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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Sabina Mateja, Joanna Wachnicka
Traffic safety threats on intersections with the tram line located next to the 
road and improvement measures
Abstract: The article presents the analysis of traffic conflicts and 
questionnaire surveys as a tool to improve safety on street inter
sections with a tram line located next to the road. Its main pur
pose was to distinguish the role of conflict research and users opin
ions on those intersections in order to identify occurred problems. 
Approximated problems resulting from location the track infra
structure on one side of the road have been presented. The analysis 
conflict of wheeled vehicles and pedestrians traffic with tram traffic 
and presentation of the most common causes of conflict situations  
have been shown. Problems affecting the occurrence of conflicts 
were identified The geometry of the road system, the organization 
of traffic and behaviors of road users was taken in account. Also ex
amples research of conflicts which were carried out on intersections 
with a tram line located next to the road have been listed. Attention 
was turned to research aimed at road users who can express opinions 
on the use of road infrastructure. The last part presented examples 
of solutions for identified problems aimed at improving traffic con
ditions on such intersections.
Key words: safety, conflict, tram, intersection. 

Andrzej Krych
Energy consumption as a criterion for the optimization of urban public 
transport
Abstract: The review of data on the use of energy and energy con
sumption in public transport has been used to explore the relation
ship between its various optimization fields and transport energet
ics. The similarity of the energy effect with the normative modal 
split and the separation of the functionality of the transport work 
between the components of the public transport system was pointed 
out. The influence of street traffic organization (traffic speed) and ac
tivities rationalizing timetables have also been illustrated. Particular 
attention was paid to tram transport where there are significant dif
ferences in the operational energy use (depending on the kinetics 
in the scheduled traffic) and service (complementary to the final 
energy consumption). Innovations in drives have been addressed, 
paying attention to the increase in the operational energy consump
tion in a modern tram fleet and the potential of electric buses.
The summary points to the need for energy management based on 
monitoring of annual demand, the study of operational consump
tion, control of final consumption, which would enable planning 
interventions in the transport system, broader exchange of experi
ences and dissemination of best practices. It is postulated in the 
process of application of various activities to use the analysis of en
ergy benefits independently from conventional analyzes of costs and 
economic benefits. The criterion of energy intensity is considered to 
be the leading in the development of sustainable mobility.
Key words: energy consumption, optimization of public transport, 
sustainable development.

Małgorzata Figura, Katarzyna Solecka
Evaluation of urban public transport system in Kraków and Oświęcim by 
elderly people and disabled persons 
Abstract: The public transport system is one of the key factors de
termining the economic and social development of modern cities, 
faced with the goal of providing convenient connections between 
different areas of the functional structure, i.e. ensuring high com
fort and short travel time, while minimizing environmental impact. 
However, it is worth asking: is creating such a transport system 
possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of 
satisfying the needs of all users? More and more modern planners 
and transportation engineers are facing this dilemma. According to 
many scientific publications, universal design is the answer, hence 
shaping public spaces and the transport systems with awareness of 
the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physi
cal ability and health condition. Elderly people above 60 years of 
age and the disabled, who have various types of mental, physical 
and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. 
These groups of people encounter many architectural and transpor
tation barriers in their daily lives that make it impossible for them 
to move freely, thus limiting their access to education, employment 
and culture. This article defines the concepts of elderly and disabled 
people and presents the barriers most frequently encountered in city 
transport systems. The results of the survey studies conducted in 
Oświęcim and Kraków concerning assessment of public transport 
and its adaptation to elderly and disabled people are a significant 
part of this article. Results and conclusions obtained from studies 
can be an inspiration for other cities that want to create a transport 
system adapted to the needs of the analyzed group.
Key words: public transport, elderly people, disabled people.

Grzegorz Dyrkacz
Passenger safety in tram transport in Kraków
Abstract: Collective transport in cities and communes is an indis
pensable element of their functioning. Local  governments should 
constantly strive to continuously improve the quality of public 
transport, so that efficient, comfortable and reliable collective trans
port would be an attractive alternative to individual transport.
The article presents the subject of safety in tram transport on the ex
ample of the Municipal Transport Company. in Kraków (MPK SA.).  
Safety of carried passengers is one of the priorities of the Kraków 
public transport operator operations. Values   of several safety indica
tors in the years 2016–2018 are presented in the article. Particular 
attention has been paid to the possibility of tram drivers impact on 
dangerous events. MPK S.A. in Kraków, through numerous social 
campaigns focused on the accidents prevention, as well as continu
ous exchange of rolling stock for more modern vehicles,  strives to 
properly care for the safety of employees as well as the passengers of 
Kraków's public transport.
Key words: public transport, tram transport, passengers’ safety.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz 
badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego 
głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz 
opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji 
występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokali
zacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy 
konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz 
z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konflikto
wych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na wy
stępowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu 
drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi. 
Przedstawiono również przykłady badań konfliktów wykonanych na 
skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym obok jezdni. Zwrócono 
uwagę na badania skierowane do użytkowników drogi, mogących wy
razić opinie na temat korzystania z infrastruktury drogowej. W ostat
niej części zaprezentowano przykłady rozwiązań dla zidentyfikowanych 
problemów, mających na celu poprawę warunków ruchu na danych 
skrzyżowaniach.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, konflikt, tramwaj, skrzyżowanie. 

Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu  
na przejazdach przez torowisko tramwajowe 
obok jezdni oraz środki poprawy1

Wprowadzenie
Wzrost stopnia motoryzacji oraz nieustanny rozwój ruchu 
kołowego w znacznym stopniu wpływają na warunki pa
nujące na drogach. Rosnące natężenia oraz zwiększające się 
potrzeby generują kolejne pojazdy w sieci transportowej. 
Skumulowanie różnych środków transportu prywatnego 
i publicznego na ograniczonym obszarze drogi powoduje 
występowanie sytuacji konfliktowych między uczestnikami 
ruchu. Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeń
stwa oraz wykorzystywanie rozwiązań minimalizujących 
liczbę punktów kolizyjnych jest niezwykle ważne w fazie 
projektowania elementów infrastruktury drogowej. Metody 
analizy opierają się w dużej mierze na danych historycznych 
o zdarzeniach drogowych, odnotowanych w poszczegól
nych miejscach. Bazowanie wyłącznie na zaistniałych już 
incydentach ma liczne niedoskonałości, takie jak brak do
kładności zebranych danych czy niewystarczająca ilość in
formacji na temat poszczególnych zdarzeń, których również 
może być zbyt mało, by zaobserwować jakieś zależności. 
W ciągu ostatnich lat badania bezpieczeństwa skierowano 
na zapobieganie występowania skutków sytuacji konflik
towych. Ciągła kontrola ochrony użytkowników dróg oraz 
działania podnoszące poziom bezpieczeństwa ograniczają 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: S. Mateja 
70%, J. Wachnicka 30%.

ryzyko występowania zdarzeń drogowych o tym samym 
charakterze na przedziale kolejnych lat w danej lokalizacji. 
Analizując konflikty z ruchem tramwajowym, należy do
datkowo zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie są z nimi 
związane. W związku z drogą hamowania taboru oraz jego 
gabarytami skutki zdarzeń drogowych z udziałem tram
waju są kilkukrotnie poważniejsze niż w przypadku pojaz
dów kołowych. Ponadto wystąpienie incydentu na obszarze 
torowiska powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu 
tramwajowego w jednym kierunku, a w przypadku ruchu 
jednotorowego na całym odcinku. Ważnym elementem 
analizy bezpieczeństwa jest nie tylko przeprowadzenie po
miarów wielkości ruchu na danym skrzyżowaniu, ale rów
nież uzyskanie opinii użytkowników dróg, którzy mają bez
pośrednią styczność z infrastrukturą oraz organizacją ruchu. 
W artykule przedstawione zostaną zagrożenia bezpieczeń
stwa ruchu na skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym 
obok jezdni oraz przykłady środków poprawy warunków 
w lokalizacjach konfliktowych. Przedstawione wyniki analiz 
pochodzą z pracy dyplomowej autorki [1].

Struktura konfliktów
Infrastruktura torowa, po której odbywa się ruch tramwa
jowy, składa się z torowiska, sieci trakcyjnej, systemów ste
rowania, przystanków pasażerskich oraz innych obiektów 
budowlanych. Torowiskiem tramwajowym nazywamy pas 
terenu, po którym przebiega konstrukcja torów tramwajo
wych wraz z urządzeniami i obiektami umożliwiającymi ich 
eksploatację [2]. Położenie torowiska w przekroju drogi po
winno być dostosowane do istniejących warunków ruchu. 
Wyróżnić można takie lokalizacje jak: torowisko między 
jezdniami, torowisko obok jezdni czy torowisko niezależne. 
W tym artykule skupiono się wyłącznie na liniach tramwa
jowych, których tabor porusza się po infrastrukturze po
prowadzonej obok jezdni, ze względu na liczbę konfliktów 
i warunki ruchu pojazdów korzystających z dróg podpo
rządkowanych, przecinających trajektorie ruchu pojazdów 
szynowych.

Torowisko tramwajowe zlokalizowane obok jezdni znaj
duje się w granicach drogi publicznej, jednak odseparowa
ne jest od obszaru, po którym poruszają się pojazdy kołowe. 
Bariery między ruchem szynowym a pozostałymi użytkow
nikami drogi tworzone są głównie przez pasy zieleni oraz 
krawężniki (rys. 1). Możliwe jest poprowadzenie dwutoro
wej infrastruktury po jednej stronie drogi lub rozdzielenie 
kierunków ruchu tramwajowego po obu stronach poprzez 
infrastrukturę jednotorową [3].
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Konflikty z taborem poruszającym się na tak usytuowa
nym torowisku występują głównie na skrzyżowaniach dróg 
podporządkowanych z infrastrukturą torową. Najczęstszymi 
uczestnikami zdarzeń w grupie kołowej są pojazdy włącza
jące się lub wyłączające z ruchu drogi nadrzędnej. Nato
miast konflikty z ruchem pieszym zlokalizowane są w oko
licy dojść do przystanków pasażerskich oraz na wyznaczo
nych przejściach przez torowisko.

Konflikt tramwaj–pojazd
Konflikty między taborem tramwajowym a pojazdem ko
łowym występują zazwyczaj w obrębie krzyżowania się to
rowiska z torem ruchu pojazdu. Wynika to głównie z faktu, 
że większość dróg szynowych jest fizycznie oddzielona od 
jezdni. Skutkiem konfliktu może być wystąpienie zdarzenia 
drogowego z udziałem tych dwóch grup pojazdów, w kon
sekwencji poszkodowanymi są zazwyczaj kierujący oraz 
pasażerowie samochodów, a w przypadku poważniejszego 
incydentu również pasażerowie transportu publicznego [5].

Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych z winy kieru
jącego pojazdem:

•	 brak poszanowania sygnalizacji świetlnej, oznakowa
nia pionowego lub poziomego;

•	 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu;
•	 niedozwolone manewry (w prawo lub w lewo);
•	 rozproszenie uwagi, wynikające z rozmowy z pasaże

rem lub korzystania ze sprzętu elektronicznego (np. 
telefonu komórkowego);

•	 niedostateczna widoczność;
•	 brak świadomości występowania ruchu tramwajowe

go na skrzyżowaniu;
•	 niewłaściwe parkowanie [6].

Według danych z raportu opublikowanego przez 
Komendę Główną Policji w 2017 roku doszło do 23 262 
wypadków w terenie zabudowanym, co stanowi 71% 
wszystkich zdarzeń (tab. 1). Przejazdy tramwajowe, które 
są głównym miejscem występowania konfliktów tramwaj 
– pojazd, znajdują się na 9. miejscu w klasyfikacji miejsc 
zdarzeń drogowych w 2017 r. (tab. 2). Odnotowano tam 
170 wypadków, co stanowi blisko 1% z wszystkich wypad
ków w terenie zabudowanym [7]. Oczywiście, aby szczegó
łowo odnieść się do danych statystycznych, należałoby 
przeanalizować odnotowane zdarzenia w stosunku do dłu
gości sieci drogowej i tramwajowej. Wymaga to jednak sze
rokich studiów i dużej pracy, gdyż należałoby wykonać sa
modzielnie pomiary sieci tramwajowych w poszczególnych 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny drogi z dwutorową linią tramwajową obok jezdni
Źródło: [4]

Wypadki drogowe w obszarze zabudowanym i niezabudowanym

Obszar
Wypadki Zabici Ranni

ogółem % ogółem % ogółem %

zabudowany 23 262 71 1 238 43,7 27 014 68,4

niezabudowany 9 498 29 1 593 56,3 12 452 31,6

Ogółem 32 760 100 2 831 100 39 466 100

Tabela 1

Tabela 2
Źródło: [7]

Źródło: [7]

Wypadki drogowe z 2017 r. wraz ze skutkami  
wg miejsca występowania

Miejsce zdarzenia
Wypadki Zabici Ranni

Ogółem % Ogółem % Ogółem %

Jezdnia 24198 73,9 2198 77,6 30306 76,8

Przejście dla pieszych 4322 13,2 267 9,4 4309 10,9

Pobocze 967 3 150 5,3 1155 2,9

Skarpa, rów 695 2,1 100 3,5 865 2,2

Chodnik, droga dla pieszych 589 1,8 22 0,8 628 1,6

Wyjazd z posesji, pola 283 0,9 12 0,4 328 0,8

Parking, plac, MOP 257 0,8 7 0,2 270 0,7

Przystanek komunikacji publicznej 170 0,5 8 0,3 177 0,4

Przejazd tramwajowy, torowisko 170 0,5 11 0,4 220 0,6

Droga dla rowerów, przejazd, śluza 803 2,5 8 0,3 821 2,1

Most, wiadukt, estakada, tunel 100 0,3 7 0,2 130 0,3

Przejazd kolejowy – niestrzeżony 43 0,1 19 0,7 49 0,1

Przejazd kolejowy – strzeżony 14 0 6 0,2 26 0,1

Pas dzielący jezdnię 34 0,1 4 0,1 33 0,1

Przewiązka na drogach dwujez-
dniowych 20 0,1 1 0 20 0,1

Roboty drogowe, oznakowanie 
tymczasowe 95 0,3 11 0,4 129 0,3

miastach. Obecnie takie dane nie są zbierane w jednym 
miejscu. Tabele 1 i 2 mają na celu jedynie pomóc w poka
zaniu, że przejazdy tramwajowe to miejsca, gdzie nie zda
rza się może tak dużo wypadków, jak na przykład na przej
ściach dla pieszych, ale warto się nimi zająć w kontekście 
brd. Jak zostanie przedstawione w dalszej części artykułu, 
konieczne jest indywidualne podejście do tematu przejaz
dów tramwajowych. Pozwoli to na wybór najefektywniej
szych środków poprawy brd w tych miejscach. 

Główną przyczyną występowania zdarzeń drogowych 
na przejeździe tramwajowym jest nieustąpienie pierwszeń
stwa przyjazdu [7]. Czynników oddziaływujących na takie 
zachowania kierowców może być dużo. Na skrzyżowaniach 
z torowiskiem tramwajowym wpływ na bezpieczeństwo ma 
geometria, odległość torowiska od jezdni, widoczność, pro
gram sygnalizacji świetnej czy oznakowanie drogowe. 

Konflikt tramwaj–pieszy
Konflikty między taborem tramwajowym a pieszym naj
częściej mają miejsce na wyznaczonych przejściach dla 
pieszych lub na peronach przystankowych. Występują sy
tuacje, kiedy na skutek konfliktu dochodzi do wypadku, 
gdy piesi przechodzą w miejscach niewyznaczonych, jed
nak takie zachowanie dopuszczalne jest tylko przy toro
wisku niewyodrębnionym z jezdni. W przypadku torowisk  
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wyodrębnionych z jezdni, przejście przez torowisko dozwo
lone jest wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. 
Niezastosowanie się do tych praw o ruchu drogowym po
woduje, że odpowiedzialność za spowodowanie sytuacji nie
bezpiecznej jest wyłącznie po stronie pieszego. Zdarzenia 
drogowe, których uczestnikami są piesi, zazwyczaj niosą za 
sobą bardzo groźne skutki, co wynika z gabarytów, masy, 
prędkości pojazdu szynowego oraz braku jakiejkolwiek 
ochrony ze strony człowieka.

Najczęstsze przyczyny wypadków z winy pieszych w ob
szarze przystanków pasażerskich oraz przejść przez torowisko:

•	 pośpiech, spowodowany zbliżającym się pojazdem 
komunikacji miejskiej;

•	 brak poszanowania sygnalizacji świetlnej;
•	 rozproszenie wynikające z korzystania ze sprzętu 

elektronicznego (np. telefonu komórkowego);
•	 skłonność do wybierania najkrótszej trasy po niewy

znaczonych ścieżkach (przez torowisko);
•	 nagromadzenie pasażerów w godzinach szczytowych 

na ograniczonym obszarze przystanku;
•	 ograniczenie widoczności drugiego toru przez stojący 

tramwaj;
•	 brak uwagi (niezauważenie nadjeżdżającego tramwa

ju z drugiego kierunku) [4].

Najczęściej występującym rodzajem zdarzenia drogowe
go z udziałem pieszych jest „najechanie na pieszego”. 
Według danych z raportu opublikowanego przez Komendę 
Główną Policji i przedstawionych w tabeli 3 w 2017 roku 
doszło do 10 wypadków tego typu z winy motorniczego 
lub kierowcy trolejbusów.

•	 widoczność między tramwajami a innymi uczestnika
mi ruchu,

•	 percepcja systemu oraz przekazywanie informacji 
użytkownikom drogi,

•	 ochrona i zabezpieczenia [8].

Pierwszy z nich składa się z zachowania odpowiedniej 
przestrzeni widoczności. Gęsta zabudowa, geometria drogi 
czy przydrożna zieleń są podstawowymi czynnikami wpły
wającymi na ograniczenie widoczności kierowców. Ważnym 
elementem oddziaływającym na występowanie konfliktów 
jest geometria skrzyżowań. Układ dróg zbliżających się do 
skrzyżowania oraz kąt, pod którym droga przecina się z to
rowiskiem tramwajowym, jest głównym elementem, który 
oddziałuje na warunki ruchu oraz decyzje podejmowane 
przez kierowców. Najbezpieczniejsza oraz najbardziej kom
fortowa sytuacja w przypadku przecinania się drogi z dwu
torową infrastrukturą torową jest wtedy, kiedy kąt między 
torowiskiem a drogą przecinającą torowisko wynosi 90o 

(rys. 2b). Pozwala to na ocenę sytuacji na torowisku w obu 
kierunkach (zauważenie taboru z większej odległości) oraz 
ustąpienie pierwszeństwa w momencie jego przejazdu. 
Odpowiedni kąt między drogą a torowiskiem powinien być 
szczególnie uwzględniany wtedy, gdzie torowisko znajduje 
się na łuku poziomym i jego widoczność może być ograni
czona [8].

 

Wypadki drogowe typu „najechanie na pieszego” z 2017 r.  
ze sprawcami wypadków wg pojazdu

Pojazd Wypadki Zabici Ranni

Samochód osobowy 4388 268 4367

Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t 225 38 193

Pojazd nieustalony 225 8 218

Rower 165 - 154

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 t 78 30 53

Motorower 30 1 29

Motocykl 51 7 51

Autobus komunikacji miejskiej 45 4 42

Autobus inny 14 2 12

Ciągnik rolniczy 4 1 3

Tramwaj, trolejbus 10 - 10

Czterokołowiec 3 1 2

Inny pojazd 10 1 10

Identyfikacja problemów
Elementy projektowe
Uwzględnienie poziomu bezpieczeństwa poszczególnych 
uczestników ruchu jest bardzo ważne w fazie projektowa
nia. W tym celu przy tworzeniu koncepcji budowy infra
struktury tramwajowej należy wziąć pod uwagę trzy głów
ne aspekty:

Tabela 3

Źródło: [7]

Rys. 2. Skrzyżowanie dróg przed przebudową (a) oraz po przebudowie do wlotów prostopadłych (b) 
Źródło: [6]

Warto zwrócić uwagę na wydzielenie dodatkowego pasa 
ruchu lub odpowiedniej powierzchni akumulacji – stoso
wane w przypadku, gdy pojazdy z drogi głównej, wykonu
jąc manewr skrętu, krzyżują się z równolegle biegnącą in
frastrukturą torową (rys. 3a). Umożliwia to ustawienie się 
pojazdów prostopadle do torowiska, ułatwiając tym samym 
ocenę sytuacji na torowisku. Wpływ na widoczność, ale 
również na skutki możliwych konfliktów ma lokalizacja 
elementów infrastruktury torowej. Ustawienie stałej 
i sztywnej przeszkody bezpośrednio przy skrzyżowaniu 
może skutkować znacznym zwiększeniem konsekwencji 
ewentualnego zdarzenia drogowego na danym przecięciu 
dróg. Dlatego też ważnym elementem jest wyznaczenie 
obszarów wolnych od przeszkód w obrębie skrzyżowań 
(rys. 3b). Długość takich stref pozbawionych stałych ele
mentów zależna jest od odległości zatrzymania tramwaju 
oraz jego dopuszczalnej prędkości [6].

 Kolejne dwa aspekty odnoszą się głównie do sterowania 
ruchem, informowania użytkowników drogi czy rozdziele
nia trajektorii poszczególnych grup od siebie. Środki wyko
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rzystywane do kierowania ruchem to przepisy, znaki drogo
we pionowe i poziome, sygnalizacja świetlna czy nadzór 
i kontrola ruchu. Wybór odpowiedniej metody w fazie pro
jektowania do prowadzenia ruchu na skrzyżowaniu zależy 
głównie od wielkości natężeń w danym miejscu oraz od 
indywidualnych uwarunkowań terenowych [9]. Na skrzy
żowaniach o niewielkim natężeniu najczęściej stosowane są 
oznakowania poziome i pionowe, których głównym zada
niem jest regulowanie i prowadzenie ruchu, a także ostrze
ganie i informowanie odbiorców. Sygnalizacja świetlna wy
korzystywana jest na większych skrzyżowaniach oraz 
w przypadkach, gdy inna metoda prowadzenia ruchu była
by niewystarczająca do zachowania odpowiedniego pozio
mu bezpieczeństwa. Zadaniem sygnalizacji świetlnej jest 
segregacja kolidujących ze sobą potoków ruchu w czasie.

W przypadku pojazdów samochodowych problemem 
jest zastosowanie niedostatecznej liczby środków sterowa
nia ruchem na przejazdach. Kontrolowanie ruchu na skrzy
żowaniach z torowiskiem tramwajowym jedynie poprzez 
oznakowanie pionowe jest często niewystarczające. Duża 
liczba przejazdów przez infrastrukturę torową czy nieza
pewnienie odpowiednich warunków widoczności i bezpie
czeństwa powodują występowanie kolizji, najczęściej zde
rzeń bocznych pojazdów. W związku z tym ważnym ele
mentem w organizacji ruchu jest informowanie oraz 
zwrócenie uwagi użytkowników dróg na występujący ruch 
szynowy w obrębie skrzyżowania. Ponadto, jeśli istnieje 
taka możliwość, to również odseparowanie ruchu kołowego 
od tramwajowego. Rozdzielenie możliwości przemieszcza
nia się poszczególnych uczestników drogi w czasie eliminu
je prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego. 
W tym celu wykorzystane mogą zostać takie środki jak: 
oznakowania poziome i pionowe oraz sygnalizacja świetlna. 
Ograniczenie możliwości wykonywania pewnych manew
rów poprzez wykorzystanie oznakowania pionowego czy 
zastosowanie sygnalizacji świetlnej pozwolą na zmniejsze
nie liczby punktów kolizyjnych (rys. 4a). Natomiast 
oznakowanie poziome stosowane jest w celu przekazania 
informacji o występowaniu ruchu tramwajowego oraz 
zwiększenia ostrożności użytkowników drogi. Efektywnymi 
rozwią zaniami są elementy wpływające na zmysł wzroku, jak 
na przykład wyodrębnienie powierzchni torowiska. Zasto
sowanie takich środków, jak wykończenie nawierzchni in
frastruktury torowej w odróżniającym się materiale, kolo
rze lub fakturze czy oznaczenie drogi zasięgu pojazdu wy
wołuje zatrzymanie się kierowcy przed obszarem skrajni 

tramwaju (rys. 4b). Wyklucza się wobec tego błędy wyni
kające z niezauważenia ruchu pojazdu szynowego. 
Zwrócenie uwagi kierowcy na występujący w danym ob
szarze ruch tramwajowy spowoduje zwiększenie jego 
ostrożności, a tym samym ogranicza się wypadki spowodo
wane nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu.

W przypadku ruchu pieszego zdarzenia drogowe 
z udziałem taboru tramwajowego wynikają głównie z bra
ku ostrożności i uwagi ze strony zarówno pieszych, jak i mo
torniczych. Jednak pierwsza z tych grup jest częstszym 
sprawcą konfliktów, ale także i poszkodowanym. Ze wzglę
du na groźne skutki wynikające ze zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych i tramwaju niezwykle ważnym aspek
tem jest zapobieganie im oraz eliminacja ryzyka ich wystą
pienia. W tym celu stosowane są środki wymuszające na pie
szych zatrzymanie się lub zwrócenie uwagi na nadjeżdżający 
pojazd szynowy. Najczęściej wykorzystywane są barierki 
ochronne lub wygrodzenia, które odseparowują ruch pieszy 
od ruchu tramwajowego czy ograniczają liczbę punktów ko
lizyjnych (rys. 5b). Stosowane są również takie środki jak 
przejście Zcrossing. Przebudowa geometryczna przejścia 
powoduje, że piesi kierowani są w stronę nadjeżdżającego 
tramwaju, co powoduje zwiększenie ich uwagi i świadomości 
(rys. 5a).

 

Rys. 3. Wyznaczenie powierzchni akumulacji (a – z lewej) [6] oraz powierzchni wolnej od 
przeszkód w obrębie skrzyżowania (b – z prawej) 
Źródło: [9]

Rys. 4. Przykład ograniczenia manewru skrętu w lewo w Porto (a – z lewej) oraz wyznaczenia 
obszaru torowiska kolorem zielonym w Zurichu (b – z prawej) 
Źródło: [6]

Rys. 5. Przykład geometrii przejścia „Z-crossing” (a – z lewej) oraz zastosowania barierek 
ochronnych przy przejściu przez torowisko (b – z prawej) 
Źródło: [7]

Badania konfliktów
W celu wytypowania miejsc do analizy konfliktów w pierw
szym kroku wykonano analizę historyczną danych o zda
rzeniach drogowych występujących na danym obszarze. 
Umożliwiła ona wyznaczenie lokalizacji miejsc niebezpiecz
nych, gdzie wypadki z udziałem tramwaju powtarzają się, 
co może być podstawą do przeprowadzenia szczegółowej 
analizy konfliktów. Środkami pozwalającymi na dokładne 
badania warunków ruchu na danym skrzyżowaniu jest re
jestracja sytuacji ruchowej za pomocą kamer wideo. Ocena 
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poziomu bezpieczeństwa oraz badania występowania kon
fliktów mogą zostać przeprowadzone za pomocą różnych 
środków. Poprzez szczegółową analizę materiałów wideo 
można zidentyfikować problemy wpływające na liczbę sy
tuacji konfliktowych. 

Przykładem takich badań może być analiza warunków 
ruchu przeprowadzona na skrzyżowaniu ulic Kartuska – 
Ciasna w Gdańsku. Pomiary wykonane zostały w paździer
niku 2018 roku i obejmowały całodobową rejestrację sytu
acji ruchowych przy wykorzystaniu zainstalowanych kamer 
wideo (rys. 6). Następnie na podstawie analizy zebranego 
materiału wyodrębniono problemy, które w konsekwencji 
mogą prowadzić do występowania potencjalnych sytuacji 
konfliktowych w obrębie danego skrzyżowania.

Odnotowane problemy:
•	 brak widoczności – przecięcie trajektorii pojazdów 

drogowych z szynowym pod niewłaściwym kątem, 
mniejszym niż 90o,

•	 brak powierzchni akumulacji – pojazdy skręcające 
w prawo utrudniają ruch na drodze głównej,

•	 nieodpowiednia lokalizacja przejścia dla pieszych – 
pojazdy ustępujące pierwszeństwa pieszym zatrzy
mują się na obszarze torowiska,

•	 brak wyznaczonego przejazdu rowerowego – nieupo
rządkowany ruch rowerowy,

•	 brak wygrodzeń przy przejściu – przechodzenie pie
szych w miejscach niedozwolonych.

 
Powyższe problemy mogą skutkować wystąpieniem 

potencjalnych sytuacji konfliktowych. Nieodpowiednia 
geometria skrzyżowania oraz niewłaściwa lokalizacja 
przejścia dla pieszych mogą doprowadzić do wymuszenia 
nagłego hamowania tramwaju, w sytuacji, gdy podczas 
przejazdu na obszarze torowiska znajduje się pojazd samo
chodowy. Ponadto brak powierzchni akumulacji powoduje, 
że pojazdy, skręcające w drogę podporządkowaną, zatrzy
mują się na jezdni drogi głównej w celu ustąpienia pierw
szeństwa przejazdu tramwajom, co może spowodować 
nagłe hamowanie pojazdów samochodowych znajdują
cych się za pojazdem skręcającym. Nieuporządkowany 
ruch rowerowy oraz brak wygrodzeń przy przejściach dla 
pieszych może skutkować koniecznością nagłego hamo
wania w sytuacji wtargnięcia pieszego lub rowerzysty pod 
nadjeżdżający pojazd szynowy.

Metodą identyfikacji problemów w obszarze skrzyżo
wań oraz zebrania informacji na temat subiektywnie od
czuwalnych zagrożeń przez użytkowników dróg mogą 
być badania ankietowe. Wykonane mogą zostać na do
wolnej grupie użytkowników drogi, a tematyka badania 

wybierana jest przez osoby przeprowadzające badanie. 
Głównym celem badania jest identyfikacja problemów 
występujących na danym obszarze oraz subiektywna oce
na poziomu bezpieczeństwa przez uczestników ruchu. 
Tematem badania mogą być elementy rozpraszające użyt
kowników drogi, ocena zastosowanej organizacji ruchu, 
zachowania poszczególnych grup oraz innych występują
cych problemów. 

Metodę tę zastosowano w ubiegłym roku w jednej 
z gdańskich szkół średnich. Ankietowana grupa liczyła 110 
osób, w przedziale wiekowym 15–19 lat. Pytania dotyczyły 
bezpieczeństwa w obrębie przystanku tramwajowego oraz 
przejścia przez wjazd prowadzący na teren szkoły. Wśród 
ankietowanych byli również kierowcy, wybierający indywi
dualne środki transportu (głównie samochód osobowy) 
oraz korzystający z wjazdu drogi wewnętrznej, prowadzącej 
na teren placówki. Dlatego też, dla tych osób ułożono do
datkową część pytań, dotyczących bezpieczeństwa w obrę
bie wyjazdu z drogi wewnętrznej oraz przejazdu przez toro
wisko tramwajowe.

Najważniejszą częścią badania była ocena poziomu bez
pieczeństwa oraz wskazanie elementów wymagających po
prawy na danym obszarze. W przypadku przejścia przez 
torowisko 37% ankietowych uznało poziom bezpieczeń
stwa za niewystarczający. Najczęściej wskazywanymi ele
mentami wymagającymi poprawy była niewłaściwa sygna
lizacja. Zwrócono również uwagę na wysoki poziom nie
uwagi pieszych. Natomiast w przypadku przejazdu przez 
torowisko 68% ankietowanych uznało poziom bezpieczeń
stwa za nieodpowiedni, a jako elementy wymagające po
prawy wskazali zbyt małą powierzchnię akumulacji oraz 
widoczność (rys. 7).

Rys. 6. Przykłady sytuacji konfliktowych odnotowanych podczas badania

Rys. 7. Dane uzyskane na temat przejazdu przez torowisko podczas badania ankietowego

Przykłady rozwiązań
Rozwiązania problemów występujących na skrzyżowa
niach z torowiskiem obok jezdni mogą być różne. Muszą 
być dostosowane do geometrii dróg, natężenia ruchu oraz 
elementów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 
Zastosowanie odpowiednich środków ma na celu elimi
nację najczęściej występujących problemów ruchowych. 
Zaproponowane poniżej rozwiązania dotyczą odseparowa
nia ruchu kołowego od tramwajowego, poprawy widoczno
ści czy bezpieczeństwa pieszych.
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Separacja ruchu
Rozwiązaniem problemu zbyt dużej liczby punktów koli
zyjnych oraz wysokiego poziomu ryzyka wystąpienia zda
rzenia drogowego jest separacja ruchu szynowego od ruchu 
drogowego. Środkiem wykorzystywanym do uzyskania 
tego efektu jest odpowiedni podział programu sygnalizacji 
świetlnej. Polega on na podzieleniu fazy, w której dopusz
czony jest ruch szynowy i kołowy na dwie podfazy. Takie 
rozwiązanie zaproponowano na skrzyżowaniu ulic Kartuska 
– Ciasna – Tarasy w Gdańsku (rys. 8). Drogą nadrzędną jest 
ulica Kartuska, natomiast pozostałe są drogami podrzęd
nymi. Przeprojektowanie programu polega na podzieleniu 
fazy I, w której dopuszczony jest ruch na drodze nadrzęd
nej, torowisku tramwajowym oraz przejściu dla pieszych na 
drodze podporządkowanej, na dwie podfazy. W pierwszej 
z nich dopuszczony byłby ruch tramwajowy na przejściu 
przez ulicę Ciasną oraz na wlocie drogi nadrzędnej, której 
trajektoria ruchu pojazdów nie przecina się z torowiskiem. 
Natomiast w drugiej podfazie włączony zostanie ruch na 
drugim wlocie drogi nadrzędnej (ulicy Kartuskiej), której 
pojazdy mają możliwość skrętu w prawo (w ulicę Ciasną). 
Pierwsza z podfaz powinna mieć długość do 10 s tak, aby 
tramwaje stojące przed sygnalizatorami ruszyły i przeje
chały przez skrzyżowanie, zanim dojadą pojazdy skręcające 
w prawo. Zastosowanie takiego rozwiązania nie powinno 
wpłynąć negatywnie na przepustowość skrzyżowania, a po
zwoli na uporządkowanie i zmniejszenie liczby konfliktów 
taboru tramwajowego z pojazdami.

działaniem jest zmiana geometrii skrzyżowania – dążenie 
do uzyskania kąta 90o między krzyżującymi się drogami. 
Przy występującym ruchu tramwajowym, przecinającym 
jeden z wlotów, ważne jest zachowanie odpowiedniej po
wierzchni akumulacji tak, aby pojazd skręcający mógł 
zatrzymać się prostopadle do torowiska. Pozwala to na 
zwiększenie widoczności kierowcy pojazdu kołowego. Inną 
metodą poprawy warunków ruchu, jednak bez konieczno
ści zmiany geometrii skrzyżowania, jest eliminacja elemen
tów stałych, ograniczających pole widoczności. Obiektami 
utrudniającymi dostrzeżenie nadjeżdżającego pojazdu 
mogą być przydrożne drzewa, elementy infrastruktury 
drogowej czy banery reklamowe. Przykładem rozwiąza
nia problemu z widocznością może być propozycja zmian 
na wyjeździe drogi wewnętrznej przy VIII LO w Gdańsku 
(rys. 9). Elementami ograniczającym były barierki ochron
ne, oddzielające ciąg pieszy od torowiska. Na danym tere
nie znajdował się również pas zieleni, zlokalizowany między 
chodnikiem a barierami. Kierujący pojazdami w czasie wy
jazdu z drogi wewnętrznej, przejeżdżając przez torowisko, 
nie mieli możliwości zauważenia pojazdu szynowego z wy
starczającej odległości, co powodowało częste wymuszenia 
pierwszeństwa przejazdu. Dlatego też, na obszarze kilku
dziesięciu metrów od wjazdu zaprojektowano przesunięcie 
barierek do krawędzi chodnika. Ponadto zaproponowano 
przesunięcie oznakowania poziomego P12 do krawędzi 
torowiska, co również umożliwi zwiększenie powierzchni 
widoczności blisko dwukrotnie.

Rys. 8. Zaprojektowany rozkład faz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Poprawa widoczności
Elementem wymagającym szczególnej uwagi jest widocz
ność oraz działania na rzecz poprawy. Środki wykorzysty
wane do tego mogą być różne, w zależności od indywidu
alnej sytuacji na skrzyżowaniu. Najbardziej inwazyjnym 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych
Metody poprawy bezpieczeństwa pieszych koncentrują się 
przede wszystkim na zwracaniu uwagi pieszych na moż
liwe niebezpieczeństwo i wyegzekwowaniu zachowania 
zwiększonej ostrożności. Jednym ze środków przyciągają
cych wzrok pieszych może być zastosowanie na torowisku 
w miejscu przejścia dla pieszych prefabrykowanych, ter
moplastycznych znaków ostrzegawczych. Jaskrawe kolory 
elementów na infrastrukturze szynowej informują o wy
stępującym ruchu tramwajowym. Innym elementem ste
rującym ruchem na przejściu dla pieszych jest sygnalizacja 

Rys. 9. Schematyczne przedstawienie zaprojektowanych zmian na wyjeździe z drogi we-
wnętrznej
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wzbudzona „Uwaga tramwaj”. Przy braku ruchu szynowe
go sygnalizacja jest wyłączona, zezwalając tym samym na 
swobodny ruch pieszy, natomiast w przypadku zbliżania się 
taboru tramwajowego nadaje ona sygnał świetlny i dźwię
kowy, ostrzegający o niebezpieczeństwie. Nowoczesnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie ostrzegawczych lamp LED, 
zsynchronizowanych z sygnalizacją wzbudzoną. Lampy 
LED zamontowane zostaną na granicy chodnika i torowi
ska; wyświetlają one sygnał pomarańczowy migający w sy
tuacji zbliżania się taboru szynowego. W przypadku, gdy 
nie nadjeżdża tramwaj, lampy są wyłączone, nie emitując 
żadnego sygnału. Elementy te są rozszerzeniem sygnaliza
cji wzbudzonej zastosowanej obecnie na przejściu dla pie
szych, mającej na celu zwiększenie uwagi przechodzących. 
Opisane rozwiązanie zaproponowano w celu poprawy bez
pieczeństwa przy przystanku „Zakopiańska” w Gdańsku, 
zlokalizowanym w sąsiedztwie dwóch placówek edukacyj
nych (rys. 10). Rozwiązanie ma na celu poprawę bezpie
czeństwa osób korzystających z urządzeń mobilnych, ta
kich jak telefon komórkowy, podczas przechodzenia przez 
przejście dla pieszych. Nie ma jednak jednoznacznych ba
dań potwierdzających skuteczność tego środka bezpieczeń
stwa. Ze względu na brak potwierdzenia naukowego oraz 
duży koszt jest on dotychczas niechętnie stosowany przez 
jednostki odpowiadające za bezpieczeństwo.

włączania się do ruchu z ulic podporządkowanych i we
wnętrznych jest utrudniony, szczególnie w miejscach, gdzie 
nie jest wyznaczona powierzchnia akumulacji, występu
je problem ograniczonej widoczności lub nie funkcjonuje 
sterowanie za pomocą sygnalizacji świetlnej. Odpowiednie 
usytuowanie elementów infrastruktury drogowej i szyno
wej w obrębie skrzyżowań zmniejsza skutki kolizji dwóch 
pojazdów. Ponadto elementy organizacji i zarządzania, ta
kie jak oznakowanie drogowe czy sygnalizacja świetlna, 
wpływają na odpowiednią segregację potoków ruchu, a co 
za tym idzie na liczbę zdarzeń drogowych. Warto zwrócić 
także uwagę na drogi hamowania pojazdów, które zależą 
nie tylko od prędkości, ale również czasu reakcji kierow
cy czy stanu nawierzchni. Pojazdy szynowe potrzebują 
blisko dwukrotnie dłuższej drogi hamowania, co powodu
je zmniejszenie szans na uniknięcie kolizji w sytuacji nie
bezpiecznej. Przeprowadzenie samej analizy potencjalnych 
konfliktów poprzez obserwacje sytuacji ruchowej na skrzy
żowaniu często jest niekompletne ze względu na zmieniają
ce się warunki ruchu czy występowanie sytuacji losowych. 
Dlatego też warto przed wykonaniem działań poprawia
jących bezpieczeństwo uwzględnić opinie użytkowników 
drogi. Przeprowadzenie badań ankietowych pozwoli uzy
skać subiektywne opinie na temat panujących warunków, 
co może korzystnie wpłynąć na dobór odpowiednich środ
ków czy metod. Czynnik ludzki jest główną przyczyną wy
wołującą konflikty między uczestnikami ruchu. Pośpiech, 
rozproszenie uwagi czy brak zachowania ostrożności wy
wołują u uczestników ruchu niewłaściwe reakcje, takie jak 
niedozwolone manewry czy brak poszanowania przepisów 
ruchu drogowego. W związku z tym niezwykle ważne jest 
podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie licz
by punktów kolizyjnych oraz podniesienie świadomości 
i czujności użytkowników dróg. Przy podejmowaniu decy
zji o opracowaniu i wprowadzeniu środków mających pod
nieść poziom bezpieczeństwa należy uwzględnić nie tylko 
ruch na drogach, ale także lokalizacje skrzyżowania.

Literatura
1. Mateja S., Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowa

niach ulic z linią tramwajową na ul. Kartuskiej w Gdańsku, Praca 
dyplomowa, Politechnika Gdańska, 2018.

2. Torowiska tramwajowe, „Gospodarka Komunalna”, 1992, nr 12.
3. Bujak N., Grulkowski S., Zariczny J., Aspekty bezpieczeństwa 

w projektowaniu i budowie infrastruktury tramwajowej, „Archi
wum Inżynierii Lądowej”, 2017, nr 25.

4. Modernizacja trasy tramwajowej na trasie WZ od pętli Cm. 
Wolski do Dworca Wileńskiego, Stowarzyszenie Integracji Sto
łecznej Komunikacji, strona internetowa [dostęp 15.12.2018].

5. Ostrowski K., Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach tramwajo
wych, „Logistyka”, 2014, nr 2.

6. Fontaine L., Inturri G., Operation and safety of tramways in in
teraction with public spaces, COST Action TU1103, September, 
2014.

7. Wypadki 2017, Komenda Główna Policji, 2018.
8. Fontaine L., Novales M., Bertrand D., Teixeira M., Safety and 

Operation of Tramways in Interaction with Public Space, „Trans
portation. Research Procedia”, 2016, vol. 14.

9. Tram accidents analysis – france menetrieux, Laetitia STRMTG, 
French Guided Transport Technical Service, 2003.

Podsumowanie
Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach ruchu tramwajowego z drogami czy cią
gami pieszorowerowymi jest niezwykle ważne, nie tylko 
ze względu na ochronę użytkowników dróg, ale także na 
funkcjonowanie całego ruchu miejskiego. Zapobieganie 
zdarzeniom drogowym z udziałem tramwaju jest prioryte
tem z racji na wielkość i powagę konsekwencji wynikają
cych w momencie kolizji. Tabor szynowy ze względu na 
gabaryty i długość drogi hamowania może spowodować 
kilkukrotnie poważniejsze skutki niż w przypadku kolizji 
dwóch pojazdów osobowych. Torowisko tramwajowe zlo
kalizowane po jednej stronie drogi powoduje występowanie 
znacznej liczby konfliktów z pojazdami poruszającymi się 
po drogach podporządkowanych i wewnętrznych. Manewr 

Rys. 10. Schemat rozwiązań poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych
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Streszczenie: Przegląd danych o zużyciu energii i energochłonności 
w publicznym transporcie zbiorowym wykorzystano do zbadania związ
ków pomiędzy różnymi polami jego optymalizacji a energetyką trans
portu. Wskazano na podobieństwo efektu energetycznego z norma
tywnym podziałem modalnym oraz w rozdziale funkcjonalności pracy 
przewozowej pomiędzy komponentami systemu transportu publicznego. 
Zilustrowano również wpływ organizacji ruchu ulicznego (prędkości ko
munikacyjnej) i działań racjonalizujących rozkłady jazdy. Szczególną uwa
gę poświęcono komunikacji tramwajowej, w której występują znaczące 
różnice w zużyciu operacyjnym energii (zależnym od kinetyki w ruchu 
rozkładowym) i serwisowym (dopełniającej do finalnego zużycia energii). 
Ustosunkowano się do innowacji w napędach, zwracając uwagę na wzrost 
zużycia operacyjnego energii w nowoczesnym taborze tramwajowym i na 
potencjalne możliwości autobusów elektrycznych. W podsumowaniu 
wskazano na potrzebę prowadzenia gospodarki energetycznej w oparciu 
o monitorowanie rocznego popytu, badania zużycia operacyjnego, kon
trolowanie zużycia finalnego, co umożliwiałoby planowanie interwencji 
w systemie transportu, szerszą wymianę doświadczeń oraz upowszechnie
nie najlepszych praktyk. Postuluje się w procesie aplikacji różnych działań 
stosować analizy korzyści energetycznych, niezależnie od konwencjo
nalnych analiz kosztów i korzyści ekonomicznych. Uznaje się kryterium 
energochłonności za wiodące w rozwoju zrównoważonej mobilności. 
Słowa kluczowe: energochłonność, optymalizacja publicznego trans
portu zbiorowego, rozwój zrównoważony. 

Energochłonność jako kryterium  
optymalizacji miejskiego transportu  
publicznego1

Zużycie energii przez tramwaj (MJ na pasażerokilometr  
przebytej drogi) wynosi 0,55 MJ/pkm, co jest znacznie  

bardziej energooszczędne niż większości innych rodzajów transportu.  
Nie jest on szaleńczo zrównoważony, ponieważ wykorzystywana  

przez niego energia elektryczna nie pochodzi ze źródła odnawialnego.

Roger Harding, dyrektor generalny Tramlink, Croydon, 2003

Wprowadzenie
Zagadnienie niskiej emisji, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
stanowią dla współczesnego świata wyzwanie najwyż
szej rangi. Dotyczą nie tylko animatorów oraz menadże
rów polityki i gospodarki, ale także każdego konsumenta, 
w tym użytkownika transportu. Szczególnie dotyczy to 
także tych, którzy to użytkowanie organizują. Interesująca 
jest więc relacja między interwencją na rzecz optymaliza
cji transportu a energetycznym wyzwaniem. Zagadnienie 
to jest tym bardziej znaczące, iż gospodarka energetyczna 
powinna stanowić centralny instrument kreowania zrów
noważonego rozwoju. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

Przegląd publikacji i dokumentów w tym przedmiocie 
wskazuje na znaczący deficyt danych, informacji i metod dla 
całościowego ujęcia tej problematyki. Doceniając potencjał 
wiedzy, zaangażowania i praktycznego doświadczenia, wno
szonego na różnych polach techniki transportu, w szczegól
ności napędu i mechaniki pojazdów, ciągle nie przebija się 
w środowisku inżynierskim świadomość konieczności opty
malizacji transportu miejskiego w całej jego złożonej konfi
guracji systemowej. I odwrotnie: przegląd Planów Gospo
darki Niskoemisyjnej, może w mniejszym stopniu również 
Planów Transportowych, choć stanowi dobry trop, to w stop
niu przeważającym wskazuje na deficyt profesjonalnej inży
nierii w energetyce systemów transportu. Powyższe znajduje 
odzwierciedlenie w praktykowanej ścieżce pozyskiwania 
środków unijnych na produkty jej finansowania, głównie 
skoncentrowanej na zakupie elektrycznych lub hybrydo
wych autobusów, w pewnym stopniu rozbudowie tras tram
wajowych. W polityce niskiej emisji stanowi to jedynie 
fragment uwarunkowań, zważywszy na pomijanie obligato
ryjnej cechy poprawnego projektu inżynierskiego, jaką jest 
konieczność analizy zasięgu jego wpływu w przestrzeni 
i kompleksowego oddziaływania w skutkach [1]. 

Ze względu na brak danych eksperymentalnych o skła
dowych komponentach energetycznej efektywności trans
portu miejskiego w jego systemowym ujęciu możemy 
o problemie mówić jedynie w oparciu o przyczynkowe 
dane. Brak jest dyskusji interdyscyplinarnej, łączącej wyni
ki badań i poglądów specjalistów oraz praktyków w proble
mach szczegółowych. Ponadto, biorąc pod uwagę dynami
kę innowacji w zakresie środków niskiej emisji, aplikacji 
instrumentów inteligentnych, procesów dekarbonizacji czy 
form wspomagania bądź współdzielenia środków transpor
tu w horyzoncie najbliższych dekad, trzeba przyjrzeć się 
krytycznie klasycznej metodologii planowania transportu 
i roli prognoz ruchu. Podkreślmy raz jeszcze – bez postępu 
w efektywności energetycznej systemu transportu trudno 
jest mówić o jego zrównoważonym rozwoju. 

Kryterium efektywności energetycznej  
a struktura zużycia energii finalnej
Zużycie energii w obszarach zurbanizowanych jest wysoce 
zróżnicowane. Wynika to ze względów klimatycznych, to
pograficznych, geopolityki energetycznej, dochodów lud
ności, gęstości zabudowy i zaludnienia miast, ich struktury 
i jakości transportu. Spośród 84 miast na świecie, pomija
jąc wartości skrajne, emisja roczna CO

2
 w podróżach osób 

kształtuje się od 200 do 4.000 G, przy czym w miastach 
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europejskich odnotowano poziom od 1.000 (Manchester) 
do 1.700 (Frankfurt) [2]. Niejednorodność ta dotyczy tak
że polskich miast, osadzonych w stosunkowo zbliżonych 
warunkach geofizycznych i jednorodnych geopolitycznie. 
Według raportu Instytutu Rozwoju Miast (IRM [3], s. 47) 
w 11 metropoliach kraju roczna emisja CO

2eq
 na miesz

kańca mieści się w zakresie od 15 w Gdyni do 26 Mg 
w Katowicach. W tejże pracy podkreśla się brak związ
ku tych emisji ze zużyciem energii. To ostatnie waha się 
w granicach od 12 (Szczecin) do 24 MWh (Poznań) rocznie. 
Podkreślmy, że wśród największych miast charakterystyka 
tego wskaźnika w formule per capita (pc) nie zależy od licz
by mieszkańców2. 

Według analizy IRM transport w miastach chłonie 27% 
finalnego zużycia, nieco mniej niż budownictwo mieszkanio
we i publiczne (41%). Oznaczałoby to rząd 4 do 6 MWh(pc)/
rok. Z pobieżnych analiz poznańskiego przypadku wynika, 
że sam transport publiczny nie partycypuje w tym zużyciu 
wartością większą od 0,5 MWh/rok(pc), a przy uwzględnie
niu podróży samochodowych mieszkańców w obrębie miasta 
z lekka przewyższa 3 MWh/rok3(pc). Według [2] wśród cy
towanych miast na świecie miasta europejskie zużywają na 
transport osób od 1 MWh/rok (pc) w Krakowie do 6,4 
w Genewie. Można domniemywać zróżnicowanego zużycia 
energii transportu w największych miastach kraju, ale wiele 
wskazuje, że w transporcie publicznym niejednej metropolii 
potencjał oszczędności energii w skali miasta nie jest tak 
znaczny, choć w stopniu decydującym w każdym z nich zale
ży od podziału modalnego podróży, a tego wpływ może być 
ogromny. Jeffrey R. Kenworth na podstawie danych i badań 
84 wspomnianych wcześniej miast podaje uśrednione zuży
cie energii na jednostkę wykonanej podróży (pas.km)4 (tabe
la 1). Pozwolimy sobie podane wartości cytować jak standar
dy orientujące. Łatwo się zorientować, że minimalizacja zu
życia energii w procesie optymalizacji systemu transportu 
miejskiego opiera się na dekompozycji zadania optymalnego: 
maksymalizacji ruchu pieszego i rowerowego, minimalizacji 
samochodowego oraz optymalizacji transportu publicznego. 

Należy podkreślić, że mowa jest o finalnym zużyciu 
energii w odróżnieniu od energii pierwotnej w rozumieniu 
Ustawy [6], tożsamej w tym względzie z dyrektywą unijną 
z 2012 roku. Pojęcie zużycia finalnego ma kluczowe znacz
nie dla dalszych naszych rozważań jako podstawa oceny 
efektywności energetycznej mierzonej stosunkiem korzyści 
z użycia pobranej energii do jej zużytego zasobu5. Tak więc 

2 Raport [3] uwzględnia w analizach Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 153 
miast w kraju, w tym 11 metropolii wyróżnionych z grupy miast wojewódzkich. 
Jednostkowe zużycie finalne (pc) w grupie tych miast nie zależy od liczby miesz
kańców (poczynając od największych wynosi: Warszawa – 17, Kraków – 22, Łódź 
– 24, Wrocław – 16, Gdańsk – 12, Katowice – 22, Bydgoszcz – 20, Gdynia – 12, 
Toruń – 15 MWh/rok pc). 

3  Bez transportu ładunków, ruchu tranzytowego oraz kolei. 
4  Czyli energochłonności, o czym dalej.
5  Dokładnie: stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania 
lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie technicz
ne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego 
efektu (art. 2 pkt 3 Ustawy [6]).

zużycie finalne w transporcie publicznym winno obejmo
wać każdy wydatek energetyczny, jaki towarzyszy świad
czeniu usług przewozowych wyrażonych pracą przewozową 
[pas.km]. Odwrotną zależność, czyli zasób energii ([MJ] 
lub [kWh]) potrzebny dla jednostkowego efektu użytko
wego [pas.km] zdefiniujemy jako energochłonność wybra
nego komponentu systemu transportowego lub jego wyod
rębnionego komponentu. Ta miara efektywności częściej 
jest stosowana w publikacjach dotyczących transportu. Jest 
oczywiste, że wyborowi komponentu systemu towarzyszyć 
musi identyfikacja jego zużycia finalnego. Podstawą oceny 
energochłonności musi być okres roczny ze względu na cy
kle zmienności relacji między pracą przewozową [pas.km] 
a transportową [poj.km]. Iloraz ich wartości składa się na 
efektywność operacyjną [pas.km/poj.km]). 

Energochłonność rocznego zużycia energii według podstawowych 
środków transportu miejskiego (MJ/pas.km)

Samochód osobowy* 2,45

Autobus (diesel)* 1,05

Kolej metropolitalna* 0,61

Metro* 0,46

Tramwaj* 0,52

Rower** 0,06

Pieszy** 0,16

Źródła: 
* [4],
** [5], także Commission of the European Communities. Green Paper. Impact of Transportation 
on the Environment. Doc. COM(92), 46, 1992.

Tabela 1

Energochłonność powinna mieć zasadnicze znaczenie 
w optymalizacji transportu publicznego, zarówno w proce
sie planowania układów transportowych, mobilności, par
ku taborowego, jak we wspomaganiu projektów, zarządza
nia i organizacji transportu. O ile zużycie finalne energii 
jest prostą pochodną jej zakupu przez operatora, grupę 
operatorów i organizatora transportu, o tyle diagnoza 
i analiza, aktywne zarządzanie energią oraz decyzje w trans
porcie publicznym wymagają danych agregowanych do 
różnych pól potencjalnej oszczędności energii.

Generalnie na zużycie finalne operatora składają się:
•	 zużycie energii operacyjne – na napęd i obsługę po

jazdów w bezpośrednim świadczeniu usług przewo
zowych przez operatora transportu, czyli będące 
funkcją planowania, rozdziału taboru i organizacji 
rozkładów jazdy;

•	 zużycie serwisowe, związane z pozostałymi działania
mi operatora, będące różnicą pomiędzy zużyciem fi
nalnym i zużyciem netto. 

Z powyższego względu należy mieć na uwadze finalne 
zużycie paliw płynnych w obsłudze ruchu pojazdów elek
trycznych, jak energii elektrycznej w obsłudze i zarządza
niu ruchem operatorów autobusowych. Natomiast zuży
cie energii trakcyjnej tylko częściowo składa się na zużycie 
operacyjne, w części na serwisowe i jest częścią zużycia 
finalnego.
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Zużycie finalne, pozostając w związku z efektywnością 
energetyczną, wiąże się zasadniczo z głównym nurtem do
kumentów europejskich dotyczących niskiej emisji. Wiążą 
one niskoemisyjność i efektywność energetyczną w tytule 
(jak np. [3,6]) i w treści, co w dość powszechnym odbiorze 
społecznym, a nawet urzędniczym, umyka uwadze w pu
blicznym zatroskaniu o lokalną czystość powietrza bardziej 
niż o wpływ emisji globalnej na los planety. Wypada więc 
też podkreślić, że perspektywa finansowa UE na lata 2014 
– 2020 stworzyła możliwości dofinansowania zarówno 
działań niskoemisyjnych, jak i działań poprawiających efek
tywność energetyczną. Ponieważ są to działania związane 
z długofalową polityką klimatyczną, ten kierunek finanso
wego wsparcia będzie zapewne wzmocniony, kontynuowany 
i monitorowany w sposób ciągły i w dłuższej perspektywie. 
Należy przy tym podkreślić, że dodatkową komplikację 
w strukturze formalnej wprowadza kryterium odna wialnych 
zasobów energii (OZE). 

Jest niezwykle istotne, by rozumieć i wiązać zużycie fi
nalne z efektywnością energetyczną, bez czego potoczne 
rozumienie niskiej emisji nie musi oznaczać finalnej efek
tywności. Zarysowuje się ona zarówno w procesie wytwa
rzania energii, jak w jej wykorzystaniu użytkowym. 
Diagnoza i instrumentalna rola zużycia finalnego jest więc 
kluczem i podstawą dla analiz głównych celów polityki 
energetycznej zawiązujących się wokół globalnej emisji ga
zów cieplarnianych (GHG), pyłów smogowych i wykorzy
stania odnawialnych zasobów energii. 

Energochłonność w komponentach systemowych transportu
W roku bilansowym 2006/2007 energochłonność od
notowana dla układu londyńskiego metra liczona we
dług finalnego rocznego zużycia (1.150 GWh) przy re
alizacji 7.655 mln pas.km. wynosiła 0,540 MJ/pas.km. 
Praktycznie w godzinie szczytu – 0,158 MJ/pas.km. 
Energochłonność londyńskich autobusów oceniona jest na 
1,152 MJ/pas.km [5,7], a tramwaju Tramlink w Croydon 
0,55 MJ/pas.km [8]6). 

Według [9,10] do roku 2010/2011 praca przewozowa 
londyńskiego metra wzrosła o 16% przy utrzymaniu zu
życia finalnego na podobnym poziomie. Oznaczało to ob
niżenie jego energochłonności (czyli wzrost efektywności) 
do poziomu 0,464–0,487 MJ/pas.km7. Podkreślmy, że 

6 Cały rozdział pracy Davida McKaya [5] jest publikowany w języku polskim 
w pracy [7]. W [5] przypisuje się tramwajom w Croydon 0,324 MJ/pas.km (cyt. 
„Całkowite zużycie energii w systemie tramwajowym w londyńskim Croydon (…)
włączając zajezdnie tramwajowe i oświetlenie przystanków wyniosło 9 kWh na 
100 pkm, przy średniej prędkości 25 km/h”, co wydaje się niewiarygodnie mało. 
Najprawdopodobniej dotyczy pierwszej trasy po jej uruchomieniu (na linii New 
Addington–Wimbledon prędkość komunikacyjna wynosi obecnie 23,0 km/h przy 
średniej gęstości przystanków 0,750 m). W tekście przyjęto znacznie bardziej 
prawdopodobną efektywność zużycia finalnego (0,55 MJ/pas.km), tym bardziej 
wiarygodną, że pochodzi z monograficznego opracowania Christophera Halla, a w 
szczególności z niepublikowanej informacji dyrektora generalnego Tramlink ([8], 
str. 128–129, por. motto). 

7 Podany zakres wynika z prawdopodobnego błędu zaokrąglenia danych o zuży
ciu finalnym 1150 wg [9] wobec 1200 GWh wg [10]. Prognozy przewidują, że 
wzrost potoków i pracy transportowej w ciągu 10 lat w londyńskim metrze może 
spowodować wzrost zużycia finalnego o 30% (ibidem).

przytoczone wyżej dane są w zasadniczym stopniu po
chodną atrybutów londyńskiego transportu publicznego, 
takich jak:

•	 relacja pracy przewozowej do transportowej (pas.km/
poj.km),

•	 średnia prędkość komunikacyjna,
•	 rozkład oferty transportowej i popytu w cyklu cało

rocznym,
a w ogólności strukturalnego osadzenia tak szczególnych 
komponentów, jak metro i autobus w komplementarnym 
układzie systemowym. W skali Wielkiego Londynu roz
graniczenie funkcjonalności metra i autobusu jest wyrazi
ste. Przykładowo, średnia prędkość komunikacyjna metra 
w Londynie wynosi 33 km/h, autobusu 18 km/h. Metro 
z ofertą 68,9 mln poc.km rocznie na sieci długości 250 km 
realizowało w roku 2008/2009 18.875 mln pas.km (128,8 
pas.km/poc.km). Autobusy dla przewozu nieco mniejszej 
liczby 8.082 mln pas.km wykonują 7krotnie większą pra
cę transportową: 486 mln poj.km, co czyni wskaźnik efek
tywności operacyjnej 16,6 pas.km/poj.km. Główną funkcją 
transportu autobusowego jest dostępność do transportu 
poprzez obszarową entropię jego potencjału, tak jak funk
cją metra i innych form kolei miejskiej jest szybkość i wy
dajność. Pozwala to łączyć funkcjonalności w systemie 
w ekonomicznie efektywną całość. 

Tramwaj londyński spełnia raczej rolę marginalną 
w całym Londynie, ale w Croydon jego rola jest wyrazi
sta. Prędkość komunikacyjna osiągana w sieci wynosi 
21,7 km/h, a na jego pracę transportową (2,7 mln poc.
km) przypada 126 mln pas.km [11]. Efektywność ope
racyjna na poziomie 46,7 pas.km/poc.km w skali roku 
jest wysoka8. 

Zużycie finalne w ruchu poznańskich tramwajów 
w 2018 r. (65,1 GWh) przy 404,04 mln pas.km [12] czyni 
wskaźnik energochłonności 0,580 MJ/pas.km, w tym 87% 
stanowi zużycie trakcyjne (56,5 GWh i 503MJ/pas.km). 
Przy aktualnej prędkości komunikacyjnej 20,4 km/h ener
gochłonność zużycia operacyjnego szacuje się na podstawie 
aproksymacji punktów pomiarowych (por. tab. 2) na 0,321 
MJ/pas.km, to jest 36 GWh, co stanowi 55% zużycia final
nego [12,13,14]. W autobusach MPK zużycie operacyjne 
(0,750 MJ/pas.km) obejmowało 71% finalnego zużycia pa
liw, a ich energochłonność wynosi około 1,050 MJ/pas.km. 
Autobusy przewożą rocznie 466 mln pas.km. W obu środ
kach transportu średnia długość przejazdu jest porówny
walna (około 4 km) [13,15]9. W odróżnieniu od Londynu 
w Poznaniu rola obu środków jest bardziej substytucyjna 
niż komplementarna10.

8 Gwoli uzupełnienia za [5]: energochłonność trolejbusów w Vancouver (15 km/h) 
przy  40 pasażerach oceniono na 0,252 MJ/pas.km. 

9 Zużycie finalne w tramwajach poznańskich przed 2012 należałoby szacować przy 
średniej prędkości 19,5 km/h (20,4 km/h po 2015); w autobusach związku metro
politalnego (ZTM) przy średniej prędkości 22,2 km/h roczne potoki pasażerskie 
sięgają 467 mln pas.km [16]. Są to szacowania przybliżone przy założeniu toż
samego bilansu energii elektrycznej w układzie autobusowym z energetycznym 
zużyciem paliw płynnych w tramwajowym. 

10 Diagnozę tego stanu można odczytać w tekście [13]. 
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Tak więc zużycie finalne energii w ruchu tramwajowym 
w Poznaniu jest 1,8 (w Croydon może 1,7 – por. przypis 5), 
w komunikacji autobusowej 1,4 razy większe od zużycia ope
racyjnego. Trzeba zauważyć, że zużycie finalne w powyższym 
trybie obliczeń obejmuje około 5,3 GWh rocznie wydatku 
na ogrzewanie pudeł11. Cesja tego wydatku na zużycie opera
cyjne oznaczałaby energochłonność większą o 0,047 MJ/pas.
km średniorocznie lub w okresie grzewczym 0,188 MJ/pas.
km. Jeżeli się dodatkowo oprzeć na przytoczonych danych 
dla londyńskiego metra, zużycie energii na pracę stacji (scho
dy, oświetlenie, wentylacja), pracę zaplecza oraz całoroczny 
rozkład pracy transportowej powiększa zużycie finalne 
3,4krotnie w stosunku do zużycia operacyjnego liczonego 
w godzinach szczytu. 

Powyższe okoliczności zarysowują pole optymalizacji 
energetycznej komponentów systemu w podziale ról na 
rynku przewozów pasażerskich. Wysoki pułap startowy 
w zużyciu energii serwisowej może być kompensowany tyl
ko odpowiednio wysoką reaktywnością na rynku przewo
zów, w przeciwnym razie nigdy nie osiągnie przewagi w bi
lansie finalnego zużycia energii. Zilustrowano to na rysun
ku 1, którego logika nieodparcie kojarzy się z klasycznymi 
współzależnościami opisanymi przez Podoskiego w 1977 
roku w kategoriach kosztów stałych i operacyjnych [16]. 
To strukturalne podobieństwo nie powinno dziwić, zwa
żywszy na wysoką korelację efektywności energetycznej 
z efektywnością operacyjną z tytułu pośrednictwa jej skła
dowych – wartości [pas.km] i (poj.km) oraz pewnej analo
gii zużycia serwisowego energii z wpływem kosztów amor
tyzacji wniesionego zainwestowania12. W obu przypadkach 
dostosowanie podaży do popytu uwzględniające zróżnico
wane właściwości komponentów albo minimalizuje koszty 
transportu (jak u Podoskiego), albo zużycie finalne energii 
w transporcie jak na rysunku 1.

Podsumujmy: energetyczna komplementarność w sys
temie jego komponentów jest strukturalnie spójna z kom
plementarnością energetyczną. W polu optymalizacji 
struktury wewnętrznej systemu transportu publicznego nie 
ma sprzeczności z celami gospodarki niskoemisyjnej. Jest 
też odwrotnie – optymalizacja strukturalnego podziału 
przewozów między komponentami (w tym wprowadzanie 
nowego komponentu jak np. metra, tramwaju) w oparciu 
o kryteria kosztów i korzyści ma także swoje odwzorowanie 
w kryterium energochłonności. 

Trzeba mieć na uwadze, że w tym podziale znaczącą rolę 
może odegrać elektryczny transport autobusowy, który 
w zużyciu operacyjnym rokuje znaczącą przewagę nad kon
wencjonalnymi napędami na paliwa płynne, gaz, a także 
nad pojazdami hybrydowymi. Standardowy 12metrowy 
pojazd o wykorzystanej w połowie pojemności, ciężarem 
z bateriami 13 do 15 t w przeciętnych warunkach (bez 
ogrzewania) zużywa 3,4 do 3,6 MJ/poj.km [17, 18]. Te re
zultaty konkurencyjne również w stosunku do trolejbusów 

11 Obliczenie na podstawie badań [19] – por. tab.2.
12 Por. Jan Podoski [16] rys. 7.1 komentarz dotyczących progów efektywności str. 

157–158.

są uzyskiwane w warunkach testów i symulacji. Kwestia 
zużycia serwisowego może się ujawnić po kilku latach usta
bilizowania warsztatu operatorów. Otwarta pozostaje też 
kwestia pojemości większych pojazdów. 

Minimalizacja i ocena energochłonności musi uszano
wać ograniczenia. Klasycznym przykładem może być ude
rzająco wysoka energochłonność operacyjnej pracy war
szawskiego SKM oszacowana na 0,144 MJ/pas.km [7]. 
W istocie to brak taboru generował znaczne zatłoczenie 
pojazdów w godzinach szczytu, w pewnych przypadkach 
ograniczeniem mogłaby być także przepustowość sieci13. 
Dodatkowe kursy wpłynęłyby na wzrost energochłonności 
SKM, ale potencjalny brak akceptacji dla zbyt niskiego 
standardu podróżowania sprzyjać może wykorzystywaniu 
alternatywnych środków transportu o wielokrotnie więk
szej energochłonności. Na taką też okoliczność powołano 
się, odwołując się we wstępie do konieczności badania 
wpływu, oraz zasięgu każdego projektu transportowego. 
Osobną potrzebą jest respektowanie systemowego otocze
nia podsystemu w zarządzaniu i planowaniu.

Energochłonność transportu tramwajowego
W sieciach tramwajowych i autobusowych dynamiczna 
zmienność warunków ruchu ulicznego ma poważny wpływ 
na operacyjne zużycie energii. Warto zwrócić uwagę, że 
energochłonność komunikacji autobusowej jest zbliżona 
w Londynie, w Poznaniu i w standardowym uśrednieniu 
Kenwortha (tabela 1). Jest to rezultatem elastyczności 
tego środka transportu i znacznej wymienności pojazdów 
w parku nadążającej za zaawansowaniem technologii napę
du. Znacznie silniejsze zróżnicowanie napotyka się w cha
rakterystykach cytowanych dla transportu tramwajowego. 
Przykładem (tabela 2) mogą być wyniki badań zużycia ope
racyjnego energii przeprowadzone w Polsce z wykorzysta
niem pojazdów testowych w latach 2010/2011 na trasach 
linii Tramwajów Śląskich (105Na), Wrocławia (205WrAS) 
i Tramwajów Warszawskich (Swing) [19]. 

Pomijając przewagę pociągów z napędem asynchronicz
nym nad taborem 105Na, zwraca uwagę znaczący wpływ 
ogrzewania pudeł (6,6 do 7,0 MJ/poc.km), co w estymacji 
rocznego zużycia energii (por. kol. 6) uwzględniono  

13 Autor cytatu w analogii do „londyńskiego” standardu sugerował 0,216 MJ/pas.km.

Rys. 1. Wpływ podziału pracy transportowej między komponentami systemu transportu 
publicznego na finalne zużycie energii w zależności od potoków pasażerskich
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poprzez aplikację kwartalnego okresu grzewczego14. Wpływ 
pochyłości terenu na przyspieszenia grawitacyjne w po
dwójnych składach 105Na bez zużycia mocy grzewczej się
ga niemal 125% wartości zużycia w terenie płaskim. 
Przewaga alternatywnych, współczesnych konstrukcji na
pędu wynika z zastosowania silników asynchronicznych 
z falownikiem, co umożliwia hamowanie elektrodynamicz
ne z rekuperacją energii. Ma to wpływ na dobre osiągi po
ciągu 120NaSwing i całej gamy najnowszych tramwajów 
wypełniających stopniowo współczesny park taborowy 
operatorów15. 

W pociągach klasy 105N wykorzystujących prąd stały 
do napędu mechanizmu jezdnego wykorzystywane jest za
ledwie czwarta część energii pobranej z sieci. W podobnych 
konstrukcjach tych lat – KT4 (Tatra, pociąg dwuczłonowy) 
stwierdzono, że pozostałe 12% energii tracone jest na 
wzbudzaniu i twornikach, a 63% na rezystorach początko
wych wzbudzających i zasilających silniki prądu stałego po
przez nastawkę zmiany rezystencji. Wykazano, że samo 
zastąpienie rezystora przez konwentor IGBT spowoduje 
zmniejszenie zużycia o 46%. Z badań inżynierów z Tallina 
wynika, że przy wykorzystaniu akumulatorów lub falowni
ków w podstacjach lub pojazdach na przechowanie energii 
pozyskanej z hamowania można osiągnąć nawet 60% 
oszczędności przy zachowaniu sieci prądu stałego zamiast 
droższej wymiany na napęd asynchroniczny modernizowa
nego taboru [20]16. 

W pracy [21] potencjał wykorzystania strat w zużyciu 
operacyjnym energii w transporcie szynowym ocenia się 
nieco ostrożniej na 40%. Dość powszechne zastosowanie 
silników asynchronicznych w końcu ubiegłego wieku w od
nawianych pociągach 105N zmniejszyło zużycie o 11,5 

14 Pociągi 105N posiadają zdolność częściowej rekuperacji poprzez ogrzewanie na
wiewu bez pośrednictwa grzejników. 

15 Swing ma możliwość rekuperacji energii w warunkach nieprzeciążenia sieci trak
cyjnej. 

16 Autorzy przeprowadzili pomiary w różnych warunkach ruchowych na dwóch li
niach tramwajowych w Tallinie. Uzyskali ponad 100 tys. profili. Ich rezultatem są 
cytowane diagnozy, dane i wyniki analiz. 

(w terenie płaskim P) do 28,5% (w terenie z pochyłościami 
G – por. 205WrAs – tabela 2). Jednak w systemie rekupe
racji Swingu, podobnie jak w innych rozwiązaniach ze 
zwrotem energii do sieci trakcyjnej, występuje silna zależ
ność efektu od gęstości ruchu pociągów. Wykorzystanie 
tego zwrotu wymaga pobrania odzysku przez inny nadto 
nie oddalony od niego pociąg. Możliwość znacznej poprawy 
energochłonności w napędach asynchronicznych upatruje 
się raczej w hybrydyzacji układu napędowego poprzez sys
tem magazynowania strat (ESS – to jest: energy storage sys
tem). Badania symulacyjne modelu współpracy układu na
pędu, trakcji i podstacji wykazały, że w stosunku do pobra
nego prądu z podstacji można zaoszczędzić 24 do 28% 
energii, niezależnie od profilu osi toru i obciążeń statycz
nych – to jest odbiorników niezależnych od ruchu [21]17.

Upatrywanie szybkiego postępu w energochłonności 
w procesie odnowy parku taborowego może być jednak 
złudne. W poznańskim MPK 60% taboru posiada napęd 
asynchroniczny, jednak finalne zużycie energii trakcyjnej 
wzrosło w ciągu pięciu ostatnich lat o prawie 16% przy 
dość stabilnej wartości pracy transportowej i przy umiarko
wanym postępie w upłynnieniu ruchu pociągów w sieci. 
Przy istotnym wzroście ciężaru nowoczesnego taboru pro
blem jego energochłonności wymaga tym bardziej diagno
zy systemu napędowego, trakcyjnego oraz podstacji, 
i w tym względzie w Poznaniu zainicjowano dopiero pewne 
kroki. 

W całokształcie zagadnienia znaczącą okolicznością po
zostaje znaczne zróżnicowanie uwarunkowań i poziomu 
energochłonności wśród operatorów transportu tramwajo
wego. 

Energochłonność w ruchu miejskim
Wśród uwarunkowań energochłonności transportu pu
blicznego szczególną rolę odgrywają prędkości komunika
cyjne oraz napełnienie pojazdów. 

W latach 1996–1997 przeprowadzono pomiary zużycia 
energii w pociągach tramwajowych w ramach projektu 
Ecos Phare w sąsiedztwie centrum Poznania [24]. Opis 
projektu opublikowano w 2001 roku (por. [25]). Projekt 
skoordynowano z uruchomieniem trasy szybkiego tramwa
ju (PST) i wyprowadzeniem z niej linii tramwajowych 
w obszar trzech skrzyżowań obejmujący cztery węzły roz
jazdowe i trzy zespoły przystankowe na półkilometrowym 
odcinku ulicy Roosevelta. Patronat nad projektem sprawo
wała Agencja Novem, unijna platforma popularyzacji me
tod oszczędności energii spinająca efekty kilku projektów 
programu EcosPhare. Pomiary natężeń ruchu pojazdów, 
ruchu pasażerskiego, czasów obsługi, strat czasu i zużycia 
energii obejmowały ruch roczny w stanach przed projek
tem i po nim z ewaluacją stanu z projektem i bez niego. 
Ewaluację wsparto wykorzystaniem holenderskiego pro

17 Badania prowadzono w środowisku Matlab/Simulink, modelując układ podstacji, 
trakcji i napędu. Autorzy zastrzegają zarazem, że ze względu na ograniczoną trwa
łość zdolności superkondensatora (End of Life) możliwości te są nieco mniejsze, co 
szacują na zakres 18 do 25%.

Charakterystyki operacyjnego zużycia energii w badaniach [19]

Typ pociągu Teren płaski – P 
Pochylenia  – G

Zużycie energii MJ/poc.km

Roczne 
zużycie

(mln MJ/poc.km)

Be
z o

gr
ze

w
an

ia

Z 
og

rz
ew

an
ie

m

Na
 o

gr
ze

w
an

ie

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)–(3) (6)

105Na*
skład
dwuwagonowy

P 17,60 24,19 6,59
1,750G 21,78 28,50 6,72

G/P 1,24 1,18 –
PROTRAM
205WrAS**

bd 15,60 22,61 7,01 1,354

PESA***
120Na 1Swing

bd 14,76 19,08 4,32 1,234

* Średnie prędkości 15 – 16 km/h, średnie odległości między przystankami 518 m
** Średnia prędkość aktualnie 15,7 km/h, średnia odległość między przystankami 470 m 
*** Badania PESY (3 miesiące pracy pojazdu testowego)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [19]

Tabela 2
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gramu symulacyjnego Flexyt, zaadoptowanego do odwzo
rowania energetycznych i mechanicznych cech taboru 
105N. Program skalibrowano w fazie badań i pomiarów 
w celu skonstruowania samego projektu, a następnie zba
dania rezultatu po jego realizacji. Pomiary zużycia energii 
prowadzono na trasach wszystkich linii tramwajowych w ob
szarze projektu z wykorzystaniem dwóch pociągów 105N 
wyposażonych we wmontowane instrumenty pomiarowe. 

Po uruchomieniu trasy Poznańskiego Szybkiego Tram
waju nastąpił istotny wzrost potoków pasażerskich (por. 
wiersze 3 i 6 w tabeli 218), a prędkość komunikacyjna tram
wajów w obszarze projektu wzrosła z 12,8 do 17,1 km/h. 
Przez obszar przemieszczało się 168 pociągów w każdej go
dzinie ruchu dziennego. Operowanie rocznymi potokami 
i czterema stanami ruchu uwzględniającymi napełnienia 
pojazdów i prędkości komunikacyjne dało pewne możliwo
ści realnego odwzorowania ich wpływu na operacyjne zuży
cie energii (por. tabele 3 i 4). 

Nawet zgrubne założenie liniowego wpływu obciążenia 
pasażerskiego na zużycie operacyjne (por. tabela 3) generu
je silnie nieliniowe wskaźniki energochłonności. W przy
padku pary punktów odniesienia (wiersze 3 i 6) wzrost 
o 60% napełnienia zwiększa zużycie operacyjne energii 
o niecałe 10%, ale obniża energochłonność o 34%. Wiele 
pozyskiwanych danych o energochłonności komunikacji 
tramwajowej, tym bardziej autobusowej bez informacji o wy
konywanej pracy przewozowej, szczególnie w ujęciu da
nych w skali rocznej, ma zatem niewielkie znaczenie po
znawcze. Zilustrowana zależność związana jest z relacją 
między ciężarem pociągu 105N a obciążeniem pasażer
skim. Wpływ tego obciążenia na zużycie operacyjne energii 
w komunikacji autobusowej jest znacznie silniejszy, 
a w przypadku cięższych składów kolejowych odwrotnie – 
znacznie słabszy19.

Ze wzrostem ciężaru pojazdu nabiera znaczenia dyna
mika ruchu – szczególnie w pojazdach szynowych, w któ
rych znaczną część wydatku energetycznego pochłaniają 
przyspieszenia. Teoretyczny stan płynnego przejazdu, bez 
potrzeby przyspieszenia przy słabych oporach ruchu na szy
nie, wiąże się z wydatkiem energii wyłącznie na zapotrze
bowanie statyczne (oświetlenie, ogrzewanie, nawiew i kli
matyzacja, urządzenia sterowania i informacji itp.) i jest to 
wartość stała, niezależna od prędkości komunikacyjnej, 
stanowiąca 15 do 20% zużycia operacyjnego. To oczywiście 
oznacza, że przy większych prędkościach komunikacyjnych 
funkcja zmienności odchyla się asymptotycznie od prostej 
linii regresji uchwyconej w parze punktów jej estymacji 
w typowych warunkach sieci miejskiego tramwaju (por. 
rys. 2). Szacowania oparte na zależności liniowej są tym 
bardziej ryzykowne, im bardziej płynny ruch pociągów 
prowadzony jest na większych odległościach międzyprzy

18 Nieznacznie wzrosło natężenie pociągów (jedna linia dodatkowa), zmieniły się re
lacje ich przejazdu na skrzyżowaniach, potok pasażerski w decydującym stopniu 
przejęty został z transportu autobusowego. 

19 W cytowanych badaniach [19] pojazdy testowe na liniach Tramwajów Śląskich 
wypełniono workami z piaskiem, niestety nie podano symulowanego tym sposo
bem poziomu napełnienia.

Związek operacyjnego zużycia energii z napełnieniem pociągów 105N1 przy 
średniej prędkości komunikacyjnej w obszarze projektu [22]17,1 km/h.

Stan
Napełnienie 

średnioroczne
[pas.km/poj.km]

Roczna praca 
przewozowa

 [mln pas.km]

Roczne 
zużycie 

operacyjne
[mln MJ]

Energochłonność  
operacyjna

[MJ/pas.km]
Bez ogrze-

wania
Z ogrzewa-

niem2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 100 55,0 8,76 0,159 0,178
2 90 49,5 8,54 0,173 0,192
3 803 44,0 8,32 0,189 0,210
4 70 38,4 8,11 0,211 0,235
5 60 32,7 7,90 0,242 0,271
6 504 27,1 7,69 0,284 0,318
7 40 21,6 7,47 0,346 0,369
8 30 16,1 7,25 0,450 0,507
9 20 10,5 7,04 0,670 0,755
10 10 5,0 6,82 1,364 1,535
11 1 0,555 6,60 12,000 13,71
1przy założeniu liniowego wpływu napełnienia na zużycie:
 kol.(4)=6,605+0,0215kol.(2) – estymacja dla stanów w w.(3) i (6)
2wg kalkulacji za [19] przyjęto 6,85MJ/poc.km z wpływem jednego kwartału na wartości roczne: kol.
(6)= [0,25x6,85:kol.(2)]+kol.(5)
3stan napełnienia i zużycie energii po realizacji Projektu i uruchomieniu PST
4stan napełnienia i zużycia energii po realizacji Projektu bez PST
5wartość tożsama z pracą transportową w obszarze (1 pas.km= 1 poc.km)
Kursywa – estymacja liniowa

Tabela 3

Tabela 4

stankowych, bez pochyleń i łamania trasy w planie. Ma to 
znaczenie przy ruchu kolejowym, przy prędkościach komu
nikacyjnych powyżej 40 km/h. W tabeli 4 zestawiono kilka 
przypadków, w których energochłonność operacyjna okre
ślona została dla znanego nam poziomu prędkości komuni
kacyjnych. Warto zwrócić uwagę na relatywnie wysoką 
energochłonność pojazdów wieloczłonowych w stosunku 
do taboru 105N i że dotyczy ona nowocześniejszych od 
105N pociągów wieloczłonowych, może poza zmodernizo
waną jednostką 205WrAS. 

Zależność zużycia paliw w miejskim transporcie auto
busowym od poziomu kongestii badano w procesie symulacji 

Wpływ prędkości komunikacyjnej na energochłonność w transporcie 
tramwajowym odniesiona do charakterystyk funkcjonalnych obszaru 

Projektu Ecis–Phare (potok roczny 24,318 mln pas.km, 0,543 poc.km, 
efektywność operacyjna 45 pas.km/poc.km)

Prędkość  
komunikacyjna  

km/h

Zużycie  
operacyjne

w obszarze ba-
dania [mln MJ]

Energochłonność 
zużycia  

operacyjnego2

[MJ/pas.km]

Wskaźnik  
wyjściowy

Energochłonność
zużycia finalnego3 

[MJ/pas.km]

(1) (2) (3) (4) (5) 
12,81 9,80 0,403 9,80 MJ 0,685
15,52 9,55 0,393 17,6 MJ/poc.km 0,668
15,73 8,47 0,348 15,6 MJ/poc.km 0,592
17,11 8,32 0,342 8,32 MJ 0,581
18,74 7,81 0,321 7,81 MJ 0,546
19,9 8,46 0,348 Zużycie finalne 0,592
20,45 7,83 0,322 Zużycie finalne 0,547
21,76 7,86 0,324 Zużycie finalne 0,550 
27,87 5,88 0,272 Estymacja 0,463

Bez obciążeń 
dynamicznych8

1,25 0,038 15% 0,064

1Projekt Ecos Phare, 105N, 1996
2Tramwaje Śląskie, 105Na, 1999 (tabl. 2 [19])
3Wrocław, 205WrAS, 1999 (tabl. 2 [19])
4Poznań, ekstrapolacja wg Projektu Ecos Phare

5Poznań, sieć, 2018, (podstawa – zużycie finalne)
6Tramlink, Croydon, [5,9,10] 
7Linia 14, 2018 (Poznań, tab. )
8Przyjęto 20% kol. (2) przy średniej prędkości 18,7 km/h
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ruchu w sieci ulic Poznania, generując zmienne wartości 
produkcji ruchu, z tym samym poziomu kongestii w obsza
rze administracyjnym miasta [23]. Badania przeprowadzo
no z wykorzystaniem programu mezosymulacyjnego 
SATURN. Transformacja uzyskanych rzędnych tej zależno
ści do charakterystyk energochłonności aktualnego trans
portu w obszarze metropolitalnym miasta przedstawiona 
jest w tabeli 5, a obraz tej zmienności pokazano na rysun
ku 2. Jest on więc pochodną wkomponowanego w algo
rytm programu symulacyjnego związku pomiędzy prędko
ścią komunikacyjną a zużyciem paliwa. 

Energochłonność a organizacja pracy transportowej
W tabeli 6 zestawiono charakterystyki poznańskich linii 
tramwajowych i oszacowanie ich energochłonności, doko
nując podziału rocznego zużycia finalnego energii w sek
torze tramwajów poznańskiego MPK. Zużycie serwisowe 
i 15% zużycia operacyjnego rozdzielono proporcjonalnie 
do wykonanej pracy transportowej [poc.km]. 85% zuży

cia operacyjnego obliczono według jego liniowej zależno
ści od prędkości komunikacyjnej. Celem zestawienia jest 
ocena rozkładu cechy energochłonności w potencjale prze
wozowym transportu tramwajowego. Rozrzut od 0,403 
do 0,895 MJ/pas.km wskazuje na ponad dwukrotne prze
wyższenie linii o minimalnej w stosunku do maksymalnej 
energochłonności. Jednak najważniejszą konkluzją jest zi
lustrowana na rysunku 3 współmierność energochłonności 
z efektywnością funkcjonalną. 

Na rysunku 4 odwzorowano wyniki badań symulacyj
nych układu linii w sieci tramwajowej w dobie standardo
wej [26]. W procesie optymalizacji wypracowano jako jed
ną z opcji pakiet 8 linii. Po skorygowaniu ich marszrut 

Wpływ prędkości komunikacyjnych na energochłonności  
w transporcie metropolitalnym autobusowym

Prędkość 
komunikacyjna 

km/h

Zużycie 
paliwa

l/100km

Zużycie 
paliwa

l/pas.km1 

Energochłonność 
zużycia operacyjnego 

MJ/pas.km

Energochłonność
zużycia finalnego 

MJ/pas.km

(1) (2) (3) (4) (5)

14,2 45 0,0267 0,961 1,345

14,4 44,5 0,0264 0,951 1,331

16,4 39,5 0,0234 0,842 1,174

18,35 37,5 0,0223 0,803 1,124

19,5 36 0,0214 0,770 1,079

21,6 35 0,0208 0,748 1,047

23 33,5 0,0199 0,716 1,003

28,8 32
0,0190 0,684 0,95730 32

32 – 34 32

1 – przy wskaźniku rocznej efektywności operacyjnej 16,83 pas.km/poj.km
2 – 36 MJ/1litr paliwa
3 – przelicznik 1,4 w stosunku do zużycia operacyjnego

Tabela 5

Rys. 2. Zależność energochłonności od prędkości komunikacyjnej dla zużycia finalnego energii

Charakterystyki efektywnościowe poznańskich linii tramwajowych
w ujęciu rocznym (2018)

Nr
linii

Praca
Efektywność 
funkcjonalna  

pas.km/poc.km

Prędkość
komunika-

cyjna

Energochłonność  
[MJ/pas.km]

Przewozowa
mln pas.km

Transportowa
poc.km

Cz
ęś

ć
op

er
ac

yj
na

Cz
eś

ć 
 

se
rw

is
ow

a

Og
ół

em

01 26,863 0,932 28,8 22,10 0,294 0,354 0,648

02 13,089 0,488 26,8 16,05 0,352 0,393 0,745

03 6,201 0,323 19,2 18,65 0,314 0,546 0,860

04 8,332 0,441 18,9 19,14 0,318 0,577 0,895

05 14,546 0,512 28,4 15,67 0,360 0,371 0,731

06 30,391 0,767 39,6 19,33 0,266 0,266 0,532

07 15,887 0,623 25,5 21,13 0,278 0,413 0,691

08 22,207 0,566 39,2 17,73 0,331 0,268 0,599

09 11,743 0,579 20,3 17,21 0,337 0,518 0,855

10 19,729 0,489 40,3 16,60 0,350 0,261 0,611

11 8,858 0,447 19,8 20,18 0,296 0,531 0,827

12 37,718 0,818 46,1 24,90 0,230 0,228 0,458

13 23,467 0,726 32,3 18,45 0,318 0,326 0,644

14 30,836 0,578 53,3 27,78 0,206 0,197 0,403

15 30,506 0,776 39,3 25,73 0,223 0,268 0,491

16 59,588 0,925 64,4 23,27 0,253 0,163 0,416

17 25,741 0,581 44,3 18,66 0,341 0,237 0,558

18 18,352 0,601 35,0 16,20 0,350 0,351 0,701

Σ 404,045 11,141 36,3 20,44 0,289 0,291 0,580

Tabela 6

Rys. 3. Energochłonność linii tramwajowych Poznania na tle ich efektywności funkcjonalnej 
N w formule F(N) = (100 – N)100–1
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utrzymały one transfer przejazdów bezpośrednich w 97%, 
tracąc 7% pasażerów na rzecz linii autobusowych przy nie
wielkim pogorszeniu wskaźnika przesiadek obligatoryj
nych i przy porównywalnym czasie podróży w systemie. 
Energochłonność komunikacji autobusowej poprawiłaby 
się o kilka procent przy znikomym wzroście zużycia ener
gii, ale zużycie finalne komunikacji tramwajowej, licząc 
w samym tylko zakresie operacyjnym, zmniejszyłoby się 
o co najmniej 20%. Nie jest to jednak opcja najlepszej 
ścieżki dla rozwoju sieci tramwajowej. Rezerwa jej poten
cjału może być wykorzystana na opcje alternatywne popra
wiające zarówno cechy energetyczne, jak i kosztowe 
w strukturze transportowej miasta. Wśród opcji rozważa
nych samo tylko zwiększenie częstości kursowych w pakie
cie 10 lub 12 linii komunikacyjnych dawało obiecujące re
zultaty, przejmując pasażerów z linii autobusowych i skra
cając znacząco czasy podróży w całym systemie, przy 
utrzymaniu obecnego poziomu kosztu. 

Warto zwrócić uwagę, że subrozkłady sobotnie, nie
dzielne, świąteczne czy wakacyjne optymalizuje się prak
tycznie prawie wyłącznie przez częstości kursowe. W zni
komym stopniu odwzorowują one możliwości substytucji 
komunikacji tramwajowej przez autobusową w niszowych 
obszarach popytu. Przedstawione wyżej rezultaty uwzględ
niają roczną pracę transportową z aplikowanymi subrozkła
dami jako krotność standardowej doby (334 w komunika
cji autobusowej i 312 w tramwajowej). Praca przewozowa 
wynika z pomiarów prowadzonych w ramach Komplek
sowych Badań Ruchu w 2000 roku (odpowiednio 314 
i 272). Jest to minimum możliwości adaptacji danych do
bowych do wartości rocznych, które warto racjonalnie 
znormalizować do czasu, aż monitorowanie popytu w ca
łym cyklu rocznym będzie możliwe.

dzanie ruchem ulicznym po operacyjne konstruowanie 
rozkładów jazdy, nie występują rozbieżności struktural
ne pomiędzy kryteriami ekonomicznymi oraz energo
chłonnością środków transportu. Przy pełnym poszano
waniu tych pierwszych to jednak kryterium energo
chłonności (obok udziału mixu z OZE) w zużyciu final
nym wydaje się najbliższe istoty kształtowania transpor
tu zrównoważonego. 

2. Polityka i gospodarka energetyczna
 Zaawansowanie badań nad energochłonnością oraz jej 

związków z organizacją ruchu, podziałem pracy trans
portowej oraz planowaniem wydaje się niezbędnym 
krokiem dla prowadzenia gospodarki energetycznej20. 
Zużycie finalne energii w transporcie publicznym jest 
łatwe do zidentyfikowania. W świetle praktyki więk
szych miast stosunkowo dostępne pozostają dane o pra
cy przewozowej, chociaż stosowane przeliczniki pracy 
godziny szczytu i doby do pracy rocznej mogą budzić 
zastrzeżenia i albo powinny być znormalizowane, albo 
podlegać lokalnemu monitorowaniu. Także operacyjne 
zużycie energii na kinetykę pojazdów jest realne przy 
wykorzystaniu transferu danych z komputerów pokła
dowych, chociaż przy rozwiniętych w wielu miastach 
instrumentach ITS brak jest stosownych interfejsów 
oraz oprogramowania dla syntezy, stosownych diagnoz 
i analiz operacyjnego zużycia energii.

3. Tramwaje i autobusy elektryczne
 Energetyczna użyteczność komunikacji szynowej wy

znaczyła całą ścieżkę rozwoju transportu, poczynając od 
epoki pary przez etap elektryfikacji po nadzieje współ
czesnych pokładane w możliwości inteligentnych sieci 
i autonomicznych pojazdów21. Istotą środków szyno
wych jest niski opór toczenia koła po szynie. Jeżeli do
dać niewspółmiernie do tego wysokie zużycie energii 
grzewczej, klimatyzację, system informacji pokładowej, 
ciężar nowoczesnych pojazdów wieloczłonowych, różne 
warunki geometrii toru (w pionie i poziomie), relatyw
nie niską wymienność taboru w parku, różnice w ener
gochłonności są trudne do uogólnienia i pozostają indy
widualnym atrybutem operatora i specyfiki miejscowej 
sieci. Praktyka sygnalizuje, że nowoczesny wieloczłono
wy tabor jest bardziej energochłonny, na odwrotny 
trend wskazują testy autobusów elektrycznych. Ta ten
dencja może prowadzić do przesunięcia granicznych 
kryteriów pomiędzy funkcjonalnością tramwajów i au
tobusów w odniesieniu do popytu, przede wszystkim 
zasadniczego zwiększenia prędkości komunikacyjnych, 
konieczności optymalizacji rozkładów jazdy w sieciach 
tramwajowych i stosownych przekształceń jej układów 
sieciowych. 

20 Zarząd Oddziału Poznańskiego SITK podjął próbę w tym kierunku, powołując 
w marcu 2019 r. wielodyscyplinarny zespół, w skład którego rekomendowani zostali 
specjaliści jednostek transportowych operujących w obszarze metropolitalnym. 

21 Warto przy okazji zauważyć, że historia autonomicznych pojazdów szynowych 
w ruchu miejskim dobiega niemal 40 lat (system VAL w Lille funkcjonuje od 
1983 r.) i to w istocie inteligentne sieci pozostają dzisiaj jednym z podmiotów 
niespełnionej gry o efektywny transport. 

Rys. 4. Minimalizacja liczby linii tramwajowych dla realizacji co najmniej 97% przejazdów 
bezpośrednich w badaniach symulacyjnych [26].

Podsumowanie
1. Obniżanie energochłonności i zużycia finalnego 

energii
 Opierając się na przyczynkowych w istocie zasobach ba

dań i danych, wykazano, że na różnych poziomach 
optymalizacji transportu miejskiego, od planowania 
rozwoju systemu transportu przez kształtowanie mia
sta, podziału zadań przewozowych, organizację i zarzą
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4. Planowanie sieci i układów transportowych
 Koszty inwestycji w rozwój sieci tramwajowej i/lub me

tra powinny być związane z pełną analizą skutków ener
getycznych w całej sieci transportu publicznego i prze
łożeniem potoków między komponentami systemu. Ma 
to wymierny wpływ na ich energochłonności i powinno 
podlegać stosownej interwencji. Bez analiz koncepcji 
nowych tras szynowych z integralnym planem inter
wencji w układ i marszrutyzację linii komunikacyjnych 
w całym systemie nie da się wyrazić wystarczająco rze
telnej i profesjonalnej opinii. Warto też zwrócić uwagę, 
że oś transportowa powinna stanowić podstawę zrów
noważonej struktury miasta.   

5. Energochłonność i zużycie energii a analiza kosz-
tów i korzyści 

 Wobec końcowej sentencji pierwszego wniosku wart 
dyskusji jest postulat prowadzenia analizy energetycz
nej niezależnie od konwencjonalnej analizy kosztów i ko
rzyści ekonomicznych projektów interwencji. Z punk
tu widzenia istoty transportu zrównoważonego kwe
stia ta ma kluczowe znaczenie, ale rozwinięcie tej te
matyki do poziomu cen energii, organizacji przepły
wów finansowych, formowania mixu energetycznego 
i praktyki planowania, wymagałoby osobnego artyku
łu. Jedyny punkt odniesienia, do którego możemy się 
tutaj odwołać, to słynna kontestacja pewnego filozofa 
z Królewca. 
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Streszczenie: System transportowy to jeden z kluczowych czynników 
determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współ
czesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego 
powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. za
pewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu podróży, przy zmi
nimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Warto jednak 
zadać sobie pytanie, czy takie wykreowanie systemu transportowego jest 
możliwe, czy nie powoduje wykluczenia niektórych grup społecznych, 
czy jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników? Przed 
tym dylematem staje coraz więcej współczesnych planistów i inżynierów 
transportu. Według wielu publikacji naukowych odpowiedzią jest pro
jektowanie uniwersalne, a więc kształtowanie przestrzeni publicznych 
i systemu transportowego ze świadomością zróżnicowania zbiorowo
ści ludzkiej pod względem płci, wieku, sprawności fizycznej czy stanu 
zdrowia. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby star
sze powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni posiadający różnego ro
dzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensoryczne. Zbiorowość ta na
potyka w życiu codziennym wiele barier architektonicznych, transpor
towych, które uniemożliwiają im swobodne przemieszczanie się, a tym 
samym ograniczają ich dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. 
W artykule zdefiniowano pojęcie osób starszych i niepełnosprawnych, 
przedstawiono najczęściej napotykane bariery w zakresie systemu trans
portowego w miastach. Istotnym elementem artykułu są wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych w Oświęcimiu i Krakowie dotyczących 
oceny funkcjonowania transportu publicznego i jego dostosowania do 
osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki i wnioski z badań 
stanowić mogą inspiracje dla innych miast, które chcą stworzyć system 
transportowy dostosowany do potrzeb analizowanej grupy.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, osoby star
sze, osoby niepełnosprawne.

Ocena miejskiego transportu publicznego  
w Krakowie i oświęcimiu przez osoby  
starsze i niepełnosprawne1

Wprowadzenie
Miasto XXI wieku to „wytwór” cywilizacyjny wypełniony 
zabudową mieszkaniową wysokiej i niskiej intensywności, 
nowoczesnymi obiektami biurowymi, usługowymi, dopeł
niony zielonymi, przyjaznymi dla mieszkańców przestrze
niami publicznymi. Ponadto jest to jednostka urbanistyczna 
wyposażona w dobrze prosperujący system transportowy, 
który stanowi kluczowy czynnik determinujący jego rozwój 
gospodarczy, ekonomiczny, społeczny, przed którym stawia 
się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy ob
szarami o różnym przeznaczeniu, wysokiego komfortu oraz 
krótkiego czasu podróży, a przy tym minimalizując oddzia
ływanie na środowisko naturalne. Dzisiejsze jednostki urba
nistyczne niestety charakteryzują się wieloma utrudnieniami 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: M. Figura 
60%, K. Solecka 40%.

dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, posiadających 
różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensorycz
ne. Zbiorowość ta napotyka w życiu codziennym na wiele 
barier architektonicznych, transportowych, które uniemoż
liwiają jej swobodne przemieszanie się, a tym samym ogra
niczają dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. Przed 
współczesnymi planistami i inżynierami transportu stawia 
się ogromne wyzwanie: wykreowanie systemu transporto
wego o wysokiej dostępności, niepowodujące wykluczenia 
niektórych grup społecznych, zaspokajając przy tym potrze
by wszystkich użytkowników. Jednak czy jest to możliwe do 
osiągnięcia i jakie działania byłyby odpowiednie? Czy sys
tem transportowy może być w pełni dostosowany do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych? 

 
osoby starsze i niepełnosprawne – podstawowe pojęcia
Współczesny świat zamieszkiwany jest przez około siedem 
miliardów osób, wśród nich spotkać można muzułmanów, 
chrześcijan, obywateli pochodzenia hiszpańskiego, nie
mieckiego, polskiego, osoby czarnoskóre, cierpiące na gi
gantyzm, karłowatość, sparaliżowane, niewidome czy upo
śledzone umysłowo. Warto więc zastanowić się nad odpo
wiednim zdefiniowaniem osoby niepełnosprawnej. Czy jest 
to „jednostka u której występuje obniżenie w stosunku do 
norm stanu sprawności organizmu, powodujące pewne ogra
niczenia i utrudniania w wypełnieniu ról społecznych” [1], czy 
„osoba, która na skutek wad lub chorób wrodzonych oraz 
chorób nabytych w różnym okresie życia doznała narusze
nia czynności narządów, układów lub całego organizmu, co 
ogranicza w różnym stopniu jego funkcjonowanie biolo
giczne i (lub) społeczne”? [1].

Niepełnosprawność jest powszechnym zjawiskiem dzi
siejszego świata, którego definicja ewoluowała na prze
strzeni lat, zmieniając swoje pierwotne znaczenie. Zgodnie 
z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierp
nia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych [2] „oso
by niepełnosprawne to osoby, których sprawność fizyczna, 
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 
oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawny
mi i zwyczajowymi”.

Natomiast jak definiować osobę starszą czy proces starze
nia? Ogólnie ujmując, starzenie się to jeden z etapów ludz
kiego życia, który charakteryzuje się obniżeniem sprawności 
organizmu, samodzielności życiowej oraz zmniejszeniem 
zdolności adaptacji do zachodzących zmian. Wówczas zwięk
sza się ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych oraz  
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pogorszeniu ulega ogólna kondycja psychiczna i fizyczna [3]. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) starzenie 
się to proces składający się z poszczególnych etapów [3]:

•	 wiek przedstarczy – 45–59 lat,
•	 wczesna starość – 60–74 lat, osoby w tym wieku za

zwyczaj charakteryzują się jeszcze pełną sprawnością 
fizyczną oraz psychiczną,

•	 późna starość – 75–89 lat, osoby wymagające wów
czas pomocy i opieki osób trzecich, 

•	 długowieczność – powyżej 90 lat.

Zgodnie powyższą definicją, osoba starsza utożsamiana 
będzie z osobą w wieku 60 i więcej lat, o pełnej lub obniżo
nej sprawności fizycznej, o różnym stanie zdrowia, prowa
dzonym trybie życia, wymagająca lub nie opieki ze strony 
osób trzecich.

Po
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e 
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Ciągi piesze
• nieodpowiednia szerokość ciągów pieszych, uniemożliwiająca swobodne przemiesz-

czanie się przede wszystkim osobom na wózku inwalidzkim
• chaotyczne rozmieszczenie elementów małej architektury typu ławka, kosze na 

śmieci, lampa, będące wyposażeniem ciągów pieszych (bariera przede wszystkim 
dla osób z dysfunkcją narządu wzroku)

• źle dobrany materiał i nieodpowiednio utrzymana nawierzchnia ciągów pieszych, 
posiadająca nierówności, ubytki

Przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna
• brak ramp krawężnikowych lub wykonanie ich z jednej strony z nieodpowiednią 

dokładnością, przez co wysokość pomiędzy krawędzią rampy a jezdnią nie jest 
możliwa do pokonania przez osobę na wózku inwalidzkim

• brak komunikatów głosowych przy przejściach pieszych na skrzyżowaniu z sygnali-
zacją świetlną (niebezpieczeństwo dla osób z dysfunkcją wzroku)

Urządzenia wspomagające pokonywanie różnic wysokości w terenie
• brak zróżnicowania struktury materiałów w miejscu rozpoczynania się biegu schodów,
• występowanie poręczy tylko po jednej stronie schodów
• brak pochylni lub wyposażenie przestrzeni miejskiej w źle zaprojektowaną pochylnię 

(zbyt duże nachylenie, brak poręczy, brak odpowiedniej przestrzeni manewrowej przed 
i za pochylnią)
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y • brak lub zbyt mała ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

• nieodpowiednie wymiary miejsca parkingowego, co powoduje brak odpowiedniej 
ilości przestrzeni manewrowej dla użytkownika wózka inwalidzkiego

• niewłaściwe zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu miejsc postojowych, np. 
poprzez zastosowanie wysokich krawężników, które uniemożliwiają wygodne prze-
dostanie się z parkingu na chodnik
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y • brak oznakowania kontrastowym kolorem i nieodpowiednie umiejscowienie przycisku 
dla rowerzystów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (utrudnienie dla osób star-
szych)

• umiejscowienie stojaków rowerowych w miejscach trudno dostępnych (wymagają-
cych pokonania wielu punktów kolizji z innymi użytkownikami)

• udostępnianie w wypożyczalniach roweru miejskiego rowerów z wysoką ramą 
(utrudnienie dla starszych podczas wsiadania)

• skomplikowany proces wypożyczenia roweru miejskiego
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System informacji pasażerskiej
• nieczytelne tablice informacyjne, wykorzystujące liternictwo duże i małe, pozbawione 

kontrastów między znakami a tłem, umieszczane na materiale odbijającym światło 
dzienne

• brak komunikatów głosowych wewnątrz pojazdu informujących o nazwie przystan-
ku, na którym pojazd się znajduje oraz nazwie kolejnego

Infrastruktura punktowa
• wystające, ostro zakończone elementy wyposażenia przystanków komunikacyjnych 

(niebezpieczeństwo dla niewidomych i słabowidzących)
• niedostosowanie podłoża przystanku w stosunku do poziomu podłogi pojazdu komuni-

kacji miejskiej (utrudnienie dla niepełnosprawnych ruchowo)
Tabor
• brak oznakowania pojazdu informującego o jego dostosowaniu do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych (oczekujący na przystanku nie jest w stanie jednoznacznie określić 
czy nadjeżdżający pojazd spełnia podstawowe warunki)

• brak wyposażenia w urządzenia wspomagające wsiadanie i wysiadanie osób niepeł-
nosprawnych (pochylnie, podnośniki, układ przyklęku)

• niedostosowanie szerokości drzwi pojazdu komunikacji zbiorowej bądź umieszczenie 
słupków, stopni, przerw czy ograniczenie przestrzeni manewrowej wewnątrz niego

• brak wyposażenia pojazdu w uchwyty, poręcze oraz przyciski informujące kierowcę, 
iż osoba niepełnosprawna oczekuje pomocy

• brak kontrastowego oznakowania poręczy oraz wykonanie ich z twardego materiału 
(utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku)

• niewystarczająca liczba miejsc siedzących dla osób starszych
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Infrastruktura punktowa – budynek dworca
• brak poręczy czy źle wyprofilowane, o zmiennej wysokości i szerokości schody 

(utrudnienie dla starszych)
• brak wind
• brak zróżnicowanego kolorystycznie i materiałowo pasa ostrzegawczego przed 

schodami i po ich zakończeniu (niebezpieczeństwo dla osób słabowidzących)
• brak wyposażenia dworca w trasą wolną od przeszkód, która łączyłaby najważniej-

sze miejsca (punkty zatrzymań się innych środków transportu, miejsca parkingowe, 
kasy i automaty biletowe, toalety oraz perony)

• niewłaściwy materiał nawierzchni na terenie dworca
• brak wyposażenia w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• niedostosowanie tradycyjnych okienek kasowych poprzez zastosowanie szyb 

(znacznie ogranicza słyszalność) oraz wysokie umiejscowienie lady do podawania 
i wydawania biletów (utrudnienie dla osoby na wózku inwalidzkim)

• brak wyposażenia w funkcję wideotelefonu (utrudnienie dla głuchoniemego, chcące-
go kupić bilet)

Perony
• nierówna, posiadająca pęknięcia i ubytki nawierzchnia
• brak wyposażenia peronu w pasy ostrzegawcze o zróżnicowanej teksturze i kolo-

rystyce, stanowiące granicę pomiędzy powierzchnią użytkową a strefą zagrożenia 
(utrudnienie dla słabowidzących i niewidomych)

• zbyt duże odległości pomiędzy szynami, a betonowymi elementami przy przejściu 
przez tory w poziomie szyn (utknięcie lub przebicie kół wózka inwalidzkiego)

Tabor
• brak specjalnie wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych
• niedostosowanie wysokości podłogi wagonu względem powierzchni peronu,  

konieczność skorzystania z urządzeń wspomagających wsiadanie, wysiadanie
• nieodpowiednia szerokość drzwi wejściowych, co znacznie ogranicza swobodne 

przedostanie się do wnętrza pojazdu
• niewystarczająca liczba miejsc siedzących przeznaczonych dla osób o ograniczo-

nych możliwościach poruszania się
• brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
System informacji pasażerskiej
• brak tablic kierunkowych, piktogramów wskazujących istotne miejsca na terenie 

stacji, dworca
• niedostosowanie kolorystyki, wysokości rozmieszczenia tablic informacyjnych
• brak komunikatów głosowych dotyczących czasu przejazdu, odjazdu, kierunku 

podróży czy nagłych zmian w razie awarii (utrudnienie przede wszystkim dla osób 
z dysfunkcją wzroku)
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• nieodpowiednie zagospodarowanie terminalu przesiadkowego, co wiąże się 
z brakiem wyposażenia w jak najkrótsze połączenia pomiędzy istotnymi elementami 
(przystankami komunikacyjnymi, automatami biletowymi, przejściami dla pieszych 
oraz urządzeniami służącymi pokonaniu różnicy wysokości)

• nierówna, z przeszkodami liniowymi, pozbawiona zróżnicowanej kolorystyki, tekstu-
ry, a dodatkowo pasów ostrzegawczych nawierzchnia

• brak czytelnego, zrozumiałego systemu informacji pasażerskiej
• chaotyczne rozmieszczenie tablic kierunkowych
• brak wyposażenia przejść dla pieszych w komunikaty głosowe na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną

utrudnienia w transporcie publicznym i indywidualnym  
dla osób starszych i niepełnosprawnych
Obecne miasta i ich zagospodarowanie przestrzenne 
pomimo starań władz miast nadal są niedostosowa
ne do wszystkich grup użytkowników, przez co nastę
puje wykluczenie poszczególnych grup społeczeństwa. 
Niedostosowanie do ich potrzeb zauważyć można w ar
chitekturze budynków (ograniczony dostęp do wnętrza 
i przemieszczania się wewnątrz nich), przestrzeniach pu
blicznych (nierówne powierzchnie utwardzone, brak po
chylni, wind) oraz systemie transportu publicznego [4]. 
W poniższej tabeli 1 przestawiono najważniejsze utrud
nienia osób niepełnosprawnych i starszych korzystających 
z systemu transportowego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5],[6],[7].

Utrudnienia transportowe osób starszych i niepełnosprawnych

Tabela 1
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ocena systemu transportowego w oświęcimiu i Krakowie 
przez osoby starsze i niepełnosprawne
Ocenę sytemu transportu publicznego przedstawiono 
na przykładzie dwóch miast województwa małopolskie
go: Krakowa, będącego jego stolicą zamieszkiwaną przez 
767 348 osób [8] oraz Oświęcimia, będącego siedzibą 
władz powiatu oświęcimskiego o 39 972 mieszkańcach [8] 
w kontekście oceny dostosowania systemu transportowego 
wobec potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Są to 
miasta różniące się liczbą ludności, zajmowaną powierzch
nią, jednak posiadające jeden wspólny mianownik: proble
my transportowe. Te jednostki urbanistyczne, jak i wiele 
innych miast XXI wieku, narażone są na ciągle rosnące 
natężenie ruchu, niską przepustowość układów drogowych 
czy nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch wewnętrz
ny. W konsekwencji czego dąży się do ograniczenia ruchu 
pojazdów indywidualnych na rzecz rozwoju alternatyw
nych sposobów poruszania się. Oba miasta obsługiwane 
są publicznym transportem zbiorowym, w Oświęcimiu 
funkcjonuje wyłącznie komunikacja autobusowa, której or
ganizatorem jest Miejski Zakład Komunikacji, natomiast 
w Krakowie obsługę transportową zapewniają autobusy 
i tramwaje. Krakowska jak i oświęcimska komunikacja 
miejska realizuje połączenie nie tylko w granicach admini
stracyjnych miasta, ale również wykonuje usługi na terenie 
gmin ościennych. Należy podkreślić, że Kraków obsługu
je 27 linii tramwajowych oraz 161 linii autobusowych [9], 
natomiast Oświęcim 27 linii autobusowych, w tym 9 miej
skich, 18 podmiejskich [10]. Różnica liczby oferowanych 
połączeń komunikacyjnych jest znaczna, lecz należy mieć 
na względzie, że są to jednostki urbanistyczne charaktery
zujące się różnym poziomem rozwoju gospodarczego, eko
nomicznego, a przede wszystkim popytem na usługi prze
wozowe. Czy istniejący w owych miastach system transpor
towy jest dostosowany do najbardziej wymagającej grupy 
użytkowników – osób starszych i niepełnosprawnych? To 
myśl przewodnia badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących 
te miasta. Warto zwrócić uwagę, że docelowa grupa (osoby 
starsze i niepełnosprawne) stanowi istotny odsetek w ogól
nej liczbie mieszkańców tych miast (tabela 2), który w per
spektywie kolejnych lat będzie wzrastał. Przeprowadzone 
badania ankietowe pozwoliły na zidentyfikowanie barier 
komunikacyjnych, utrudnień napotykanych przez oso
by starsze i niepełnosprawne realizujące podróż środkami 
transportu publicznego. 

Badania ankietowe w Oświęcimiu wykonano tradycyjną 
techniką badawczą poprzez wywiad bezpośredni w trzech 

kluczowych dla miasta miejscach: węzeł przesiadkowy – 
Dworzec PKP, jeden z przystanków komunikacji miejskiej 
(ścisłe centrum miasta) oraz w obrębie największego osiedla 
mieszkaniowego jednostki urbanistycznej, na grupie 150 
osób starszych i niepełnosprawnych w 2018 roku (błąd 
oszacowania 6,7%, przy poziome ufności 0,9). Natomiast 
badania ankietowe w Krakowie przeprowadzono w 2017 
roku, wyłącznie na wybranych przystankach autobusowych 
i tramwajowych na grupie 400 osób (błąd oszacowania 
4,1% na poziom ufności 0,9). 

Najliczniejszą grupą wiekową wśród ankietowanych za
równo w Krakowie i Oświęcimiu były osoby w wieku 60–
74 lat (Oświęcim 76%, Kraków 85%) (tabela 3a). W oby
dwóch miastach widoczna jest wyraźna dysproporcja po
między udziałem ankietowanych osób w wieku do 75 lat 
i powyżej, co warunkowane jest rzadkim przemieszczaniem 
się tych osób (wychodzeniem z domu), a tym samym spo
radycznym korzystaniem z transportu miejskiego. Ponad 
60% oświęcimskich respondentów oraz około 75% kra
kowskich wskazuje, że posiada lub odczuwa dysfunkcje 
w znacznym stopniu ograniczające normalne funkcjonowa
nie i wykonywanie codziennych czynności (tabela 3b). 
W stolicy Małopolski osoby starsze i niepełnosprawne naj
częściej realizują swoje podróże wykorzystując komunika
cję miejską, aż 54% ankietowanych wskazało tramwaj, 
a 31% autobus jako najczęściej wykorzystywany środek 
transportu. Natomiast odmienną strukturą charakteryzuje 
się oświęcimska jednostka urbanistyczna, aż 66% ankieto
wanych najczęściej realizuje podróż pieszo, a jedynie 17% 
transportem publicznym (tabela 3c). Jednak warto mieć na 
uwadze, iż ta dysproporcja wynika przede wszystkim z roz
ległości miast, a co za tym idzie odległością między miejsca
mi będącymi celami podróży. Najczęściej wskazywanym 
celem podróży w Oświęcimiu były obiekty handlowe, usłu
gowe oraz odwiedziny znajomych, natomiast w Krakowie 
ankietowani podkreślali załatwianie różnorodnych spraw – 
tj. sprawy urzędowe, punkty opieki zdrowotnej, a także 
zakupy i rozrywkę. Szczegółowe wyniki w zakresie struktu
ry wieku, rodzaju dysfunkcji, motywacji ankietowanych 
osób oraz podziału zadań przewozowych przedstawiono 
w tabeli 3d. 

Ponadto, przeprowadzone badania ankietowe wskazu
ją, że najwięcej osób starszych i niepełnosprawnych korzy
sta z usług transportu publicznego kilka razy w miesiącu 
transportem publicznym (35% Oświęcim, 41% Kraków) 
(tabela 4a). Komunikacja miejska w Oświęcimiu została 
oceniana na poziomie dobrym, jedynie 17% osób określa, 
że system zaspakaja w pełni ich potrzeby (tabela 4b). 
Natomiast w Krakowie ponad połowa respondentów oce
nia tamtejszy system transportu publicznego na poziomie 
dostatecznym, złym, a nawet bardzo złym (tabela 4b). 
Innym kluczowym aspektem przeprowadzonych badań 
było określenie obaw osób starszych i niepełnosprawnych 
podczas przemieszczania się transportem publicznym. 
W Oświęcimiu około 60% ankietowanych nie wykazuje 
żadnych obaw związanych z korzystaniem z usług z ko
munikacji miejskiej. W Krakowie natomiast większość 

Udział osób starszych i niepełnosprawnych w ogólnej liczbie  
mieszkańców miasta Kraków i Oświęcim

Oświęcim Kraków
Liczba mieszkańców 38 972 (dane 2016 r.) 767 348 (dane 2017 r.)
Udział osób starszych 28,49% 23,12% 
Udział osób  
niepełnosprawnych

16,65%  
(44% kobiety, 56% mężczyźni)

18,8%  
(58% kobiety, 42% mężczyźni) 

Tabela 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10],[11].



TransporT miejski i regionalny 06 2019

22

Porównanie uzyskanych wyników badań ankietowych w zakresie struktury wieku, rodzaju dysfunkcji,  
podziału zadań przewozowych oraz motywacji podróży dla Oświęcimia i Krakowa

 a) Struktura wieku

b) Utrudnienia – rodzaj dysfunkcji

c) Podział zadań przewozowych

d) Motywacje podróży 
– Oświęcim–

– Kraków –

Tabela 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9],[10].

respondentów boi się o swoje bezpieczeństwo podczas co
dziennych podróży, trudności ze znalezieniem wolnego 
miejsca w pojeździe, momentu wsiadania/wysiadania 
z pojazdu, momentu zakupu biletu oraz przesiadek na 
inny pojazd (tabela 4c). 

Wyniki badań ankietowych pokazują, że osoby starsze 
i niepełnosprawne będące mieszkańcami Oświęcimia 
i Krakowa to jednostki wykazujące się wysoką mobilno
ścią, chętnie odbywające podróże zarówno piesze, jak i ko

munikacją miejską. Ogólnie ujmując, docelowa grupa do
brze ocenia funkcjonowanie systemu transportu publiczne
go, jednak równocześnie dostrzega elementy wymagające 
częściowej lub całkowitej modernizacji. Podsumowując, 
najistotniejszymi utrudnieniami spotykanymi w obydwu 
miastach jest wysokopodłogowy tabor, który zmusza oso
by starsze do większego wysiłku fizycznego podczas wsia
dania lub wysiadania z pojazdu, zatłoczenie w autobu
sach, co w konsekwencji prowadzi do niewystarczającej 
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Tabela 4

Porównanie uzyskanych wyników badań ankietowych dla Oświęcimia i Krakowa w zakresie częstotliwości korzystania  
z transportu publicznego, jego oceny oraz czynników wywołujących obawy w podróżowaniu

a) Częstotliwość korzystania z transportu publicznego

b) Ocena funkcjonowania transportu publicznego

c) Czynniki wywołujące obawy u ankietowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9],[10].

liczby miejsc siedzących dla osób o ograniczonej mobilno
ści. Dodatkowo respondenci zgłaszali swoje uwagi odno
śnie mało czytelnych rozkładów jazdy czy braku komuni
katów głosowych, co ma miejsce w przypadku oświęcim
skiego taboru. 

Propozycje zmian dla osób starszych i niepełnosprawnych 
w miastach w zakresie poprawy podróży odbywanych  
transportem publicznym
Analiza oświęcimskiego i krakowskiego systemu transpor
towego na podstawie przeprowadzonych badań ankieto
wych wśród osób starszych i niepełnosprawnych wykazała 
istnienie zarówno wielu udogodnień, jak również szeregu 
elementów ograniczających, utrudniających lub uniemoż
liwiających swobodne przemieszczenie się osób starszych 
i niepełnosprawnych w obrębie miasta. W konsekwencji 
istnieje konieczność wprowadzania zmian, podjęcia działań 
przekształceniowych, modernizacyjnych obecnego systemu 
transportu publicznego. Problematyka ta dotyczy zarówno 

większych miast, gdzie system komunikacji miejskiej jest 
silnie rozwinięty, oraz mniejszych jednostek urbanistycz
nych, które charakteryzują się niższym poziomem rozwoju 
transportu publicznego czy węższym zasięgiem terytorial
nym realizowanych usług przewozowych. Jakie więc zmia
ny są rekomendowane, co należy zrobić, aby lepiej dosto
sować system transportowy do potrzeb starszych i niepeł
nosprawnych? 

Tabor
Pojazdy komunikacji miejskiej odgrywają kluczową 
rolę w kształtowaniu dostępnej komunikacji zbiorowej, 
w związku z tym rekomenduje się podjęcie działań uła
twiających wsiadanie/wysiadanie z pojazdów osobom 
ograniczonym ruchowo poprzez dostosowanie podłogi 
danego środka transportu do poziomu platformy przy
stankowej oraz wprowadzenie taboru niskopodłogowe
go. Pojazdy dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych 
powinny być oznaczone międzynarodowym piktogramem 
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osoby na wózku inwalidzkim, umieszczonym po le
wej lub prawej stronie z przodu pojazdu oraz w pobliżu 
drzwi głównych. Kolejnym istotnym elementem wypo
sażenia taboru komunikacji miejskiej, który powinien 
uwzględniać potrzeby osób starszych i niepełnospraw
nych, są drzwi (rys. 1). Pojazd powinien być wyposażony 
w drzwi o szerokości powyżej 90 cm, tak aby osoba na 
wózku inwalidzkim mogła swobodnie nim manewrować 
przy wjeździe i wyjeździe, a osoba starsza z laską mogła 
swobodnie wejść do pojazdu. Wewnątrz pojazdu powinna 
znajdować się specjalnie wydzielona przestrzeń dla użyt
kownika wózka inwalidzkiego w bliskiej odległości od 
drzwi (rys. 2). Istotnym jej elementem jest właściwe ozna
kowanie piktogramem ilustrującym prawidłowe ułożenie 
wózka oraz wyposażenie w poręcze, pas bezpieczeństwa 
oraz przycisk informujący o prośbie udzielenia pomocy 
(rys. 3). Dodatkowo w pobliżu drzwi powinny być wy
dzielone miejsca dla osób o ograniczonej możliwości po
ruszania się. Istotnym elementem wyposażenia pojazdów 
są również poręcze i uchwyty wyróżniające się kontra
stowym kolorem. Ważne jest, aby pozbawione one były 
ostrych krawędzi i nie były wykonane z twardego mate
riału. Ponadto pojazdy powinny wyposażone być na ze
wnątrz i wewnątrz w przyciski informujące prowadzącego 
pojazd o wsiadaniu lub wysiadaniu niepełnosprawnego.

Informacja pasażerska
W aspekcie informacji pasażerskiej zaleca się, aby pojaz
dy były wyposażone w komunikaty głosowe informujące 
użytkowników transportu publicznego o nazwie bieżącego 
oraz następnego przystanku oraz możliwości zmiany środ
ka transportu. Rekomenduje się, aby tego rodzaju komu
nikaty wykorzystywać również w nagłych sytuacjach (awa
ria, zmiana przebiegu trasy linii komunikacyjnych itp.). 
W takim przypadku proponuje się, aby były one poprze
dzone specjalnym sygnałem dźwiękowym, przygotowują
cym podróżujących na pojawienie się komunikatu. Pojazdy 
komunikacji zbiorowej należy wyposażyć w zewnętrzne 
zapowiedzi dźwiękowe emitujące komunikaty o numerze 
linii i kierunku jazdy lub nazwie przystanku końcowego. 
Tego rodzaju działania w istotny sposób poprawią komfort 
podróży słabowidzącym czy niewidomym oczekującym na 
pojazd. Innym proponowanym działaniem jest wzmocnie
nie informacji wizualnych, a więc wprowadzenie dodatko
wych tablic ilustrujących całą trasę linii komunikacyjnej, 
z wyszczególnieniem przystanków oraz ulic, wzdłuż któ
rych przebiega. Proponuje się wymianę tradycyjnych tablic 
informacyjnych na tablice w formie diagramu koraliko
wego wyświetlanego na panelach LCD, który, posiadając 
połączenie GPS, wskazuje położenie geograficzne pojazdu, 
przejechaną część trasy oraz liczbę występujących przystan
ków do jej końca.

Warto też zwrócić uwagę na automaty biletowe, które 
w wielu miastach są nieprzyjazne dla osób starszych. 
Czcionka tekstu jest zbyt mała i niewyraźna, przez co wy
świetlane informacje są małoczytelne. Dodatkowo umiej
scowienie automatów biletowych w pojazdach powoduje, 
że obsługująca osoba stoi na środku przejścia i jest potrąca
na przez innych pasażerów. Wszystkie te czynniki zniechę
cają osoby starsze do korzystania z automatów, ponadto 
bardzo często docelowa grupa nie potrafi ich obsługiwać. 
W związku z tym, istotnym jest organizacja specjalnych 
szkoleń dla osób starszych związanych z obsługą automa
tów biletowych.

Przystanki komunikacyjne oraz węzły przesiadkowe
Przystanki oraz węzły przesiadkowe to miejsca wzmo
żonego ruchu wynikającego z ciągłego wsiadania/wysia
dania pasażerów do/z pojazdów transportu publicznego 
oraz miejsce, gdzie następuje zmiana środka transportu. 
Ich kształtowanie uwzględniające potrzeby wszystkich 
użytkowników stanowi duże wyzwanie dla planistów i in
żynierów. Takie miejsca należy wyposażyć w odpowied
nio wyprofilowane podjazdy, windy lub schody ruchome 
w przypadku dużych różnic poziomów. Wybór rozwiąza
nia warunkowany jest również dostępnością wolnego te
renu. W przypadku małej różnicy poziomów stosuje się 
podjazdy, które powinny być wyposażone w poręcze, na
tomiast w przypadku znacznej różnicy wysokości wyko
rzystuje się windy lub platformy. Istotne jest, aby w ich 
pobliżu umieścić panel sterujący do ich obsługi z wyczu
walnymi dotykiem przyciskami i oznaczonymi alfabetem 
Braille’a, jako ułatwienie dla niewidomych czy słabowi

Rys. 1  
Drzwi autobusu
wyposażone  
w widoczne piktogramy
Źródło: [16]

Rys. 2.  
Przykłady miejsc
przeznaczonych do podróży 
osób na wózkach inwalidzkich 
w pojazdach komunikacji 
miejskiej
Żródło: [16]

Rys. 3  
Pasy bezpieczeństwa  
dla sób poruszających się  
na wózkach
inwalidzkich
Żródło: [16]
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dzących, umieszczony na wysokości dostępnej dla użyt
kownika wózka inwalidzkiego [9].

W Polsce systematycznie dokonuje się wymiana tabo
ru wysokopodłogowego na pojazdy z obniżoną podłogą, 
w związku z tym lusterka autobusów/tramwajów zlokali
zowane są niżej, przez co osoba oczekująca na przystanku 
komunikacyjnym może zostać nimi potrącona. W konse
kwencji rekomenduje się wyraźne oznaczenie skrajni, czy
li przestrzeni bezpiecznej dla pasażerów w obrębie plat
formy przystankowej, za pośrednictwem tzw. guz, czyli 
płyt chodnikowych o kontrastowej kolorystyce. Tego ro
dzaju rozwiązanie stanowić będzie ułatwienie zarówno 
dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, jak również pozo
stałych użytkowników transportu publicznego. Kluczową 
rolę wyposażenia infrastruktury punktowej pełni system 
informacji pasażerskiej, w związku z tym należy go wypo
sażyć w odpowiednie komunikaty wizualne oraz dźwię
kowe. Zaleca się, aby w obrębie węzłów przesiadkowych 
jak największa ilość informacji przekazywana była w for
mie piktogramów, umieszczanych w widocznych miej
scach na wysokości wzroku przechodnia. Ponadto, poza 
piktogramami należy wykorzystywać tablice kierunkowe 
wskazujące dojście do kluczowych miejsc w obrębie wę
zła. Istotne jest, aby w miejscu rozwidlenia i skrzyżowa
nia dróg – podjęcia decyzji wyboru kierunku dalszego 
przemieszczania się – lokalizować szczegółowe informa
cje. Dodatkowo tablice kierunkowe należy umieszczać 
wzdłuż najczęściej wykorzystywanych ciągów pieszych, 
wskazując również nazwy obiektów, do których prowa
dzony jest ruch. 

Ponadto istotne jest zapewnienie czytelnych informacji 
w obrębie przystanków komunikacyjnych. Rekomenduje 
się umieszczanie tablic z nazwą przystanku od stron: fron
towej i bocznych wiaty przystankowej oraz tablic z obsługi
wanymi liniami komunikacyjnymi na ścianach bocznych. 
Zaleca się, aby były one zbudowane z czarnych liter na bia
łym tle, dzięki czemu tablice będą czytelne i przejrzyste. 
Przystanki komunikacyjne proponuje się wyposażyć w ta
blice elektroniczne z przyciskiem w języku Braille’a uru
chamiającym komunikat głosowy dla niewidomych, które 
wyświetlać będą czas odjazdu, ewentualnie utrudnienia 
oraz opóźnienia, dostosowując siłę świecenia do panujących 
w danej chwili warunków atmosferycznych. Dodatkowo 
ważne jest, aby wszystkie przystanki wyposażyć w gablotę 
informacyjną, co pozwoli na umiejscowienie czytelnych 
rozkładów jazdy, dobierając odpowiednią wielkość liter, 
oraz umieszczenie schematu sieci komunikacyjnej. Na 
przystankach charakteryzujących się największymi potoka
mi pasażerskimi w mieście, a w dalszej kolejności na pozo
stałych proponuje się wydzielić wolną przestrzeń dla użyt
kowników wózka inwalidzkiego oraz wzmocnić jej wystę
powanie dodatkowym poziomym oznakowaniem. Tego 
rodzaju przestrzeń powinna być umiejscowiona bezpośred
nio pod gablotą informacyjną, co pozwoli równocześnie 
użytkownikowi wózka inwalidzkiego czy osobie słabowi
dzącej na maksymalne zbliżenie się do rozkładu jazdy. 
Zaakcentowanie odpowiednim piktogramem występowa

nie takiej przestrzeni pozwoli na poprawę „komunikacji” 
między niepełnosprawnym a kierującym pojazdem. Osoba 
wymagająca pomocy podczas wsiadania do pojazdu zobo
wiązana będzie do oczekiwania na autobus w tej przestrze
ni, dzięki czemu kierujący pojazdem, zbliżając się do przy
stanku, będzie świadomy konieczności udzielenia pomocy, 
co pozwoli mu również na odpowiednie umiejscowienie 
pojazdu, minimalizując odległość między krawędzią chod
nika a autobusu.

Ciągi piesze (nawierzchnia oraz elementy małej  
architektury)
Potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych należy rów
nież uwzględniać, projektując i zagospodarowując ciągi 
piesze, zapewniając odpowiedniej szerokości wolną od 
przeszkód przestrzeń. Według rozporządzenia [12] osoba 
bez jakichkolwiek ograniczeń mobilności zajmuje szero
kość jedynie 0,75 m. W związku z tym, już na etapie 
projektowania, należy mieć na uwadze, że użytkownika
mi przestrzeni będą osoby w różnym wieku oraz z róż
nymi dysfunkcjami, ograniczeniami, które potrzebują 
dużo więcej przestrzeni do poruszania się w porównaniu 
z osobą bez ograniczeń. Zapewnienie odpowiedniej szero
kości ciągów komunikacyjnych to tylko jeden ze sposo
bów poprawy komfortu podróży docelowej grupy, dodat
kowo proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
na terenie miast systemu TGSis (Tactile Ground Surface 
Indicators) – systemu fakturowego na ciągach pieszych, 
którego głównym celem jest kierowanie osoby z dysfunk
cją wzroku trasą wolną od przeszkód, łączącą kluczowe 
obszary w przestrzeni miejskiej. Stanowić on będzie połą
czenie pomiędzy przejściami dla pieszych, przystankami 
komunikacyjnymi, kioskami ruchu, gdzie często odbywa 
się zakup biletu komunikacji zbiorowej oraz punktami 
charakterystycznymi na placach miejskich. Tego rodzaju 
rozwiązanie jest analogiczne do wyznaczanych tras wol
nych od przeszkód na terenie dworca kolejowego. System 
zbudowany będzie z faktur ostrzegawczych, kierunko
wych i uwag (rys. 4), wyczuwalnych pod stopą pieszego, 
laską niewidomego oraz wizualnie z racji oznaczeń kon
trastowym kolorem. Innym proponowanym działaniem 
jest wprowadzenie tzw. przysiadków przy przejściach dla 
pieszych czy długich ciągach pieszych. Pozwolą one oso
bom starszym czy ograniczonym ruchowo na chwilowy 
odpoczynek, a następnie dalszą kontynuację podróży. 
W centrum miasta zaleca się, aby były one lokalizowane 
co około 50 m wzdłuż najbardziej obciążonych ruchem 
pieszym ciągów (rys. 5).

Dodatkowym działaniem, poprawiającym komfort po
dróży, jest wydzielenie po obu stronach każdego peronu ko
lejowego w mieście ławek dla osób niepełnosprawnych ozna
czonych odpowiednim piktogramem, które przeznaczone są 
dla osób mających ograniczenia mobilnościowe (rys. 6). Tego 
rodzaju rozwiązanie pozwoli personelowi kolejowemu spraw
nie określić, czy którykolwiek podróżujący wymaga pomocy 
podczas wsiadania do pociągu, nawet w przypadku braku 
wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia.
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Ponadto dodatkowymi działaniami poprawiającym po
dróżowanie po mieście osób starszych i niepełnosprawnych 
jest:

•	 dostosowanie stron internetowych organizatorów ko
munikacji zbiorowej do potrzeb osób słabowidzących 
i słabosłyszących; 

•	 stworzenie aplikacji – podróżowanie bez barier – 
stworzenie aplikacji informującej o dostępnych połą
czeniach komunikacji miejskiej oraz transportu kole
jowego uwzględniających indywidualne potrzeby 
użytkownika, funkcjonującej na wzór programu 
VBB, który wyszukuje połączenia w Berlinie i Bran
denburgii.

Podsumowanie
Przykład Oświęcimia i Krakowa pokazuje, że osoby starsze 
i niepełnosprawne bardzo często w codziennym podróżach 
napotykają na różne bariery i utrudniania. Brak pochylni, 
wind, chaotyczne rozmieszczenie elementów małej archi
tektury na ciągach pieszych, autobusy wysokopodłogo
we, brak wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej 
w urządzenia wspomagające wsiadanie/wysiadanie użyt

kownika wózka inwalidzkiego, to tylko niektóre z nich. 
Należy uświadomić sobie, że dostępny system transporto
wy to transport dla każdego – piętnastoletniego chłopca, 
trzydziestoletniej kobiety w ciąży, pięćdziesięcioletniego 
mężczyzny z dysfunkcją wzroku czy sześćdziesięcioletniej 
kobiety na wózku inwalidzkim – a jego kształtowanie, 
uwzględniając potrzeby najbardziej wymagających użyt
kowników, wzmocni komfort i zadowolenie pozostałych 
uczestników systemu transportu publicznego i znacznie 
podniesie postrzeganą przez użytkowników jakość usług 
transportu publicznego. Kluczem jest świadomość proble
mu, jakim są bariery transportowe, a w dalszej kolejności 
podjęcie działań przyczyniających się do ich zniwelowania. 
W efekcie końcowym pozwolą one na uzyskanie zadowole
nia i satysfakcji wszystkich mieszkańców, co jest wyznacz
nikiem dobrze prosperującego miasta i bodźcem do podję
cia dalszych działań rozwojowych.
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Rys. 4.  
Elementy systemu fakturowego  
na ciągach pieszych
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Rys. 5.  
Przysiadki miejskie
Źródło: [14]

Rys. 6.  
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dla osób niepełnosprawnych 
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Streszczenie: Transport zbiorowy w miastach i gminach jest nieodzow
nym elementem ich funkcjonowania. Samorządy nieustannie powinny 
dążyć do ciągłej poprawy jakości komunikacji miejskiej, aby sprawny, 
komfortowy i niezawodny transport zbiorowy był atrakcyjną alternaty
wą dla transportu indywidualnego. W artykule przedstawiono tematykę 
bezpieczeństwa w komunikacji tramwajowej na przykładzie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Dla krakow
skiego operatora komunikacji miejskiej bezpieczeństwo przewożonych 
pasażerów jest jednym z priorytetów w działalności przedsiębiorstwa. 
Przedstawiono wartości kilku wskaźników bezpieczeństwa w latach 
2016–2018. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wpływu prowa
dzących pojazdy na zdarzenia niebezpieczne. MPK SA w Krakowie po
przez liczne kampanie społeczne, profilaktyczne, a także ciągłą wymianę 
taboru na coraz nowocześniejszy stara się należycie dbać o bezpieczeństwo 
pracowników, jak i pasażerów krakowskiej komunikacji.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, bez
pieczeństwo pasażerów.

Bezpieczeństwo pasażerów  
w komunikacji tramwajowej w Krakowie1

Wprowadzenie
Miasto Kraków, dawna stolica Polski z pięknymi zabyt
kami, jest obecnie nowoczesną intensywnie rozwijają
cą się metropolią. Funkcjonuje w tym mieście wiele firm 
z różnych branż, rozwija się nauka i instytucje, i projekty 
w zakresie kultury, powstają także ośrodki nowoczesnych 
technologii i nowoczesne centra biurowe. Do miasta przy
bywają każdego roku liczne grupy turystów krajowych i za
granicznych. Kraków zamieszkuje około 840 tysięcy miesz
kańców, natomiast populacja całej aglomeracji to około 1,4 
mln osób. Kraków to ważny ośrodek akademicki, na jego 
uczelniach studiuje około 200 tysięcy studentów.

Komunikacja tramwajowa w Krakowie
Duża metropolia o znaczeniu europejskim potrzebuje 
sprawnego transportu zbiorowego, spełniającego oczeki
wania mieszkańców i osób przyjezdnych. Obecnie Kraków 
posiada nowoczesny transport publiczny, który jest obsłu
giwany przez dwóch operatorów. Wiodącą i najważniejszą 
firmą przewozową z tradycjami historycznymi jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie. 

Według statystyk każdego dnia MPK SA przewozi tram
wajami i autobusami na terenie aglomeracji krakowskiej 
około 1 mln pasażerów. MPK SA obsługuje obecnie 26 linii 
tramwajowych (w tym 3 linie nocne). Oprócz tego obsługuje 
94 linie autobusowe (w tym 12 linii nocnych) oraz 76 linii 
aglomeracyjnych (w tym 8 linii nocnych). Kraków posiada 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

obecnie 101 km torowisk tramwajowych oraz 24 pętle tram
wajowe i 31 węzłów komunikacji tramwajowej.

W dni robocze do ruchu kierowanych jest 228 pocią
gów tramwajowych, na które składa się 301 wagonów, 
a dziennie eksploatowanych jest 515 autobusów. W 2018 
roku w ramach pracy przewozowej w komunikacji tramwa
jowej wykonanych zostało 16.969 tysięcy km, natomiast 
w komunikacji autobusowej 39.505 tysięcy km (tabela 1). 

Transport tramwajowy w Krakowie: liczba linii, taboru 
i wielkość pracy przewozowej 

Realizacja przewozów

Komunikacja tramwajowa:

23 linie dziennie

3 linie nocne

Tabor w ruchu (dzień powszedni)

Liczba wagonów 301

Liczba pociągów 228

Praca przewozowa w 2018 roku 

Zajezdnia Nowa Huta 11 636 tys. wozokm 8 465 tys. pockm

Zajezdnia Podgórze 10 153 tys. wozokm 8 504 tys. pockm

RAZEM 21 789 tys. wozokm 16 969 tys. pockm

Przy tak dużej i stale wzrastającej pracy przewozowej 
MPK SA od wielu lat stawia na nowoczesność w zakresie 
polityki taborowej, organizacji i obsługi ruchu, a także 
w zakresie obsługi technicznej eksploatowanego taboru ko
munikacyjnego. Obecnie MPK SA posiada po kilkanaście 
typów wagonów tramwajowych oraz autobusów. Różno
rodność typów tramwajów i autobusów wynika z tego, że 
pojazdy te ze względów ekonomicznych były kupowane 
w rożnych okresach i od różnych producentów. Niektóre 
tramwaje wykorzystywane do stałej eksploatacji mają swo
ją długą historię (też w miastach zagranicznych), jednak ze 
względu na duże potrzeby przewozowe w Krako wie w dal
szym ciągu muszą być kierowane do ruchu na trasy komu
nikacyjne. Wiele wagonów tramwajowych zostało zmoder
nizowanych z uwzględnieniem występujących potrzeb 
w zakresie łatwego przemieszczania się w nich pasażerów, 
tzn. pod kątem łatwego wsiadania i wysiadania, jak rów
nież komfortu podróżowania czy dynamicznej informacji 
pasażerskiej.

Bezpieczeństwo podróżowania w pojazdach
Nowoczesny i sprawny tabor komunikacyjny ma wpływ na 
bezpieczeństwo podróżowania pasażerów. Struktura wieko
wa podróżnych jest zróżnicowana. Z myślą o potrzebach 

Tabela 1
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osób o ograniczonej mobilności nowoczesne wagony tram
wajowe posiadają niemal w 100% niską podłogę. Nowe 
wagony posiadają także klimatyzację, nowoczesny system 
informacji pasażerskiej, przestrzenne drzwi, obniżony po
ziom podłogi w rejonie drzwi wejściowych, nowoczesne sys
temy otwierania drzwi, elementy oświetlenia poręczy we
wnątrz pojazdów dla osób słabowidzących, a także światła 
bezpieczeństwa w rejonie drzwi w dolnej części. Dla osób 
niepełnosprawnych na wózkach oraz dla matek z dziećmi 
przewożonymi w wózkach wyznaczone są specjalne miejsca 
dla bezpiecznego podróżowania. 

Ze względu na wielkość pojazdów tramwajowych, któ
rymi przewozi się wielu pasażerów (szczególnie w wielko
pojemnych nowoczesnych wagonach tramwajowych) duże 
znaczenie ma sprawne funkcjonowanie systemu monitorin
gu wewnętrznego, z uwagi na ryzyko występowania wy
padków wewnątrz pojazdów lub ryzyko kolizji z innymi 
pojazdami, a także częste zagrożenie zajechania tramwajo
wi drogi przez inny pojazd. Dlatego nowe wagony tramwa
jowe, a także wagony po modernizacji, posiadają rozbudo
wany system monitoringu wewnętrznego, natomiast obec
nie wszystkie wagony tramwajowe posiadają monitoring 
czołowy z rejestrowaniem toru jazdy tramwaju (fot. 1). 
Łącznie w wagonach tramwajowych zamontowanych jest 
1413 kamer wewnętrznych oraz 637 kamer zewnętrznych.

Fot. 1. Kamera wewnątrz pojazdu

Wpływ stanu infrastruktury torowej  
na bezpieczeństwo podróżowania
Na komfort i bezpieczeństwo podróżowania tramwajami 
ma wpływ nie tylko nowoczesny i sprawnie działający tabor 
komunikacyjny. Bardzo ważny jest również stan technicz
ny infrastruktury torowosieciowej, za który odpowiada 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Najbardziej zniszczone oraz 
wyeksploatowane torowiska na określonych ciągach komu
nikacyjnych są sukcesywnie, zgodnie z planami remontów, 
wymieniane na nowe lub doraźnie remontowane. Pomimo 
ograniczeń prędkości dla tramwajów i pomimo bezpiecz
nej jazdy motorniczych na niektórych odcinkach tras zbyt 
często dochodzi do wykolejenia tramwajów. W ostatnich 
latach występuje stały wzrost liczby tego typu zdarzeń 
o około 10% rocznie. W 2018 roku było ich aż 88. 

Szybkość podróżowania tramwajami, a także bezpie
czeństwo w komunikacji tramwajowej uzależnione są od 
kilku innych istotnych czynników Ważne są rozwiązania 

Fot. 2. Przystanek typu wiedeńskiego

Fot. 3. Zintegrowany dworzec tramwajowo-autobusowy, Czerwone Maki P+R

techniczne z zakresu infrastruktury torowej, jak np. toro
wiska wydzielone z ruchu innych pojazdów (w Krakowie 
jest ich ponad 80 km), wspólne pasy dla tramwajów i auto
busów (w Krakowie jest ich około 8 km) oraz wbudowane 
separatory torów tramwajowych na jezdni (w Krakowie jest 
ich około 3 km), lokalizacja przystanków z krawędzią pero
nu dosuniętą do torowiska, ustawienie poziomu jezdni w re
jonie przystanku na poziomie chodnika (tzw. przystanek 
wiedeński – fot. 2) oraz integracja przystanków komunika
cji tramwajowej i autobusowej w jednym miejscu (fot. 3).

Monitoring w mieście
Niezwykle ważna dla bezpiecznego funkcjonowania komu
nikacji, w szczególności tramwajowej, jest możliwość bieżącej 
analizy sytuacji komunikacyjnej w mieście w rejonie najważ
niejszych węzłów komunikacyjnych. Główna Dyspozytornia 
Ruchu MPK ma wgląd na sytuację w centrum miasta oraz 
na niektórych pętlach tramwajowych dzięki systemowi mo
nitoringu zewnętrznego (fot. 4). Obecnie monitoringiem ob
jętych jest 10 głównych skrzyżowań tramwajowych w cen
trum miasta. Oprócz tego dydpozytor ma wgląd w sytuację 
na niektórych pętlach tramwajowych i autobusowych. Taka 
analiza sytuacji komunikacyjnej pozwala na natychmiastowe 
podjęcie odpowiedniej decyzji i dokonanie zmian w ruchu 
w sytuacjach kryzysowych, jakimi są wypadki drogowe, ko
lizje drogowe oraz wykolejenia tramwajów.
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ków i kolizji drogowych) pokazuje wzrost występowania zda
rzeń ogółem i zdarzeń zawinionych w stosunku do poprzed
niego okresu. Szczegółowe dane zestawiono w tabelach 2–8.

Fot. 4. Obraz z monitoringu na Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK

Współpraca z policją i strażą miejską dla poprawy  
bezpieczeństwa 
Od kilkunastu lat MPK SA współpracuje z policją oraz 
ze strażą miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
podróżowania tramwajami. Korzyści takiej współpracy są 
widoczne dla wszystkich uczestników porozumienia. Ze 
strony MPK SA przekazywane są na użytek policji i stra
ży miejskiej nagrania z zapisów monitoringuz pojazdów. 
Natomiast policja i straż miejska pomagają służbom ruchu 
w różnych ważnych sytuacjach związanych z ruchem pojaz
dów komunikacji miejskiej, jak np.:

•	 zapewnienie bezpiecznego przejazdu tramwajami na 
niektórych liniach nocnych (Akcja pn. „Bezpieczny 
powrót”); w 2018 roku wspólnie z policją przeprowa
dzono 47 takich akcji (policja wystawiła 497 manda
tów karnych) oraz wspólnie ze strażą miejską 14 akcji 
(straż miejska wystawiła 226 mandatów karnych),

•	 szybkie udrożnianie trasy przejazdu tramwaju zablo
kowanej przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd 
w pobliżu torowiska (akcja pn. „Wystarczy jeden 
metr”, rys. 1),

•	 szybkie podjęcie interwencji przez policję lub straż 
miejską w celu ujęcia sprawcy dewastacji mienia 
w szczególności tramwajów i autobusów (np. po 
ostrzelaniu pojazdu lub po obrzuceniu niebezpieczny
mi przedmiotami).

Rys. 1. Plakat kampanii „Wystarczy jeden metr”

zdarzenia komunikacyjne z pojazdami transportu zbiorowego
W ciągu ostatnich trzech lat stale zwiększała się liczba zda
rzeń komunikacyjnych z udziałem tramwajów i autobusów. 
Generalnie jednak mniej zdarzeń komunikacyjnych odnoto
wanych zostało w komunikacji tramwajowej. Porównanie licz
by zdarzeń zawinionych przez prowadzących pojazdy (wypad

Częstotliwość występowania zdarzeń drogowych (wszystkich)  
z pojazdami komunikacji miejskiej

Rok Rodzaj
komunikacji

Praca przewozowa 
[tys. km]

Liczba
zdarzeń

Częstotliwość zdarzeń 
[zdarzenie na km]

2016
 autobusowa 36 013 1 200 30 011
 tramwajowa 21 212 652 32 533
 Razem 57 225 1 852 30 899

2017
 autobusowa 37 476 1 225 30 593
 tramwajowa 20 773 779 26 666
 Razem 58 249 2 054 28 359

2018
 autobusowa 39 364 1 453 27 091
 tramwajowa 21 890 784 27 920
 Razem 61 254 2 237 27 382

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Częstotliwość występowania zdarzeń drogowych (wszystkich) z pojaz-
dami komunikacji miejskiej zawinionych przez prowadzących pojazdy

Rok Rodzaj
komunikacji

Praca przewozowa 
[tys. km]

Liczba
zdarzeń 

Częstotliwość zdarzeń 
[zdarzenie na km]

2016 
 autobusowa 36 013 394 91 404
 tramwajowa 21 212 95 223 284
 Razem 57 225 489 117 284

2017 
 autobusowa 37 476 481  77 913
 tramwajowa 20 773 113 183 832
 Razem 58 249 594  98 062

2018
 autobusowa 39 364 527 74 694
 tramwajowa 21 890 121 180 910
 Razem 61 254 648 94 527

Charakterystyka wypadków i kolizji z udziałem pojazdów komunikacji 
autobusowej i tramwajowej w latach 2016–2018

Lp Rodzaj zdarzenia 2016 2017 2018 

1 Wypadki 127 115 129

2 Kolizje 1 239 1 435 1 550

3 Inne zdarzenia 460 423 497

4 Wykolejenia 65 79 88

5 Uszkodzone elementy infrastruktury 0 2 2

Łączna liczba zdarzeń 1 891 2 054 2 266

1a Ranni pracownicy MPK (prowadzący pojazdy) 1 2 4

1b Ranni pasażerowie 90 98 99

1c Ranni inni uczestnicy ruchu i piesi 59 40 48

1d Osoby zabite w wypadkach 3 1 3

Ofiary wypadków – łącznie 153 141 154

Struktura wypadków i kolizji z udziałem pojazdów komunikacji  
autobusowej i tramwajowej w latach 2016–2018 

Lp Rodzaj zdarzenia
MPK

2016 2016 2018
   Wypadki (razem)  127 115 129

1  Wypadki z pojazdem obcym 38 24 28

2  Wypadki z taborem własnym  2 0 1
3  Wypadki w pojeździe MPK 54 65 62
4  Wypadki poza pojazdem MPK 32 26 35
5  Wypadki z innym obiektem 1 0 3
   Kolizje (razem)  1 239 1 435 1 550
6  Kolizje z pojazdem obcym 945 1 056 1 147
7  Kolizje z taborem własnym  69 95 83
8  Kolizje z innym obiektem 225 284 320
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Charakterystyka wypadków i kolizji z udziałem pojazdów komunikacji 
tramwajowej w latach 2016–2018

Lp Rodzaj zdarzenia 2016 2017 2018 

1 Wypadki 48 47 47

2 Kolizje 449 550 533

3 Inne zdarzenia 92 99 116

4 Wykolejenia 65 79 88

5 Uszkodzone elementy infrastruktury 0 0 0

Łączna liczba zdarzeń 654 775 784

Tabela 6 Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 7

Tabela 8

Struktura wypadków i kolizji z udziałem pojazdów komunikacji  
tramwajowej w latach 2016–2018

Lp Rodzaj zdarzenia
MPK

2016 2016 2018

   Wypadki (razem)  48 47 47

1  Wypadki z pojazdem obcym 13 14 10

2  Wypadki z taborem własnym  2 0 1

3  Wypadki w pojeździe MPK 7 12 13

4  Wypadki poza pojazdem MPK 26 21 23

5  Wypadki z innym obiektem 0 0 0

   Kolizje (razem)  449 549 533

6  Kolizje z pojazdem obcym 407 473 472

7  Kolizje z taborem własnym  21 27 28

8  Kolizje z innym obiektem 21 49 33

Struktura i liczby zdarzeń komunikacyjnych zawinionych  
przez prowadzących pojazdy w latach 2016–2018

Lp Rodzaj zdarzenia
Ilość zdarzeń

2016 2017 2018

Wypadki zawinione (razem) 13 17 21

1 Wypadek z pojazdem obcym  6  1  1

2 Wypadek z taborem własnym  0  0  1

3 Wypadek w pojeździe MPK  4 15 12

4 Wypadek poza pojazdem MPK  3  1  4

5 Wypadek z innym obiektem  0  0  3

Kolizje zawinione (razem) 492 603 647

6 Kolizja z pojazdem obcym 233 270 302

7 Kolizja z taborem własnym  65 100  79

8 Kolizja z innym obiektem 194 233 266

9 Wypadki i kolizje zawinione (razem) 505 620 668

10 Wypadki i kolizje (ogólnie) 1 366 1 550 1 679

Wpływ wieku motorniczych na bezpieczeństwo
Na bezpieczeństwo podróżowania tramwajami ma również 
wpływ wiek motorniczych, ich staż pracy na tego typu sta
nowisku oraz doświadczenie zawodowe. Struktura wieko
wa motorniczych przedstawiona jest w tabeli 9. Motorowi 
są przeważnie w wieku zbliżonym do średniego i dlatego 
mają już pewne doświadczenie zawodowe na zajmowanym 
stanowisku pracy. Ze względu na fluktuację kadr w gru
pie motorniczych każdego roku przeprowadza się również 
szkolenia dla nowych motorniczych. W 2016 roku prze
prowadzone zostały 4 kursy, na których przeszkolono 74 
motorniczych, w 2017 roku również 4 kursy, na których 
przeszkolono 131 motorniczych oraz w 2018 roku 2 kursy, 
na których przeszkolono 37 motorniczych (tabela 10).

Struktura wiekowa motorniczych
Podział motorniczych 

Motorniczy etatowy Motorniczy ajent Razem 

Przedział wieku Osób % Osób % Osób %

do 40 lat 191 41,3 110 49,3 301 43,9

41–50 162 35,0 67 30,0 229 33,4

51–60 104 22,5 31 13,9 135 19,7

Powyżej 60 lat 6 1,3 15 6,7 21 3,1

SUMA 463 100,0 223 100,0 686 100,0

Kursy motorniczych i struktura wiekowa szkolonych motorniczych
Kursy motorniczych w latach 2016–2018

2016 2017 2018

Liczba kursów 4 4 2

Liczba kobiet 20 22 9

Liczba mężczyzn 54 109 28

Razem 74 131 37

Jeśli chodzi o udział w wypadkach i kolizjach drogowych 
wg wieku motorniczych, to trudno tutaj zauważyć jakiś wy
raźny trend ukształtowany w ciągu ostatnich trzech lat. 
Natomiast w tym okresie widać jedynie, że występuje sto
sunkowo duża liczba wypadków komunikacyjnych, w któ
rych uczestniczyli motorniczowie ze stażem pracy na tym 
stanowisku wynoszącym mniej niż 10 lat (tabela 11 i 12). 

Liczba zdarzeń komunikacyjnych w zależności od wieku motorniczych
Liczba zdarzeń w latach 2016–2020

Wiek 2016 2017 2018

21–30 25 41 18

31–40 31 46 8

Powyżej 41 18 44 11

Razem 74 131 37

Liczba zdarzeń komunikacyjnych w zależności od stażu pracy motorniczych
Rok 2016 2017 2018

Staż pracy Liczba 
zdarzeń Razem Liczba 

zdarzeń Razem Liczba 
zdarzeń Razem

1 rok 11

32

10

35

10

32od 2 do 5 lat 12 10 12

od 6 do 10 lat 9 15 10

od 11 do 20 lat 5

16

5

12

7

15
od 21 do 30 lat 7 2 5

od 31 do 40 lat 4 4 3

Powyżej 40 lat 0 1 0

SUMA 48 47 47

Wpływ pory dnia na bezpieczeństwo
Pora dnia nie ma szczególnego wpływu na liczbę wystę
powania wypadków komunikacyjnych. W komunikacji 
tramwajowej można zauważyć jedynie większą liczbę wy
padków w ciągu popołudniowego szczytu komunikacyjne
go. Większa liczba wypadków jest odnotowywana u mo
torniczych raczej w drugiej połowie ich grafikowych godzin 
pracy w danym dniu (tabele 13 i 14).
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prowadzą dobrze przeszkoleni pracownicy służb ruchu. 
Każdego dnia, jeszcze na terenie zajezdni na zmianie A, 
przeprowadzana jest kontrola trzeźwości wśród wszyst
kich motorniczych i kierowców, którzy rozpoczynają 
pracę. Kontrole takie przeprowadzane są również wy
biórczo w mieście w trakcie dnia oraz wśród wszystkich 
uczestników zdarzeń komunikacyjnych prowadzących 
pojazdy. 

Od 2014 roku wśród prowadzących autobusy i tram
waje przeprowadzane są także wybiórczo testy narkoty
kowe. W celu zapewnienia przestrzegania obowiązują
cych prędkości dla tramwajów i autobusów prowadzone 
są wśród motorniczych i kierowców kontrole radarowe 
przy wykorzystaniu profesjonalnego laserowego miernika 
prędkości. W 2018 roku Nadzór Ruchu MPK przeprowa
dził łącznie 125 227 kontroli, w tym 24 890 kontroli 
trzeźwości, 632 kontrole narkotykowe, 1773 kontrole 
prędkości oraz 97 932 innego rodzaju kontroli.

Prawie każdego roku MPK SA dokonuje zakupu kolej
nych nowoczesnych pojazdów obsługi technicznej, które są 
wykorzystywane do likwidacji zdarzeń komunikacyjnych 
z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. Pojazdy tech
niczne są również wykorzystywane w przypadku awarii na 
trasie przejazdu tramwajów lub autobusów. Działania takie 
mają na celu szybkie odblokowanie trasy komunikacyjnej 
oraz ograniczenie przestojów technicznych z powodu awa
rii, a co za tym idzie zapewnienie sprawnego funkcjonowa
nia komunikacji miejskiej. 

Podsumowanie
Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej jest bardzo waż
nym zagadnieniem, które w coraz większym stopniu zosta
je zauważane nie tylko przez specjalistów z tej dziedziny, 
lecz również przez podróżnych korzystających codziennie 
z transportu zbiorowego. Dbanie o bezpieczeństwo w ko
munikacji miejskiej jest jednym z istotnych aspektów jej 
funkcjonowania. Efekty w ciągłym podnoszeniu bezpie
czeństwa w pojazdach transportu zbiorowego są możliwe 
wtedy, kiedy działania na rzecz jego poprawy są prowadzo
ne w sposób kompleksowy. Poprzez poprawę jakości trans
portu zbiorowego, zwiększa się jego atrakcyjność, dzięki 
czemu może on być dobrą alternatywą dla zatłoczonych 
ulic polskich miast. 

Sprawność funkcjonowania komunikacji oraz w sytu
acjach awaryjnych kierowanie do ruchu pojazdów zastęp
czych wymaga współdziałania wielu osób w ramach służb 
ruchu i służb technicznych. MPK SA stara się wywiązać 
z tego zadania w należyty sposób, ponieważ ceni sobie do
tychczasowe uznanie i dobrą ocenę swoich usług wśród 
mieszkańców Krakowa. 
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Tabela 13

Tabela 14

Liczba zdarzeń komunikacyjnych w relacji do pory dnia
Rok 2016 2017 2018

Pora dnia
Godziny

Liczba 
zdarzeń Razem Liczba 

zdarzeń Razem Liczba 
zdarzeń Razem

0–6 2

20

3

13

2

206–10 9 6 12

10–13 9 4 6

13–16 9

28

13

34

10

2716–19 10 13 10

19–24 9 8 7

SUMA 48 47 47

Liczba zdarzeń komunikacyjnych w relacji do godzin pracy motorniczych
Rok 2016 2017 2018

Godzina pracy Liczba 
zdarzeń Razem Liczba 

zdarzeń Razem Liczba 
zdarzeń Razem

1 godzina 3
13

7
27

6
17od 2 do 3 godzin 10 20 11

od 4 do 6 godzin 21

35

14

20

17

30od 7 do 9 godzin 13 6 13

10 godzin i więcej 1 0 0

RAZEM 48 47 47

Działania MPK w zakresie poprawy bezpieczeństwa  
podróżowania
MPK SA prowadzi szeroką kampanię społeczną, która ma 
na celu podejmowanie działań i współpracę wszystkich za
interesowanych instytucji w Krakowie w sferze zapewnienia 
bezpieczeństwa podróżowania środkami komunikacji miej
skiej na terenie aglomeracji krakowskiej. Istotna jest dzia
łalność Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, 
który został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa. 
Zespół ten zajmuje się zgłaszaniem i opiniowaniem kluczo
wych dla transportu miejskiego zmian w organizacji ruchu 
oraz projektowaniem przebudowy dróg z infrastrukturą 
transportową. Oprócz współpracy programowej w tym 
Zespole MPK SA prowadzi również działalność dydaktycz
ną w wielu placówkach wychowawczych, jakimi są szkoły 
i przedszkola. Tematem takich zajęć jest bezpieczeństwo 
w ruchu ulicznym. Program ma na celu wczesne kształto
wanie odpowiednich postaw wśród przyszłych uczestni-
ków ruchu drogowego. 

W trosce o większą świadomość pasażerów podróżują
cych środkami komunikacji miejskiej MPK SA we współ
pracy ze strażą miejską i policją emituje się od kilku lat w no
woczesnych tramwajach i autobusach spoty informacyjne 
m.in. na temat bezpieczeństwa w zakresie podróżowania 
tramwajami i autobusami. Spoty te są emitowane również 
w szkołachi przedszkolach, a także w mediach społeczno
ściowych. Dotychczas wyprodukowane zostały i wyemito
wane łącznie 22 tego rodzaju spoty.

Od wielu lat MPK SA prowadzi szerokie i konse
kwentne działania profilaktyczne, które mają sprawić 
w maksymalnym stopniu zapewnienie bezpieczeństwa 
w zakresie prowadzenia przewozów pasażerskich tram
wajami i autobusami. Stosowne działania w tym zakresie 
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Powszechnie obserwuje się w Polsce stopniowe likwidowanie połączeń auto-
busowej komunikacji regionalnej. Podstawową przyczyną likwidacji połączeń 
jest spadek popytu. Popyt zmalał, gdyż maleje liczba mieszkańców i zmienia 
się struktura wiekowa ludności, a także dlatego, że społeczeństwo się bogaci. 
Dynamicznie wzrosła liczba gospodarstw domowych, których budżety stać 
było na użytkowanie własnego samochodu osobowego zamiast podróżować 
komunikacją zbiorową. Konkurentem dla sektora pasażerskich przewozów 
autobusowych stał się samochód osobowy. Spadek popytu zaostrzył na rynku 
konkurencję wewnątrz sektora przewozów autobusowych. 

Po stronie podażowej, z początkiem przemian gospodarczych, sektor PKS 
w liczbie 176 przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa obsługiwał 
około 90% popytu na regionalnych przewozach pasażerskich. Samodziel-
ne przedsiębiorstwa PKS były, jak na ówczesne czasy, dobrze wyposażone 
w tabor autobusowy (średnia wieku około 5,5 roku) i majątek nieruchomy 
(zajezdnie, zaplecze techniczne, stacje benzynowe, dworce autobusowe). 
W końcu lat 90. za zgodą załóg pracowniczych, władzy państwowej, a tak-
że władz wojewódzkich, PKS-y mogły podlegać komercjalizacji i zmianie 
organizacyjnej. Wyłoniły się dwie drogi komercjalizacji: prywatyzacja oraz 
komunalizacja. Do lat 2000–2005 najwięcej przedsiębiorstw PKS zostało 
sprywatyzowanych, a pozostałą resztę skomunalizowano. Obok skomercja-
lizowanych przedsiębiorstw PKS na rynku przewozów autobusowych zaczęli 
funkcjonować krajowi inwestorzy o małym potencjale przewozowym (którzy 
dysponowali od 1 do 5 autobusów, minibusów). Udział w obsłudze rynku 
przewozowego prywatnych inwestorów dynamicznie się powiększał. Konku-
rencja przyczyniła się do znacznej obniżki cen taryfowych w przewozach au-
tobusowych, ale także ograniczyła popyt na przewozy kolejowe (nastąpił spa-
dek liczby przewożonych pasażerów). Pomimo dopłat za przewozy szkolne 
i pasażerów korzystających z ulg przewoźnicy nie mogli uzyskać dodatniego 
wyniku finansowego. Pozyskiwanie dopłat w przetargach według najniższej 
ceny za wozokm stało się kryterium, które prowadziło do drenowania kosz-
tów. Przewoźnicy kończyli lata obrachunkowe na granicy rentowności, a wielu 
ponosiło straty. Skomercjalizowane przedsiębiorstwa PKS poza przychodami 
z działalności przewozowej oferowały usługi poza przewozowe, wykorzystując 
majątek i potencjał ludzki. Przedsiębiorstwa te oferowały usługi w zakresie 
sprzedaży paliwa, napraw i obsług technicznych taboru autobusowego, my-
cia pojazdów, a nawet sprzedaży części zamiennych. W początkowym okre-
sie ta dywersyfikacja przynosiła ekonomiczne korzyści przy zachowaniu dość 
licznego zatrudnienia. Z biegiem czasu, gdy pojawiły się podmioty wyspecja-
lizowane w usługach motoryzacyjnych (np.: sieci stacji benzynowych, myjnie, 
warsztaty naprawcze), trudno było uzyskiwać rentowność i z tej działalności. 
Majątek trwały (ruchomy-pojazdy i nieruchomy) i nadmiar zatrudnienia w za-
pleczu technicznym stały się obciążeniem ekonomicznym i politycznym (trud-
no redukować zatrudnienie w spółce samorządowej). Nadmierny nieruchomy 
majątek (grunty) często podlegał sprzedaży i dzięki temu niektórzy przewoź-
nicy komunalni ratowali swoje przychody i poprawiali płynność przepływu 
gotówki. Kilku przewoźników samorządowych wystąpiło o pomoc publiczną. 
Wszyscy otrzymali tę pomoc, ale nie zmieniło to ich pozycji ekonomicznej: 
albo już upadły albo są w stanie upadłości. 

W rezultacie zjawisk występujących w otoczeniu pojawiła się konieczność 
likwidowania nierentownych linii-produktów w komunikacji regionalnej. Li-
kwidacja obsługi kilku linii przyczyniała się do ogólnego spadku przychodów, 
a w następstwie tego zmniejszenia zmniejszało się wykorzystanie posiada-
nego majątku, w tym taboru autobusowego i zatrudnienie. Straty lub niska 
rentowność utrudniały odnowę taboru. W komunikacji regionalnej eksploato-
wane są nadmiernie zużyte autobusy wyprodukowane z początkiem 2000 r. 
Z braku możliwości pozyskania kredytu odnowę taboru przeprowadza się po-
przez zakup za gotówkę używanego ponad 10 lat taboru. Bardziej zużyty ta-
bor zastępuje się mniej zużytymi pojazdami, zagrażającymi bezpieczeństwu 
podróżowania i zanieczyszczającymi środowisko naturalne. 

Występujące w układzie chronologicznym straty przewoźników komunal-
nych i z kapitałem prywatnym doprowadziły nie tylko do likwidacji obsługi-
wanych linii autobusowych, ale likwidowania całych przedsiębiorstw trans-
portowych. Zjawisko upadłości i likwidowania przedsiębiorstw regionalnych 
przewozów autobusowych rozpoczęło się kilka lat temu, a w ostatnim roku 
jego natężenie wzrosło. Dotyczy to zarówno spółek komunalnych, jak i z ka-
pitałem prywatnym. Spółki komunalne mogły – ze względów politycznych – 
liczyć na dokapitalizowanie z budżetu samorządowego i przez kilka kolejnych 
lat egzystować na krawędzi upadłości. Sytuacja się nie poprawiała i dalej po-
wstawały straty, dlatego starostowie przestali dopłacać do deficytu i zaczęli 
ogłaszać ich upadłość. Słabość zarządzania spółkami komunalnymi wynikała 
głównie z braku profesjonalnego przygotowania biznesowego kierownictwa 
tych spółek. Prezesami zarządów i członkami rad nadzorczych były osoby 
zasłużone w lokalnej działalności politycznej. Ci zarządzający nie zdawali 
sobie sprawy przed jak trudnym stoją zadaniem. Znamienny jest też fakt, że 
zespoły kierownicze nie starały się podnosić swoich kwalifikacji. Przykłady 
zmian organizacyjnych (łączenia jednych spółek i pozostawianie samodziel-
ności innym), podporządkowanie się woli załóg pracowniczych ze wschod-
niego obszaru Polski wskazują na bezradność zarządczą i brak umiejętności 
nowoczesnego podejścia do naprawczej restrukturyzacji. 

Prowadzenie biznesu w działalności transportowej wymaga specyficz-
nej wiedzy i doświadczenia, dlatego spółki z kapitałem prywatnym i nie-
wielcy prywatni przewoźnicy potrafili w trudnych warunkach konkurencji 
egzystować ekonomicznie. Spadek popytu, pomimo oferowanych dopłat, 
spowodował, że nie można dalej prowadzić rentownej działalności i trzeba 
likwidować nie tylko nierentowne linie, ale całe przedsiębiorstwa. Współ-
czesne trudności osiągania dodatniego wyniku ekonomicznego w lokalnych 
przewozach pasażerskich są skutkiem presji płacowej, szczególnie kierow-
ców, oraz wzrostu kosztów paliwa i tzw. parapodatków. Opisany w artykule 
proces jest autorowi znany z osobistych doświadczeń i obserwacji. Brak 
badań socjologicznych dotyczących zachowań mieszkańców na wybra-
nych obszarach Polski sprawia, że politycy różnych szczebli dostrzegają 
poprawę obsługi transportowej tylko przez pryzmat dopłat do publicznych 
przewozów. To rozwiązanie będzie jednak mało efektywne. 
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