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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Michał Wolański
Amendments to the Law on public collective transport
Abstract: The article presents the regression of public transport in 
rural areas in Poland and systematizes attempts to prevent this re-
gress, taken in subsequent regulations and their projects. The re-
gression of public transport in rural areas results from the growing 
availability of motorization, depopulation of these areas, demo-
graphic decline and rising costs of transport – especially personnel 
and fuel costs. All this is is resulted with the fact that the model of 
the market organization of transport, supported only by subsidies 
to statutory concessions, which was effective several dozen years 
ago – ceases to provide even a minimal level of communication of 
rural areas. Further regulations and their projects were the answer 
to this model. All of them did not fully respond to the reasons for 
the regress – among others they did not seem to encourage local 
governments to take the role of transport organizer to a small 
extent, they did not identify and remove barriers to this function, 
and they did not prevent the risk that, as a result of changes, ad-
ditional areas would be deprived of transport services. Therefore, 
an original model was proposed, which is a synthesis of current 
research and discussions with practitioners. It is based on identify-
ing the reasons for the regression of public transport, including 
functioning of separate school and public transport, fragmentation 
of competences between various levels of local government, lack 
of local authority equipment in effective tools for regulating the 
market based on competition, which is sometimes ruinous or inef-
fective, and public financing enabling frauds and co-financing the 
most powerful, often profitable lines.
Key words: public transport, collective transport, law on transport.

Rafał Grzegorzewski
Operational, schedule and economic efficiency of separated bus lines
Abstract:  Separated bus lanes are among the most effective 
means of the priority policy in bus public transport in cities. 
These activities give the impression of benefits, however meas-
urable effects are usually unknown. This is why   the attempt 
to quantify results of introduction of separated bus lines was un-
dertaken. Effectiveness of implemented separated bus lanes and 
estimated effectiveness of planned lines was calculated on the ex-
ample of the city of Bydgoszcz. The following four factors have 
been analysed: capacity of transportation section, economic level 
of operating costs in public transport (savings) and investment 
and maintenance costs of road infrastructure, increase in operating 
and communication speed as well as punctuality indicators, and 
finally the loss of passenger time in trips. The analysis was based 
on the results of tests of operating parameters before and after 
the implementation of separated bus lanes (with the use of the 
ITS system), passenger flows counts and punctuality indicators, 
own as well as an adapted mathematical models of traffic flow in 
urban conditions and financial data of the transport operator. At 
the above base the method was developed and the effects of the 
implemented separated bus lanes were calculated as well as the 
forecast effects of the planned investments have been projected. It 
has been proofed that the efficiency of separated (dedicated) bus 
lanes can be expressed in a measurable manner in terms of both 
economic and operational efficiency as well as the schedule. It was 

pointed out that such an approach may be a tool supporting the 
process of optimal separated bus lanes planning. In addition, the 
possibility of linking data collected in the ITS system to statistical 
inference in the field of optimization of operating parameters in 
public transport is presented.
Key words: urban transport, public transport priorities, separated 
bus lines.

Andrzej Rudnicki
Contribution to the discussion on the problems of the development of rail 
public transport in big cities – the Krakow case
Abstract: In Polish cities of the size between half and million in-
habitants, considerations about the purposefulness and feasibility of 
construction a subway are legitimate. The meanders of transforma-
tion of opinions and decisions related to the construction of subway  
are presented. The indicators characterizing the efficiency and ef-
fectiveness of public transport in urban conditions were listed and 
commented on. Actions in the field of traffic circulation and trans-
portation as well as the development of a tram network in order to 
increase its efficiency have been presented. Multifaceted premises 
justifying the decision to build a subway and the associated poten-
tial threats have been discussed and commented on. In view of the 
uncertainty as to the availability of funds for financing this invest-
ment, the approach to creating and implementing long-term plans 
for the development of urban public transport was proposed. This 
allows reorienting the process of this development depending on the 
changing conditions. 
Key words: development planning, urban transport, tram net-
work, preconditions for subway.

Klaudia Dobija
Comparison of the effectiveness of electromobility forms on the example of trol-
leybus line A in Tychy
Abstract: The article presents a comparison between the efficien-
cy of electric buses and trolleybuses. The analysis was carried out 
for the assumptions parameters for the trolleybus line A in Tychy. 
On this basis, the annual mileage and working time for both ve-
hicles have been calculated. The comparison was made by calcu-
lating the company’s own costs in a one-component rate, with 
use of  previous calculations. After the analyzes in the spreadsheet 
program used to calculate the unit cost in urban transport, cost 
related to the construction of the infrastructure was added to the 
cost of vehicle-kilometer in the two-component rate. The result 
has proved lower efficiency of trolleybuses (a vehicle-kilometer is 
more expensive by 12 grosz than for electric buses). However, the 
cost of vehicle-hour is lower for these means of transport due to 
the longer annual working time. When calculating the cost in 
a one-component rate the result turned to the disadvantage of the 
electric buses, because in both aspects they are less favorable (ve-
hicle-kilometer is more expensive by 63 grosz), which is affected 
again by shorter working time, due to the need to recharge the 
batteries.  One-off journey in accordance with the assumptions is 
cheaper in the case of trolleybus by over PLN 7, which indicates 
its  higher efficiency. 
Key words: public transport, trolleybus transport, electromobility.



3

TransporT miejski i regionalny 04 2019

Michał WolańSki
dr, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Katedra Transportu, e-mail: 
michal.wolanski@sgh.edu.pl

Streszczenie: Artykuł prezentuje regres transportu publicznego na 
obszarach wiejskich w Polsce oraz systematyzuje próby zapobiegania 
temu regresowi, podejmowane w kolejnych regulacjach oraz ich pro-
jektach. Regres transportu publicznego na terenach wiejskich wynika 
z rosnącej dostępności motoryzacji, wyludniania się tych terenów, niżu 
demograficznego oraz rosnących kosztów prowadzenia przewozów – 
zwłaszcza kosztów osobowych i paliw. Wszystko to powoduje, że mo-
del rynkowej organizacji przewozów, wspieranych jedynie dopłatami 
do ulg ustawowych, który jeszcze kilkanaście lat temu był skuteczny 
– przestaje zapewniać nawet minimalny poziom skomunikowania ob-
szarów wiejskich. Odpowiedzią na ten model były kolejne regulacje 
i projekty. Wszystkie one nie w pełni odpowiadały na przyczyny re-
gresu – m.in. w niewielkim stopniu zdawały się nakłaniać samorządy 
do podejmowania funkcji organizatora przewozów, nie identyfikowały 
i nie usuwały barier podejmowania tej funkcji, a także nie zapobiegały 
ryzyku, że w wyniku zmian dodatkowe obszary zostaną pozbawio-
ne obsługi komunikacyjnej. Stąd też zaproponowano autorski model, 
który stanowi syntezę dotychczasowych badań i dyskusji z praktyka-
mi. Opiera się on na identyfikacji przyczyn regresu transportu pu-
blicznego, którymi są m.in. funkcjonowanie odrębnych przewozów 
szkolnych i publicznych, rozdrobnienie kompetencji między różne 
szczeble samorządu, brak wyposażenia władzy lokalnej w skuteczne 
narzędzia regulowania rynku opartego na konkurencji, która bywa 
rujnująca bądź nieefektywna oraz finansowanie publiczne umożliwia-
jące nadużycia i dofinansowujące w największym stopniu linie naj-
mocniejsze, często dochodowe.
Słowa kluczowe: transport publiczny, transport zbiorowy, prawo 
transportowe.

Zmiany w Ustawie o publicznym  
transporcie zbiorowym1

Wprowadzenie
Ostatnich 20 lat to okres postępującego upadku pozamiej-
skiego transportu zbiorowego, niegdyś zapewnianego przez 
przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej 
(PKS). Akcentowana w wielu dokumentach strategicznych 
na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym potrzeba 
zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz wspierania 
transportu zbiorowego znalazła zastosowanie jedynie w ko-
munikacji miejskiej i transporcie kolejowym, zasilonych 
w ostatnich latach znacznymi środkami umożliwiającymi 
podjęcie zauważalnych inwestycji. Tymczasem sprawny 
transport zbiorowy poza obszarami zurbanizowanymi jest 
czynnikiem kluczowym dla zrównoważonego rozwoju re-
gionalnego. Umożliwia aktywizację mieszkańców terenów 
o wysokim bezrobociu, dostęp do różnorodnych placówek 
edukacyjnych zwiększających szanse na rynku pracy, a tak-
że zapewnia możliwość korzystania z oferty komercyjnych 
placówek handlowo-usługowych oraz instytucji publicz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

nych (administracja, sądownictwo, opieka zdrowotna). 
Niewystarczająca sieć połączeń transportu zbiorowego 
w rejonach peryferyjnych skutkuje wzrostem nieefektyw-
nego wykorzystania transportu indywidualnego, przyczy-
niając się pośrednio do nasilenia ruchu drogowego w mia-
stach. Jednocześnie regres transportu publicznego skutkuje 
postępującym wykluczeniem mieszkańców obszarów wiej-
skich, którzy są pozbawieni możliwości korzystania z samo-
chodów – osób o ograniczonej sprawności, dzieci i młodzie-
ży, a także osób mniej majętnych. 

Skala i przyczyny regresu publicznego transportu zbiorowego
Regres transportu publicznego na terenach wiejskich wy-
nika z rosnącej dostępności motoryzacji, wyludniania się 
tych terenów, niżu demograficznego oraz rosnących kosz-
tów prowadzenia przewozów – zwłaszcza kosztów osobo-
wych i paliw. Wszystko to powoduje, że model rynkowej 
organizacji przewozów – wspieranych jedynie dopłatami 
do ulg ustawowych, który jeszcze kilkanaście lat temu był 
skuteczny – przestaje zapewniać nawet minimalny poziom 
skomunikowania obszarów wiejskich, konieczny w celu za-
pewnienia podstawowego dostępu do usług publicznych 
osobom niezmotoryzowanym (w tym uczniom, osobom 
starszym i osobom niepełnosprawnym). Świadczą o tym 
m.in. znaczne spadki wielkości przebiegów autobusów – 
o prawie połowę w latach 2004–2016, najprawdopodob-
niej nasilone dodatkowo w ostatnich miesiącach w wyniku 
zaprzestania działalności przez wiele przedsiębiorstw PKS 
zarówno o własności zagranicznej (Mobilis, Arriva), jak 
i krajowej (Kozienice, Lubliniec, Turek).

W ostatnich latach liczba użytkowników autobusowej 
komunikacji pozamiejskiej ulega systematycznemu spad-
kowi, a w ślad za nim ograniczaniu ulega oferta przewoźni-
ków. Według danych GUS w ostatnich 11 latach liczba 
przewiezionych pasażerów spadła o ponad połowę – z około 
640 mln pasażerów w 2006 roku do około 310 mln pasaże-
rów w 2017 roku (por. rys. 1). Dla porównania w tym sa-
mym okresie liczba pasażerów komunikacji regularnej spe-
cjalnej (zamkniętych przewozów szkolnych i pracowniczych) 
również uległa spadkowi, ale nie tak znacznemu – o 25%, 
z 66 do 50 mln pasażerów.

W latach 2006–2017 o ponad połowę spadła również 
liczba i łączna długość linii regionalnych (por. rys. 2).

Przytoczone dane statystyczne, poza wskazaniem ogólnej 
tendencji spadkowej, nie ilustrują w wystarczający sposób 
skali zjawiska ograniczenia dostępności przestrzennej obsza-
rów wiejskich, nazywanego „białymi plamami” na mapie 
Polski. Interesującym uzupełnieniem wiedzy o pozamiejskim 
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transporcie autobusowym są wyniki wieloletniego projektu 
badawczego „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, uru-
chomionego w 2012 roku przez Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Celem projektu 
jest systematyczna obserwacja zmian zachodzących na obsza-
rach wiejskich w Polsce. Wśród badanych wskaźników skła-
dających się na konstrukcję skali dostępności przestrzennej 
przewidziano wskaźnik opisujący odsetek sołectw, na terenie 
których znajduje się przystanek komunikacji publicznej. 
Przez komunikację publiczną rozumiano wszelkie ogólnodo-
stępne środki transportu wykonujące regularne kursy prze-
widziane w rozkładzie jazdy, nie brano zatem pod uwagę 
komunikacji regularnej specjalnej (zamkniętych przewozów 
szkolnych i pracowniczych). W przypadku pozamiejskiego 
transportu zbiorowego zwrócono uwagę na dominację kryte-
riów ekonomicznych nad kryteriami społecznymi, co spowo-
dowało wzrost izolacji przestrzennej obszarów wiejskich po-
łożonych poza głównymi ciągami komunikacyjnymi. W re-
zultacie tych zmian zaledwie 33% badanych jednostek (730 
gminy) miało w 2015 roku zapewnioną komunikację pu-
bliczną obejmującą wszystkie sołectwa (por. rys. 3). Trzeba 
przy tym pamiętać, że z braku dokładniejszych danych nie 
wzięto pod uwagę dostępnej w sołectwach oferty przewozo-
wej – zatem wśród sołectw mających przystanki komunikacji 
publicznej są też takie, w których rozkład jazdy przewiduje 
zaledwie jeden lub dwa kursy na dobę w dni nauki szkolnej. 
Aż w 487 gminach (22%) mniej niż 60% sołectw posiadało 
połączenie komunikacją publiczną. Rozkład przestrzenny 
opisanego wskaźnika ujawnia, że pod względem komunika-
cji publicznej nieco korzystniejsza sytuacja istniała na obsza-
rach charakteryzujących się występowaniem większych wsi 
(a więc na terenie dawnej Galicji) oraz w zachodniej i północ-
nej Polsce. Najwięcej gmin o słabym zagęszczeniu komuni-
kacji publicznej w 2015 roku było w województwach: podla-
skim, mazowieckim i łódzkim2.

2 A. Rosner, M. Stanny, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne 
zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Fundacja 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN, Warszawa 2016 r.

Rys. 1. Liczba pasażerów w przewozach pasażerskich transportem samochodowym zarobkowym 
w komunikacji regularnej i w komunikacji regularnej specjalnej w latach 2006–2017 (w mln)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rys. 2. Liczba i długość regionalnych linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce  
w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rys. 3. Odsetek sołectw w gminie skomunikowanych ogólnodostępnym i regularnym trans-
portem publicznym
Źródło: A. Rosner, M. Stanny, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne zróż-
nicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Fundacja Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2016 r.

Podejmowane próby zmian
Aktualna ustawa o publicznym transporcie zbiorowym3 za-
chowała obecny system organizacji transportu, który opie-
rał się – w dużym uproszczeniu – na prowadzeniu przewo-
zów w sposób rynkowy. Samorządy nie posiadają znacznych 
mocy regulacyjnych, które pozwalałyby im oddziaływać na 
siatkę połączeń, w szczególności poprzez odmawianie prze-
woźnikom prawa prowadzenia przewozów niespełniających 
określonych wymogów jakościowych czy dotyczących roz-
kładów jazdy. 

3 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
2011, nr 5, poz. 13).
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Głównym źródłem finansowania przewozów są dopłaty 
do ulg ustawowych, które trafiają do przewoźników za po-
średnictwem urzędów marszałkowskich. Rozwiązanie to 
sprawia, że wydatkowanie znacznych publicznych środków 
finansowych w praktyce nie przekłada się na możliwość sta-
wiania oczekiwań wobec przewoźników (poza kwestiami 
związanymi z technicznym rozliczeniem dopłat do ulg). 
Według badań prowadzonych w 2014 roku, dopłaty te 
w przedsiębiorstwach transportowych mogą sięgać 30–40% 
przychodów, a ich łączna kwota w ujęciu kraju wynosi oko-
ło 700 mln zł rocznie4. 

System ten cechuje wiele patologii, w tym5:
•	 kierowanie znacznego strumienia dofinansowań do 

najmocniejszych linii, które mogą być rentowne tak-
że bez wsparcia;

•	 możliwość zawyżania cennika biletów normalnych 
w celu zwiększenia wartości wypłacanych dofinanso-
wań do biletów ulgowych ustawowych, przy zapew-
nieniu pasażerom korzystającym z biletów normal-
nych ulg handlowych – co prowadzi do wyłudzenia 
dofinansowań w wartościach absolutnie zawyżonych 
względem faktycznej straty przewoźnika;

•	 możliwość drukowania biletów z ulgą 100% wyłącz-
nie w celu uzyskania refundacji – bardzo trudno jest 
efektywnie skontrolować przewoźników, przez co – 
jak przyznają przedstawiciele urzędów marszałkow-
skich – niewielcy przewoźnicy odnotowują znacznie 
większą liczbę pasażerów korzystających z ulg 100% 
od firm większych.

 
Jednocześnie jednak wprowadzono przepis6, na mocy 

którego od 1 stycznia 2017 roku przewozy inne niż objęte 
obowiązkiem służby publicznej (czyli komercyjne) miały 
być pozbawione dopłat do ulg ustawowych. 

W założeniach miało to skłonić samorządy do aktyw-
niejszego niż dotychczas oddziaływania na siatkę połączeń, 
integrację systemów transportowych oraz jakość usług 
przewozowych – poprzez skierowanie środków budżeto-
wych tylko do tych przewoźników, którzy spełniają oczeki-
wania samorządów oraz stosują taryfy uchwalane przez od-
powiednie władze lokalne (por. rys. 4). Jednocześnie do-
puszczono funkcjonowanie pozostałych przewozów na 
niezmienionych zasadach, lecz bez dostępu do środków bu-
dżetowych.

Warunkiem podjęcia funkcji organizatora publicznego 
transportu było przejście przez szereg formalności, które 
budziły wątpliwości prawne (m.in. ogłoszenie planu trans-
portowego, odpowiednio wczesne powiadomienie o zamia-
rze wyboru operatora, zawarcie umów z operatorami w wy-
branym trybie). Dodatkowym, szczególnym problemem 

4 M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, Publiczny trans-
port zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowa-
nia, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2016.

5 Ibidem.
6 Art. 68 w związku z art. 87 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-

porcie zbiorowym, op.cit.

była szeroka i różnie interpretowana7 definicja komunikacji 
miejskiej, która de facto obejmowała znaczną część komu-
nikacji gminnej, zdroworozsądkowo nie spełniającej prze-
słanek komunikacji miejskiej – skutkowało to wyłączeniem 
dopłat do ulg ustawowych w przypadku dużej części prze-
wozów np. na terenach gmin miejsko-wiejskich. Pewną od-
powiedzią na te trudności był przewodnik opublikowany 
pod patronatem Związku Powiatów Polskich, potwierdzał 
on jednak złożoność wyzwań8.

W efekcie samorządy w zdecydowanej większości nie 
podjęły aktywnie funkcji organizatorów. Wobec zagrożenia 
dla dalszego funkcjonowania przewozów pozamiejskich 
termin wejścia w życie nowych przepisów formalnie przesu-
wano, sugerując jednocześnie, że nie ma zamiaru politycz-
nego, by kiedykolwiek weszły one w życie – zamiast tego 
należy je zastąpić nową, docelową regulacją.

Odpowiedzią na ułomności zaproponowanego modelu 
były kolejne regulacje i projekty, oparte kolejno na: 

•	 ochronie interesów dotychczas funkcjonujących prze-
woźników9, 

•	 oraz zasadzie wyłączności dla przewozów wykonywa-
nych w ramach służby publicznej10.

7 Stanowisko rzecznika Ministerstwa Infrastruktury wyjaśniające przyczyny zmiany 
definicji komunikacji miejskiej, Ulgi Ustawowe, 4.07.2017, http://ulgi-ustawo-
we.pl/ministerstwo-infrastruktury-wyjasnia-dlaczego-chce-zlikwidowac-ulgi-
gminach-wiejskich/ (dostęp w dniu 16.10.2018).

8 M. Wolański, M. Gromadzki, P. Mikiel, M. Pieróg, Jak zorganizować komunikację 
pozamiejską po 1 stycznia 2017 roku? Praktyczny przewodnik dla samorządów, Związek 
Powiatów Polskich, Warszawa, 2016 r.

9 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych 
innych ustaw, nr druku 208, https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/se-
natdruki/7908/druk/208.pdf (dostęp w dniu 14.10.2018).

10 Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych 
innych ustaw, nr druku UD126, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308601 (do-
stęp w dniu 14.10.2018).

Rys. 4. Model interwencji – zmian w ustawie o ptz, planowanych pierwotnie do wejścia  
w życie od 1.1.2017 r., obecnie odraczanych
Źródło: opracowanie własne
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Modele te zostaną poniżej omówione w sposób skróto-
wy, przedstawiający główne elementy logiki interwencji, 
a nie szczegółowe przepisy.

Pierwszy projekt ustawy, będący inicjatywą grupy sena-
torów, wynikającą z działań Stowarzyszenia Prywatnego 
Transportu Samochodowego „BUS" z Lublina, zakładał 
priorytet dla ochrony interesów przewoźników obecnie 
funkcjonujących. Między innymi zakładał on uruchamianie 
nowych połączeń jedynie w połowie odstępu między połą-
czeniami istniejącymi, obowiązek odmowy uruchomienia 
połączenia przez samorząd, jeśli w określonych warunkach 
obniża ono rentowność pozostałych połączeń, oraz dopusz-
czenie wymiany pasażerskiej poza przystankami. Część z tych 
postulatów stała się przedmiotem żartów (np. przy dwóch 
autobusach do wsi, o godzinach 8 i 16, możliwe było uru-
chomienie nowych połączeń wyłącznie o 12 i 24), jednak 
największym problemem regulacji było nastawienie się na 
chronienie istniejących połączeń, bez pomysłu, jak elimino-
wać obszary wykluczenia komunikacyjnego. Wynikało to 
prawdopodobnie z optyki głównego promotora tej regula-
cji, obsługującego rentowną linię między dwoma miastami 
wojewódzkimi.

Następnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
przygotowało projekt, który opierał się przede wszystkim na 
wyłączności służby publicznej – poza przewozami między-
wojewódzkimi prowadzenie komunikacji autobusowej byłoby 
możliwe wyłącznie na podstawie umów zawartych z samo-
rządami. Było to rozwiązanie na swój sposób jeszcze radykal-
niejsze niż proponowane wcześniej w ustawie mającej wejść 
w życie 1 stycznia 2017 roku, gdyż zamiast pozbawienia ko-
munikacji komercyjnej wewnątrz województw dopłat do ulg 
ustawowych, po prostu ją zdelegalizowano. Projekt ten cha-
rakteryzował się również wymogiem łączenia w zadaniach 
przetargowych linii o niskiej rentowności lub małych poto-
kach pasażerskich z liniami o wysokiej rentowności lub du-
żych potokach pasażerskich. Taka regulacja była kontrower-
syjna, gdyż w sposób nieuzasadniony uniemożliwiała samo-
rządowi np. logiczne z punktu widzenia eksploatacji 
stworzenie pakietu linii o wysokich potokach, obsługiwane-
go autobusami i niewymagającego dofinansowania oraz od-
rębnie kontraktowanego pakietu linii o niskich potokach, 
obsługiwanego minibusami i wymagającego wsparcia finan-
sowego.

Ponadto różne warianty tego projektu przewidywały 
rozwiązania chroniące przewoźników lokalnych w sposób 
budzący wątpliwości natury prawnej, np. konieczność dzie-
lenia sieci linii na pakiety w oparciu o niejasne definicje ren-
towności i wielkości potoków pasażerskich (co docelowo 
prowadzić mogło również do dezintegracji taryfowej), ko-
nieczność udzielania preferencji w zamówieniach publicz-
nych dla określonych podmiotów (np. zarejestrowanych na 
terenie województwa, w obrębie którego mieści się siedziba 
organizatora).

Oba projekty zachowywały ustalone wcześniej zasady, 
związane m.in. z rozdrobnieniem organizatorów na gminy, 
powiaty i województwa. Bez zmian pozostawiono również 
mechanizm dopłat do ulg ustawowych, próbując w niektó-

rych wariantach odgórnie wprowadzić maksymalny po-
ziom dopłat. Przede wszystkim jednak oba rozwiązania, 
chociaż tak odmienne, nie odpowiadały na przyczyny re-
gresu – m.in. w niewielkim stopniu zdawały się nakłaniać 
samorządy do podejmowania funkcji organizatora przewo-
zów, nie identyfikowały i nie usuwały barier podejmowania 
tej funkcji, a także nie zapobiegały ryzyku, że w wyniku 
zmian dodatkowe obszary zostaną pozbawione obsługi ko-
munikacyjnej. Charakterystyczne także, że oba projekty 
przybrały optykę stron zaangażowanych w zapewnianie 
usług przewozowych, a pominięto potrzeby ich odbiorców 
– pasażerów.

Badania podejmowane w katedrze Transportu SGh  
oraz w innych ośrodkach
Skalę narastającego regresu i problemów potwierdzają 
wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach zarówno 
w Katedrze Transportu SGH11, jak i w innych jednost-
kach12.

Badania prowadzone w Katedrze Transportu SGH 
wskazują na przyczyny niechęci samorządów do podejmo-
wania funkcji organizatorów publicznego transportu zbio-
rowego. Zaliczyć do nich można: 13

•	 niejasny i zbędny podział kompetencji między gmi-
ny i powiaty oraz – w mniejszym stopniu wojewódz-
twa. Badania wykazały, że faktyczna skala dojazdów 
transportem publicznym dotyczy przejazdów z ma-
łych miejscowości do ośrodków powiatowych – sto-
licy danego powiatu, ew. byłego miasta wojewódz-
kiego lub najbliższego ośrodka powiatowego, gdyż 
tam znajdują się szkoły średnie, urzędy, szpitale i za-
kłady pracy. Organizacja transportu na poziomie 
gmin nie tylko nie odpowiada faktycznym poto-
kom, ale również nie występuje nigdzie w Europie. 
Co więcej, podział komunikacji na powiatową 
i gminną prowadzi również do dalszej dezintegracji 
taryfowej i byłby wysoce niepraktyczny i niezrozu-
miały dla pasażera (a wymóg podziału linii na pakie-
ty jeszcze by to pogłębiał);

•	 wspomnianą już niefortunną definicję komunikacji 
miejskiej, która w praktyce pozbawia całość komuni-
kacji gminnej (poza gminami wiejskimi, gdzie nie ma 
zbyt wielu celów podróży) dopłat do ulg ustawo-
wych. Wątpliwości budzi również sytuacja przewo-
zów wewnątrzgminnych, w przypadku ich zakon-
traktowania przez powiat;

11 M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, Publiczny trans-
port zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowa-
nia, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2016.

 M. Wolański, W. Mrozowski, M. Pieróg, Transport zbiorowy poza miastami – regres, 
reformy, rekomendacje. „Zarządzanie Publiczne” 4(38) / 2016, s. 62–77.

12 Z. Taylor, A. Ciechański, Deregulacja i przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw 
transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE, Prace Geograficzne, 257, 
IGiPZ PAN, Warszawa 2017;

 P. Rosik i inni, Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce, Prace 
Geograficzne, 258, IGiPZ PAN, Warszawa 2017.

13 M. Wolański, W. Paprocki, et al., op.cit.
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•	 ogólnie duże skomplikowanie przepisów i duża liczba 
zadań, nałożona na około 3000 samorządów gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich, co w tej skali – 
zwłaszcza w przewidzianych w propozycjach zmian 
w ustawie terminach – uniemożliwia nawet pozyska-
nie na rynku krajowym doświadczonych doradców 
i wykonawców niezbędnych opracowań (np. planów 
transportowych);

•	 brak możliwości jakiejkolwiek ochrony rentownych 
kursów komunikacji kontraktowanej całościowo 
w ramach umów służby publicznej lub koncesji, za-
pewniających wypracowanie nadwyżki służącej do 
sfinansowania kursów nierentownych przed przewoź-
nikami komercyjnymi, wykonującymi usługi wyłącz-
nie na najbardziej rentownych trasach i kursach – 
przy jednoczesnym uprawnieniu koncesjonariusza do 
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia od konce-
sjodawcy w przypadku zmiany warunków rynko-
wych.

Ponadto warto wspomnieć o systemowych przyczynach 
regresu komunikacji, jakimi są:

•	 odrębne funkcjonowanie przewozów szkolnych i pu-
blicznych – gminy mają obowiązek dowozić m.in. 
dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, jeśli odle-
głość przekracza próg ustawowy. Wykonują to na róż-
ne sposoby, przewozami zamkniętymi (czyli regularny-
mi specjalnymi, około 2/3 przewozów) lub publicznymi 
(około 1/3 przewozów). Funkcjonowanie przewozów 
zamkniętych osłabiło potoki pasażerów komunikacji 
publicznej, doprowadzając do sytuacji, w których 
z jednej wsi kilkoro uczniów gimnazjum dojeżdżało 
gimbusem, a kilkoro uczniów technikum czy liceum 
– odrębnym autobusem publicznym. Oczywiście taka 
sytuacja nie trwała długo i nieobligatoryjne przewozy 
publiczne zostały zlikwidowane. W efekcie powszech-
na jest sytuacja, że kierowcy gimbusów nielegalnie za-
bierają pojedynczych pasażerów, jest to jednak rozwią-
zanie korzystne dla osób dojeżdżających sporadycznie, 
a nie codziennie;

•	 względnie wysokie ceny biletów – ze względu na 
małą intensywność wsparcia ceny biletów komunika-
cji autobusowej są wyższe niż ceny biletów komuni-
kacji miejskiej na podobnych dystansach, są również 
często wyższe od cen komunikacji kolejowej. W efek-
cie konkurencyjność autobusu wobec innych form 
transportu jest nikła i korzystają z niego jedynie oso-
by nie mające alternatywy. Możliwość wspólnej po-
dróży własnym samochodem lub autostopem spra-
wia, że osoba przestaje rozważać korzystanie 
z autobusów. Zjawisko to ulega szczególnemu nasile-
niu na obszarach, na których funkcjonuje tylko jeden 
przewoźnik;

•	 „błędne koło transportu publicznego” – coraz mniej-
sze potoki pasażerskie, spowodowane przez wymie-
nione już inne przyczyny (demograficzne, gimbusy 
itp.) powodują coraz rzadsze kursowanie autobusów, 

a to z kolei – dalsze obniżanie potoków pasażerskich, 
ze względu na m.in. decyzje mieszkańców o zaku-
pach samochodów, rezygnacji z podjęcia pracy na-
jemnej czy zapewnieniu przez pracodawców za-
mkniętych przewozów pracowniczych;

•	 brak wyposażenia samorządu w narzędzia regulacyjne 
– samorządy w badaniach wskazywały powszechnie 
na stosowanie w obecnym prawie i orzecznictwie pry-
maty swobody działalności gospodarczej nad uzna-
niem konieczności regulacji rynku przez władzę pu-
bliczną. W efekcie występują duże trudności we 
wpływaniu na siatkę połączeń. Wielu z przedstawi-
cieli jednostek samorządu terytorialnego uważa, że 
procedura odmowy udzielenia prawa obsługi danej 
linii według zaproponowanego przez przewoźnika 
rozkładu jazdy nie jest skuteczna – kolejne odmowy 
i odwołania mogą jedynie opóźnić, a nie uniemożli-
wić proces uruchamiania nowych linii.

 
Ciekawych wniosków dostarczył również projekt na-

ukowy prowadzony przez Centrum Europejskich Studiów 
Regionalnych i Lokalnych przy współpracy SGH, polegają-
cy na testowaniu projektu Ustawy o publicznym transpor-
cie zbiorowym przy użyciu gry strategicznej14. Wskazał on, 
że ostatnie projekty, oparte m.in. na wyłączności służby 
publicznej, prowadzą generalnie w dobrym kierunku – sa-
morządy kontraktując przewozy zwracają uwagę na łącze-
nie komunikacji szkolnej i publicznej, gdyż zaczynają mo-
nitorować efektywność obu tych usług. W przeprowadzo-
nych grach komunikacja szkolna, która w praktyce dociera 
do wielu odległych sołectw, została udostępniona wszyst-
kim pasażerom, co znakomicie pozwala walczyć z „białymi 
plamami”.

Jednocześnie jednak proponowane rozwiązania posiada-
ją szereg wad związanych z ryzykiem kartelizacji rynku 
oraz stosowania innych, nielegalnych praktyk, podwyższa-
jących ceny świadczenia usług – zakaz jakichkolwiek prze-
wozów komercyjnych na poziomie wewnątrzwojewódzkim, 
konieczność pakietowania linii, niemożność (w określonych 
przypadkach) zlecenia obsługi całej sieci jednemu przewoź-
nikowi oraz duże tempo wdrażania zmian powodują, że 
w grze przewoźnicy dokonywali między sobą licznych 
uzgodnień, których efektem były m.in. zmowy cenowe, 
wycofywanie najkorzystniejszych ofert w zamian za podob-
ne ruchy ze strony innych przewoźników w innych postę-
powaniach czy nawet wycofywanie jedynych złożonych 
ofert ze względu na chęć „podbicia” ceny w powtórzonym 
postępowaniu, lub zawarcie bardziej rentownej umowy 
w innym przetargu. Zgodnie z obserwacjami zachowań 
uczestników gry można przewidywać, że wprowadzenie 
wyłączności służby publicznej od ściśle określonej daty bę-
dzie prowadzić do wyraźnego przepłacania za usługi przez 
samorząd lub powstawania kolejnych „białych plam”. 
Należy podkreślić, że ustawodawca nie przewidział jakiego-

14 K. Olejniczak, I. Widawski, M. Wolański, Regulation crash-test: applying serious ga-
mes to policy design. “Policy Design and Practice” 1 (3)/ 2018, s. 194–214.
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kolwiek scenariusza „awaryjnego”, w przypadku „zawinio-
nego” lub „niezawinionego” (np. brak ofert, wycofanie 
ofert, rażąco drogie oferty w porównaniu z poziomem kosz-
tów) niezakontraktowania usług przez samorząd. Regulacja 
powinna być zatem w większym stopniu skupiona na 
ochronie samorządów przed tego typu nadużyciami. Ze 
względu na trudność ich udowodnienia musi to być ochro-
na pośrednia, np. poprzez zmniejszenie presji czasu.

Autorskie rekomendacje
Na podstawie analiz słabości dotychczasowych rozwiązań 
oraz dobrych praktyk zagranicznych15 zaproponowano 
autorski model, który stanowi syntezę dotychczasowych 
badań i dyskusji z praktykami. Jego logikę przedstawia 
rysunek 5.

Odpowiedzią na zdiagnozowane przyczyny regresu jest 
system organizacji przewozów oparty na skupieniu kompe-
tencji organizacji transportu publicznego na jednym szcze-
blu samorządu (preferowany – powiatowy, ze względu na 
faktyczną skalę dojazdów) oraz wyposażeniu tego samorzą-
du w skuteczne narzędzie regulacji, którym powinien być 
plan transportowy o zmienionym zakresie merytorycznym, 
opracowywany wyłącznie dla powiatów. Samorządy innego 
szczebla – zwłaszcza gminne – mogłyby jednak:

•	 wspierać komunikację powiatową, co byłoby rozwią-
zaniem preferowanym, objętym systemem wsparcia;

•	 tworzyć i uczestniczyć w systemach komunikacji 
miejskiej – bez systemu wsparcia.

 
Preferowane powinno być również podejmowanie 

przez powiaty współpracy w celu organizacji transportu 
na obszarze obejmującym kilka powiatów, co znacząco 
zwiększy efektywność i pozwoli na wielkoobszarową inte-
grację taryfową.

W zależności od lokalnie podejmowanych uwarunko-
wań i decyzji plan transportowy mógłby zarówno wprowa-
dzać postulowany w ostatnim projekcie ustawy model ba-
zujący wyłącznie na służbie publicznej, jak i zezwalać na 
prowadzenie przewozów komercyjnych (na całym obszarze 
lub wybranych jego fragmentach) – jeśli spełniają one okre-
ślone w nim wymogi. 

Pozostawienie takiej dowolności związane jest z bardzo 
różną sytuacją na rynku przewoźników w poszczególnych 
regionach kraju. W niektórych miejscach istnieje wielość 
przewoźników prywatnych, która powinna być utrzymana 
jako szansa na zachowanie konkurencyjnego rynku – rów-
nież w warunkach większej regulacji. W innych – jedyną 
szansą na wykreowanie konkurencji między przewoźnika-
mi jest przetarg skierowany do oferentów z całego kraju, 
który powinien obejmować całkowite prawo obsługi dane-
go obszaru.

W zależności od lokalnych uwarunkowań samorząd 
mógłby w różnym stopniu korzystać z uprawnień regula-
cyjnych. Przedstawiony model dawałby również możliwość 
dwóch podejść do służby publicznej – opartego na kom-

15 M. Wolański, W. Paprocki, et al., op.cit.

pleksowym kontraktowaniu obsługi całych sieci lub opar-
tego na „dokontraktowywaniu” nierentownych połączeń. 
Oba te rozwiązania są stosowane w Europie i w określonych 
warunkach mogą być uznane za optymalne – nieefektywne 
byłoby zatem odgórne wymuszanie na samorządach stoso-
wania jednego z nich. W takiej sytuacji, rzecz jasna, powin-
na być natomiast dopuszczona prawnie możliwość kon-
traktowania przez samorządy połączeń nieuwzględnionych 
w planie transportowym lub obsługi przez przewoźników 
komercyjnych połączeń określonych w planie transporto-
wym. 

Wymogi te mogłyby dotyczyć np. kursowania zgodnie 
z określonym taktem, przystąpienia do zintegrowanego sys-
temu taryfowo-biletowego czy spełniania określonych stan-
dardów technicznych i handlowych przez pojazdy. Plan 
transportowy – jako akt prawa miejscowego – na podstawie 
odpowiedniej delegacji ustawowej mógłby także dopuszczać 
m.in. tzw. linie giętkie, czyli prowadzenie przewozów bez 
stałego rozkładu jazdy, zatrzymywanie poza przystankami 
czy przewozy regularne pojazdami innymi niż autobus.

W celu operacjonalizacji pojęcia „likwidacji białych 
plam”, która staje się celem strategicznym i politycznym, 
podkreślanym w wypowiedziach decydentów, rekomenduje 
się także zdefiniowanie minimalnego poziomu obsługi ko-
munikacyjnej sołectwa. Sołectwo bez takiej obsługi byłoby 
„białą plamą”, co oznacza wykluczenie komunikacyjne. 
Proponowany minimalny poziom obsługi komunikacyjnej 
to 3 kursy w dni robocze poza lipcem i sierpniem, co umoż-
liwia podstawowe dojazdy do szkoły i pracy do miejscowo-
ści powiatowej (np. wyjazd na godzinę 8 i powroty o godzi-
nie 15 i 16:30) lub dostępność linii giętkich we wskazanych 
godzinach. Dyskusyjne jest wyłączenie sobót, świąt, lipca 
oraz sierpnia – są to jednak odpowiednio okresy bardzo ni-
skich przewozów, a dodatkowo w lipcu i sierpniu przewoź-
nicy nastawieni są na wykonywanie zyskownych przewo-
zów turystycznych, ograniczona jest także dostępność kie-
rowców (z uwagi na okres urlopowy lub zaangażowanie 
w prace rolne, co jest częste na obszarach wiejskich). Wydaje 
się zatem, że w pierwszym okresie priorytetem polityki 
krajowej powinno być obejmowanie minimalnym standar-
dem jak największej liczby sołectw, a nie śrubowanie tego 
standardu. Ponadto w okresie letnim – w odróżnieniu od 
ferii zimowych – pogoda umożliwia dojazdy rowerem, co 
również wpływa na obniżenie potoków przewozowych. 
Oczywiście możliwe jest lokalne stosowanie wyższych stan-
dardów, a w przyszłości krajowy standard minimalny powi-
nien i może być podnoszony.

W ślad za definicją „białych plam” powinna być wykona-
na, w ramach planów transportowych i ich regularnych prze-
glądów, inwentaryzacja sołectw nie posiadających takiego 
poziomu obsługi („białych plam”). Powinno to służyć łatwe-
mu i zunifikowanemu monitoringowi zjawiska wykluczenia 
komunikacyjnego, które mogłoby być komunikowane decy-
dentom różnego szczebla. Jednocześnie jednak postuluje się 
ustawowy zakaz prowadzenia przewozów zamkniętych do 
sołectw, w których nie jest zapewniony minimalny systemu 
obsługi komunikacyjnej – pozwoli to wyeliminować sytuację, 
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Rys. 5. Model interwencji – wg koncepcji autorskiej 
Źródło: opracowanie własne
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w której „jedyny autobus do wsi” kursujący za publiczne pie-
niądze nie jest udostępniany publicznie.

Ważnym elementem systemu powinna być reforma fi-
nansowania, oparta na dotacjach celowych dla samorządów 
– częściowo ryczałtowych (zależnych np. od powierzchni 
i liczby ludności, wraz z bonusami dla powiatów podejmu-
jących współpracę oraz zmniejszany proporcjonalnie przy 
częściowym dopuszczeniu konkurencji), a częściowo – za-
leżnych od osiąganych efektów (liczby zlikwidowanych 
„białych plam” lub liczby „białych plam” ogółem). Dotacje 
te powinny dotyczyć wyłącznie samorządów kontraktują-
cych służbę publiczną i uzupełniać dotychczasowy system 
dopłat do ulg ustawowych, obowiązujący w przypadku 
przewozów komercyjnych. 

Należy również zastosować odpowiednie rozwiązania 
przejściowe, zapewniające motywację dla władz lokalnych 
do aktywnego podjęcia funkcji organizatora, ale równocześ-
nie chroniące obywateli przed nadmiernymi skutkami za-
niedbania ze strony władzy publicznej. W przypadku nie-
uchwalenia przez samorząd planu transportowego należało-
by czasowo utrzymać obecny model organizacji, zacho  wując 
dopłaty do ulg ustawowych – gdyż ich pozbawienie ozna-
czałoby przerwanie ciągłości obsługi komunikacyjnej. 
Dobrym motywatorem byłoby na przykład wprowadzenie 
w takiej sytuacji rosnącej partycypacji samorządu w dopła-
tach do ulg ustawowych. 

Podobne konsekwencje finansowe powinny dotyczyć sa-
morządów, które nie kontraktują służby publicznej – jeśli 
liczba „białych plam” na ich obszarze przekracza określony 
procent, np. 30%.

Podsumowanie
Przezwyciężenie aktualnego regresu transportu publiczne-
go na terenach wiejskich pilnie wymaga aktywnej polity-
ki rządu łącznie w dwóch sferach: legislacyjnej i finanso-
wej. Obie te sfery powinny skupić się na maksymalnym 
zmotywowaniu samorządów do aktywnego i efektywnego 
podejmowania funkcji organizatorów komunikacji, przy 
jednoczesnym usuwaniu barier – wyzwań organizacyjnych, 
czy prawnych, którym niedoświadczeni i mało zamożni or-
ganizatorzy mogą nie podołać lub podołanie którym od-
wróci ich uwagę od faktycznych wyzwań, które polegają na 
eliminacji „białych plam” komunikacyjnych i wykluczenia 
transportowego. Wprowadzając nowe regulacje, powinno 
się także unikać rozwiązań, które rodzą ryzyko dalszego 
regresu komunikacji w sytuacji, jeśli samorząd nie zacho-
wa się po myśli ustawodawcy, a które niestety cechowały 
wszystkie ostatnio podejmowane próby legislacyjne.

Zdaniem autora takie podejście jest możliwe przy za-
chowaniu następujących podstawowych zasad:

•	 nadaniu samorządom uprawnień do samodzielnego 
wyboru modelu organizacji transportu, optymalnego 
w danych warunkach, jednego dla całej sieci lub róż-
nego dla jej fragmentów – konkurencji o rynek (wy-
łączności służby publicznej) lub konkurencji o pasa-
żera (modelu komercyjnego); wybór modelu, jak 
również zasad i zakresu konkurencji regulowanej o pa-

sażera powinien następować w ramach uchwalania 
planu transportowego;

•	 redukcji liczby organizatorów transportu, w szcze-
gólności skupienie całości kompetencji w ramach or-
ganizacji komunikacji lokalnej (poza miejską) na po-
wiatach, na których to powinien ciążyć obowiązek 
sporządzania planów transportowych;

•	 wprowadzenia motywatorów finansowych dla samo-
rządów kontraktujących służbę publiczną – wyposa-
żenie takich powiatów w środki finansowe przezna-
czone wyłącznie na ten cel oraz dodatkowe środki na 
eliminację „białych plam”, przy jednoczesnym zacho-
waniu dopłat do ulg ustawowych w przewozach ko-
mercyjnych;

•	 obowiązku inwentaryzacji w ramach planów trans-
portowych „białych plam transportowych”, czyli so-
łectw nie posiadających jednolicie określonego mini-
malnego standardu obsługi komunikacyjnej;

•	 konsekwencji finansowych w postaci partycypacji 
w dopłatach do ulg ustawowych dla samorządów, 
które nie uchwalają planów transportowych lub nie 
kontraktują przewozów służby publicznej – jeśli na 
danym obszarze liczba „białych plam” jest ponad-
przeciętna.
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Streszczenie: Wydzielone pasy dla autobusów to jedna z najskutecz-
niejszym metod nadawania priorytetu dla autobusowego transportu 
publicznego. Działania te dają zazwyczaj poczucie płynących korzyści, 
jednakże najczęściej bez znajomości ich wymiernej postaci. Dlatego 
też podjęto próbę skwantyfikowania tych efektów. Efektywność 
wdrożonych i planowanych do wdrożenia wydzielonych pasów dla 
autobusów oparto na inwestycjach w Bydgoszczy. Analizowano cztery 
następujące czynniki: przepustowość ciągu komunikacyjnego; bilans 
ekonomiczny kosztów eksploatacyjnych w transporcie publicznym 
(oszczędności) i kosztów inwestycyjnych oraz utrzymaniowych infra-
struktury drogowej; wzrost prędkości eksploatacyjnej i komunikacyj-
nej oraz wskaźników punktualności; straty czasu pasażerów. Analizę 
oparto na wynikach badań parametrów eksploatacyjnych przed i po 
uruchomieniu wydzielonych pasów dla autobusów (z wykorzystaniem 
systemu ITS), badania potoków pasażerskich i wskaźników punktual-
ności, własny, jak też adaptowany matematyczny model ruchu poto-
ku pojazdów w warunkach miejskich oraz danych finansowych ope-
ratora transportu. Na tej podstawie opracowano metodę i obliczono 
efekty zrealizowanych pasów dla autobusów oraz prognozę efektów 
dla inwestycji planowanych. Wykazano, że efektywność wydzielo-
nych pasów dla autobusów można wyrazić w sposób wymierny tak 
pod względem ekonomicznym, eksploatacyjnym, jak też ruchowym. 
Wskazano, że takie podejście może być narzędziem wspomagającym 
w procesie optymalnego planowania inwestycji w postaci wydzielo-
nych pasów dla autobusów. Ponadto pokazano możliwość powiązania 
danych gromadzonych w systemie ITS do wnioskowania statystycz-
nego w zakresie optymalizacji parametrów eksploatacyjnych w trans-
porcie publicznym.
Słowa kluczowe: transport miejski, priorytety dla transportu zbioro-
wego, wydzielone pasy autobusowe

efektywność eksploatacyjna, ruchowa  
i ekonomiczna wydzielonych pasów  
dla autobusów1

Wprowadzenie
Wydzielone pasy dla autobusów to jedna z najskuteczniej-
szych metod nadawania priorytetu dla autobusowego trans-
portu publicznego. Wdrażanie tego rozwiązania wymaga 
jednak określonej przestrzeni, jak też poniesienia, niejed-
nokrotnie znacznych, nakładów finansowych. Wskazane 
zatem jest, aby takie działanie zostało poprzedzone stosow-
ną, wieloaspektową analizą, pozwalającą określić korzyści 
z niego płynące. Budowa, czy też wyznaczanie w istniejącej 
infrastrukturze pasów dla autobusów, ma miejsce w wie-
lu dużych miastach w Polsce. Działania te dają zazwyczaj 
poczucie płynących korzyści, jednakże bez znajomości ich 
wymiernej postaci. Niezwykle rzadko są poparte analizą 
matematyczną. Stąd też niniejsze opracowanie przedsta-
wia sposób skwantyfikowania tych korzyści w kilku, naj-
istotniejszych dla funkcjonowania transportu publicznego, 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

obszarach. Zbadano i obliczono wpływ uruchomionych 
w Bydgoszczy wydzielonych pasów dla autobusów na na-
stępujące czynniki:

•	 przepustowość ciągu komunikacyjnego,
•	 bilans ekonomiczny kosztów inwestycji wraz z jej 

późniejszym utrzymaniem i oszczędności eksploata-
cyjne w transporcie publicznym,

•	 prędkość i punktualność linii komunikacyjnej,
•	 straty czasu pasażerów.
 
W Bydgoszczy funkcjonuje obecnie 7 km wydzielonych 

pasów dla autobusów. Najważniejsze z nich to:
•	 ciąg ulic Paderewskiego – Staszica – 3 Maja (0,65 km),
•	 ciąg ulic Wojska Polskiego i Zdobywców Wału Po-

morskiego (0,75 km),
•	 ulica Jana Pawła II (0,65 km),
•	 ulica Wyszyńskiego (1,50 km),
•	 ciąg ulic Warszawskiej i Zygmunta Augusta (0,63 km).
 
Do roku 2019 planuje się liczbę tę zwiększyć do 15,5 km. 

Najważniejsze inwestycje w tym zakresie są lub będą zreali-
zowane w następujących ciągach ulic:

•	 ulica Kujawska (0,50 km),
•	 ciąg ulic Kolbego i Grunwaldzkiej (4,40 km),
•	 ulica Wały Jagiellońskie (0,40 km),
•	 ulica Gdańska (3,0 km).

efektywność ruchowa
Wydzielając pasy dla autobusów w Bydgoszczy w istnieją-
cych ciągach komunikacyjnych, czy to poprzez ich dobudo-
wanie, czy też wyznaczanie za pomocą środków organizacji, 
kierowano się zasadą nie ograniczania przepustowości ciągu 
ogólnodostępnego. Ponadto, korzystając z wcześniejszych 
badań i analiz w dziedzinie modelowania ruchu drogowe-
go, wiadome było, że wprowadzenie selekcji poszczegól-
nych grup rodzajowych spowoduje podniesienie przepusto-
wości ciągu ogólnodostępnego.

Z przeprowadzonych wcześniej badań własnych na 
ciągach ulic dwujezdniowych w Bydgoszczy oraz na pod-
stawie badań dla ulic jednojezdniowych2) wyznaczono za-
leżności matematyczne między prędkością, gęstością i na-
tężeniem ruchu, wprowadzając dodatkową zmienną, tj. 
udział pojazdów ciężkich, do których zaliczano także au-
tobusy. Zjawisko to zbadano dla stanów ruchu swobodne-
go, nieswobodnego i stanu zatoru1) 2) 3). Szczegółowy opis 
budowy modeli matematycznych zawarto w przytoczo-
nych publikacjach. Podsumowanie zobrazowano na ry-
sunku 1.
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Prędkości potoku pojazdów w warunkach przepustowo-
ści, związane funkcyjnie z natężeniem maksymalnym, wy-
nika ze splotu rozkładów prędkości poszczególnych grup 
rodzajowych, które to prędkości są niższe dla grupy rodza-
jowej pojazdów ciężkich. Stąd też natężenie maksymalne 
(przepustowość) spada wraz ze wzrostem udziału pojazdów 
ciężkich w potoku pojazdów. Wartości te obliczono zarów-
no dla ulic dwujezdniowych, jak i jednojezdniowych1) 2). 
Wyniki pokazano w tabeli 1.

Rys. 1. Zależności między prędkością, gęstością i natężeniem ruchu w zależności od udziału w potoku pojazdów ciężkich (w tym autobusów)
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Parametry ruchowe potoku w warunkach przepustowości, w zależności 
od udziału w potoku pojazdów ciężkich (w tym autobusów)

JEZDNIA JEDNOKIERUNKOWA
- struktura rodzajowa ściśle zależna między pasami ruchu
- wskaźniki zapotrzebowania i możliwości na wyprzedzanie ściśle zależne między pasami ruchu

Pc [%] kopt [P/km] Qopt [P/h] Vopt [km/h]
wewnętrzny pas ruchu

0-4 40,0 1905,6 47,5
4-8 38,7 1762,2 46,7

zewnętrzny pas ruchu
4-8 37,7 1472,1 39,4

8-12 36,1 1372,1 38,5
12-16 34,2 1273,9 38,1

JEZDNIA DWUKIERUNKOWA
- struktura rodzajowa niezależna między pasami ruchu
- wskaźniki zapotrzebowania i możliwości na wyprzedzanie zależne od warunków ruchu na 
pasie dla ruchu przeciwnego

Warunki ruchu 40/60 50/50 60/40
Pc = 0-4%

Vopt [km/h] 38,3 38,6 41,0
Qopt [P/h] 1436 1448 1558

kopt [P/km] 38,6 38,7 39,2
Pc = 4-8%

Vopt [km/h] 37,2 38,5 39,6
Qopt [P/h] 1328 1386 1438

kopt [P/km] 36,8 37,1 37,4
Pc = 8-12%

Vopt [km/h] 37,5 37,3 40,6
Qopt [P/h] 1275 1272 1409

kopt [P/km] 35,1 35,1 35,8

Wydzielenie z ciągu ogólnodostępnego skutkować będzie 
wzrostem przepustowości tego ciągu. Na podstawie opraco-
wanych zależności oraz znajomości udziału pojazdów cięż-
kich w potoku, przed i po wydzieleniu z potoku autobusów, 
można oszacować wzrost przepustowości ciągu ogólnodo-
stępnego. Podczas analiz brano także pod uwagę zależności 
między udziałem pojazdów ciężkich na ciągu ulicy dwupaso-
wej jednokierunkowej, gdyż parametry te są ze sobą w takim 
przekroju skorelowane. W wyniku analiz otrzymano wyniki, 
które przedstawiono w tabeli 2.

Szacowany, procentowy, wzrost przepustowości pasów dla ruchu 
ogólnodostępnego, po wydzieleniu z nich autobusów

ciąg komunikacyjny Wzrost przepustowości pasa  
dla ruchu indywidualnego

ulice: Paderewskiego, Staszica, 3 Maja 15,50%
ulica Jana Pawła II 9,46%
ulica Kujawska 4,76%
ulica Wały Jagiellońskie 8,81%
ulice: Kolbego, Grunwaldzka 3,20%
ulica Gdańska 1,68%

Tabela 2

Jak wynika z analiz, wzrost przepustowości przeanalizo-
wanych ciągów komunikacyjnych (pasów ogólnodostęp-
nych), po wydzieleniu z niego autobusów, wynosi od 1,68 
do 15,50%. W warunkach miejskich są to wzrosty bardzo 
istotne. Oczywiście z punktu widzenia osiągnięcia celu 
głównego, jakim było nadanie priorytetu dla transportu 
publicznego, osiągnięcie wzrostu przepustowości ciągu 
ogólnodostępnego było jedynie wartością dodaną, choć 
istotną.

efektywność ekonomiczna
Analizując efektywność ekonomiczną budowy wydzielo-
nych pasów dla autobusów, brano pod uwagę dwie podsta-
wowe grupy kosztów:
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•	 redukcję kosztów eksploatacyjnych związanych ze 
wzrostem prędkości i redukcją taboru autobusowego,

•	 nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania wybudo-
wanej infrastruktury drogowej.

 
Wydzielenie pasa dla autobusów skutkuje wzrostem 

prędkości komunikacyjnej, a w efekcie prędkości eksplo-
atacyjnej danej linii autobusowej. Wzrost prędkości eksplo-
atacyjnej pozwala z kolei wykonać daną pracę przewozową 
w krótszym czasie, czyli zredukować koszty pracy. Wyzna-
czono zatem koszty, które w sposób bezpośredni i liniowy 
zależą od prędkości eksploatacyjnej. Są to wynagrodzenia 
bezpośrednie kierowców oraz narzuty na wynagrodzenia. 
Ta grupa kosztów, w przypadku bydgoskiego operatora, 
stanowi 31% wszystkich kosztów. Stąd też można przyjąć, 
że ta część kosztów eksploatacyjnych spadnie proporcjonal-
nie do wzajemnej relacji prędkości eksploatacyjnej przed 
i po uruchomieniu pasa dla autobusów i związanej z tym 
zmianą rozkładu jazdy.

Wskaźnik redukcji kosztów związanych ze wzrostem 
prędkości eksploatacyjnej wyniesie:

gdzie:
Rke – wskaźnik redukcji kosztów,
Vep – prędkość eksploatacyjna przed zmianą [km/h],
Vek – prędkość eksploatacyjna po zmianie [km/h].

Stąd wartość kosztów zredukowanych:

Krede = Kp × Rke
gdzie:

Krede – wartość kosztów zredukowanych (oszczędności) [zł],
 Kp – koszty eksploatacyjne przed zmianą [zł].

Druga grupa kosztów eksploatacyjnych, która ulega re-
dukcji, to koszty związane z redukcją taboru obsługującego 
daną linię. Liczba autobusów, niezbędna do realizacji okre-
ślonego rozkładu jazdy na danej linii komunikacyjnej, jest 
uzależniona od dwóch zasadniczych czynników, tj. rozkła-
dowej częstotliwości kursowania oraz prędkości eksploata-
cyjnej. Uruchomienie wydzielonego pasa dla autobusów, 
skutkuje wzrostem tej prędkości i może skutkować reduk-
cją liczby jednostek obsługujących daną linię. W odróżnie-
niu od kosztów pracy, które, w przypadku dużego operato-
ra autobusowego, maleją w przybliżeniu liniowo wraz ze 
wzrostem prędkości eksploatacyjnej, tak w przypadku ta-
boru redukcja ma charakter skokowy. Wynika to stąd, że 
pewna stała liczba jednostek taborowych może obsługiwać 
daną linię w pewnym zakresie prędkości eksploatacyjnej. 
Dopiero przejście do kolejnego zakresu prędkości skutkuje 
redukcją taboru o jedną sztukę. W tej grupie kosztów pod-
stawowe znaczenie mają: amortyzacja, ubezpieczenia, po-
datki od środków transportu oraz koszty badań i obsługi 
technicznej. Koszty te, w przypadku bydgoskiego operato-
ra, stanowią 16% wszystkich kosztów.

Wskaźnik redukcji kosztów związanych z redukcją ta-
boru wyniesie:

gdzie:
Rkt – wskaźnik redukcji kosztów,
Ntk – liczba taboru po zmianie [szt.],
Ntp – liczba taboru przed zmianą [szt.].

Stąd wartość kosztów zredukowanych: 

Kredt = Kp × Rkt

gdzie:
Kredt – wartość kosztów zredukowanych (oszczędności) [zł],
 Kp – koszty eksploatacyjne przed zmianą [zł].

Po drugiej stronie bilansu ekonomicznego znajdują się 
koszty związane z realizacją inwestycji oraz koszty jej utrzy-
mania. Są to koszty ściśle związane z kosztorysem budow-
lanym, który jest indywidualny dla każdej inwestycji i zale-
ży od poziomu jej skomplikowania. Podobnie rzecz się ma 
z kosztami jej utrzymania. Sposoby obliczania tych kosz-
tów są powszechną wiedzą w budownictwie, stąd wątek ten 
nie będzie tu rozwijany.

W bilansie ekonomicznym nakład inwestycyjny wystę-
puje jednorazowo, natomiast zredukowane roczne koszty 
eksploatacyjne w transporcie publicznym, jak też ko-
nieczne do poniesienia koszty utrzymaniowe, występować 
będą corocznie. Znając zatem poziom redukcji kosztów 
eksploatacyjnych w transporcie publicznym, można wy-
znaczyć okres, po którym nastąpi zbilansowanie nakła-
dów inwestycyjnych. Analizę taką przeprowadzono dla 
inwestycji (nakłady) i linii autobusowych (redukcja kosz-
tów) w Bydgoszczy. Wyniki analiz przedstawia tabela 3 
i rysunek 2.

Jak wynika z analizy, nakłady inwestycyjne poniesione 
do roku 2013 zostaną zbilansowane redukcją kosztów eks-
ploatacyjnych w transporcie publicznym już w roku 2021. 
Oczywiście najszybszy zwrot nakładów inwestycyjnych na-
stąpi w przypadku realizacji inwestycji na ciągu komunika-
cyjnym, na którym częstotliwość kursowania transportu 
publicznego jest wysoka, przy jednoczesnym występowa-

Rys. 2. Bilans nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych oraz redukcji kosztów eksploata-
cyjnych na liniach autobusowych – inwestycje zrealizowane
Źródło: opracowanie własne
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Redukcja kosztów eksploatacyjnych linii – inwestycje zrealizowane
Redukcja kosztów w związku ze wzrostem prędkości eksploatacyjnej

Numer linii 52 64 65 68 69
Prędkość przed 14,0 15,6 18,8 13,7 20,3
Prędkość po 14,9 15,7 19,2 14,1 20,4
Redukcja kosztów 0,0193 0,0020 0,0067 0,0091 0,0016
Roczny koszt eksploatacyjny przed 4 152 127,28 zł 4 255 624,86 zł 6 337 144,93 zł 3 895 652,56 zł 16 397 957,46 zł
Roczny koszt eksploatacyjny po 4 071 871,40 zł 4 246 950,97 zł 6 294 897,30 zł 3 860 287,77 zł 16 372 235,17 zł
Redukcja kosztów [zł] 80 255,88 zł 8 673,89 zł 42 247,63 zł 35 364,79 zł 25 722,29 zł

Redukcja kosztów w związku z redukcją taboru 
Numer linii 52 64 65 68 69
Liczba autobusów przed 6,0 9,0 10,0 8,0 23,0
Liczba autobusów po 5,0 8,0 8,0 7,0 21,0
Redukcja kosztów 0,0233 0,0156 0,0280 0,0175 0,0122
Roczny koszt eksploatacyjny przed 4 152 127,28 zł 4 255 624,86 zł 6 337 144,93 zł 3 895 652,56 zł 16 397 957,46 zł
Roczny koszt eksploatacyjny po 4 055 244,31 zł 4 189 426,25 zł 6 159 704,87 zł 3 827 478,64 zł 16 198 330,15 zł
Redukcja kosztów [zł] 96 882,97 zł 66 198,61 zł 177 440,06 zł 68 173,92 zł 199 627,31 zł

Tabela 3

niu stanów kongestii, natomiast nakłady inwestycyjne rela-
tywnie niskie (np. poprzez wykorzystanie środków organi-
zacji ruchu lub wykorzystanie pasa rozdziału).

Odrębną analizę przeprowadzono dla inwestycji plano-
wanych do realizacji w latach 2018 i 2019. Analizie podda-
no trzy inwestycje: ciąg ulic Kolbego i Grunwaldzkiej, ulicę 
Wały Jagiellońskie, ulicę Gdańską. Każdy z ww. przypadku 
charakteryzuje się odmiennym bilansem ekonomicznym. 
Pierwszy przykład (ciąg ulic Kolbego i Grunwaldzkiej) to 
budowa wydzielonego pasa dla autobusów o długości 
4,4 km, dedykowanego liniom autobusowym kursującym 
z wysoką częstotliwością. Zbilansowanie nakładów inwe-
stycyjnych nastąpi więc (co widać na rys. 3) dopiero po 
9 latach (ze względu na wysoki koszt inwestycji), lecz rocz-
ny poziom redukcji kosztów eksploatacyjnych w transpor-
cie publicznym jest – spośród analizowanych przykładów 
– największy. Drugi przypadek to inwestycja o relatywnie 
niewielkim koszcie (wykorzystanie pasa rozdziału), lecz ze 
względu na lokalizację w ścisłym centrum miasta, bardzo 
wysoką częstotliwością kursowania autobusów i istotnym 
wzroście prędkości eksploatacyjnej. Stąd inwestycja ta bi-
lansuje się już po jednym roku eksploatacji. Trzeci przypa-
dek (ulica Gdańska) to relatywnie droga inwestycja dedy-
kowana terenom rekreacyjnym i ukierunkowana głównie 
na incydentalną obsługę imprez masowych. Stąd nie ocze-
kiwano szybkiego zwrotu z tej inwestycji (odrębny cel ru-
chowy i społeczny).

 Bilans ekonomiczny dla planowanych inwestycji przed-
stawiono na rysunku 3.

Całkowity bilans ekonomiczny uwzględniający inwesty-
cje już poniesione i planowane przedstawiono na rysunku 4. 
Jak widać, wszystkie nakłady zostaną zbilansowane do roku 
2026, po czym nastąpi okres czerpania korzyści z redukcji 
kosztów eksploatacyjnych w transporcie publicznym.

Przedstawiony tu sposób przeprowadzenia analizy ekono-
micznej może być w stosunkowo prostu sposób wykorzysty-
wany, gdyż nie wymaga prowadzenia specjalnych badań, lecz 
jedynie znajomości zmiany wartości prędkości eksploatacyj-
nej, zmiany liczby dysponowanego do ruchu taboru oraz po-
ziomu nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych.

Rys. 3. Bilans nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych oraz redukcji kosztów eksploata-
cyjnych na liniach autobusowych – inwestycje w trakcie realizacji
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Całkowity bilans nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych oraz redukcji kosztów eks-
ploatacyjnych na liniach autobusowych – inwestycje zrealizowane i będące w trakcie realizacji
Źródło: opracowanie własne

Straty czasu pasażerów transportu publicznego
Występujące stany zatoru skutkują stratami czasu pasaże-
rów transportu publicznego. Czynnik ten jest o tyle bar-
dziej istotny, o ile relacja między liczbą pasażerów transpor-
tu zbiorowego i uczestnikami transportu indywidualnego 
jest większa. Dobrym przykładem takiej relacji jest ulica 
Kujawska w Bydgoszczy, gdzie pojazdy transportu pu-
blicznego stanowią niecałe 10% pojazdów w potoku, ale 
przewożą około 90% osób na tym ciągu. Występujący tu 
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w godzinach szczytu komunikacyjnego permanentny stan 
zatoru i duży potok pasażerski, skutkuje stratami czasu pa-
sażerów transportu publicznego na poziomie 606 godzin 
w godzinie szczytu.

Analizy straty czasów pasażerów zostały przeprowadzo-
ne w oparciu o wyniki badań potoków pasażerskich na po-
szczególnych liniach autobusowych oraz redukcję czasów 
przejazdu. Straty czasów pasażerów transportu publiczne-
go wyznaczano z zależności:

gdzie:
Ts – straty czasu pasażerów na danym ciągu w godzinie 

szczytu [h],
 Np – liczba pasażerów na danym ciągu w godzinie szczytu,
   ts – strata czasu pojedynczego pasażera [h].

Badania potoków pasażerskich przeprowadzono na każdej 
linii autobusowej korzystającej z ciągu komunikacyjnego, na 
którym wydzielono lub planuje się wydzielić pas dla autobu-
sów. Stratę czasu pojedynczego pasażera określono jako różni-
cę między rzeczywistym czasem przejazdu analizowanego od-
cinka a czasem przejazdu w warunkach ruchu swobodnego. 
Analizę przeprowadzono dla godziny szczytu, stąd też sumę strat 
czasów pasażerów wyrażono w [godzinach / godzinę szczy tu].

Segregacja struktury rodzajowej na poszczególnych pa-
sach ruchu (wydzielenie autobusów) powoduje redukcję 
czasów przejazdu także na pasie przeznaczonym dla pojaz-
dów indywidualnych. Analizę tej redukcji oparto o pomiar 
napełnień pojazdów indywidualnych oraz na analizie wzro-
stu prędkości potoku pojazdów indywidualnych związaną 
ze wzrostem gęstości ruchu. Wzrost gęstości ruchu spowo-
dowany jest procentowym zmniejszeniem udziału w poto-
ku grupy rodzajowej pojazdów ciężkich (autobusów).

Straty czasów kierowców i pasażerów transportu indywi-
dualnego obliczano, uwzględniając prędkość potoku przy da-
nej gęstości ruchu [km/h], wzrost prędkości związany ze spad-
kiem udziału pojazdów ciężkich [km/h] i różnicę czasu prze-
jazdu związaną ze wzrostem prędkości potoku pojazdów [h].

Zestawienie start czasów przed i po wyznaczeniu wy-
branych wydzielonych pasów dla autobusów zestawiono 
w tabeli 4 i na rysunku 5.

Straty czasu pasażerów transportu publicznego 
 i uczestników transportu indywidualnego

 

Straty czasu uczestników ruchu [h/hs]

pasażerowie transportu 
publicznego

uczestnicy transportu  
indywidualnego

przed po przed po

[godzin w godzinie szczytu] [godzin w godzinie szczytu]

ulice: Paderewskiego, 
Staszica, 3 Maja 154,21 0,00 47,95 38,96

ul. Kujawska 606,56 0,00 60,04 56,65

ul. Jana Pawła II 105,40 0,00 67,86 63,97

ul. Wyszyńskiego 122,21 0,00 - -

ulice: Kolbego, Grunwaldzka 475,24 0,00 31,94 30,00

ul. Wały Jagiellońskie 133,54 0,00 69,27 58,50

ul. Gdańska 11,02 0,00 13,21 12,69

Tabela 4

Punktualność pojazdów transportu publicznego
Wydzielone pasy dla autobusów mają wpływ na wzrost 
wskaźników punktualności. Zasadniczy wpływ na nie-
punktualność kursowania transportu publicznego ma nie-
stabilność warunków ruchu w tych samych interwałach 
czasowych w różne dni. Niestabilność tę można próbować 
niwelować za pomocą środków sterowania ruchem, jednak-
że działania te, optymalizując ruch obszarowy, mogą po-
wodować w określonych warunkach nawet pogłębienie się 
problemu niestabilności czasów przejazdu na danym ciągu. 
Kolejnym istotnym i niekorzystnym czynnikiem są czaso-
we wahania natężenia i gęstości ruchu.

Powszechny jest pogląd, że poprawę wskaźników punk-
tualności uzyska się poprzez zawężenie interwałów czaso-
wych, w których obowiązują określone, rozkładowe czasy 
przejazdów. Teza ta okazuje się, co do zasady, jednak nie-
prawdziwa. Owszem, interwał czasowy musi być dobrany 
optymalnie co do długości, jednak jego nadmierne zawęże-
nie nie będzie skutkować poprawą stabilności czasów prze-
jazdu w poszczególne dni w tym samym, wąskim przedzia-
le czasowym, a tym samym poprawą punktualności. W celu 
poparcia tego wniosku przeprowadzono badanie czasów 
przejazdu wybranego odcinka badawczego agregując je 
w interwały godzinne i interwały 15-minutowe. Wyniki 
analizy pokazały, że zawężenie interwału czasowego nie 
dało poprawy stabilności czasów przejazdów, a w konse-
kwencji nie da poprawy punktualności. Wyniki tego ekspe-
rymentu pokazano na rysunku 6.

Jak widać na rysunku, niestabilność (niepowtarzalność) 
czasów przejazdu wystąpiła zarówno w przypadku interwa-
łów godzinnych, jak i 15-minutowych. Potwierdziła to tak-
że przeprowadzona analiza korelacji czasów przejazdu 
w różnych dniach (współczynniki determinacji dla prostoli-
niowej funkcji regresji wyniosły odpowiednio: dla interwa-
łów godzinnych – 0,190, dla interwałów 15-minutowych 
– 0,012).

Po oddaniu do eksploatacji wydzielonych pasów dla auto-
busów i po zmianie rozkładów jazdy uwzględniających wzrost 
prędkości eksploatacyjnej, przeprowadzono analizy punktu-
alności na liniach komunikacyjnych korzystających z tych  

Rys. 5. Straty czasu pasażerów transportu publicznego i uczestników transportu indywidualnego
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Badanie czasów przejazdu wybranego odcinka badawczego stosując interwały godzinne i interwały 15-minutowe
Źródło: opracowanie własne

pasów. Badania punktualności przeprowadzono z wykorzy-
staniem Inteligentnego Systemu Transportowego dla Komu-
nikacji Miejskiej w Bydgoszczy (ITS). Badania polegały na 
automatycznym (za pomocą specjalnego modułu przeznaczo-
nego do badania punktualności) porównywaniu różnicy mię-
dzy rzeczywistą i rozkładową godziną przejazdu w zdefinio-
wanych w systemie wirtualnych punktach pomiarowych. 
Wyniki badań następnie poddano analizie statystycznej. 
Pokazały one, że ustabilizowanie warunków ruchu na wszyst-
kich analizowanych liniach autobusowych spowodowało 
zmniejszenie odsetka kursów niepunktualnych, w niektórych 
przypadkach redukując ten odsetek nawet dwukrotnie. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Poprawa punktualności na danej linii jest uzależniona 
nie tylko od wprowadzenia do eksploatacji wydzielonego 
pasa dla autobusów, ale także od innych czynników, takich 
jak długość linii, warunki ruchu na pozostałej części trasy 
itd. Dlatego też, w ocenie autora, nie można wskazać ści-
słych zależności między parametrami wydzielonego pasa 
dla autobusów a skalą zmiany wskaźników punktualności. 
Wysunięto jednak tezę, że uzyskana poprawa punktualno-
ści będzie tym większa, im odsetek kursów niepunktual-
nych na danej linii, przed uruchomieniem wydzielonego 
pasa dla autobusów, jest większy. Przeprowadzono analizę 
dla pięciu linii autobusowych w Bydgoszczy i stwierdzono, 
że im niższy odsetek kursów niepunktualnych przed wy-
dzieleniem pasa dla autobusów, tym uzyskane efekty będą 
mniej znaczące. Wyniki analiz wykazały silną korelację ba-
danych parametrów, jednakże ze względu na eksperymen-
talny charakter i małą próbę, potwierdzenie tej tezy wyma-
ga przeprowadzenia badań uzupełniających. Wyniki analiz 
pokazano na rysunku 7.

Wskaźniki punktualności linii autobusowych – inwestycje zrealizowane
Numer linii 52 64 65 68 69

odsetek kursów punktualnych przed urucho-
mieniem wydzielonego pasa dla autobusów [%] 91,54 89,55 86,55 86,85 84,53

odsetek kursów punktualnych po urucho-
mieniu wydzielonego pasa dla autobusów [%] 94,16 96,22 93,22 94,31 93,52

redukcja odsetka kursów niepunktualnych [%] 2,62 6,67 6,67 7,46 8,99

odsetek kursów niepunktualnych przed 
uruchomieniem wydzielonego pasa dla 
autobusów

[%] 8,46 10,45 13,45 13,15 15,47

odsetek kursów niepunktualnych po urucho-
mieniu wydzielonego pasa dla autobusów [%] 5,84 3,78 6,78 5,69 6,48

Tabela 5

Rys. 7. Analiza regresji wskaźników punktualności i redukcji odsetka kursów niepunktualnych
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6
Wskaźniki punktualności linii autobusowych – inwestycje w trakcie realizacji

Numer linii 51 52 55 56 58 59 61 71 93 94
odsetek kursów punktualnych przed uruchomieniem wydzielonego pasa dla autobusów [%] 95,00 94,09 93,28 94,86 95,80 87,40 93,66 84,82 92,28 94,83
odsetek kursów punktualnych po uruchomieniu wydzielonego pasa dla autobusów [%] 95,89 95,68 95,50 95,86 96,07 94,19 95,59 93,62 95,28 95,85
szacowana redukcja odsetka kursów niepunktualnych [%] 0,89 1,59 2,22 1,00 0,27 6,79 1,93 8,80 3,00 1,02
odsetek kursów niepunktualnych przed uruchomieniem wydzielonego pasa dla autobusów [%] 5,00 5,91 6,72 5,14 4,20 12,60 6,34 15,18 7,72 5,17
odsetek kursów niepunktualnych po uruchomieniu wydzielonego pasa dla autobusów [%] 4,11 4,32 4,50 4,14 3,93 5,81 4,41 6,38 4,72 4,15

Na podstawie otrzymanej funkcji regresji oszacowano 
przewidywany poziom redukcji odsetka kursów niepunktu-
alnych na liniach, które korzystać będą z wydzielonych pa-
sów będących obecnie w trakcie realizacji lub w planach. 
Wyniki szacowania przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 8.

Podsumowanie
•	 Wyznaczenie wydzielonych pasów dla autobusów 

skutkuje wieloaspektowymi korzyściami zarówno dla 
transportu publicznego, jak i indywidualnego. Ko-
rzyści te można ująć w następujące grupy: korzyści 
ruchowe, ekonomiczne, eksploatacyjne i społeczne. 
Ponadto korzyści te można skwantyfikować.

•	 Wydzielenie pasów dla autobusów skutkuje wzro-
stem przepustowości całego ciągu komunikacyjnego, 
także pasów ogólnodostępnych, dzięki częściowemu 
odseparowaniu grupy rodzajowej o odmiennych, od 
pozostałych grup rodzajowych, cechach ruchowych. 
Należy jednak mieć na uwadze, że przepustowość ca-
łego ciągu determinowana jest elementem o naj-
mniejszej przepustowości, którym najczęściej jest 
skrzyżowanie. Wraz z wyznaczeniem pasa dla auto-
busów powinno się więc podejmować działania zwią-
zane z przeprowadzeniem tego pasa przez skrzyżowa-
nie z nadaniem mu, w miarę możliwości, priorytetów 
za pomocą narzędzi sterowania ruchem. 

•	 Zwiększenie prędkości eksploatacyjnej linii komuni-
kacyjnej, po wyznaczeniu wydzielonego pasa dla au-
tobusów, skutkuje redukcją kosztów eksploatacyj-
nych, związanych zarówno z redukcją czasu pracy, jak 
i redukcją taboru. Koszty te są możliwe do obliczenia 
na podstawie prędkości eksploatacyjnej i liczby tabo-
ru przed i po wyznaczeniu wydzielonego pasa dla au-
tobusów. Po zbilansowaniu skumulowanej redukcji 
kosztów z nakładami inwestycyjnymi i utrzymanio-
wymi można obliczyć okres, po którym bilans ten 
osiągnie wartość zerową.

Rys. 8. Wskaźniki punktualności linii autobusowych – inwestycje w trakcie realizacji
Źródło: opracowanie własne

•	 Wyznaczenie wydzielonego pasa dla autobusów skut-
kuje korzyściami społecznymi w postaci redukcji 
strat czasu pasażerów transportu publicznego. Po-
ziom redukcji strat czasu jest możliwy do obliczenia 
na podstawie potoku pasażerskiego i różnicy czasu 
przejazdu odcinka ciągu komunikacyjnego, na któ-
rym wydzielono pas dla autobusów. Poziom tych 
strat można wyznaczyć w dowolnej jednostce czasu 
(godzina szczytu, miesiąc, rok). Przy analizie ciągu 
komunikacyjnego warto zderzyć ten czynnik ze stra-
tami w transporcie indywidualnym. Z racji dużej 
przewagi zdolności przewozowej transportu publicz-
nego nad indywidualnym (pomimo procentowo 
mniejszego udziału pojazdów transportu publicznego 
w potoku pojazdów) nawet pozornie nieznaczna re-
dukcja czasu przejazdu daje zaskakująco dużą reduk-
cję strat czasu pasażerów transportu publicznego.

•	 Poprawa punktualności, dzięki wydzieleniu pasa dla 
autobusów, wynika w głównej mierze z ustabilizowa-
nia warunków ruchu i w ślad za tym, czasów przejaz-
du. Wysunięto tezę, że im odsetek kursów niepunk-
tualnych jest większy, tym wydzielenie pasa dla 
autobusów spowoduje redukcję odsetka kursów nie-
punktualnych w relatywnie większym stopniu.

•	 Przedstawiony w artykule sposób kwantyfikowania 
korzyści wynikających w wydzielenia pasów dla auto-
busów może być z powodzeniem stosowany w dowol-
nym mieście. Wynika to z faktu, że sposób ten opiera 
się na indywidualnych dla danego ciągu komunikacyj-
nego i danej linii autobusowej cechach, jak również 
indywidualnych kosztach, zarówno eksploatacyjnych, 
jak i inwestycyjnych. Tym niemniej, pogłę bie nie prac 
analityczno badawczych w tym zakresie może dopro-
wadzić do opracowania metody, w dużym stopniu, 
uniwersalnej. Autor nie wyklucza kontynuacji takich 
prac.
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Streszczenie: W polskich miastach o liczbie mieszkańców od pół do 
miliona mieszkańców uprawnione są rozważania o celowości i realno-
ści budowy metra. Przedstawiono meandry ewolucji poglądów i de-
cyzji w tej sprawie na przestrzeni lat. Zestawiono i skomentowano 
wskaźniki charakteryzujące sprawność i efektywność środków trans-
portu zbiorowego w warunkach miejskich. Podano działania z zakre-
su organizacji ruchu i przewozów oraz polegające na rozwoju sieci 
tramwajowej w celu zwiększenia jej wydolności. Przedstawiono i sko-
mentowano wieloaspektowe przesłanki uzasadniające podjęcie decyzji 
o budowie metra oraz związane z tym potencjalne zagrożenia. Wobec 
niepewności co do dostępności środków na sfinansowanie takiej in-
westycji zaproponowano – na przykładzie Krakowa – tworzenie i re-
alizowanie długookresowych planów rozwoju szynowego transportu 
zbiorowego, pozwalające przeorientować ten proces w zależności od 
zmieniających się uwarunkowań.
Słowa kluczowe: planowanie rozwoju, transport miejski, sieć tram-
wajowa, uwarunkowania dla metra.

Przyczynek do dyskusji nad problemami 
rozwoju szynowego transportu zbiorowego 
w dużych miastach – casus krakowa1

Wprowadzenie
Dyskusja o długookresowych planach rozwoju szynowego 
transportu zbiorowego w dużych miastach ma w Polsce 
charakter nieustającego sporu, wynikającego z jednej strony 
– z oczekiwań społecznych oraz ambicji niektórych plani-
stów i polityków, a z drugiej – z racjonalnych postaw części 
władz samorządowych oraz większości środowiska profe-
sjonalnego. Główna oś sporu dotyczy potrzeby, celowości, 
a przede wszystkim realności budowy metra. Występujące 
na tym tle sprzeczności w postrzeganiu problemu mają 
swój wyraz w podziale opinii społecznej (vide wyniki refe-
rendum), jak i w silnej polaryzacji poglądów w kręgach po-
lityczno-decyzyjnych. Spory te, dotykające bieżących inte-
resów i lobbingu, niekiedy urastają do rozmiaru konfliktu. 
Nie wszystko, co jest już obecnie technicznie wykonalne, 
jest jednocześnie racjonalne, w tym możliwe do sfinanso-
wania. Okresy przedwyborcze wpływają na zdominowa-
nie tych kwestii w środkach masowego przekazu. Hojne 
obietnice budowy i rozbudowy metra są stałym elementem 
kampanii przedwyborczej niektórych kandydatów na urząd 
prezydenta (vide Warszawa i Kraków, 2018). 

Dla wypracowania stanowiska w tych kwestiach, po-
uczające będzie prześledzenie w pierwszej kolejności zamie-
rzeń dotyczących budowy metra w dużych miastach 
w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny być po-
przedzone badaniem uwarunkowań wyboru środków ko-
munikacji zbiorowej, w tym poprzez analizę ich sprawności 
w warunkach miejskich. Wybór ten stanowi problem wiel-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

kiej wagi i powinien być przedmiotem pogłębionych spe-
cjalistycznych opracowań przeprowadzonych dla określo-
nego miasta, z uwzględnieniem jego specyficznych indywi-
dualnych uwarunkowań. Przede wszystkim należy 
odpowiedzieć na pytania, czy sieć tramwajowa może spro-
stać wzrastającym potrzebom i oczekiwaniom, i jakie dzia-
łania należy podejmować, aby to osiągnąć. Budowa metra 
powinna wynikać z szeregu przesłanek o charakterze prze-
strzennym, ruchowym i finansowym. Wobec niepewności 
co to uwarunkowań, które mogą wystąpić zarówno w naj-
bliższych latach, a zwłaszcza w dalszej przyszłości, ścieżka 
rozwoju komunikacji szynowej powinna być na tyle ela-
styczna, aby w każdym punkcie czasowym, w zależności od 
konkretnej sytuacji, możliwe było rozwijanie alternatyw-
nych opcji w rozwoju. Intencją autora jest wnieść przyczy-
nek do dyskusji nad takim scenariuszem działań planistycz-
nych, który uchroniłby od niepowodzeń, jakie mogą wystą-
pić w realizacji programów rozwoju miejskiego transportu 
zbiorowego. 

zamierzenia budowy metra w dużych polskich miastach 
Potrzeba metra w Warszawie nie budzi obecnie wątpliwo-
ści, choć występujące trudności (głównie finansowe) pod-
czas 25 lat budowy pierwszej linii powodowały, że takie 
wątpliwości były wówczas podnoszone. Obecnie w realiza-
cji jest druga linia metra, z oddanym już do eksploatacji 
pierwszym odcinkiem. 

Odmienna jest sytuacja w polskich miastach o wielkości 
od pół do miliona mieszkańców. W toczących się od wielu 
lat dyskusjach nad formowaniem długookresowych planów 
rozwoju szynowego transportu zbiorowego przewijał się 
dylemat dotyczący potrzeby budowy metra. Takie miasta 
w Polsce są cztery (liczba mieszkańców – dane ze stycznia 
2018 ): Kraków – 767 tysięcy, Łódź – 690 tysięcy, Wrocław 
– 639 tysięcy, Poznań 539 tysięcy. Znamienne jest, że 
w różnych okresach w dokumentach dotyczących rozwoju 
miasta (strategia, plany urbanistyczne) metro pojawiało się, 
po czym znikało, a niekiedy znowu powracało. 

W Poznaniu, gdzie pod rondem „Kaponiera miały się 
krzyżować dwa odcinki pętlowej linii metra” – metro prze-
widywano już w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Namiastką części tej koncepcji jest przebiegający w tym re-
jonie kilometrowy tunel Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju. Żaden z aktualnych dokumentów miasta nie 
rozważa budowy metra. Natomiast Strategia Rozwoju 
Aglomeracji Poznańskiej przewiduje powstanie czterech li-
nii Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem już istniejących 
torów.
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We Wrocławiu koncepcja budowy metra została wywo-
łana z początkiem bieżącego wieku. W przeprowadzonym 
w 2015 roku referendum na pytanie: „Czy jesteś za tym, 
aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?” – „tak” 
odpowiedziało 46,7% głosujących, a „nie”– 53,3%. Ze 
względu na niską frekwencję głosujących (tylko nieco po-
nad 10% uprawnionych wobec wymaganego minimum 
30%) wynik referendum nie był wiążący. Jednak negatywny 
wynik sprawił, że władze miasta odstąpiły od rozważania 
koncepcji budowy metra, upatrując poprawę obsługi komu-
nikacją zbiorową w rozwoju sieci tramwajowej [5] we współ-
pracy z koleją metropolitarną, wykorzystującą w tym celu 
istniejąca bogatą sieć wrocławskiego węzła kolejowego. 

W Łodzi w latach osiemdziesiątych XX wieku przewidy-
wano, że rozwijający się przemysł, napędzający wzrost demo-
graficzny, wymusi budowę metra. Zakładano, że w 2005 
roku będzie już funkcjonować pierwsza z dwóch planowa-
nych linii metra. Upadek przemysłu i zmniejszanie się liczby 
mieszkańców spowodował, że zaniechano rozważań na temat 
budowy metra jako wydzielonego systemu. Natomiast roz-
poczęta w 2019 roku budowa podziemnego połączenia 
odleg łych o 3 km dworców kolejowych Łódź Fabryczna 
i Łódź Kaliska, z dwoma nowymi stacjami w tunelu na ob-
szarze śródmieścia („Centrum”i „Manufaktura”) sprawi, że 
ten nowy odcinek kolei będzie pełnił funkcję metra. 

W Krakowie koncepcja metra pojawiła się po raz pierw-
szy w dokumentach planistycznych w latach siedemdziesią-
tych XX wieku. Konsekwencją tego było rozpoczęcie budo-
wy odcinka tunelu jako premetra pod przebudowywanym 
Dworcem Głównym PKP. Budowa tunelu trwała z długimi 
przerwami łącznie 34 lata, a ostateczne otwarcie nastąpiło 
w 2008 roku. Tunel przeznaczono dla linii szybkiego tram-
waju. Po zmianie ustrojowej metro nie figurowało w kolej-
nych dokumentach planistycznych aż do roku 2014, w któ-
rym nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego” wprowadziło rozwiązania metra, 
jednak z niedoprecyzowaną liczbą linii i z ich przebiegiem. 
Było to konsekwencją wyniku przeprowadzonego w 2014 
roku referendum. Odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pani/Pan 
za budową metra w Krakowie?”dały wynik pozytywny 
(„tak” – 55%, „nie” – 45%), a ze względu na frekwencję 
przekraczającą 30% referendum było ważne. Pytanie nie 
precyzowało, kiedy budowa metra miałaby nastąpić. Szerzej 
dzieje koncepcji metra przedstawiono w [11]. Obecnie fina-
lizowane jest „Studium wykonalności budowy szybkiego, 
bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, od któ-
rego oczekuje się między innymi rozwiązań w tej kwestii.

Z omawianej grupy miast, z racji największej liczby 
mieszkańców i wartości zabytkowej struktury śródmieścia, 
do metra w pierwszej kolejności pretenduje Kraków. 

Problematyka metra w Krakowie była przedmiotem 
wielu dyskusji i analiz. Już w 1987 roku odbyła się konfe-
rencja naukowo-techniczna „Metro w Krakowie” organizo-
wana przez Komisję Budownictwa Polskiej Akademii 
Nauk, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Oddział w Krakowie, Biuro Rozwoju Krakowa i Politechnikę 
Krakowską. Szczególnie wartościowe są materiały pokonfe-

rencyjne, które zawierają: referaty wzbogacone dyskusją 
w czasie obrad, uchwałę konferencji oraz wnioski, a także 
stanowiska kilku organizacji i instytucji. Pomimo że były 
formułowane 32 lata temu i to w poprzedniej rzeczywisto-
ści ustrojowej, to wiele wniosków i stanowisk pozostaje ak-
tualnych także dziś. 

Sprawność i efektywność środków transportu zbiorowego  
w warunkach miejskich
Efektywność funkcjonalna i ekonomiczna przestrzeni ru-
chu zależy od tego, jaki środek lokomocji ją wykorzystuje. 
W tablicy 1 podano wartości parametrów charakteryzują-
cych poszczególne środki transportu zbiorowego. W litera-
turze można spotkać różniące się dość znacznie oszacowania 
tych wartości – ale tu chodzi o pokazanie rzędu wielkości. 
Zestawienie nie obejmuje tzw. niekonwencjonalnych środ-
ków przewozowych, np. kolei jednoszynowej, kolei magne-
tycznej, systemów kabinowych bądź niekonwencjonalnie 
funkcjonujących autobusów (system BRT2). 

Pierwszy parametr (kolumna 2 tabeli – prędkość komu-
nikacyjna) jest średnią prędkością przemieszczania środka 
przewozowego z uwzględnieniem zatrzymywania się na 
skrzyżowaniach oraz na przystankach. Parametr ten intere-
suje przede wszystkim użytkownika systemu. Jest oczywi-
ste, że im środek jest szybszy, tym jest dla niego atrakcyj-
niejszy. Widać bardzo wyraźną przewagę bezkolizyjnej  
komunikacji szynowej (metro, SKM) nad naziemnymi 
środ kami transportu zbiorowego. Jednakże ta przewaga 
maleje, jeśli wziąć pod uwagę większy czas tracony na doj-
ście do przystanków oraz na osiąganie peronów, wynikający 
z większej odległości międzyprzystankowej w przypadku 
metra i SKM niż dla tramwaju bądź autobusu. 

Drugi parametr (kolumna 3 – zdolność przewozowa) – 
jest liczbą osób, jaka może być przemieszczona w ciągu go-
dziny przy wykorzystaniu maksymalnej przepustowości 

2 BRT (bus rapid transit) zwany w Polsce metrobusem – system polegający na kur-
sowaniu autobusów wielkopojemnych po całkowicie wydzielonych bezkolizyjnych 
jezdniach oraz z bezkolizyjnym dostępem do peronów przystankowych. 

Parametry funkcjonalne i ekonomiczne budowy 1 pasa (torowiska)  
przy wykorzystaniu przez poszczególne środki transportu zbiorowego

Środek  
lokomocji

Prędkość  
komunikacyjna

[km/godz.]

Zdolność 
przewozowa 
[osób/godz.]

Wskaźnik 
sprawności 
{2} · {3}

1000

Koszt  
budowy  
1 pasa  

(toru) trasy
[mln zł/km]

Wskaźnik 
efektywności

{4} : {5}

1 2 3 4 5 6

Autobus 18 10 000 180 3 60

Tramwaj 18 12 000 220 6 37

Tramwaj szybki*) 24 15 000 360 8 45

Metro 35 40 000 1400 200**) 7

Szybka kolej 
miejska (SKM)*)

40***) 20 000 800 20***) 40

*) Dotyczy przebiegów naziemnych; dla odcinków tunelowych prędkość jest wyższa od podanej, 
a koszt budowy jest nieco niższy niż dla metra. 
**) Jest to wskaźnik średni dla miast Unii Europejskiej; dla II linii metra warszawskiego koszt ten 
wyniósł 340 mln zł. 
***) Parametry dla zrealizowanego odcinka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Tabela 1
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pasa (liczba pojazdów na godzinę) i przy pełnym wykorzy-
staniu pojemności danego środka lokomocji. Zdolność 
przewozowa interesuje zarządcę transportu miejskiego, 
zwłaszcza zarządcę ruchu. Przeznaczenie pasa jezdni bądź 
torowiska wyłącznie dla ruchu pojazdów transportu zbioro-
wego pozwala przenieść nawet bardzo duże potoki podróż-
nych, co byłoby niemożliwe samochodami osobowymi ze 
względu na ich niską wydajność, wynikającą z mało efek-
tywnego wykorzystania przestrzeni transportowej. 

Trzeci parametr (kolumna 4 ), będący iloczynem pręd-
kości komunikacyjnej i zdolności przewozowej, jest propo-
nowanym wskaźnikiem sprawności. Im wyższe są wartości 
każdego z tych czynników, tym środek przewozowy jest 
bardziej atrakcyjny. W tym zestawieniu rewelacyjnie wypa-
da metro, a także SKM. 

Wartości wskaźnika sprawności jeszcze nie upoważniają 
do rekomendacji określonego środka przewozowego, gdyż 
należy ponadto wziąć pod uwagę koszty budowy infra-
struktury. Jak widać z zestawienia (kolumna 5), są one dla 
poszczególnych środków bardzo zróżnicowane. Skrajnie 
kosztowna jest budowa metra w wersji klasycznej (pod-
ziemnego na całej długości jego przebiegu). SKM organizu-
je się zwykle na istniejącej sieci kolejowej zespołu metropo-
litarnego. W takim przypadku koszty infrastrukturalne 
wynikające z dostosowania kolei do tego celu (jeśli nie wy-
maga się budowy drugiej pary torów) sprowadzają się 
głównie do budowy dodatkowych przystanków (celem ich 
zagęszczenia). Podnosi to zasadność rozważenia tego sposo-
bu obsługi komunikacyjnej miasta. 

Jako uproszczony, zgrubny wskaźnik efektywności 
przyjęto (kolumna 6) stosunek wskaźnika sprawności do 
kosztu budowy 1 km pasa trasy. Zmienia to w zasadniczym 
stopniu proporcje pokazane w kolumnie 4 w odniesieniu do 
transportu zbiorowego. Wartości podane w kolumnie 6 
zmieniają się wyraźnie na korzyść naziemnych środków ko-
munikacji, natomiast bardzo niekorzystnie wypada metro. 

Zestawione wartości wskaźnika efektywności należy 
skorygować istniejącymi lub prognozowanymi wielkościa-
mi potoków pasażerskich, gdyż wartości podane w kolum-
nie 6 dotyczą sytuacji pełnego wykorzystania zdolności 
przewozowej. Np. jeśli linia tramwajowa przewozi 6000 
pasażerów na godzinę, to w takim przypadku wskaźnik 
efektywności redukuje się w stosunku 6000 : 12 0000, tzn. 
do połowy, czyli wynosi 18,5. Analogicznie, jeśli potok w me-
trze wynosi 16 000 pasażerów na godzinę, to wskaźnik 
efektywności redukuje się w stosunku 16 000 : 40 0000, 
czyli do wartości 3. Im wyższa jest wartość wskaźnika efek-
tywności, tym rozwiązanie jest bardziej preferowane, co nie 
oznacza jeszcze, że ma być już rekomendowane. 

Zestawienia podstawowych uproszczonych parametrów 
funkcjonalnych i ekonomicznych w tablicy 2 mają dać 
orientację w kwestii wstępnego rozważenia możliwych i ra-
cjonalnych sposobów obsługi miasta komunikacją zbioro-
wą. W przypadku konkretnego miasta i rozwiązania, nale-
ży zastosować pełny rachunek efektywności ekonomicznej 
oraz analizę finansową, które są przeprowadzane między 
innymi w ramach tzw. studium wykonalności inwestycji. 

Stawia się wymóg przedstawienia zbioru rozwiązań warian-
towych – np. wariant z rozbudową sieci tramwajowej, wa-
riant metra, wariant wprowadzający metrobus. Studium 
wykonalności wskazuje, które rozwiązania osiągają żądany 
próg efektywności, a ponadto są możliwe do sfinansowania. 
Powinien być rekomendowany wariant, który spełnia oba 
wymogi w sposób najpełniejszy. W szczególności należy 
przeanalizować, czy nie da się usprawnić systemu tramwa-
jowego, w sposób na tyle podnoszący jego wydolność, aby 
nie było konieczne przełamywanie progu rozwojowego w po-
staci budowy metra. 

  
działania na rzecz poprawy wydolności sieci tramwajowej 
Mankamentem wielu funkcjonujących sieci tramwajo-
wych jest wyczerpywanie się przepustowości przystanków, 
co skutkuje stratami czasu przy dojeździe do przystanku 
w wyniku zajęcia stanowiska postojowego przez tram-
waj poprzedzający. Mogą także występować straty czasu 
w związku z oczekiwaniem tramwaju na sygnał zielony. 

Wyczerpywanie się, z powyższych powodów, przepusto-
wości istniejącej sieci tramwajowej staje się nośnym argu-
mentem uzasadniającym budowę metra. A przecież wspo-
mniane niedostatki można usunąć przez następujące dzia-
łania w zakresie organizacji ruchu i przewozów komunikacji 
tramwajowej: 

•	 zwiększenie do dwóch liczby stanowisk dla wymiany 
pasażerów na przystankach; 

•	 zwiększanie pojemności taboru (wówczas ta sama 
liczba pasażerów może być przewieziona przy niższej 
częstotliwości kursowania tramwajów);

•	 wprowadzanie do ruchu pojazdów niskopodłogo-
wych z wieloma szerokimi drzwiami w celu skrócenia 
czasu wymiany pasażerów na przystanku; 

•	 wprowadzanie priorytetów, zwłaszcza bezwarunko-
wych, dla tramwajów na skrzyżowaniach z sygnaliza-
cją świetlną; 

•	 konstruowanie dodatkowych kierunkowych torów 
przystankowych na skrzyżowaniach;

•	 lokalizowanie przystanków za wlotem skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną (predykcja czasu przejazdu 
tramwaju przez skrzyżowanie jest bardziej precyzyjna 
niż czasu wymiany pasażerów na przystanku zlokalizo-
wanym bezpośrednio na wlocie skrzyżowania z sygna-
lizacją świetlną); dzięki temu skraca się czas przemiesz-
czania i postoju tramwaju w obrębie skrzyżowania, 
ponadto lokalizacja przystanku za skrzyżowaniem 
ułatwia pasażerom orientację, gdyż tramwaje wszyst-
kich linii ruszają w tym samym kierunku;

•	 remarszrutyzacja linii tramwajowych pod kątem 
równomierności obciążenia przystanków; 

•	 dopuszczanie z dużą ostrożnością autobusów do ko-
rzystania z przystanków tramwajowych, w przypad-
kach gdy ich przepustowość jest blisko wyczerpania. 

 
Efekt synergiczny daje łączne wprowadzanie powyż-

szych działań. W Krakowie działania te są w coraz więk-
szym zakresie realizowane. 
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Kolejna grupa działań to rozbudowa sieci tramwajowej, 
szczególnie budowa nowych połączeń omijających śródmie-
ście, czyli obszaru z reguły przeciążonego przystankami. 
W Krakowie mankamentem obecnej sieci tramwajowej 
jest brak połączeń poza śródmieściem: o kierunku wschód 
–zachód po stronie północnej śródmieścia oraz północ–po-
łudnie po jego stronie zachodniej. 

Wybudowanie nowych tras tramwajowych omijających 
śródmieście daje następujące korzyści: 

•	 odpowiada na zmiany w strukturze przestrzennej po-
legające na rozproszeniu generatorów ruchu, w tym 
zmniejszaniu udziału podróży prowadzących do cen-
trum; 

•	 odciąża przeciążone linie, które obsługują centrum; 
•	 daje możliwość specjalizowania się połączeń tramwa-

jowych, tj. na linie z dominacją podróży do centrum 
oraz na linie z dominacją podróży poza centrum; tym 
samym dla linii przechodzących przez centrum moż-
na zwiększyć gęstość obsługi, nie obawiając się spo-
walniania przejazdu (będącego skutkiem mniejszych 
odległości międzyprzystankowym i zakłóceń eksplo-
atacyjnych) dla relacji podróży o dalszym zasięgu; 
natomiast spowolnienie nie obejmie podróżnych za-
mierzających ominąć centrum; linie zewnętrzne 
w stosunku do centrum (śródmieścia) mogą mieć 
wyższą prędkość komunikacyjną dzięki większym 
odstępom międzyprzystankowym, gdyż prowadzą 
obszarami o niższej niż w centrum gęstości obsługi; 

•	 zwiększa niezawodność sieci, zarówno w przypadkach 
poważnych zakłóceń eksploatacyjnych, jak i w przy-
padku remontu torowisk. 

 
Odciążenie sieci tramwajowej w centrum Krakowa, 

w tym obwodnicy wokół Plant, zapewniłoby także wybu-
dowanie tuneli dla tramwaju pod Starym Miastem lub 
śródmieściem, jako dodatkowych, lecz nie alternatywnych 
elementów sieci. Niedociążone potokiem pasażerskim trasy 
tramwajowe należy intensyfikować, w tym poprzez kumu-
lację słabiej obciążonych korytarzy, a trasy obciążone nad-
miernie (tj. blisko ich zdolności przewozowej) należy roz-
praszać, w tym poprzez przenoszenie części potoków na 
nowe połączenia.

Rozwój sieci idący w kierunku powyższych działań 
i efektów prezentuje wariant IV.1 (rys. 1) analizowany przez 
specjalistów z Poznania w ramach Studium [2]. 

Tego rodzaju zasada rozwoju komunikacji tramwajowej 
w stopniu bardzo istotnym podnosiłaby sprawność rozbu-
dowywanej sieci i łagodziłaby uciążliwości występujące 
podczas koniecznych remontów torowisk. W ocenach od-
noszących się zarówno do efektywności ekonomicznej, jak 
i wielokryterialnej, przedstawiony wariant wypada bardzo 
korzystnie, w tym na tle wariantów z metrem. 

Narzucającym się rozwiązaniem dla brakującego od-
cinka o przebiegu północ–południe po zachodnim obrze-
żu śródmieścia jest tramwaj w Alei Trzech Wieszczów. Na 
rysunku 2 pokazano propozycję rozwiązania jako wynik 
prac spec jalistów z Zakładu Systemów Komunikacyjnych 

i Wydzia łu Architektury Politechniki Krakowskiej oraz 
studentów z Kół Naukowych obu wydziałów podczas 
warsztatów transportowo-urbanistycznych przeprowa-
dzonych w 2016 roku. 

Wykorzystanie obecnie niefunkcjonalnego pasa zieleni 
w alejach na torowisko tramwajowe nawiązywałoby do 
obecności w tym miejscu w latach 1887–1911 torowiska 
kolei obwodowej, będącą częścią twierdzy Kraków. 
Zwężenie każdej jezdni do dwóch pasów (ewentualnie je-
den z pasów przeznaczony byłby tylko do obsługi lokalnej) 
uspokoiłoby częściowo ruch na tym ciągu. Przejście torowi-
skiem tramwajowym przez most Dębnicki można byłoby 
zrealizować, likwidując po jednym pasie dla ruchu samo-
chodowego, bądź budując tunel pod Wisłą z wyjściem 
w rejonie ronda Grunwaldzkiego. 

Tunel dla tramwaju mógłby się pojawić na drugiej trasie 
o przebiegu północ–południe w zachodniej części Krakowa. 
Byłby konieczny, jeśli wymogi ochrony krajobrazu kulturo-
wego nie dopuszczałyby budowy mostu dla tramwaju w re-
jonie klasztoru Norbertanek. 

Tunel tramwajowy powinien być budowany tylko tam, 
gdzie jest naprawdę niezbędny, czyli ponadto np. pod 
Starym Miastem pomiędzy rondem Grzegórzeckim a ulicą  

Rys. 1. Koncepcja intensywnego rozwoju sieci tramwajowej Krakowa według [2]. 
Źródło: https://krabok.wordpress.com/2016/04/24/studium-rozwoju-systemu-transportu-miasta-krakowa/

Rys. 2. Koncepcja tramwaju w Alei Trzech Wieszczów w Krakowie z elementami zieleni i małej 
architektury 
Źródło: https://edroga.pl/images/galeria-edroga/Mobilnosc/zewnetrzne/atw.jpg
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Czarnowiejską. Przykładem zbędnego jest budowany 
obecnie 700-metrowy tunel pod wzgórzem tzw. Białych 
Mórz. Jest to rozwiązanie, które razi swą sztucznością, 
gdyż można było przejść torowiskiem tramwajowym w po-
ziomie terenu (komu to by przeszkadzało?) z przystan-
kiem w otwartym krajobrazie, w miejscu krzyżowania się 
ciągu pieszego, łączącym sanktuaria Bożego Miłosierdzia 
i św. Jana Pawła II. 

W Krakowie, jak gdyby reliktem wcześniejszej koncep-
cji premetra, jest funkcjonujący prawie półtorakilometrowy 
tunel pod stacją i Dworcem Głównym PKP wykorzystywa-
ny obecnie przez linie szybkiego tramwaju. Celowe jest 
podniesienie efektywności tej kosztownej inwestycji. 
Częściowo osiągnie się to już za 3 lata w wyniku wydłuże-
nia linii od pętli w osiedlu Krowodrza Górka do pętli 
w osiedlu Górka Narodowa. Z tego punktu wiedzenia ko-
rzystne byłoby powiązanie północnego wylotu z tunelu (al-
ternatywnie przez pętlę przy ulicy Kamiennej) z Nowym 
Kleparzem (bardzo ważny węzeł przesiadkowy) z Alejami 
Trzech Wieszczów. 

Koncepcja przedstawiona w [1] wpisuje się w powyższe 
podejście, tj. intensywnego rozwoju sieci tramwajowej, lecz 
z większą liczbą tuneli tramwajowych, zarówno pod Starym 
Miastem, jak i na obrzeżu śródmieścia (w tym w Alejach 
Trzech Wieszczów), a także na krótkich odcinkach w bar-
dziej oddalonych obszarach Krakowa. 

Przesłanki za budową metra 
Uwarunkowania dla budowy metra są wieloaspektowe, 
gdyż obejmują czynniki o charakterze demograficznym, 
przestrzennym (urbanistycznym), społecznym, politycz-
nym, ekonomicznym, ruchowym i technicznym. Do czyn-
ników sprzyjających należą: 

•	 bardzo duża liczba mieszkańców miasta; 
•	 duża rozległość miasta, w tym jego rozciągłość w jed-

nym kierunku (powodująca wzrost udziału długich 
podróży); 

•	 wysoka intensywność użytkowania, będąca pochodną 
gęstości zaludnienia; 

•	 ukierunkowanie przyszłej rozbudowy w długie pa-
sma o wysokiej intensywności; 

•	 występowanie dominat funkcjonalno-przestrzennych 
wskazujących dogodne miejsca lokalizacji stacji;

•	 zapisy ujmujące budowę metra w strategiach i doku-
mentach planistycznych miasta;

•	 postulat ochrony substancji zabytkowej miasta;
•	 względy ekologiczne (redukcja szkodliwych emisji 

w wyniku zakładanego zmniejszenia ruchu samocho-
dów osobowych); 

•	 koncentracja potencjału ruchotwórczego w układzie 
liniowym;

•	 występowanie dominujących relacji w obrazie więźby 
podróży; 

•	 bardzo duże potoki pasażerskie (występujące obecnie 
i prognozowane) w sieci transportu zbiorowego; 

•	 złe warunki podróżowania i ruchu (zatłoczenie moto-
ryzacyjne); 

•	 słaby rozwój „konkurencyjnej” (do metra) infrastruk-
tury transportowej (kolej, sieć tramwajowa, sieć ulic); 

•	 realizacja polityki ograniczania ruchu samochodo-
wego w śródmieściu oraz wysokich opłat za parko-
wanie; 

•	 stołeczność miasta;
•	 powoływanie się na przykłady innych miast posiada-

jących metro;
•	 względy prestiżowe, obietnice wyborcze;
•	 presja mieszkańców na poprawę warunków podróżo-

wania; 
•	 wyrażone w referendum pozytywne stanowisko 

mieszkańców w sprawie budowy metra;
•	 satysfakcjonujący poziom zaspokojenia innych niż 

transport potrzeb mieszkańców; 
•	 silny lobbing środowisk osobiście zainteresowanych 

budową metra;
•	 wysoki poziom PKB miasta oraz per capita; korzyst-

na dynamika rozwojowa miasta; 
•	 dostępność zewnętrznego wsparcia finansowego (bu-

dżet centralny, środki Unii Europejskiej);
•	 dogodne warunki geologiczno-gruntowe; 
•	 uwolniony specjalistyczny potencjał budowlany. 
 
Należy podkreślić, że nacisk wynikający z powyższych 

czynników jeszcze nie wymusza (czyli nie jest warunkiem 
koniecznym) budowy metra, gdyż część z nich nie wymaga 
reakcji, a część (o charakterze dolegliwości) można rozwią-
zać w inny sposób. 

Niektóre w wymienionych uwarunkowań zostaną roz-
winięte i skomentowane w odniesieniu do Krakowa, ze 
wskazaniem na czynniki, które nie sprzyjają podjęciu decy-
zji o budowie metra w najbliższych latach. Rozważenie 
ważnych aspektów funkcji metra w mieście o wybitnych 
walorach zabytkowych oraz związanych z tym uwarunko-
wań konserwatorskich przekraczałoby ramy niniejszego ar-
tykułu. Kwestie te zostały zarysowane w [7]. 

178 miast na świecie dysponuje metrem3 o różnej for-
mule. Ponadto w 36 miastach metro jest w budowie. 
Najwięcej miast z metrem jest w Chinach: 46, w tym w 11 
jest w realizacji. 

Zwolennicy budowy metra w Krakowie posługują się 
argumentem, że są miasta o wielkości porównywalnej do 
Krakowa (w przedziale od 500 tysięcy do 1 mln mieszkań-
ców) z funkcjonującym już metrem4. Takich miast na świe-
cie jest około 700; w dużej mierze są to miasta biedne. 
W tej grupie 18 miast posiada lub dopiero buduje metro; 
7 z nich to stolice, co wynika w dużej mierze ze względów 
prestiżowych. Pozostałe 11 to bogate miasta europejskie 
oraz amerykańskie o uśrednionym, choć zróżnicowanym 
PKB na mieszkańca rzędu 75 tysięcy USD5. W Warszawie 
PKB per capita wynosi 32 tysiące USD, a w Krakowie  

3 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems
4 Jest kilka miast jeszcze mniejszych, ale w istocie są tylko rdzeniami wielokrotnie 

większego obszaru silnie zurbanizowanego.
5 Bez uwzględnienia parytetu siły nabywczej, gdyż koszt budowy metra w Polsce 

odpowiada cenom światowym. 
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zaledwie 12 tysięcy USD, co pozostaje w dużej dysproporcji 
do wcześniej wymienionych miast. Czyli już tylko sam po-
tencjał ekonomiczno-finansowy Krakowa nie dostarcza ar-
gumentów za budową metra. 

W Unii Europejskiej jest 45 miast w przedziale od 0,5 
do 1 mln mieszkańców, 12 z nich posiada metro, w tym 5 
to miasta stołeczne. Zatem posiadanie metra przez miasta 
o wielkości rzędu od 0,5 do 1 mln mieszkańców jest rzad-
kością – spośród miast niestołecznych jest ich w skali Unii 
Europejskiej 15%, a w skali świata zaledwie półtora pro-
centa. Wobec setek miast tej wielkości, które metra nie po-
siadają, a nawet nie planują, takie rozwiązanie jest bardziej 
wyjątkiem niż normą. 

Należy zaznaczyć, że podawana w zestawieniach staty-
stycznych oficjalna liczba mieszkańców może być myląca 
z punktu widzenia celowości budowy metra. Większość 
miast otacza ściśle do niego przylegający obszar silnie zur-
banizowany. Skrajnym tego przykładem są Ateny, w któ-
rych na powierzchni 48 km2 mieszka 654 tysięcy osób. 
Jest to jednak tylko rdzeń spójnego obszaru zwartej zabu-
dowy obejmującego 412 km2, na którym mieszka 3,1 mln 
osób. 

W miastach o zaludnieniu od 0,5 do 1 mln posiadają-
cych metro, gęstość zaludnienia [osób na km2] zawiera się 
w granicach od około 1400 w Oslo do 6700 w Turynie, 
a średnio 4400; natomiast w Warszawie wynosi 3412, 
a w Krakowie – tylko 2354 os./km2, co jest czynnikiem nie 
sprzyjającym budowie metra. 

Metro byłoby uzasadnione w Krakowie już 30 do 40 lat 
temu, kiedy w obrazie podróży dominowały relacje związa-
ne z obsługą wielkich generatorów ruchu, co pokazują wy-
niki Kompleksowych Badań Ruchu z 1974. Były nimi 
oprócz śródmieścia, duże nowe osiedla mieszkaniowe, wiel-
kie kompleksy przemysłowe, np. Kombinat Huty im. 
Lenina, w których wraz w współpracującymi sąsiadującymi 
zakładami pracowało około 40 tysięcy osób. Od tego czasu 
struktura funkcjonalno-przestrzenna Krakowa (jak także 
wielu innych dużych miast), zmienia się stopniowo w kie-
runku rozpraszania zabudowy i przemieszania miejsc za-
mieszkania i zatrudnienia. Wolne miejsca w zabudowie wy-
pełniane są substancją mieszkaniową o dużej intensywności 
bądź obiektami biurowymi. Maleje rola śródmieścia jako 
silnie dominującego skupiska usług i miejsc pracy. Na pery-
feriach powstają galerie handlowe, supermarkety i hiper-
markety. 

Rozwój infrastruktury transportu powinien być przy-
najmniej pochodną rozwoju urbanistycznego obszarów lub 
nawet ten rozwój wyprzedzać i kreować. W „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Krakowa” brakuje elementów krystalizujących strukturę 
przestrzenną, która uzasadniałaby w przekonywujący spo-
sób budowę metra oraz sprzyjałaby podniesieniu jego efek-
tywności. Nie przewiduje się nowych istotnych generato-
rów ruchu, np. w postaci pasma zabudowy mieszkaniowej 
o wysokiej intensywności. Brak dostatecznie dużych i do-
godnie zlokalizowanych potencjałów ruchotwórczych po-
woduje, że w wyniku ich „poszukiwania”na obszarze miasta  

tworzy się kuriozalnie meandrujące przebiegi linii metra. 
Ów osobliwy przebieg wynika zapewne z chęci obsłużenia 
jak największej liczby miejsc aktywności Krakowa. A prze-
cież ten postulat można zrealizować w jeszcze szerszym za-
kresie, projektując kilka bezpośrednio biegnących tras 
tramwajowych, kosztem wielokrotnie niższym niż budowa 
metra.

Rekomendowana i częściowo realizowana polityka 
rozwoju przestrzennego, postulująca przemieszanie funk-
cji, wpływać będzie na skracanie długości podróży, a tym 
samym na zwiększanie udziału podróży pieszych, i w kon-
sekwencji wpływać na zmniejszanie udziału podróży od-
bywanych samochodem oraz komunikacją zbiorową. 
Z drugiej strony dekoncentracja osadnictwa, objawiająca 
się w strefie podmiejskiej inwestycjami (głównie mieszka-
niowymi o niskiej intensywności), będzie zwiększać roz-
proszenie relacji w obrazie więźby podróży. W takiej sytu-
acji efektywniej jest obsłużyć miasto wieloma liniami 
tramwajowymi niż jedną czy dwoma liniami metra, gdyż 
potoki pasażerskie na liniach metra nie będą duże w sto-
sunku do jego zdolności przewozowej, natomiast w przy-
padku rozwoju linii tramwajowych, nie będą przekraczały 
ich zdolności przewozowej. Współczesny obraz więźby 
podróży dla Krakowa przedstawia rysunek 3. Wysoki sto-
pień rozproszenia międzydzielnicowych potoków pasażer-
skich sprawia, że brak jest przesłanek dla budowy metra, 
gdyż te niezbyt duże potoki można obsłużyć rozbudowa-
ną siecią tramwajowo-autobusową. Obecne potoki na sie-
ci komunikacji zbiorowej nie przekraczają 9 tysięcy pasa-
żerów w godzinie szczytu w jednym kierunku, a progno-
stycznie na rozbudowanej sieci ma to być około 10 tysięcy 
pasażerów. Potoki te mogą zostać obsłużone tramwajem, 
a nawet autobusem. Na planowanej sieci metra potoki 
pasażerskie są rzędu 12 tysięcy, ale ten wzrost jest efek-
tem ruchu wzbudzonego, w większości spowodowanego 
dowożeniem pasażerów tramwajami i autobusami do linii 
metra. 

Metro może odgrywać znaczącą rolę, jeśli jest duża licz-
ba podróży odbywanych na znaczne odległości. Według 
badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców aglome-
racji krakowskiej przeprowadzonych w 2013 roku [11] 

Rys. 3. Więźba podróży osób dla Krakowa w 2013 roku według Kompleksowych Badań Ruchu 
Źródło: [10]. 
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mediana długości podróży w transporcie zbiorowym wy-
nosi 5,2 km (tzn. 50% wszystkich podróży jest krótsza od 
tej wartości), natomiast moda rozkładu przypada na kilo-
metrowy przedział długości podróży od 2,5 do 3,5 km 
(tzn. w tym przedziale realizowanych jest najwięcej po-
dróży). Dla samego Krakowa długości podróży są nieco 
krótsze. Podróży dłuższych od 10 km jest 13%, a dłuż-
szych od 15 km tylko 3%. Przy jednej linii metra tylko 
niewielka część z powyższych udziałów procentowych bę-
dzie mogła być przenoszona przez metro. Stosunkowo 
duża liczba podróży realizowanych metrem to podróże 
z przesiadką, w tym pasażerów dowożonych z kierunków 
prostopadłych liniami tramwajowym i autobusowymi. 
Zatem pojawienie się metra zwiększy długość podróży, co 
osłabi efekt wysokiej prędkości komunikacyjnej metra. 
Znaczne obniżenie prędkości podróży (w relacji „od drzwi 
do drzwi”)6 w stosunku do wysokiej prędkości komunika-
cyjnej metra, szczególnie dla krótkich podróży, wynika: 
z większej długości dojścia do stacji, z czasu osiągania pe-
ronu metra, który wynosi dla przejścia tam i z powrotem 
przeciętnie 4 minuty, a w metrze głębokim jeszcze więcej. 
Ponadto należy uwzględnić dodatkowo ekwiwalent czasu 
w postaci „kary za przesiadkę”wynikający z postrzeganej 
uciążliwości samego faktu konieczności przesiadania, 
który szacuje się na około 7 minut [8]. Z tego powodu 
przewaga metra nad naziemnymi środkami przewozowy-
mi, które mają krótszy czas dostępu, ujawnia się dopiero 
przy podróżach dłuższych niż 10 km [3]. 

Symulacje komputerowe nie potwierdzają zauważalne-
go wpływu budowy metra na przejęcie części podróży od-
bywanych samochodami. 

Może wydawać się paradoksem, że podjęciu decyzji 
o budowie metra w Krakowie nie będzie sprzyjać rozwój 
kolei metropolitarnej – przecież już w Krakowie zainwesto-
wano ogromne środki na wybudowanie łącznicy kolejowej 
PKP Kraków Krzemionki–Kraków Zabłocie oraz dobudo-
wę drugiej pary torów na średnicy kolejowej. Zwiększy to 
rolę kolei w obsłudze Krakowa i aglomeracji, co osłabi pre-
sję na budowę metra. 

Imponujący rozwój sieci metra w miastach w byłym 
ZSRR, a obecnie w Chinach, odbywał się kosztem ograni-
czenia konsumpcji indywidualnej mieszkańców, co w prze-
strzeni Unii Europejskiej nie byłoby akceptowane spo-
łecznie. 

Budowa metra pochłania znaczne środki finansowe, ale 
jest sporym stałym obciążeniem budżetu miasta ze wzglę-
du na koszty eksploatacyjne. W Warszawie dla pierwszej 
linii metra wynosi około 200 mln zł rocznie. Taka kwota 
byłaby wielkim obciążeniem dla budżetu Krakowa, co by 
mogło skutkować podniesieniem podatków lokalnych. 
Koszt utrzymania 1 km trasy tramwajowej jest kilkadzie-
siąt razy mniejszy niż 1 km metra. 

Pouczający jest przykład Zurychu w Szwajcarii. 
Problem w referendum został postawiony uczciwie i po 

6 Przy długości przejazdu wynoszącej 3 km prędkość podróży metrem to przeciętnie 
zaledwie 9 km/h, a przy 6 km – 13 km/h. [7]. 

gospodarsku: Jeśli decydujesz się na budowę metra, to 
godzisz się na istotne podniesienie podatków. To spowo-
dowało, że to miasto o najwyższym na świecie PKB per 
capita (ponad 82 tysiące USD) po rozpoczęciu budowy 
tunelu dla premetra, w wyniku referendum w 1960 roku, 
odrzuciło kontynuowanie tego przedsięwzięcia, a w 1970 
roku odrzuciło zamiar budowy metra. W zamian oparło 
dalszy rozwój transportu zbiorowego na modernizacji 
oraz rozbudowie sieci tramwajowej w powiązaniu z koleją 
metropolitarną. 

Dotychczas nie zaistniały okoliczności, aby problemy 
komunikacyjne w polskich miastach zostały rozwiązane 
na poziomie minimum oczekiwań (podstawowy układ 
ulic, obwodnice, obejścia drogowe, wewnętrzny i ze-
wnętrzny transport zbiorowy), szczególnie nie nastąpiła 
poprawa obsługi komunikacyjnej na gorzej obsługiwa-
nych obszarach oraz relacjach podróży. Wiele do życzenia 
pozostawia jeszcze stan infrastruktury społecznej, obej-
mującej usługi w zakresie prawa, bezpieczeństwa, oświaty 
i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia. 
Dopiero zaspokojenie tych licznych podstawowych po-
trzeb w stopniu minimalnej satysfakcji upoważnia w spo-
sób odpowiedzialny do podjęcia decyzji o realizacji metra 
w Krakowie. 

Funkcjonujące metro przynosi wzrost prestiżu miasta 
oraz jego atrakcyjności dla mieszkańców i inwestorów, 
daje poczucie satysfakcji władzom, dostarcza impulsu roz-
wojowego i powoduje wzrost wartości terenów w koryta-
rzu metra. Bezpośrednimi beneficjantami takiej inwesty-
cji są pasażerowie, którzy zyskali na skróceniu czasu po-
dróży. 

Jednakże przystąpienie w najbliższych latach do realiza-
cji metra w Krakowie spowodować może wiele potencjal-
nych zagrożeń: dla budżetu miasta, funkcjonowania komu-
nikacji zbiorowej w okresie budowy oraz będzie rzutować 
na stan nastrojów społecznych. W szczególności zagrożenia 
i ich skutki, które mogą zaistnieć, to: 

•	 wrażliwość na sytuację ekonomiczną kraju, zwłaszcza 
na dekoniunkturę gospodarczą;

•	 drenaż budżetu miasta; 
•	 wzrost podatków lokalnych; 
•	 niepewność co do ciągłości finansowania, a w związ-

ku z tym spowolnienie tempa budowy, a nawet zaist-
nienie sytuacji okresowego lub całkowitego wstrzy-
mania realizacji; 

•	 zaniedbania w rozwoju i utrzymaniu infrastruktury 
społecznej i technicznej, w tym komunikacyjnej (sieć 
ulic, sieć tramwajowa oraz tabor), zahamowanie tem-
pa rozwoju kolei aglomeracyjnej;

•	 uciążliwości budowy dla mieszkańców (hałas, wstrzą-
sy) i użytkowników systemu transportowego (objaz-
dy, linie zastępcze); 

•	 wydłużający się proces budowy będzie powodował 
narastające niezadowolenie społeczne wynikające 
z braku oczekiwanego (i obiecanego) efektu; 

•	 frustracje polityków z powodu braku spodziewanego 
sukcesu.
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Budowanie metra w korytarzu trasy tramwajowej bę-
dzie skutkować jej wyłączeniem na wiele lat podczas pro-
wadzenia robót. Byłoby to dotkliwie odczuwane przez pa-
sażerów, zwłaszcza ze względu na znaczenie takiej linii 
w obsłudze komunikacyjnej miasta, skoro na jej kierunku 
dostrzega się potrzebę budowy metra. 

Władze miasta podjęły realizację ambitnego zadania 
budowy brakujących odcinków trzeciej obwodnicy 
Krakowa, co powinno odciążyć ruch z obrzeży śródmieścia 
i łagodzić nierównomierności w rozkładzie potoków ruchu 
samochodów, w tym uchronić sieć ulic od silnych lokalnych 
przeciążeń. Równoczesne prowadzenie budowy metra mo-
głoby osłabić, a nawet sparaliżować te działania ze względu 
na brak wystarczających zasobów finansowych.

Reasumpcja powyższych zagrożeń prowadzi do konklu-
zji, że budowa metra w Krakowie już w najbliższym czasie 
to oddalenie na bardzo wiele lat rozwiązania problemów 
komunikacyjnych miasta. Długo trwająca budowa będzie 
pochłaniać środki, które mogą być przeznaczone na stwo-
rzenie dobrze rozwiniętej sieci tramwajowej. Pierwsza linia 
metra zapewni poprawę warunków podróżowania w kory-
tarzu na jednej relacji (Wschód–Zachód), pozostawiając 
problemy nierozwiązane na pozostałych relacjach więźby 
podróży. 

Potrzeba stworzenia elastycznej koncepcji rozwoju szybkiej 
komunikacji szynowej w Krakowie
Kluczowym dylematem jest odpowiedź na pytanie: jak 
w sytuacji wyboru koncepcji metra, z równoczesnym ogra-
niczeniem skali rozwoju sieci tramwajowej, oddalić lub 
zmarginalizować ryzyko pokazanych wyżej zagrożeń wy-
nikających z realizacji takiego scenariusza. Skoro wynik 
referendum zobowiązuje, to obok opcji metra w strategii 
i dokumentach planistycznych powinna pojawić się alter-
natywna opcja z intensywnym rozwojem sieci tramwajowej 
w Krakowie. Konieczne jest zatem rozpatrywanie warian-
tów bez metra. Skoro pokazuje się, że potrzeby przewozo-
we będą w Krakowie wzrastać w bardzo szybkim tempie, 
to tym bardziej trzeba zabezpieczyć możliwości wzmożone-
go rozwoju sieci tramwajowej jako realistycznej alternaty-
wy w stosunku do budowy sieci metra. 

Takie podejście będzie zgodne z postulatem celowego 
formowania całościowej strategii rozwoju transportu tram-
wajowego w mieście jako substrategii i polityki rozwoju 
miasta [6]. W zależności od rozwoju sytuacji można będzie 
realizować pierwszą albo drugą opcję, z możliwością zmia-
ny w każdym przyszłym punkcie na osi czasu. Elastyczność 
w takim rozumieniu oznacza konieczność zaprojektowania 
rozwoju sieci tramwajowej na przyszłe potoki pasażerskie 
i chronienie przed zabudową korytarzy przeznaczonych i re-
zerwowanych na ten cel. Ze względu na prowadzenie metra 
odcinkami podziemnymi wymogi dotyczące rezerwacji te-
renu dla tego środka przewozowego dotyczą znacznie 
mniejszej skali niż dla tramwaju i dlatego są łatwiejsze do 
spełnienia. 

Powinna zostać ponownie rozważona koncepcja tram-
waju dwusystemowego w Krakowie, która przepadła 

w wyniku zbyt optymistycznej obietnicy szybkiego, choć 
całkowicie nierealistycznego tempa realizacji takiego roz-
wiązania. W tym przypadku zasada elastyczności wymaga 
chronienia rezerw terenu dla potencjalnie możliwych po-
wiązań sieci tramwajowej z kolejową. 

Utrzymywanie rezerw terenowych kosztuje, ale pozby-
wanie się korytarza na trasy tramwaju może w ostatecznym 
rachunku kosztować dużo więcej, a nawet spowodować 
uniemożliwienie racjonalnego rozwoju systemu transporto-
wego Krakowa. Z tego powodu co najmniej nieroztropne 
było uwolnienie, przewidywanego w poprzednich Studiach 
uwarunkowań korytarza prowadzącego przez środek pasa 
zabudowy pomiędzy śródmieściem a Nową Hutą, na od-
cinku przechodzącym w sąsiedztwie pasa startowego przez 
osiedle w Czyżynach, a także rezygnacja z utrzymywanej 
przez wiele lat rezerwy korytarza na torowisko tramwajowe 
na odcinku tzw. Trasy Radomskiej. 

Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na bez-
pośrednie przełożenie zapisów strategii do celów i zakresu 
projektów, które po zrealizowaniu mogą dać efekt synergii 
dla osiągania rezultatów strategii [4]. Rozbudowa sieci 
tramwajowej, choćby tylko o kilka kilometrów, daje już sy-
nergiczny efekt funkcjonalny, natomiast wybudowanie ty-
leż samo tunelu metra nie daje jeszcze żadnego efektu. 

W rozwiązaniach urbanistycznych, które kreują rozwój 
miasta, powinno się orientować na najbardziej prawdopo-
dobne sytuacje (scenariusze). Rozwój sieci tramwajowej jest 
wysoce prawdopodobny, natomiast budowa metra mało 
prawdopodobna. 

Zatem dla Krakowa rzeczywistym problemem decyzyj-
nym nie jest: „czy budować w najbliższych latach metro”, 
ale co w tym czasie zrobić dla szybkiej poprawy warunków 
podróżowania, pozostawiając możliwość powrotu do reali-
zacji opcji metra w dalszej przyszłości, gdy nastaną ku temu 
sprzyjające uwarunkowania, minimalizujące związane 
z tym zagrożenia. Należy zatem rozwijać jak najszybciej 
sieć tramwajową, nie zamykając się w dalszej przyszłości na 
budowę metra, które będzie współdziałać z układem sieci 
tramwajowej i kolei aglomeracyjnej. Tego rodzaju podejście 
stwarzające możliwość stosowania kompatybilnych rozwią-
zań pozwalających w razie potrzeby na ewolucję systemu 
tramwajowego w system metra przedstawiono w [1]. Jedną 
z takich możliwości byłoby realizowanie opcji premetra. 
Należałoby ponownie przeanalizować argumenty za i prze-
ciw takiemu rozwiązaniu. 

Podejście nawołujące do opracowania i realizacji ela-
stycznej, czyli opcjonalnej ścieżki rozwoju systemu trans-
portu zbiorowego Krakowa, zostało zaprezentowane w pu-
blikacji autora [9] już 32 lata temu. 

Zasadę elastyczności zastosowano w jednym przypadku 
ustaleń w ramach „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Warszawy”7, które zostało 
uchwalone w 1999 roku. W okolicznościach występujących 
trudności w dokończeniu budowy pierwszej linii metra,  

7 Wykonane w wyniku wygranego konkursu przez zespół krakowski pod kierownic-
twem Z. Ziobrowskiego. 
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sposób obsługi transportowej komunikacją zbiorową domi-
nujących potoków pasażerskich w relacji Wschód– Zachód 
przyjęto w studium wariantowo:

•	 wariant 1 jako linia klasycznego metra z przejściem 
pod Wisłą;

•	 wariant 2 jako linia szybkiego tramwaju przebiega-
jącego w tym samym lub zbliżonym korytarzu co 
metro, tj. w ulicy Świętokrzyskiej z tunelem o dłu-
gości około 500 m pod ulicą Nowy Świat i skarpą 
nadwiślańską oraz z mostem w sąsiedztwie mostu 
Świętokrzyskiego. Prognozowane potoki pasażer-
skie nie przekraczały zdolności przewozowej tej li-
nii, nawet przy pozostawieniu dość dużej rezerwy. 
Tak poprowadzona trasa tramwaju byłaby wspar-
ciem dla istniejącej linii SKM (na odcinku Warsza-
wa Śródmieście PKP–Warszawa Powiśle PKP) oraz 
linii WDK, jednak doprowadzanej i połączonej 
z wyżej wymienioną linią SKM. Wariant 2 można 
byłoby zrealizować wielokrotnie niższym kosztem 
i znacznie szybciej niż wariant 1. Takie podejście do 
zapisów w studium dawało władzom stolicy swobo-
dę w podjęciu decyzji co do wyboru wariantu w za-
leżności od aktualnych uwarunkowań, głównie 
o charakterze finansowym. 

 
Na podstawie modelu ruchu dla Warszawy aktualizo-

wanego na 2017 rok8 występujące maksymalne potoki w jed-
nym kierunku w godzinie szczytu popołudniowego to: na 
I linii metra – 14 000 pasażerów, a na II linii metra – 2800 
pasażerów, czyli – w tym ostatnim przypadku – bardzo 
małe w stosunku do zdolności przewozowej metra. 
Oczywiście na linii II, w miarę oddawania kolejnych odcin-
ków metra do eksploatacji, potoki pasażerskie istotnie 
wzrosną, ale zapewne ich wielkość nie przekroczy wartości, 
które mogłyby być przeniesione przez szybki tramwaj. 

Forsując potrzebę budowy metra, byłoby poważnym 
błędem zablokowanie możliwości intensywnego rozwoju 
sieci tramwajowej (np. przez uwalnianie rezerw tereno-
wych), a nawet mówiąc wprost – udaremnianie działań 
w tym zakresie. Nie może być przyjęta taktyka, że pod-
ważenie celowości intensywnego rozwoju sieci tramwajo-
wej i piętrzenie trudności nie tylko dla realizacji, ale na-
wet dla planowania takich działań, wymusi budowę me-
tra. Znana i stosowana w czasach PRL była taktyka 
„załapania się na plan”i liczenie, że uzyska się silne wspar-
cie środków rządowych lub – obecnie – unijnych na budo-
wę metra. Jeśli one przestaną być dostępne (co jest dość 
prawdopodobne), będzie to skutkować finansowaniem 
budowy z budżetu miasta, czyli w bardzo wolnym tem-
pie, a nawet z okresowym wstrzymaniem prac. Wygeneruje 
to stratę wynikającą z zamrożenia środków kapitałowych 
bez uzyskania efektów funkcjonalnych. Próby redystry-

8 Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu; opraco-
wanie wykonane przez konsorcjum w składzie: PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika 
Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, 
czerwiec 2016/lipiec 2017.

bucji środków z budżetu miasta nie zapewnią kontynu-
owania budowy w sensownym tempie (czyli co najmniej 
1 km rocznie), natomiast mogą uniemożliwić rozbudowę 
infrastruktury publicznej, w tym sieci ulic i komunikacji 
tramwajowej, a nawet pozbawić środków na jej właściwe 
utrzymanie. 

Postulat zagwarantowania, w planach nad rozwojem 
transportu szynowego w Krakowie, elastycznego podejścia 
jest najbardziej ogólnym wnioskiem wynikającym z rozwa-
żań przedstawionych w niniejszym artykule. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie efektywno-
ści autobusów elektrycznych i trolejbusów. Analiza została prze-
prowadzona przy przyjętych założeniach dla linii trolejbusowej A  
w Tychach. Na ich podstawie został wyliczony roczny przebieg i czas 
pracy dla obu pojazdów. Porównanie zostało wykonane poprzez wy-
liczenie kosztów własnych przedsiębiorstwa w stawce jednoskładni-
kowej, do czego były niezbędne wcześniejsze obliczenia. Po pierw-
szych analizach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, który 
jest stosowany do wyliczenia jednostkowego kosztu w transporcie 
miejskim oraz po doliczeniu do kosztu wozokilometra w stawce 
dwuskładnikowej narzutów związanych z budową infrastruktury, 
otrzymano wynik wskazujący na mniejszą efektywność trolejbu-
sów (wozokilometr droższy o 12 groszy niż w przypadku autobu-
sów elektrycznych). Jednak koszt wozogodziny jest niższy dla tych 
środków transportu ze względu na dłuższy roczny czas pracy. Po 
wyliczeniu kosztu w stawce jednoskładnikowej sytuacja odwróciła 
się na niekorzyść elektrobusów, gdyż w obu aspektach są one mniej 
korzystne (wozokilometr droższy o 63 grosze), na co wpływ ma po-
nownie krótszy czas pracy, spowodowany koniecznością doładowy-
wania akumulatorów. Jednorazowe pokonanie całej trasy zgodnie 
z założeniami jest tańsze w przypadku trolejbusu o ponad 7 zł, co 
wskazuje na jego większą efektywność.
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, komunikacja trolej-
busowa, elektromobilność.

Porównanie efektywności form  
elektromobilności na przykładzie  
linii trolejbusowej A w Tychach1

Wprowadzenie
Obecnie można zauważyć rosnące zainteresowanie pojaz-
dami napędzanymi energią elektryczną. Powodami tego 
zjawiska są wysoki poziom zanieczyszczeń emitowanych 
przez pojazdy do atmosfery, które powodują globalne ocie-
plenie oraz fakt, iż zasoby paliw płynnych są ograniczone3. 
W związku z tymi zjawiskami Komisja Europejska w jed-
nym z rozdziałów Białej Księgi4, w której opisano wizję 
przyszłego systemu transportowego, podjęła temat ekolo-
giczności tej gałęzi gospodarki. Koniecznym jest, aby ogra-
niczyć, a w późniejszym czasie całkowicie wyeliminować 
transport konwencjonalny w miastach. Okres zmian został 
zaplanowany w dwóch etapach:

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.
2 Opracowano na podstawie własnej pracy inżynierskiej pod tytułem „Porównanie 

efektywności form elektromobilności w drogowym publicznym transporcie zbio-
rowym”, obronionej na Uniwerasystecie Ekonomicznym w Katowicach w 2018 
roku (promotor prof. R. Tomanek).

3 H.P. Lenz, Future mobility without internal combustion engines and fuels, “Combustion 
engines”, 2013, nr 4, s. 3, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.ele-
ment.baztech-78280717-77ad-4c7b-ad86-e7cd3e3e844c, 23.01.2019.

4 Biała Księga Transportu https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/the-
mes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf, 
23.01.2019.

•	 do 2030 roku należy o połowę zmniejszyć liczbę po-
jazdów o napędzie spalinowym w miastach, 

•	 do 2050 roku należy całkowicie je wyeliminować5. 

Kwestia transportu miejskiego została podjęta również 
w Zielonej Księdze dla transportu publicznego. Oprócz ko-
nieczności zmiany preferencji sposobu podróżowania zwraca 
się także uwagę na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
dla autobusów oraz potrzebę ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla przez pojazdy poruszające się w miastach6.

W związku z tym coraz więcej miast inwestuje w auto-
busy elektryczne, które są następcami trolejbusów. Nie 
emitują spalin, ale równocześnie nie są zależne od sieci 
trakcyjnej, gdyż wykorzystują energię zgromadzoną 
w akumulatorach. Warto również zwrócić uwagę na drugi 
typ pojazdów, gdyż również spełnia on wymogi stawiane 
przez Komisję Europejską. Trolejbus można zdefiniować 
jako „autobus przystosowany do zasilania energią elek-
tryczną z sieci trakcyjnej”7. Jest on formą pośrednią mię-
dzy tramwajem i autobusem, jednak pod względem kon-
strukcyjnym dużo bardziej zbliżony jest do drugiego ro-
dzaju środków transportu. Największy udział w liczbie 
trolejbusów w Polsce w 2016 roku, stanowiący niemal 
50%, miał Lublin (109), w Gdyni jeździły 93 pojazdy,  
a w Tychach 218. 

Praca taboru
W celu porównania autobusów elektrycznych z trolej-
busami przeprowadzono analizę rocznego przebiegu oraz 
czasu pracy. Do badań wykorzystano trasę trolejbusową A  
w Tychach. Ma ona początek na Dworcu PKP, a ostatnim 
przystankiem jest Tychy Zajezdnia (rys. 1). 

Długość trasy wynosi około 12,2 km. Do analizy przy-
jęto rozkład jazdy dla dni roboczych (dla 30 kwietnia 2018 
roku). Trolejbus pokonuje tę trasę w 31 minut (0,52 godziny). 

5 T. Bartosiński, R. Gogacz, J. Kuźmiński, Doświadczenia z rocznej eksploata-
cji autobusów elektrycznych w Warszawie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe”, 2016, nr 7–8, s. 26, http://www.autobusy-test.com.
pl/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid=355, 
23.01.2019.

6 W. Starowicz, Założenia europejskiej Zielonej Księgi dla transportu publicznego, „TTS 
Technika Transportu Szynowego”, 2007, nr 5–6, s. 61–63, http://yadda.icm.edu.
pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1775-6758?q=bw-
meta1.element.baztech-volume-1232-3829-tts_technika_transportu_szynowe-
go-2007-r__13_nr_5-6;5&qt=CHILDREN-STATELESS, 13.02.2019.

7 B. Molecki, Nowa definicja trolejbusu w Prawie o Ruchu Drogowym, „Autobusy: 
technika, eksploatacja, systemy transportowe”, 2013, nr 5, s. 27, http://www.
autobusy-test.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=624&I-
temid=311, 23.01.2019 r. 

8 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wykres, 23.01.2019 r.
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Z podanych wartości można obliczyć prędkość eksploata-
cyjną ze wzoru:

 

po podstawieniu danych do wzoru:
 

Według rozkładu linia jest obsługiwana w godzinach 
3:40–00:28, czyli przez 20 godzin i 48 minut na dobę. Do 
obliczeń zostanie przyjęty dobowy czas pracy 20 godzin. 
Teoretycznie, trolejbus, jeżdżąc nieprzerwanie (przy powyż-
szym założeniu), może pokonać tę trasę 38 razy. Jednak trze-
ba przyjąć czas, który należy poświęcić na przerwy. Pojazd 
będzie prowadzony przez 2 kierowców w ciągu doby, wyma-
gana będzie jedna zmiana – każdy będzie pracował 10 go-
dzin – tyle maksymalnie może prowadzić pojazd kierowca 
zgodnie z przepisami. Każdemu z nich przysługuje 45 minut 
przerwy9. W związku z tym łącznie na przerwy potrzebna 
jest 1 godzina 30 minut . Trolejbus wykonuje pracę przez  
18 godzin 30 minut. W tym czasie może pokonać daną trasę 
35 razy. Przyjęto założenie, iż w soboty, niedziele i święta ta-
bor pracuje 15 godzin na dobę. Do analizy niezbędna jest 
również liczba dni roboczych: 252 oraz pozostałych dni: 113 
(stan w 2018 roku). Zakładając, że trolejbus jeździ bez in-
nych przerw niż 45 minut dla kierowcy, jego przebieg dobo-
wy wyliczony z prędkości wynosi:

•	 dni robocze: s = 23,5 * 18,5 = 434,75 km
•	 soboty, niedziele i święta: s = 23,5 * 15 = 352,5 km.
 
W związku z tym przebieg roczny wynosi: 149 389,5 

km, a roczny czas pracy trolejbusu wynosi 6 357 h.
W przypadku elektrobusu przyjęto te same założenia do-

tyczące pokonywanej trasy i czasu pracy, jednak należy do-
datkowo uwzględnić czas niezbędny na doładowanie aku-
mulatorów. Przyjęto następujące założenia do obliczenia cza-
su w ciągu doby, który należy odliczyć od czasu pracy:

•	 zasięg na jednym ładowaniu 150 km10,

9 J. Stencel-Walter, Czas pracy kierowców w komunikacji miejskiej, http://www.
transport-publiczny.pl/wiadomosci/czas-pracy-kierowcow-w-komunikacji-miej-
skiej-47182.html, 23.01.2019 r.

10 Solaris Urbino 12 Electric, http://samochodyelektryczne.org/solaris_urbino_12_
electric.htm, 23.01.2019r.

•	 stacje ładowania znajdują się na początku i na końcu 
linii,

•	 jedno ładowanie trwa 10 minut,
•	 zasięg przy jednym ładowaniu za pomocą pantografu 

wynosi 23 km11,
•	 występuje konieczność każdorazowego doładowania, 

gdyż trasa jest zbyt długa, aby wystarczyło na dwu-
krotne jej pokonanie.

Po kursach na nocnym ładowaniu, czyli po pokonaniu 
trasy 12 razy (co zajmuje 6,24 godzin), za każdym razem 
autobus przed trasą będzie ładowany przez 10 minut. Będzie 
mógł jeździć od tego czasu jeszcze 12,26 godzin. W tym 
czasie pokona tę trasę 18 razy, więc łącznie na dobę 30 razy. 
Straty czasu ze względu na ładowanie wynoszą: 180 minut, 
czyli 3 godziny, w związku z tym czas pracy skraca się do 
15,5 godzin w dni robocze i 12 godzin w sobotę, niedzielę 
i święta. Liczba poszczególnych dni w roku jest taka sama, 
jak dla trolejbusów. Przebieg dobowy wynosi:

•	 w dni robocze: s = 23,5 * 15,5 = 364,25 km,
•	 w soboty, niedziele i święta: s = 23,5 * 12 = 82 km.

W związku z tym roczny przebieg dla autobusu elek-
trycznego jest równy 123 585 km, a roczny czas pracy wy-
nosi 5 262 h.

Wyniki zostały porównane na rysunkach 2 i 3.

11 M. Bartłomiejczyk, M. Połom, Integracja systemu energetycznego miejskiego transportu szy-
nowego i stacji ładowania autobusów elektrycznych – szansa czy zagrożenie?, „TTS Technika 
Transportu Szynowego”, 2015, nr 7–8, s. 13, https://www.researchgate.net/publica-
tion/286368725_Integracja_systemu_energetycznego_miejskiego_transportu_szy-
nowego_i_stacji_ladowania_autobusow_elektrycznych_-_szansa_czy_zagrozenie 
23.01.2019r.

Rys. 1. Przebieg linii trolejbusowej A w Tychach
Źródło: mapy google

Rys. 3. Porównanie rocznego czasu pracy analizowanych środków transportu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Porównanie rocznego przebiegu analizowanych środków transportu
Źródło: opracowanie własne
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Jak widać wartości dla elektrobusów są niższe, przez co 
cechuje się on niższą produktywnością. Wynika to z faktu, 
iż od pewnego momentu wykonywania pracy wymagane są 
przerwy na ładowanie.

analiza kosztów własnych 
Analiza została przeprowadzona dla następujących 
pojazdów: Solaris Trollino 12 oraz Solaris Urbino 12 
Electric, z uwzględnieniem wyżej przeprowadzonych 
obliczeń. Wyliczenia przeprowadzono przy użyciu arku-
sza kalkulacyjnego kosztu jednostkowego, gdzie koszty 
zostały podzielone na dwie grupy: bezpośrednie zależne 
od przebiegu oraz bezpośrednie zależne od czasu pra-
cy. W przypadku pojazdów elektrycznych nie oblicza się 
kosztów związanych z paliwami oraz olejami, lecz ener-
gii elektrycznej.

Zestawienie danych kosztowych z wyliczeniem kosztów 
jednostkowych zawarto w tabelach 1 i 2. 

Do kosztu wozokilometra należy doliczyć nakłady na 
infrastrukturę. W przypadku trolejbusów wzięto pod 
uwagę następujące dane 1 km linii kablowej: 240 000 zł, 
długość trasy: 12,2 km, koszt budowy jednej podstacji 
centralnego układu zasilania dla obsługi całej linii: 
3 000 000 zł, roczna amortyzacja: 4,5%, roczny przebieg: 
149 389,5 km.

Tabela 1 Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O. Wyszomirski (red.), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, 
UG, Gdańsk, 2007, s. 152.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O. Wyszomirski (red.), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, 
UG, Gdańsk, 2007, s. 152.

Arkusz kalkulacyjny kosztu jednostkowego transportu miejskiego 
(tabor trolejbusowy)

Lp. Składniki kosztów jednostki Przyjęte 
wielkości

Koszt 
zł/1 wzkm

Koszt 
zł/1 godz

1 2 3 4 5 6
I Koszty bezpośrednie zależne od 

przebiegu
- - - -

1. Energia trakcyjna: Zł/wzkm - 0,45 -
1.1. -cena 1 kWh prądu (netto) Zł 0,25 - -
1.2. -norma poboru prądu kWh/km 1,8 - -
2. Ogumienie: Zł/wzkm - 0,04 -
2.1. -cena jednej opony Zł 980 - -
2.2. -liczba kół Szt. 6 - -
2.3. -norma przebiegu ogumienia Km 147 999 - -
3. Obsługi i naprawy Zł/wzkm - 0,27 -
II Koszty bezpośredni zależne od czasu 

pracy
- - - -

4. Amortyzacja Zł/godz - - 43,26
4.1. -cena nowego pojazdu Zł 2 200 000 - -
4.2. -wysokość rocznego odpisu amor-

tyzacyjnego
% 12,5 - -

4.3. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 6357 - -
5. Wynagrodzenia kierowcy oraz 

narzuty (ZUS, FP):
zł/godz. - - 30,09

5.1. - miesięczne wynagrodzenie Zł 3 297 - -
5.2. -wielkość narzutów na wynagrodzenia % 20,74 - -
5.3. -średni miesięczny czas pracy 

kierowcy
Godz. 132,3 - -

6. Ubezpieczenia komunikacyjne Zł/godz - - 1,73
6.1. - ubezpieczenie Zł 11 012,05 - -
6.2. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 6357 - -
7. Podatek od środków transportu Zł/godz. - - 0,39
7.1. -roczna stawka podatku Zł 2449,37 - -
7.2. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 6357 - -
8. Razem koszty bezpośrednie Zł - 0,76 75,47

Arkusz kalkulacyjny kosztu jednostkowego transportu miejskiego 
(autobus elektryczny)

Lp. Składniki kosztów Jednostki Przyjęte 
wielkości

Koszt 
zł/1 wzkm

Koszt 
zł/1 godz

1 2 3 4 5 6
I Koszty bezpośrednie zależne od 

przebiegu
1. Energia trakcyjna: Zł/wzkm - 0,38 -
1.1. -cena 1 kWh prądu (netto) Zł 0,25 - -
1.2. -norma poboru prądu kWh/km 1,5 - -
2. Ogumienie: Zł/wzkm - 0,04 -
2.1. -cena jednej opony Zł 980 - -
2.2. -liczba kół Szt. 6 - -
2.3. -norma przebiegu ogumienia Km 147 999 - -
3. Obsługi i naprawy Zł/wzkm - 0,33 -
II Koszty bezpośredni zależne od czasu 

pracy
- - - -

4. Amortyzacja Zł/godz - - 60,34
4.1. -cena nowego pojazdu Zł 2 540 000 - -
4.2. -wysokość rocznego odpisu amor-

tyzacyjnego
% 12,5 - -

4.3. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 5262 - -
5. Wynagrodzenia kierowcy oraz 

narzuty (ZUS, FP):
zł/godz. - - 30,09

5.1. - miesięczne wynagrodzenie Zł 3 297 - -
5.2. -wielkość narzutów na wynagrodzenia % 20,74 - -
5.3. Średni miesięczny czas pracy 

kierowcy
Godz. 132,3 - -

6. Ubezpieczenia komunikacyjne Zł/godz - - 2,09
6.1. - ubezpieczenie Zł 11 012,05 - -
6.2. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 5262 - -
7. Podatek od środków transportu Zł/godz. - - 0,47
7.1. -roczna stawka podatku Zł 2449,37 - -
7.2. -roczny czas pracy pojazdu Godz. 5262 - -
8. Razem koszty bezpośrednie Zł - 0,75 92,99

Koszt budowy linii trakcyjnej wyniesie 2 928 000 zł. 
Koszt związany z infrastrukturą wynosi:

 
 

Po dodaniu go do wcześniej obliczonej wartości otrzy-
mano koszt wozokilometra o wartości: 2,55 zł. Aby w spo-
sób kompletny przedstawić koszty bezpośrednie, przeli-
czono je na stawkę jednoskładnikową uzyskując koszt za 
wozokilometr 5,76 zł/wzkm, i koszt za wozogodzinę 
135/40 zł/wzh.

W przypadku autobusów elektrycznych przeprowadzono 
te same obliczenia. Wzięto pod uwagę następujące wartości:

•	 punkt ładowania w zajezdni: 1 331 200 zł,
•	 punkt ładowania na przystanku końcowym: 374 400 zł,
•	 roczna amortyzacja: 10%,
•	 przebieg roczny: 123 585 km.
 
Koszt związany z infrastrukturą wynosi:

Po dodaniu go do wcześniej obliczonej wartości otrzy-
mano koszt wozokilometra o wartości: 2,43 zł.
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Rys. 4. Porównanie kosztów bezpośrednich zależnych od przebiegu trolejbusów i autobusów 
elektrycznych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Porównanie kosztów bezpośrednich zależnych od czasu pracy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Porównania kosztów za wozokilometr w stawce jednoskładnikowej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Porównania kosztów za wozogodzinę
Źródło: opracowanie własne

Dla pełnego porównania obliczonych wartości należy 
przeliczyć je na stawkę jednoskładnikową. Uzyskuje się 
wówczas koszt za wozokilometr 6,39 zł/wzkm i koszt za wo-
zogodzinę 150,10 zł/wzh.

Koszt jednego wozokilometra w stawce dwuskładniko-
wej dla obu pojazdów został porównany na rysunku 4.

Nakłady na wozokilometr w przypadku autobusu elek-
trycznego są niższe, różnica jest niewielka, jednak wraz ze 
wzrostem przejechanych kilometrów nabiera ona większego 
znaczenia. Przyczyną niższych kosztów są niższe nakłady na 
urządzenia do obsługi taboru oraz niższa norma poboru prądu. 
Powoduje to, że pomimo faktu, iż elektrobus ma mniejszy 
przebieg dobowy, to koszty jego eksploatacji są niższe. 

Porównano również cenę wozogodziny w stawce dwu-
składnikowej (rys. 5).

Różnica w cenie wozogodziny jest duża na korzyść trolej-
busów. Ma na to wpływ roczny czas pracy, który dla autobu-
sów elektrycznych jest krótszy ze względu na konieczność 
wykonywania przerw na ładowanie pojazdu. W ostatecznym 
porównaniu w stawce jednoskładnikowej za wozokilometr 
i wozogodzinę cena dla trolejbusu jest niższa (rys. 6 i 7). 

Podsumowanie
Wyniki porównania wskazują na większą efektywność 
trolejbusów. Świadczą o tym głównie wyliczone koszty 
bezpośrednie przedsiębiorstwa transportowego w staw-
ce jednoskładnikowej za wozokilometr oraz wozogodzinę. 
Infrastruktura ma znaczący wpływ na cenę wozokilometra, 
gdyż jest głównym składnikiem kosztów bezpośrednich za-
leżnych od przebiegu (ponad udziału). Największy wpływ 
na koszty własne przedsiębiorstwa ma efektywny czas pra-
cy taboru. Jego wydłużanie pozwoli na stopniowe obniże-
nie wydatków. Konieczność postoju na ładowanie znacząco 
zwiększa koszty eksploatacji pojazdu, przez czasowe wyłą-
czenie go z pracy. W przypadku zastosowania innego sys-
temu ładowania, który nie wymaga postojów (np. wyko-
rzystanie sieci trakcyjnej trolejbusów), koszty eksploatacji 
elektrobusu mogłyby być bardziej korzystne. Jednak obec-
nie najpopularniejsza jest metoda założona w obliczeniach. 
Trolejbus okazuje się tańszy w eksploatacji.
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W związku z artykułem Krawiec S., Krawiec K. „Wdrażanie autobusów 
elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka” 
postanowiłem odnieść się do poruszanych w nim kwestii, i to zarówno 
w zakresie samej treści artykułu, jak i bardziej ogólnie, do zagadnień zwią-
zanych z wdrażaniem autobusów elektrycznych do eksploatacji.

Przede wszystkim, uważam, że bardzo dobrze, iż autorzy zdecydowali 
się poddać analizie to zagadnienie. Brakuje bowiem profesjonalnych pu-
blikacji na ten temat, wiele publikacji medialnych bardzo upraszcza tę 
problematykę i posługuje się stereotypami. Autobusy elektryczne wprowa-
dzane są w wielu miastach, ale niestety w niektórych przypadkach można 
odnieść wrażenie, że decydenci ulegając swego rodzaju modzie na „elek-
tryki”, nie mają pomysłu jak je efektywnie wykorzystać. Stąd każda publi-
kacja, zawierająca próbę usystematyzowania i analizy zagadnień związa-
nych z wdrażaniem autobusów elektrycznych do eksploatacji, zasługuje na 
uwagę. Po zapoznaniu się z treścią artykułu postanowiłem podzielić się 
pewnymi spostrzeżeniami i uwagami.

Przede wszystkim należy zauważyć nietrafność tytułu artykułu w sto-
sunku do jego zawartości, tekst bowiem nie opisuje niemal żadnych aspek-
tów praktycznych, poza zdawkowym wymienieniem nazw przedsiębiorstw, 
w dodatku wybranych raczej przypadkowo, gdyż pomija się niektóre posia-
dające już realne doświadczenie w eksploatacji autobusów elektrycznych.

Autorzy w pierwszej części artykułu opisują bariery utrudniające osiągnięcie 
w transporcie zbiorowym 100% autobusów elektrycznych i ta część artykułu, 
moim zdaniem, trafnie ujmuje to zagadnienie. Ale aspekt ten jest omówiony 
wyłącznie od strony teoretycznej i brak jest jakichkolwiek odniesień do realizo-
wanych obecnie i planowanych działań praktycznych w tym zakresie, prowa-
dzących do pokonania lub zniwelowania tych barier, a tu wiele przykładów prak-
tycznych, choćby tylko z rynku polskiego można by przytoczyć. Poza tym autorzy 
odnoszą się tylko do barier, a przecież poza barierami praktyka gospodarcza 
w Polsce i w Europie stwarza w tej chwili cały szereg zachęt do wprowadzania 
takiego środka transportu i o tych aspektach też warto by było napisać.

W drugiej części artykułu autorzy prezentują 3 warianty i 4 postawy (stra-
tegie) wymiany floty autobusowej na 100% pojazdów elektrycznych. I tu rodzi 
się fundamentalne pytanie dla wartości całego artykułu: dlaczego prezento-
wane modele uwzględniają tylko plan wymiany 100% taboru? Takich planów 
nie ma żadne liczące się w skali kraju duże miasto. O takim planie mówio-
no w przypadku Zielonej Góry, ale już na obecnym etapie władze miasta 
i przedsiębiorstwa komunikacyjnego sugerują pozostawienie pewnej części 
floty z innym rodzajem napędu. Może jeszcze można wymienić Jaworzno, ale 
tak czy inaczej takie podejście oznacza, że artykuł dotyczy tylko niszowego 
zagadnienia i nie obejmuje polityki i planów żadnego z kluczowych, dużych 
polskich miast i zdecydowanej większości pozostałych w Europie. Wszystkie 
duże polskie miasta przewidują bowiem w swoich strategiach dywersyfika-
cję floty, w której pojazdy elektryczne będą stanowiły część floty autobusów 
(procentowy jej udział w tych planach jest zróżnicowany lub wręcz nieokre-
ślony), a pozostałe będą to autobusy hybrydowe, z napędem gazowym czy 
nawet diesle nowych generacji. Oczywiście w skali całego świata można 

1 Artykuł opublikowany w numerze 3 w 2019 r.

znaleźć przykłady wprowadzenia 100% floty autobusów elektrycznych, np. 
w Chinach, ale relacje społeczno – polityczne tam panujące, a co za tym 
idzie metody działania w gospodarce, nie są miarodajne dla demokratycz-
nych społeczeństw Europy, a w tym Polski. W swoich rozważaniach autorzy 
zupełnie pominęli autobusy z ogniwami paliwowymi (np. wodorowe), które 
de facto są obecnie autobusami elektrycznymi, wyposażonymi we własny, 
mobilny generator energii elektrycznej, co powoduje, że ich parametry i moż-
liwości ruchowe są zupełnie odmienne niż te, przedstawione przez autorów 
przy opisie charakterystyki autobusów elektrycznych.

Wracając do opisanych w artykule wariantów należy od razu wyklu-
czyć pierwszy z opisanych, gdyż nie ma miasta w Polsce, w którym dałoby 
się go zaimplementować. Nawet w małych miastach istnieją dziś obiegi 
autobusów przekraczające 300 km dziennie, czyli przy parametrach auto-
busów elektrycznych przyjętych przez autorów, nie ma możliwości zacho-
wania aktualnej struktury zadań przewozowych, chyba żeby wyszukiwać 
„na siłę” zadania o niskim przebiegu dziennym, ale wtedy oznaczałoby to 
rozproszenie autobusów elektrycznych na wielu liniach mieszanych z ta-
borem o napędzie dieslowskim, co zaprzecza sensowi wprowadzania ta-
boru elektrycznego, gdyż ten powinien – zwłaszcza w początkowym etapie 
wdrażania – być skoncentrowany na liniach przebiegających przez miejsca 
o szczególnej wrażliwości ekologicznej. Tak więc realne są tylko strategie 
druga i trzecia. Brak jest tu jakichkolwiek odniesień do praktyki.

Odnośnie postaw (strategii) to, sami autorzy przyznają, że spośród 4 
opisanych pierwsza jest tylko teoretyczna, gdyż niesie ogromne ryzyko ope-
racyjne (pomijając podobnie jak autorzy aspekt ekonomiczny) i nikt się na 
nią nie zdecydował. Podobnie należy ocenić strategię czwartą, też tylko 
jako rozważanie teoretyczne, z tego samego powodu, gdyż w istocie różni-
ca między nimi polega na podmiocie podejmującym decyzję: w wariancie 
pierwszym jest to decyzja wewnętrzna przedsiębiorstwa, a w wariancie 
czwartym jest przedsiębiorstwu narzucona. Pozostają więc strategie 2 i 3, 
przy czym strategię 2 można rozważać tylko z pominięciem aspektów eko-
nomicznych, gdyż jeśliby uwzględnić jej koszty, w zdecydowanej większości 
przypadków okaże się niewykonalna w praktyce. Przyznają to sami autorzy 
pisząc, iż żaden operator w Polsce się na nią nie zdecydował. W strategii 3, 
poza zdawkowym wymienieniem nazw przedsiębiorstw komunikacyjnych, 
nie ma żadnych przykładów jak ten proces wygląda w praktyce.

W ostatniej części artykułu autorzy przedstawiają projekty badawcze wy-
konywane z udziałem Politechniki Śląskiej i NCBR. Jednak tytuł tej części 
artykułu lepiej by brzmiał, gdyby użyć sformułowania „Wybrane projekty…”, 
gdyż obecne sformułowanie sugeruje, że są to wszystkie projekty z tego za-
kresu, a to nie jest prawdą.

Podsumowując należy wyrazić uznanie autorom za podjęcie w artykule 
bardzo ważnego zagadnienia i jak na razie słabo opisanego w profesjonal-
nych publikacjach, jednak lektura zawartości artykułu pozostawia pewien 
niedosyt i skłoniła mnie do podzielenia się przedstawionymi wyżej uwagami.

Mariusz Szałkowski

mgr inż., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie,  
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: mszalkow@mpk.krakow.pl

Polemika z artykułem

„Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego  
– teoria i praktyka” autorstwa Stanisława krawca i krzysztofa krawca1 



 

 

 

 

 

KOKONAT po raz piąty 

Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz 
działające przy niej Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych organizuje w dniach 
11-12 kwietnia 2019 roku piątą edycję Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Transportu „KOKONAT 2019”.  

Celem konferencji jest integracja ambitnych studentów i doktorantów kierunków związanych 
z transportem. Wydarzenie pozwala zrozumieć holistyczne podejście do praktycznych kwestii 
rozwiązań transportowych. Jej celem jest również szerzenie wiedzy na temat transportu. Tak, 
jak podczas poprzednich czterech edycji, już w kwietniu mury Politechniki Krakowskiej będą 
miejscem gdzie młodzi transportowcy będą mieli szansę się zaprezentować, nawiązać 
kontakty, zbudować grupy projektowe i badawcze oraz znaleźć inspiracje do dalszych prac. 
Podczas ubiegłorocznej edycji zgromadzeni mieli okazję wysłuchać 44 prelegentów 
reprezentujących 13 uczelni z 9 miast Polski i Ukrainy. Oprócz tego corocznie na 
uczestników konferencji czekają wystąpienia zaproszonych gości. Podczas czterech edycji 
udało się zainteresować środowiska naukowe z całej Polski. Uczelnie z Krakowa, Gdańska, 
Warszawy, Gdyni, Szczecina, Białegostoku, Poznania, Katowic i Dniepropietrowska były 
reprezentowane przez młodych adeptów transportu, budownictwa i gospodarki 
przestrzennej. Poruszono tematy planowania systemów komunikacyjnych, transportu 
publicznego i kolejowego, ruchu pieszego i rowerowego, zrównoważonego transportu, 
zarządzania i sterowania ruchem, inżynierii ruchu drogowego  
i kolejowego, modelowania w transporcie oraz jego powiązań z urbanistyką i gospodarką 
przestrzenną. 

Jubileuszowa, piąta edycja konferencji „KOKONAT” odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia  
w murach Politechniki Krakowskiej. Do 5 marca Organizatorzy czekają na zgłoszenia 
czynnego udziału z prezentacją pecha kucha lub posterem. Wszystkie aktualne informacje 
można znaleźć na stronie internetowej http://knsk.org/kokonat-2019/. Zapraszamy również 
do śledzenia fanpage’a KNSK na Facebooku (www.facebook.com/knsk.pk) i profilu  
na Instagramie (www.instagram.com/knsk).  

Warto dodać, że Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych to prężnie działające koło, 
które corocznie organizuje warsztaty transportowo-urbanistyczne „Ripari Urbo – napraw 
miasto!”. Realizowany w ramach nich projekt „Miechów MoviGo” otrzymał wyróżnienie  
w kategorii „Projekt Roku 2018” w konkursie „StRuNA 2018”. Drugą nagrodą zdobytą w tym 
prestiżowym konkursie jest wyróżnienie w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”. KNSK 
angażuje się także w wiele innych ważnych wydarzeń – w 2016 roku pod opieką Zakładu 
Systemów Komunikacyjnych we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016 odbyły się "Warsztaty ŚDM", których celem było wypracowanie 
koncepcji obsługi transportowej podczas ŚDM w Krakowie. 
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w konkursie „StRuNA 2018”. Drugą nagrodą zdobytą w tym prestiżowym konkursie jest wyróżnienie 
w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”. KNSK angażuje się także w wiele innych ważnych wydarzeń 
– w 2016 roku pod opieką Zakładu Systemów Komunikacyjnych we współpracy z Komitetem Orga-
nizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbyły się "Warsztaty ŚDM", których celem było 
wypracowanie koncepcji obsługi transportowej podczas ŚDM w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


