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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Krystian Banet
The impact of air temperature on the bike-sharing systems in Krakow and 
New York
Abstract: Bicycling has been becoming increasingly popular for daily 
commuting due to a number of benefits. Apart from health advantages, 
it also generates social, economic and environmental benefits. There are 
numerous factors and barriers to developing bicycle usage, including 
individual factors like age or gender as well as environmental factors. 
They also include density and quality of bicycle paths; one of the most 
specified environmental factors that affects bicycle traffic is the weather, 
especially air temperature and precipitation. Due to the fact that data 
on bicycle traffic are difficult to obtain, a decision was made to focus 
on city bike systems where the data on the number of rentals are read-
ily available. This article reviews the impact of air temperature on the 
number of city bike rentals in Krakow and New York between April 
and December 2017. Analyses of results on a daily basis show that in 
Krakow the average daily air temperatures affect the number of rentals.
Key words: city bike, bike-sharing, bicycle traffic.

Agnieszka Rogala, Bartłomiej Wiertel 
Measurement of pedestrian and bike traffic – analysis of conflicts
Abstract: The volume of cycle traffic in Warsaw is still growing up. The 
cycle traffic in modal split in 2018 was estimated about 7% of all jour-
neys, without pedestrian trips [1]. Administration of Municipal Roads 
(Zarząd Dróg Miejskich) in Warsaw every year conducts bicycle traffic 
measurement in several measuring points in a city. Increase in bicycle 
traffic and a large share of pedestrian traffic in the city center of Warsaw 
in connection with limited space results in a high number of conflicts 
between this two groups of users. It can be observed in a number of 
notifications that the Administration of Municipal Roads receives from 
the municipal system 19115 that is a platform for citizens to submit 
notifications about accidents or breakdowns occurring in a city. This ar-
ticle presents a survey focused on the classification of conflicts between 
pedestrians and cyclists by types and scale as well defines danger indica-
tors which measure number of dangerous incidents per 100 pedestrians 
or per 100 cyclists. The survey conducted in 3 areas in a center of Warsaw 
was the base to specify the scale of conflicts, number of conflicts and 
recommendation for improvements of the infrastructure in order to raise 
up safety in areas with the highest number of dangerous incidents. As 
a result of this survey the Roads Administration in Warsaw has organized 
workshops referred to the issues of the problematic relations between cy-
clists and pedestrians. This workshops involved a lot of people from dif-
ferent groups, f.i.: citizens, cyclists, traffic engineers, officers from the city 
departments, members of associations like „Green Mazovia” (Zielone 
Mazowsze) or „Warsaw Critical Mass” (Warszawska Masa Krytyczna).
Key words: measurement of traffic, pedestrian traffic, bike traffic, 
road safety.

Jan Aleksandrowicz
Informing passengers about vacancies in urban public transport vehicles with 
the use of automatic passenger counting systems
Abstract: The article is a summary of research conducted at the end of 
2018, which is a continuation of measurements verifying the correct-
ness of the data collected by the automatic passenger counting system 
used by the MPK S.A. in Krakow. The article is also an introduction of 
considerations on the project of application for passengers informing 
about current or forecast number of passengers in each urban public 
transport vehicle. The article has been divided into three parts. The first 
one is presenting the results of previous research and the current state of 

knowledge about automatic passenger counting systems. It recalls the 
most important results of previous analyses, including the low level of 
compatibility of measurements for articulated buses. The second part 
presents the current results of measurements being a continuation of 
the research conducted since 2017. The research has proved that system 
repair has significantly increased the compatibility of the collected data. 
Additionally, it has been shown that the average number of passengers 
in buses achieved in automatic measurements is very close to the real 
data. The third part presents conclusions from the whole research and 
describes more detailed the concept of the module presenting data on 
the number of passengers in vehicles within one of the mobile appli-
cations operating on the market.The final part of the article presents 
conclusions and plan of further research connected with the use of data 
from the automatic passenger counting system. 
Key words: automatic passenger counting system, forecasting, num-
ber of bus passengers, mobile applications in public transport.

Jan Paszkowski, Jakub Salach
Escalator capacity analysis depending on the way of its usage
Abstract: In the article the issue of using escalators and its impact 
on capacity and travel time is discussed. The aim of the article is to 
prove - using simulations, discussions and measurements - that the 
use of both sides of escalators increases their capacity. Measurements 
have been made on the percentage of people standing and walking 
while using escalators, on the distances between them and on the dif-
ferences in travel time. Then, the results of the measurements have 
been analyzed in the simulation program in order to determine the 
optimal way of using the escalators for a given volume of traffic. This 
is to answer the question whether it is more legitimate to travel up 
and down the escalator standing or walking.
Key words: escalators, pedestrian traffic, capacity.

Bryniarska Zofia, Pashkevich Anton Pulawska-Obiedowska 
Sabina, Żakowska Lidia
Equal Opportunity Plans as an Opportunity for Equal Professional 
Development of Women and Men in Engineering
Abstract: The article presents the assumptions and objectives of the 
European Commission on the implementation of gender equality 
programmes at both the EU’s strategic activities, as well as in the 
transport sector. Current actions and programmes to combat gender 
inequalities, the European Commission’s Strategy for gender equality 
in research and innovation, as well as the recommendations and action 
plans for greater employment opportunities for women are presented. 
All discussed actions are related to gender equality in the transport 
sector, with a view to the wider inclusion of women for greater and 
balanced economic growth. The main part of this article is dedica-
ted to the project entitled „Gender Equality in Engineering through 
Communication and Commitment” of the acronym GEECCO, funded 
in the framework of HORIZON2020 programme, which is conducted 
in the Cracow University of Technology. Initial results of the research 
have been discussed, and the process to create and implement a gen-
der equality plan (GEP) is described. GEP implementation at tech-
nical universities will contribute to better education in engineering, 
work culture and gender equality in the transport. Implementation 
of the GEP will help to improve the reputation and to enhance the 
modern image of the Cracow University of Technology not only in 
Poland, but throughout the European Union. 
Key words: engineering, transport, equality of women and men, career 
development, GEECCO
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Streszczenie: Obecnie ruch rowerowy w codziennych dojazdach ze 
względu na szereg korzyści staje się coraz bardziej popularny. Prócz 
zdrowotnych przynosi również korzyści społeczne, ekonomiczne i śro-
dowiskowe. Wśród czynników i barier rozwoju ruchu rowerowego wy-
mienianych jest wiele czynników, w tym indywidualne, jak wiek czy 
płeć, ale również czynniki środowiskowe. Wśród nich wymienić można 
kwestię gęstości i jakości sieci dróg rowerowych, ale jednym z najczę-
ściej wymienianych czynników środowiskowych, mających wpływ na 
ruch rowerowy są warunki meteorologiczne, zwłaszcza temperatura 
powietrza i opady. Jako że danych o ruchu rowerowym nie da się ła-
two pozyskać, postanowiono skupić się na systemie rowerów miejskich, 
z którego dane o liczbie wypożyczeń są stosunkowo łatwo dostępne. 
W artykule postanowiono zbadać wpływ temperatury powietrza na 
liczbę wypożyczeń rowerów miejskich w Krakowie i w Nowym Jorku 
w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku. Wyniki analizowane na 
poziomie dobowym pokazują, że w Krakowie średnia dobowa tempera-
tura powietrza ma wpływ na liczbę wypożyczeń.
Słowa kluczowe: rower miejski, rower publiczny, ruch rowerowy.

Porównanie wpływu temperatury powietrza 
na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni 
rowerowych w Krakowie i nowym Jorku1

Korzyści ruchu rowerowego
Pojawienie się roweru zmieniło sposób podróżowania i dało 
większą swobodę. Zahamowanie rozwoju ruchu rowero-
wego spowodowane było rozwojem motoryzacji, jednak 
obecnie ruch rowerowy w codziennych dojazdach ze wzglę-
du na szereg korzyści staje się coraz bardziej popularny. 
Rozwijający się ruch rowerowy stał się obiektem zaintere-
sowania wielu badaczy. W literaturze pojawia się mnogość 
opracowań, w których poruszane są różnorakie aspekty 
ruchu rowerowego, takie jak kwestie ekologiczne, ekono-
miczne, społeczne czy te związane z jego prognozowaniem 
i modelowaniem oraz z projektowaniem infrastruktury ro-
werowej. 

Wprowadzenie roweru było istotną innowacją, która 
znacznie rozszerzyła zakres możliwości odbywania podróży 
[1]. Po raz pierwszy rower zaprezentowany został na 
Wystawie Światowej w Paryżu w 1867 roku i był ważnym 
wynalazkiem, który zmienił sposób podróżowania miesz-
kańców miast (ang. commuting) u schyłku XIX wieku. 
Początkowo był używany przez wyższe klasy jako forma 
spędzania wolnego czasu i rekreacji, jednak z czasem został 
zaadoptowany przez klasę robotniczą jako środek transpor-
tu wykorzystywany przy dojazdach do pracy [2]. Obecnie, 
poza celami rekreacyjnymi, jako środek transportu rower 
jest znacznie mniej używany w krajach lepiej rozwiniętych, 
w przeciwieństwie do krajów rozwijających się, szczególnie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

w Chinach, gdzie stanowi ważny środek transportu [2]. 
Podobnie jest w innych krajach rozwijających się, gdzie 
koszty posiadania samochodu, jak i jego utrzymania są zbyt 
duże dla przeciętnego obywatela, czego powodem jest niski 
dochód per capita. Turner i in. (2006) wykazują, że wraz ze 
wzrostem dochodu per capita mieszkańcy zmieniają środek 
transportu na pojazd zmotoryzowany, a udział ruchu pie-
szego i rowerowego w ogóle podróży maleje [1]. 

Ruch rowerowy, podobnie jak pieszy, od lat doceniany 
jest ze względu na swoje walory zdrowotne, jednak niesie 
za sobą nie tylko korzyści w zakresie zdrowia i sprawności 
fizycznej, ale także dla środowiska. Badania wykazały, że 
nawet średni wysiłek związany z regularną jazdą na rowe-
rze poprawia jakość życia i redukuje ryzyko wystąpienia 
choroby wieńcowej serca, cukrzycy, udaru, a także pomaga 
redukować koszty leczenia i zwiększyć poziom niezależno-
ści funkcjonalnej w późniejszych latach życia. Użytkowanie 
roweru poprawia ogólną sprawność i prowadzi do pozytyw-
nych zmian fizjologicznych i psychologicznych. Usprawnia 
organizm szczególnie w zakresie funkcjonowania: płuc, 
układu oddechowego, serca i krążenia. Prócz korzyści zdro-
wotnych ruch pieszy i rowerowy posiada także walory spo-
łeczne, dając pieszym i rowerzystom więcej możliwości do 
socjalizacji, aniżeli mają ich kierujący samochodami osobo-
wymi [1], [3], [4]. Z uwagi na wpływ na środowisko do-
strzegana jest zaleta roweru, jaką jest niezużywanie energii 
elektrycznej oraz paliw płynnych. W dodatku rower, prócz 
energooszczędności, cechuje się oszczędnością terenu, tak 
w ruchu, jak i w spoczynku, a do tego ma wysoką zdolność 
przewozową na odległościach dla niego osiągalnych [5]. 
Więcej podróży rowerowych w miastach przyczynia się do 
niższego poziomu zanieczyszczenia, oszczędności przestrze-
ni, a co za tym idzie możliwości lepszego jej wykorzystania, 
zwłaszcza w centrach miast. Dla miast zwiększony udział 
podróży rowerowych to także synonim poprawy ogólnej ja-
kości życia, mniejszy hałas, mniejszy negatywny wpływ na 
stan zabytków i niższe koszty sprzątania [6]–[8]. Zalewski 
(1996) zwraca też uwagę na to, że rower skutecznie wpły-
wa na wzrost atrakcyjności miasta jako ośrodka turystycz-
no-krajoznawczego [9].

Czynniki wpływające na ruch rowerowy
Na wybór roweru jako środka transportu wpływ mają 
różne czynniki: zarówno indywidualne, jak i środowisko-
we. Wśród czynników indywidualnych najważniejsze zna-
czenie ma wiek [7], [10]. Większość badań pokazuje, że 
z wiekiem jazda na rowerze staje się coraz mniej popularna, 
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w szczególności jak chodzi o podróże rowerowe w dojaz-
dach do pracy czy szkoły [7], [11], [12]. Wpływ na ruch 
rowerowy ma także płeć, m.in. badania Parkina i in. (2007) 
wskazują, że częściej na rowerze podróżują mężczyźni [7], 
[13]. Do czynników indywidualnych zaliczyć można także: 
dochody, przyzwyczajenia, przekonania i wyznawane war-
tości czy okoliczności i potrzeby rodzinne, jak np. koniecz-
ność odwiezienia dzieci do szkoły [10]. Ortúzar i in. (2000) 
wskazali również, że wielkość gospodarstwa domowego 
oraz poziom wykształcenia i zatrudnienia mają wpływ na 
wybór roweru jako środka transportu [14]. Dodatkowo 
samochód osobowy dla wielu jest symbolem siły, prestiżu, 
niezależności, wolności i statusu społecznego [3].

Wśród czynników środowiskowych mających wpływ na 
wybór roweru jako środka transportu należy wymienić tak-
że topografię. Intuicyjnie wydaje się, że tereny faliste 
i wzgórza są potencjalnym czynnikiem odstraszającym od 
podróży rowerowych ze względu na konieczność pokony-
wania wzniesień oraz zmęczenie [10]. Fegan (1992) zwraca 
uwagę, iż klimat nie ma wpływu na liczbę podróży rowero-
wych, z wyjątkiem sezonowej i dziennej zmienności w po-
dejmowaniu decyzji o wyborze roweru jako środka trans-
portu [10], co znajduje także potwierdzenie u Kuzmyaka 
i in. (2012) [15]. Duża rola w wyborze roweru jest jednak 
przypisywania warunkom pogodowym.

Ohrn (1974) i Hanson (1976) doszli do wniosku, że po-
goda jest większym czynnikiem odstraszającym od podróży 
obligatoryjnych związanych z pracą czy szkołą niż od podró-
ży fakultatywnych [16], [17]. Badania sugerują, że najważ-
niejszym czynnikiem pogodowym branym pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o podróży rowerem są opady. Buckley 
(1982) zauważył znacznie więcej rowerzystów w dniach, gdy 
pogoda była częściowo słoneczna aniżeli w dni z mgłą i desz-
czem. Podobnie pomiary rowerzystów na West Seattle 
Bridge w latach 1990–1991 wykazały gwałtowne spadki 
liczby rowerzystów podczas dni deszczowych [10]. Również 
Dill i Carr (2003) w swoim artykule wskazały, że opady 
mają negatywny wpływ na wybór roweru w dojazdach do 
pracy czy szkoły [18]. Do podobnych wniosków doszli 
Parkin i in. (2007) [13], w przeciwieństwie do Duncana 
i Cervero (2003), którzy nie zaobserwowali żadnego wpły-
wu opadów na podróże rowerem [19]. Nankervis (1999) 
oraz Winter i in. (2007) zauważyli zaś redukcję liczby po-
dróży rowerowych podczas chłodniejszej pogody [20], 
[21]. Beim (2003) zauważył, że największą barierą dla 
podjęcia decyzji o wyruszeniu rowerem jest silniejszy 
deszcz i śnieg [22]. 

Systemy miejskich wypożyczalni rowerowych
Jednym z filarów filozofii „smart city” jest nowoczesny 
i zintegrowany transport, a jego nieodzowną częścią, która 
na przestrzeni ostatnich lat bardzo zyskała na znaczeniu nie 
tylko w największych metropoliach, ale także w średniej 
wielkości i najmniejszych samorządach, są samoobsługowe 
systemy krótkoterminowego wynajmu rowerów (ang. bike-
-sharing system) [23]. Stany Zjednoczone, uznawane za naj-
bardziej zmotoryzowany kraj świata, ostatnimi laty również 

sprzyjają idei zrównoważonej mobilności, czego efektem są 
rozwijające się systemy rowerów miejskich. System taki 
w Nowym Jorku, po raz pierwszy zaproponowany został 
w 2008 roku przez Departament Transportu. Zaplanowane 
na 2011 rok uruchomienie go zostało opóźnione przez 
huragan Sandy i problemy technologiczne. Nowojorski 
system pod nazwą „Citi Bike” oficjalnie otwarty został 
w maju 2013 roku z 332 stacjami i 6 tysiącami rowerów 
[24]. Obecnie to największy tego typu system w Stanach 
Zjednoczonych, obejmujący 12 tysięcy rowerów i 750 stacji 
na Manhattanie, w Brooklynie, Queens i Jersey City [25].

Wzorem miast zachodnich w Polsce także wdrażane są 
projekty miejskich wypożyczalni rowerów. Pierwszy taki 
system powstał w Krakowie w 2008 roku i po różnych me-
tamorfozach działa do dziś pod nazwą „Wavelo”, obok 
19 innych systemów w kraju [26]. Aktualnie operatorem 
systemu jest firma Bike U. System w obecnej postaci zade-
biutował jesienią 2016 roku po latach eksperymentów z roz-
maitymi modelami systemów rowerowych, przeważnie 
trwającymi jeden sezon. Uruchomiony jesienią i działający 
w niewielkiej skali przez zimę, z początkiem marca 2017 
roku rozrósł się ze 100 rowerów w 15 stacjach do 300 
w 30 stacjach. W kwietniu 2017 roku system osiągnął pla-
nowaną na wtedy docelową wielkość, czyli 1,5 tysiąca ro-
werów [27]. Porównując system rowerów miejskich 
w Krakowie z tym w Nowym Jorku jasno widać, że system 
nowojorski jest bardziej rozbudowany. Analizując jednak 
wielkość systemu na tle miasta i liczby mieszkańców, oba 
systemy są podobne, z przewagą dla systemu krakowskie-
go: w Nowym Jorku (8,623 mln mieszkańców) 1 rower pu-
bliczny przypada na około 718 mieszkańców, a w Krakowie 
(0,767 mln mieszkańców) 1 rower publiczny przypada na 
około 511 mieszkańców.

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg ba-
dań poświęconych analizie czynników wpływających na po-
dróże rowerowe w ramach systemów rowerów miejskich. 
Badania te zazwyczaj próbują rozpoznać potencjalne loka-
lizacje stacji nowo tworzonych systemów i oszacować prze-
pływy rowerowe i wykorzystanie rowerów miejskich, bio-
rąc pod uwagę zmienne społeczno-demograficzne i dane 
dotyczące zagospodarowania (takie jak gęstość zaludnienia 
i miejsc pracy), a także parametry topologiczne i meteoro-
logiczne dla proponowanych lokalizacji [28], [29]. Wpływ 
użytkowania terenu, formy urbanistycznej i czynników 
meteorologicznych na zmianę profili popytu na podróże ro-
werowe w obrębie systemu rowerów miejskich w Montrealu 
(Kanada) zbadali Eluru i in. (2014), skupiając się bardziej 
na wpływie zmiennych mających wpływ w krótszym okre-
sie, np. na poziomie godziny niż na danych zagregowanych 
do roku czy miesiąca. W przywołanych badaniach przepro-
wadzonych w Montrealu wykorzystany został model regre-
sji liniowej oraz model liniowy mieszany [28]. Rudloff 
i Lackner (2014) zamodelowali popyt na podróże rowerowe 
w obrębie systemu rowerów publicznych w Wiedniu. 
W szczególności wzięli pod uwagę wpływ pogody i zapeł-
nienia sąsiednich stacji, stosując rozkład Poissona oraz 
ujemny rozkład dwumianowy [30].
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Dane i metodyka badań
Dane o liczbie podróży rowerowych w ramach systemu rowe-
rów miejskich w Krakowie za rok 2017 pozyskano z Zarządu 
Transportu Publicznego w Krakowie [31]. Obejmują one 
okres od kwietnia do grudnia, czyli okres kiedy system zo-
stał poszerzony, i zawierają informacje o: liczbie wypożyczeń, 
sumarycznym czasie wypożyczeń i dystansie pokonanym 
przez użytkowników systemu każdego dnia. Liczba wypoży-
czeń rowerów miejskich w Krakowie od kwietnia do grudnia 
2017 roku została ukazana na rysunku 1.

Dane o warunkach atmosferycznych w Krakowie pozy-
skano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej [32]. 
Przedstawiają one informacje o pogodzie dla lotniskowej 
stacji meteorologicznej Kraków-Balice. Ze wszystkich do-
stępnych danych wzięto pod uwagę temperaturę powie-
trza. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
zawierają informacje w układzie godzinowym. Na potrzeby 
analizy poziom szczegółowości dostosowano do poziomu 
danych o wypożyczeniach rowerów miejskich, tj. dokonano 
agregacji do poziomu dnia, co może zaburzyć otrzymane 
wyniki, jednak pokaże pewne zależności między tempera-
turą powietrza a intensywnością użytkowania systemu ro-
werów miejskich. Średnia dobowa temperatura w Krakowie 
od kwietnia do grudnia 2017 roku została zwizualizowana 
na rysunku 2.

Dane o liczbie podróży rowerowych w ramach systemu 
rowerów miejskich w Nowym Jorku są danymi ogólnodo-
stępnymi – pozyskano je ze strony internetowej operatora 
systemu [33]. Obejmują one okres od kwietnia do grudnia 
i zawierają informacje o: liczbie wypożyczeń, dystansie poko-
nanym przez użytkowników systemu każdego dnia, liczbie 
zarejestrowanych użytkowników systemu, liczbie zakupio-
nych karnetów dobowych oraz trzydniowych. Liczba wypo-
życzeń rowerów miejskich w Nowym Jorku od kwietnia do 
grudnia 2017 roku została zwizualizowana na rysunku 3.

Dane o warunkach atmosferycznych w Nowym Jorku 
pozyskano dzięki serwisowi Frontier Weather [34]. Ze 
wszystkich dostępnych danych wzięto pod uwagę tempera-
turę powietrza. Średnia dobowa temperatura w Nowym 
Jorku od kwietnia do grudnia 2017 roku została pokazana 
na rysunku 4.

W kolejnym etapie po zebraniu i uporządkowaniu da-
nych o liczbie wypożyczeń i temperaturze powietrza obliczo-
no podstawowe parametry statystyczne dla obu próbek (ta-
bela 1), tj. średnią, medianę, wariancję, odchylenie standar-
dowe i współczynnik zmienności. Na podstawie znalezionej 
wartości minimalnej i maksymalnej obliczono też rozstęp. 
W dalszym kroku przeprowadzono analizę regresji liniowej, 
która jest metodą szacowania wartości liczbowej zmiennej 
zależnej (objaśnianej, wynikowej) y na podstawie wartości 
zmiennych niezależnych x. Wykonano ją dla zbadania wpły-
wu średniej dobowej temperatury powietrza na liczbę wypo-
życzeń i w każdym przypadku sprawdzono współczynnik 
determinacji R2, będący miarą dopasowania modelu. 

Rys. 1. Liczba wypożyczeń rowerów miejskich w Krakowie w okresie kwiecień-grudzień 2017 roku 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Średnia dobowa temperatura powietrza w Krakowie w okresie kwiecień–grudzień 
2017 roku [°C] 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Liczba wypożyczeń rowerów miejskich w Nowym Jorku w okresie kwiecień–grudzień 
2017 roku 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Średnia dobowa temperatura powietrza w Nowym Jorku  
w okresie kwiecień–grudzień 2017 roku [°C] 

Źródło: opracowanie własne
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Wyniki badań
Analizując dane dotyczące średniej dobowej temperatury 
powietrza w Krakowie i Nowym Jorku w okresie od kwiet-
nia do grudnia 2017 roku, widać duże podobieństwa w za-
kresie profilu zmienności temperatury w badanym okresie. 
Niemniej jednak średnia temperatura w ciągu analizo-
wanych 9 miesięcy była o ponad 4°C większa w Nowym 
Jorku, co daje korzystniejsze warunki do rozwoju ruchu 
rowerowego. Współczynnik zmienności, który określa jak 
bardzo grupa obserwacji jest zróżnicowana względem pew-
niej cechy, pokazuje, że temperatura powietrza w Krakowie 
jest bardziej zróżnicowana – współczynnik zmienności jest 
o niemal 10 punktów procentowych wyższy niż w przypad-
ku Nowego Jorku.

Parametry statystyczne dotyczące temperatury powietrza  
i liczby wypożyczeń rowerów miejskich w Krakowie i Nowym Jorku 

w okresie kwiecień–grudzień 2017 roku

Parametr
Temperatura 

powietrza  
– Kraków [°C]

Liczba  
wypożyczeń  

– Kraków

Temperatura  
powietrza – 

Nowy Jork [°C]

Liczba  
wypożyczeń  
– Nowy Jork

średnia 12,04 2688,47 16,63 51344,37

mediana 12,71 2384,00 18,06 55503,00

wariancja 49,72 3706772,53 69,07 252420266,37

odchylenie 
standardowe 7,05 1925,30 8,31 15887,74

współczynnik 
zmienności 58,58% 71,61% 49,98% 30,94%

max 27,01 6691,00 29,72 74623,00

min -3,20 91,00 -9,72 5704,00

rozstęp 30,21 6600,00 39,44 68919,00

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

Mimo zbliżonych warunków pogodowych widać, że 
liczba wypożyczeń rowerów miejskich w Nowym Jorku 
jest bardziej stała na przestrzeni analizowanego okresu. 
Wskazuje na to współczynnik zmienności, który wynosi 
niemal 31%, a w Krakowie jest on ponad dwukrotnie 
wyższy i wynosi około 71%. Różnica ta jest lepiej widocz-
na po graficznym zestawieniu liczby wypożyczeń 
w Nowym Jorku i Krakowie na jednym układzie współ-
rzędnych (rys. 5).

Obserwacje te zostały potwierdzone przez analizę regre-
sji i zbadanie wpływu średniej dobowej temperatury powie-
trza na liczbę wypożyczeń rowerów miejskich. W Krakowie 
współczynnik determinacji R2 wyniósł 0,726, co wskazuje 
na silną korelację zmiennych. Rozkład linii dopasowanej 
pokazano na rysunku 6. W Nowym Jorku zależność mię-
dzy temperaturą powietrza a liczbą wypożyczeń jest dużo 
słabsza – współczynnik determinacji R2 wyniósł 0,465, co 
wskazuje na średnią korelację zmiennych. Rozkład linii do-
pasowanej pokazano na rysunku 7.

Rys. 5. Liczba wypożyczeń rowerów miejskich w Nowym Jorku (kolor pomarańczowy, prawa 
oś) i Krakowie (kolor granatowy, lewa oś) w okresie kwiecień–grudzień 2017 roku 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Rozkład linii dopasowanej – liczba wypożyczeń rowerów miejskich w Krakowie  
w zależności od średniej dobowej temperatury powietrza 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Rozkład linii dopasowanej – liczba wypożyczeń rowerów miejskich  
w Nowym Jorku w zależności od średniej dobowej temperatury powietrza 

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie
Analiza danych dla krakowskiego i nowojorskiego systemu 
rowerów miejskich potwierdza część przytoczonych badań, 
że temperatura jest czynnikiem mającym wpływ na licz-
bę podróży w ramach systemu rowerów miejskich. Należy 
mieć jednak na uwadze, że analizowane dane są zagregowa-
ne do wartości dobowych, co daje niepełny obraz i powinno 
być w dalszych badaniach analizowane na np. poziomie go-
dzinowym. Badania dotyczące wpływu temperatury powie-
trza pokazały jej istotny wpływ na liczbę wypożyczeń rowe-
rów miejskich w Krakowie, a przykład Nowego Jorku po-
kazał, że system rowerów miejskich w tym mieście cechuje 
się mniejszym współczynnikiem zmienności, a temperatura 
powietrza w większości analizowanego okresu miała średni 
wpływ na liczbę podróży rowerami miejskimi. Należy jed-
nak pamiętać, że wybór środka transportu, jakim jest rower 
miejski, to składowa wielu czynników, w tym także innych 
czynników atmosferycznych, a także szeregu czynników 
poza pogodowych.
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Streszczenie: Ruch rowerowy w Warszawie stale rośnie. Szacuje się, 
że udział ruchu rowerowego w roku 2018 wyniósł około 7% wszyst-
kich podróży niepieszych [1]. Zarząd Dróg Miejskich co roku prze-
prowadza pomiary ruchu rowerowego w kilkudziesięciu punktach po-
miarowych. Wzrost ruchu rowerowego i duży udział ruchu pieszego 
w Śródmieściu Warszawy, w połączeniu z ograniczoną przestrzenią, 
powoduje coraz większą liczbę konfliktów między tymi dwoma gru-
pami użytkowników. Jest to widoczne zwłaszcza w zgłoszeniach, któ-
re otrzymuje Zarząd Dróg Miejskich, m.in. poprzez miejski system 
19115, który jest platformą służącą mieszkańcom do powiadamia-
nia m.in. o awariach. Artykuł przedstawia opis badań mających na 
celu próbę klasyfikacji konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami 
według typów oraz ich skali, a także określenie wskaźników niebez-
pieczeństwa, tj. miar, które określają liczbę zdarzeń niebezpiecznych 
przypadającą na 100 pieszych lub 100 rowerzystów. Badania, które 
zostały zrealizowane w trzech poligonach w Warszawie, były podsta-
wą do określenia skali konfliktów, ich liczby oraz rekomendacji dla 
zmian w infrastrukturze w celu poprawy bezpieczeństwa pomiędzy 
pieszymi a rowerzystami w obszarach, gdzie najczęściej dochodzi do 
zdarzeń niebezpiecznych. W rezultacie badań Zarząd Dróg Miejskich 
zorganizował warsztaty traktujące o problematyce pomiędzy pieszy-
mi a rowerzystami. W warsztatach brali udział członkowie różnych 
grup interesariuszy: mieszkańcy, rowerzyści, inżynierowie transpor-
tu, urzędnicy miejscy, a także członkowie różnych stowarzyszeń, jak 
Zielone Mazowsze oraz Warszawska Masa Krytyczna. 
Słowa kluczowe: pomiary ruchu, ruch pieszy, ruch rowerowy, brd.

Badania ruchu pieszego i rowerowego  
– przykład analizy konfliktów1

Wprowadzenie
Ruch rowerowy w Warszawie stale rośnie. Szacuje się, że 
udział ruchu rowerowego w roku 2018 wyniósł około 7% 
wszystkich podróży niepieszych [1]. W odniesieniu do lat 
poprzednich udział ruchu rowerowego w stolicy wzrósł 
z 3,8% w roku 2015 [2] do 5,5% w roku 2017 [3]. Zarząd 
Dróg Miejskich co roku przeprowadza pomiary ruchu 
rowerowego w kilkudziesięciu punktach pomiarowych. 
W najbardziej obciążonych przekrojach ruch rowerowy 
w szczycie porannym kształtował się w czerwcu 2018 na 
poziomie [4]:

•	 ponad 850 rowerów/h w ciągu al. Jana Pawła II, 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Grzybowską,

•	 ponad 750 rowerów/h w ciągu ulicy Świętokrzyskiej 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Emilii Plater,

•	 ponad 600 rowerów/h w ciągu alei Prymasa Tysiącle-
cia w rejonie skrzyżowania z ulicą Kasprzaka.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: A. Rogala 
40%, B. Wiertel 60%

We wszystkich punktach istnieje wydzielona infrastruk-
tura rowerowa w formie drogi dla rowerów. Ponadto trasa 
rowerowa wzdłuż alei Jana Pawła II i ulicy Świętokrzyskiej 
przebiega przez obszar o intensywnym ruchu pieszym ze 
względu na koncentrację miejsc pracy i dużą liczbę punk-
tów usługowych. 

Wzrost ruchu rowerowego i duży udział ruchu pieszego 
w Śródmieściu Warszawy w połączeniu z ograniczoną prze-
strzenią powoduje coraz większą liczbę konfliktów między 
tymi dwoma grupami użytkowników. Jest to widoczne 
zwłaszcza w zgłoszeniach, które otrzymuje Zarząd Dróg 
Miejskich m.in. poprzez miejski system 19115, który jest 
platformą służącą mieszkańcom do powiadamiania m.in. 
o awariach. Za jej pośrednictwem można składać wnioski 
czy szukać odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowa-
niem miasta. W zeszłym roku wydział zajmujący się rozwo-
jem ruchu rowerowego i pieszego otrzymał kilkanaście 
zgłoszeń dotyczących konfliktów między pieszymi a rowe-
rzystami. W tabeli 1 zestawiono kilka przykładowych zgło-
szeń (pisownia oryginalna) – dotyczą one różnych miejsc 
i są pisane z perspektywy pieszych, co może świadczyć o ni-
skim poczuciu bezpieczeństwa pieszych poruszających się 
chodnikiem przy drogach dla rowerów. 

Brak jest danych statystycznych dot. kolizji z udziałem 
pieszych i rowerzystów, ponieważ zazwyczaj nie są one 
zgłaszane właściwym organom. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że w 2018 roku w Warszawie doszło do wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym – rowerzysta, jadąc ze znaczną pręd-
kością chodnikiem, potrącił pieszą w podeszłym wieku. 

Konflikty między pieszymi a rowerzystami zgłaszane przez mieszkańców
Lp Zgłoszony konflikt

1 Kolizja chodników ze ścieżką rowerową. Jest to jedna z niewielu ulic, gdzie ścieżka 
rowerowa przebiega po obydwu stronach ulicy. (Odcinek od Ronda AK Radosław do 
Placu Grunwaldzkiego). Przy samym skrzyżowaniu przecina się ścieżka rowerowa 
z przejściem dla pieszych o ogromnym natężeniu ruchu (dojście do C.H. Arkadia), 
dla pieszych pozostaje tylko niewielki fragment chodnika. Czy nie istnieje możliwość 
przeniesienia ruchu rowerowego na drugą stronę ulicy? Codziennie dochodzi tu do 
kolizji i niebezpiecznych sytuacji.

2 Przy Metrze Politechnika ścieżka rowerowa krzyżuje się z chodnikiem. Ludzie boją się 
chodzić po chodnikach.

3 Trzeba ustalić nowe zasady dla rowerzystów. Przy Wyzwolenia 6, aby przejść przez al. 
Ujazdowskie, trzeba przejść przez ścieżkę rowerową, co stanowi zagrożenie dla pieszych.

4 Mieszkanka zgłasza wniosek o zmianę nawierzchni ścieżek rowerowych na odcinkach 
przed dojazdem do przejścia dla pieszych i skrzyżowań. Wnioskuje o wymianę na-
wierzchni na taką, która wymuszałaby zwolnienie kierujących rowerami, by zwiększyć 
bezpieczeństwo użytkowników dróg.

5 Mieszkaniec wnioskuje o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową 
przy przystanku autobusowym Ordona 51 znajdującym się przy ul. M. Kasprzaka. Brak 
wyznaczonego przejścia powoduje, że rowerzyści nie zwalniają w rejonie ww. przystan-
ku i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Tabela 1 
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Bardzo istotnym jest, aby w jak największym stopniu 
ograniczać występowanie konfliktów między tymi dwoma 
grupami użytkowników. Dotyczy to projektowania nowej 
infrastruktury, ale również, nawet w większym stopniu, mo-
dernizowania istniejącej. W Warszawie obecnie jest ponad 
594 km tras rowerowych, w tym 445 km dróg dla rowerów, 
71,5 km ciągów pieszo-rowerowych, 45 km pasów i 32,5 km 
ulic z kontraruchem) [4]. W budowie lub remoncie jest bli-
sko 100 kilometrów nowej infrastruktury. Oznacza to, że 
ponad 500 km infrastruktury rowerowej biegnie w bezpo-
średniej bliskości ciągów pieszych. Do tej pory temat kon-
fliktów między pieszymi a rowerzystami nie był rozpoznany. 
Wydaje się jednak, że intensywny ruch rowerowy i jego 
wzrost będzie powodować coraz więcej sytuacji konflikto-
wych, dlatego zdecydowano o zgłębieniu tej tematyki. 

Zarząd Dróg Miejskich bierze obecnie udział w między-
narodowym projekcie Cyclurban, w ramach którego mają 
być analizowane dokumenty strategiczne oraz plany roz-
woju odnoszące się do ruchu rowerowego. Realizacja pro-
jektu podzielona została na trzy etapy:
1. Analiza stanu istniejącego.
2. Warsztaty z mieszkańcami, osobami korzystającymi 

z roweru oraz innymi jednostkami miejskimi.
3. Pogłębiona analiza stanu istniejącego/ wdrożenie pilota-

żowego rozwiązania. 
 
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań zleconych 

przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Ich celem było 
poznanie skali konfliktów między pieszymi a rowerzystami 
i opis tych zdarzeń. Pomiary i badania odbyły się w trzech 
lokalizacjach, zróżnicowanych ze względu na wprowadzoną 
organizację ruchu pieszych i rowerzystów2. Na podstawie 
badań sformułowano wnioski oraz zaproponowano reko-
mendacje dotyczące możliwych zmian w organizacji ruchu. 

Lokalizacje do badania skali konfliktów między pieszymi  
a rowerzystami
Do badania wyznaczone zostały trzy poligony w Śródmieściu 
Warszawy. Pierwszy z nich znajdował się w okolicy przystan-
ków tramwajowych i autobusowych Hala Mirowska, drugi 
przy Rondzie ONZ, a trzeci przy Rondzie Daszyńskiego. 
W każdym przypadku występuje infrastruktura dedyko-
wana zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Poligony różnią 
się między sobą sposobem oznakowania i to było głównym 
kryterium przy ich wyborze do badań.

Poligon „Hala Mirowska” zlokalizowany jest po północ-
no-zachodniej stronie przystanku autobusowego Hala 
Mirowska 01 (w kierunku Ronda ONZ). Pomiarem objęte 
było przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów oraz 
obszar przyległy do niego (rys. 1). Przejście dla pieszych 
wyznaczone jest oznakowaniem poziomym i pionowym. 
Ustawienie kamery wideo pozwoliło na odczyt obszaru po-
między przejściem dla pieszych a przystankiem Hala 
Mirowska 01 oraz przejściem przez drogę dla rowerów 
w okolicy bankomatu.

2 Pomiary i badania wykonywane były przez firmę VIA VISTULA.

Rys. 1. Poligon nr 1 przy przystankach Hala Mirowska
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Poligon nr 2 przy Rondzie ONZ
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Poligon nr 3 przy Rondzie Daszyńskiego
Źródło: opracowanie własne

Poligon „Rondo ONZ” zlokalizowany jest w północno-
-zachodnim narożniku skrzyżowania. W analizowanym 
obszarze znajdują się dwa przejścia przez drogę dla rowe-
rów wyznaczone jedynie oznakowaniem poziomym (rys. 2). 
Ustawienie kamery wideo pozwoliło na odczyt obszaru po-
między przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzy-
stów przez północny wlot ronda ONZ (al. Jana Pawła II), 
a przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów 
przez zachodni wlot ronda ONZ (ul. Prosta).

Poligon „Rondo Daszyńskiego” zlokalizowany jest w pół-
nocno-wschodnim narożniku skrzyżowania. Pomiarem obję-
te było nieoznakowane przejście przez drogę dla rowerów 
(rys. 3). Elementem sugerującym miejsce przejścia są płyty 
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z wypustkami dla niedowidzących. Ustawienie kamery po-
zwoliło na odczyt obszaru pomiędzy przejściem dla pie-
szych i przejazdem dla rowerzystów przez północny wlot 
ronda Daszyńskiego (ul. Towarowa) a przejściem dla pie-
szych i przejazdem dla rowerzystów przez wschodni wlot 
ronda Daszyńskiego (ul. Prosta).

Metoda pomiaru ruchu pieszego i rowerowego
Pomiary ruchu pieszego i rowerowego zrealizowano z wyko-
rzystaniem kamer wideo. Na potrzeby opracowania w obsza-
rze ustawiono łącznie 3 kamery nagrywające ruch. Po zgra-
niu materiału obserwatorzy dokonali ręcznego odczytu da-
nych, które zakodowano w arkuszach pomiarowych. Pomiar 
zrealizowano w dniu 18 września 2018 roku w godzinach 
16:00–18:00 przy bardzo dobrych warunkach pogodowych.

Podstawowymi wartościami uzyskanymi na podstawie 
odczytu danych są wartości sumaryczne natężenia ruchu 
pieszych i rowerzystów w założonych przekrojach w punk-
tach pomiarowych. Dodatkowo zestawiona została liczba 
osób korzystających z drogi dla rowerów przy użyciu in-
nych niż rower urządzeń, tj. łyżworolek, deskorolki lub hu-
lajnogi. Dane zagregowano do interwałów 30-minuto-
wych. Kolejnym etapem badań był odczyt i klasyfikacja 
zachowań niebezpiecznych bądź potencjalnie niebezpiecz-
nych występujących pomiędzy pieszymi i rowerzystami. 
W celu ich lepszej analizy podzielono je ze względu na 
przyczynę występowania oraz ciężkość. Założono, że zacho-
wania mogą być powodowane z winy pieszego (P), rowe-
rzysty (R) lub z powodu błędu w istniejącej infrastruktu-
rze (I). Ciężkość została sklasyfikowana w podziale na 4 
kategorie, opisane poniżej.

Klasyfikacja zachowań niebezpiecznych
Zdarzenia niebezpieczne podzielono ze względu na ciężkość 
ich występowania na kategorie:
• kategoria I – zagrożenie lekkie, brak interakcji lub 

przeciwdziałania (przypadek, gdy pieszy wchodzi na drogę 
dla rowerów, a rowerzysta z daleka go dostrzega i omija);

• kategoria II – interakcja mogła nastąpić wcześniej, da 
się zapobiec kolizji, sytuacja potencjalnie niebezpieczna 
(przypadek, gdy pieszy wchodzi na drogę dla rowerów, rowe-
rzysta późno go dostrzega i zapobiega potencjalnej kolizji, lecz 
zmuszony jest do zmiany toru jazdy);

• kategoria III – stworzenie niebezpieczeństwa, interak-
cja „w ostatniej chwili”, wysoki poziom zagrożenia i ko-
lizji (przypadek, gdy pieszy wchodzi na drogę dla rowerów, 
rowerzysta omija go w ostatnim momencie, zapobiegając zde-
rzeniu przez hamowanie lub bardzo nagłą zmianę kierunku 
jazdy roweru);

• kategoria IV – kolizja (zderzenie rowerzysty i pieszego).
 
Wśród zachowań niebezpiecznych występujących 

w punktach pomiarowych wyróżniono te najczęściej się po-
wtarzające. Były to przypadki, gdy:
1) pieszy wchodzący na drogę dla rowerów zatrzymał się 

– sytuacja, w której pieszy zdążył wejść na drogę dla 
rowerów, dostrzegł nadjeżdżającego rowerzystę i za-

trzymał się, tym samym zmusił rowerzystę do zmiany 
toru jazdy, gwałtownego hamowania lub zatrzymania 
się [powodujący: pieszy];

2)  pieszy w ostatniej chwili zatrzymał się przed drogą dla 
rowerów – sytuacja, w której pieszy zatrzymał się przed 
DDR, dostrzegając w ostatniej chwili rowerzystę [po-
wodujący: pieszy];

3)  rowerzysta ominął pieszego po chodniku [powodujący: 
pieszy];

4)  rowerzysta ominął pieszego, nie zjeżdżając z drogi dla 
rowerów – rowerzysta musiał zmienić tor jazdy celem 
ominięcia pieszego, natomiast nie wyjechał poza obręb 
drogi dla rowerów [powodujący: pieszy];

5)  rowerzysta wyraźnie zwolnił lub zatrzymał się przed 
pieszym [powodujący: pieszy];

6)  pieszy wszedł pod nadjeżdżający rower – pieszy nie 
upewnił się, czy ma możliwość bezkolizyjnego przej-
ścia, nie zauważył rowerzysty, przechodząc przez drogę 
dla rowerów, tym samym nie zwolnił i nie zatrzymał się 
[powodujący: pieszy];

7)  rowerzysta przejeżdżał obok drogi dla rowerów – tor 
ruchu rowerzysty wykraczał poza wyznaczoną drogę 
dla rowerów, powodując konflikt z pieszym [powodują-
cy: rowerzysta];

8)  rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa osobie o ograni-
czonej mobilności [powodujący: rowerzysta];

9)  pieszy przebiegł przez drogę dla rowerów, nie rozgląda-
jąc się (np. dobieganie do tramwaju lub przejścia dla 
pieszych) [powodujący: pieszy];

10) zbyt mała powierzchnia akumulacji [powód: infra-
struktura];

11) rowerzyści jadący w przeciwnych kierunkach wyraźnie 
zwalniają [powodujący: rowerzysta];

12) piesi zajmujący drogę dla rowerów oczekujących na 
zielone światło na przejściu dla pieszych [powodujący: 
pieszy];

13) pieszy korzystający z drogi dla rowerów (np. z wózkiem 
dziecięcym) [powodujący: pieszy];

14) przejście przez jezdnię po przejeździe dla rowerzy-
stów (zamiast po przejściu dla pieszych) [powodujący: 
pieszy];

15) rowerzysta porusza się z wyraźnie zbyt dużą prędkością 
[powodujący: rowerzysta];

16) rowerzysta ścina zakręt (np. przy dojeździe do przejaz-
du dla rowerzystów) [powodujący: rowerzysta];

17) inne urządzenie korzystające z drogi dla rowerów (oso-
ba jadąca na hulajnodze, rolkach, deskorolce);

18) rowerzysta zmusił pieszego do zatrzymania się lub 
zwolnienia w obrębie wyznaczonego przejścia dla pie-
szych przez DDR;

19) rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu rowe-
rzyście lub pieszemu.

Wyniki pomiaru ruchu pieszego i rowerowego
W ciągu dwugodzinnego pomiaru w każdym z poligonów 
odnotowano bardzo dużą liczbę pieszych i rowerzystów. 
Poligon Rondo ONZ charakteryzował się największym 



11

TransporT miejski i regionalny 08 2019

Rys. 6. Liczba pieszych i rowerzystów na poligonie Rondo 
Daszyńskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Liczba pieszych i rowerzystów na poligonie 
Hala Mirowska
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Liczba pieszych i rowerzystów na poligonie 
Rondo ONZ
Źródło: opracowanie własne

ruchem jednej i drugiej grupy użytkowników, w ciągu 
pomiaru odnotowano tam 3165 pieszych i 1302 rowe-
rzystów, co czyni ten punkt pomiarowy najbardziej obcią-
żonym ruchem. W poligonach Hala Mirowska i Rondo 
Daszyńskiego odnotowano mniejszą liczbę uczestników 
ruchu, kolejno było to 2532 pieszych i 944 rowerzystów 
oraz 2080 pieszych i 820 rowerzystów. Na uwagę zasługuje 
fakt, że w każdym z poligonów liczba jednej i drugiej grupy 
użytkowników była podobna lub przekroczyła 3000 osób, 
co daje blisko 400 osób znajdujących się w obszarze pomia-
ru w ciągu 15 minut.

Porównanie liczby pieszych i rowerzystów  
w punktach pomiarowych
W poligonie nr 1 Hala Mirowska pomiędzy interwałami 
nie występowały duże różnice w zakresie liczby pieszych 
lub rowerzystów. W poligonie Rondo ONZ oraz Rondo 
Daszyńskiego interwał pomiędzy godzinami 17:00–17:30 
charakteryzował się dużym wzrostem liczby pieszych w od-
niesieniu do pozostałych godzin pomiaru. Wyniki zaprezen-
towano na wykresach 4–6. W zakresie liczby rowerzystów 
w poligonach pomiarowych, dane uzyskane przy Hali 
Mirowskiej były zbliżone do siebie dla wszystkich interwałów. 
Dla Ronda ONZ interwał 17:00–17:30 charakteryzował się 
dużo większą liczbą rowerzystów, niż pozostałe interwały; 
podobną tendencję uzyskano przy Rondzie Daszyńskiego.

Badania konfliktów pomiędzy pieszymi i rowerzystami
Drugim etapem badań było określenie konfliktów pomię-
dzy pieszymi i rowerzystami, które występowały w poligo-
nach pomiarowych. Dzięki nagraniom wideo z poligonów 
możliwe było wykonanie kilkukrotnego odczytu danych 
oraz bardzo dokładnej analizy konfliktów.

W okresie pomiaru zidentyfikowano łącznie 604 sytu-
acje niebezpieczne z udziałem pieszych i rowerzystów. 
Zestawiono je w podziale na poligony badawcze, a także ze 
względu na ciężkość ich występowania. Miejsca ich wystę-
powania przedstawiono na mapach (rys. 7–12). 

Dane ogólne dotyczące liczby konfliktów, które wystę-
powały w poszczególnych poligonach, ich skala oraz dane 
sumaryczne zestawiono w tabelach 2–6. 

Zestawienie liczby konfliktów w podziale na interwały
Punkt pomiarowy 16:00–16:30 16:30–17:00 17:00–17:30 17:30–18:00 Suma

Hala Mirowska 44 40 58 60 202

Rondo Daszyńskiego 33 40 49 45 167

Rondo ONZ 41 53 79 62 235

Suma 118 133 186 167 604

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3
Liczba pieszych w podziale na interwały

Punkt pomiarowy 16:00–16:30 16:30–17:00 17:00–17:30 17:30–18:00 Suma

Hala Mirowska 600 673 648 611 2532

Rondo Daszyńskiego 458 428 680 514 2080

Rondo ONZ 707 723 934 801 3165

Suma 1765 1824 2262 1926 7777

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
Liczba rowerzystów w podziale na interwały

Punkt pomiarowy 16:00–16:30 16:30–17:00 17:00– 7:30 17:30–18:00 Suma

Hala Mirowska 216 207 268 253 944

Rondo Daszyńskiego 183 203 244 190 820

Rondo ONZ 321 251 390 340 1302

Suma 720 661 902 783 3066

Zestawienie liczby konfliktów w podziale na skalę oddziaływania
Punkt pomiarowy Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Suma

Hala Mirowska 140 57 4 1 202

Rondo Daszyńskiego 102 65 0 0 167

Rondo ONZ 128 99 8 0 235

Suma 370 221 12 1 604

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Największą liczbę konfliktów zidentyfikowano w ra-
mach poligonu Rondo ONZ – 235. Mniej było ich przy 
Hali Mirow skiej (202), natomiast najmniej przy Rondzie 
Daszyńskiego (167). Największa liczba konfliktów wystę-
powała w interwale godzinowym pomiędzy 17:00 a 17:30. 
Było to aż 186 konfliktów w 3 lokalizacjach. Był to jedno-
cześnie interwał, w którym odnotowano największą liczbę 
pieszych i rowerzystów.
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Konflikty zostały zestawione w podziale na kategorie 
(ciężkość). Dzięki temu możliwe było określenie poligonu 
najbardziej niebezpiecznego, tj. takiego, w którym wystę-
powała największa liczba konfliktów skali 3 lub 4.

Najwięcej odnotowano konfliktów kategorii 1, czyli 
tych o najmniejszej ciężkości. Stanowiły one 61,26% cało-
ści. Konfliktów kategorii 2 zarejestrowano 221. Sytuacje 
najbardziej niebezpieczne miały miejsce tylko w poligo-
nach Hala Mirowska i Rondo ONZ, kolejno kategorii 3 
było to 4 i 8 konfliktów. Konflikt kategorii 4 wystąpił 
jeden raz, przy Hali Mirowskiej, kiedy doszło do zderze-
nia pomiędzy pieszą a rowerzystą. W wyniku analizy 
ustalono, iż konflikt miał miejsce z winy pieszej, która 
wtargnęła na drogę dla rowerów bez upewnienia się, czy 
przejście jest możliwe.

W tabeli 6 przedstawiono także konflikty w podziale na 
kategorie z rozróżnieniem na interwały 30-minutowe dla 
każdego poligonu pomiarowego.

Jak wynika z obliczeń, poligon Rondo ONZ należy do 
najbezpieczniejszych obszarów spośród analizowanych. 
Zarówno wskaźnik liczby zdarzeń przypadający na 100 
pieszych, jak również na 100 rowerzystów, jest najniższy 
(kolejno 7,33 zdarzenia na 100 pieszych oraz 18,09 zda-
rzeń na 100 rowerzystów). Najgorszy wskaźnik wśród 
zdarzeń z pieszymi odnotowano dla Ronda Daszyńskiego 
(8,13 zdarzenia/100 pieszych). Dla porównania wśród ro-
werzystów była to Hala Mirowska (21,26 zdarzeń/100 
rowerzystów). 

Należy zwrócić uwagę, że większość przypadków, tj. aż 
98% to były zdarzenia o niskim zagrożeniu (typ I lub II), tj. 
nie wystąpił bezpośredni konflikt, uczestnicy widzieli się 
odpowiednio wcześniej, zmienili tor ruchu itp. Ogólny 
wskaźnik dla wszystkich punktów biorący pod uwagę tylko 
najgroźniejsze sytuacje, to: 0,16/100 pieszych oraz 4,3/100 
rowerzystów. Oznacza to, że konflikty o największym po-
ziomie zagrożenia występują sporadycznie i bierze w niej 
udział mniej niż 2 osoby/ 1000 pieszych oraz nieco ponad 
4 rowerzystów/1000 rowerzystów. 

Wizualizacja wyników badań
Dane liczbowe w zakresie liczby oraz typu konfliktu rela-
cji pieszy–rowerzysta zostały zakodowane w systemie in-
formacji geograficznej (GIS), dzięki czemu możliwe było 
ich dokładne odwzorowanie na mapie. Na podstawie zgro-
madzonych danych stworzono dla każdego poligonu mapę 
ciepła z liczbą konfliktów w poszczególnych obszarach (rys. 
7–12). Dodatkowo przedstawiono mapy z typami konflik-
tów, co pokazuje, w którym obszarze występuje najwięcej 
konfliktów danego typu. 

Konflikty w poligonie Hala Mirowska (rys. 7 i 8) kon-
centrują się w rejonie dojścia do przejścia dla pieszych. Jest 
to miejsce bardzo obciążone ruchem pieszym. W mniej-
szym stopniu do konfliktów dochodzi w rejonie przystanku 
autobusowego. Długi odcinek prostej drogi dla rowerów 
powoduje występowanie dużej liczby zdarzeń o wysokiej 
kategorii zagrożenia: 5 z 13 zdarzeń o typie III lub IV wy-
stąpiło w tym poligonie. 

W poligonie Rondo Daszyńskiego (rys. 9 i 10) powodem 
konfliktów jest konieczność przecinania drogi dla rowerów 
w rejonie przejścia dla pieszych. W tym miejscu doszło do 

Zestawienie liczby konfliktów w podziale na interwały godzinowe 
i kategorię oddziaływania
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Hala  
Mirowska 34 10 0 44 34 6 0 40 44 13 0 1 58 28 28 4 60 202
Rondo 
Daszyńskiego 19 14 0 33 24 16 0 40 32 17 0 0 49 27 18 0 45 167

Rondo ONZ 18 21 2 41 25 26 2 53 45 32 2 0 79 40 20 2 62 235

Suma 71 45 2 118 83 48 2 133 121 62 2 1 186 95 66 6 167 604

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik niebezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
W ramach opracowania zdefiniowano wartość wskaźnika 
niebezpieczeństwa, określanego jako liczba zdarzeń niebez-
piecznych przypadającą na 100 pieszych: 

gdzie:
nzn – liczba zdarzeń niebezpiecznych w obszarze,
np   – liczba pieszych w obszarze.
 
Zdefiniowano też wartość wskaźnika niebezpieczeń-

stwa, określanego jako liczba zdarzeń niebezpiecznych 
przypadającą na 100 pieszych: na 100 rowerzystów:

gdzie:
nzn – liczba zdarzeń niebezpiecznych w obszarze
nr   – liczba rowerzystów w obszarze

Wyniki wartości wskaźników niebezpieczeństwa zesta-
wiono w tabelach 7 i 8.

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik niebezpieczeństwa dla pieszych
Punkt pomiarowy 16:00–16:30 16:30–17:00 17:00–17:30 17:30–18:00 Średnia

Hala Mirowska 7,33 5,94 8,95 9,82 8,01

Rondo Daszyńskiego 7,21 9,35 7,21 8,75 8,13

Rondo ONZ 5,80 7,33 8,46 7,74 7,33

Tabela 8

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik niebezpieczeństwa dla rowerzystów
Punkt pomiarowy 16:00–16:30 16:30–17:00 17:00–17:30 17:30–18:00 Średnia

Hala Mirowska 20,37 19,32 21,64 23,72 21,26

Rondo Daszyńskiego 18,03 19,70 20,08 23,68 20,38

Rondo ONZ 12,77 21,12 20,26 18,24 18,09
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Rys. 8. Mapa skupisk występowania konfliktów w poligonie nr 1
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg

Rys. 9. Mapa punktów kolizji w poligonie nr 2
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg

Rys. 7. Mapa punktów kolizji w poligonie nr 1
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg

Rys. 11. Mapa punktów kolizji w poligonie nr 3
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg

Rys. 10. Mapa skupisk występowania konfliktów w poligonie nr 2
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg 

Rys. 12. Mapa skupisk występowania konfliktów w poligonie nr 3
Źródło mapy: Google Maps, wykonanie rysunku Mateusz Szpórnóg
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zdarzeń jedynie o lekkiej kategorii zagrożenia (typ I lub II). 
Spowodowane jest to niską prędkością rowerzystów. 
Intensywne przeplatanie się użytkowników z niską prędko-
ścią powoduje dużą liczbę konfliktów o niskim zagrożeniu 
bezpieczeństwa. 

Rondo ONZ jest miejscem o największej liczbie konflik-
tów, ale też o największym natężeniu ruchu pieszego i rowe-
rowego (rys. 11 i 12). W liczbach bezwzględnych jest to 
miejsce szczególnie obciążone – zarówno liczbą pieszych, jak 
i rowerzystów. Wskaźnik niebezpieczeństwa jest jednak niż-
szy niż w pozostałych punktach. Infrastruktura rowerowa 
w tym miejscu wymusza na rowerzystach poruszających się 
wzdłuż alei Jana Pawła w kierunku północnym odginanie 
toru jazdy – duża część rowerzystów tego nie robi, powodu-
jąc potencjalnie zagrożenie dla pieszych. Jest to widoczne na 
mapie skupisk konfliktów. Drugim newralgicznym miej-
scem jest obszar, gdzie piesi poruszający się wzdłuż alei Jana 
Pawła II muszą przeciąć drogę dla rowerów. Ze względu na 
ukształtowanie infrastruktury, ta droga jest wydłużona. 

Podsumowanie
W ramach opracowanej analizy zestawiono szereg wnio-
sków i uwag. We wszystkich punktach pomiarowych ro-
werzyści poruszali się zbyt szybko w obrębie przejść dla 
pieszych przez drogę dla rowerów, a piesi nie zachowywali 
ostrożności przed wkraczaniem na przejście dla pieszych, 
co skutkowało niebezpiecznymi incydentami. Im później 
pieszy lub rowerzysta zorientował się, w jakim obszarze się 
znajduje, tym zagrożenie było wyższej kategorii.

Do najważniejszych wniosków można zaliczyć:
• największą grupę konfliktów stanowią sytuacje, gdy 

piesi nie upewniają się, czy możliwe jest bezkolizyjne 
przejście przez drogę dla rowerów – jest to około 173 
pieszych we wszystkich poligonach pomiaru;

• rowerzyści przejeżdżający przez analizowane obszary 
często jadą z wysoką prędkością, co sprawia, że piesi nie 
spodziewają się ich i nie widzą ich z wystarczającym wy-
przedzeniem i w odpowiedniej odległości;

• na drodze dla rowerów przy Hali Mirowskiej rowerzyści 
osiągali największe prędkości;

• infrastruktura przy Rondzie ONZ jest dla rowerzystów 
niewystarczająca z uwagi na wysokie wartości natężenia 
ruchu rowerowego;

• nie ma zależności pomiędzy oznakowaniem przejścia dla 
pieszych przez drogę dla rowerów a liczbą zdarzeń;

• im większa liczba pieszych i rowerzystów, tym większa 
liczba zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych;

• obecna forma oznakowania przejść dla pieszych przez 
drogi dla rowerów (znak D-6 oraz P-10) wydaje się nie-
wystarczająca z uwagi na bardzo dużą liczbę konfliktów;

• należałoby we wszystkich lokalizacjach doraźnie zasto-
sować elementy fizycznie wymuszające redukcję pręd-
kości oraz zwracające uwagę pieszych na fakt wejścia na 
przejście przez drogę rowerową;

• największa liczba zdarzeń występowała w interwale, 
kiedy odnotowano największą liczbę pieszych i rowerzy-
stów, tj. w interwale 17:00–17:30.

Rekomendacje
Wykonane badania oraz analiza były podstawą do prze-
prowadzenia warsztatów poświęconych konfliktom po-
między pieszymi a rowerzystami. Warsztaty zostały zor-
ganizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, 
a brali w nich udział m.in. pracownicy wydziałów Urzędu 
m.st. Warszawy, członkowie stowarzyszeń: Warszawska 
Masa Krytyczna, Zielone Mazowsze i inni. W toku warsz-
tatów wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w kilku lo-
kalizacjach w Warszawie, także w rejonie poligonu Hala 
Mirowska. Zaproponowano rozwiązania, których wpro-
wadzenie może poprawić bezpieczeństwo i wyeliminować 
zdarzenia niebezpieczne, które odnotowano w analizowa-
nym obszarze. Dotyczą one zasadniczo dwóch rodzajów 
działań:
A) Uporządkowanie ruchu pieszego i uniemożliwienie pie-

szym przekraczania drogi dla rowerów w innych miej-
scach niż wyznaczone poprzez:
•	 dogęszczenie zieleni przy przystanku autobusowym;
•	 utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych po obu 

stronach przystanków tramwajowych Hala Mirow-
ska, co powinno skutkować rozładowaniem potoku 
pieszych, który obecnie jest skumulowany tylko na 
jednym przejściu, a w konsekwencji odbywa się także 
przez drogę dla rowerów;

B) Wymuszenie redukcji prędkości rowerzystów poprzez: 
•	 zmianę ciągłości nawierzchni – rowerzysta jest zmu-

szony do wjazdu na nawierzchnię z płyt chodniko-
wych w miejscu przecięcia z ruchem pieszym;

•	 stworzenie nawierzchni akustycznej przed przejściem 
dla pieszych, po najechaniu na którą piesi i rowerzyści 
będą fonicznie informowani o krzyżowaniu się poto-
ków ruchu jednych i drugich użytkowników;

•	 utworzenie fizycznego progu zwalniającego na dro-
dze dla rowerów w postaci płyty betonowej z rowka-
mi poprzecznymi o wymiarach 0,25 x 2,00 m umiesz-
czonej w poprzek drogi dla rowerów, po przejeździe 
której rowerzyści powinni zredukować swoją pręd-
kość;

•	 wprowadzenie dodatkowych elementów oznakowa-
nia poziomego na drodze dla rowerów, aby poinfor-
mować rowerzystów o konieczności redukcji prędko-
ści w związku ze zbliżaniem się do przejścia dla 
pieszych (np. napisy „zwolnij”).
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Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie prowadzonych pod ko-
niec 2018 roku badań będących kontynuacją pomiarów weryfikujących 
poprawność zbieranych danych przez automatyczny system zliczania 
pasażerów, wykorzystywany przez MPK SA w Krakowie. Dodatkowo 
artykuł stanowi wstęp do rozważań na temat projektu aplikacji dla 
pasażerów prezentującej aktualną lub prognozowaną liczbę pasażerów 
w każdym pojeździe miejskiego transportu zbiorowego. Artykuł został 
podzielony na trzy części. W pierwszej zaprezentowano wyniki wcześ-
niejszych badań oraz aktualnego stanu wiedzy na temat automatycz-
nych systemów zliczania pasażerów. Przypomniano w niej najważniejsze 
wyniki prowadzonych wcześniej analiz, w tym niskiej zgodności po-
miarów dla autobusów przegubowych. Druga część prezentuje aktual-
ne wyniki pomiarów będących kontynuacją badań prowadzonych od 
2017 roku. Badania wykazały, że naprawa systemu znacząco wpłynęła 
na zwiększenie zgodności zbieranych danych. Dodatkowo wykazano, 
że średnie liczby pasażerów w autobusach uzyskiwane w pomiarach 
automatycznych są bardzo zbliżone do danych rzeczywistych. W trze-
ciej części przedstawione zostały wnioski z całości badań oraz opisano 
szerzej koncepcję modułu prezentowania danych o liczbie pasażerów 
w pojazdach, w ramach jednej z funkcjonujących na rynku aplikacji 
mobilnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano wnioski i plan 
dalszych badań związanych z wykorzystaniem danych z automatyczne-
go systemu zliczania pasażerów. 
Słowa kluczowe: automatyczny system zliczania pasażerów, prognozo-
wanie, liczba pasażerów w autobusach, aplikacje mobilne w transporcie 
zbiorowym.

informowanie pasażerów o wolnych miejscach 
w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego 
z wykorzystaniem automatycznych systemów 
zliczania pasażerów1

Wprowadzenie
Wymiana floty pojazdów miejskiego transportu zbiorowe-
go na nowocześniejszą, modernizacja istniejących pojazdów 
i doposażanie ich w nowoczesne systemy umożliwiają roz-
wijanie różnych narzędzi przeznaczonych dla pasażerów. 
Wśród nich warto wymienić przystankowe tablice zmien-
nej treści i aplikacje mobilne:

•	 prezentujące aktualne rozkłady jazdy i plany podróży 
(m.in.: Jak Dojadę, mobileMPK),

•	 prezentujące aktualną lokalizację pojazdów (m.in.: 
Kraków Pod Ręką, BusLive),

•	 umożliwiające zakup biletów (m.in. MPay, moBilet),
•	 informujące o opóźnieniach pojazdów (m.in. mobi-

leMPK, myBus),
•	 informujące o utrudnieniach w ruchu, remontach 

i czasowych objazdach (m.in.: Przystanek, Mapy  
Google Go) [1, 2].

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

Szeroki wachlarz aplikacji umożliwia pasażerom dostęp 
prawie do wszystkich informacji na temat miejskiego 
i aglomeracyjnego transportu zbiorowego. Ostatnim nie-
rozpowszechnionym w aplikacjach zagadnieniem jest infor-
macja na temat zatłoczenia w pojazdach. Informacje na te-
mat wolnych miejsc można uzyskać w transportach kolejo-
wym, lotniczym i drogowym międzymiastowym, ale opiera 
się ona głównie na informacji o liczbie sprzedanych biletów. 
W przypadku pojazdów, gdzie bilety można kupować bez-
pośrednio w pojazdach, jak choćby w miejskim transporcie 
zbiorowym, informacja na temat aktualnej liczby pasaże-
rów nie istnieje lub jest trudno dostępna.

Rozwiązaniem problemu braku danych dotyczących ak-
tualnej liczby pasażerów mogą być automatyczne systemy 
zliczania pasażerów. Wdrażane od kilku lat przez różnych 
przewoźników w Polsce. W zależności od wykorzystywanej 
technologii dają różne możliwości wykorzystania i przetwa-
rzania danych. Przyjmując bezproblemowy dostęp do szyb-
kiej transmisji danych, możliwe jest wykorzystywanie da-
nych w czasie rzeczywistym. Problemem, jaki się pojawia, 
jest zbyt mała liczba pojazdów wyposażonych w systemy 
automatycznego zliczania pasażerów. Montaż systemu nie 
jest standardem, dlatego staje się elementem, za który trze-
ba dodatkowo zapłacić. Na tę możliwość decyduje się nie-
wielu polskich przewoźników. 

Dodatkowym mankamentem systemów automatyczne-
go zliczania pasażerów jest rzadko określana poprawność 
zbieranych danych. W literaturze powtarzane są dane pre-
zentowane przez producentów określające zgodność zbiera-
nych danych z rzeczywistością na poziomie 95%–98% [3]. 
Badania przedstawione w [4] pokazują, że tak wysoka 
zgodność nie ma poparcia w praktyce. Jednym z celów ni-
niejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników dalszych 
analiz zapoczątkowanych badaniami opisanymi w [4].

Pomiary kontrolne – część 1
Pod koniec roku 2017 przeprowadzane były w Krakowie 
pomiary weryfikujące dane na temat liczby pasażerów zbie-
rane przez automatyczny system zliczania pasażerów [5]. 
Na potrzeby niniejszego artykułu zostaną zaprezentowane 
najważniejsze wyniki badań i wnioski z analiz [4]. Pomiary 
wykonywano zarówno w autobusach przegubowych, jak 
i standardowych 12-metrowych w godzinach szczytu po-
rannego (od godziny 6:00 do 10:00). W tym samym cza-
sie na wybranych liniach: 139 (autobusy przegubowe) 
i 124/424 (autobusy standardowe) kursowały autobusy 
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wyposażone w bramki zliczające liczbę pasażerów wsiada-
jących i wysiadających z pojazdu. 

Obserwatorzy odnotowali prawie 2000 obserwacji. Aby 
uzyskać możliwie najwyższą dokładność pomiarów po stro-
nie obserwatorów w autobusach przegubowych, pomiary 
wykonywały trzy osoby, a w standardowych dwie. Zebrane 
dane po stronie obserwatorów i przewoźnika wprowadzono 
do wspólnych arkuszy kalkulacyjnych, co umożliwiło prze-
analizowanie wszystkich wyników pomiarów. W tabeli 1 
zaprezentowano zgodność danych, jaką uzyskano podczas 
pomiarów w roku 2017. 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych pomiarów 
wyniki zostały podzielone na wejścia i wyjścia. Rozdzielenie 
danych umożliwiło sprawdzenie, czy istnieje różnica po-
między zgodnością danych w obu grupach. Wyniki analizy 
zgodności danych zostały przedstawione w tabeli 2.

Zgodność wykonanych pomiarów
Zgodność pomiarów Autobus przegubowy [%] Autobus standardowy [%]

Zgodność +/-0 pas. Wejścia 28,7 59,6

Wyjścia 31,5 46,8

Zgodność +/- 1 pas. Wejścia 45,9 83,1

Wyjścia 46,1 76,5

Zgodność+/-3 pas. Wejścia 55,2 94,0

Wyjścia 56,5 91,3

Zgodność +/- 5 pas. Wejścia 59,8 97,3

Wyjścia 60,2 97,3

Tabela 1 

Tabela 2

Źródło: [4]

Niska zgodność pomiarów w autobusach przegubo-
wych związana była z awarią systemu. Dla wielu przystan-
ków uzyskano zerową wartość osób wsiadających i wysia-
dających, a dla innych kilkukrotnie zawyżoną. Z tego powo-
du zdecydowano się powtórzyć pomiary po wprow adzeniu 
wymaganych aktualizacji w oprogramowaniu systemu zli-
czającego. W przypadku autobusów standardowych uzy-
skana zgodność uznana została za wystarczającą, aby na 
podstawie pomiarów z systemu automatycznego prowadzić 
dalsze analizy. 

Pomiary kontrolne – część 2
Dokładnie rok po pierwszej serii pomiarów w autobusach 
wyposażonych w automatyczny system zliczania pasażerów 
(ASZP) podjęto się ponownych pomiarów w autobusach 
przegubowych. Wybór tego typu pojazdów podyktowany 
był błędami systemu, jakie zostały zauważone podczas po-
miarów w roku 2017 [4]. Do pomiarów wybrano linię 129 
kursującą pomiędzy Dworcem Głównym Zachód a Dworcem 
Czyżyny. Podczas wstępnych obserwacji zauważono, że linia 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem liczby pasażerów, 
zarówno pod względem odcinków międzyprzystankowych, 
jak i godzin przejazdu. Pomiary z wykorzystaniem syste-
mu automatycznego były prowadzone przez dwa tygodnie. 
Podczas nich wykonywane były pomiary kontrolne przez  
obserwatorów. Ze względu na potrzebę uzyskania wysokiej 
dokładności danych zbieranych przez obserwatorów przyjęto, 
że na każde drzwi w pojeździe przypadał jeden obserwator. 
Pozostałe założenia do pomiarów były takie same jak w przy-
padku prac prowadzonych w roku 2017 [4]. W analizie da-
nych przyjęto, że dane z pomiarów klasycznych są rzeczywistą 
liczbą pasażerów wsiadających i wysiadających z pojazdu.

Zgodność wykonanych pomiarów
Zgodność pomiarów Procent zgodności [%]

Zgodność +/- 0 pasażerów
Wejścia 57,1

Wyjścia 63,1

Zgodność +/- 1 pasażer
Wejścia 84,1

Wyjścia 85,9

Zgodność +/- 3 pasażerów
Wejścia 97,2

Wyjścia 96,4

Zgodność +/- 5 pasażerów
Wejścia 99,6

Wyjścia 99,0

Źródło: opracowanie własne 

Porównując wyniki aktualne oraz uzyskane podczas 
pierwszych pomiarów porównawczych [4], można łatwo 
zauważyć, że naprawa oprogramowania automatycznego 
systemu zliczania pasażerów przyniosła skutek i zgodność 
uzyskiwanych danych się poprawiła. 

Podobnie jak za pierwszym razem sprawdzono korelację 
między danymi z pomiarów klasycznych i automatycznych 
dla liczby pasażerów wsiadających i wysiadających. Dla 
wejść uzyskano współczynnik o wartości: 0,96, a dla wyjść: 
0,98, co wskazuje na silną korelację pomiędzy wynikami 
pomiarów prowadzonych przez obserwatorów i system au-
tomatyczny. Na rysunkach 1 i 2 zaprezentowano w formie 
wykresów uszeregowane dane na temat liczby pasażerów 
wsiadających i wysiadających. 

Rys. 1. Porównanie danych z ASZP i z pomiarów – wejścia
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Porównanie danych z ASZP i z pomiarów – wyjścia
Źródło: opracowanie własne 
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Dla zebranych danych opracowano także modele regre-
sji liniowej oddzielnie dla wejść i wyjść z pojazdu. Zmienną 
objaśnianą jest rzeczywista liczba pasażerów wsiadających 
i wysiadających, a zmienną objaśniającą pomiar liczby pasa-
żerów wsiadających i wysiadających wykonany przez sys-
tem automatyczny. Uzyskane modele, wraz z wyliczonymi 
współczynnikami determinacji oraz błędem standardowym 
zostały przedstawione w tabeli 3.

Średnie liczby pasażerów w pojeździe dla kierunku 1 
(Czyżyny Dworzec – Dworzec Główny Zachód) zostały 
przedstawione na rysunku 5, dla kierunku 2 (Dworzec 
Główny Zachód – Czyżyny Dworzec) na rysunku 6.

Tabela 3

Zgodność wykonanych pomiarów
Zgodność pomiarów Procent zgodności [%]

Zgodność +/- 0 pasażerów
Wejścia 57,1

Wyjścia 63,1

Zgodność +/- 1 pasażer
Wejścia 84,1

Wyjścia 85,9

Zgodność +/- 3 pasażerów
Wejścia 97,2

Wyjścia 96,4

Zgodność +/- 5 pasażerów
Wejścia 99,6

Wyjścia 99,0

Modele regresji liniowej

Typ 
danych Model R2

Standardowy 
błąd  

oceny y

Szacunkowy 
błąd średni  

dla b1

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b2
Wejścia y = 0,938x + 0,181 0,96 1,29 0,012 0,08
Wyjścia y = 0,979x + 0,157 0,96 1,49 0,009 0,075

Wykresy regresji liniowej dla wejść i wyjść zostały za-
prezentowane na rysunkach 3 i 4.

Rys. 3. Wykres regresji liniowej dla wejść do autobusu
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Wykres regresji liniowej dla wyjść z autobusu 
Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że 
uzyskane modele regresji liniowej są dobrze dopasowane. 

Drugi etap analizy zebranych danych polegał na spraw-
dzeniu, w jaki sposób różnice w liczbie liczonych pasażerów 
(pomiędzy pomiarami automatycznymi a rzeczywistą liczbą 
pasażerów) wpływają na uzyskiwane napełnienia po odjeź-
dzie z przystanków. Na podstawie wykonanych obliczeń za-
uważono, że w większości przypadków (94%) liczba pasaże-
rów w pojeździe jest niezgodna z rzeczywistą liczbą pasaże-
rów. Obliczono, że liczba pasażerów w pojeździe określana na 
podstawie danych z systemu automatycznego średnio różni 
się o 14% względem pomiarów klasycznych. Odchylenie 
standardowe wyniosło 19%. Warto jedna zwrócić uwagę na 
to, że średnie napełnienie dla wszystkich porównywanych 
kursów było wyższe o 4,8% dla pomiarów automatycznych. 

Rys. 5. Średnia liczba pasażerów w pojeździe po odjeździe z przystanku, kierunek 1 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 6. Średnia liczba pasażerów w pojeździe po odjeździe z przystanku, kierunek 2
Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo dla powyższych danych obliczono współ-
czynnik korelacji oraz wyznaczono model regresji liniowej. 
Zmienną objaśniana w tym wypadku było rzeczywiste na-
pełnienie w pojeździe (reprezentowane przez wyniki po-
miarów klasycznych), a zmienną objaśniającą wyniki po-
miarów automatycznych. Uzyskane wyniki zaprezentowa-
no w tabeli 4.

Modele regresji liniowej dla liczby pasażerów w pojeździe
Współczynnik 

korelacji
Model R2 Standardowy 

błąd oceny y
Szacunkowy 
błąd średni 

dla b1

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b2

0,937 y = 0,911x + 1,076 0,88 5,77 0,016 0,464

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, 
że liczby pasażerów w pojeździe po odjeździe z przystanku 
dla obu typów pomiaru są ze sobą silnie skorelowane, 
a uzyskany model regresji liniowej jest dobrze dopasowany. 

Podsumowując powyższą analizę, można stwierdzić, że 
dane na temat liczby pasażerów pozyskiwane w sposób au-
tomatyczny mogą mieć zastosowanie do określania popytu 
w miejskim transporcie autobusowym, co umożliwia wyko-
rzystanie ich do:

•	 optymalizowania przydziału taboru ze względu na 
kryterium popytu,

•	 tworzenia prognoz popytu dla miejskich linii autobu-
sowych,

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne 
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•	 tworzenia aplikacji mobilnych informujących o aktu-
alnej lub prognozowanej liczbie pasażerów w po-
szczególnych pojazdach,

•	 uwzględnienia w mobilnych planerach podróży miej-
skim transportem zbiorowym jako dodatkowe kryte-
rium – optymalizowanie trasy przejazdu z kryterium 
wyboru linii i kursów o najmniejszym zatłoczeniu.

Koncepcje zastosowania danych z systemu automatycznego 
zliczania pasażerów do informowania pasażerów  
Do najszybciej rozwijających się obecnie narzędzi umoż-
liwiających informowanie pasażerów o aktualnym stanie 
miejskiego transportu zbiorowego można zaliczyć:

•	 przystankowe tablice zmiennej treści,
•	 aplikacje mobilne na telefony komórkowe. 

Pierwsze z nich umożliwiają wyświetlanie takich infor-
macji jak:

•	 kolejność zbliżających się do przystanku pojazdów 
(linia i kierunek),

•	 czas do przyjazdu kolejnych kilku pojazdów,
•	 informację na temat przystosowania pojazdu do 

przewozu osób niepełnosprawnych (pojazd niskopo-
dłogowy),

•	 informację na temat klimatyzacji w pojeździe, 
•	 utrudnień w ruchu transportu zbiorowego w tym 

tymczasowych zmianach tras,
•	 a m.in. w Krakowie, także na temat stanu jakości po-

wietrza w mieście.

Przykład przystankowej tablicy zmiennej treści został 
zaprezentowany na rysunku 7.

Sposób prezentowania danych na temat liczby pasaże-
rów w pojazdach na tablicach mógłby przybrać różną for-
mę. Od wyświetlania procentu zapełnienia nadjeżdżających 
pojazdów (propozycja na rys. 8), po informację w różnej 
formie graficznej (np. jak zaprezentowanej w artykule [6] 
– w formie 4 kolorowych pikseli reprezentujących 4 pozio-
my zapełnienia pojazdu). Tego typu informacja, podobnie 
jak te wyżej wymienione, mogłyby realnie wpłynąć na wy-
bór trasy, linii lub konkretnego pojazdu przez pasażerów 
oczekujących na przystanku.

Rys. 7.  
Krakowska przystankowa tablica 
zmiennej treści 
Źródło: https://www.facebook.com/PKKinfo

Do powyższych informacji, jakie mogą być wyświetlane 
na przystankowych tablicach zmiennej treści, można dodać 
także informację na temat rzeczywistej lub prognozowanej 
liczby pasażerów. Podawanie informacji na ten temat wy-
magałoby dość dużych inwestycji we wdrożenie zintegro-
wanego automatycznego systemu zliczania pasażerów. 
Łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem w tym wypadku jest 
informowanie pasażerów o prognozowanym zatłoczeniu. 
W przypadku podawania prognozy nie wszystkie pojazdy 
musiałyby być wyposażone w systemy liczące pasażerów. 
Uzyskanie prognozy na temat popytu wymagałoby ciągłe-
go rotowania pojazdów wyposażonych w system po wszyst-
kich liniach, tak aby zebrane dane umożliwiłyby wykona-
nie prognozy. Im większy procent floty pojazdów byłby 
wyposażony w automatyczny system zliczania pasażerów, 
tym prognoza byłaby dokładniejsza. 

Rys. 8.  
Propozycja prezentowania 
danych o liczbie pasażerów 
na przystankowej tablicy 
zmiennej treści 
Źródło: opracowanie własne

Drugim narzędziem, które należy brać pod uwagę jako 
sposób informowania pasażerów, są aplikacje mobilne [1]. 
Obecny poziom ich rozwoju umożliwia informowanie pasa-
żerów o:

•	 lokalizacji poszczególnych pojazdów w sieci (linia 
i kierunek);

•	 czasie do przyjazdu wybranego pojazdu na przysta-
nek;

•	 aktualnych rozkładów jazdy z uwzględnieniem rze-
czywistego czasu opóźnień;

•	 informację na temat przystosowania pojazdu do przewo-
zu osób niepełnosprawnych (pojazd niskopodłogowy);

•	 informację na temat klimatyzacji w pojeździe;
•	 utrudnień w ruchu transportu zbiorowego w tym 

tymczasowych zmianach tras;
•	 optymalnej trasie przejazdu, z uwzględnieniem m.in. 

takich kryteriów jak czas przejazdu, możliwość poru-
szania się pojazdami niskopodłogowymi, wygoda 
przesiadek;

•	 koszcie wybranej trasy przejazdu.
 
Podobnie jak w przypadku przystankowych tablic 

zmiennej treści także w aplikacjach mobilnych nie ma in-
formacji na temat liczby pasażerów w pojazdach. Tego typu 
kryterium przy wyborze trasy mogłoby istotnie wpłynąć na 
rozkład ruchu pasażerskiego na sieć, jednakże nie można 
tego jednoznacznie stwierdzić bez przeprowadzenia badań 
po wprowadzeniu tego typu rozwiązania. 

Na podstawie przeglądu obecnie stosowanych aplikacji 
mobilnych przeznaczonych dla pasażerów miejskiego trans-
portu zbiorowego [1, 2] zauważono, że większość z nich 
opiera się na rozkładach jazdy i od nich uzależniane są po-
zostałe funkcje. Od niedawna przewoźnicy i zarządcy trans-
portu w miastach zaczęli udostępniać sygnał z nadajników 
GPS zlokalizowanych w pojazdach. Dzięki temu część 
twórców aplikacji mobilnych uzupełniło swoje programy 
o informację na temat aktualnych opóźnień poszczegól-
nych kursów. 
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Jedną z aplikacji, która opiera się wyłącznie na aktualnej 
lokalizacji pojazdów, jest Kraków Pod Ręką [7]. Aplikacja 
ta wyświetla na mapie lokalizację każdego pojazdu (tram-
waje i autobusy) wyposażonego w nadajnik GPS w Kra-
kowie. Dodatkowo można uzyskać dane na temat poszcze-
gólnych tras przejazdu, typu taboru kursującego na każdej 
brygadzie oraz informacji dodatkowych jak lokalizacja ro-
werów miejskich i samochodów osobowych jednej z firm 
wypożyczających pojazdy na minuty. 

Przegląd rozwiązań na rynku aplikacji mobilnych dla 
pasażerów wykazał, że prezentowanie danych na temat 
prognozowanej liczby pasażerów byłby w powyższej apli-
kacji najłatwiejszy do wdrożenia. Dane zbierane przez sys-
tem automatyczny trafiałyby bezpośrednio do oprogramo-
wania wykonującego prognozę na każdy dzień na podsta-
wie wcześniej zebranych danych. Prognozy te mogłyby być 
tworzone na podstawie różnych narzędzi opisanych m.in. 
w artykułach [4, 8]. Następnie prognozy trafiałyby na ser-
wer aplikacji, która wyświetlałaby je w formie graficznej 
(np. poprzez użycie odpowiedniej kolorystyki na znaczni-
kach pojazdów: zielony – pojazd niezatłoczony, ciemny 
czerwony – pojazd bardzo zatłoczony). Poszczególne etapy 
przesyłania danych zostały zaprezentowane na rysunku 9. 

Kolory znaczników zmieniałyby się wraz z kolejnymi za-
trzymaniami na przystankach, a wywołanie kolejnych danych 
uzależnione byłyby jedynie od lokalizacji pojazdu. Dzięki temu 
pasażer uzyskiwałby pełną informację na temat pojazdów, któ-
rymi planuje się przemieszczać. Propozycja prezentowania in-
formacji na temat liczby pasażerów w pojeździe w sposób gra-
ficzny został przedstawiona na rysunku 10. 

W przypadku aplikacji opierających się na rozkładach 
jazdy i w ten sposób pomagających zaplanować podróż, 
dane na temat prognozy należałoby uwzględnić w formie 
wyboru kryterium wyznaczania trasy z punktu początko-
wego do punktu docelowego. Dodatkowo możliwe byłoby 
w aplikacji oznaczanie kursów o dużym zatłoczeniu, jed-
nakże ten sposób prezentowania danych należałoby spraw-
dzić w formie badań ankietowych, ponieważ istnieje ryzyko 
nieczytelności przekazywanych danych. 

Podsumowanie i wnioski 
Przedstawione w artykule wyniki pomiarów porównaw-
czych wraz z wcześniej prowadzonymi pracami [4] wyka-
zały, że automatyczne systemy zliczania pasażerów uzysku-
ją coraz lepszą dokładność zbieranych danych. Dodatkowo 
warto zauważyć, że już uzyskiwane wyniki na temat m.in. 
liczby pasażerów w pojeździe można wykorzystać do two-
rzenia prognoz i modeli optymalizujących przydział taboru. 

Wykorzystanie systemów automatycznych do liczenia 
pasażerów w pojazdach daje szansę użycia danych na ten 
temat do poszerzenia oferty mobilnej i przystankowej in-
formacji pasażerskiej. Dodatkowo dostęp do informacji na 
temat liczby pasażerów w poszczególnych pojazdach mógł-
by istotnie wpłynąć na zmianę decyzji w wyborze trasy i go-
dziny przejazdu miejskim transportem zbiorowym. 

Dalsze badania w ramach wyżej opisanej tematyki będą 
polegały na stworzeniu aplikacji mobilnej umożliwiającej 

Rys. 9. Etapy tworzenia i publikowania prognozy na temat liczby pasażerów w środkach 
miejskiego transportu zbiorowego
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 10. Propozycja prezentowania informacji o zatłoczeniu w pojazdach miejskiego trans-
portu zbiorowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://krakowpodreka.pl/pl/

prezentowanie danych na temat prognozy zatłoczenia 
w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego. Dodatkowo 
w ramach prac nad wykorzystaniem danych z systemu au-
tomatycznego zliczania pasażerów powstają modele i apli-
kacja umożliwiająca optymalizowanie przydziału taboru do 
linii miejskiego transportu zbiorowego. 
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Streszczenie: W artykule podjęto temat użytkowania schodów rucho-
mych i jego wpływu na przepustowość oraz czas podróży. Celem arty-
kułu jest próba wykazania – za pomocą symulacji, dyskusji i pomiarów 
– że korzystanie z obu stron schodów ruchomych zwiększa ich przepu-
stowość. Przeprowadzono pomiary, jaki procent osób stojących i idą-
cych użytkuje schody ruchome, jakie są odstępy między nimi oraz jakie 
wynikają z tego różnice czasu podróży. Następnie wyniki pomiarów 
zostały przeanalizowane w programie symulacyjnym, w celu określe-
nia optymalnego dla danego natężenia ruchu sposobu ich użytkowania. 
Miało to na celu odpowiedź, czy bardziej zasadne jest podróżowanie po 
schodach ruchomych na stojąco, czy idąc.
Słowa kluczowe: schody ruchome, ruch pieszy, przepustowość.

Badanie przepustowości schodów ruchomych  
w zależności od sposobu ich użytkowania1,2

Wprowadzenie
Urządzenia transportu bliskiego, takie jak windy, rucho-
me chodniki czy schody ruchome, są powszechnie używa-
ne w miejscach, w których przemieszcza się wiele osób. 
Należą do nich miedzy innymi: porty lotnicze, dworce, 
terminale przesiadkowe czy przystanki podziemne. Mają 
za zadanie przewieźć duże potoki pasażerów, którzy chcą 
szybko dotrzeć do swojego środka transportu, przemieścić 
się między nimi czy też opuścić budynek dworca, lotni-
ska, galerii handlowej etc. Wśród tych urządzeń jednymi 
z najpopularniejszych są schody ruchome. Jest to urządze-
nie służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami 
budynku; składa się z konstrukcji nośnej, taśmy stopni 
i poręczy napędzanych przez zespół napędowy z silnikiem 
elektrycznym i przekładnią [1]. Schody ruchome są w sta-
nie przemieścić pasażerów w różnych poziomach, w od-
różnieniu od windy – z dużą przepustowością. Prędkość 
schodów ruchomych wynosi od 0,5 m/s do 0,8 m/s, kąt 
ich nachylenia to zazwyczaj 30–35 stopni, a szerokość 
800–1200 mm.

Przykład londyński
Artykuł ten powstał w celu matematycznego zweryfikowa-
nia eksperymentu, jaki miał miejsce w Londynie. W metrze 
londyńskim na ruchomych schodach panuje zasada – osoby 
z nich korzystające stoją po prawej stronie, a idą po ich 
lewej stronie. Jest to ułatwienie dla osób spieszących się, 
które chcą szybciej dostać się do wagonu metra lub wyjść 
na zewnątrz. W grudniu 2015 roku w celach testowych na 
schodach ruchomych jednej ze stacji metra nakazano stanie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: J Paszkowski 
50%, J. Salach 50%.

2 Artykuł opracowano na podstawie wystąpienia na V Konferencji „Osiągnięcia 
Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych” – STUKNUT’19 w Gdańsku 
(26.10.2019 – 02.11.2019).

po obu stronach. Podczas eksperymentu przeprowadzono 
pomiary maksymalnego natężenia ruchu. Wykazały one, 
że w sytuacji, gdy korzystający stoją z prawej, a idą z lewej 
strony, natężenie wynosi 81,25 osoby na minutę, natomiast 
w przypadku stania po obu stronach – 112,5 osoby, czyli aż 
o około 27 procent wzrosła liczba osób, która mogła poko-
nać schody [2]. Przyczyną występowania takiego zjawiska 
jest różnica w gęstości (liczby osób na jednostkę odległości) 
spowodowana większym zapotrzebowaniem na przestrzeń 
podczas chodzenia niż stania, a także dysproporcja idących 
w stosunku do stojących – tym większa im dłuższe schody 
(w takim przypadku mniej osób decyduje się iść po scho-
dach). 

Charakterystyka ruchu pieszego
Ruch pieszy (co do jego charakterystyki, nie zachowania) 
można opisać parametrami podobnymi do ruchu samo-
chodowego – prędkość [km/h], gęstość [os/km], natężenie 
[os/h]. W przypadku natężeń przewyższających maksymal-
ne (przepustowość) można również określić długość kolejki 
i szybkość jej przyrastania. Najważniejsza różnica, która 
wpływa na różnice przepustowości, związana jest z ilością 
zajmowanego miejsca podczas stania i chodzenia. Według 
HCM [3], osoba stojąca zajmuje około 0,3 m2 przestrze-
ni – 0,5 m długości, 0,6 m szerokości. Osoba idąca zaj-
muje około 0,75 m2 – czyli 1,25 m przestrzeni przed i za 
sobą. Oznacza to, że gęstość ruchu na schodach będzie 2,5 
razy mniejsza w przypadku poruszania się na schodach niż 
stania, a z tego wynika, że prędkość przy poruszaniu się 
(plus prędkość schodów ruchomych) powinna być 2,5 razy 
większa niż prędkość w przypadku wyjazdu po schodach 
na stojąco. 

Prędkość ruchu pieszych określa się za pomocą losowej 
wartości z podanego rozkładu. W literaturze można spo-
tkać kilka publikacji z takimi danymi. HCM rekomenduje 
zastosowanie wartości 1,2 m/s lub 1 m/s w przypadku, gdy 
udział osób powyżej 65. roku życia przekracza 20%. W przy-
padku poruszania się po schodach (o nachyleniu powyżej 
10 stopni) prędkość zaleca się zmniejszyć o 0,1 m/s. 
Również dokładny opis prędkości pieszych znajduje się w do-
kumencie: „Guidelines on evacuation analysis for new and 
existing passenger ships” [4]. Znajdują się tam dokładne 
rozkłady prędkości w zależności od wieku i płci pasażerów, 
zarówno dla płaskich przejść, jak i schodów. Kolejną publi-
kacją, dedykowaną dla schodów, jest [5], w której zbadano 
różnice prędkości w wchodzeniu po schodach pod górę w za-
leżności od ich długości.
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Pomiary
Pomiary zostały wykonane w ciągu dwóch dni roboczych 
20.05 (poniedziałek) oraz 23.05 (czwartek) w dwóch prze-
działach godzinowych 08:00–10:00 oraz 15:00–17:00 na 
terenie Galerii Krakowskiej – w miejscu tranzytu ruchu 
pieszego między przystankami autobusowymi, tramwajo-
wymi i przejściem podziemnym prowadzącym do dworca 
kolejowego i autobusowego (rys 1 i 2). Badana próba wy-
nosiła 137 osób korzystających ze schodów ruchomych oraz 
92 osoby korzystające ze schodów zwykłych. Łączna liczba 
przebadanych klientów wynosiła 229. 

Podczas pierwszego badania zmierzono czas jazdy scho-
dami ruchomymi, czas oczekiwania na wejście na ruchome 
schody (długość kolejki) oraz liczbę schodów, jaka dzieli po-
szczególne osoby korzystające z urządzenia. Ostatnią miarą 
była liczba osób korzystających z ruchomych schodów. 

W drugiej części pomiarów ustalono dodatkowo liczbę 
osób wchodzących po ruchomych schodach, mijających 
osoby stojące w miejscu na danym stopniu. 

W przypadku pomiarów związanych ze schodami zwy-
kłymi wzięto pod uwagę czas wejścia po schodach oraz cał-
kowitą liczbę osób przebywających na schodach. 

Rysunki 1 i 2 przedstawiają położenie punktów pomia-
rowych w Galerii Krakowskiej. Różnica wysokości jest ta 
sama, jednak schody oddalone są od siebie o około 25 me-
trów. W związku z tym pasażerowie nie podejmują decyzji 
w danej chwili, jednak ich wybór jest spowodowany przede 
wszystkim rodzajem atrakcji, do której zmierzają. W przy-
padku galerii handlowych różnice poziomów są projekto-
wane w taki sposób, aby klienci w jak największym stopniu 
skorzystali ze sklepów o największej powierzchni. 

W związku z potrzebą scharakteryzowania własności 
schodów do pomiarów przybrano następujące wartości:

•	 długość jednego stopnia wynosi 34 cm,
•	 faktyczny czas przejazdu (stojąc) wynosi 22 s, 
•	 szerokość stopnia wynosi 112 cm.

Pomiary nr 1
W pomiarach nr 1 identyfikowano liczbę schodów, jaka 
dzieli poszczególne osoby korzystające z urządzenia, czas 
jazdy schodami ruchomymi, czas oczekiwania na wejście na 
ruchome schody (długość kolejki).

Na rysunku 3 widać, że odległość między poszczególnymi 
osobami to najczęściej wartości w granicach od 0 do 3 scho-
dów. Średnia liczba schodów to 3 w stosunku całości pomiaru. 

Na rysunku 4 można zauważyć wyróżniającą się linię 
trendu w przypadku podróży ruchomymi schodami. Średni 
czas podróży wynosi 21,43 s. Różnorodność czasu jest spo-
wodowana częstym pokonywaniem ruchomych schodów 
z inną prędkością. Większość klientów nie pokonuje scho-
dów samodzielnie, jednak pojedyncze osoby pokonywały 
od 3 do 9 schodów samodzielnie. 

Rys. 2. Lokalizacja zwykłych schodów, na których były przeprowadzane pomiary

Rys. 1. Lokalizacja ruchomych schodów, na których były przeprowadzane pomiary

Rys. 3. Struktura liczby schodów między klientami (schody ruchome)

Rys. 4. Charakterystyka czasów podróży schodami ruchomymi
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Rysunek 6 przedstawia liczbę osób korzystających w da-
nym momencie z ruchomych schodów. Z powyższego wy-
kresu można stwierdzić, że średnia liczba osób przebywają-
cych w danej chwili na schodach ruchomych to 19,42 osoby. 

W tym przypadku (rys. 9) bardzo dokładnie można 
zbadać zależność długości kolejki ze względu na plan, 
w jaki pasażer chce pokonać różnicę wysokości. W więk-
szości przypadków osoba, która z góry planuje pokonać ru-
chome schody w jak najkrótszym czasie, ma zamiar wejść 
na ruchome schody jak najszybciej. Niestety, w związku 
w dużym natężeniem ruchu wartości te są niezależne od 
chęci danego pasażera. Średnia wartość, jaką trzeba odcze-
kać w kolejce, to 1,37 sekundy.

Na rysunku 10 widać ostateczną liczbę osób korzystającą 
ze schodów w dwóch momentach (podczas postoju w miej-
scu, jak i również poruszania się po ruchomych schodach). 
Można znaleźć zależność, że w przypadku, gdy osób na scho-

Rys. 5. Kolejka osób oczekujących na schody ruchome

Rys. 6. Całkowita liczba osób przebywających na schodach ruchomych

Na rysunku 5 można zauważyć, jak duże były kolejki do 
ruchomych schodów. Zazwyczaj były to wartości oscylujące 
między 0 a 6 sekundami. Maksymalną wartością było 10 
sekund, jednak w większości przypadków klienci bez ocze-
kiwania w kolejce korzystali ze schodów. Średni czas ocze-
kiwania w kolejce to około 2 sekund. 

Pomiary nr 2
Podczas drugich pomiarów zwrócono uwagę dodatkowo na 
liczbę osób przemieszczających się schodami ruchomymi. 

Seria pierwsza (rys. 7) przedstawia liczbę schodów po-
między klientami, którzy pokonują schody ruchome wcho-
dząc po nich (automatycznie wartość jest równa 0). 
Natomiast w serii drugiej, gdzie pod uwagę wzięto liczbę 
schodów pomiędzy klientami stojącymi, wartości wahają 
się pomiędzy 0 a nawet 7 stopniami.

Na rysunku 8 można rozgraniczyć dwie serie, gdzie 
w pierwszej widoczna jest znaczna przewaga czasu podró-
ży schodami, natomiast w serii drugiej, gdy podróżny po-
rusza się schodami, czas podróży automatycznie jest 
zmniejszony. Średni czas podróży dla osób podróżujących 
bez przemieszczania się na schodach to 22,2 sekundy,  
natomiast dla osoby wchodzącej po schodach to 11,95  
sekundy.

Rys. 7. Struktura liczby schodów między klientami (schody ruchome)

Rys. 8. Czas jazdy osób stojących w miejscu oraz przemieszczających się schodami ruchomymi

Rys. 9. Liczba osób oczekująca w kolejce na skorzystanie ze schodów ruchomych
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dach jest mniej, czas pokonywania schodów jest krótszy. Jest 
to spowodowane głównie możliwością pokonania kilku scho-
dów dodatkowo. W tym przypadku średnia liczba osób ko-
rzystających z ruchomych schodów to 17,15. 

Symulacje
Wykonano symulacje różnych scenariuszy natężenia ruchu 
pieszego oraz długości schodów w celu oszacowania przyro-
stu kolejki, czasu pokonania schodów, średniego czasu dla 
całej populacji w każdej sekundzie symulacji dla dwóch sy-
tuacji: stania i poruszania się. 

Z uzyskanych za pomocą pomiarów wartości odstępu 
między kolejnymi osobami oraz prędkości ich poruszania 
się można obliczyć, po jakim czasie nastąpi wejście kolejnej 
osoby na schody. W każdej sekundzie symulacji jest spraw-
dzane, czy następna osoba chcąca skorzystać ze schodów 
zgłasza się szybciej niż kolejna osoba wchodzi na schody – 
zależy to od ustalonego natężenia ruchu. W przypadku, 
gdy natężenie jest większe niż przepustowość, dodawane są 
osoby do kolejki. Za sumę czasu podróży przyjmuje się czas 
oczekiwania w kolejce plus czas podróży. Wynikiem symu-
lacji jest porównanie czasów w każdej sekundzie symulacji 
oraz uśredniony czas podróży dla wszystkich osób od po-
czątku symulacji. W symulacji porównywana jest sytuacja, 
gdy wszyscy stoją lub idą, dla jasności wyników.

Jak wynika z pomiarów, gęstość ruchu wynosi 0,67 
os./m w przypadku chodzenia oraz 1,78 os/m w przypadku 
stania. Średnia prędkość wchodzenia po schodach wynosi 
0,43 m/s, co jest wynikiem podobnym do tego zbadanego 
w literaturze (0,48 m/s) [5], a samych schodów – 0,5 m/s. 
Daje to następującą przepustowość: 3204 os./h dla stania 
oraz 2243 os./h dla chodzenia. Średni czas podróży wynosi 
dla schodów o długości 11 metrów: 22 s dla osób stojących 
oraz 11,8 sekundy dla osób idących. Według normy EN 
115–1, dla schodów o szerokości stopnia 1000 mm oraz 
prędkości 0,5 m/s przepustowość wynosi od 3000 os./h 
(niezatłoczone) do 6000 os./h (zatłoczone). 

Ze względu na różnice przepustowości, porównując te 
dwie sytuacje, rozważamy trzy przypadki:
1. Poniżej 2243 os./h – nie tworzy się kolejka ani wśród 

osób wchodzących, ani stojących. Średni czas podróży 
wynosi około 11,8 sekundy dla osób wchodzących i 22 s 
dla osób stojących.

2. Między 2243 a 3204 os./h – tworzy się kolejka wśród 
osób idących. Z każdą osobą dochodzącą do kolejki, czas 
podróży osób idących rośnie.

3. Powyżej 3204 os./h – tworzy się kolejka zarówno wśród 
osób idących, jak i stojących. Czas podróży rośnie wraz 
ze wzrostem kolejki dla obu przypadków.

Wykonano dwie symulacje: dla przypadku numer 2 – 
dla natężenia pieszych wynoszącego 2700 os./h oraz dla 
przypadku numer 3 – dla natężenia pieszych wynoszącego 
4000 os./h. Przenalizowano w nich: czas podróży w zależ-
ności od czasu od początku symulacji, średni czas podróży 
(dla wszystkich osób od początku symulacji) w zależności 
od czasu od początku symulacji oraz czas podróży w zależ-
ności od liczby osób stojących w kolejce. 

Symulacja dla natężenia wynoszącego 2700 os./h
Tak jak wynika z pomiarów, na początku symulacji czas 
wyjazdu stojąc wynosi 22 s, a idąc – 11,8 sekundy. Przy 
danym natężeniu ruchu, w przypadku osób wchodzących, 
kolejka zwiększa się o kolejną osobę co 7,89 sekundy. 

W związku z przyrostem kolejki, w 51. sekundzie czas 
wchodzenia plus stania w kolejce staje się równy czasowi 
podróży jadąc na stojąco (przy 5 osobach w kolejce), co ob-
razuje rys. 11.

Rys. 10. Całkowita liczba osób korzystająca w danym momencie ze schodów ruchomych

Rys. 11. Czas podróży w zależności od sekundy symulacji przy natężeniu 2700 os./h

Biorąc jednak pod uwagę średni czas podróży wszyst-
kich osób, czas ten zrówna się dopiero, jak widać na wykre-
sie, w 102. sekundzie, przy 10 osobach w kolejce (rys. 12). 
W takim przypadku średni czas podróży rośnie o 0,1 s na 
każdą sekundę symulacji.

Rys. 12. Średni czas podróży w zależności od sekundy symulacji przy natężeniu 2700 os./h



TransporT miejski i regionalny 08 2019

24

Symulacja dla natężenia wynoszącego 4000 os./h 
Drugim rozpatrywanym przypadkiem było natężenie 
równe 4000 osób na godzinę. W tej sytuacji zarówno 
wśród pasażerów stojących, jak i idących, tworzy się ko-
lejka, która sprawia, że czas podróży się wydłuża. W przy-
padku osób stojących kolejka zwiększa się o jedną osobę 
co 4,52 sekundy, a w przypadku osób idących – co 2,05 
sekundy. 

Stojący i idący osiągają taki sam czas podróży (26 se-
kund) już w 19 sekundzie symulacji (rys. 13). Przyrost cza-
su podróży dla osób stojących w każdej sekundzie symulacji 
wynosi 0,22 s, a dla idących – 0,98 s.

nosi 2243, a gdy stoją – 3204 osoby na godzinę. Kolejka 
w każdej sekundzie symulacji przyrasta o 0,28 osoby więcej 
na każde 1000 osób na godzinę natężenia. 

Optymalna kolejka, przy której czas stania i wyjścia 
jest jednakowy, dla sytuacji, w której tworzy się kolejka 
jedynie dla osób wchodzących, wynosi 6,3 osoby. Po prze-
kroczeniu przepustowości schodów, na których wszyscy 
stoją, wartości optymalnej kolejki rosną w tempie około 
3,2 osoby w kolejce na 1000 pasażerów na godzinę natę-
żenia ruchu (rys. 15). 

Rys. 13. Czas podróży w zależności od sekundy symulacji przy natężeniu 4000 os./h

Średni czas wyjścia zrównuje się w 38. sekundzie symu-
lacji. Na każdą sekundę symulacji czas podróży stojących 
wzrasta o 0,12 s, a idących o 0,78 s.

Przyrost kolejki w zależności od natężenia ruchu
Na podstawie pomiarów i symulacji obliczono przyrost 
liczby osób w kolejce w każdej sekundzie symulacji, oraz 
optymalną kolejkę (taką, w której czas osób wchodzących 
i stojących będą sobie równe) w zależności od natężenia ru-
chu pieszego. Przyrost osób w kolejce przedstawiono w oso-
bach na sekundę w odniesieniu do natężenia ruchu pieszego 
i przedstawiono na wykresie 14. 

Na rys. 14 widać dwie sytuacje – zarówno przypadku 
stania, jak i wchodzenia – poniżej oraz powyżej przepusto-
wości. Przepustowość w sytuacji, gdy ludzie wchodzą wy-

Rys. 14. Prędkość przyrostu kolejki w zależności od natężenia ruchu

Podsumowanie
Artykuł był próbą odpowiedzi na pytanie, czy, biorąc pod 
uwagę średni czas podróży, lepiej jest wchodzić, czy stać 
na schodach ruchomych. Odpowiedź nie jest jednak jed-
noznaczna – w przypadku natężenia ruchu mniejszego niż 
przepustowość podczas wchodzenia, osoby wchodzące są 
w stanie zaoszczędzić czas w stosunku do sytuacji, gdyby 
zmuszone były stać. Jednak w sytuacji, gdy przed schoda-
mi tworzy się kolejka około 6 osób (spowodowana przez 
mniejszą gęstość, a co za tym idzie przepustowość osób 
wchodzących) – czas tracony w niej nie zostanie zrekom-
pensowany poprzez szybsze wyjście po schodach. 

Literatura
1. Urząd Dozoru Technicznego: schody ruchome, chodnik ru-

chomy: nazwa, definicja i podleganie https://www.udt.gov.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=-
553:schody-ruchome-chodnik-ruchomy-nazwa-definicja-i-
podleganie&catid=160&Itemid=555 (dostęp: 22.05.19)

2. The tube at a standstill: why TfL stopped people walking up the 
escalators,. The Guardian 16.01.2016.

3. Capacity Analysis of Pedestrian and Bicycle Facilities Recommended 
Procedures for the „Pedestrians”, Chapter of the Highway 
Capacity Manual, Federal Highway Administration Research 
and Technology, luty 1998.

4. Guidelines on evacuation analysis for new and existing passenger 
ships, International Maritime Organisation, Maritime safety 
committee, MSC.1/Circ.1533, czerwiec 2016.

5. Kretz T., Grünebohm A., Kessel A., Klüpfel H., Meyer-
-König T., & Schreckenberg M. (2008), Upstairs walking speed 
distributions on a long stairway, Safety Science, 46(1).
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stojących w zależności od natężenia ruchu
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Wprowadzenie
Na wyższych uczelniach technicznych, kształcących kadrę 
inżynierii transportu, pracują zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, prowadząc badania naukowe, nauczając, zarządza-
jąc personelem i strukturami uczelni lub wdrażaniem pro-
cedur. Instytucje szkolnictwa wyższego i placówki badaw-
cze pełnią funkcję usługową dla społeczeństwa. Instytucje 
szkolnictwa wyższego uczestniczą w szkoleniu przyszłych 
specjalistów wśród kobiet i mężczyzn, organizacje badaw-
cze prowadzą badania tematów, które wpływają na życie 
kobiet i mężczyzn.

Aby odnieść się do strukturalnych nierówności w insty-
tucjach szkolnictwa wyższego i badań naukowych, istotne 
jest zidentyfikowanie mechanizmów, które muszą być 
zmienione. Niemniej jednak prowadzanie pojedynczych 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację Z. Bryniarska 
40%, A. Pashkevich 10%, S. Puławska-Obiedowska 10%, L. Żakowska 40%

działań dotyczących poszczególnych mechanizmów nie bę-
dzie tak skuteczne, jak odniesienie się do struktury instytu-
cji jako całości poprzez kompleksowe podejście. Potrzebne 
są zmiany instytucjonalne, ponieważ będzie to korzystne 
dla organizacji jako całości i w ujęciu ogólniejszym – do 
całego społeczeństwa. Istnieje szereg mechanizmów, które 
przyczyniają się do powstawania nierówności w instytu-
cjach badawczych i na wyższych uczelniach.

instytucje szkolnictwa wyższego i jednostki badawcze  
oraz problematyka równości płci
Istnieją mocne dowody w literaturze badawczej oraz sta-
tystyki potwierdzające, że instytucje szkolnictwa wyższego 
i badań naukowych odtwarzają wartości społeczne prowa-
dzące do stronniczości/dyskryminacji płci (podobnie jak 
w wielu innych sferach w społeczeństwie). Kobiety i męż-
czyźni mają tendencję do koncentrowania się na niektórych 
dziedzinach nauki (segregacja pozioma). Na przykład, pod-
czas gdy kobiety są bardziej skłonne odnaleźć się w takich 
dziedzinach jak nauki społeczne i humanistyczne, mężczyź-
ni są bardziej chętni studiować i badać zagadnienia związa-
ne z inżynierią i technologią. 

Stereotypowe wybory kierunków studiów stają się po-
ważnym problemem. Czołowe pozycje hierarchiczne są czę-
ściej zajęte przez mężczyzn (segregacja pionowa). Ponadto 
systemy edukacji często wydają się ignorować ważne aspek-
ty płci, w samym podejściu, w przekazywanych treściach 
nauczania i analizach. W ten sposób poglądy, potrzeby 
i doświadczenia połowy społeczeństwa są pomijane lub od-
suwane, a reprezentowany jest punkt widzenia tylko jednej 
połowy. To z kolei prowadzi do wytwarzania produktów, 
usług i przepisów, które są mniej niż optymalne, ponieważ 
nie uwzględniają podejścia i sposobu odczuwania obu grup 
i służą jedynie części społeczeństwa.

Męski wizerunek nauki
Od najmłodszych lat uczymy się kojarzyć naukę z mężczy-
znami. Ten temat został obszernie przebadany w ostatnich 
dziesięcioleciach. Jak pokazano w badaniu przeprowadzo-
nym niedawno w 66 krajach na całym świecie [1], istnieją 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia i cele Komisji 
Europejskiej dotyczące wdrożenia programów równości płci, zarówno 
na szczeblu działań strategicznych UE, jak też w sektorze transportu. 
Zaprezentowano akcje i programy mające przeciwdziałać nierówności 
płci, jak Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci w bada-
niach i innowacji, a także zalecenia i plany działań na rzecz większych 
możliwości zatrudnienia dla kobiet oraz równouprawnienia płci w sek-
torze transportu, z myślą o szerszym włączeniu kobiet oraz większym 
i zrównoważonym wzroście gospodarczym i społecznym. Zasadnicza 
cześć artykułu omawia prowadzony w Politechnice Krakowskiej 
projekt zatytułowany „Gender Equality in Engineering through 
Communication and Commitment” („Równość w inżynierii poprzez 
komunikację i zaangażowanie”) o akronimie GEECCO, finansowany 
w ramach programu HORIZON2020. Przedstawiono wstępne wyni-
ki badań zmierzające do utworzenia i wdrożenia planu równości płci 
(GEP), który będzie miał wpływ na jakość wykształcenia inżynierskie-
go, kulturę pracy i równouprawnienie płci w transporcie. Wdrożenie 
GEP przyczyni się do poprawy reputacji i wzmocnienia nowoczesnego 
wizerunku Politechniki Krakowskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Unii 
Europejskiej. 
Słowa kluczowe: inżynieria, transport, równość kobiet i mężczyzn, 
rozwój kariery, GEECCO.

Plany równości szansą na wyrównywanie  
rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn  
w inżynierii1
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silne zależności pomiędzy wielkością reprezentacji kobiet 
w nauce i narodowymi stereotypami w odniesieniu do na-
uki i płci. Wyniki badań wskazują, że mężczyźni wydają 
się być bardziej związani z nauką niż kobiety. Odnosi się to 
również do krajów, gdzie kobiety stanowią w przybliżeniu 
połowę zatrudnionych naukowców. 

Z drugiej strony można zauważyć, że udział kobiet w in-
stytucjach szkolnictwa wyższego i badań naukowych wzra-
sta, ale proces ten przebiega bardzo wolno. Według danych 
Komisji Europejskiej w roku 2012 [2] tylko 33% europej-
skich naukowców stanowiły kobiety. Udział ten wydaje się 
być jeszcze niższy w dziedzinach tradycyjnie zdominowa-
nych przez mężczyzn, w tym w inżynierii. Przez lata wy-
dawnictwo Komisji Europejskiej She Figures [3] dostarczy-
ło również dowody, że kobiety były historycznie niedosta-
tecznie reprezentowane na czele instytucji szkolnictwa 
wyższego.

Nie lepsza jest sytuacja w transporcie. Analizy prowa-
dzone w Komisji Europejskiej wykazały, iż odsetek kobiet 
pracujących w sektorze transportu jest szczególnie niski. 
W 2013 roku 78% pracowników sektora transportu w UE 
było płci męskiej [4]. Przyciągnięcie do sektora transportu 
większej liczby kobiet ma zasadnicze znaczenie dla jego 
równowagi i uczynienia go bardziej przyjaznym dla użyt-
kowników, a jednocześnie dla zaradzenia niedoborom siły 
roboczej.

Strategia Komisji europejskiej na rzecz równości płci  
w badaniach i innowacji
Trzy cele leżą u podstaw strategii Komisji Europejskiej na 
rzecz równości płci w zakresie badań i innowacji:
1. wspieranie równości w karierach naukowych,
2. zapewnienie równowagi płci w procesach i organach de-

cyzyjnych,
3. włączenie wymiaru płci w treści badań i innowacji.

 
Zgodnie z określonymi w komunikacie Komisji Euro pej-

skiej [5] zadaniami dla wzmocnienia europejskiego obszaru 
badań (2012), zachęca się państwa członkowskie, aby:
1. Utworzyć środowisko prawne i polityczne i stworzyć za-

chęty do:
•	 usunięcia prawnych i innych barier w rekrutacji, pod-

trzymywania i możliwości rozwoju karier kobiet na-
ukowców, zgodnie z prawem UE na rzecz równości 
płci (dyrektywa 2006/54/WE) [6];

•	 eliminacji nierównowagi płci w procesach decyzyjnych;
•	 wzmocnienia wymiaru płci w programach naukowo-

-badawczych.
2. Zaangażować się w partnerstwach z agencjami finanso-

wymi, organizacjami badawczymi i wyższymi uczelnia-
mi, sprzyjającymi zmianom kulturowym i instytucjo-
nalnym dla równości płci.

3. Upewnić się, że co najmniej 40% przedstawicieli płci 
niedostatecznie reprezentowanej bierze udział w komi-
sjach uczestniczących w rekrutacji, rozwoju kariery na-
ukowej i w ustanawianiu oraz ocenie programów ba-
dawczych.

W 2015 roku, podczas tworzenia europejskiego obszaru 
badań naukowych (ERA), Rada Europy wnioskowała o włą-
czenie zagadnień równości płci i podkreśliła potrzebę 
wspierania zrównoważonych zmian kulturowych i instytu-
cjonalnych w europejskim obszarze (ERA) w planach dzia-
łań krajowych lub strategii na poziomie krajów członkow-
skich i poszczególnych instytucji badawczych. 

Rada Europy wezwała również Państwa Członkowskie 
UE i organizacje finansujące badania naukowe do wypraco-
wania i stosowania zachęt dla wspierania instytucji szkol-
nictwa wyższego do przeglądu lub opracowania strategii 
zintegrowanego osiągania równości płci, do tworzenia pla-
nów równości płci (GEPs) i do uruchomienia odpowiednich 
zasobów.

Najważniejsze wezwania Rady obejmują:
•	 strategiczne prace na poziomie władz i zarządów, w tym 

wiodących kolegiów administracyjnych i naukowych, 
komitetów rekrutacyjnych i komisji promocyjnych 
oraz paneli eksperckich, dla osiągnięcia równowagi 
wśród kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządzają-
cych i podejmujących decyzje;

•	 wprowadzanie mechanizmów prowadzących do 
zrówno ważenia szans kobiet i mężczyzn uzyskują-
cych tytuł profesora wyższej uczelni;

•	 monitorowanie, przy zastosowaniu odpowiednich 
wskaźników, wprowadzania polityki równości płci 
i akcji na poziomie instytucjonalnym, krajowym i eu-
ropejskim;

•	 wzmacnianie świadomości równości płci i tworzenie 
narzędzi do budowy kapitału dla osiągnięcia mian in-
stytucjonalnych;

•	 elastyczne i przyjazne rodzinom warunki pracy i do-
stosowania dla zarówno kobiet i mężczyzn;

•	 przegląd metod oceny osiągnięć nauczycieli akade-
mickich i naukowców, pod kątem likwidacji nierów-
nego udziału obydwu płci.

Działania Komisji europejskiej na rzecz równości płci  
w sektorze transportu
W Komisji Europejskiej tworzone są zalecenia i plany 
działań na rzecz większych możliwości zatrudnienia kobiet 
oraz równouprawnienia płci w sektorze transportu, z myślą 
o szerszym włączeniu kobiet oraz większym i zrównowa-
żonym wzroście gospodarczym i społecznym. Zagadnienia 
równości ujęte są jako kluczowe też w programach doty-
czących rynku transportu i mobilności w UE, zarówno na 
szczeblu planowania strategicznego [7], jak też w aktach 
wykonawczych [4]. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 
ma duże doświadczenie w działaniach na rzecz polityki 
transportowej i rozważa aspekt płci w tym tradycyjnie zdo-
minowanym przez mężczyzn sektorze, co ujęto w opinii 
TEN/573 „Kobiety a transport” [8]. Już w lipcu 2015 roku 
EKES przyjął opinię rozpoznawczą w sprawie: „Kobiety 
a transport”, po czym od 2016 roku prowadzono szereg 
konsultacji z grupami ekspertów, w trakcie których omó-
wiono bieżące wyzwania i zalecenia. EKES zgłosił projekt 
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„platformy na rzecz zmian”, który został zatwierdzony 
przez Komisję Europejską jako dobry sposób na wzmocnie-
nie konkretnych i widocznych działań na rzecz równo-
uprawnienia płci w transporcie [4].

Szeroko dyskutowana od 2017 roku platforma dotyczą-
ca transportu i mobilności DG MOVE [9] proponuje za-
kres prac obejmujący następujące kluczowe działania:

•	 zbieranie danych i ustanawianie kluczowych wskaź-
ników służących określaniu i usuwaniu przeszkód 
i stereotypów;

•	 zapewnienie widoczności i aktywności kobiet w polity-
ce, procesie podejmowania decyzji i planowaniu, a nie 
tylko w ramach obowiązków administracyjnych;

•	 aktywne angażowanie obu płci w tworzenie lepszego 
środowiska pracy: udogodnienia, równe wynagrodze-
nia za taką samą pracę, szkolenia, godzenia pracy 
z życiem osobistym i rodzinnym itp.;

•	 podjęcie działań służących zwiększeniu atrakcyjno-
ści ofert zatrudnienia dla kobiet za pomocą środków 
mających na celu poprawę jakości i liczby miejsc 
pracy, zwłaszcza poprzez przegląd procedur rekruta-
cyjnych;

•	 przegląd barier prawnych, które mogą uniemożliwiać 
kobietom dostęp do wszystkich rodzajów stanowisk;

•	 większe zaangażowanie uczelni wyższych i biur do-
radztwa zawodowego w propagowanie większego za-
kresu możliwości w tym sektorze, w tym w dziedzinie 
technologii, inżynierii oraz badań i rozwoju; uwzględ-
nienie również większych możliwości kształcenia dla 
osób o najniższych kwalifikacjach;

•	 aktywne propagowanie roli kobiet w biznesie;
•	 wzmacnianie pozycji kobiet oraz zmiana specyfiki 

sektora, by był bardziej otwarty dla wszystkich;
•	 upowszechnianie nacisku na edukację i szkolenia za-

wodowe kobiet przez całe życie;
•	 zapobieganie przemocy, molestowaniu i dyskrymina-

cji w miejscu pracy.
 
Wymienione powyżej cele, wezwania, plany strategicz-

ne i działania UE na rzecz równości w transporcie są ważne 
i zbieżne z celami prowadzonego obecnie w Politechnice 
Krakowskiej projektu GEECCO, który przedstawiają jego 
realizatorzy w kolejnych częściach artykułu.

geeCCO – projekt w programie hORYZONT2020
Odpowiedzią na cele i wyzwania Rady Europy jest prowa-
dzony w Politechnice Krakowskiej projekt zatytułowany 
„Gender Equality in Engineering through Communication 
and Commitment” („Równość w inżynierii poprzez komu-
nikację i zaangażowanie) o akronimie GEECCO. Projekt 
jest finansowany w ramach programu HORIZON2020, 
Call: H2020-SwafS-2016-17 (Science with and for Society), 
Topic: SwafS-03-2016-2017, numer kontraktu 741128. 
Logo projektu przedstawiono na rysunku 1.

Projekt GEECCO rozpoczął się 1 maja 2017 i będzie 
trwał przez 4 lata, do 30 kwietnia 2021 roku. Już w pierw-
szym tygodniu maja 2017 roku odbyło się spotkanie konsor-

cjum, inaugurujące prace w siedzibie koordynatora, na 
Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (TUW). Konsorcjum 
projektu obejmuje 4 uczelnie techniczne (TUW z Austrii, 
Politechnikę Krakowską z Polski, Univer sitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) z Barcelony w Hiszpanii i University 
Mediterranea w Reggio Calabria (UNIRC) z Włoch), 3 orga-
nizacje naukowe wspierające uczelnie jako eksperci w zakre-
sie równości płci (Yellow Window (YW) z Antwerpii w Belgii 
i B-NK GmbH z Wiednia, GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwiss enschaften e.V. z Mannheim, Niemcy) oraz 2 mię-
dzynarodowe instytucje finansujące naukę (Technologická 
Agentura Ceske Republiky (TACR) z Pragi, Republika 
Czeska oraz Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und 
Techno  logiefonds (WWTF) z Wiednia).

Rys. 1. Logo projektu GEECCO
Źródło: http://geecco.zv.tuwien.ac.at/sec/bscw.cgi/10025?op=preview&back_url=147

Rys. 2. Uczestniczki spotkania warsztatowego projektu GEECCO 
Źródło: zasoby własne

Założenia innowacyjnego projektu GEECCO oraz uza-
sadnienie wprowadzenia GEP w uczelniach technicznych, 
w szczególności w dziedzinie inżynierii transportu (przy-
kład Politechnika Krakowska) sformułowano następująco:
1. Budowanie dobrej praktyki inżynierskiej GEP (Gender 

Equality Plan = plan równości płci) jest ważnym dzia-
łaniem dla społeczności inżynierskiej z powodu niedo-
boru inżynierów na całym świecie, rosnącej potrzeby 
rozwiązań inżynierskich i ogromnego potencjału przy-
szłych prac inżynierskich w rozwiązywaniu ludzkich 
problemów szczególnie w zakresie transportu i logisty-
ki. Nie ma wystarczająco wielu mężczyzn – jeśli wszyst-
kie utalentowane kobiety zachęcimy do inżynierii, wy-
gramy zyskując dwa razy więcej talentów. 



TransporT miejski i regionalny 08 2019

28

2. GEP w Politechnice Krakowskiej pomoże rekrutować 
i rozwijać kariery zawodowe kobiet inżynierów 
z ogromną korzyścią dla rozwoju regionalnego, dobro-
bytu kraju i naszych branż przemysłu, a na większą 
skalę z korzyścią dla Unii Europejskiej i innych części 
świata. Ponadto zespoły badawcze mieszane pod 
względem płci prowadzą badania naukowe i opraco-
wują produkty w bardziej kompetentny sposób, gdyż 
biorą pod uwagę więcej niż tylko męską perspektywę 
w procesie badań i rozwoju. Zamiast tracić talent, bę-
dziemy mogli przyciągnąć najlepszych ludzi, zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy. Dzięki dobrej praktyce inży-
nierskiej zbudujemy na Politechnice Krakowskiej śro-
dowisko, w którym każda osoba znajdzie lepszą rów-
nowagę między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz lepsze perspektywy kariery. Korzyści te będą do-
tyczyć nie tylko kobiet – ale także mężczyzn, zwłasz-
cza młodych (ojców), którzy będą chcieli przejąć co-
dzienne obowiązki opieki nad dziećmi.

3. W wyniku strategii i działań GEECCO Politechnika 
Krakowska ma szansę stać się liderem we wprowadza-
niu Planu Równości Płci GEP na uczelni technicznej, 
tak jak Politechnika Krakowska była pionierem w bu-
dowaniu i wprowadzaniu Planu Mobilności w Polsce. 
Uczestnictwo w projekcie GEECCO to wyjątkowa 
szansa, ponieważ możemy teraz liczyć na wsparcie na-
szych europejskich partnerów, którzy są bardziej do-
świadczeni niż my. Pomogą oni Politechnice Krako_
wskiej wyróżnić się w Polsce jako prekursor w tej dzie-
dzinie.

4. Cele i zadania projektu GEECCO są mocno wspierane 
przez Komisję Europejską i główne zasady dotyczące 
równouprawnienia płci w Europie [10]. Projekt 
GEECCO jest zgodny z europejską strategią na rzecz 
równości płci. Równość płci i równe szanse (niedyskry-
minacja) między kobietami i mężczyznami są podstawo-
wymi zasadami w traktatach UE, a tym samym wiążą-
cymi dla państw członkowskich.

5. Opracowanie nowego paradygmatu zawodu inżyniera, 
który pokaże, jak bardzo kobiety pasują do tej koncepcji 
i wówczas stereotyp „inżyniera mężczyzny” zostanie za-
pomniany.

6. Zaangażowanie kobiet w edukację inżynieryjną, bada-
nia, pracę zawodową, karierę naukową wymaga kon-
kretnych działań uwzględnionych w głównych zada-
niach Politechniki Krakowskiej w GEECCO, a miano-
wicie: 
•	 organizowanie szkoleń,
•	 zwiększenie widoczności kobiet,
•	 dostosowanie narzędzi i wytycznych,
•	 pętle uczenia się.

7. Sukces w budowaniu i wprowadzaniu GEP zależy od 
intensywnego zaangażowania władz uczelni, osób po-
dejmujących decyzje na wysokim i średnim szczeblu 
kierownictwa, pracowników, a także całej społeczności, 
studentów itd. Szczególnie ważne jest wsparcie ze stro-
ny rektora.

Program Horyzont 2020 to wyjątkowa okazja, aby 
postawić kamień milowy i opracować Plany Równości 
Płci dostosowane do konkretnych potrzeb, a także szansa 
dla dalszego rozwoju potencjału uniwersyteckiego itp. 
Warto wykorzystywać takie okazje także dlatego, że pro-
jekty finansowane w ramach programu Horyzont 2020 są 
uważnie projektowane i monitorowane. Wdrożenie GEP 
przyczyni się do wzmocnienia reputacji i wizerunku 
Politechniki Krakowskiej nie tylko w Polsce, ale w całej 
Unii Europejskiej. 

Politechnika Krakowska ma szansę stać się polskim li-
derem pośród uczelni technicznych w zakresie wspierania 
kwestii płci w działaniach promocyjnych, wspierania dzia-
łań organizacji zewnętrznych, takich jak seminaria i konfe-
rencje na temat roli kobiet w nauce zgodnie z tradycją 
Marie Curie-Skłodowskiej.

Równość płci to również zagadnienie kultury. Uczelnia 
jest kuźnią edukacji, nauki i kultury. Moralnym obowiąz-
kiem uczelni jest kreowanie i budowanie kultury równości, 
w tym równości płci w edukacji i praktyce inżynierskiej. 
Stąd zobowiązanie i uzasadnienie wprowadzenia do progra-
mu studiów treści edukacyjnych dotyczących równości.

generalny Plan Równości dla Politechniki Krakowskiej 
Wypracowanie i wprowadzenie Generalnego Planu Równości 
(GEP) obejmować ma rekrutację, procesy i struktury roz-
woju kariery kobiet naukowców i kobiet pracujących 
w administracji uczelni. Strategia projektu uwzględnia ho-
listyczne spojrzenie na uczelnię techniczną i analizę obej-
mującą studentki oraz kobiety pracujące na etatach nauko-
wo-dydaktycznych oraz administracyjnych.

Całość strategii dotyczących zasobów ludzkich odnoszą-
cych się do grupy kobiet w administracji, w nauczaniu 
i w nauce zostaną przeanalizowane w każdej partnerskiej 
uczelni GEECCO. 

Wyniki analiz przeprowadzonych przez zespół grupy ro-
boczej projektu GEECCO w Politechnice Krakowskiej, do-
tyczących aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn w poszcze-
gólnych grupach społeczności akademickiej, przedstawiają 
poniższe wybrane statystyki.

Statystyki dotyczące kobiet i mężczyzn zatrudnionych w PK
W latach 2014–2017 niemal połowę wszystkich zatrudnio-
nych w Politechnice Krakowskiej stanowiły kobiety (48,7% 
w 2014 r. – 49,3% w 2017 r.). Wśród nauczycieli akade-
mickich (w roku 2014 – 1221 osób, w roku 2016 – 1188 
osób, w roku 2017 1166 osób) na Politechnice Krakowskiej 
kobiety stanowią około ⅓ (od 34,8% w 2014 r. do 35,3% 
w 2017 roku, rys. 3).

Na poszczególnych wydziałach sytuacja jest bardzo 
zróżnicowana, znacznie bardziej, niż gdy analizowany jest 
udział kobiet wśród wszystkich zatrudnionych w PK. 
Najniższy udział kobiet wśród nauczycieli akademickich 
występuje na Wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej, gdzie udział kobiet nie przekracza 8% (7,6% 
w 2014 r. – 4,6% w 2017 r.) oraz Mechanicznym (16,8% 
w 2014 r. – 19,5% w 2017 r.). Natomiast najwyższy udział 
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mają kobiety zatrudnione jako nauczyciele akademiccy na 
Wydziałach: Inżynierii i Technologii Chemicznej (47,3% 
w 2014 r. – 48,1% w 2017 r.) i Architektury (46,3% 
w 2014 r. – 46,5% w 2017 r.). Nawet na najbardziej sfemi-
nizowanych wydziałach kobiety stanowią mniej niż połowę 
nauczycieli akademickich.

Ścieżki kariery kobiet i mężczyzn na Politechnice Krakowskiej
Etapy ścieżek kariery kobiet i mężczyzn w Politechnice 
Krakowskiej można prześledzić na rysunku 4. Wykres ten 
nosi wymowną nazwę „nożyczek”. W 2017 roku 49% ab-
solwentów studiów pierwszego stopnia stanowiły kobiety. 
W 2014 roku było ich mniej – „tylko” 42,5%. Wśród ab-
solwentów studiów drugiego stopnia ich udział kobiet wy-
nosił 54,3% (w 2014 r. – 45,7%). Na studiach trzeciego 
stopnia (doktoranckich) stanowiły one w 2017 roku 50,8%. 

Wśród nauczycieli akademickich na szczeblu asystenta 
(magister) kobiety stanowiły w 2017 roku 40,0% (w 2014 r. 
– 38,6%). Na każdym kolejnym stopniu kariery jest ich 
coraz mniej. Na stanowisku adiunkta (doktor) kobiety sta-
nowiły w 2017 roku 34,3% (w 2014 r. – 33,3%), wśród 
osób z tytułem doktora habilitowanego było w 2017 roku 
25,7% kobiet (w 2014 – 20,4 5, a wśród profesorów zwy-
czajnych zaledwie 12,0% kobiet, podczas gdy w 2014 roku 
– 13,6%.

Wykres wyraźnie pokazuje, że podczas etapu studiowa-
nia na kierunkach technicznych liczba kobiet i mężczyzn 
jest porównywalna. Dopiero na etapie kariery akademickiej 

udział kobiet się zmniejsza. Zjawisko to nazywane jest me-
taforycznie efektem „przeciekającej rury”, w którym kobie-
ty „znikają” i nie kontynuują kariery naukowej. Bezwzględne 
wartości liczby studentów i pracowników w Politechnice 
Krakowskiej zmieniały się w badanym okresie jak w tabeli 1.

Rys. 3. Udział kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Udział kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej
Źródło: opracowanie własne

Liczba absolwentów i pracowników Politechniki Krakowskiej  
w 2014 i 2017 roku

Studenci/pracownicy
Rok 2014 Rok 2017

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Absolwenci studiów 
I stopnia 957 1295 2252 1069 1113 2182

Absolwenci studiów  
II stopnia 681 863 1544 993 835 1828

Studenci studiów  
III stopnia 122 142 264 133 129 262

Absolwenci studiów  
III stopnia 16 11 27 11 14 25

Asystenci 91 145 236 92 136 228

Doktorzy (dr inż.) 233 467 700 204 390 594

Doktorzy habilitowani  
(dr hab. inż.) 93 19 74 46 133 179

Profesorowie (prof.) 14 89 103 10 73 83

Tabela 1

Wskaźnik szklanego sufitu
Wskaźnik szklanego sufitu (GCI) jest ważnym wskaźni-
kiem odnoszącym się do progresji kariery np. w środowi-
sku akademickim lub biznesowym. W wymierny sposób 
ilustruje trudności kobiet (lub innych grup osób) w osią-
ganiu najwyższych szczebli kariery w porównaniu z męż-
czyznami. Wskaźnik GCI porównuje odsetek kobiet na 
stanowiskach zaszeregowania od adiunkta do profesora do 
odsetka kobiet na stanowisku profesora (odpowiednik Full 
Professors w większości krajów), co wskazuje na możliwo-
ści, lub jej brak, kobiet w awansowaniu w hierarchicznej 
drabinie w ich zawodzie. GCI może wynosić od 0 do nie-
skończoności. GCI równy 1 oznacza brak różnic między 
płciami w zakresie możliwości kariery zawodowej, wynik 
ponad 1 wskazuje na istnienie szklanego sufitu, tj. im wyż-
sza wartość GCI, tym większe są bariery dla kobiet, aby 
uzyskać wyższe stanowiska.

Wykres na rysunku 5 pokazuje, że wskaźnik GCI na 
Politechnice Krakowskiej jest wysoki – znacznie wyższy 

Rys. 5. Wskaźnik szklanego sufitu dla pracowników Politechniki Krakowskiej i wyższych 
uczelni w Polsce
Źródło: opracowanie własne
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(prawie dwa razy) niż wyznaczony dla wszystkich szkół 
wyższych w Polsce, gdzie wynosił on w 2014 i 2016 roku 
odpowiednio 1,36 i 1,32. Na Politechnice Krakowskiej wy-
nosił od 2,21 w 2014 roku poprzez 2,47 w 2016 roku do 
2,53. w 2017, czyli należy zauważyć niepokojącą tenden-
cję, iż bariery w osiąganiu wyższych stanowisk są dla kobiet 
coraz większe.

Szczeble zarządzania na Politechnice Krakowskiej
Liczbę osób na poszczególnych szczeblach zarządzania (de-
cision-making structure and bodies) przedstawiono na rysun-
ku 6. Na każdym szczeblu większość stanowisk obejmują 
mężczyźni. Warto podkreślić, że wśród rektorów i dzieka-
nów nie ma ani jednej kobiety. Jednym z powodów takiego 
stanu rzeczy może być fakt, że wśród profesorów zwyczaj-
nych w PK kobiety stanowią tylko 12%. 

W ciałach opiniotwórczych na poziomie centralnym 
(Senat, Komisje Senackie, Dyscyplinarne, Rektorskie) 
udział kobiet wynosi 29,3%. Wszystkie najważniejsze de-
cyzje dla uczelni i jej społeczności (w której kobiety stano-
wią 49,3%) podejmują jednak tylko mężczyźni (rektor, 
prorektorzy) oraz zdominowany przez mężczyzn (76,7%) 
Senat.

Nierówny udział kobiet i mężczyzn w strukturach za-
rządzania Politechniką Krakowską wyraźnie ilustruje rów-
nież wykres na rysunku 7.

Rekrutacja i przebieg kariery kobiet i mężczyzn na 
Wydziale inżynierii Lądowej
Sytuacja kobiet i mężczyzn na Wydziale Inżynierii Lądowej 
zostanie przedstawiona dokładniej, gdyż projekt GEECCO 
jest realizowany przez pracowników tego wydziału.

Udział kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach 
kariery – począwszy od absolwentów studiów pierwszego 
stopnia i studiów drugiego stopnia, poprzez studentów i ab-
solwentów studiów trzeciego stopnia (doktoranckich – 
PhD), a następnie cztery stopnie kariery jako pracowników 
naukowo-dydaktycznych (asystent – mgr; adiunkt – dr; 
profesor uczelniany – dr hab. i profesor zwyczajny) – przed-
stawiono na rysunku 8.

W 2017 roku 58,3% absolwentów studiów pierwsze-
go stopnia stanowiły kobiety. Wśród absolwentów stu-
diów drugiego stopnia ich udział był niższy i wynosił 
45,3%. Na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) 
stanowiły one 40,4%, a wśród absolwentów w 2017 roku 
nie było kobiet.

Wśród asystentów (magister) kobiety stanowią 48,2%. 
Na stanowisku adiunkta (doktor) kobiety stanowią 30,2%. 
Wśród osób z tytułem doktora habilitowanego jest 30,4% 

Rys. 6. Liczba osób na stanowiskach zarządzających na Politechnice Krakowskiej z podzia-
łem na poziom zarządzania i płeć w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Udział kobiet i mężczyzn na czterech szczeblach zarządzania na Politechnice 
Krakowskiej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Udział kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Lądowej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Struktura procentowa kobiet i mężczyzn we władzach Wydziału Inżynierii Lądowej  
w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne
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kobiet, a wśród profesorów zwyczajnych tylko 5,6% ko-
biet. Udział kobiet profesorów na WIL jest bardzo niski, 
znacznie niższy niż średni dla całej Politechniki.

Z drugiej strony udział kobiet (rys. 9) we władzach wy-
działu jest jednym z najwyższych na uczelni. Jak na każ-
dym wydziale PK osoba pełniąca funkcję dziekana jest 
mężczyzną. Ale wśród prodziekanów kobiety stanowią 
większość (75%). W pozostałych organach zarządzających 
i doradczych na wydziale są one reprezentowane, ale w nie-
wielkim stopniu, chociaż wśród pracowników akademic-
kich wydziału stanowią 1/3 (w 2014 roku – 30,7%, 
a w 2017 roku – 32,9%). Wśród dyrektorów instytutów 
kobiety stanowią 16,7%, wśród kierowników katedr 
15,0%, a wśród członków Rady Wydziału 34,1%. 
Bezwzględne wartości liczby studentów i pracowników na 
Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Krakowskiej 
zmieniały się w badanym okresie jak w tabeli 2.

Inne szczegółowe wyniki dotyczące sektora transportu 
w Polsce prowadzone w ramach projektu GEECCO zapre-
zentowane zostały na konferencji ICTTE’2018 [11] oraz 
opublikowane w raportach projektu [12].

Podsumowanie
Uzyskane w pierwszej fazie badań wyniki będą poddane 
analizie dla wypracowania, zaprojektowania i wprowadze-
nia w życie indywidualnych adekwatnych akcji, stosownie 
do potrzeb każdej z czterech uczelni. Tę cześć prac (WP5) 
koordynuje i nadzoruje partner PK, przy udziale i współ-
pracy wszystkich pozostałych partnerów – uczelni tech-
nicznych.

Wprowadzenie aspektu równości płci w uczelniach 
technicznych opiera się na wielu aktywnościach planowa-
nych w ramach projektu, do których należą: treningi, 
szkolenia oraz popularyzacja tematu, a także utworzenie 
bazy wiedzy o „gender”, prezentacje i wystawy o równości 
w badaniach naukowych oraz upowszechnianie wyników 
badań. 

Liczba absolwentów i pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej w 2014 i 2017 roku

Studenci/ 
pracownicy

Rok 2014 Rok 2017

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem

Absolwenci studiów 
I stopnia

161 328 489 233 167 400

Absolwenci studiów  
II stopnia

129 291 420 182 220 402

Studenci studiów  
III stopnia

21 19 60 23 34 57

Absolwenci studiów  
III stopnia

2 1 3 0 5 5

Asystenci 26 37 63 27 29 56

Doktorzy (dr inż.) 35 87 122 35 81 116

Doktorzy habilitowa-
ni (dr hab. inż.)

5 10 15 7 16 23

Profesorowie (prof.) 1 17 18 1 17 18

Partnerzy GEECCO współpracują z wieloma organiza-
cjami i instytucjami, w tym z europejskimi stowarzyszenia-
mi branżowymi, zaawansowanymi w studiach równościo-
wych, jak Europejska Platforma Kobiet Naukowców 
EPWS. W ramach upowszechniania celów, założeń oraz 
planu realizowanych badań w ramach projektu GEECCO 
na forum europejskim, uczestniczyliśmy w debacie „From 
Resolution to Realisation the Impact of the European 
Parliament Resolution of 9.09.2015 on Women’s Careers 
in Science and University” w Parlamencie Euro pejskim 
w Brukseli w dniu 6 września 2017. Prace nad GEP i jego 
wdrażaniem w PK będą kontynuowane w ramach projektu 
H2020 GEECCO do kwietnia 2021 roku, o czym – w spo-
sób ciągły – realizatorzy informują na stronie projektu [12].
Wdrożenie GEP przyczyni się do umocnienia dobrej repu-
tacji i promocji nowoczesnego wizerunku Politechniki 
Krakowskiej nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 
Będzie też miało istotny wpływ na kulturę pracy i równo-
uprawnienie płci w transporcie, poprzez zwiększenie szans 
zatrudnienia kobiet w tym sektorze, obejmującym trans-
port powietrzny, morski, drogowy, kolejowy, żeglugę śród-
lądową i logistykę.
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Okiem eksperta

Wpływ budżetu domowego i kultury ekologicznej mieszkańców  
na sposób przemieszczania w geograficznym obszarze zamieszkania

Celowe przemieszczanie osób wymaga włożenia własnej energii i poniesie-
nia kosztu. W stosowanych systemach przemieszczania osób najbardziej 
kosztowne są: taksówka osobowa, transport zbiorowy i jazda własnym 
samochodem osobowym. Pozostałe sposoby przemieszczania, jak rower, 
hulajnoga i wszelkiego rodzaju „jeźdźidełka”, są mniej kosztowe w eksplo-
atacji, a piesza wędrówka wymaga jedynie wysiłku. Te ostatnio wymienione 
systemy przemieszczania odbywają się na krótkich dystansach. Wszystkie 
systemy przemieszczania w ustalonym przedziale pokonywanej odległości 
są substytucyjne. Masową podaż usług przewozu osób oferuje publiczny 
transport zbiorowy (PTZ) na obszarze aglomeracji miejskiej, jak i regio-
nalnej. Natomiast samochód osobowy pozwala spełnić samozaspokojenie 
przemieszczania w dowolnych zakresach pokonywania odległości i posiada 
walory wysokiej użyteczności o niskim wydatkowaniu własnej energii. 

Przemieszczanie osób jest źródłem kosztów bezpośrednich i czasami 
dodatkowych kosztów usług komplementarnych (np.: parkowanie, obsługa 
techniczna). Występuje pewna zbiorowość osób przemieszczających się, 
które nie obciążają własnego budżetu domowego. Dotyczy to dwóch roz-
wiązań systemowych. Jednym z nich jest tzw. taryfa zerowa w komunikacji 
miejskiej lub doraźna, jak np.: w mieście Szczecinie, gdzie kibice jadący 
na mecz nie płacą za przejazd oraz w drugim przypadku, gdy dowóz do 
miejsca pracy i powrót opłacony jest przez pracodawcę. Generalnie poza 
wyjątkami źródłem pokrywania co najmniej części kosztów przemieszcza-
nia osób jest budżet domowy. Ekonomiści uważają, że popyt na określone 
dobra (usługa lub rzecz) o podobnych cechach użyteczności uzależniony 
jest od wielkości dochodu budżetu domowego. 

W wyniku prowadzonych badań przez ekonomistów powszechnie przyjęto, 
że dobra o podobnej użyteczności należą do dwóch grup: dóbr – usług niższego 
rzędu i dóbr – usług normalnych. Dobra, na które popyt spada wraz ze wzro-
stem budżetów domowych, zaczynają należeć do niższego rzędu. Natomiast 
gdy popyt na dane dobra rośnie wraz ze wzrostem dochodów, to te dobra na-
leżą do grupy normalnych. Kiedy budżety domowe stają się coraz większe, to 
członkowie gospodarstw domowych mogą sobie pozwolić na zakupy droższych 
dóbr. Przedstawione zależności pomiędzy wzrostem dochodów a popytem na 
dobra normalne wyjaśniają, dlaczego wprowadzenie taryfy zerowej nie powodu-
je w sposób znaczący rezygnacji z przemieszczania się własnym samochodem. 

Wystarczy prześledzić, jak przez ostatnie trzy lata wzrosły dochody w na-
szym kraju i jaki nastąpił przyrost liczby samochodów osobowych, zarówno 
dla pojazdów nowych, jak i używanych. Liczba używanych samochodów oso-
bowych była prawie dziewięciokrotnie większa od zakupu nowych samocho-
dów, co jest bardzo złym zjawiskiem. Gospodarstwa domowe zakupiły te sa-
mochody osobowe, aby nimi się przemieszczać. Mówiąc wprost, członkowie 
gospodarstwa domowego uznali, że stać ich na zakup samochodu i koszty 
jego eksploatacji. Niekiedy zamożniejsze budżety domowe stać jest na posia-
danie samochodu przez każdego członka gospodarstwa domowego.

Popyt na usługi przewoźników publicznych maleje, bo w relacjach przewozo-
wych na niewielkie odległości (10–20 km) własny samochód osobowy jest bar-
dzo wygodnym środkiem transportu. Na obszarach wiejskich z uwagi na małą 
gęstość zaludnienia walory posiadania samochodu osobowego są znacznie 

większe niż dla mieszkańca miasta. W mieście gęstość sieci, jak i częstotliwość 
kursowania pojazdów komunikacji miejskiej jest znacznie większa w stosun-
ku do obszarów wiejskich. Podobna różnica występuje w zakresie pozostałych 
usług, jak handel, służba zdrowia, serwis sprzętu technicznego, kultura itp. 

Mieszkańcy terenów wiejskich wyżej cenią użyteczność posiadania sa-
mochodu osobowego od mieszkańców miast. Dlatego popyt na przewozy pu-
blicznym transportem zbiorowym na obszarach wiejskich zaczął gwałtownie 
spadać. Podobne zjawisko wystąpiło w sferze handlu artykułami spożywczy-
mi. Mieszkańcy małych wiosek dzięki samochodowi dojeżdżają do sklepów 
sieciowych, bo tam jest szerszy asortyment produktów, niż ma to sklepik lub 
kiosk we wsi. Walor taniości publicznego transportu zbiorowego nie jest tak 
istotny jak jakość we wszystkich parametrach przemieszczania własnym 
samochodem osobowym. Z niskich cen usług transportu zbiorowego mogą 
jedynie korzystać osoby, które nie mają dostępu do samochodu osobowego 
w momencie wystąpienia potrzeby celowego podróżowania. 

We współczesnych czasach rozpoczęto na szeroką skalę chronić środo-
wisko naturalne i aktywizować społeczeństwo do zwiększenia ruchliwości 
fizycznej. Jednym z wielu społecznie akceptowanych sposobów celowego 
przemieszczania jest korzystanie z roweru, hulajnogi i innych rodzaju „jeźdźi-
dełek”, a nawet piesze wędrówki. Przykłady zaobserwowane w bogatych 
krajach europejskich wskazują, że ewolucyjnie rośnie udział tego sposobu 
przemieszczania nie tylko na terenach aglomeracji miejskich, ale także na te-
renach słabo zaludnionych. Wystarczy prześledzić, jak dynamicznie wzrasta-
ła długość ścieżek rowerowych. Z wymienionych sposobów przemieszczania 
korzysta się nie dlatego, aby zaoszczędzić na kosztach pokonania przestrzeni. 
Zarówno publiczny transport zbiorowy, jak i samozaspokojenie przemieszcza-
nia własnym samochodem zostało w pewnym stopniu ograniczone. W tym 
zakresie rola wielkości budżetu gospodarstwa domowego nie ma znaczenia. 

Kryteria potrzeby fizycznego ruchu mieszkańców i ochrony środowiska na-
turalnego są wyznacznikami „ekologicznego” i mobilnego systemu przemiesz-
czania. Śledząc dane statystyczne, można zauważyć, że w niektórych miastach 
europejskich spadła liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców. 
Nie oznacza to, że tendencja spadku tego wskaźnika będzie postępowała na-
dal. Poza rozwiązaniami w sposobie przemieszczania osób w miastach dużą 
wagę zaczęto przywiązywać do rozwiązań urbanistycznych i architektonicz-
nych. Projektuje się kompleksy urbanistyczne, które w znacznym stopniu eli-
minują potrzebę celowego przemieszczania, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
rozwiązań transportowych. Chodzi tu o dostęp do usług pozatransportowych, 
jak również o tzw. ciężarowy transport dostawczy – zaopatrzeniowy. Obecne 
systemy dostaw towarów do domów przyczyniają się w pewnym stopniu do 
zmniejszenia popytu na przemieszczanie osób, zarówno na terenach wiejskich, 
jak i aglomeracji miejskich. Należy wnioskować, że w nadchodzących latach 
rola elektrotransportu zbiorowego i indywidualnego będzie znacznie mniejsza, 
niż wyznaczają to obecne systemy przemieszczania. 

WOjCieCh BąKOWSKi 
prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,  
e-mail: Wojciech.bakowski@wzieu.pl


