pasażerów pu-
blicznego transportu zbiorowego21. 

18 D. Metz, Transport policy for an ageing population, Transport Review, Volume 23, 
2003, s.375–386.

19 J. Berg, L. Levin, M. Abramsson, J-E. Hagberg, “I want complete freedom”: car use 
and everyday mobility among the newly retired, European Transport Research Review, 
2015, 7(4), s. 1–10.

20 Review of Public Transport Needs, op.cit. s. 347
21 E. Raczyńska-Buława, Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?, 

Technologia Transportu Samochodowego, 1–2, 2017, s. 24–34.

Tabela 2
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•	 umożliwianie korzystania z energooszczędnych środ-
ków transportu w pięciu miastach europejskich przez 
osoby starsze i zachęcanie ich do tego poprzez kon-
kretne działania w zakresie zarządzania, szkolenia, 
podnoszenia świadomości i komunikowania się 
w dziedzinie mobilności;

•	 podniesienie świadomości na temat wyzwań związa-
nych z energooszczędną mobilnością miejską w sta-
rzejącym się społeczeństwie;

•	 umożliwienie kluczowym podmiotom rozwiązania 
wspominanych powyżej problemów poprzez zastoso-
wanie udanych, nietechnologicznych rozwiązań.

 
Ponadto można wymienić wiele mniejszych działań re-

alizowanych przez europejskie miasta w zakresie poprawy 
mobilności osób starszych. Dotyczą one zarówno działań 
informacyjnych (Zagrzeb w Chorwacji, Offenbach am Mein 
w Niemczech), uświadamiających zalety transportu pu-
blicznego (Thun w Szwajcarii, Monachium w Niemczech), 
jak również promujących podróże rowerem (Rivas Vacia 
Madrid w Hiszpanii, Oerebro w Szwecji)27. 

Podsumowanie
Badanie potrzeb transportowych osób starszych jest trud-
nym zadaniem, biorąc pod uwagę charakter tych potrzeb 
oraz wewnętrzne, mocne zróżnicowanie tej grupy wieko-
wej. Należy podejmować działania służące zapewnieniu do-
stępności transportu publicznego, jak i innych systemów 
mobilności, biorąc pod uwagę specyficzne cechy wynikają-
ce z ograniczeń, głównie fizycznych, osób starszych. Należy 
zadbać o systemy informacji o usługach transportowych 
dedykowane tej grupie osób, jak również spełniać wymogi 
bezpieczeństwa i ochrony w środkach transportu, na przy-
stankach i w ruchu ulicznym. 

Podkreślenia wymaga rola transportu w przestrzennym 
zagospodarowaniu miast. Szczególny nacisk należy kłaść na 
dostępność transportową takich miejsc jak przychodnie, 
szpitale, punkty usługowe, biblioteki, muzea czy sklepy. 
Dostępność transportową determinuje nie tylko sieć komu-
nikacji publicznej i bliskość przystanku, ale także dostęp-
ność parkingów. 

Istotnym zagadnieniem jest zmiana przyzwyczajeń 
transportowych osób starszych. Służyć temu będą działania 
promujące transport publiczny, uwzględniające preferencje 
cenowe i jakościowe osób starszych wobec usług, a także 
oferta nowych usług, tzw. na żądanie.
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Streszczenie: Artykuł jest próbą weryfikacji wpływu awarii mo-
stu Łazienkowskiego na wyniki Warszawskich Badań Ruchu z roku 
2015 w oparciu o badania opinii społecznej prowadzone co roku 
przez m.st. Warszawy, tzw.: Barometr Warszawski. Warszawskie 
Badania Ruchu w 2015 roku były prowadzone w trakcie awarii 
mostu Łazienkowskiego, co niewątpliwie wpłynęło na jego wy-
niki. Dodatkowe badania społeczne przeprowadzone w trakcie 
Warszawskiego Badania Ruchu wskazują, że nastąpiła zmiana spo-
sobów podróżowania po mieście wśród części mieszkańców, którzy 
wcześniej podróżowali mostem Łazienkowskim, na korzyść transportu 
publicznego. Wyniki badań opinii społecznej, prowadzonych w ra-
mach Barometru Warszawskiego zestawiono w szeregach czasowych 
i przeanalizowano w zakresie zmian deklarowanych przez responden-
tów częstotliwości korzystania z różnych środków transportu w po-
dróżach po mieście dla okresów przed, w trakcie i po awarii mostu 
Łazienkowskiego. Analizy te wskazują, że podział zadań przewozo-
wych w skali całego miasta mógł się w wyniku awarii mostu przesu-
nąć w kierunku podróży samochodem. Zauważone zależności poddają 
w wątpliwość próby oszacowania wpływu awarii mostu wykonane 
dotychczas na rzecz Warszawskich Badań Ruchu w Warszawie w roku 
2015. W świetle tego, iż poprzednie badania ruchu w Warszawie były 
prowadzone aż 10 lat wcześniej, można postawić postulat, że następ-
ne kompleksowe badania ruchu w Warszawie powinny być prowadzo-
ne częściej niż co 10 lat.
Słowa kluczowe: badania ruchu, podział zadań przewozowych, awa-
ria mostu Łazienkowskiego, Barometr Warszawski

Zmiany liczby osób podróżujących  
różnymi środkami transportu  
w Warszawie podczas awarii  
mostu łazienkowskiego1

Wprowadzenie
Podział zadań przewozowych jest obecnie jednym z najważ-
niejszych wskaźników monitorowania polityki transporto-
wej miast. Zastosowanie tego wskaźnika nabrało znacze-
nia w polityce transportowej w momencie, kiedy pojawiła 
się konieczność zarządzania oddziaływaniem transportu 
na środowisko. W Unii Europejskiej stało się to formalnie 
w 2001 roku podczas szczytu w Göteborgu w 2001 roku 
[1] wraz z przyjęciem „Wspólnej Polityki Transportowej do 
roku 2010: Czas na decyzje” [2]. Na początku zauważono, 
a następnie w wielu publikacjach wykazano, że korzystanie 
z komunikacji zbiorowej, w postaci autobusu, tramwaju 
lub kolei, czy z transportu rowerowego, a także chodzenie 
pieszo, ma zwykle znacznie mniejszy wpływ na środowisko, 
niż korzystanie z samochodu [3]. Wpływ ten przejawiał się 
głównie w znacznie większym wykorzystaniu terenu, pro-
dukcji hałasu, wydalaniu spalin oraz częstszym wypadkom 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

w transporcie drogowym samochodami niż w innych środ-
kach transportu [4]. 

Doprowadziło to do zastosowania w polityce transpor-
towej narzędzi służących promowaniu środków transpor-
tu, które są bardziej przyjazne dla środowiska, a z czasem 
także zniechęcania do podróży samochodem. Przykładowo 
Komisja Europejska w najnowszej polityce transportowej 
do roku 2050 planuje zmienić podział zadań przewozo-
wych w transporcie towarowym w taki sposób, aby do 
2030 roku 30% drogowego transportu towarów na odle-
głościach większych niż 300 km przenieść na inne środki 
transportu, np. kolej lub transport wodny, a do 2050 
roku – ponad 50% tego typu transportu [5]. Wiele miast 
formułuje cele w zakresie zwiększenia liczby pasażerów 
komunikacji publicznej lub rowerzystów przy założeniu, 
że uda się wyhamować wzrost podróży samochodami. 
Przykładowo projekt Warszawskiej Polityki Mobilności 
z roku 2017 zakłada jako cel powstrzymanie wzrostu, 
a następnie stopniowe zmniejszanie motoryzacji indywi-
dualnej [6]. Aby śledzić skuteczność tego typu celów 
i związanych z nimi narzędzi, pojawił się wskaźnik po-
działu zadań przewozowych. 

Obecnie wskaźnik ten jest powszechnie śledzony w róż-
nych skalach przestrzennych: krajowej, regionalnej lub lo-
kalnej (miejskiej), a nawet poszczególnych inwestycji trans-
portowych. W wielu krajach badanie służące uzyskaniu 
wskaźnika podziału zadań przewozowych stało się elemen-
tem regularnych badań prowadzonych przez urzędy staty-
styczne lub inne powołane do tego instytucje. Projekt 
EPOMM stworzył narzędzie do porównania podziału zadań 
przewozowych między miastami Europy [7]. Europejska 
Agencja Środowiska oraz Europejski Urząd ds. Statystyki 
(Eurostat) także śledzą zmiany tego wskaźnika dla krajów 
Unii Europejskiej [8]. Na podstawie analizy wartości tego 
wskaźnika podejmowane są m.in. decyzje inwestycyjne 
w zakresie infrastruktury transportu. 

Badania ruchu w Warszawie
W przypadku większości miast podział zadań przewozo-
wych analizowany jest poprzez realizację specjalnych badań 
społecznych wspomagających badania ruchu drogowego 
w miastach – przeprowadzone razem często nazywane są 
Kompleksowymi Badaniami Ruchu [9]. W Warszawie takie 
badania noszą nazwę Warszawskich Badań Ruchu (WBR). 
W Warszawie podział zadań przewozowych obliczany jest 
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na podstawie odpowiedzi respondentów na specjalnie skon-
struowane badanie ruchliwości zwane dzienniczkiem podró-
ży. Niewątpliwą zaletą takiego badania jest jego przepro-
wadzenie na dużej próbie osób, np. w Warszawie na około 
17 000 respondentów [13]. Nie ujmując nic tej metodzie 
badawczej od strony merytorycznej, trzeba stwierdzić, że 
ma ona pewne wady związane z realizacją badań. Po pierw-
sze, jest dość kłopotliwa dla respondentów, co może powo-
dować ich niechęć do brania udziału w badaniach. Po dru-
gie, jest kosztowna [9][10][11] i dlatego w Warszawie takie 
badanie jest realizowane stosunkowo rzadko. O ile w latach 
80. i 90. władze miasta starały się prowadzić takie bada-
nia regularnie co 5 lat, o tyle ostatnia przerwa w tego typu 
badaniach trwała od 2005 do 2015 roku [12][13]. Miasto 
Stołeczne Warszawa stara się zastąpić prowadzenie tego 
typu badań możliwością szerszego wykorzystania w polityce 
transportowej tzw. modelu ruchu. Jednak model ten został 
przygotowany głównie z myślą o ruchu drogowym, nato-
miast w niewielkim stopniu obecne są w tym modelu takie 
elementy systemu transportowego, jak przewozy transpor-
tem publicznym, przejazdy rowerami oraz inne podróże 
środkami transportu niezmotoryzowanego, które ostatnio 
stały się coraz bardziej popularne, np. hulajnogami, skute-
rami. Trzeba także pamiętać, że każdy model musi być co 
jakiś czas kalibrowany przez wyniki rzeczywiste pochodzą-
ce m.in. z pomiarów ruchu i badań wskaźnika ruchliwości. 
W roku 2010 przeprowadzono badania ruchu drogowego 
w Warszawie, aby zaktualizować model ruchu drogowego 
w mieście [14], ale bez badań społecznych mogących okre-
ślić ruchliwość innymi środkami transportu publicznego. 

Jednym z celów władz miasta, kiedy przeprowadzono 
Warszawskie Badanie Ruchu także w roku 2015 
(WBR2015), było skalibrowanie modelu ruchu dla miasta 
[13]. Oprócz tego przeprowadzono także pełnoprawne ba-
dania ruchliwości za pomocą badania społecznego, tzw. 
dzienniczka podróży. Rok 2015 mógł być właściwym ro-
kiem dla przeprowadzenia tego typu badań, ponieważ 
wcześniej zakończono serię dużych inwestycji drogowych, 
np. doprowadzenie autostrady A2 od strony zachodniej do 
miasta i rozprowadzenie z niej ruchu trasami S7, S8 i S2, 
a także otwarto wszystkie ulice zamknięte w związku z bu-
dową II linii metra. Prawie cały układ drogowy miasta 
mógł być w trakcie badań przejezdny, a także w zakresie 
komunikacji zbiorowej zrealizowano dużą zmianę w postaci 
otwarcia śródmiejskiego odcinka II linii metra. Jednak już 
po zamówieniu badań, w lutym 2015 roku, zdarzyła się 
nieprzewidziana okoliczność w postaci pożaru, którego 
skutkiem było zamknięcie mostu Łazienkowskiego. Most 
ten to jedna z najważniejszych przepraw przez Wisłę 
w Warszawie, który w ciągu godziny przenosi ruch rzędu 
4500–5000 pojazdów [15], 10000–15000 osób, co stano-
wi 18–20% ruchu na mostach w mieście [15][16]. Ten wy-
padek zmusił władze miasta i analityków wykonujących 
badanie do wykonania dodatkowych analiz, które pomo-
głyby oszacować wpływ tej awarii na wskaźnik ruchliwości 
oraz ruch pasażerski w mieście. Takie analizy wykonano i ich 
wyniki uwidoczniono w raporcie z WBR w roku 2015 [13]. 

Problem mostu łazienkowskiego w WBR2015
Respondentom badań ankietowych z obszaru ciążenia do 
mostu Łazienkowskiego, w liczbie 1381 osób, zadano do-
datkowe pytania. Obszar ciążenia zdefiniowano głównie 
w kontekście ruchu szczytowego, a więc obejmował pra-
wie wyłącznie respondentów dojeżdżających do śródmie-
ścia z dzielnic położonych po prawej stronie Wisły: Praga 
Południe, Wawer. W pytaniach tych respondenci, którzy 
zadeklarowali zmianę sposobu podróżowania w związku 
z awarią mostu, wskazują, że w większym stopniu zaczę-
li korzystać z transportu publicznego niż z samochodów. 
Spośród tych osób 4 na 10 zadeklarowało, że po zamknię-
ciu mostu zmieniły sposób dojazdu do pracy lub szkoły. 
Według deklaracji tych badanych, którzy zmienili sposób 
podróży po zamknięciu mostu Łazienkowskiego, część osób 
w podróżach do pracy przesiadła się z samochodu osobowe-
go do transportu zbiorowego. Przed awarią mostu 56,6% 
z tych osób deklarowano podróż samochodem, a po za-
mknięciu mostu już tylko 42,5% z tej grupy. Odwrotnie 
w przypadku komunikacji zbiorowej nastąpił wzrost dekla-
racji wykorzystania z 43% do 54,8% [13]. Wyniki badań 
sugerują, że nastąpiło przesunięcie modalne podróży z sa-
mochodów do komunikacji zbiorowej dla populacji warsza-
wiaków korzystającej z mostu Łazienkowskiego. Kontekst 
badań sugeruje jednak, że takie przesunięcie mogłoby na-
stąpić w całym mieście. 

Wyniki te jednak nie analizują w pełni możliwego 
wpływu awarii na moście Łazienkowskim na zmianę po-
działu zadań przewozowych w całej Warszawie. Tym cza-
sem taka analiza byłaby potrzebna, zwłaszcza w świetle 
tego, że wyniki WBR 2015 nie mają praktycznego zna-
czenia dla oceny polityki transportowej m.st. Warszawy 
bez odniesienia do wyników poprzednich WBR, z lat 
2005, 1998 i 1993. W chwili obecnej na podstawie ze-
stawienia wyników obliczeń podziału zadań przewozo-
wych na podstawie tych badań widzimy, jakoby 
w Warszawie w latach 2005–2015 transport publiczny 
stracił znacząco swój wysoki udział w przewozach z około 
55% do 48%, a w przewozach niepieszych z około 70% 
do około 59%. Według WBR 2015 zyskała natomiast 
w stosunku do 2005 roku znacznie komunikacja samo-
chodowa, wzrastając z około 22% do 30% udziału w po-
dróżach ogółem oraz z 29% do 37% w podróżach niepie-
szych [12][13][14]. Patrząc w dłuższym okresie, od 1993 
roku transport publiczny straciłby w zakresie podróży 
niepieszych około 11 punktów procentowych, a trans-
port samochodowy zyskałby około 8 punktów. Wyniki te 
wydają się być bardzo niepokojące z punktu widzenia 
standardów zrównoważonego transportu oraz ochrony 
środowiska w mieście. Czy jednak możemy na podstawie 
tych wyników przyjąć taką niepokojącą interpretację do-
tyczącą trendów zmian, skoro badania zostały przepro-
wadzone w nietypowych okolicznościach, jakimi była 
awaria mostu Łazienkowskiego, a ponadto w dużym 
oddaleniu czasowym – 10 lat! – od poprzednich tego 
typu badań? Awaria była przecież jedynie krótkotrwa-
łym, nadzwyczajnym zakłóceniem.
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Badania typu Barometr Warszawski
Urząd miasta Warszawy dysponuje innego typu badania-
mi mogącymi rzucić nowe światło na wyniki WBR z roku 
2015. Od 2003 roku prowadzone są regularnie badania 
opinii publicznej warszawiaków na temat różnych aspek-
tów funkcjonowania miasta, tzw. Barometr Warszawski. 
Próba badania to 1100 mieszkańców Warszawy, a badania 
są prowadzone przynajmniej dwa razy każdego roku, z wy-
jątkiem pierwszego roku badań (2003), kiedy przeprowa-
dzono je raz. Szacunkowy błąd takich badań zawiera się 
w granicach +-3%. W tych badaniach od samego począt-
ku realizowana jest obszerna kafeteria pytań dotyczących 
sposobów poruszania się po mieście przez respondentów. 
W tym, nieprzerwanie od początku, zadawane są respon-
dentom pytania o to, jak często i jakimi środkami transpor-
tu poruszali się po mieście w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy od wykonania badania [17]. Próba badawcza jest co 
prawda znacznie mniejsza niż w badaniu metodą dziennicz-
ka podróży, ale reprezentatywność i stałość badań barome-
tru mogą stanowić solidną podstawę do próby weryfikacji 
wyników WBR z roku 2015, a przede wszystkim wpływu 
wyłączenia mostu Łazienkowskiego na podział zadań prze-
wozowych w Warszawie. 

Na początek spójrzmy na zestawienia uśrednionych dla 
poszczególnych lat wyników poszczególnych badań w za-
kresie odpowiedzi respondentów na pytania związane z czę-
stotliwością poruszania się w po mieście różnymi środkami 
transportu. Pytania obejmują od 2006 roku następujące 
kategorie środków transportu: transport publiczny (auto-
busy, tramwaje, metro), samochód prywatny lub służbowy 
– osobno jako kierowca oraz pasażer, taxi, rower, autobuso-
we linie nocne. We wcześniejszych latach pytano także 
osobno o takie środki transportu jak: kolej, pociągi pod-
miejskie, autobusy podmiejskie. Także od 2006 roku re-
spondenci mają do wyboru w kafeterii odpowiedzi następu-
jące częstotliwości korzystania z tych środków transportu: 
codziennie, raz w tygodniu, mniej niż raz w tygodniu, 
mniej niż raz w miesiącu, wcale, trudno powiedzieć. We 
wcześniejszych latach podawano do wyboru więcej często-
tliwości, m.in. dodatkowo kilka razy dziennie, kilka razy 
w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz na pół roku, rzadziej 
niż raz na pół roku. 

Zestawienia sporządzone dla potrzeb tego artykułu 
obejmują lata 2013–2017 i przedstawione są na rysunkach 
od 1 do 4. Zaprezentowano odpowiedzi na pytania doty-
czące częstotliwości poruszania się po mieście transportem 
publicznym, samochodem jako kierowca oraz pasażer 
(osobno), a także rowerem. Nie pokazano odpowiedzi na 
pytania dotyczące autobusów nocnych, ponieważ nie moż-
na było wykluczyć, iż jest to podgrupa odpowiedzi na pyta-
nia o podróże komunikacją publiczną. Nie pokazano odpo-
wiedzi na pytania dotyczące taxi, ponieważ nie można było 
wykluczyć, iż jest to podgrupa odpowiedzi na pytania o po-
dróże samochodem jako pasażer. 

Rys. 1. Częstotliwość korzystania z transportu publicznego przez respondentów badania 
Barometr Warszawski w latach 2013–2017 

Rys. 2. Częstotliwość korzystania z samochodu jako kierowca przez respondentów badania 
Barometr Warszawski w latach 2013–2017 

Rys. 3. Częstotliwość korzystania z samochodu jako pasażer przez respondentów badania 
Barometr Warszawski w latach 2013–2017 

Rys. 4. Częstotliwość korzystania z roweru przez respondentów badania 
Barometr Warszawski w latach 2013–2017 
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Wyniki Barometru Warszawskiego a problem zamknięcia 
mostu łazienkowskiego
W 2015 roku badania Barometru Warszawskiego obejmo - 
wały czas zamknięcia mostu Łazienkowskiego w Warsza-
wie. Były one wykonane w maju oraz listopadzie, a most 
był zamknięty od 14 lutego do 28 października tego sa-
mego roku. Co w związku z tymi zestawieniami warto 
zauważyć?
1. W stosunku do dwóch lat poprzedzających oraz dwóch 

lat następnych w tym okresie znacząco niższa jest liczba 
osób deklarujących korzystanie z transportu publicznego 
codziennie. Spadek ten wynosi 11 punktów procento-
wych w stosunku do roku 2014 i 12 – w stosunku do 
roku 2013 oraz ponad 3 w stosunku do roku 2016 i 11 
punktów procentowych w stosunku do roku 2017. 
W 2015 roku według wyników Barometru Warszawskiego 
wystąpiło wyraźne minimum w deklaracjach o korzysta-
niu z transportu publicznego codziennie. 

2. W stosunku do dwóch lat poprzedzających oraz dwóch 
lat następnych w tym okresie znacząco wyższa jest nato-
miast liczba osób deklarujących korzystanie z transpor-
tu publicznego raz w tygodniu. Wzrost ten wynosi po-
nad 5 punktów procentowych w stosunku do lat 2014 
i 2013 oraz ponad 9 punktów w stosunku do roku 2017 
i 1 punkt w stosunku do roku 2016. W 2015 roku we-
dług badań Barometru Warszawskiego wystąpiło wy-
raźne maksimum w deklaracjach o korzystaniu z trans-
portu publicznego tylko raz w tygodniu. 

3. W stosunku do lat poprzedzających, jak i lat następ-
nych, w 2015 roku znacząco niższa jest liczba osób de-
klarujących, iż wcale nie korzystają z prywatnego samo-
chodu jako kierowca. Spadek ten wynosi ponad 7 punk-
tów procentowych w stosunku do lat 2014 i 2013 oraz 
ponad 10 punktów w stosunku do roku 2017. Tylko 
w roku 2016 deklaracje o niekorzystaniu z transportu 
samochodowego jako kierowca są niższe niż w 2015 
roku o 1 punkt procentowy. 

4. W stosunku zarówno do lat poprzedzających, jak i lat na-
stępnych, w 2015 roku znacząco wyższa jest liczba osób 
deklarujących, iż codziennie korzystają z prywatnego sa-
mochodu jako kierowca. Wzrost ten wynosi 3 punkty 
procentowe w stosunku roku 2014 oraz ponad 3 punkty 
w stosunku do lat 2016 i 2017. Tylko w roku 2013 de-
klaracje o codziennym korzystaniu z transportu samocho-
dowego jako kierowca są równe tym z roku 2015. 

5. Różnice pomiędzy latami poprzedzającymi i następny-
mi w odbywaniu podróży samochodem jako pasażer są 
podobne, jak w przypadku deklaracji o niekorzystaniu 
z samochodu prywatnego. Spadek deklaracji o nieko-
rzystaniu z samochodu osobowego jako pasażer wynosi 
ponad 5 punktów procentowych w stosunku do lat 
2014 i 2013 oraz ponad 5 punktów w stosunku do roku 
2017. Tylko w roku 2016 deklaracje o niekorzystaniu 
z transportu samochodowego jako kierowca są niższe 
niż w 2015 roku o około 3 punkty procentowe.

6. W częstotliwości wykorzystania roweru przez respon-
dentów najbardziej widoczny jest trend coraz rzadszego 

wykorzystania roweru w latach 2013–2017, co należy 
raczej wiązać z innymi zjawiskami w warszawskim syste-
mie transportowym niż tylko awarią mostu Łazienkow s-
kiego. W zakresie częstotliwości raz w tygodniu w roku 
2015 procent odpowiedzi jest taki sam jak w roku 2016 
i wyższy niż w latach 2014 oraz 2017 o co najmniej 1,5 
punktu procentowego, a więc wynik ten jest mało zna-
czący. W zakresie deklaracji o niekorzystaniu z roweru 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy w 2015 roku zaznacza się 
także wynik lepszy niż w latach 2014 oraz 2017 o co 
najmniej 1 punkt procentowy, ale gorszy od roku 2016 
nawet o 4 punkty, a więc także brak jest widocznych 
zmian w tym badaniu związanych wyraźnie z awarią 
mostu Łazienkowskiego. 

Zauważone prawidłowości mogą wskazywać na spadek 
wskaźnika ruchliwości związany z zamknięciem mostu. 
Świadczyć o tym mogą mniejsze udziały osób korzystają-
cych z komunikacji publicznej codziennie i większe w ko-
rzystaniu z tej komunikacji raz w tygodniu. Z drugiej stro-
ny przesunięcia w częstotliwościach korzystania z samocho-
du w tym okresie mogą wskazywać na zwiększenie się 
udziału tego środka transportu w przewozach, także w sy-
tuacji, gdyby ogólna ruchliwość uległa spadkowi. Świadczy 
o tym wyraźne zmniejszenie się deklaracji respondentów, że 
nie wykorzystują tego środka transportu wcale, ani jako 
kierowca, ani jako pasażer. Przy zmniejszonym wskaźniku 
ruchliwości ruchliwości i wzrastającej częstotliwości korzy-
stania z samochodów w stosunku do okresów przed i po 
zamknięciu mostu Łazienkowskiego okres realizacji WBR 
2015 mogłyby zatem spowodować szczególnie niekorzyst-
ne dla transportu publicznego wyniki podziału zadań prze-
wozowych na tle innych lat przeprowadzania tego typu 
badań. 

Spróbujmy jeszcze dodatkowo przyjrzeć się tym wyni-
kom w postaci przetworzonej. Na podstawie badań Baro-
metru Warszawskiego stworzyłem syntetyczny wskaźnik 
dziennego użytkowania różnych środków transportu. 
Wskaźnik dla każdego z badanych środków transportu ob-
liczany jest w ten sposób, że procent odpowiedzi w ankiecie 
mnożony jest przez współczynnik odzwierciedlający dekla-
rowaną przez respondenta częstość użytkowania danego 
środka transportu. Wskaźnik dla każdego środka transpor-
tu jest sumą tak pomnożonych procentów odpowiedzi do-
tyczących częstotliwości. Przy czym:

•	 procent dla odpowiedzi „codziennie” mnożony jest 
przez 1,

•	 procent dla odpowiedzi „raz w tygodniu” mnożony 
jest przez 1/7,

•	 procent dla odpowiedzi „mniej niż raz w tygodniu” 
mnożony jest przez 3/30,

•	 procent dla odpowiedzi „mniej niż raz w miesiącu” 
mnożony jest przez 1/30.

Wyniki obliczeń syntetycznego wskaźnika dla rozważa-
nych środków transportu pokazane są na rysunku 5. 
Wyniki te można podsumować następującymi wnioskami:
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1. Syntetyczny wskaźnik dla podróży transportem publicz-
nym (autobusem, tramwajem, metrem) jest wyraźnie, 
o co najmniej 3 punkty procentowe, niższy w roku 2015 
niż w 2 latach poprzednich oraz 2 latach następnych. 

2. Wskaźnik dla podróży komunikacją samochodową in-
dywidualną jako kierowca jest w 2015 roku wyraźnie 
wyższy o 4 punkty procentowe niż w roku poprzednim 
i 2 latach następnych, a rok 2013 charakteryzuje się 
wskaźnikiem niższym, ale jedynie o niecały 1 punkt 
procentowy.

3. Wskaźnik dla podróży komunikacją samochodową in-
dywidualną jako pasażer jest wyższy o około 2 punkty 
procentowe niż w roku poprzednim i w 2 latach następ-
nych w stosunku do roku 2015. Tylko w roku 2013 
wskaźnik jest wyższy niż w 2015 o około 3 punkty pro-
centowe. 

4. Udział transportu rowerowego według tego wskaźnika 
wykazuje wyraźny trend malejący, co wymaga odniesie-
nia do innych zjawisk w warszawskim systemie trans-
portowym, niż awaria mostu Łazienkowskiego. Zwłasz-
cza że wyniki pomiarów drogowych wskazują na wyraź-
ny wzrost ruchu rowerowego w tym okresie [18]. 

Podsumowanie
Wydaje się, że przedstawione wyniki analizy danych pocho-
dzących z Barometru Warszawskiego świadczą o tym, że 
w okresie zamknięcia mostu Łazienkowskiego, czyli w roku 
2015, podział zadań przewozowych w Warszawie mógł 
być okresowo zaburzony na korzyść transportu samocho-
dowego i na niekorzyść transportu publicznego. Możliwe, 
że nastąpił spadek wskaźnika ruchliwości, ale uzyskane od-
powiedzi w badaniach typu Barometr Warszawski wska-
zują, że nastąpił on w zakresie podróży wykonywanych 
komunikacją publiczną, a nie w zakresie podróży wykony-
wanych samochodem. Jeśli nie nastąpił spadek wskaźnika 
ruchliwości w 2015 roku, w związku z zamknięciem mostu 
Łazienkowskiego wyraźnie wzrosłaby częstotliwość wyko-
rzystania samochodu w podróżach. 

Byłby to odwrotny wniosek do tego, który sugerowany 
jest w raporcie z WBR w 2015 roku, kiedy to zadano dodat-
kowe pytania respondentom z obszaru ciążenia do mostu 
Łazienkowskiego. 
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Streszczenie: Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Euro - 
pejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współ-
czesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane konstruowane są zgodnie 
z innymi rozwiązaniami technicznymi niż typowe pojazdy szynowe lub 
tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na 
liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla 
klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu dro-
gowego i liczba osób korzystających z rowerów w miastach, co powo-
duje większą liczbę niebezpiecznych sytuacji w punktach kontaktowych 
między różnymi środkami transportu. Przedmiotem niniejszego arty-
kułu jest analiza zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie tramwajowym 
oraz wskazanie metod ich redukcji. Jest to swoista analiza ryzyka wy-
stępującego w transporcie tramwajowym. W artykule przedstawiono 
podział i opis czynników, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa 
dla ruchu tramwajowego. Zagrożenia zostały podzielone ze względu 
na przyczyny i skutki. Powody zostały podzielone na czynnik ludzki 
– pojazd – ruch drogowy – otoczenie. Na podstawie analizy przepro-
wadzonej na sieci tramwajowej w Gdańsku oraz na wykorzystywanym 
w Gdańsku taborze, zidentyfikowano główne zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu tramwajowego.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport tramwajowy, bezpie-
czeństwo przewozów.

Metodyka oceny bezpieczeństwa  
transportu tramwajowego w Gdańsku1

Wprowadzenie
Transport tramwajowy po dekadach stagnacji przeżywa 
obecnie okres rozkwitu. Intensywnie rozbudowuje się infra-
strukturę tramwajową. Pasażerowie oczekują coraz wyższego 
komfortu jazdy, krótszego czasu przejazdu, coraz większego 
poczucia bezpieczeństwa i wzrostu niezawodności tego środ-
ka transportu. Zwiększające się oczekiwania pasażerów sta-
nowią źródło powstawania coraz bardziej złożonych wyzwań, 
również w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Współczesne 
tramwaje niskopodłogowe konstruowane są według odmien-
nych założeń technicznych niż te z końca XX wieku. W po-
równaniu do klasycznych tramwajów wysokopodłogowych 
są szybsze, cięższe oraz posiadają wyżej usytuowany środek 
ciężkości. Pojazdy takie poruszają się w Polsce najczęściej po 
liniach projektowanych według standardów opracowanych 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
40%, J. Szmagliński 20%, S. Grulkowski, 20%, K. Birr 20%.

w czasach eksploatacji pojazdów klasycznych (wysokopo-
dłogowych wagonach wzorowanych na tramwajach PCC). 
Jednocześnie w miastach coraz bardziej wzrasta natężenie ru-
chu drogowego oraz liczba osób korzystających z transportu 
rowerowego, co przekłada się na większą liczbę niebezpiecz-
nych sytuacji na styku różnych środków transportu. 

Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny bez-
pieczeństwa transportu tramwajowego oraz wskazanie za-
grożeń ruchu tramwajowego na przykładzie analizy dla 
miasta Gdańska.

Metody oceny i podziału zagrożeń bezpieczeństwa  
w transporcie
Wiele aspektów dotyczących definicji pojęć zagrożeń, wy-
padkowości i ryzyka w transporcie szynowym ujętych zo-
stało w dokumentach unijnych [1,2,3]. Według zawartych 
tam nomenklatur zagrożenie oznacza stan, który może pro-
wadzić do wypadku. Z kolei „wypadek” oznacza niechciane 
lub niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń, 
które mają dotkliwe konsekwencje. Incydent oznacza każde 
zdarzenie, inne niż wypadek, związane z ruchem pociągów 
i mające wpływ na jego bezpieczeństwo. Konsekwencją po-
wyższych stwierdzeń jest definicja ryzyka. „Ryzyko” ozna-
cza częstość wypadków i incydentów prowadzących do 
szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi 
tej szkody, co, urealniając pojęcie, prowadzi do stwierdze-
nia, że „ryzyko” to potencjalna możliwość urealnienia się 
zagrożenia [6]. Eksploatacja każdego systemu techniczne-
go, w tym również systemu tramwajowego, odnosi się do 
systemu utrzymania oraz systemu użytkowania.

Priorytetowym celem istnienia systemu tramwajowego 
jest realizacja masowych przewozów osób. Zachodzą wtedy 
dwa procesy: użytkowania i obsługiwania. W procesach 
tych pojawia się ryzyko spełnienia się zagrożenia. Odmienny 
charakter tego ryzyka będzie występował w procesie użyt-
kowania systemu tramwajowego, a inny w procesie jego 
obsługi. Zakłada się, że podczas użytkowania systemu ry-
zyku poddani będą pasażerowie, obsługa pojazdów i użyt-
kownicy ruchu drogowego, w tym piesi, a podczas obsługi-
wania – pracownicy zaplecza technicznego. Minimalizacja 
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ryzyka związana jest z funkcjonowaniem systemu – określa 
się wymogi bezpieczeństwa, jakie ten system powinien 
spełniać. Rozporządzenia UE [1] w istocie wymieniają dwie 
miary ryzyka: pierwsza to częstość wypadków i incydentów 
prowadzących do szkody, a druga – stopień powagi zdarze-
nia. W związku z tym w nomenklaturze unijnej pojawiają 
się wskaźniki bezpieczeństwa w transporcie szynowym, ta-
kie jak: liczba wypadków z podziałem na rodzaje, liczba 
osób poszkodowanych, liczba wypadków podczas przewo-
zu towarów niebezpiecznych, liczba samobójstw, liczba 
zdarzeń poprzedzających wypadki związanych z niewłaści-
wym stanem technicznym infrastruktury i układu biego-
wego pojazdów, a także błędami operatora.

Do tej pory w Polsce nie podejmowano kompleksowych 
i szczegółowych badań związanych z zarządzaniem ryzykiem 
zagrożeń w transporcie tramwajowym. Badania w tym ob-
szarze dotyczą tylko wybranych zagrożeń lub wybranych 
grup elementów systemów bezpieczeństwa. Głównym 
przedmiotem badań do tej pory było zagrożenie hałasem 
[11,8,12]. Innym problemem opisywanym szeroko są wyko-
lejenia tramwajów, związane ze stanem torów [5].

Identyfikacja zagrożeń występujących w systemie tram-
wajowym jest o tyle trudniejsza, że istotą tego rodzaju 
transportu jest powiązanie pewnych cech transportu dro-
gowego i szynowego. W tak skomplikowanym i rozbudo-
wanym systemie warto rozpocząć klasyfikowanie zagrożeń 
od pierwotnego podziału na zagrożenia pochodzące od bie-
żącego użytkowania i eksploatowania systemu oraz zagro-
żenia wynikające z utrzymania sprawności systemu.

Na różnych poziomach struktur organizacyjnych trans-
portu istnieje wiele podmiotów związanych z zarządzaniem 
ryzykiem w transporcie tramwajowym:

•	 motorniczowie i pasażerowie tramwajów oraz współ-
użytkownicy tych samych przestrzeni miast wyzna-
czanych przez układy sieci tramwajowych;

•	 podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie 
transportu tramwajowego;

•	 producenci i zakłady naprawcze tramwajów oraz 
urządzeń infrastruktury tramwajowej;

•	 regionalne i lokalne zarządy transportu oraz infra-
struktury transportowej;

•	 uczelnie, instytuty badawcze i obserwatoria bezpie-
czeństwa transportu;

•	 samorządy regionalne i lokalne;
•	 władze, urzędy i instytucje centralne;
•	 organizacje międzynarodowe.

Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu tramwajowego
Opracowana metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu tram-
wajowego oparta została na czterech elementach (rys. 1):

•	 ocena ryzyka ruchu tramwajowego na podstawie ana-
lizy zdarzeń niebezpiecznych na sieci tramwajowej,

•	 ocena stanu infrastruktury tramwajowej,
•	 kontrola bezpieczeństwa funkcjonowania dróg am-

wajowych,
•	 postrzeganie poziomu bezpieczeństwa przez uczest-

ników ruchu tramwajowego.

Szczególnym elementem procesu oceny ryzyka jest wy-
krywanie zagrożeń. Jest to etap najbardziej pracochłonny 
i zdecydowanie angażujący potencjał inżynierski zespołu 
oceniającego. Wymagana jest przy tym nie tylko wiedza 
techniczna, ale też duży aspekt wyobraźni i przewidywania 
konsekwencji zaobserwowanych sytuacji.

Analizę bezpieczeństwa ruchu w gdańskiej sieci tramwa-
jowej przeprowadzono w oparciu o następujące działania:
1. Analiza statystyczna wypadków i awarii związanych z ru-

chem tramwajowym. Takie analizy wykonywane powinny 
być cykliczne [7] w celu wykrycia miejsc o szczególnie 
wysokiej koncentracji sytuacji niebezpiecznych i oceny 
zastosowanych rozwiązań technicznych oraz organiza-
cyjnych [4]. Badania oparto na danych udostępnionych 
przez operatora tramwajowego w Gdańsku oraz przez 
policję. Najpoważniejszym problemem, jaki występuje 

Rys. 1. Elementy działań w zakresie oceny zagrożeń bezpieczeństwa ruchu tramwajowego
Źródło: opracowanie własne
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podczas analiz takich zbiorów danych, jest ich niewielka 
dokładność. Służby sporządzające raport bardzo często 
opisują zdarzenie z dużym uogólnieniem, nierzadko na-
wet nie podając dokładnego miejsca wystąpienia zdarze-
nia. Ocena przyczyn wystąpienia zdarzenia najczęściej 
określana jest na podstawie stwierdzonej winy (wina 
motorniczego, wina obca), rzadko znajduje się pogłębio-
ny opis związków przyczynowo-skutkowych.

2. Ocena stanu torów tramwajowych według zasad opisanych 
w instrukcji Id-7 [9] oraz Id-8 [10]. Według tych in-
strukcji ocenę stanu technicznego wykonuje się najczę-
ściej poprzez oględziny wykonywane w czasie obcho-
dów torów. W czasie obchodu, który na typowych li-
niach kolejowych powinien odbywać się przynajmniej 
raz w tygodniu, sprawdzany jest stan toru, rozjazdów, 
sieci trakcyjnej oraz elementów otoczenia. Ten rodzaj 
badania pozwolił na wykrycie zagrożeń związanych ze 
złym stanem torów lub elementów otoczenia sieci tram-
wajowej w Gdańsku. 

3. Badania ankietowe motorniczych, których celem było zidenty-
fikowanie przyczyn powstawania sytuacji niebezpiecznych. 
Badania przeprowadzono z uwagi na trudność identyfi-
kacji tych sytuacji na podstawie analiz stan toru oraz 
uogólnionych danych statystycznych. Formularze an-
kietowe wypełniło 50 motorniczych. Analizę rozpoczęto 
od skonfrontowania wskazanych przez motorniczych 
miejsc niebezpiecznych z wynikami analiz statystycz-
nych wypadków. Następnie przeprowadzono wywiady 
z motorniczymi, które pozwoliły na określenie, jakie 
elementy infrastruktury, taboru lub systemu sterowania 
ruchem powodują zwiększenie u nich poczucia zagroże-
nia. Wskazane czynniki mogą być źródłem problemów 
związanych z bezpieczeństwem ruchu tramwajowego.

4. Ocena projektów i weryfikacji założeń projektowych celem zi-
dentyfikowania rozwiązań stwarzających zagrożenie zajścia 
zdarzenia niebezpiecznego. Oceny dokonano poprzez 
szczegółową analizę projektowanych rozwiązań w szcze-
gólności na punktach węzłowych (azyle, widoczność 
itp.), odcinkach o dużym pochyleniu (długość odcinka, 
zabezpieczenia, punkty kolizyjne na początku/końcu 
odcinka itp.). Ponadto przeanalizowano powiązanie 
projektowanych tras i przystanków z uwagi na powiąza-
nie funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem.

Uzyskane w ten sposób wyniki analiz umożliwiają utwo-
rzenie obrazu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu tramwajowego 
na całej sieci. Na jego podstawie możliwe jest określenie nie-
zbędnych do wykonania działań poprawiających bezpieczeń-
stwo z uwzględnieniem klasyfikacji stopni ryzyka zajścia 
zdarzenia. Ponadto możliwe jest sformułowanie wytycznych 
dotyczących bieżących kontroli, utrzymania, projektowania 
i zarządzania bezpieczeństwem ruchu.

Wyniki analiz i ocena
Do najczęstszych przyczyn wypadków i kolizji zaliczają się 
kolejno: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedosto-
sowanie prędkości do warunków ruchu, wejście pieszego na 

tor ruchu przy czerwonym świetle, wjazd pojazdu na tor 
ruchu przy czerwonym świetle, niepoprawne wykonywa-
nie manewru podczas jazdy. Należy zaznaczyć, że pierw-
sza z wymienionych przyczyn występuje ponad dwukrot-
nie częściej niż druga najczęstsza przyczyna analizowanych 
zdarzeń.

Spośród rodzajów zdarzeń zaliczanych do kolizji i wy-
padków odnotowano, iż najczęściej dochodzi do zderzeń 
bocznych pojazdów (rys. 2), które ma miejsce na skrzyżo-
waniach podczas przecinania się torów ruchu pojazdu 
tramwajowego z innymi pojazdami. Drugim najczęściej 
występującym rodzajem zdarzeń spośród kolizji i wypad-
ków jest najechanie na pieszego. Do kolejnych zaliczane są 
najechania na pojazd poprzedzający, które zachodzą najczę-
ściej pomiędzy dwoma pojazdami tramwajowymi, ale rów-
nież na niewydzielonych torowiskach tramwajowych, na 
których dopuszczony jest ruch samochodowy, oraz zderze-
nia czołowe, występujące najczęściej pomiędzy dwoma po-
jazdami tramwajowymi na skrzyżowaniach.

Rys. 2. Liczba zdarzeń pod względem rodzaju zdarzeń zaliczanych do kolizji i wypadków
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowanie najczęstszymi sprawcami kolizji są kie-
rowcy samochodów, którzy aż w 77% odpowiadają za wy-
stąpienie zdarzenia (rys. 3). Rozkład sprawstwa pomiędzy 
pozostałych uczestników ruchu rozkłada się na równomier-
nym poziomie: piesi – 6%, motorniczy – 9%, inne – 7%. 
Jeden procent wszystkich kolizji spowodowanych jest 
z winy pasażera.

Rys. 3. Liczba i udział sprawców kolizji z lat 2012–2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SEWiK
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Analizując powyższe dane, stwierdza się, że punktami o naj-
wyższym stopniu ryzyka zajścia zdarzenia zagrażającego bez-
pieczeństwu użytkowników ruchu są przejazdy tramwajowe, 
skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Powyższe potwierdzają 
wyniki przeprowadzonych z motorniczymi badań ankieto-
wych dotyczących identyfikacji zagrożeń na sieci tramwa-
jowej Gdańska. Wywiady przeprowadzono z 52 motorni-
czymi, którzy zostali zapytani o indywidualne opinie doty-
czące:

•	 zagrożeń, jakie niesie za sobą eksploatacja poszcze-
gólnych elementów sieci tramwajowej;

•	 lokalizacji miejsc uznanych za niebezpieczne;
•	 opisu zagrożeń oraz ich źródeł;
•	 dodatkowych obowiązków w czasie prowadzenia po-

jazdu oraz ich wpływu na skupienie uwagi;
•	 techniki prowadzenia tramwaju.

Na podstawie wywiadów określono, że dla motorni-
czych najważniejszymi czynnikami wpływającymi na za-
grożenie bezpieczeństwa ruchu są:

•	 zły stan infrastruktury oraz systemów sterowania 
rozjazdami;

•	 zachowanie innych użytkowników drogi;
•	 brak widoczności (nieprzycinanie roślinności, nie-

sprawne oświetlenie szlaków);
•	 błędy projektowe (brak wygrodzeń, niedostateczne 

pole widoczności, brak systemów sterowania ruchem),
•	 konieczność sprzedaży biletów powodująca rozpra-

szanie uwagi;
•	 regularne opóźnienia powodujące konieczność jazdy 

na granicy bezpieczeństwa;
•	 awarie techniczne w pojazdach.

Jako że jednymi z najczęściej wskazywanych odpowiedzi 
były te powiązane ze stanem technicznym infrastruktury, 
niezbędnym było wykonanie badań jej stanu. Zdecydowano 
się na wykonanie całościowych oględzin infrastruktury tram-
wajowej, co umożliwiło odnalezienie usterek nawierzchni to-
rowej oraz urządzeń technicznych i następnie ocenę ich 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego. Oceniane 
były następujące elementy opisujące stan nawierzchni:

•	 geometria toru – czy występują widoczne gołym 
okiem zaburzenia równości nawierzchni;

•	 stan szyn – czy występują nadmierne zużycia po-
wierzchni tocznej lub bocznej toków szynowych, 
pęknięcia i złamania, uszkodzenia kontaktowo-zmę-
czeniowe, korozja, stan złączy spawanych;

•	 stan przytwierdzeń – kompletność złączek, dokręcenie 
połączeń śrubowych, czy występują ślady pełzania szyn;

•	 stan podkładów – czy występują pęknięcia, złamania, 
ślady murszu lub wgniatania przytwierdzeń w pod-
kłady drewniane, czy podkłady nie są przesunięte lub 
przekoszone;

•	 stan torowiska – czy podsypka jest zanieczyszczona, 
ślady zachwaszczenia, braki podsypki, uszkodzenia 
konstrukcji betonowej lub asfaltowej w torowisku za-
budowanym.

Dodatkowo ocenie podlegały elementy takie, jak stan 
przejść dla pieszych i przejazdów przez torowisko, rozjaz-
dów, urządzeń sterowania ruchem. Na podstawie tak prze-
prowadzonej inspekcji sporządzono raport szczegółowy 
oraz raport uogólniony. W raporcie szczegółowym wskaza-
no miejsca występowania pojedynczych elementów infra-
struktury zagrażającej bezpieczeństwu ruchu tramwajowe-
go, na przykład złamanie szyny, uszkodzenie podkładu 
(fot. 1 i 2)), niedoleganie iglic rozjazdu lub uszkodzenia 
nawierzchni przejazdu (fot. 3 i 4).

Raport uogólniony zawierał w sobie syntetyczną ocenę 
stanu infrastruktury oraz elementów towarzyszących na po-
szczególnych odcinkach dróg tramwajowych. Analiza posłu-
żyła do stworzenia mapy stanu infrastruktury torowej na 
szlakach i węzłach tramwajowych w Gdańsku. Na potrzeby 
opracowania przyjęto następująca klasyfikację (rys. 4):

•	 Stan krytyczny – oznacza stan, w którym parametry 
geometryczne toru zostają wielokrotnie oraz w spo-
sób ciągły i znaczny przekroczone, a elementy na-
wierzchni wymagają natychmiastowej wymiany. Dal-
sza eksploatacja jest niebezpieczna dla zdrowia i życia 
pasażerów i motorniczych oraz grozi uszkodzeniem 
taboru.

Fot. 1. Złamanie szyny  
w miejscu styku  
przejściowego pomiędzy 
szyną S49 oraz 60RiN 
Źródło: materiały własne

Fot. 2. Zmurszały podkład 
drewniany
Źródło: materiały własne

Fot. 3. Niedoleganie iglicy 
rozjazdu
Źródło: materiały własne

Fot. 4. Uszkodzenie 
sprężenia przejazdu  
z płyt gumowych
Źródło: materiały własne
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•	 Stan bardzo zły – oznacza stan, w którym parame-
try geometryczne toru są znacznie przekroczone, ele-
menty nawierzchni wymagają natychmiastowej wy-
miany. Dalsza eksploatacja jest niebezpieczna dla 
zdrowia pasażerów i motorniczych.

•	 Stan zły – oznacza stan, w którym parametry geo-
metryczne toru są przekroczone na znacznej długości, 
elementy nawierzchni wymagają wymiany. 

•	 Stan przeciętny – oznacza stan, w którym parametry 
geometryczne toru są przekroczone na znacznej długości.

•	 Stan dobry – oznacza stan, w którym parametry 
geometryczne są najwyżej punktowo przekroczone, 
torowisko jest stabilne, ale zabrudzone (np. nie-
oczyszczone rowki szyn, niewielkie zachwaszczenie).

•	 Stan bardzo dobry – oznacza stan, w którym para-
metry geometryczne są najwyżej punktowo przekro-
czone, torowisko jest stabilne i czyste.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz, wywiadów ankie-
towych oraz inspekcji wskazano, że niezbędna jest zmiana 
obecnego podejścia do projektowania oraz eksploatacji dróg 
tramwajowych w Polsce. Funkcjonujące przepisy dotyczą-
ce projektowania torów tramwajowych są przestarzałe, nie 
istnieje obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów 
bezpieczeństwa ruchu tramwajowego, jak również nie pro-
wadzi się analizy ryzyka związanego z wprowadzaniem coraz 
nowocześniejszych rozwiązań w transporcie tramwajowym. 

Działania w zakresie bezpieczeństwa powinny mieć cha-
rakter systemowy. Od pomysłu poprzez koncepcje, projek-
towanie, budowę i eksploatację trzeba ewaluować projekt pod 
kątem bezpieczeństwa infrastruktury, bezpieczeństwa organi-
zacyjnego, bezpieczeństwa w inżynierii ruchu. Przedsta wiona 
w niniejszym artykule metoda oceny bezpieczeństwa ruchu 
tramwajowego, zastosowana w Gdańs ku, stanowi przykład 
kompleksowego, wieloaspektowego podejścia do analizo-
wanego zagadnienia. Rekomenduje się wykonywanie po-
wyższych analiz w co najmniej takim zakresie, cyklicznie co 
2 lata. Efektem niniejszego raportu było również stworze-
nie propozycji nowych przepisów dotyczących projektowa-
nia torów tramwajowych z uwzględnieniem analiz bezpie-
czeństwa ruchu.

Podstawą bieżącej oceny bezpieczeństwa (bezpieczeń-
stwa eksploatacyjnego) jest proces inspekcyjny. Przeglądy 
stanu bezpieczeństwa infrastruktury oraz organizacji ruchu 
w połączeniu z pomiarami, jako elementem uzupełniają-
cym, pozwalają uzyskać wiedzę o rzeczywistym stanie bez-
pieczeństwa i podejmować właściwe decyzje naprawcze 
i utrzymaniowe. Jednym z istotnych działań umożliwiają-
cych zmniejszenie potencjalnego zagrożenia – występują-
cym w każdej z warstw przedstawionych w metodyce ogra-
niczania występowania zagrożeń – jest cykliczne szkolenie 
motorniczych. Konieczne są działania nie tylko ze strony 
operatora tramwajowego i zarządcy infrastruktury. Nieodłą-
cznych elementem systemu bezpieczeństwa jest edukacja 
wszystkich uczestników ruchu drogowego w zakresie ruchu 
tramwajowego i potencjalnych zagrożeń z nim związanych. 
O skuteczności działań leżących po stronie zarządzających 
systemem transportu tramwajowego świadczy niski wskaź-
nik wypadków w przeliczeniu na odległość pokonywaną 
przez pojazdy tramwajowe.
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