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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Rudnicki
Level of service quality provided by the street section to public transport, 
according to the Highway Capacity Manual (HCM-2010)
Abstract: The purpose of this article is to provide the Polish reader 
with the method of quality assessment for passenger transport ve-
hicle, which operates on the street. The analyzed method was de-
scribed in the 2010 edition of the prestigious American „Highway 
Capacity Manual”, dedicated to the study and calculation of road 
infrastructure capacity. This method calculates the components of 
delay caused by bus stops and as a result of traffic light operation. 
Travel components and weightiness of bus frequency are quantified. 
Elasticity of ridership and passenger perception of travel conditions 
are taken into account, including the relation between waiting and 
driving. This leads to the formulation of a synthetic indicator on the 
basis of which the quality service level of public transport vehicles, 
operating through the street section is determined. The results of 
casual measurements and calculations carried out for two streets in 
Krakow were presented. They enabled the preliminary compatibil-
ity assessment of the calculations using the HCM method with own 
experimental data. Numerous comments refer to the interpreta-
tion of terms and formulas, and also contain critical remarks on the 
method. The final conclusions focus on assessing the accuracy and 
usefulness of the HCM method and outline the scope of research 
needed to adapt this method to Polish conditions.
Key words: public transport, quality of public transport, HCM method 

Jacek Oskarbski, Karol Żarski
Conditions for the implementation of the contraflow bus line in a reversible 
traffic organization
Abstract: Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to 
car travel – modes of transport, including public transport, which can 
contribute to reducing congestion in the street network. The exam-
ple is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the 
main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was 
launched at the end of last year. The main aim of the article is to present 
an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages 
and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, 
a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organiza-
tion on the basis of field research and simulation, which was used during 
the process of planning improvements, has been presented.
Key words: traffic control, public transport priorities, reversible traffic

Zofia Bryniarska, Sabina Puławska-Obiedowska 
Analysis of the perception of public transport quality among women and men 
in Krakow
Abstract: Transport behaviour with particular emphasis on gen-
der aspects has been nowadays more and more studied by scientists 
around the world. Research in this area confirms the significant dif-
ferences between the decisions usually taken by women and men re-
garding the transport mode choice, a sense of security and road safety 
issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by 
owning a driving license or access to a car, but also by cultural and 
social conditions, including the traditional division of family roles and 
the worse position of a woman on the labour market. Gender equal-
ity is currently part of the political discourse in the European Union, 
but transport planning and scientific research often overlook the dif-
ferences between men and women in transport behaviour and travel 
preferences. The purpose of this article is to examine whether there 

are any differences towards the preferences regarding the quality of 
public transport and in the assessment of functioning systems among 
women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
Key words: public transport, transport behaviour among women 
and men, quality of public transport

Mariusz Dudek
Problems of public transport service in the city centre
Abstract: Public transport service in the city center is a very big 
challenge. From one side it is necessary to maintain historical and 
cultural values of this area, from the other side growing expecta-
tion and needs of inhabitants and users of this area have to be ful-
filled. One of the key issue is the location of public transport stops 
in the center and in its neighborhood. While developing of public 
transport lines in this area it is important to consider its impact on 
the functioning of the city. Those decisions should be integrated 
with the development of the infrastructure for pedestrians and with 
restrictions for car traffic. Especially the restrictions are significant 
incentive to use public transport by new users.
Key words: public transport, public transport service in the city 
center, public transport stops in the centers of cities

W dniach 28–29 maja 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się  
kolejna edycja Konferencji Naukowej TranSopot  

pod hasłem „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku”.

Konferencja TranSopot 2020 jest kontynuacją spotkań organi-
zowanych od 1992 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego, poświęconych kierunkom rozwoju sektora transpor-
tu. Celem tego wydarzenia jest wymiana poglądów i dyskusja nad 
współczesnymi kierunkami rozwoju transportu oraz integracja śro-

dowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. 

W programie konferencji znajdą się m.in. dyskusje w ramach sesji 
plenarnych i tematycznych, poświęcone następującym obszarom 
problemowym: zrównoważony rozwój transportu; ekonomiczne 
aspekty innowacji i postępu technicznego w transporcie; przedsię-

biorstwa transportowe – uwarunkowania przetrwania i przesłanki 
rozwoju; mobilność miejska oraz debata z praktykami.

Wyjazd studyjny połączony ze zwiedzaniem Gdyni oraz m.in.  
Muzeum Emigracji.

Więcej informacji na stronie internetowej  
http://www.transopot.ug.edu.pl/ 

ZAPRASZAMY do udziału w konferencji
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ANDRZEJ RUDNICKI
prof. dr hab. inż., emerytowany 
pracownik Politechniki Krakow-
skiej, e-mail: ar@transys.wil.
pk.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest udostępnienie polskiemu czytelnikowi 
metody oceny jakości obsługi pojazdów pasażerskiego transportu zbio-
rowego przez ciąg uliczny. Analizowana metoda została opisana w wy-
daniu z 2010 roku prestiżowego amerykańskiego podręcznika Highway 
Capacity Manual, poświęconego badaniu i obliczaniu przepustowości 
infrastruktury drogowej. Metoda ta oblicza składniki strat czasu powo-
dowane zatrzymywaniem się autobusów na przystankach oraz wyni-
kające z działania urządzeń sygnalizacji świetlnej. Kwantyfikowane są 
komponenty podróży oraz waga częstotliwości kursowania autobusów. 
Uwzględnia się elastyczność popytu oraz postrzeganie przez pasażera 
warunków odbywania podróży, w tym relację pomiędzy uciążliwością 
oczekiwania i jazdy. Prowadzi to do stworzenia syntetycznego wskaźnika, 
na podstawie którego określa się poziom jakości obsługi pojazdów trans-
portu zbiorowego przez odcinek ulicy. Przedstawiono wyniki wyrywko-
wych pomiarów oraz obliczeń przeprowadzonych dla dwóch ciągach ulic 
w Krakowie, które umożliwiły wstępną oceną zgodności wyników meto-
dy z własnymi danymi doświadczalnymi. Liczne komentarze odnoszą się 
do interpretacji pojęć i wzorów, a także zawierają uwagi krytyczne wobec 
metody. Wnioski końcowe skupiają się na ocenie trafności i przydatności 
metody HCM oraz zarysowują zakres potrzebnych badań w celu adapta-
cji tej metody do warunków polskich.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość transportu zbiorowego, me-
toda HCM.

Poziom jakości usług zapewniany   
transportowi zbiorowemu przez odcinek 

ulicy według podręcznika HCM-20101

Wprowadzenie  

Highway Capacity Manual (HCM) stanowił – począwszy od 
pierwszego wydania w 1950 roku – ogólnoświatowy kanon in-
żynierii ruchu w zakresie analiz przepustowości dróg. Kolejne 
wydania podręcznika, choć dotyczyły warunków amerykań-
skich, to jednak stawały się podstawą do działań adoptujących 
jego ustalenia do warunków wielu krajów, a także inspiracją do 
tworzenia własnych metod oceny przepustowości. 

W poprzednich edycjach podręcznika HCM miernik 
poziomu usług (Level of Service – LOS) był tylko określany 
dla głównego dominującego użytkownika drogi tj. samo-
chodu. Nowością w edycji podręcznika HCM-2010 [3] jest 
rozszerzenie metodologii oceny LOS także dla pieszego, ro-
weru oraz pojazdu transportu zbiorowego (tj. autobusu), 
czyli takie ujęcie obejmuje już wszystkich użytkowników 
systemu drogowego. 

Ogólnie metodyka LOS wywodzi się z jakościowych 
przejawów spełnienia wymagań użytkownika wobec odcinka 
drogi. Kładzie się nacisk na wydajność środka lokomocji 
i minimalizację strat czasu. W odniesieniu do samochodu, 
LOS bazuje na gęstości pojazdów w ruchu oraz częstości wy-
stępowania zdarzeń (np. wyprzedzanie, zatrzymanie) i na tej 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.

podstawie klasyfikuje poziomy usług, poczynając od warun-
ków ruchu swobodnego (poziom A), a kończąc na pozio-
mie F (sytuacja z występującymi przerwami w ruchu). W [1] 
przedstawiono metodę oceny jakości obsługi ruchu samo-
chodowego wg HCM-2010 oraz częściową adaptację tej me-
tody do warunków polskich. Obejmuje ona oceny prędkości 
w ruchu swobodnym wraz z badaniami wybranych czynni-
ków na nią wpływających. Analiza odnosi się tylko do za-
miejskich dwupasowych dróg dwukierunkowych. 

Metody opisane w HCM-2010, w szczególności oceny 
LOS, odnoszą się do różnych działań: eksploatacyjnych, 
projektowych, planistycznych. Im bardziej szczegółowy 
jest stopień analiz, tym precyzyjniej należy przyjmować 
dane wyjściowe. Im stopień rozważań jest ogólniejszy, tym 
bardziej można obliczenia upraszczać i przyjmować niespe-
cyficznie lokalne, lecz uśrednione lub domyślne wartości 
danych wejściowych i współczynników. 

W HCM-2010, w rozdziale poświęconym LOS dla trans-
portu zbiorowego, jest bardzo dużo odnośników do poszcze-
gólnych rozdziałów podręcznika i pojawiają się w nich odnie-
sienia do dalszych jego części lub do innych źródeł. Utrudnia 
to korzystanie z podręcznika. Odnosi się wrażenie, że pewne 
kwestie zostały przedstawione niejasno, a nawet pokrętnie. 
W przypadkach wątpliwych autor niniejszego artykułu przy-
jął swoją własną interpretację niektórych parametrów charak-
teryzujących czynniki wpływu na LOS, więc nie ma pewno-
ści, że jest to interpretacja prawidłowa, a przede wszystkim 
zgodna z intencją autorów metody. 

Zwarte, syntetyczne ujęcie metody LOS przedstawiono 
w [6], gdzie wskazano, że posługiwanie się tego typu mier-
nikami jakości usług dla poszczególnych grup użytkowni-
ków drogi może zapewnić realizację zrównoważonej polity-
ki transportowej. 

Celem artykułu jest zapoznanie polskiego czytelnika 
z metodą HCM-2010 oceny poziomu jakości obsługi kur-
sujących autobusów transportu miejskiego przez odcinek 
ulicy. 

Opis metody, w tym algorytmu do obliczeń LOS 

Ogólny opis metody i jej główne założenia 
Podstawą metodyczną do wprowadzenia LOS dla komu-
nikacji autobusowej był raport [5], który przedstawia 
szczegółowe badania i rekomendacje dotyczące prędkości 
komunikacyjnej oraz przepustowości przystanków autobu-
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sowych, uwzględniających bardzo wiele czynników wpły-
wu, w tym natężenie ruchu autobusów oraz obecność sy-
gnalizacji świetlnej. 

Miernik LOS może być użyty dla oceny sprawności od-
cinka ulicy z punktu widzenia obsługi pasażera. Sprawność 
odcinka ulicy jest oceniana oddzielnie dla każdego kierun-
ku podróży na dwukierunkowym połączeniu. Metoda może 
być stosowana zarówno w przypadku, gdy autobus dzieli 
przestrzeń drogową z innymi pojazdami lub gdy ma do 
dyspozycji specjalny pas. Poniższy opis metody zakłada wa-
runki miejskie oraz funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej 
obsługującej wszystkich użytkowników skrzyżowania. 
Pominięto przypadek, gdy w ciągu odcinka ulicy znajdują 
się ronda. Analizy odnoszą się do odcinka korytarza ulicy, 
w której operuje jedna linia lub wiązka linii. 

Metoda odwzorowuje podstawowe typowe procesy ru-
chu autobusu i obsługi pasażerów, tj. jazdę swobodną, ha-
mowanie przed przystankiem, postój i wymianę pasażerów 
na przystanku, przyspieszanie po opuszczeniu przystanku, 
oczekiwanie na wlotach skrzyżowania z sygnalizacją świetl-
ną, spowolnianie ruchu autobusu w wyniku oddziaływania 
innych pojazdów. Ma to swój wyraz w procedurze oblicze-
niowej podzielonej na poszczególne kroki prowadzące  
finalnie do wyznaczenia wartości LOS: 
1. Wyznaczenie czasu przejazdu pojazdu transport zbioro-

wego w warunkach swobodnego ruchu. 
2. Wyznaczenie strat czasu w wyniku zatrzymywania  

autobusu się na przystankach. 
3. Wyznaczenie strat czasu w wyniku oddziaływania sygna-

lizacji świetlnej. 
4. Wyznaczenie prędkości komunikacyjnej. 
5. Wyznaczenie wskaźnika interwału obsługi. 
6. Wyznaczenie relacji pomiędzy postrzeganym czasem 

oczekiwania a postrzeganym czasem podróży. 
7. Wyznaczenie wartości LOS dla pieszego na drodze dojścia 

do przystanków. 
8. Wyznaczenie wartości LOS dla odcinka ulicy. 
9. Wyznaczenie poziomu jakości usług w zakresie skali od 

A do F. 
 
Metoda odnosi się ogólnie do pojazdów transportu 

zbiorowego, ale z charakteru szczegółowego opisu proce-
dury obliczeń można wnosić, że są to autobusy ew. trolej-
busy. Raczej wyklucza się tramwaje, choć sposób podej-
ścia sugeruje, że mogłoby to także je obejmować, jednak 
po uwzględnieniu specyficznych dla nich parametrów 
trakcyjnych. 

Podręcznik HCM 2016 [4] rozwinął przedstawioną  
po raz pierwszy w HCM -2010 tematykę LOS dla pieszych 
i rowerzystów. Ze spisu treści nie wynika, aby to zadanie 
zostało podjęte w odniesieniu do transportu zbiorowego. 
Proce dura oszacowania jakości dla pełnej relacji podróży 
„źródło-cel” została przedstawiona w [9], gdzie scharakte-
ryzowano poszczególne czynniki wpływające na zdolność 
przewozową oraz na jakość usług wszystkich rodzajów trans-
portu zbiorowego. 

Formuły dla oszacowania miernika LOS 
Wzory będą podawane nie w wersji źródłowej, lecz już 
po przeliczeniu amerykańskich jednostek długości (stopa 
i mila) na metry bądź kilometry. Natomiast zachowano 
oryginalne oznaczenie symboli. Aby uniknąć wielopiętro-
wych zapisów we wzorach także utrzymano – jak w orygi-
nale – zapis ułamku  w postaci ukośnika, tj. a/b. 

Prędkość autobusu w ruchu swobodnym 
Prędkość S

Rt
 uzyskiwana przez autobus, gdyby nie zatrzy-

mywał się na przystankach oraz na jego ruch nie oddzia-
ływałaby sygnalizacja świetlna, wyznacza się następująco: 

  
 [km/h]       (1)

gdzie: 
S

R
 – zmotoryzowana prędkość jazdy [km/h],

N
ts
 – liczba przystanków autobusowych na rozważa-

nym odcinku, 
L – długość rozważanego odcinka ulicy [km].

Komentarz własny 
Niezrozumiałe jest, dlaczego tak zdefiniowana prędkość 
miałaby zależeć od gęstości przystanków występującej 
we wzorze (1), skoro zakłada się, że S

Rt
 jest prędkością 

w warunkach niezatrzymywania się na przystankach. 
Wydaje się uprawnione, aby S

R
 interpretować jako pręd-

kość dopuszczalną. Można domniemać, że drugi człon we 
wzorze (1) wyraża prędkość osiąganą przez autobus przy 
rutynowym wykorzystaniu jego parametrów trakcyjnych. 
Człon ten dla danych, np. L = 3 km i N

ts
 = 4 daje wynik 

61,5 [km/h], a dla L = 0,5 km oraz N
ts
 = 1 wynosi 55,9 

[km/h]. Obie powyższe wartości prędkości przekraczają 
typową dopuszczalną prędkość w obszarach zabudowa-
nych, czyli ten człon we wzorze [1] jest aktywny w obsza-
rach niezabudowanych lub, gdy istnieją znaki podnoszące 
dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h. 

Straty czasu autobusu spowodowane obecnością  
przystanków 
Straty czasu mają następujące składniki: 

•	 straty związane z przyspieszaniem i opóźnianiem  
(hamowaniem) autobusu w obrębie przystanku, 

•	 straty spowodowane obsługą pasażerów na przystanku, 
•	 straty przed ponownym włączeniem się autobusu do 

ruchu. 
 
Finalne wartości strat czasu d

ts
 wynikające z zatrzyma-

nia autobusu na przystanku są zatem sumą: 

  d
ts
 = d

ad
 + d

ps
 + d

re
   (2)

Straty czasu d
ad

 autobusu spowodowane opóźnianiem 
(hamowaniem) przed dojazdem do przystanku, a następ-
nie przyspieszaniem do prędkości jazdy autobusu S

Rt
 wy-

noszą: 
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                         [s]              (3) 

gdzie: 
r

at
 – wartość przyspieszenia [m/s2], 

r
dt
 – wartość opóźnienia [m/s2],

f
ad

 – udział strat czasu autobusu wywołanych 
przyspieszaniem i opóźnianiem w obrębie 
przystanku, lecz nie powodowanych działa-
niem sygnalizacji świetlnej,

f
ad

 = g/C – gdy przystanek zlokalizowany blisko sygna-
lizacji świetlnej; w przeciwnym przypadku 
f
ad

 = 1,
g – efektywny czas zielony [s],
C – długość cyklu sygnalizacji świetnej [s].

Metoda LOS przyjmuje zarówno dla r
at 

i r
dt
 = 4,0 [sto-

pa/s2], czyli 1,22 [m/s2]. 
Gdy przystanek znajduje się blisko urządzeń sygnaliza-

cji świetlnej, autobus może potrzebować się zatrzymać wy-
łącznie z powodu tej sygnalizacji. Zatem współczynnik f

ad
 

zmniejsza straty czasu wynikające z opóźniania i przyspie-
szania w obrębie przystanku, gdyż i tak spowolnienie, a na-
wet zatrzymanie autobusu jest wywołane wpływem sygna-
lizacji świetlnej. W takich sytuacjach straty czasu na przy-
spieszanie i opóźnianie są już uwzględniane w innych 
stratach czasu, opisanych poniżej. 

Straty czasu d
ps
 autobusu spowodowane czasem obsługi 

pasażerów liczy się następująco:

           d
ps
 = t

d
 f

dt
   (4)

gdzie:
t

d
 – średni czas wymiany pasażerów [s],

f
dt
 – udział czasu wymiany występujący podczas 

trwania efektywnego czasu zielonego; dotyczy to 
przystanku zlokalizowanego blisko skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną, f

dt
 = g/C; w przeciwnym 

przypadku f
dt
 = 1. 

Celem obliczenia strat czasu d
re 

(reentry delay) na po-
nowne włączanie się do ruchu podręcznika HCM-2010 
odwołuje się do wymaganych danych wejściowych opisa-
nych w rozdziale będącym wprowadzeniem do metody 
LOS. 

Procedurę stosuje się dla każdego przystanku w obrębie 
rozważanego odcinka ulicy. Całkowite straty czasu uzyskuje 
się, sumując straty wyliczone dla poszczególnych przystan-
ków. Pozwala to obliczyć czas tRt

 przejazdu odcinka z uwzglę-
dnieniem strat wywołanych zatrzymaniami na przystankach:

                                         
                                                              [s] (5)

gdzie:
L – wyrażone jest w [km], 
SRt

 [km/h] – opisuje wzór (1). 

Komentarze własne 
1. Dla prędkości S

Rt
 50 km/h i powyższych wartości r

at
 

i r
dt
 oraz dla warunków, gdy przystanek nie jest zlokali-

zowany blisko sygnalizacji świetlnej, to wówczas f
ad

 = 1  
i d

ad
 = 11,4 [s]. Droga przyspieszania, a także droga ha-

mowanie wynosi L
h
 = L

p
 = 79 [m]. Zatem jeśli skrzy-

żowanie nie ma mieć wpływu na czas opóźniania bądź 
przyspieszania, to przystanek powinien być odległy o co 
najmniej 79 metrów od skrzyżowania. Nawet w przy-
padku usytuowania przystanku bezpośrednio za wlotem 
sygnalizacji świetlnej, odległość czoła przystanku od linii 
zatrzymania na wlocie skrzyżowania wynosi kilkadziesiąt 
metrów, czyli rząd wartości długości drogi przyspiesza-
nia. W takich przypadkach można założyć, że sygnaliza-
cja świetlna nie redukuje czasu dad

, czyli f
ad

 = 1. 
2. Przypadek, gdy f

dt
  ≠	1 dotyczy chyba tylko sytuacji, 

gdy przystanek znajduje się bezpośrednio na wlocie 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, gdyż wówczas czas 
wymiany może wpisywać się w czas oczekiwania na wlo-
cie skrzyżowania. Nie dotyczy to przypadków lokalizacji 
przystanku za wylotem takiego skrzyżowania. 

3. W [6] jest zalecenie, aby dla oszacowania d
re 

(który jest 
równy czasowi obsługi kolejki) używać wzoru dla za-
trzymań na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. 
Skoro straty czasu powodowane funkcjonowaniem sy-
gnalizacji świetlnej są oddzielnie uwzględniane, to za-
pewne d

re 
dotyczy czasu traconego na włączanie się do 

ruchu po zakończeniu wymiany pasażerów na przy-
stanku. Tak zinterpretowany czas d

re 
najprościej jest 

wyznaczać bezpośrednimi pomiarami. 
4. Czas d

re 
mógłby obejmować także straty wynikające 

z autokongestii, czyli wzajemnego oddziaływania au-
tobusów na siebie na przystanku, mogącego spowodo-
wać blokowanie autobusu po zakończeniu wymiany 
pasażerów przez autobus stojący przed nim, lecz nadal 
wymieniający pasażerów. 

5. Obliczenie czasu t
Rt

 przejazdu odcinka, jeszcze bez 
uwzględnienia strat czasu na skrzyżowaniach z sygna-
lizacją świetlną, może dać jedynie pogląd na prędkość 
przejazdu w przypadku ciągów, na których obowiązuje 
pierwszeństwo na skrzyżowaniach. 

Straty czasu ponoszone na skrzyżowaniach  
z sygnalizacją świetlną 
Straty dt

 występujące w czasie przejazdu autobusu na od-
cinku ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, dotyczące 
autobusów przejeżdżających na wprost na skrzyżowaniach, 
szacuje się następująco: 

                            [s/poj.] [s]  (6) 

gdzie:
tl
 – straty jednostkowe [s/km], 

L- długość odcinka [km].
 
Rekomenduje się stosować wartości zawarte w tabeli 1, 

które utworzono na podstawie postaci źródłowej zawartej 
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w [3], lecz już po przeliczeniu jednostek oraz zaokrągleniu 
zakresów wartości. 

Można oczywiście posłużyć się uśrednionymi danymi 
o charakterze lokalnym lub na podstawie wyników uzyska-
nych z bezpośrednich pomiarów. 

Prędkość komunikacyjna 
Prędkość komunikacyjna S

Tt,seg
 autobusu na rozważanym 

odcinku uwzględnia wszystkie ponoszone straty czasu oraz 
czas przejazdu odcinka. Oblicza się ją następująco: 

   
                                                [km/h] (7)

gdzie: 
L – długość odcinka [km], 

tRt
 – czas przejazdu [s] ,na odcinku – wzór (5), 

d
t
 – straty czasu [s] występujące w czasie przejazdu 

autobusu na odcinku – wzór (6). 

Wskaźnik interwału obsługi 
Czas spędzony na oczekiwanie na autobus zależy od inter-
wału obsługi, czyli od odstępu czasu pomiędzy kolejnymi 
kursującymi autobusami. Wskaźnik interwału obsługi jest 
stosunkiem oszacowanego stopnia dogodności oferowanego 
średniego interwału obsługi do oszacowanego stopnia dogod-
ności bazowego interwału równego 1 godzina. Uwzględnia 
on elastyczność popytu (wielkość potoku pasażerskiego) 
wobec zmian interwału obsługi. Podstawą do wyznaczenia 
wskaźnika interwału obsługi Fh 

jest podana w [2] stopa ela-
styczności, której wartość zależy od częstotliwość kursowania 
autobusów; maleje ona ze wzrostem częstotliwości. 

Wskaźnik interwału obsługi F
h 
oblicza się następująco2:

       
   (8)

2 Jest to postać po odrzuceniu składników nie mających wpływu na wynik i po za-
okrągleniu wartości współczynników. Podany uproszczony wzór na F

h
 w wylicza-

nych wartościach daje dopiero na trzecim miejscu po przecinku różnice w stosunku 
do wzoru źródłowego. 

gdzie: 
νS –  częstotliwość kursowania autobusów na rozważa-

nym odcinku [poj./h].

Komentarze własne
1. Stopień dogodności można interpretować jako po-

strzeganą przez pasażera przydatność funkcjonalną 
rozkładowego interwału obsługi. Poniżej zestawiono 
wartości F

h
 dla kilku wartości νS. 

νS [autob./h] 1 2 5 10 20 30 50

F
h

1,0 1,98 3,02 3,48 3,73 3,82 3,89

Z powyższego zestawienia wynika, że wartość F
h
 wyraża 

wzrost atrakcyjności (poziomu satysfakcji) obsługi, która 
rośnie ze wzrostem częstotliwości kursowania autobusów. 
Np. wzrost z 2 do 10 pojazdów/h przekłada się na wzrost 
atrakcyjności o 77% , ale wzrost od 10 do 50 pojazdów/h 
skutkuje już tylko 12% przyrostem atrakcyjności obsługi. 

2. Jeden kurs w ciągu godziny nie można uznać w wa-
runkach polskich za minimalną częstotliwość miejską 
– raczej dwa na godzinę, i ta wielkość powinna być 
odniesieniem. Nie wiadomo, czy badania elastyczności 
popytu ze względu na interwał obsługi były w Polsce 
przeprowadzone, czy też nie są one autorowi znane. 

Relacja pomiędzy postrzeganym czasem oczekiwania  
a postrzeganym czasem podróży
Na relację „oczekiwanie – jazda” w transporcie zbioro-
wym silnie wpływa postrzeganie przez pasażera nie tylko 
czasu trwania tych składników podróży, ale też zapewnia-
nych warunków ich odbywania. Postrzeganie to uwzględ-
nia udogodnienia dostępne na przystanku oraz przypadki 
opóźnień autobusów i zatłoczeń pasażerami. Wyraża to 
współczynnik postrzeganego czasu podróży, którego kon-
strukcja opiera się na dwóch parametrach:

•	 wskaźnik postrzeganego czasu podróży, 
•	 elastyczność popytu spodziewanej liczby pasażerów 

korzystających z określonego rodzaju transportu pu-
blicznego ze względu na zmiany we wskaźniku po-
strzeganego czasu podróży. 

 
Współczynnik F

tt
 postrzeganego czasu podróży estymu-

je się następująco:

  
      

(9)

gdzie: 
e – stopa elastyczności popytu (wielkości potoku  

pasażerskiego) ze względu na zmiany w wartości 
postrzeganego czasu podróży; w [3] i [6] zakłada 
się e = – 0,40,

T
btt

 – bazowy wskaźnik postrzeganego czasu podróży,  
T

btt
 = 6,0 [min/mila] dla centrum obszaru metropo-

litarnego z 5 milionami osób lub więcej: w przeciw-
nym razie T

btt
 = 4,0 [min/mila] ≈	2,5 [min/km],  

tj. odpowiada to prędkości komunikacyjnej 24 km/h. 

Oszacowania strat czasu autobusu powodowanych  

przez sygnalizację świetlną w trakcie przejazdu odcinka ulicy

Typ 

obszaru 

Pas  

wykorzysty-

wany przez 

autobusy

Warunki ruchu 

Straty czasu t
l
 [s/km] powodowane  

przez sygnalizację świetlną 

Stan 

typowy 

Program sygnaliza-

cji dostosowany do 

potrzeb komunika-

cji autobusowej

Sygnalizacja 

występuje 
częściej niż 
przystanki

Centrum 

Specjalny 

Tylko ruch 
autobusowy 

50 25 60÷75

Z dopuszczeniem 
pojazdów skręca-
jących w prawo 

75 50 95÷110

Blokowanie ruchu 
autobusów

95÷110 Brak danych 110÷130

W ruchu 
mieszanym 

Jakiekolwiek 110 Brak danych 110÷150

Inny 

Specjalny Jakiekolwiek 20÷35 Brak danych Brak danych

W ruchu 
mieszanym

Jakiekolwiek 25÷55 Brak danych Brak danych

Tabela 1 
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Przyjmując e = – 0,40,oraz T
btt

 = 2,5 [min/km] wzór 
(9) upraszcza się do postaci:

        
 (10) 

gdzie: 
T

ptt
 – wskaźnik postrzeganego czasu podróży [min/km]. 

    
   (11) 

gdzie: 
a

1 
– współczynnik wagowy zapełnienia pojazdu, będący 

funkcją średniego napełnienia autobusu pasażerami 
na analizowanym odcinku, podczas 15 minutowe-
go okresu szczytu. Po uproszczeniu postaci wzo-
rów oryginalnych otrzymuje się: 

 
   a

1
 = 1,0 gdy F

l 
 ≤ 0,8   (12a)

   a
1
 =  0,95 F

l  
+ 0,81 gdy 0,8 < F

l 
 ≤1,0 (12b)

a
1
 =  1,19 F

l  
+ 1,12 – 1,12/F

l  
gdy F

l 
> 1,0   

 
(12c) 

F
l 
– średni wskaźnik zapełnienia autobusu pasażerami 

(stosunek liczby pasażerów do liczby miejsc sie-
dzących). 

S
Tt,seg

 – prędkość komunikacyjna autobusu na rozważa-
nym odcinku [km/h], liczona wg wzoru [7].

a
2
 – współczynnik czasu oczekiwania przekształcający 

rzeczywisty czas oczekiwania w postrzegany czas 
oczekiwania; przyjmuje się a

2
 = 2 

T
ex
 – wskaźnik nadmiernego czasu oczekiwania  

spowodowany opóźnieniami przyjazdu pojazdu 
transportu zbiorowego: 

        T
ex
 = t

ex
/L

pt
  [min/km]  (13)

t
ex
 – nadmierny czas oczekiwania spowodowany opóź-

nieniami przyjazdu [min] 
  

t
ex
 = [t

late
 (1-p

ot
)]2                       (14)

  

gdzie:
t

late 
– progowy czas opóźnienia (jako typową wartość 

przyjmuje się 5 [min]),
p

ot
 – udział pojazdów transportu zbiorowego przyjeż-

dżających w zakresie progowego czasu opóźnie-
nia (domyślnie przyjmuje się wartość 0,75).

Przy powyższych wartościach t
ex
 = 1,56 [min]. 

    
                                                 

[min/km] (15)

 
gdzie: 

T
at
 – wskaźnik wyrażający stopień zmniejszenia niedo-

godności oczekiwania na autobus w wyniku udo-
godnień na przystanku, 

L
pt
 – średnia długość podróży pasażera; w [3] i [6] 

przyjmuje się jako typową wartość L
pt
 = 3,7 

[mila] ≈	6,0 [km], 
p

sh
 – udział przystanków na odcinku z wiatami [liczba 

niemianowana], 
p

be
 – udział przystanków na odcinku z ławkami [liczba 

niemianowana].

Efekt wynikowy s
w-r 

relacji postrzeganego czasu oczekiwa-
nia oraz postrzeganego czasu jazdy wylicza się następująco:

 
          s

w-r 
= F

h
 F

tt
   (16)

gdzie: 
F

h
 – wskaźnik interwału obsługi wyliczony wzorem (8), 

F
tt
 – współczynnik postrzeganego czasu podróży wyli-

czony wzorem (10).

Komentarze własne
1. Wartość e = – 0,40 byłaby zbieżna z wynikami in-

nych zagranicznych badań, których konkluzje podano 
np. w [7]. Autorowi nie są znane badania odnoszą-
ce się do warunków polskich w zakresie elastyczności 
popytu względem czasu podróży lub czasu oczekiwa-
nia. W pracy [10] podano tylko wycinkowe badania 
w zakresie elastyczności cenowej popytu, obejmujące 
wpływ zmian kosztu biletu komunikacji zbiorowej. 

2. Uwzględnienie zmian popytu ma sens w wartościo-
waniu wzrostu częstotliwości obsługi lub skrócenia 
czasu jazdy, choć nie jest to zgodne z intuicją, gdyż 
analiza dotyczy sytuacji konkretnej pomierzonej, czyli 
nie ma zmiany wartości żadnego z parametrów. Zatem 
potencjalne zmiany wielkości popytu wywierają nie 
wprost, lecz tylko pośrednio, wpływ na ocenę jakości. 

3. Czas oczekiwania na autobus jest postrzegany przez 
pasażera jako dwa razy bardziej uciążliwy niż czas jaz-
dy. Wartość a2

 = 2 jest też zgodna z wynikami badań 
w Polsce, np. [7]. 

4. Czas t
late 

można zatem interpretować jako zakres tole-
rancji dla opóźnienia będącego wynikiem braku punk-
tualności. Wydaje się, że jest to wartość za duża – w pol-
skich warunkach pasażerowie mogą jeszcze zaakcepto-
wać opóźnienie nie przekraczające 4 minut w dużych 
miastach i 3 minuty w miastach małych i średnich [8]. 
Ze wzoru (14) wynika, że zwiększenie zakresu tolerancji 
zwiększa obliczeniowy nadmierny czas oczekiwania 
(choć wiąże się to ze zmniejszeniem częstotliwości wy-
stąpienia takich przypadków), a zmniejszenie zakresu 
tolerancji zmniejsza też tex

. Wydaje się to być nielogicz-
ne. Ponadto miarodajna wartość udziału przyjazdów 
transportu zbiorowego uznanych za punktualne wyma-
ga dużej próby pomiarowej. 

5. t
ex 

odzwierciedla czas spędzony na oczekiwaniu na 
opóźniony – w stosunku do rozkładu jazdy – odjazd 
autobusu. Z tego wynika, że można go obliczać jako 
średnią odchyłkę (opóźnienie) od rozkładu jazdy. 
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W przypadku przyspieszeń odjazdu w stosunku do 
rozkładu jazdy, jako nadmierny czas oczekiwania na-
leżałoby przyjąć długość interwału rozkładowego 
z uwzględnieniem 1 minuty, jako tolerancji dla wcześ-
niejszego odjazdu. 

6. W przypadku wysokich częstotliwości ruchu autobu-
sów (jak np. w teście 1b wynosi ona dla wiązki linii 
V

s
=15/h – patrz tabela 5), pasażer nie orientuje swoje 

przyjście na przystanek stosownie do rozkładu jazdy, 
czyli w rzeczywistości przyjścia mają charakter losowy. 
Wówczas wielkość nadmiernego czasu oczekiwania 
zależy także od regularności (rytmiczności) kursowa-
nia autobusów. 

7. HCM-2010 wyjaśnia, że L
pt
 ma się odnosić do długości 

podróży realizowanej na rozważanej linii. Dane takie są 
w zasadzie niedostępne. Dlatego można się posłużyć 
średnią długością podróży w mieście uzyskaną z Kom-
plek sowych badań ruchu, biorąc pod uwagę odległości 
mierzone od analizowanych przystanków do końca 
przebiegu linii. Im dłuższa podróż, tym mniejszy jest 
wpływ nadmiernego czasu oczekiwania oraz udogod-
nień na przystanku. 

8. Ułamek we wzorze (11) wyraża rzeczywisty czas spę-
dzony w pojeździe przez podróżnego.

9. W pracy [3] podaje się rozszerzone – w stosunku do 
ujętych we wzorze (15) – przypadki zwartościowa-
nych udogodnień na przystankach: oświetlenie przy-
stanku oraz rodzaj miejsca siedzącego. Jednakże ich 
uwzględnienie zakłóciłoby wynik oceny LOS. Kilka 
opracowań sugeruje, że instalowane wyświetlacze fak-
tycznego czasu przyjazdu najbliższego pojazdu trans-
portu zbiorowego powinny zredukować, a nawet wy-
eliminować postrzegane niedogodności oczekiwania. 

10. Obszerniejszego skomentowania wymaga współczynnik 
wagowy a1 

zapełnienia pojazdu pasażerami. W ogólności 
współczynnik wagowy a

1 
to stosunek zrealizowanych  

pasażerokilometrów do dostępnych miejscokilometrów 
w środkach transportu publicznego. Zatem a

1 
określa 

stopień wykorzystania zdolności przewozowej transportu 
publicznego i zwykle służy do oceny, jak skutecznie prze-
woźnik wykorzystuje miejsca i generuje przychody 
z opłat za przejazdy. W [6] zakłada się, że w przypadku 
braku danych należy przyjmować stałą wartość a

1
 = 1,0. 

Jednak odzwierciedla to tylko przypadki, gdy współ-
czynnik zapełnienia nie przekracza 0,8. 

Wzór (12c) HCM-2010 nie ogranicza od góry 
wartości wskaźnika F

l
 zapełnienia autobusu pasażera-

mi. Jednakże zestawione tabelarycznie w [2] wyliczo-
ne wartości współczynnika wagowego a

1
 kończą się 

dla F
l
 = 1,6. W warunkach taboru autobusowego, 

najczęściej stosowanego w Polsce, stosunek sumarycz-
nej liczby miejsc w autobusie do liczby miejsc siedzą-
cych wynosi ok. 3÷4, co oznacza, że przy napełnieniu 
nominalnym, współczynnik zapełnienia [pasażerów/
miejsce siedzące] wynosiłby 3,5 czyli wartość ta znala-
złaby się daleko poza zakresem wartości zestawionych 
we wspomnianej tabeli. Jeszcze wyższe wartości tego 

współczynnika odnosiłyby się do przypadków prze-
pełnienia autobusów, tj. gdy liczba pasażerów prze-
kracza pojemność nominalną. Oznacza to niepełne 
przystawanie tego modułu metody LOS do warun-
ków polskich. Aby jednak zorientować się, jakie war-
tości dawałby wzór (12c) w szerokim zakresie zmian 
Fl,

 zestawiono je w tabeli 2.

Wartości wynikające ze wzoru (12c) w szerokim zakresie zmian F
l

Współczynnik zapełnienia 
[pasażerów/miejsce siedzące] ≤ 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Współczynnik wagowy 
zapełnienia pojazdu 1,00 1,19 1,62 2,16 2,94 3,65 4,32 4,97 5,60

Tabela 2

Wskaźnik LOS dla pieszego na drodze dojścia  
do przystanków
Wskaźnik I

p,link 
wyznacza się, korzystając z metody oblicza-

nia wskaźnika LOS dla ruchu pieszego przemieszczającego 
się w korytarzu odcinka ulicy, co zostało szczegółowo opi-
sane w innym rozdziale HCM-2010, a skrótowo – w [6]. 

Komentarze własne 
1. Metoda ta jest również bardzo rozbudowana i wyma-

ga podania wielu danych. W warunkach przeciętych 
– szerokość chodnika dostępna dla pieszych = 1,5 m 
oraz natężenie ruchu pieszego 25 osób/minutę, czyli 
1500 osób/h, Ip,link 

wynosi ok. 3,0. 
2. Metoda LOS dla pieszych w zastosowaniu dla dróg doj-

ścia do przystanków stwarza poważne kłopoty interpre-
tacyjne, gdyż nie wiadomo, jakie i ile takich ciągów brać 
pod uwagę i jak głęboko mają sięgać w strukturę zabu-
dowy.

Wartość wskaźnika LOS oraz poziomu usług dla trans-
portu zbiorowego na rozważanym odcinku ulicy
Wartość wskaźnika LOS oraz poziomu usług dla transportu 
zbiorowego na rozważanym odcinku ulicy wylicza się ze wzoru:

        
(17)

gdzie:
s

w-r 
– wyznacza się wzorem (16), 

I
p,link 

– wskaźnik LOS dla dróg dojścia pieszego do 
przystanków. 

Wyliczona wyżej wartość wskaźnika LOS przekłada się na 
poziom obsługi zgodnie z przypisaniem podanym w tabeli 3.

Kryteria poziomów obsługi LOS dla pojazdów transportu publicznego3

Poziom obsługi LOS Wartość wskaźnika LOS
A ≤2,00

B >2,00÷2,75

C >2,75÷3,50

D >3,50÷4,25

E >4,25÷5,00

F >5,00

3 Identyczne zakresy dotyczą ruchu rowerowego

Tabela 3
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Przykłady obliczeń przy zastosowaniu metody LOS  
W podręczniku HCM-2020 przedstawiono trywialny 
przykład zastosowaniu metody LOS. Dotyczy on bowiem 
bardzo krótkiego odcinka ulicy (500 m) i tylko z jednym 
przystankiem. Przykład ten niestety nie rozwiewa wątpli-
wości interpretacyjnych dotyczących samej metody. 

Autor podjął próbę przetestowania metody HCM na 
czterech przypadkach obejmujących dwa poligony badaw-
cze w Krakowie. Podstawą obliczeń były dane uzyskane 
z własnych wyrywkowych pomiarów. Zbiorcze wyniki po-
miarów i obliczeń przedstawia tabela 5 po omówieniu 
wszystkich wariantów.

Wyznaczenie LOS dla odcinka w ciągu Alei Trzech 
Wieszczów w Krakowie (testy 1a i 1b)
Testy 1a i 1b odniesiono do odcinka o długości L = 1,84 km 
w ciągu Alei Trzech Wieszczów obsługujących liczne linie au-
tobusowe (rys. 1). Aleje stanowią dużą część najważniejsze-
go ciągu Śródmieścia Krakowa, tj. II obwodnicy przenoszą-
cej intensywny ruch pojazdów. Przedmiotem analizy będzie 
każdy z dwóch kierunków pomiędzy skrzyżowaniami Alei 
z ulicą Smoleńsk i z ulicą Krowoderską. Odcinek obejmuje 
Nts

 = 4 przystanki oraz 8 skrzyżowań z sygnalizacją świetl-
ną. Przystanki mają nazwy w kolejności od ulicy Smoleńsk: 
Muzeum Narodowe, AGH/AR, Plac Inwalidów, Grottgera. 
Trzy przystanki są usytuowane bezpośrednio za wylotem 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a jeden na odcinku po-
między skrzyżowaniami. Odległość pomiędzy krańcowymi 
przystankami wynosi 1,62 km, czyli średni odstęp przystan-
ków wynosi 0,54 km, a zatem gęstość przystanków 4:1,84 = 
2,17 na 1 km.

Ruch autobusów wszystkich linii poruszających się jest 
bardzo intensywny (około 40/h) i prowadzony po pasie spe-
cjalnym (jest nim prawy pas jezdni trzypasowej). Ruch au-
tobusów jest silnie zakłócany przez pojazdy skręcające na 
skrzyżowaniach w prawo. Pomiar został przeprowadzony 
21 lutego 2020 roku (piątek) w szczycie popołudniowym 
w godzinach od 15:00 do 17:00. Uzyskano dane pomiaro-
we jako średnie z pięciu przejazdów. Mierzono czas przejaz-
du odcinka, czasy postoju na poszczególnych przystankach 
oraz odchyłki od rozkładu jazdy.

Wystąpiły przypadki blokowania odjazdu autobusu 
przez stojący przed nim pojazd, który jeszcze dokonywał 
wymiany pasażerów. Czas tracony z tego powodu nie jest 
już czasem wymiany pasażerów, zatem nie został wliczony 
do czasu dad

, lecz został uwzględniony w czasie przejazdu 
odcinka. Ze względu na brak zatok przystankowych i poru-
szanie się autobusów po pasie specjalnym nie wystąpiły 
straty czasu na włączanie się do ruchu. 

We wzorze (1) wartość dla pierwszego członu można 
przyjąć jako prędkość dopuszczalną 50 [km/h]. Drugi człon 
daje wartość 54,3 [km/h], zatem należy przyjąć prędkość 
przejazdu autobusu bez zatrzymań S

Rt
 = 50 [km/h]. Przy 

takim założeniu prędkości czas przejazdu odcinka wyniósł-
by 132 [s]. 

Straty czasu autobusu spowodowane przyspieszaniem 
i opóźnianiem w obrębie każdego przystanku na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniami d

ad
 = 11,4 [s] a za wylotami 

skrzyżowań d
ad

 = 7,2 [s], czyli w sumie Σd
ad

 = 33 [s]. 
Parametry sygnalizacji świetlnej dla relacji prowadzonej na 
wprost: g = 75 [s], C = 120 [s], czyli g : C = 0,63. 

Dalsze dane do obliczeń są już zróżnicowane dla każde-
go z kierunków. 

1a) Kierunek B→A od ulicy Smoleńsk do ulicy 
Krowoderskiej (przejazd w stronę Nowego Kleparza) 
Ze względu na to, że wzdłuż tego odcinka linie autobusowe 
rozgałęziają się kilkakrotnie, analizą objęto tylko jedną linię 
nr 179, kursującą do Dworca Głównego PKP. Rozkładowy 
interwał obsługi na linii nr 179 wynosi 12 minut, czyli 
częstotliwość kursowania autobusów νS = 5 na godzinę. 
Pomierzony średni sumaryczny czas postoju na przystan-
kach Σd

ps
 = 76 [s], czyli średnio t

ps
 = 19 [s]. 

Ponieważ przystanki nie są zlokalizowane na wlotach 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, to f

dt
 = 1, a finalne 

wartości strat czasu wynikające z zatrzymania Σd
ts
 = 33 + 

76 = 109 [s]. Czas przejazdu odcinka bez strat wywoła-
nych działaniem sygnalizacji świetlnej t

Rt
 = 132 + 109 = 

241 [s]. 
Wobec blokowania autobusów przez pojazdy na pasie 

specjalnym z tabeli 1 odczytuje się straty jednostkowe – 
przyjęto średnią wartość t

l
 = 120 [s/km], czyli na całym 

odcinku wyniosą d
t
 = 221 [s], zatem całkowity obliczenio-

wy czas przejazdu t
Rt

 + d
t
 = 241 + 221 = 462 [s], co daje 

prędkość komunikacyjną podróży autobusu na rozważa-
nym odcinku S

Tt,seg
 = 14,3 [km/h]. 

Pomierzony średni czas przejazdu odcinka (średnia z 5 
przejazdów) wyniósł t


 = 476 [s]. Przy przyjęciu poziomu 

Rys. 1. Odcinek badawczy A-B (do testu 1a i 1b) w ciągu Alei Trzech Wieszczów w Krakowie 
(zaznaczony na mapie wyszukiwarki połączeń MPK Kraków) 
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ufności 0,10, przedział ufności na czas przejazdu odcinka to 
403 < t < 549 [s] . 

Wyliczony całkowity czas przejazdu t = 462 [s] nie tyl-
ko mieści się w przedziale ufności dla czasu pomierzonego, 
lecz nawet jest dość bliski jego wartości średniej. Zatem 
procedura obliczeniowa w tym przypadku dość trafnie 
oszacowuje rzeczywisty czas przejazdu odcinka, a tym sa-
mym pomierzoną prędkość komunikacyjną (13,9 km/h). 

Dla częstotliwości kursowania autobusów na rozważa-
nym odcinku  νS = 5 [poj./h] wskaźnik interwału obsługi  
F

h
 = 3,02. Zarejestrowane odchyłki od rozkładu jazdy – 

wszystkie będące opóźnieniami – zawierały się w przedziale 
od 2 do 9 minut, średnio t

ex
 = 4,1 [min] Stosunkowo wy-

sokie opóźnienia wynikają z tego, że do miejsca początku 
odcinka autobusy przejeżdżają (przy długim 33-minuto-
wym czasie według rozkładu jazdy) przez strefę kongestii 
ruchu na ciągach ulic, bez pasa specjalnego, prawie na całej 
długości swego przebiegu. Przyjmując domyślną średnią 
długość podróży L

pt
 = 6 [km] (jest to wartość bardzo zbli-

żona do średniej długości podróży w Krakowie), otrzymuje 
się wskaźnik nadmiernego czasu oczekiwania spowodowa-
ny opóźnieniami przyjazdu T

ex
 = 0,68 [min/km].

Stosunek liczby pasażerów do liczby miejsc siedzących 
oszacowano w czasie pomiarów jako przeciętną wartość  
F

l
 = 1,4, dla której a

1 
= 1,99. Ponieważ wszystkie przy-

stanki są wyposażone w wiaty i ławki, zatem wskaźnik  
T

at
 = (1,3 + 0,2) / 6 = 0,25. Na podstawie powyższych 

danych można wyliczyć parametr postrzeganego czasu podró-
ży T

ptt
 = 9,45 [min/km] i następnie F

tt
 = 0,62, s

w-r
 = 1,87. 

Przyjmując wartość LOS dla dojść pieszych I
p,link 

= 3,0, 
wartość wskaźnika LOS dla transportu zbiorowego na roz-
ważanym odcinku wynosi I

p,seg
 = 3,64. Zgodnie z tabelą 2 

odpowiada to poziomowi D jakości obsługi komunikacji 
autobusowej na danym odcinku [przez dany odcinek]. 
Gdyby pominąć wpływ zapełnienia autobusu pasażerami 
(domyślnie a

1
 = 1), to uzyskuje się I

p,seg
 = 2,57, czyli po-

ziom obsługi B. 

1b) Kierunek A→B od ulicy Krowoderskiej do ulicy 
Smoleńsk (przejazd w stronę mostu Dębnickiego)
Dla tego kierunku analizą objęto nie pojedynczą linie, lecz 
wiązkę linii podążających wspólnie na dużej długości dal-
szego wspólnego przebiegu. W tabeli 4 zestawiono badane 
linie i ich parametry obsługi.

Dalszy tok obliczeń przebiega jak dla testu 1a, cząstko-
we i końcowe wyniki zestawiono w tabeli 5. Niektóre z nich 
dalej skomentowano. 

Wobec blokowania autobusów na pasie specjalnym, 
w tym wyniku autokongestii, z tabeli 1 przyjęto górną gra-
nicę straty jednostkowej t

l
 = 130 [s/km]. Pomierzony śred-

ni czas przejazdu odcinka wyniósł t


 = 502 [s]. Przy przy-
jęciu poziomu ufności 0,10, przedział ufności na czas prze-
jazdu odcinka to 485 < t < 519 [s]. Wyliczony całkowity 
czas przejazdu t = 471 [s] jednak nie mieści się w przedzia-
le ufności dla czasu pomierzonego. Zatem procedura obli-
czeniowa w tym przypadku nietrafnie oszacowuje rzeczy-
wisty czas przejazdu odcinka, a tym samym przeszacowuje 
pomierzoną prędkość komunikacyjną (13,2 km/h). Na ni-
ską pomierzoną prędkość ma zapewne wpływ duża gęstość 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną równa 3,8 na km, przy 
ich średnim odstępie 263 m. 

Zarejestrowane odchyłki od rozkładu jazdy – dwa od-
jazdy były punktualne, a pozostałe opóźnione o 4, 6 i 8 
minut, czyli średnia odchyłka tex

 = 3,6 [min.]
Gdyby uwzględnić nieobliczeniową, tj. 14,1 [km/h], 

lecz pomierzoną prędkość komunikacyjną = 13,2 [km/h], 
to otrzymuje się I

p,seg
 = 3,50, czyli wartość nieznacznie 

większą od wartości uzyskanej dla prędkości obliczeniowej 
I

p,seg
 = 3,48, co jeszcze sytuuje LOS na poziomie C. 
Porównując wyniki obu kierunków przejazdu odcinków, 

widać, że dla kierunku od ulicy Krowoderskiej do ulicy 
Smoleńsk (1b) poziom usług jest wyższy niż na przeciwnym 
kierunku (1a), pomimo że na kierunku 1b) napełnienie au-
tobusów było wyraźnie wyższe. Jednak wpływ bardzo wy-
sokiej częstotliwości kursowania autobusów na kierunku 
1b) spowodował zneutralizowanie uciążliwości jazdy przy 
dużych napełnieniach. 

Wyznaczenie LOS dla odcinka w ciągu ul. Opolskiej 
w Krakowie (testy 2a i 2b)
Testy 2a i 2b odniesiono do odcinka o długości L = 2,64 km 
w ciągu ulicy Opolskiej (rys. 2) stanowiącej północny frag-
ment III obwodnicy Krakowa i prowadzącej bardzo in-
tensywny ruch pojazdów. Ulica Opolska o sześciu pasach 
ruchu przebiega pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi 
o wysokiej intensywności zabudowy. Przedmiotem analizy 
będzie każdy z dwóch kierunków pomiędzy: punktem po-
łożonym 140 m na wschód od skrzyżowania ulic Opolskiej 
i Mackiewicza, a punktem położonym 200 m na zachód od 
włączenia ulicy Mehoffera do ulicy Opolskiej. Odcinek obej-
muje Nts

 = 4 przystanki oraz 6 skrzyżowań i dwa przejścia 
z sygnalizacją świetlną wzbudzaną przez pieszych, w tym 
jedno na włączeniu ulicy Mehoffera do ulicy Opolskiej. 
Przystanki mają nazwy w kolejności od kierunku wschod-
niego do zachodniego: Mackiewicza, Pleszowska, Kładka, 
Mehoffera. Trzy przystanki są usytuowane bezpośrednio 
za wylotem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a jeden na 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami (w rejonie kładki dla 
pieszych nad ulicą Opolską). Gęstość sygnalizacji świetl-
nej wynosi zatem około 3 na km (średni odstęp 330 m). 
Odległość pomiędzy krańcowymi przystankami wynosi 

Badane linie i ich parametry obsługi w wariancie 1b
Nr linii 164 169 179 469 

Interwał rozkładowy [min] 12 24 12 24

Częstotliwość kursowania [autob./h] 5 2,5 5 2,5

Tabela 4

Częstotliwość obsługi dla całej wiązki wynosi νS = 15 
autobusów/h.

Można założyć, że dominująca liczba pasażerów wsiada-
jących na przystankach w kolejności o nazwach: Grottgera, 
Plac Inwalidów, AGH/AR, Muzeum Narodowe będzie mo-
gła wybrać dowolny autobus tej wiązki. 
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2,40 km, czyli średni odstęp przystanków wynosi 0,80 km, 
a zatem gęstość przystanków to 1,25 na 1 km.

Pomiar został przeprowadzony 19 lutego 2020 roku 
(środa) w godz. 9:30 do 12:30, czyli w okresie pomiędzy 
szczytami ruchu. W tym okresie na analizowanym odcinku 
kursuje tylko jedna linia autobusowa nr 172 z interwałem 
rozkładowym 15 minut, obsługiwana przez autobusy wiel-
kopojemne. Wszystkie przystanki poza jednym są zlokali-
zowane w zatokach. Uzyskano dane pomiarowe jako śred-
nie z pięciu przejazdów. Mierzono czas przejazdu odcinka, 
czasy postoju na poszczególnych przystankach, straty czasu 
na włączanie się do ruchu, czasy postoju na wlotach skrzy-
żowań oraz odchyłki od rozkładu jazdy.

Wystąpiły przypadki oczekiwania autobusów na przy-
stankach, na uzyskanie zgodności czasu odjazdu w rozkła-
dem jazdy. Czas ten, jako nie związany z wymianą pasaże-
rów, nie został wliczony do czasu dad

, lecz został uwzględ-
niony w czasie przejazdu odcinka. 

Na badanym odcinku dopuszczalna prędkość pojazdów 
została podniesiona do 70 km/h, więc we wzorze (1) war-
tość dla pierwszego członu można przyjąć 70 [km/h], drugi 
człon daje wartość 60,0 [km/h]. Zatem należy przyjąć czas 
przejazdu autobusu bez zatrzymań S

Rt
 = 60 [km/h]. Przy 

takiej prędkości czas przejazdu odcinka wyniósłby 158 [s]. 
Zestawienie wszystkich wyników pomiarów oraz obli-

czeń LOS zawiera tabela 5. 

2a) Kierunek A→B od ulicy Mackiewicza do ulicy 
Mehoffera 
Pomierzony średni czas przejazdu odcinka t


 = 480 [s]. Przy 

przyjęciu poziomu ufności 0,10 przedział ufności na czas 
przejazdu odcinka to 412 < t < 548 [s]. Wyliczony cał-
kowity czas przejazdu t = 422 [s] mieści się jeszcze w prze-
dziale ufności dla czasu pomierzonego, ale znacznie odbiega 
od pomierzonej średniej 480 [s]. Zatem w tym przypadku 
procedura obliczeniowa niezbyt trafnie oszacowuje rzeczy-
wisty czas przejazdu odcinka, a tym samym przeszacowu-
je (22,5 km/h) pomierzoną prędkość komunikacyjną (19,8 
km/h). Na zmniejszenie prędkości ma zapewne wpływ duża 
gęstość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz przypadki 
wydłużenia przebywania autobusu na przystanku (co być 
może świadczy o nierealistycznym rozkładzie jazdy), tak aby 
uzyskać zgodność odjazdu z rozkładowym czasem.

2b) Kierunek B→A od ulicy Mehoffera do ulicy 
Mackiewicza
Pomierzony średni czas przejazdu odcinka t


 = 572 [s]. 

Przy przyjęciu poziomu ufności 0,10, przedział ufności na 

czas przejazdu odcinka to 511 < t < 633 [s]. Wyliczony 
całkowity czas przejazdu równy t = 424 [s] wykracza bar-
dzo daleko poza przedział ufności dla czasu pomierzonego. 
Zatem procedura obliczeniowa w tym przypadku nietrafnie 
oszacowuje rzeczywisty czas przejazdu odcinka, a tym sa-
mym przeszacowuje pomierzoną prędkość komunikacyjną 
(16,6 km/h, a z obliczeń – aż 22,4 km/h). 

Gdyby uwzględnić nie obliczeniową, lecz pomierzoną 
prędkość komunikacyjną, to otrzymuje się I

p,seg
 = 3,49, 

czyli wartość wyraźnie większą od wartości uzyskanej dla 
prędkości obliczeniowej I

p,seg
 = 3,15, co jednak w obu 

przypadkach sytuuje LOS na poziomie C, choć dla pomie-
rzonej prędkości już na granicy z poziomem D. 

Zbiorcze wyniki pomiarów i obliczeń przedstawia tabela 5.

Rys. 2. Odcinek badawczy A-B (test 2a i 2b) w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie 
(źródło mapy – jak dla rysunku 1) 

Nr testu S
Tt,seg

F
h

t
ex

T
ex

F
l

a1 T
at

T
ptt

F
tt

s
w-r

Ip,link I
p,seg

LOS

1a 14,3 3,02 4,1 0,68 1,4 1,99 0,25 9,45 0,62 1,87 3,0 3,64 D

1b 14,1 3,64 3,6 0,60 2,5 3,65 0,25 16,5 0,54 1,98 3,0 3,48 C

2a 22,5 2,82 0,4 0,07 1,1 1,41 0,25 3,65 0,86 2,42 3,0 2,81 C

2b 22,4 2,82 0,4 0,07 1,3 1,81 0,25 4,74 0,78 2,20 3,0 3,15 C

Zestawienie danych i wyników obliczeń dla wyznaczenia poziomu 

LOS obsługi transportu zbiorowego metodą HCM-2010  
na odcinkach ulic w Krakowie 

Nr testu L N
ts νS

g/C S
Rt 

Σd
ad

Σd
ps

Σd
ts

t
Rt

t
l

d
t

t

1a 1,84 4 5 0,63 50 33 76 109 241 120 221 462 476

1b 1,84 4 15 0,63 50 33 67 100 232 130 239 471 502

2a 2,64 4 4 0,401 60 37 822 119 277 55 145 422 480

2b 2,64 4 4 0,601 60 42 792 121 279 55 145 424 572

1  Dla sygnalizacji wzbudzanej przez pieszych przyjęto g/C = 0,9 
2   Wartość ta uwzględnia ponadto straty czasu na włączanie się do ruchu Σd

rd
 = 18 [s] (test 

2a) oraz 20 [s] (test 2b). 

t


Tabela 5

Tabela 5 cd.

Wnioski z obliczeń pilotażowego zastosowania  
metody HCM 
We wszystkich przypadkach obliczony czas przejazdu 
odcinka był mniejszy od czasu pomierzonego. W trzech 
przypadkach testy 1a), 1b) i 2a) mieścił się w przedziale 
ufności dla średniej, w tym w jednym (1a) średni czas po-
mierzony był bardzo bliski wartości obliczeniowej. W jed-
nym przepadku (test 2b) czas przejazdu odcinka nie mieścił 
się w przedziale ufności. Można z tego wnioskować – choć 
z dużą ostrożnością – że metoda HCM-2020 niedoszaco-
wuje czasu przejazdu odcinka, a w jednym przypadku na-
wet w bardzo dużym stopniu. 

Zastąpienie prędkości obliczeniowej niższą prędkością 
pomierzoną nie spowodowało zmiany poziomu obsługi 
LOS. Z zestawienia wyników można wysnuć wniosek, że na 
poziom LOS mały wpływ ma prędkość komunikacyjna, sil-
niejszy wpływ ma częstotliwość kursowania autobusów 
i zapełnienie autobusu pasażerami. 

Podniesienie dopuszczalnej prędkości do 70 km/h na 
odcinku w ulicy Opolskiej zapewne nie mogło być wyko-
rzystane przez autobusy, które ze względu na małe odległo-
ści pomiędzy sygnalizacjami świetlnymi oraz stany konge-
stii ruchu nie były w stanie rozpędzić się do wyliczonej po-
tencjalnej prędkości 60 [km/h]. 
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Podsumowanie

Uważa się, że Highway Capacity Manual (HCM) jest po-
wszechnie uznanym wademekum, pomocnym przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących planowania, projektowa-
nia i eksploatacji infrastruktury transportu drogowego. 
Wydanie HCM z 2010 r. podaje wzory na wskaźnik oceny 
jakości obsługi autobusów przez odcinek ulicy. Jednak wy-
jaśnianie istoty przytaczanych parametrów i ich interpreta-
cja jest w tym podręczniku niewystarczające. Na przykład 
niezrozumiały i nieprzekonujący jest sposób wyznaczania 
i kwantyfikowania nadmiernego czasu oczekiwania. Zatem 
konieczne są dalsze analizy metody HCM-2010 w celu 
właściwej interpretacji pojęć oraz zależności występują-
cych w procedurze obliczania wskaźnika i poziomu jakości  
obsługi. 

Słusznie, że ocena jakości według HCM-2010 jest 
skierowana nie tylko na rzeczywisty, ale także na postrze-
gany czas podróży, w tym czas oczekiwania i jazdy na tle 
warunków podróżowania, z uwzględnieniem wzajemnych 
relacji tych dwu składników. Interesującą ideą jest wprowa-
dzenie do kwantyfikowania wpływów podejścia uwzględ-
niającego elastyczności popytu. Zastosowane wartości sto-
py elastyczności nie mogą być jednak zarekomendowane 
wprost dla Polski, ze względu na brak badań krajowych 
w tym zakresie. 

Uwzględnienie w HCM-2010 wzrostu uciążliwości jaz-
dy z uwagi na napełnienia autobusu pasażerami jest słusz-
ne. Jednakże dla warunków polskich wskaźnik, który to 
opisuje, czyli stosunek liczby pasażerów do liczby miejsc 
siedzących, powinien być zastąpiony stosunkiem liczby pa-
sażerów do pojemności nominalnej autobusu, z uwzględ-
nieniem przypadków przekroczenia tej pojemności. Funkcja 
wpływu powinna być bardziej krzywoliniowa niż zastoso-
wana w HCM-2010. Można by wykorzystać polskie wskaź-
niki zaproponowane w [7] lub [8] jednakże po ich aktuali-
zacji. Próg wrażliwości pasażera na poziom napełnienia 
autobusu powinien być wyższy niż dla warunków amery-
kańskich. 

W warunkach polskich należałoby rozróżnić przypadki 
niskiej oraz wysokiej częstotliwości kursowania autobusów. 
W pierwszym przypadku w obliczeniach strat czasy na 
oczekiwanie na przystanku powinny być stosowane wskaź-
niki punktualności, w drugim – regularności. Kierunek ba-
dań i postać tych wskaźników może nawiązywać do wyni-
ków wspomnianych wyżej badań. Dla ciągów obciążonych 
intensywnym ruchem autobusów, komponentem oceny 
poziomu obsługi powinna być przepustowość przystanków 
z uwzględnieniem zjawiska autokongestii. 

Sposób uwzględnianie warunków dojścia pasażera do 
przystanku budzi w metodzie HCM-2010 wątpliwości ze 
względu z jednej strony na bardzo skomplikowane oblicze-
nia, a przede wszystkim na trudności w interpretacji dróg 
dojścia. Dojście do przystanków odbywa się w głównie cią-
gami prostopadłymi do ulicy która to przecież jest przed-
miotem oceny. 

Prędkość komunikacyjna dla konkretnego odcinka znacz-
nie łatwiej bezpośrednio pomierzyć i trafniej oszacować niż  

za pomocą podanych w metodzie wzorów. W sytuacji gdy 
dopiero rozważa się wprowadzenie komunikacji autobusowej 
w ciągu ulicznym, można tę prędkość wyznaczyć testowymi 
przejazdami autobusu. 

Propozycja HCM-2020 choć wnosi nowe elementy ana-
liz, to jednak nie stanowi przełomu w polskich badaniach 
nad postrzeganiem poziomu jakości zbiorowego transportu 
pasażerskiego.

Ze względu na niewielką próbę (5 elementową) oraz po-
ligon badawczy uwzględniający tylko dwa ciągi uliczne 
w Krakowie wnioskowanie oparte na skąpych wynikach 
pomiarów i obliczeń, ocena trafności metody HCM-2010 
są tym samym ograniczone, z możliwością popełnienia błę-
du. Pełna weryfikacja i ocena przydatności w warunkach 
polskich metody HCM wymagałaby przeprowadzenie szer-
szych badań na dużej próbie, obejmującej większy zakres 
a przy bardziej zróżnicowanych przypadków. Dużym  
wyzwaniem byłoby podjęcie się adaptacji tej metody do 
warunków polskich.

Powyższe wyrywkowe pomiary wykazały, że wyznacza-
nie metodą HCM-2010 wskaźnika strat czasu w skutek 
działania urządzeń sygnalizacji świetlnej okazało się na ogół 
nietrafne. Powinno zostać zbadane w jakim stopniu potrze-
by komunikacji autobusowej uwzględniane są w optymali-
zacji koordynacji liniowej sygnalizacji świetlnej. 

Ocena jakości obsługi autobusów przez specjalny pas 
jezdni ulicy powinna wziąć pod uwagę tendencję dopusz-
czania innych pojazdów do korzystania z takiego pasa, jak 
na przykład: taksówki, samochody elektryczne, motocykle. 
Szczególnie istotne jest ujęcie wpływu na sprawność pasa 
specjalnego wielkości natężenia ruchu pojazdów skręcają-
cych z takiego pasa w prawo na skrzyżowaniu. 
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Streszczenie: Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez 
naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne 
różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposo-
bu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia 
bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na róż-
nice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie 
prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno-
-społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz 
gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią 
dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transpor-
tu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice 
między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz 
preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego 
artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących 
jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonu-
jących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebra-
nych w badaniach ankietowych w Krakowie. 
Słowa kluczowe: transport publiczny, zachowania komunikacyjne kobiet 
i mężczyzn, jakość transportu publicznego.

Analiza postrzegania jakości transportu 
publicznego wśród kobiet i mężczyzn  
w Krakowie1

Aspekt płci w badaniach transportowych
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowa-
nym przez naukowców z całego świata. Prowadzone bada-
nia potwierdzają istotne różnice między kobietami i męż-
czyznami w zakresie zachowań w podróży [1], poczucia 
bezpieczeństwa [2,3,4,5]. Równość płci jest obecnie częścią 
dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak plano-
wanie transportu oraz prowadzone badania naukowe nie-
jednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczy-
znami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach 
podczas realizowania podróży. 

Organizatorzy konferencji naukowych i naukowo-tech-
nicznych związanych z transportem na całym świecie coraz 
częściej podejmują tę tematykę. Jedną z nich była między-
narodowa konferencja „Problemy kobiet w transporcie” 
(Women’s Issues In Transportation – WiiT) , która jest organi-
zowana w celu zidentyfikowania i omówienia różnych pro-
blemów i rozwiązań z korzystaniem przez kobiety z trans-
portu i ich zaangażowanie w różnych sektorach związanych 
z transportem. Głównym rezultatem piątej konferencji 
WiiT, która odbyła się w Paryżu w 2014 r., była publikacja 
[7] opracowana na rzecz Komisji Europejskiej ds. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: Z. Bryniarska 50%, S. Puławska-Obiedowska 50%,

Mobilności i Transportu (DG MOVE). W tym dokumencie 
przedstawiono niektóre szczegółowe dane dotyczące sytu-
acji kobiet w różnych sektorach transportu. Podczas gdy 
ponad 50% populacji stanowią kobiety, odsetek kobiet 
wśród kierowców wynosił w 2010 r. średnio 45%. Udział 
ten był jednak różny w poszczególnych krajach członkow-
skich UE. Najwyższy odsetek kobiet wśród kierowców 
w 2010 r. zaobserwowano w Estonii (64%), co więcej –
wielkość ta uległa wyraźnej zmianie od roku 2001, kiedy 
w Estonii udział kobiet wśród kierowców wynosił zaledwie 
37%. W Polsce w 2010 r. kobiety stanowiły 34% ogólnej 
liczby kierowców, co oznacza wzrost o 11 punktów procen-
towych w ciągu prawie 10 lat. Równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn wśród kierowców w 2010 r. można było zauwa-
żyć w Finlandii i Irlandii. 

W Polsce według danych z bazy CEPIK w 2015 r. pra-
wo jazdy, które uprawnia do kierowania pojazdem osobo-
wym (kategoria B), posiadało blisko 8 mln kobiet, co sta-
nowiło 40% wszystkich osób. Szczególnie wyraźne zmiany 
można dostrzec wśród kobiet w wieku średnim (45–65 lat), 
w przypadku których wzrost wynosi 19 punktów procento-
wych. W przypadku seniorów (pow. 65 roku życia) udział 
kobiet posiadających prawo jazdy w roku 2001 wynosił 
8%, a w roku 2015 wzrósł do 21%.

Zarówno badania polskie jak i zagraniczne wskazują na 
znaczące różnice w zachowaniach transportowych, w tym 
przede wszystkim w kwestii wyboru środka transportu, 
motywacji oraz długości podróży. Kobiety częściej niż męż-
czyźni przemieszczają się pieszo lub wybierają transport 
publiczny, a podróże realizowane przez nie mają częściej 
charakter łańcuchów podróży, podczas których kobiety po-
dejmują różne aktywności (np. w drodze z pracy odbierają 
dzieci z placówek opiekuńczych, a także wykonują zakupy) 
[1]. Na te różnice wpływają nie tylko posiadanie prawa jaz-
dy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kultural-
no-społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie oraz 
gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. 

Problemem podejmowanym w badaniach transporto-
wych z uwzględnieniem aspektów płci jest kwestia poczu-
cia bezpieczeństwa. Badania pokazują istotne różnice w od-
czuwaniu strachu i poczucia bezpieczeństwa osobistego np. 
na stacjach transportu publicznego [2,3,4,5]. Kobiety czę-
ściej niż mężczyźni deklarują obawy oraz wskazują na pięć 
kluczowych kwestii wpływających na postrzeganie bezpie-
czeństwa: odpowiednie oświetlenie i widoczność na przy-
stankach, wygląd pociągów i stacji (np. czystość), nieza-
wodność usługi, obecność kamer CCTV oraz obecność 
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funkcjonariuszy np. policji. Badania na temat bezpieczeń-
stwa wskazują również, że starsi mężczyźni, osoby niepeł-
nosprawne, o niskich dochodach i reprezentanci mniejszo-
ści podobnie jak kobiety częściej obawiają się o swoje bez-
pieczeństwo na przystankach i w pojazdach. 

Celem niniejszego artykuły jest zbadanie, czy istnieją 
różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowa-
nia transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących 
systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych 
zebranych w badaniach marketingowych w Krakowie. 

Jakość w publicznym transporcie zbiorowym
Jakość przewozów jest fundamentalnym składnikiem jako-
ści usług przewozowych. Szerokie rozważania teoretyczne 
na temat definicji i cech jakości w publicznym transpor-
cie zbiorowym przedstawiono w pracy [9]. Pod pojęciem  
„jakości” w transporcie publicznym rozumie się stopień za-
spokojenia żądań pasażera przez system transportowy. Im 
większy postęp naukowy i techniczny, tym większy poziom 
jakości. Bazując na normach ISO, wyróżnione są cztery po-
jęcia jakości: 

•	 jakość oczekiwana – to odpowiedni poziom jakości, 
który jest wymagany przez użytkownika i powinien 
być on nakazany przez gminę; 

•	 jakość zaplanowana – to odpowiedni poziom jakości, 
uzależniony od oczekiwań podróżnych, kosztów bu-
dżetowych oraz konkurentów. Jej poziom zależy od 
operatora i organizatora; 

•	 jakość dostarczana (rzeczywista) – to poziom jakości, 
który jest uzyskiwany w standardowych warunkach 
eksploatacyjnych. Brane są pod uwagę komplikacje 
w funkcjonowaniu bez względu na to, czy są wyni-
kiem błędu operatora, czy też nie. Jakość ta jest war-
tościowana za pomocą wskaźników jakości, które  
wyni kają z perspektywy pasażera. Prowadzenie po-

mia rów jest zgodne z normami wyznaczonymi przez 
badania statystyczne. Koniecznym jest, aby pamiętać, 
iż ocena jakości rzeczywistej prowadzona jest punktu 
widzenia użytkownika;

•	 jakość odczuwalna – to poziom jakości, który jest 
obiektywnie oceniany w trakcie podróżowania pasa-
żerów. Ocena ta w dużym stopniu ulega zmianie po-
przez czynniki tj. własne otoczenie, lokalną społecz-
ność oraz osobiste przeżycia związane z daną usługą 
i usługami powiązanymi. [10] 

 
Jakość oczekiwana i odczuwalna powinna być rozpatry-

wana z punktu widzenia pasażera, natomiast jakość zaplano-
wana i dostarczana z punktu widzenia przewoźnika (rys. 1).

 Pośród podstawowych parametrów jakości usług prze-
wozowych wyróżniane są wielokrotnie takie cechy jak: 

•	 prędkość – pożądana prędkość podróży,
•	 masowość – pożądana wielkość jednorazowego prze-

wozu i duża częstotliwość przewozów w ciągu doby,
•	 taniość – pożądana cena biletu,
•	 bezpieczeństwo – pożądany poziom bezpieczeństwa 

podróży, 

•	 dostępność – pożądany stan dostępności sieci trans-
portu zbiorowego,

•	 bezpośredniość – pożądana podróż bez przesiadania się,
•	 niezawodność – pożądany poziom prawidłowej reali-

zacji podróży”.[10] 

Na podstawie zmiany zachowań komunikacyjnych 
i preferencji mieszkańców miast postulaty przewozowe ule-
gają ciągłej modyfikacji i zmianie ważności poszczególnych 
kryteriów. Ich ważność określana jest na podstawie badań 
i opinii prowadzonych wśród użytkowników transportu 
publicznego. W Polsce powszechny jest zestaw cech jakości 
składający się z dziesięciu punktów (tabela1).

Rys. 1. Jakość z pozycji organizatora transportu
Źródło: [11] 

Zestaw cech jakości przewozów rekomendowanych do badań  
jakości przewozów w transporcie zbiorowym w Polsce

Lp. Cecha jakości Znaczenie 
Sposób określenia  

spełnienia postulatu

1
Dostępność sieci 
komunikacyjnej

odległość od przystanku maksymalne odległości nie-
uciążliwego dojścia pieszego

2 Częstotliwość odstępy czasu między od-
jazdami

dopuszczalne odstępy czasu 
między kolejnymi pojazdami 
w określonych relacjach i czasie

3 Punktualność zgodność odjazdów z rozkła-
dem jazdy

tolerancja odchyleń

4 Bezpieczeństwo
bezpieczeństwo osobiste 
podróżnych na przystankach 
i w pojazdach

pożądany poziom poczucia 
bezpieczeństwa

5
Bezpośredniość 
podróży

połączenia bez konieczności 
przesiadania się

pożądane połączenia bez-
pośrednie z uwzględnieniem 
różnych okresów doby

6
Pewność odbycia za-
planowanej podróży 
(niezawodność)

dojazd do miejsca docelowe-
go w określonym czasie tolerancja odchyleń

7 Prędkość
czas jazdy uwzględniający 
zatrzymania na trasie, w tym 
na przystankach

atrakcyjny lub dopuszczalny 
czas jazdy w relacjach o zróż-
nicowanych odległościach

8 Koszt
opłata taryfowa jednorazowa 
lub okresowa

pożądany system taryfowy, 
system dystrybucji i kasowa-
nia biletów, atrakcyjny poziom 
opłat jednorazowych i okre-
sowych w ramach systemu 
taryfowego

9 Wygoda

zespół elementów determinu-
jących warunki oczekiwania 
na przystanku i przebywania 
w pojeździe

pożądane warunki oczekiwania, 
minimalny standard przystan-
ku, pożądane warunki jazdy, 
minimalny standard jazdy

10 Informacja
sposób przekazywania infor-
macji o ofercie przewozowej 
i zmianach w ofercie

pożądany rodzaj i sposób 
udostępniania informacji, 
minimalny standard w zależ-
ności od rodzaju i sposobu 
udostępniania informacji

Tabela 1

Źródło: [11]
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Nie ma wyznaczonej stałej hierarchii mierników, ponie-
waż jest ona uzależniona od warunków komunikacyjnych. 
Hierarchia jest wyznaczana na podstawie częstokrotnych 
badań marketingowych. Badania marketingowe badające 
jakość w transporcie publicznym można wykorzystać do 
określenia tzw. luki jakościowej, czyli różnicy pomiędzy ja-
kością odczuwaną przez pasażera a wyznaczonym pozio-
mem odniesienia, czyli rozbieżności preferencji i satysfakcji 
cech jakości (rys. 2). 

Luka jakościowa zauważalna przez pasażera dzieli się na 
dwa typy: rzeczywistą i teoretycznie możliwą. Rzeczywista 
luka to rozbieżność pomiędzy jakością oczekiwaną a jakością 
odczuwaną. Natomiast teoretycznie możliwa luka odnosi się 
do wyobrażeń o usłudze na najwyższym poziomie. Lukę tę 
wyznacza różnica miedzy jakością teoretycznie możliwą a ja-
kością dostarczaną. Oznacza ją rozbieżność pomiędzy możli-
wie najwyższą wartością a wynikami badań przedstawiają-
cych oczekiwania pasażerów. Wyniki określone poprzez lukę 
jakościową mogą być przydatne dla przewoźnika lub organi-
zatora przewozów, gdyż luka informuje o potrzebnych zmia-
nach w ramach konkretnych cech usługi. 

Metody określające lukę jakościową odnoszą się do ba-
dań dotyczących oczekiwań i oceny pasażerów, są nimi:

•	 metody ciągłe, które opierają się na stałym wykony-
waniu pomiarów, badając preferencje i satysfakcje 
klientów. Możliwe jest wtedy zaobserwowanie zmia-
ny odczuć pasażerów korzystających z usługi przewo-
zowej w transporcie zbiorowym;

•	 metody selektywne pozwalają odkryć skryte oceny 
i opinie użytkowników;

•	 metody ocen skrajnych umożliwiają zidentyfikowanie 
cech jakości o bardzo niskim standardzie, w których 
konieczne są natychmiastowe zmiany. Ta metoda daje 
dużą szansę na szybszą poprawę ich jakości. [10]. 

usługi przewozowej. Preferencje osób realizujących podróże 
codziennie w celu dojazdu do pracy mogą mieć inne oczeki-
wania niż pasażerowie wykonujący podróże fakultatywne. 
W artykule postawiono pytanie, czy w tym zakresie istnieją 
znaczące i istotne różnice w preferencjach kobiet i mężczyzn. 

Analiza badań jakości transportu publicznego w Krakowie
Badania satysfakcji i preferencji zostały przeprowadzo-
ne wśród pasażerów korzystających z publicznego trans-
portu zbiorowego w Krakowie w 2017 r. Ankietowani 
w Krakowie mają od lat do dyspozycji tradycyjne środki 
transportu miejskiego, czyli autobusy i tramwaje. 

Celem badań było poznanie aktualnych wyników oce-
ny/satysfakcji ze spełnienia podstawowych postulatów 
przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz 
preferencji/ważności tych postulatów, a dalej ustalenie na 
tej podstawie rzeczywistej luki jakościowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem płci respondentów. 

Metodyka badań 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez stu-
dentów kierunku Transport Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Większość ankiet miała charak-
ter rozmowy z pasażerami na największych przystankach 
komunikacyjnych (848 ankiet – 68,8%), a pozostałe ankie-
ty internetowej (384 ankiet – 31,2%).

Dla potrzeb badania ankietowego zaprojektowano kwe-
stionariusz pomiarowy z trzema grupami pytań na temat po-
stulatów przewozowych. Ocena ogólnego zadowolenia z ko-
munikacji miejskiej polegała na określeniu subiektywnych 
odczuć ankietowanego w skali od 0 do 100%, gdzie 0% ozna-
czało całkowity brak zadowolenia, a 100% najwyższy poziom 
zadowolenia. W drugiej grupie pytań znalazła się ocena satys-
fakcji i preferencji z wybranych cech jakości komunikacji 
miejskiej. Wybrano do oceny 11 cech, które były stosowane 
w badaniach przeprowadzanych w poprzednich latach. 
Należały do nich: a) częstotliwość kursowania, b) punktual-
ność kursowania, c) połączenia bezpośrednie (bez przesiadek), 
d) dogodność przesiadania się, e) informacja na przystankach 
i w pojazdach, f) warunki podróży w pojazdach, komfort jaz-
dy, g) warunki oczekiwania na przystankach, h) bezpieczeń-
stwo na przystanku i w pojeździe, i) rytmiczność kursowania, 
j) pewność odbycia zaplanowanej podróży, k) prędkość podró-
ży / czas trwania podróży. Ankietowani byli proszeni o doko-
nanie oceny poprzez wyrażenie satysfakcji z rzeczywistej reali-
zacji usług publicznego transportu zbiorowego oraz następnie 
swoich preferencji (ważności) danej cechy dla ankietowanego. 
Oceny satysfakcji i preferencji ankietowani mieli wyrażać w ska-
li od 0 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo niski stopień, a 5 bardzo 
wysoki stopień satysfakcji lub preferencji. 

Ponadto zadawano trzy pytania, w których ankietowa-
ny miał dokonać wyboru, jaka cecha jakości komunikacji 
miejskiej jest dla niego dla niego ważniejsza: a) punktual-
ność czy częstotliwość kursowania pojazdów, b) czas podró-
ży czy możliwość odbycia podróży bez konieczności prze-
siadania się, c) czas przejazdu czy warunki podróżowania 
w pojeździe (w szczególności zatłoczenie pojazdu). 

Rys. 2. Rzeczywista luka jakościowa
Źródło: [10] str. 47

Wartości luki jakościowej pozwalają wskazać na te ce-
chy jakości, których ocena w istniejącej rzeczywistej sytu-
acji z punktu widzenia pasażerów odbiega od ich oceny 
znaczenia tej cechy. Wartości dodatnie luki jakościowej 
wskazują, jak intensywne działania powinny zostać podjęte 
przez organizatora lub operatora transportu publicznego 
dla poprawy oceny jakości funkcjonowania publicznego 
transportu w oczach pasażerów.

W zależności od uwarunkowań indywidualnych różne 
grupy użytkowników mogą prezentować różne preferencje 
w zakresie oczekiwań i oceny poszczególnych cech jakości 
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W kwestionariuszu znalazły się również pytania doty-
czące charakterystyki społeczno-demograficznej ankieto-
wanego (tj. płci, wieku i statusu zawodowego) oraz sposobu 
korzystania z publicznego transportu zbiorowego (tj. czę-
stości korzystania z komunikacji miejskiej, przeciętnego 
czasu trwania przejazdu i biletów wykorzystywanych pod-
czas podróży). 

Charakterystyka ankietowanych
W badaniu przeprowadzonym w Krakowie uzyskano od-
powiedzi od 1232 osób. Charakterystyka ankietowanych 
została przedstawiona w tabeli 2.

Wyniki badań
Analiza statystyczna odpowiedzi dotyczącej ogólnego za-
dowolenia z funkcjonowania transportu zbiorowego została 
przestawiona w tabeli 3.

Uczestnikami badania ankietowanego były przede 
wszystkim kobiety (58,2%). Ponad połowę ankietowanych 
stanowili ludzie młodzi w wieku 19–26 lat (51,1%), naj-
częściej studiujący (49,4%). Osoby w tym wieku często nie 
posiadają jeszcze własnych środków transportu, charakte-
ryzują się dużą ruchliwością i mobilnością, wykonują w cią-
gu typowego dnia roboczego wiele przemieszczeń pomię-
dzy miejscami, gdzie odbywają się ich zajęcia, miejscem 
zamieszkania i rekreacji. Warto zauważyć, że wielu ankie-
towanych stanowiły również osoby pracujące (32,6%) oraz 
emeryci i renciści (8,9%). 

Ankietowani najczęściej deklarowali, że korzystają z pu-
blicznego transportu codziennie (65,1%) lub kilka razy w ty-
godniu (18,9%). Czas trwania ich podróży rozkłada się 
równomiernie (po około 30%) na okresy do 20 minut, 
20–40 minut i 40–60 minut. Najczęściej wykorzystywany-
mi biletami były bilety okresowe lub przejazdy bezpłatne 
(58,2%).

Charakterystyka ankietowanych
Charakterystyka Wartość Liczba Udział [%]

Płeć
Kobieta 717 58,2

Mężczyzna 515 41,8

Wiek

12-18 lat 109 8,8

19-26 lat 629 51,1

27-44 lat 192 15,6

45-60/65 lat 213 17,3

Powyżej 60/65 lat 89 7,2

Status zawodowy

Uczeń 111 9,0

Student 609 49,4

Pracujący mobilni 122 9,9

Pracujący niemobilni 280 22,7

Emeryci /Renciści 110 8,9

Częstotliwość korzystania 
z publicznego transportu

Codziennie 802 65,1

Kilka razy w tygodniu 233 18,9

Kilka razy w miesiącu 91 7,4

Sporadycznie 106 8,6

Czas trwania przejazdu

Mniej niż 20 minut 360 29,2

20-40 minut 404 32,8

40-60 minut 372 30,2

Powyżej 60 minut 96 7,8

Typ biletu

Jednoprzejazdowy 202 16,4

Czasowy 313 25,4

Semestralny/miesięczny 717 58,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Tabela 2

Tabela 3

Kompleksowa analiza dotycząca ogólnego zadowolenia  
z transportu zbiorowego

Ankietowani Średnia 
[%]

Kwartyl [%] Odchylenie 

standar-

dowe

Współ- 
czynnik zmien-

ności [%]

Współ- 
czynnik 

asymetrii
Kurtoza

Q1 Q2 Q
3

Ogółem 65,00 60 70 80 16,9 26,0 -0,76 0,66

Kobiety
Mężczyźni

65,03
64,95

50
60

70
70

80
80

17,2
16,5

26,5
25,4

-0,75
-0,79

0,62
0,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Większość ankietowanych (28,4%) deklarowało 70% za-
dowolenia z funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ponad 
50% ankietowanych wskazało na oceny od 60% do 80%. 
Średnia wartość zadowolenia wynosi 65%. Rozkład odpowie-
dzi ankietowanych pokazuje silną koncentrację, asymetrię le-
wostronną, co oznacza, że większość ankietowanych wykazuje 
zadowolenie większe, niż wynosi średnia wartość zadowolenia.

Strukturę ogólnego zadowolenia z funkcjonowania 
transportu zbiorowego z podziałem na kobiety i mężczyzn 
przedstawiono na rysunku 3. 

Rys. 3. Struktura ogólnego zadowolenia z transportu zbiorowego z podziałem na płeć ankie-

towanych
Źródło: opracowanie własne

Struktura ogólnego poziomu zadowolenia z funkcjono-
wania komunikacji miejskiej pokazuje, że częściej ich po-
ziom zadowolenia jest niższy niż mężczyzn. 25% kobiet 
wskazuje ocenę zadowolenia w 50% lub niższą (kwartyl 
Q

1
), podczas, gdy u mężczyzn kwartyl Q

1
 wynosi 60%. 

Średnia wartość ogólnego zadowolenia wynosi dla kobiet 
i mężczyzn odpowiednio: 65,03% i 64,95% i na poziomie 
istotności α=0,05 wartości te nie różnią się statystycznie.

Podsumowanie oceny satysfakcji i preferencji ankieto-
wanych przedstawiono w tabeli 4 i na rysunku 4 w postaci 
wyznaczonych dla każdej cechy jakości wartości średnich.

Oceny kobiet i mężczyzn, zarówno w zakresie satysfakcji, 
jak i preferencji, najczęściej nie różnią się. Jedynie dla kilku 
cech wykazano na poziomie istotności α=0,05 statystycznie 
istotne różnice. W ocenie satysfakcji różnice dotyczą cech: in-
formacja na przystankach i w pojazdach (oceny kobiet i męż-
czyzn odpowiednio: 3,96 i 4,03), warunki oczekiwania na 
przystankach (3,28 i 3,38) i bezpieczeństwo na przystanku 
i w pojeździe (3,58 i 3,72). Można zauważyć ogólnie, że są to 
cechy dotyczące poczucia bezpieczeństwa podczas podróży 
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zarówno na etapie jej planowania, jak i podczas przebiegu tej 
podróży, czyli na przystanku i w pojeździe. W zakresie prefe-
rencji oczekiwania kobiet są statystycznie istotnie większe od 
oczekiwań mężczyzn w odniesieniu do: dogodność przesiada-
nia się (oceny kobiet i mężczyzn odpowiednio: 4,13 i 4,04) 
i bezpieczeństwo na przystanku i w pojeździe (4,36 i 4,23). 
Najwyżej oceniane przez kobiety i mężczyzn cechy to: infor-
macja na przystankach i w pojazdach (odpowiednio oceny 
3,96 i 4,03) oraz bezpieczeństwo na przystanku i w pojeździe 
(odpowiednio oceny 3,58 i 3,72). Największe znaczenie dla 
kobiet i mężczyzn mają cechy pewność odbycia zaplanowanej 
podróży (odpowiednio oceny 4,61 i 4,62) oraz częstotliwość 

kursowania (odpowiednio oceny 4,47 i 4,45). Najmniejsze 
oczekiwania pasażerów dotyczą informacji pasażerskiej na 
przystankach i w pojazdach. Innowacje technologiczne i tech-
niczne, dzięki którym pasażerowie mają dostępną informację 
o rzeczywistych czasach przyjazdów pojazdów (obecnie tylko 
na przystankach komunikacji tramwajowej lub w aplikacjach 
mobilnych), znalazły wyraz w ocenie ankietowanych.

Wartości oceny satysfakcji i preferencji oraz luki jako-
ściowej ułożone wg rosnącej wartości tej luki z punktu wi-
dzenia kobiet zostały przedstawione na rysunku 3. Naj-
większa luka jakościowa (dla kobiet 1,32 i dla mężczyzn 
1,24) została zidentyfikowana dla punktualności kursowa-
nia pojazdów oraz czasu trwania podróży (dla kobiet 1,19 
i dla mężczyzn 1,23). W przypadku tych dwóch cech ocze-
kiwania pasażerów są największe.

Różnice w ocenach satysfakcji i preferencji kobiet i męż-
czyzn, choć niewielkie i najczęściej statystycznie nieistotne, 
spowodowały jednak zmiany uszeregowania (rang) luki ja-
kościowej dla poszczególnych cech jakości (różnice te zosta-
ły w tabeli 4 oznaczone w postaci szarego tła). Największa 
zmiana ma miejsce w przypadku cech: bezpieczeństwo na 
przystanku i w pojeździe oraz rytmiczność kursowania 
(rys. 5). Dla kobiet luka jakościowa dla bezpieczeństwa na 
przystanku i w pojeździe jest większa niż dla mężczyzn. 

Tabela 4

Kompleksowa analiza dotycząca ogólnego zadowolenia  
z transportu zbiorowego

Cecha jakości Nr  

cechy

Satysfakcja Preferencje Luka jakościowa Ranga luki

Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn

częstotliwość 
kursowania 

1 3,44 3,45 4,47 4,45 1,03 1,00 4 4

punktualność 
kursowania

2 3,13 3,17 4,45 4,42 1,32 1,24 1 1

połączenia 
bezpośrednie 3 3,41 3,44 4,20 4,12 0,78 0,68 5,5 6

dogodność 
przesiadania się 4 3,46 3,43 4,13 4,04 0,68 0,62 9 8

informacja na 
przystankach 
i w pojazdach

5 3,96 4,03 4,06 4,02 0,11 -0,01 11 11

warunki podró-
ży w pojazdach, 
komfort jazdy

6 3,35 3,40 4,09 4,08 0,74 0,69 7,5 5

warunki 
oczekiwania na 
przystankach

7 3,28 3,38 4,02 3,95 0,74 0,57 7,5 9

bezpieczeń-
stwo na 
przystanku  
i w pojeździe

8 3,58 3,72 4,36 4,23 0,78 0,51 5,5 10

rytmiczność 
kursowania

9 3,41 3,39 4,08 4,02 0,67 0,63 10 7

pewność odby-
cia zaplanowa-
nej podróży

10 3,45 3,46 4,61 4,62 1,17 1,16 3 3

prędkość 
podróży/ 
czas trwania 
podróży

11 3,26 3,24 4,45 4,47 1,19 1,23 2 2

Źródło: opracowanie własne

Rys.4. Średnia ocena satysfakcji i preferencji ankietowanych z podziałem na płeć 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Luka jakościowa w ocenach satysfakcji i preferencji ankietowanych kobiet 
Źródło: opracowanie własne

W badaniach marketingowych przeprowadzanych od lat 
90. XX wieku w polskich miastach pasażerowie najczęściej 
wskazywali, że najważniejszą cechą jakości jest dla nich 
punktualność kursowania pojazdów [13]. Ponadto pasażero-
wie wysoko cenili możliwość korzystania z podróży bezprze-
siadkowych, nawet kosztem dłuższego czasu oczekiwania na 
przystanku na przyjazd pojazdu właściwej linii. W ostatnich 
latach wiele się zmieniło. Na najważniejszych liniach autobu-
sowych i tramwajowych pojazdy poruszają się z częstotliwo-
ścią mniejszą od 10 minut, jeszcze lepsza sytuacja ma miejsce 
na podstawowych ciągach komunikacyjnych, na których ko-
lejne pojazdy jadą co 1–2 minut. Kolejnymi ważnymi udo-
godnieniami są: dynamiczna informacja pasażerska na przy-
stankach lub aplikacje mobilne, które pokazują on-line infor-
macje o przewidywanej godzinie przyjazdu pojazdu, niska 
podłoga w pojazdach oraz budowa platform przystankowych 
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.

W badaniu ankietowym zapytano pasażerów wprost 
o odpowiedź na te pytania. Wyniki deklaracji ankietowanych 
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nie, najlepiej w charakterze obligatoryjnym, wytycznych 
dotyczących planowania infrastruktury. 

Ciekawym przykładem jest w tym zakresie dokument 
pt. Przybornik bezpiecznej przestrzeni [14] opracowany 
w Krakowie w 2018 r. Projektując lokalizację przystanków 
transportu publicznego, należy kierować się zasadą widzial-
ności, zgodnie z którą należy unikać otoczenia przystanków 
wśród miejskich zakamarków, a także zapewniać możliwość 
społecznego nadzoru poprzez bliskość zabudowy mieszka-
niowej oraz efektywne oświetlenie sąsiadujących ulic i chod-
ników. Zwiększonemu poczuciu bezpieczeństwa sprzyja 
również obecność monitoringu oraz widoczne służby mun-
durowe. Prowadzenie oraz analizowanie badań związanych 
z transportem z uwzględnieniem płci jest ważne z punktu 
widzenia zapewniania coraz większej jakości w transporcie 
publicznym, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom róż-
nych grup użytkowników. 
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Znaczenie wybranych cech jakości publicznego transportu zbiorowego

Kryterium

Jakie cechy jakości komunikacji miejskiej są dla Pana/Pani ważniejsze?

punktualność kurso-

wania czy częstotli-
wość kursowania

czas podróży czy moż-

liwość przemieszczania 
bez przesiadania się

czas przejazdu czy wy-

goda / warunki podróży 
w pojazdach

Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Wszyscy 
ankietowani

59,8 40,2 56,8 43,2 69,4 30,6

Kobiety
Mężczyźni

57,7
60,0

42,3
40,0

53,3
61,7

46,7
38,3

68,8
70,3

31,2
29,7

zestawiono w tabeli 5. Ponadto pokazano w niej rozkład od-
powiedzi w zależności od częstości korzystania z transportu 
zbiorowego, wieku, statusu zawodowego i przeciętnego cza-
su trwania podróży.

Ankietowani zdecydowanie wskazali, że cenią częstotli-
wość kursowania pojazdów (59,8%) wyżej niż punktual-
ność. Zarówno kobiety jak i mężczyźni zdecydowanie opo-
wiadają się za takim wyborem. 

Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pytania 
o znaczenie czasu trwania podróży względem możliwości 
podróży bez przesiadania się. Większość ankietowanych 
podkreśla, że większe znaczenia ma dla nich czas podróży 
(56,8%) niż możliwość podróży bez przesiadania się. 
Mężczyźni zdecydowanie częściej wskazują na tę odpowiedź 
(61,7%) niż kobiety (53,3%).

Zdecydowana większość ankietowanych (69,4%) wyżej 
ceni krótszy czas trwania podróży niż wygodę i komfort 
przejazdu. Zarówno kobiety (68,8%) jak i mężczyźni 
(70,3%) deklarują taki wybór.

Podsumowanie

Struktura ogólnego poziomu zadowolenia z funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej pokazuje, że częściej ich poziom 
zadowolenia jest niższy niż mężczyzn. Oceny kobiet i męż-
czyzn zarówno w zakresie satysfakcji, jak i preferencji jedy-
nie dla kilku cech wykazują statystycznie istotne różnice. 
Punktualność, niezawodność, czas podróży i częstotliwość 
kursowania to cechy jakości transportu publicznego, wo-
bec których zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają wysokie 
oczekiwania. Większość respondentów wskazuje, że czas 
podróży ma generalnie większe znaczenie niż możliwość 
podróży bez przesiadania się, jednak mężczyźni zdecydo-
wanie częściej niż kobiety deklarują tę przewagę. Różnice 
w ocenach satysfakcji i preferencji kobiet i mężczyzn nie są 
wielkie, jednak widoczne szczególnie w kontekście bezpie-
czeństwa na przystanku i w pojeździe. 

Dla kobiet luka jakościowa dla bezpieczeństwa na przy-
stanku i w pojeździe jest większa niż dla mężczyzn. 
Przeprowadzone analizy potwierdzają wyniki badań zagra-
nicznych na temat braku pełnego poczucia bezpieczeństwa 
wśród pasażerów, a szczególnie kobiet. Strategie poprawy 
infrastruktury w polskich miastach powinny uwzględniać 
preferencje kobiet w tym zakresie, szczególnie biorąc pod 
uwagę, że kobiety częściej niż mężczyźni są pasażerami 
transportu publicznego. Przydatne w tym celu jest tworze-

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie: Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu 
zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem 
sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może 
przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przy-
kładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierun-
kowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. 
Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod ko-
niec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie inno-
wacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, 
które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę 
szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań 
terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu plano-
wania usprawnień.
Słowa kluczowe: sterowanie ruchem, priorytety dla transportu zbioro-
wego, ruch zmiennokierunkowy.

Uwarunkowania realizacji kontrapasa 

autobusowego w zmiennokierunkowej 

organizacji ruchu1

Wprowadzenie

W ostatnich dekadach nastąpił znaczny wzrost mobil-
ności w miastach. Według statystyk [1] w krajach Unii 
Europejskiej w 2015 roku zarejestrowanych było ponad 
250 milionów samochodów osobowych. Według przewidy-
wań liczba samochodów osobowych w skali globalnej po-
dwoi się i do 2035 roku wzrośnie do 1,8 mld [2]. Szacuje 
się również, że do 2050 w miastach mieszkać będzie 70% 
populacji na świecie, co przyczyni się do potrojenia liczby 
podróży w obszarach zurbanizowanych [3]. Wskaźnik mo-
toryzacji w wielu miastach Europy Środkowej i Wschodniej 
(w tym w Polsce) przekracza 600 samochodów osobowych 
na 1000 mieszkańców i rośnie. Jednocześnie w wielu mia-
stach zmniejsza się udział podróży środkami transportu 
zbiorowego, a liczba podróży odbywanych rowerem pozo-
staje, w porównaniu do innych środków transportu, na ni-
skim poziomie. Zatłoczenie sieci ulicznej uważane jest za je-
den z głównych problemów w transporcie miejskim, ponie-
waż przyczynia się do wydłużenia czasu podróży, większej 
emisji zanieczyszczeń, a tym samym do pogorszenia jakości 
życia w miastach. Całkowite koszty zewnętrzne transportu 
(w tym koszty wypadków, zatorów komunikacyjnych, ha-
łasu, emisji CO2

, jakości powietrza) na obszarach miejskich 
Unii Europejskiej wynoszą 230 mld EUR [4]. Sektor trans-
portu emituje 14% gazów cieplarnianych. Należy nadmie-
nić, że 95% światowej energii w transporcie pochodzi z pa-
liw ropopochodnych, głównie benzyny i oleju napędowego. 
Transport drogowy przyczynia się do 79,5% emisji z sekto-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: J. Oskarbski 50%, K. Żarski 50%,

ra transportowego [5]. Transport drogowy powoduje 39% 
emisji tlenków azotu i 11% emisji pyłu PM 2.5 w Europie 
[6]. Sektor transportu jest jednym z głównych sektorów 
energochłonnych, odpowiedzialnym za 28% światowego 
zużycia energii pierwotnej [7].

Przezwyciężenie tych negatywnych trendów jest możli-
we dzięki wdrożeniu rozwiązań, które przyczynią się mię-
dzy innymi do zmiany zachowań transportowych podróżu-
jących. Komisja Europejska w Zielonej Księdze [8] ziden-
tyfikowała główne wyzwania dla rozwoju transportu 
miejskiego, którymi są:

•	 poprawa płynności ruchu w miastach poprzez optyma-
lizację wykorzystania samochodów prywatnych, pro-
mowanie aktywnej mobilności (chodzenie pieszo, jazda 
na rowerze), zrównoważony transport towarowy;

•	 zwiększenie wykorzystania usług Inteligentnych Sys-
temów Transportowych (ITS) w transporcie miejskim; 

•	 zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na 
środowisko poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii i alternatywnych źródeł energii, promo-
wanie ekologicznej jazdy i ograniczanie ruchu samo-
chodowego;

•	 poprawa dostępności i integracja transportu miej-
skiego, w tym poprzez zrównoważone planowanie 
przestrzenne;

•	 poprawa bezpieczeństwa i niezawodności transportu 
miejskiego;

•	 zmiana zachowań transportowych i sposobu postrze-
gania transportu przez społeczności miejskie.

W ramach badań przeprowadzonych przez OECD 
i Europejską Konferencję Ministrów Transportu przeana-
lizowano różne strategie zmniejszania zatłoczenia [9]. 
Wnioski z analiz wskazały potrzebę wzmocnienia trans-
portu zbiorowego, możliwości funkcjonowania niezmoto-
ryzowanych sposobów transportu (pieszego i rowerowe-
go) oraz wdrażania strategii zarządzania ruchem w celu 
skutecznego ograniczenia zatorów. Badania nad skutecz-
nością i kosztami strategii zmniejszania zatorów [10] po-
kazują, jakie rodzaje środków są najbardziej skuteczne 
w zmniejszaniu zatłoczenia na najbardziej efektywnym 
kosztowo poziomie. Wyniki badań wykazały, że multimo-
dalne opcje transportowe stanowią najskuteczniejszą grupę 
środków ze względu na relatywnie niższe koszty wdroże-
nia. Zatłoczenie transportowe można zmniejszyć poprzez 
zmianę podziału zadań przewozowych z transportu samo-
chodowego na zbiorowy lub rowerowy. W celu zachęcenia 



TransporT miejski i regionalny 05 2020

20

do zmiany środka transportu i poprawy warunków dla 
transportu zbiorowego na obszarach miejskich zalecono 
usprawnienie jakości oferowanych usług poprzez m.in. 
wdrożenie dedykowanych pasów dla autobusów na zatło-
czonych arteriach miejskich, priorytetów dla autobusów, 
trolejbusów i tramwajów w sygnalizacji świetlnej, odcin-
ków sieci ulicznej dedykowanych dla pojazdów transportu 
zbiorowego oraz poprawę systemów informowania po-
dróżnych. Działania takie powinny być poprzedzone ana-
lizami korzyści, kosztów i efektywności planowanych roz-
wiązań. Największe efekty można osiągnąć, jeśli powyż-
sze rozwiązania połączy się z wdrażaniem środków 
zniechęcających do korzystania z samochodu, takimi jak 
ograniczenie dostępności wybranych obszarów poprzez 
regulację możliwości wjazdu, opłaty parkingowe, opłaty 
za wjazd do wybranych obszarów miasta lub redukcję 
liczby miejsc parkingowych. Wskazane powyżej działania 
mają na celu zmianę zachowań transportowych mieszkań-
ców w odniesieniu do wyboru środków transportu konku-
rencyjnych do samochodów prywatnych. Zmiana zacho-
wań transportowych jest czasochłonna i wiąże się często 
z koniecznością zmiany stylu życia poprzez odpowiednie 
planowanie zmian w przestrzeni miejskiej lub udostępnie-
nie nowych usług, umożliwiających rezygnację z korzy-
stania z samochodu lub rezygnację z odbycia podróży 
[11], [12], [13], [14]. Mobilność oznacza m.in. zdolność 
do przemieszczania się i dokonywania wyborów w trans-
porcie, a rolą zarządzania mobilnością w miastach jest sty-
mulowanie świadomych wyborów [15]. Zachęcanie do 
wyboru alternatywnych metod podróżowania może po-
móc w redukcji popytu na podróże samochodowe oraz 
zmniejszeniu zatłoczenia i związanymi z nimi stratami 
czasu podróżujących. Straty czasu dotyczą nie tylko użyt-
kowników samochodu, ale także pieszych, rowerzystów 
i pasażerów transportu zbiorowego. Straty czasu są po-
strzegane przez większość użytkowników dróg jako naj-
ważniejszy skutek zatorów transportowych. Czas podróży 
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zachowań transpor-
towych, ale jest tylko jednym z czynników branych pod 
uwagę przez podróżnych [16]. Straty czasu mają znacze-
nie, gdy rzeczywisty czas podróży przekracza próg, który 
uczestnik ruchu akceptuje. Podróżni wybierający różne 
środki transportu postrzegają straty czasu inaczej. 
Postrzegane wydłużenie czasu podróży zależy również np. 
od jej motywacji i stosunku strat czasu do całkowitego 
czasu podróży, co nie jest zagadnieniem liniowym [17], 
[18]. W artykule opisano rozwiązanie umożliwiające re-
dukcję strat czasu podróżujących transportem zbioro-
wym, w którym zastosowano czasowe dedykowanie pasa 
ruchu dla autobusów z wykorzystaniem środków sterowa-
nia ruchem. 

Uwarunkowania wdrożenia kontrapasa autobusowego
Gdynia jest miastem, którego populacja liczy prawie 250 
tysięcy mieszkańców, położonym na wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego w północnej części Polski. Rosnący wskaźnik 
motoryzacji i wzrost natężenia ruchu w sieci ulicznej stano-

wią zagrożenie dla niezawodnego funkcjonowania systemu 
transportu, dlatego też miasto podejmuje obecnie działa-
nia na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu. Liczba 
mieszkańców Gdyni maleje między innymi ze względu na 
to, że wielu z nich przenosi się do sąsiednich gmin, w któ-
rych liczba ludności rośnie. Obserwowany jest również 
wzrost liczby mieszkańców w dzielnicach zachodnich i pół-
nocnych, w których powstają nowe osiedla mieszkaniowe. 
Jednocześnie większość osób z gmin ościennych pracuje lub 
studiuje w obszarach centralnych Gdyni, przez co obserwu-
jemy wzrost średniej odległości między domem a miejscem 
pracy lub nauki, co w połączeniu z większą przystępno-
ścią cenową samochodów przyczynia się do systematycz-
nego wzrostu liczby podróży samochodem prywatnym. 
Powyższe procesy przyczyniają się do wzrostu natężenia ru-
chu drogowego, wydłużenia czasu podróży, wzrostu kosz-
tów wypadków oraz zanieczyszczeń środowiska. Regularny 
monitoring preferencji i zmian zachowań transportowych 
mieszkańców Gdyni prowadzony jest od ponad dwudziestu 
lat przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM). 
Badania preferencji prowadzone są co 2–3 lata metodą wy-
wiadu bezpośredniego. Badania ankietowe standaryzowa-
ne są na reprezentatywnej próbie 1% populacji. Badania 
przeprowadzone w 2018 roku pozwoliły na oszacowanie 
następującego podziału zadań przewozowych w podróżach 
na obszarze miasta: 11,4% respondentów zadeklarowa-
ło podróż pieszo, 48,9% – samochodem, 37,1% – trans-
portem zbiorowym, 2,1% – rowerem (0,6% pozostałych, 
w tym motocyklami). Udział transportu zbiorowego w po-
dróżach nie zmienia się znacząco w porównaniu do badań 
przeprowadzonych w poprzednich latach. W 2013 roku 
dla podróży niepieszych wyniósł 45,7%, w 2015 roku spadł 
do 39,8%, a w 2018 roku wzrósł do 41,8% [19], [20]. 
Zwiększenie atrakcyjności podróżowania pieszo, rowerem 
lub transportem zbiorowym może wpływać na redukcję 
udziału przejazdów realizowanych indywidualnym trans-
portem zmotoryzowanym. Aby sprostać temu wyzwaniu, 
miasto podjęło szereg działań związanych z poprawą atrak-
cyjności i niezawodności transportu zbiorowego. Obecnie 
na terenie miasta funkcjonuje prawie 8 km dedykowanych 
pasów autobusowych, których sukcesywnie przybywa. 
Ponadto pojazdom transportu zbiorowego (autobusom 
i trolejbusom) nadawane są priorytety na skrzyżowaniach, 
na których sterowanie ruchem odbywa się za pośrednic-
twem sygnalizacji świetlnej [21] oraz za pośrednictwem 
śluz autobusowych [22]. Jednym z pomysłów na podniesie-
nie konkurencyjności transportu zbiorowego była realizacja 
kontrapasa autobusowego w ciągu ulicy Chwarznieńskiej, 
który został uruchomiony pod koniec 2019 roku.

Podstawę do wyboru lokalizacji odcinków ulic na tere-
nie miasta Gdyni, które wymagają pogłębionych analiz 
w celu wdrożenia środków umożliwiających usprawnienie 
funkcjonowania transportu zbiorowego, stanowiła identy-
fikacja najbardziej obciążonych miejsc w okresach szczytu 
porannego i popołudniowego. Przydatnym źródłem da-
nych do identyfikacji miejsc krytycznych, poza ogólnodo-
stępnymi serwisami internetowymi przekazującymi infor-
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mację o utrudnieniach, są narzędzia funkcjonujące w ra-
mach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem 
TRISTAR. Jednym takich narzędzi jest moduł nadzoru 
nad ruchem pojazdów transportu zbiorowego, który został 
wykorzystywany między innymi do analiz czasów przejaz-
du pojazdów transportu zbiorowego [21], [23]. Dane do 
takich badań rejestruje komputer pokładowy, odnotowu-
jący moment przyjazdu i wyjazdu pojazdu transportu 
zbiorowego ze strefy przystankowej. Dane przesyłane są 
do baz danych systemu TRISTAR, gdzie zostają przetwo-
rzone w celu informowania pasażerów o czasie odjazdu po-
jazdu transportu zbiorowego z przystanku, m.in. za po-
średnictwem dynamicznych tablic informacji przystanko-
wej lub aplikacji mobilnych, wykorzystujących formułę 
otwartych danych [24]. Dane umożliwiły przeprowadze-
nie analizy czasu przejazdu pojazdów transportu zborowe-
go na poszczególnych odcinkach sieci ulicznej Gdyni. 
Ulica Chwarznieńska położona w ciągu trasy dojazdu z roz-
wijających się dzielnic zachodnich Gdyni do Śródmieścia 
oraz prowadząca do centrum Gdyni ruch z Obwodnicy 
Trójmiasta, została zidentyfikowana jako jeden z krytycz-
nych pod tym względem odcinków sieci. Początek trasy 
dojazdowej do Śródmieścia odbywa się dwoma odcinkami 
ulicy Chwarznieńskiej (rys. 1) o łącznej długości 3,5 km 
(od przystanku Chwarzno Apollina położonego za 
Obwodnicą Trójmiasta do przystanku Witomino 
Centrum). Odcinek „leśny” ulicy to droga zbiorcza o prze-
kroju 2/2 z pasem dzielącym (dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku), na początku odcinka „witomińskiego” następu-
je zmiana przekroju na 1/2. W ciągu całej analizowanej 
trasy występuje 6 przystanków. Pomiędzy przystankami 
na początku i końcu odcinka „leśnego”, przed wdrożeniem 
kontrapasa autobusowego dokonano w roku 2017 analizy 
opóźnień pojazdów transportu zbiorowego. W wyniku 
analizy zidentyfikowano znaczne opóźnienia w kursowa-
niu pojazdów transportu zbiorowego w kierunku 
Śródmieścia Gdyni w godzinach szczytu porannego, które 
wynosiły od około 2 do ponad 10 minut. Jedną z przyczyn 
powstającego zatłoczenia, skutkującego opóźnieniami po-
jazdów transportu zbiorowego, była zmiana przekroju 
drogi z 2/2 na 1/2 bezpośrednio przed początkiem odcinka 
„witomińskiego”, przebiegającego w otoczeniu ścisłej za-
budowy dzielnicy Witomino. W powstających w miejscu 
krytycznym zatorach odnotowano znaczne straty czasu, 
zarówno podróżujących samochodowym transportem in-
dywidualnym, jak i transportem zbiorowym. 

Na rysunku 2 przedstawiono wykres średnich czasów 
przejazdu w poszczególnych godzinach w ciągu doby z 5 dni 
roboczych w maju 2017 roku pomiędzy skrajnymi przy-
stankami na odcinku około 3,5 km oraz na odcinku „le-
śnym” i „witomińskim”. Głównym miejscem występowa-
nia opóźnień na całej analizowanej trasie jest przede wszyst-
kim odcinek „leśny”. Opóźnienia sięgały średnio w godzinie 
szczytu porannego około 6 min, a w skrajnych przypad-
kach około 10 minut. Na odcinku „witomińskim” nie od-
notowano znaczących opóźnień (od 1 do 2 minut podczas 
szczytu porannego). Należy nadmienić, że podczas szczytu 

popołudniowego na analizowanej trasie również występo-
wały opóźnienia w kierunku Śródmieścia Gdyni, wynoszące 
do około 4 minut. 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pomiarów natęże-
nia ruchu w przekroju odcinka „leśnego”, które korespon-
dują ze zmiennością średnich czasów przejazdu, przedsta-
wionym na rysunku 2. Należy nadmienić, że w kolejnych 
latach obserwowano dalsze występowanie kolejek pojaz-
dów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego na 
końcu odcinka „leśnego” ze względu na znaczne wartości 
natężenia ruchu.

W okresie porannego szczytu odnotowano natężenie 
ruchu na poziomie 800–1100 poj./godz. w kierunku cen-
trum i do 800 poj./godz. w kierunku Obwodnicy Trójmiasta. 
Powyższe związane jest z mniejszym ruchem wyjazdowym 
z miasta w godzinach porannych i ograniczeniami wynika-
jącymi z przekroju drogi i jej przepustowości. Wyniki wska-
zywały na brak większego wpływu na warunki ruchu po-
tencjalnego ograniczenia przekroju drogi w kierunku ob-
wodnicy do jednego pasa ruchu, szczególnie w godzinach 
szczytu popołudniowego. W celu bardziej dokładnego zba-
dania wpływu wprowadzenia zmiennokierunkowej organi-

Rys. 1. Lokalizacja analizowanych odcinków na ul. Chwarznieńskiej 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem openstreetmap.org

Rys. 2. Średni czas przejazdu ul. Chwarznieńską w ciągu doby 
Źródło: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, na podstawie danych z systemu TRISTAR

Rys. 3. Natężenie ruchu w ciągu ul. Chwarznieńskiej 
Źródło: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni i GDDKiA oddział w Gdańsku
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zacji ruchu na warunki ruchu, przeprowadzono badania 
symulacyjne ruchu w warunkach zmienionej organizacji 
ruchu, które przedstawiono w rozdziale 3. 

Metodyka i wyniki badań symulacyjnych
Badania zasadności i efektywności planowanego rozwią-
zania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych. W analizie wykorzystano zestaw testów 
symulujących wpływ różnych sposobów i strategii organi-
zacji ruchu wzdłuż arterii. Badania obejmowały kalibrację 
modelu symulacyjnego z wykorzystaniem danych z ba-
dań terenowych oraz danych z urządzeń detekcji systemu 
TRISTAR, a następnie modyfikację scenariuszy organizacji 
i sterowania ruchem. W celu przeanalizowania proponowa-
nego rozwiązania opracowano modele mikrosymulacyjne 
z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest oprogramowanie 
PTV VISSIM, obejmujące odcinek ulicy Chwarznieńskiej 
od przystanku Chwarznieńska Apollina do skrzyżowania 
będącego zakończeniem ulicy. Model stanu istniejącego 
(wariant bazowy) zweryfikowano z wykorzystaniem da-
nych rzeczywistych o czasach przejazdu między określo-
nymi punktami odcinka arterii oraz wartościami natężeń 
ruchu. W analizach uwzględniono następujące warianty 
organizacji ruchu: 

•	 Wariant 0 (W0) – stan istniejący – wariant bazowy,
•	 Wariant 1 (W1) – klasyczny dedykowany pas auto-

busowy wydzielony na prawym pasie, na odcinku  
„leśnym” w kierunku centrum Gdyni,

•	 Wariant 2 (W2) – kontrapas autobusowy w kierunku 
centrum, wydzielony czasowo na jezdni prowadzącej 
ruch w przeciwnym kierunku (do Obwodnicy).

Istotnym elementem analizy było porównanie bardziej 
zaawansowanego rozwiązania w postaci kontrapasa auto-
busowego względem mniej kosztownego i inwestycyjnego 
wariantu w postaci klasycznego pasa autobusowego na od-
cinku „leśnym”. Wyniki rzeczywistych oraz obliczonych 
w ramach badań symulacyjnych czasów przejazdów auto-
busów przedstawiono w tabeli 1. 

Porównanie w wariancie bazowym średnich czasów 
przejazdu pozyskanych z pomiarów z czasami obliczonymi 
z wykorzystaniem symulacji wskazuje na przydatność opra-
cowanego modelu w szacowaniu efektywności analizowa-
nych rozwiązań. Analiza wariantów usprawnień prowadziła 
do wniosków, że w przypadku wdrożenia rozwiązania za-
kładanego w wariancie 1 (wydzielenie dedykowanego pasa 
autobusowego na jezdni w kierunku Śródmieścia i pozosta-
wienie jednego pasa dla ruchu samochodowego) spowoduje 

powstawanie kolejki pojazdów sięgającej Obwodnicy 
Trójmiasta, co ze względu na pogorszenie poziomu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz znaczne pogorszenie wa-
runków ruchu zarówno w układzie lokalnym, jak i na dro-
dze ekspresowej, nie jest wskazane. Kolejka pojazdów przy-
czyniałyby się do znacznego ograniczenia dostępności 
planowanego pasa autobusowego (oczekiwanie autobusów 
w kolejce pojazdów i znaczne straty czasu przed wjecha-
niem na pas autobusowy). Skutkiem powyższego nastąpi-
łoby wydłużenie czasu dojazdu do pasa autobusowego 
w okresie szczytu, niwelując zysk uzyskany na samym de-
dykowanym pasie. Niewielkie korzyści dla transportu zbio-
rowego oraz duże straty dla transportu indywidualnego 
spowodowałoby negatywny odbiór rozwiązania przez 
mieszkańców. Potencjalnym ograniczeniem, które zidenty-
fikowano podczas analizy rozwiązania zaproponowanego 
w wariancie 2, było zakończenie kontrapasa, pozwalające 
na włączenie się autobusu z powrotem na przeciwległą 
jezdnię. Ostatecznie zaproponowano w tym miejscu sygna-
lizację świetlną wzbudzaną przez dojeżdżający autobus, 
który otrzymuje priorytet. W wariancie 2 nie zaobserwo-
wano pogorszenia warunków ruchu pojazdów jadących w kie-
runku centrum. Ze względu na stosunkowo niskie wartości 
natężeń ruchu wydzielenie kontrapasa nie powodowało 
również widocznego pogorszenia warunków ruchu na jezd-
ni prowadzącej w kierunku Obwodnicy. W przypadku 
jezdni, na której założono wydzielenie kontrapasa, ze 
względów bezpieczeństwa ruchu zostało przyjęte czasowe 
ograniczenie prędkości z 70 km/h do 50 km/h, co wiązało 
się z wydłużeniem czasu przejazdu samochodów o 20 se-
kund na odcinku około 1 km. Przeprowadzone badania sy-
mulacyjne pozwoliły na wstępną ocenę efektywności i za-
sadności zakładanych zmian w organizacji ruchu oraz wy-
bór do dalszych analiz i realizacji rozwiązania z jednej strony 
bardziej atrakcyjnego dla podróżujących transportem zbio-
rowym, z drugiej nie wpływającego w widoczny sposób na 
warunki ruchu transportu indywidualnego.

Zasady funkcjonowania wdrożonego rozwiązania
Zmienny kierunek ruchu w Polsce jest nowatorskim roz-
wiązaniem. Wprowadzanie tego typu rozwiązań na na-
szych drogach ma charakter incydentalny i związany jest 
z wystąpieniem zdarzeń drogowych, pracami budowlanymi 
lub utrzymaniowymi. Brak takich rozwiązań może wynikać 
między innymi stąd, że na polskich drogach niewiele jest 
szerokich, dwukierunkowych przekrojów jednoprzestrzen-
nych, które pozwoliłyby na wprowadzanie takich rozwiązań 
bez znacznego wpływu na warunki i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Kolejnym powodem braku takich rozwiązań 
może być brak szczegółowych przepisów i wytycznych 
w zakresie stosowania metody zmiennokierunkowej orga-
nizacji ruchu lub sterowania ruchem na pasach. Na świecie 
rozważane rozwiązania badane są i stosowane od wielu lat 
w kontekście optymalnego wykorzystania przepustowości 
istniejącej infrastruktury transportowej w sterowaniu ru-
chem w godzinach szczytowych, podczas imprez masowych 
lub sytuacjach kryzysowych, w których okresowo następuje 

Średni czas przejazdu autobusów pomiędzy przystankami  
w ciągu ul. Chwarznieńskiej

Odcinek pomiarowy Pomiar [s] Czasy przejazdu w modelu [s]

W0 W0 W1 W2 

Okrężna – Sosnowa 507 540 292 227

Sosnowa – Nauczycielska 68 60 74 86

Nauczycielska – Witomino 131 120 160 158

Tabela 1
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zmiana rozkładu ruchu i wartości natężeń w sieci drogowej 
[25], [26], [27]. 

Stosowane w innych krajach rozwiązania stanowiły 
podstawę do przedstawienia założeń dla innowacyjnego 
kontrapasa autobusowego władzom miasta Gdyni. Pod 
koniec roku 2018 został zrealizowany projekt techniczny, 
a w połowie 2019 roku zostało przyznane współfinansowa-
nie przez wojewodę pomorskiego w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów inwesty-
cji. Realizacja przedsięwzięcia kosztowała około 4,1 mln zł. 
Kontrapas autobusowy został wytyczony na odcinku 
o długości 1,1 km pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą 
Okrężną a miejscem zmiany przekroju ulicy Chwarz-
nieńskiej. Ze względu na brak skrzyżowań i przystanków 
na odcinku kontrapasa zaprojektowanie organizacji ruchu 
nie uwzględniało wyzwań związanych z dostosowaniem 
elementów sieci ulicznej, w których występuje wiele punk-
tów kolizji. Ze względu na powyższe nie wyznaczono kon-
trapasa bezpośrednio w miejscu lokalizacji przystanków 
autobusowych na początku i końcu odcinka. Natomiast 
dzięki położonemu bezpośrednio przed początkiem kon-
trapasa skrzyżowaniu z sygnalizacja świetlną ze śluzą dla 
pojazdów transportu zbiorowego autobus może bezkoli-
zyjnie wjechać na dedykowany pas. Projekt techniczny zo-
stał zrealizowany na podstawie wytycznych Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni, które zakładały konieczność dołączenia 
kontrapasa do funkcjonującego w Trójmieście systemu 
TRISTAR. Stosowane obecnie urządzenia i oprogramowa-
nie do zarządzania ruchem umożliwia gromadzenie i prze-
twarzanie danych o ruchu w czasie rzeczywistym. Za po-
mocą nowoczesnych, inteligentnych systemów sterowania 
ruchem można szybko i dynamicznie otwierać i zamykać 
pasy lub całe drogi, a nawet zmieniać kierunki ruchu na 
pasach w oparciu o statystyki historyczne lub bieżące dane, 
tak aby przepustowość drogi mogła być dynamicznie 
zmieniana w zależności od zapotrzebowania. Gwałtowne 
zmiany mogą jednak dezorientować kierowców [28]. 
Główne elementy, które umożliwiły realizację rozwiązania 
zgodnie z przepisami określonymi głównie w „Szcze-
gółowych warunkach technicznych dotyczących znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach”, 
to sygnalizatory S4 i S7 podłączone do sterownika sygna-
lizacji świetlnej, sterujące ruchem na pasach ruchu oraz 
znaki zmiennej treści, informujące o zasadach zmiennej 
organizacji ruchu i stymulujące bezpieczne zachowania 
kierowców. Sterownik sygnalizacji wraz ze znakami został 
podłączony do eksploatowanej przez ZDiZ aplikacji 
VTcenter, a tym samym rozszerzył możliwości systemu 
TRISTAR o kolejne funkcjonalności, bazując na już istnie-
jących. Takie podejście ograniczyło koszty wdrożenia do 
budowy elementów zmiennego oznakowania kontrapasa 
oraz integracji na poziomie informatycznym, dzięki czemu 
nie było potrzeby opracowywania nowego oprogramowa-
nia, a można było zaadaptować już istniejące. W zakresie 
znaków zmiennej treści zastosowano dwa rodzaje urzą-
dzeń. Poza najczęściej stosowanymi znakami elektronicz-

nymi z diodami LED zdecydowano, że podstawowymi 
znakami określającym aktualną organizację ruchu będą 
dwa znaki pryzmatyczne. Tego typu znaki pozwalają 
w ograniczonym zakresie zmieniać treści, ale podstawową 
ich zaletą jest możliwość przekazywania informacji w przy-
padku braku zasilania. Lokalizację znaków pryzmatycz-
nych oraz treści przekazywane przez znaki podczas uru-
chomionego kontrapasa przedstawiono schematycznie na 
rysunku 4. W zależności od bieżącej organizacji ruchu po-
kazywany jest znak „droga jednokierunkowa” lub „droga 
dwukierunkowa”. Na początku kontrapasa ustawiono 
znak „zakazu wjazdu” z uwagą „Nie dotyczy ZKM”, kie-
dy pas jest uruchomiony lub w przypadku, gdy jest wyłą-
czony jedynie „zakaz wjazdu”. Obecnie zastosowany spo-
sób oznakowania nie uprawnia do wjazdu na dedykowany 
pas, np. pojazdów elektrycznych oraz innych pojazdów 
niż pojazdy Zarządu Komunikacji Miejskiej. Oczywiście 
z pasa mogą korzystać pojazdy służb ratowniczych i pre-
wencyjnych.

Procedura uruchomiania kontrapasa trwa kilka minut, 
ponieważ najpierw zgodnie z przepisami i ze względu na 
warunki bezpieczeństwa ruchu należy sukcesywnie zamy-
kać odcinki lewego pasa dla pojazdów jadących w kierunku 
Obwodnicy. W tym celu wykorzystano sygnalizatory S4 
i S7, przy czym te drugie odpowiadają za wyświetlanie żół-
tego sygnału z symbolem strzałki skierowanej w prawą 
stronę, w postaci strzałki stałej, jeżeli na następnym sygna-
lizatorze S4 jest symbol czerwonego sygnału X lub strzałki 
migającej, jeżeli na następnym sygnalizatorze S7 jest wy-
świetlana strzałka stała. W aktualnie obowiązujących prze-
pisach brakuje szczegółowych wymagań dotyczących dłu-
gości trwania sekwencji sygnałów na sygnalizatorach S7 
w aspekcie zmiany kolejno występujących po sobie sygna-
łów na sygnalizatorach na sygnał X. Na rysunku 4 przed-
stawiono wyświetlane sygnały dla scenariusza z w pełni 
uruchomionym kontrapasem. W przypadku znaków 
zmiennej treści LED nie pojawia się żadna informacja nad 
zamkniętym lewym pasem ruchu, a nad prawym pasem 
naprzemiennie wyświetlany jest zakaz wyprzedzania i ogra-
niczenie prędkości do 50 km/godz. Środkowy znak infor-
muje o tym, który pas jest dedykowany poszczególnym 
rodzajom pojazdów w poszczególnych kierunkach ruchu. 
Na górnym wierszu wyświetlane są naprzemiennie komu-
nikaty „ZMIANA ORG. RUCHU” i „JEDŹ PRAWYM 
PASEM”. Informacja dla kierowców autobusów, wjeżdżają-
cych na kontrapas o ograniczeniu prędkości i ruchu dwu-
kierunkowym na jezdni, przekazywana jest na jego począt-
ku również za pośrednictwem znaku zmiennej treści. 

Obecnie dedykowany pas uruchamiany jest manualnie. 
Decyzja o uruchomianiu kontrapasa podejmowana jest 
przez operatora na podstawie obserwacji długości kolejki 
przed i za miejscem zmiany przekroju drogi. Jednocześnie 
obserwacji podlegają czasy przejazdu pojazdów w ciągu uli-
cy Chwarznieńskiej, których pomiar odbywa się za pośred-
nictwem skanerów rejestrujących pojawiające się urządze-
nia Bluetooth/WiFi. Wyniki pomiarów ze skanerów (pierw-
szy z nich zainstalowany jest na początku kontrapasa, drugi 
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na jego końcu, a trzeci na głównym skrzyżowaniu w cen-
tralnej części dzielnicy Witomino) są na bieżąco przesyłane 
do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni. 
Trwają prace nad ustaleniem warunków brzegowych 
i wdrożeniem rozwiązania, które pozwoli na uruchamianie 
kontrapasa w sposób półautomatyczny, sugerując operato-
rowi jego włączenie, a w przypadku pozytywnych testów 
w sposób automatyczny. Planowane rozwiązanie pozwoli 
na optymalizację decyzji o włączeniu kontrapasa poprzez 
redukcję liczby przypadków, w których operator nie ma 
pewności czy uruchomienie przyczyni się do zmniejszenia 
strat czasu pojazdów transportu zbiorowego lub w porę nie 
zauważa konieczności podjęcia działań. 

System bezpieczeństwa i oznakowania powinien być 
opracowany w sposób, który zachęca do użytkowania, mi-
nimalizując jednocześnie prawdopodobieństwo występo-
wania sytuacji niebezpiecznych związanych z funkcjonowa-
niem obiektu. Właściwa komunikacja i udział społeczeń-
stwa są kluczowe dla zapewnienia sukcesu rozwiązania. 
Zasadne jest wskazanie najlepszych lokalizacji do wdroże-
nia rozwiązania i upewnienie się, czy społeczeństwo rozu-
mie koncepcję i funkcjonowanie rozwiązania. Oznakowanie 
powinno być dobrze widoczne i zlokalizowane tak, aby 
w prosty sposób przekazywać informacje o aktualnej orga-
nizacji ruchu i zasadach poruszania się po pasach. Urządzenia 
obsługujące ruch zmiennokierunkowy wymagają również 
stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających wyświetlanie 
błędnych lub sprzecznych komunikatów. Obawa o pogor-
szenie poziomu bezpieczeństwa może stanowić jedną 
z głównych przeszkód we wdrażaniu pasów zmiennokie-
runkowych. Raporty sugerują wzrost liczby zdarzeń drogo-
wych w obszarach, na których realizuje się te innowacyjne 
koncepcje, szczególnie w początkowej fazie po uruchomie-
niu. Główną przyczyną zdarzeń są ograniczenia w zrozu-

mieniu rozwiązania przez kierowcę oraz świadome lub wy-
nikające z niezrozumienia nieprzestrzeganie przepisów ru-
chu drogowego [26], [29]. Aspekty bezpieczeństwa ruchu 
drogowego były jednymi z najczęściej poruszanych podczas 
dyskusji nad opisywanym w artykule rozwiązaniem. 
Podstawowe założenia przyjęto na podstawie sterowania 
ruchem na pasach, stosowanym w tunelach lub na drogach 
ekspresowych i autostradach. W Polsce zakres wdrożeń z za-
kresu usług ITS (usług Inteligentnych Systemów 
Transportu) do tej pory w zakresie sterowania na pasach 
ogranicza się jedynie do tuneli [30], [31]. Można zatem 
założyć, że kierowcy wcześniej niezapoznani z tego typu 
rozwiązaniami mogą mieć trudność w poprawnej ich inter-
pretacji. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców, rzad-
ko spotykanym również na drogach europejskich, jest kie-
rowanie na zamknięty dla danego kierunku pas pojazdów 
jadących z naprzeciwka. Ze względu na powyższe przez 
pierwszy tydzień od uruchomienia rozwiązania zmienne 
oznakowanie kontrapasa było włączane podczas szczytu 
porannego pod nadzorem policji bez dopuszczenia ruchu 
autobusów w celu przyzwyczajenia kierowców do planowa-
nych zmian w organizacji ruchu. W tym czasie policjanci 
zatrzymywali i pouczali kierowców, którzy niezgodnie ze 
wskazaniami sygnalizatorów i znaków zmiennej treści po-
ruszali się lewym pasem ruchu przeznaczonym dla autobu-
sów. Jednocześnie poprzez lokalne media informowano 
szczegółowo o zasadach poruszania się w warunkach zmie-
nionej organizacji ruchu. Podczas obserwacji zachowań kie-
rowców zidentyfikowano niebezpieczne manewry, których 
częstotliwość w miarę czasu funkcjonowania rozwiązania 
spada i jest obecnie incydentalna. Niektórzy kierowcy po-
ruszają się lewym pasem ruchu przeznaczonym dla autobu-
sów nadjeżdżających z naprzeciwka na dłuższym odcinku 
kontrapasa, co może świadczyć o braku znajomości rozwią-
zań oznakowania i braku spostrzegawczości. Drugim ty-
pem zachowań jest prawdopodobnie świadoma jazda krót-
kim odcinkiem lewego pasa jedynie podczas wyprzedzania 
innych pojazdów pomimo zakazu tego manewru. 
Zaobserwowano również przypadki wjazdu nieuprawnio-
nych pojazdów na kontrapas zgodnie z kierunkiem jazdy 
autobusów. Kontrapas został po raz pierwszy w pełni uru-
chomiony (z dopuszczeniem ruchu autobusów) 16 grudnia 
2019 roku w obecności i pod stałym nadzorem policji. 
Podczas pierwszych czterech dni od pełnego uruchomienia 
kontrapas funkcjonował przez 14 godzin. Najwcześniejsze 
włączenie podczas szczytu porannego odnotowano około 
godziny 6:45, a wyłączenie odbyło się najpóźniej około go-
dziny 12:00. Czas funkcjonowania rozwiązania zależny był 
od stopnia zatłoczenia ulicy Chwarznieńskiej i długości ko-
lejki pojazdów w miejscu zmiany przekroju jezdni. W ciągu 
pierwszych czterech dni kontrapas umożliwił redukcję strat 
czasu 135 autobusom [32]. 

Podsumowanie

Przedstawione w artykule rozwiązanie jest pierwszym 
wdrożeniem w zakresie dedykowanego pasa autobuso-
wego w ruchu zmiennokierunkowym w Polsce. Pomimo 

Rys. 4. Schemat scenariusza organizacji ruchu z uruchomionym kontrapasem autobusowym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ZDiZ Gdynia i openstreetmap.org

Rys. 5. Oznakowanie kontrabuspasa: a) przed wjazdem dla autobusów, b) dla ruchu ogólnego 
Fot. K. Żarski. 
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obaw związanych z pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu, 
w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania kontrapa-
sa nie odnotowano zdarzenia drogowego. Obserwowane 
przypadki nieprawidłowych manewrów mają miejsce coraz 
rzadziej, jednak niektórzy kierowcy świadomie naruszają 
przepisy ruchu drogowego. Rozwiązanie zostało zaakcep-
towane społecznie ze względu na znaczne oszczędności 
czasu przejazdu transportem zbiorowym przy jednocze-
snym braku pogorszenia warunków ruchu dla kierowców 
samochodów. Niewielkie korzyści pasażerów transportu 
zbiorowego oraz duże straty dla transportu indywidualne-
go spowodowałyby negatywny odbiór rozwiązania wśród 
mieszkańców. Wstępna analiza czasów przejazdu wskazuje 
na skrócenie czasu przejazdu transportem zbiorowym, a z 
obserwacji wynika, że kolejki pojazdów się nie wydłużyły. 
W artykule przedstawiono analizy, które stanowiły pod-
stawę wdrożenia rozwiązania. Zaprezentowana metodyka 
analizy czasów przejazdu będzie pomocna w oszacowa-
niu efektywności wdrożenia kontrapasa, jednakże w celu 
dokonania ostatecznej oceny oraz monitorowania zmian 
konieczna jest analiza danych z dłuższego okresu czasu. 
W ramach przyszłych badań ocenie zostanie również pod-
dany wpływ wdrożenia na podział zadań przewozowych. 
Zebrane dane będą stanowić wartościowy materiał do 
przygotowania bardziej szczegółowych modeli symulacyj-
nych, które pozwolą na testowanie szczegółowych uspraw-
nień w organizacji ruchu i zmianę parametrów sterowania 
oraz opracowanie algorytmu automatycznego uruchamia-
nia kontrapasa. 
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Streszczenie:  Obsługa transportem zbiorowym centrum miasta stanowi 
bardzo duże wyzwanie. Z jednej strony należy bowiem zachować walo-
ry historyczne i kulturowe tego obszaru, z drugiej zaś zaspokoić rosnące 
potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców i użytkowników tego obszaru. 
Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ukształto-
wanie przystanków zlokalizowanych w centrum i w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie. Także, kształtując przebieg poszczególnych linii transportu 
zbiorowego, należy zwrócić baczną uwagę na ich wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie centrum miasta. Działania te powinny być zintegrowane 
z rozwojem infrastruktury dla ruchu pieszego oraz ograniczeniami dla 
ruchu samochodowego. Te ostatnie stanowią bardzo istotną zachętę do 
korzystania z transportu zbiorowego przez nowych użytkowników.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, obsługa transportowa centrów 
miast, przystanki w centrach miast.

Problemy obsługi transportem zbiorowym 
centrum miasta1

Wprowadzenie

Centrum jest to część miasta charakteryzująca się koncentra-
cją obiektów administracyjnych, usługowych i kulturalnych. 
W tym obszarze zlokalizowane są zazwyczaj obiekty admi-
nistracji lokalnej, ale również regionalnej, a w przypadku 
największych miast także i wojewódzkiej. Bardzo często cen-
trum stanowi najstarszą część miasta, a co za tym idzie jest 
obszarem zabytkowym, który z tego powodu podlega szcze-
gólnemu nadzorowi konserwatora zabytków. Najbardziej 
wartościowe z nich wpisane zostały na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Szczególnym przypadkiem jest Kraków, 
który znalazł się wśród pierwszych miejsc na liście sporządzo-
nej w 1978 roku jako „zespół obejmujący Wawel oraz całe 
Stare Miasto z układem sieci ulic”. Dwa lata później na tę 
listę wpisano: Stare Miasto w Warszawie (1980), Zamościu 
(1992) oraz Toruniu (1997). W takich przypadkach na wła-
dzach miast spoczywa szczególny obowiązek zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania tego obszaru, którego ele-
mentem jest zagwarantowanie prawidłowej obsługi trans-
portowej ze szczególną rolą transportu zbiorowego.

Oprócz walorów historycznych centrum stanowi najwięk-
szą koncentrację przestrzeni publicznych w mieście. Ponadto 
jest miejscem, w którym znajdują się najbardziej charaktery-
styczne dla tego miasta budynki, a także tym, z którym iden-
tyfikują się jego mieszkańcy. Dodatkowo duża koncentracja 
obiektów usługowych zlokalizowanych w obiektach histo-
rycznych o wysokich walorach powoduje, że centrum miasta 
tętni życiem przez znaczną część doby, a co za tym idzie wy-
maga prawidłowej obsługi transportem zbiorowym nie tylko 
w okresie dnia, ale także w godzinach późnowieczornych czy 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.

nawet nocnych. Dlatego też system transportowy i związana 
z tym sieć uliczna stanowią nie tylko element warunkujący 
prawidłowe funkcjonowanie centrum miasta, ale także bar-
dzo często element dziedzictwa historycznego. Przykładem 
takiego obiektu jest Barbakan i Brama Floriańska, które 
w średniowieczu stanowiły główny wjazd do Krakowa z kie-
runku północnego, natomiast w roku 1872 poprowadzona 
została tamtędy pierwsza linia tramwajowa w Krakowie. 
Pozostałością po niej do czasów współczesnych są ślady po 
trakcji oraz pantografach w postaci wyżłobień w kamieniach 
piaskowca tworzących oblicowanie Bramy Floriańskiej (fot. 1). 
Innym przykładem jest pozostawienie dawnych szyn tram-
wajowych na ulicy Szewskiej, w ciągu której przebiegała dru-
ga linia tramwajowa w Krakowie.

Dążąc do zapewnienia prawidłowej obsługi transporto-
wej centrum należy dążyć do ograniczenia ruchu samocho-
dowego. Trzeba pamiętać, że centra miast charakteryzują 
się gęstą siecią uliczną o dosyć wąskich przekrojach, które 
wytyczone zostały często w okresie średniowiecza, gdy 
ogromna większość ówczesnych mieszkańców poruszała się 
po mieście pieszo. Z tego też względu nie jest możliwym 
zaspokojenie w pełni potrzeb komunikacyjnych samocho-
dem. Potrzebuje on bardzo dużo przestrzeni, a na obszarze 
centrum jest ona niezwykle deficytowa. W związku z tym 
na terenie centrum należy dokonać wyodrębnienia sieci ulic 
przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego, ulic, na któ-
rych dopuszcza się ograniczony ruch samochodowy (zezwa-
lając na wjazd wyłącznie mieszkańcom centrum oraz w bar-
dzo ograniczonym stopniu dla osób tam pracujących) oraz 
ulic ogólnodostępnych, ale o ruchu uspokojonym. Na tych 
ulicach dodatkowo wprowadza się strefy płatnego parko-
wania, które są sukcesywnie powiększane. 

Fot. 1.  
Współczesne pozostałości po przejaz-

dach tramwajów pod Bramą Floriańską 
w Krakowie (zdjęcie własne autora)
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Przykładem takim jest Kraków, gdzie strefa płatnego par-
kowania obejmuje nie tylko centrum, ale także osiedla z nim 
sąsiadujące. Ponadto od przełomu roku 2019/2020 stawki za 
parkowanie uległy urealnieniu w związku z wprowadzonymi 
zmianami w ustawie o drogach publicznych [1]. Działania te 
należy uznać jako zniechęcające do wykorzystywania samo-
chodu przy dojazdach do centrum miasta. W zamian jednak 
władze miasta winny zaoferować sprawny, wysokiej jakości 
transport zbiorowy. W tym celu, redukując ruch samochodo-
wy w centrum, winno dążyć się do pozostawienia na jego ob-
szarze linii tramwajowych i autobusowych. W przypadku 
tramwajów egzekwowanie ograniczeń w ruchu samochodo-
wym jest łatwiejsze, bowiem na pewnych odcinkach ulic 
można pozostawić wyłącznie tramwaje i wówczas każdy sa-
mochód pojawiający się na takim odcinku należy uznać za 
łamiący zakaz wjazdu. W przypadku autobusów czy trolejbu-
sów takie ograniczenia są zdecydowanie trudniejsze i wyma-
gają dodatkowych inwestycji. Za takie można uznać specjalne 
śluzy polegające na wykorzystaniu chowających się w jezd-
niach specjalnych słupkach na czas przejazdu pojazdu trans-
portu zbiorowego (fot. 2 i 3). Identyfikacja takiego pojazdu 
może odbywać się na podstawie wysłanego przez pojazd sy-
gnału lub wideo detekcji tablic rejestracyjnych.

Linie transportu zbiorowego mogą przebiegać w bezpo-
średnim sąsiedztwie obiektów zabytkowych. Stosując no-
woczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, można 
zredukować niekorzystne oddziaływania na zabytki. Do 
takich rozwiązań w zakresie transportu tramwajowego za-
licza się torowiska tłumiące drgania poprzez ułożenie na 
specjalnych podkładkach wibroizolacyjnych. W zakresie 
linii autobusowych istnieje możliwość wprowadzenia tabo-
ru o mniejszej pojemności wywołującego mniejszy hałas 
i drgania. Można to także osiągnąć, wykorzystując specjal-
ne nawierzchnie bitumiczne z dodatkiem gumy, które jed-
nak niechętnie są stosowane na ulicach o charakterze histo-
rycznym i reprezentacyjnym, bowiem na takich ulicach 

preferuje się nawierzchnie z kostki kamiennej, jako posia-
dające wyższe walory estetyczne, po których przejazd jed-
nakże wywołuje zdecydowanie większy hałas.

Innym działaniem zwiększającym znaczenie transportu 
zbiorowego w obsłudze centrum jest powiązanie stref ru-
chu pieszego z przystankami transportu zbiorowego. 
Przyczynia się to do zwiększenia atrakcyjności tego typu 
podróży poprzez skrócenie odległości dojścia pieszego do 
najbardziej atrakcyjnej części miasta. 

Należy także pamiętać, że transport zbiorowy jest zde-
cydowanie bardziej przyjazny dla środowiska niż transport 
samochodowy. Takie środki transportu jak tramwaj czy tro-
lejbus są systemowo mniej uciążliwe dla środowiska, gdyż 
wykorzystują do napędu energię elektryczną. Z kolei 
w przypadku autobusów w ciągu kilku ostatnich lat nastą-
piła w większości miast radyklana wymiana taboru na speł-
niający współczesne normy czystości spalin. Takim miastem 
jest np. Kraków, w którym od roku 2019 kursują wyłącznie 
autobusy spełniające co najmniej normę EURO5. Jest to 
o tyle ważne, gdyż jak wynika z danych statystycznych, 
średni wiek zarejestrowanego w Polsce samochodu osobo-
wego wynosi blisko 14 lat. Dodatkowo w wielu miastach 
wprowadza się autobusy elektryczne, które w pierwszej ko-
lejności kierowane są na linie obsługujące centrum miasta. 
Takim przykładem jest Wiedeń, gdzie już od kilku lat w cen-
trum miasta poruszają się wyłącznie autobusy o napędzie 
elektrycznym. Dzięki takim działaniom można przyczynić 
się do wspomożenia działań rewaloryzacyjnych, bowiem ze 
względu na gęstą zabudowę, wąskie ulice i centralne poło-
żenie w mieście jest to obszar trudno przewietrzalny, gdzie 
obserwuje się najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Planując układ linii transportu zbiorowego, należy zwrócić 
uwagę na zapewnienie odpowiedniej zdolności, szczególnie na 
liniach dowozowych do centrum. Powinna ona być zapewnio-
na na możliwie wysokim poziomie, zwłaszcza w zakresie wpro-
wadzenia ograniczeń w ruchu samochodowym na obszarze 
centrum, gdy transport zbiorowy winien wówczas spełniać 
rolę głównego środka dostępu do centrum miasta. Przepełnione 
pojazdy transportu zbiorowego mogą być czynnikiem znie-
chęcającym do rezygnacji z samochodu przy dojazdach do cen-
trum. Dodatkowo do obsługi takich linii powinien być wyko-
rzystywany tabor najnowocześniejszy, który będzie czynnikiem 
zachęcającym do rezygnacji z własnego samochodu. Ponadto 
w centrum, z racji bardzo dużej koncentracji osób, wymiana 
taboru na nowoczesny jest najbardziej zauważalna, a co za tym 
idzie efekt wprowadzenia nowoczesnego taboru jest najsilniej-
szy. Nowoczesny tabor jako bardziej przyjazny dla środowiska 
przynosi efekty w postaci mniejszej emisji zanieczyszczeń i niż-
szego poziomu hałasu co jest także bardzo istotne.

Zasady lokalizacji przystanków transportu zbiorowego

Kształtując infrastrukturę przystankową na obszarze centrum 
miasta, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty [4, 5]:

•	 Lokalizowanie możliwie blisko dużych generatorów 
znajdujących się na obszarze centrum. Można do nich 
zaliczyć urzędy, koncentracje obiektów handlowych i usłu-
gowych, placówki kulturalne i ochrony zdrowia. Bardzo 

Fot. 2.  
Przejazd autobusu przez 
śluzę uniemożliwiającą 
wjazd do centrum Lipska 
innych pojazdów  
(zdjęcie własne autora)

Fot. 3. 
Przykład śluzy dla autobusów 
uniemożliwiającej wjazd  
do centrum Lipska 

innych pojazdów  
(zdjęcie własne autora)
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często ich petentami są osoby starsze, często o ograni-
czonej mobilności zatem dzięki dobremu dostępowi 
transportem zbiorowym zmniejsza się poziom ich wy-
kluczenia społecznego. W miastach o charakterze hi-
storycznym takimi obiektami są budynki zabytkowe 
przyciągające turystów, którzy coraz częściej podróżują 
indywidualnie, a przebywając w dużych miastach, ko-
rzystają z transportu zbiorowego oferującego dużą swo-
bodę w zwiedzaniu i poruszaniu się po mieście. Bardzo 
często obszary centralne są również miejscem spacerów 
mieszkańców w dni wolne od pracy.

•	 Powiązanie ich ze strefami ruchu pieszego. Czynnik ten 
przyczynia się w sposób istotny do podniesienia jakości 
transportu zbiorowego ocenianej z punktu widzenia pa-
sażera. Podróżujący zwracają coraz większą uwagę nie 
tylko na odległość dojścia pieszego do przystanku, ale 
także na jego kontekst przestrzenny. Przemieszczanie się 
ciągami pieszymi prawidłowo i estetycznie ukształtowa-
nymi postrzegane jest jako zdecydowanie mniej uciążli-
we, nawet przy akceptacji zwiększenia odległości dojścia 
do przystanku. Postulat ten należy traktować dwustron-
nie – strefy ruchu pieszego winny być tak kształtowane, 
aby zapewnić dobry dostęp do głównych przystanków 
zlokalizowanych w danym obszarze.

•	 Zapewnienie optymalnej odległości dojścia pieszego do 
przystanków transportu zbiorowego. Na podstawie 
badań w warunkach polskich przyjmuje się na obsza-
rze centrum akceptowalna odległość do przystanku 
transportu zbiorowego wynosi od 300 m dla tradycyj-
nych środków do nawet 500 m dla metra, które jest 
szybszym środkiem. Przyczyni się to nie tylko do wyż-
szej oceny jakości transportu zbiorowego, ale także po-
prawi dostępność do centrum osób niepełnospraw-
nych. Z punktu widzenia transportowego zaliczamy 
do nich nie tylko osoby niepełnosprawne ruchowo lub 
wzrokowo, ale także osoby starsze oraz opiekunów 
z małymi dziećmi. Ma to duże znaczenie w przypadku 
bardziej rozległych stref ruchu pieszego lub obszarów 
ruchu uspokojonego o ograniczonej dostępności dla 
pojazdów transportu zbiorowego. W takim przypadku 
może się okazać, że centrum miasta jest trudno dostęp-
ne dla szeregu osób i grup społecznych, co pogłębi ich 
poczucie wykluczenia społecznego.

•	 Kreowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 
W centrach miast bardzo często dochodzi do przecina-
nia różnych linii komunikacyjnych oraz środków trans-
portu miejskiego. Dlatego też, w miarę możliwości 
terenowych, konieczne jest wykreowanie nowocze-
snych węzłów przesiadkowych zapewniających jak naj-
lepszą integrację przestrzenną pomiędzy różnymi linia-
mi środkami przewozowymi. Istotną przeszkodą może 
być brak wystarczającej przestrzeni w takich punktach 
i brak możliwości jej pozyskania wobec bardzo inten-
sywnej zabudowy oraz jej zabytkowego charakteru. 
Bardzo często takimi miejscami są okolice dworców 
kolejowych i wówczas dodatkowo osiągany jest efekt 
integracji z transportem regionalnym. 

•	 Zapewnienie odpowiedniej przepustowości węzłów 
przesiadkowych. W centrach bardzo często lokalizo-
wane są najważniejsze w skali miasta węzły przesiad-
kowe. Bardzo często zwarta zabudowa i brak odpo-
wiednio dużej przestrzeni istotnie utrudniają 
prawidłowe ich ukształtowanie. Warunek przepusto-
wości należy sprawdzić także na przystankach po-
średnich o dużych potokach pasażerskich. Wówczas 
wydłużony czas wymiany pasażerów może powodo-
wać tworzenie się kolejek pojazdów przy dojeździe do 
przystanku. Rozwiązaniem może być wydłużenie pe-
ronów przystankowych i krawędzi wymiany pasaże-
rów, co jednak w przypadku zwartej zabudowy, jaka 
jest w centrum miasta oraz gęstej sieci ulicznej i ma-
łego odstępu pomiędzy skrzyżowaniami, może być 
trudne do wprowadzenia.

•	 Kontekst przestrzenny architektury przystanku. Bar-
dzo często przystanki zlokalizowane są w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów historycznych lub reprezentacyj-
nych. Wówczas w zależności od obowiązujących wy-
tycznych zależy ich standard wyposażenia: tylko słupek 
z oznaczeniem przystanku i rozkładami jazdy czy też 
bardziej rozbudowana wiata wyposażona w ławki czy 
inne elementy towarzyszącej infrastruktury. Ponadto 
forma architektoniczna wiaty przystankowej może na-
wiązywać do charakteru sąsiadujących obiektów: od 
form inspirowanych historią (bardzo często występują-
cych w miastach polskich) do bardzo nowoczesnych, 
będących często w kontraście do otaczających budyn-
ków (rozwiązanie często występujące w miastach nie-
mieckich czy francuskich).

•	 Wyposażenie przystanków w centrum zapewniające 
dostępność osób niepełnosprawnych. Obszar centrum 
jest wskazywany przez osoby niepełnosprawne, jako 
ten, od którego należy w sposób kompleksowy zacząć 
wdrażać rozwiązania mające na celu dostosowanie in-
frastruktury transportowej dla osób o ograniczonej 
mobilności. Ma to na celu ograniczenie ich wyłączenia 
społecznego o podłożu transportowym i istotnie zwięk-
sza ich uniezależnienie od pomocy innych osób. Należy 
przy tym pamiętać, że rozwiązania te służą także in-
nym pasażerom i mają na celu podniesienie komfortu 
podróżowania transportem zbiorowym. Dodatkowo 
należy pamiętać, że w ostatnich latach nastąpiła rady-
kalna wymiana taboru na niskopodłogowy w miastach 
polskich – w przypadku trolejbusów czy autobusów 
bardzo istotna (w wielu miastach tabor wysokopodło-
gowy został całkowicie wyeliminowany), a w przypad-
ku tramwajów wymiana jest znacząca (ze względu na 
wyższy koszt zakupu tramwaju wymiana taboru jest 
powolniejsza). 

•	 Możliwość wykorzystania kwartałów ulic jako pętli koń-
cowych. Na obszarze centrum miasta, które jest bardzo 
intensywnie zabudowane, niezwykle trudno jest zlokali-
zować przystanek końcowy. Dlatego też możliwym jest 
wykorzystanie kwartałów ulic (które ze względu na gę-
stą sieć ulic posiadają stosunkowo małe wymiary) do 
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lokalizowania przystanków końcowych dla linii o cha-
rakterze promienistym. Łatwiej jest to zorganizować 
w przypadku linii autobusowych czy trolejbusowych, 
nieco trudniej w przypadku tramwajów ze względu na 
zdecydowanie większy promień skrętu.

Wykorzystanie poszczególnych środków  
miejskiego transportu zbiorowego do obsługi centrum
Autobus jest najczęściej spotykanym środkiem miejskiego 
transportu zbiorowego. Jego podstawową zaletą w obsłu-
dze centrum, zwłaszcza o historycznym układzie ulic często 
dodatkowo jeszcze wąskich, jest możliwość zastosowania 
taboru o zróżnicowanej wielkości. Stosując jednakże ta-
bor o niskiej pojemności, istnieje konieczność wprowadze-
nia wysokiej częstotliwości kursowania pojazdów celem 
zaspokojenia potrzeb dużych potoków pasażerskich. Ze 
względu na dużą elastyczność eksploatacyjną istnieje duża 
swoboda w kształtowaniu przebiegu linii. Dodatkowym 
atutem w warunkach polskich jest fakt, że w większości 
miast w ostatnich latach nastąpiła wymiana taboru na no-
woczesne pojazdy spełniające wysokie normy czystości spa-
lin. Ponadto na coraz szerszą skalę wprowadzany jest tabor 
elektryczny, którego funkcjonowanie nie powoduje emisji 
zanieczyszczeń na obszarze centrum, a dodatkowo przyczy-
nia się do znaczącego obniżenia poziomu hałasu.

Drugim środkiem transportu zbiorowego wykorzystywa-
nym w obsłudze miast jest tramwaj. Jest to środek najstarszy 
spośród stosowanych współcześnie w miastach i stąd bardzo 
często występujący na obszarach centrów miast. W wielu 
przypadkach pierwsze linie tramwajowe powstające w dru-
giej połowie XIX wieku miały za zadanie powiązanie cen-
trum miasta z dworcami kolejowymi, które wówczas położone 
były na obrzeżach ówczesnych miast. Na przestrzeni dziesię-
cioleci bardzo często dokonywano redukcji sieci tramwajowej 
na obszarach centrów miast (np. w Krakowie, gdzie linie 
tramwajowe zostały w roku 1953 zlikwidowane na obszarze 
rynku, czy we Wrocławiu, gdzie pierwotnie bardzo gęsta sieć 
linii tramwajowych wynikała z funkcjonowania w mieście 
trzech niezależnych przewoźników tramwajowych, z których 
każdy posiadał własną infrastrukturę), jednakże podstawowe 
jej elementy pozostały do dnia dzisiejszego. Dodatkowo na 
przestrzeni wielu dziesięcioleci mieszkańcy przyzwyczaili 
się do infrastruktury tramwajowej i potencjalnej jej inge-
rencji w historyczny krajobraz miasta. Nowością jest moż-
liwość wyposażenia pociągów tramwajowych w urządzenia 
do magazynowania energii, które umożliwiają jazdę bez 
zasilania nawet na długości do 3 km. Takie rozwiązanie 
wdrożone zostanie w Krakowie, gdzie 3 pojazdy spośród 
obecnie sukcesywnie wdrażanych do eksploatacji będą wy-
posażone w tego typu rozwiązanie, natomiast w pozosta-
łych pojazd będzie ono możliwe do wdrożenia. W związku 
z tym pojawiają się śmiałe wizje likwidacji trakcji tramwa-
jowej na obszarze centrum miasta. Istotną wadą tramwaju 
na obszarze śródmieścia, zwłaszcza o charakterze histo-
rycznym, są drgania wywołane przejazdem po przestarza-
łych lub nienależycie utrzymanych torowiskach. Obecnie 
jednak coraz powszechniejsze i doskonalsze są rozwiązania 

nowoczesnych torowisk eliminujące drgania pochodzące od 
kół tramwajów.

Trzecim środkiem transportu zbiorowego występują-
cym w miastach jest trolejbus. Jego podstawową zaletą jest 
brak emisji zanieczyszczeń powietrza w miejscu poruszania 
się oraz niski poziom hałasu. Jego podstawową wadą jest 
trakcja elektryczna wymagająca częstego podwieszania, co 
ma bardzo duże znaczenie w obszarach, gdzie przywiązuje 
się uwagę do estetyki przestrzeni publicznej. Na przykład 
na obszarach o charakterze zabytkowym, gdzie trakcja tro-
lejbusowa może stanowić istotną ingerencję w krajobraz 
i brak harmonii z budynkami historycznym. Antidotum na 
to może stanowić wyposażenie trolejbusów w silniki spali-
nowe (jednakże wówczas przejazd takiego pojazdu powo-
duje zanieczyszczenie powietrza i hałas, czyli niweluje pod-
stawowe zalety trolejbusu) lub w urządzenia do magazyno-
wania energii elektrycznej. To ostatnie rozwiązanie zostało 
zastosowane w trolejbusach wprowadzonych w ostatnich 
latach do obsługi Lublina, gdzie planuje się wprowadzenie 
– po wieloletniej przerwie – do obsługi ścisłego centrum 
miasta o charakterze zabytkowym.

Bardzo nowoczesnym środkiem transportu zbiorowego 
dodatkowo o dużej zdolności przewozowej jest metro. Na 
obszarze centrum miasta jest ono z reguły prowadzone w tu-
nelu i dzięki temu nie stanowi istotnej ingerencji w krajo-
braz. Z tego jednak powodu, jego budowa w miastach o cha-
rakterze historycznym, stanowi poważne zagrożenie nie tyl-
ko dla budynków zabytkowych – zarówno na etapie drążenia 
tuneli, ale także w trakcie eksploatacji, z powodu drgań od 
przejeżdżających pociągów. Dodatkowo budowa tuneli może 
doprowadzić do bezpowrotnego uszkodzenia zabytkowych 
ruin znajdujących się pod powierzchnią terenu. Ponadto sta-
cje metra szczególnie na obszarze centrum miasta generują 
duże potoki pasażerów, których sprawne poruszanie się 
wśród zwartej zabudowy może być bardzo zakłócone, jak 
również stanowić poważną ingerencję w istniejący program 
funkcjonalny, który szczególnie na obszarach zabytkowych 
powinien być dobrze zharmonizowany z charakterem miej-
sca. Jak złożony jest to problem widać z toczącej się od wielu 
lat dyskusji nad przebiegiem tuneli szybkiego tramwaju lub 
premetra na obszarze śródmieścia Krakowa.

Przebieg linii obsługujących centrum miasta
Z punktu widzenia przebiegu względem centrum linie 
transportu zbiorowego można podzielić na linie promieni-
ste, średnicowe, styczne oraz okrężne [2, 4, 7].

Linie promieniste zapewniają połączenie osiedli położo-
nych peryferyjnie z centrum miasta i występują one w wie-
lu miastach niezależnie od ich wielkości. Ich podstawową 
zaletą jest zapewnienie bezpośredniego dojazdu do cen-
trum. Gdy jednak układ transportu zbiorowego opiera się 
tylko na takich liniach, koniecznym jest stworzenie dużego 
węzła przesiadkowego na obszarze centrum miasta, który 
ze względu na duże potoki pasażerskie wymaga dużej po-
wierzchni. W wielu przypadkach jest to niemożliwe ze 
względu na bardzo intensywne zainwestowanie na tym tere-
nie, a także potencjalne sąsiedztwo obiektów zabytkowych 
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wymagających ochrony przed dużym ruchem pojazdów 
transportu miejskiego.

Linie średnicowe łączą pomiędzy sobą dwa obszary po-
łożone poza śródmieściem, jednakże przebiegające przez 
obszar centrum. Obserwuje się w nich nakładanie się poto-
ków pasażerów dojeżdżających do centrum z tymi, którzy 
przejeżdżają przez centrum. W przypadku niedostosowa-
nia częstotliwości kursowania i wielkości pojazdów do ob-
serwowanych wielkości potoków pasażerskich może docho-
dzić do odcinkowego przeciążenia linii. Ponadto istnieje 
również konieczność stworzenia na obszarze centrum jed-
nego, a w przypadku większych miast kilku węzłów prze-
siadkowych. W porównaniu do linii promienistych wyma-
gają one mniejszej powierzchni. W wielu miastach takie 
punkty przesiadkowe lokalizowane są w sąsiedztwie stacji 
kolejowych, dzięki czemu następuje nie tylko integracja 
pomiędzy poszczególnymi liniami miejskimi, ale także 
z transportem o charakterze regionalnym jakim jest kolej.

Linie styczne łączą pomiędzy sobą obszary położne poza 
śródmieściem i są zwykle prowadzone na pewnych odcinkach 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Zwykle występują one 
w większych miastach. Ich podstawową zaletą jest stosunkowo 
wysoka prędkość przejazdu ze względu na poruszanie się poza 
obszarem śródmieścia, na którym obserwuje się przeciążenie 
sieci ulicznej. Dzięki temu oferują one sprawny dojazd z osiedli 
położonych na peryferiach, który jednak wymaga przesiadki 
na linie o charakterze promienistym lub średnicowym, lub 
dojścia pieszego z większej odległości. Obydwa rozwiązania są 
niezbyt dobrze oceniane przez większość pasażerów.

Linie okrężne przebiegają wokół centrum miasta, a ich 
przystanek końcowy może być zlokalizowany w dowolnym 
punkcie, gdzie występuje odpowiednia infrastruktura. Ze 
względu na rozbudowany przekrój ulic stanowiących obwod-
nice śródmiejskie istnieje możliwość wydzielenia specjalnych 
pasów autobusowych czy torowisk tramwajowych, dzięki cze-
mu pojazdy transportu zbiorowego mogą rozwijać wyższe 
prędkości. Odpowiednio duże potoki pasażerskie uzasadnia-
jące wprowadzenie tego typu linii obserwowane są jedynie 
w dużych miastach i dlatego tylko w takich miastach mogą 
być wdrażane. Ze względu na dużą rozległość obszaru śród-
mieścia wykorzystywanie linii okrężnych do obsługi wymaga 
albo pokonania dużych odległości w ruchu pieszym, albo ko-
nieczności przesiadki na linie o charakterze promienistym.

Podsumowanie

Zapewnienie obsługi centrum miasta, jak pokazano w ni-
niejszym artykule, jest zagadnieniem niezwykle złożonym. 
Należy jednak pamiętać, że właściwa obsługa centrum mia-
sta transportem zbiorowym warunkuje przede wszystkim 
jego dalsze funkcjonowanie i prawidłowy rozwój, ale także 
przetrwanie wartościowej zabudowy. Dlatego też należy 
poświęcać szczególną uwagę zapewnieniu prawidłowego 
kształtu obsługi transportowej przy poszanowaniu wartości 
historycznych tego obszaru.

Fakt, iż jest możliwym stworzenie efektywnego systemu 
transportu zbiorowego obsługującego centrum miast, po-
twierdzają wyniki ostatnich Kompleksowych Badań Ruchu 

przeprowadzonych w 2013 roku (rys. 1) [6]. Na ich podsta-
wie można stwierdzić, że przy dojazdach do centrum domi-
nujące znaczenie ma transport zbiorowy, którego udział wy-
nosi 47,7% i jest o ⅓ większy niż w skali całego miasta. Z ko-
lei znaczenie samochodów wynosi tylko 27,3% i jest o ⅕ 
mniejsze niż w skali ogółu podróży w mieście. Mniejsze zna-
czenie ruchu pieszego w podróżach do śródmieścia wynika 
z dużej rozległości miasta, a co za tym idzie znikomym zna-
czeniu ruchu pieszego wynikającego z dużych odległości.

Kształtując system transportu zbiorowego w centrum 
miasta, należy pamiętać o jego interakcji z rozwiązaniami 
i działaniami podejmowanymi przez władze miasta odno-
śnie ruchu samochodowego. W przypadku tego ostatniego 
znaczenie ma wprowadzenie ograniczeń przy dojeździe czy 
odnośnie możliwości parkowania (strefa płatnego parkowa-
nia). Wprowadzenie odpowiednich i spójnych działań w tym 
zakresie przyczynia się w znacznym stopniu do podniesie-
nia atrakcyjności transportu zbiorowego.
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Rys. 1. Podział zadań przewozowych w Krakowie na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu  
z roku 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]






