
1

TransporT miejski i regionalny 07 2020

Spis treści

Prenumerata TMiR w 2020 roku 
Cena egzemplarza – 25 zł (zagraniczna – 12 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty półrocznej – 150 zł (zagraniczna – 72 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty rocznej – 300 zł (zagraniczna – 144 euro z kosztami przesyłki)
Studenci – 50% zniżki (na podstawie kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej)
Zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospo-
litej Polskiej Oddział w Krakowie
Sklep internetowy: http://www.sitk.org.pl/sklep (prenumerata oraz sprzedaż 
numerów archiwalnych)
Płatność: konto: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666

Reklama w „Transporcie Miejskim i Regionalnym” 
Koszt reklamy w czasopiśmie wynosi:
4. strona okładki (kolor) 5000 zł + VAT
2., 3. strona okładki (kolor) 3500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (cz.-b.) 1500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (kolor) 2500 zł + VAT
Cena tekstów sponsorowanych oraz wkładek tematycznych do uzgodnienia. 
W przypadku reklam w kilku kolejnych numerach możliwy upust do 20%.
Zgłoszenia w sekretariacie redakcji – Janina Mrowińska, tel. (12) 658-93-74

Transport Miejski i Regionalny (skrót TMiR)
Czasopismo wydawane od 2004 roku jako kontynuacja tytułu „Transport 
Miejski”, wydawanego od 1982 r. 

Redaktor naczelny 
Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP, Oddział w Krakowie)
starowicz@sitk.org.pl 

Sekretarz redakcji 
Mgr Janina Mrowińska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Oddział w Krakowie)
mrowinska@sitk.org.pl 

Rada naukowo-programowa 
Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – przewodniczący, 
członkowie: profesor Tom Rye (Transport Research Institute, Edynburg, Wielka 
Brytania), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), profesor 
Igor Taran (Narodowy Górniczy Uniwersytet, Katedra Zarządzania w Transporcie, 
Dniepropietrowsk, Ukraina), profesor Ming Zhong (Intelligent Transport Systems 
Research Center, Wuhan, Chiny)

Redaktorzy tematyczni 
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska – inżynieria ruchu), 
dr inż. Ryszard Janecki (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Oddział w Krakowie), mgr inż. Mariusz Szałkowski (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie – transport miejski), prof. UE dr hab. Robert 
Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – ekonomika transportu), dr 
inż. Jacek Malasek – aktualności ze świata 

Redaktor statystyczny 
Dr inż. Jolanta Żurowska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Oddział w Krakowie)

Redaktor językowy i streszczenia w języku angielskim 
Mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Projekt graficzny okładki 
Mgr inż. arch. Lucyna Starowicz 

Adres redakcji 
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków 
tel./fax 12 658 93 74 
e-mail: tmir@sitkrp.org.pl
Strona w Internecie: http://tmir.sitk.org.pl

Wydawca 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
www.sitkrp.org.pl 

Nakład
800 egzemplarzy 

Skład 
Tomasz Wojtanowicz 

Druk 
Wydawnictwo PiT Kraków 
ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków, tel.: 12 290-32-10 

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma 
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa 
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma 
z półrocznym opóźnieniem 

Bazy indeksujące artykuły TMiR
Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http://indexcopernicus.com/

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2020

Informacje dodatkowe
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam Redakcja nie odpowiada. 

Punktacja artykułów 
Nowy Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w spra wie wykazu czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów w ob-
szarze transportu obejmuje tylko niektóre wydawane w Polsce anglojęzyczne czaso-
pisma. Pomimo, że Transport Miejski i Regionalny nie znajduje się na liście, Redakcja 
podjęła decyzję o dalszym wydawaniu czasopisma, chcąc być platformą aktualnej 
wiedzy dla samorządów, zarządców transportu, operatorów i przewoźników.

Innowacyjny transport ............................................................................  3
Mobilność podczas  pandemii
Mobility during pandemic

Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Renata Żochowska,  
Aleksander Sobota, Piotr Soczówka, Marcin Jacek Kłos ......................  5
Charakterystyka wybranych zagadnień inżynierii systemów  
na przykładzie tworzenia koncepcji Kolei Metropolitalnej w GZM
Characteristics of selected issues of systems engineering on the  
example of development of the concept of Metropolitan Railway  
system in GZM

Dawid Gąsior, Weronika Kubik, Piotr Orzech, Agata Piętak ................  14
Badanie preferencji studentów katowickich uczelni pod względem  
wykorzystywanych środków transportu
Research on the preferences of the Katowice universities students  
in terms of used means of transport

Łukasz Ługowski ..................................................................................  22
Potencjalne korzyści wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej  
w polskich miejscowościach
Potential benefits of introducing Fare-Free Public Transport in Polish cities 

Szymon Glinka,  Michał Strach ............................................................  27
Zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling)  
w geodezyjnej obsłudze budowy tras kolejowych 
Application of BIM (Building Information Modeling) technology  
in the geodetic support of railway route construction  

Z żałobnej karty ....................................................................................  34
Profesor dr hab. inż. Henryk Bałuch (1932–2020)
Dr inż. Zygmunt Nowak (1934–2020) – urbanista, inżynier komunikacji, 
generalny projektant Poznańskiego Szybkiego Tramwaju



TransporT miejski i regionalny 07 2020

2

Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Renata Żochowska,  
Aleksander Sobota, Piotr Soczówka, Marcin Jacek Kłos
Characteristics of selected issues of systems engineering on the example  
of development of the concept of Metropolitan Railway system in GZM
Abstract: The article presents selected key issues of system engi-
neering and model V on the example of the development of the 
Metropolitan Railway system (KM) project for the Upper Silesian 
Metropolis area. The stages of systems engineering concerning the 
methodology of designing the concept of the Metropolitan Railway 
(M-K-KM) and the construction of the concept of the Metropolitan 
Railway (K-KM) were included into presentation. Different system 
assumptions of the methodology for creating the system concept 
and the use of the V model as a system engineering tool have been 
discussed. General guidelines for high-level projects and the de-
tailed concept of the KM system were presented.
Key words: systems engineering, metropolitan rail, concept of 
transport system. 

Dawid Gąsior, Weronika Kubik, Piotr Orzech, Agata Piętak
Research on the preferences of the Katowice universities students in terms of 
used means of transport
Abstract: The aim of the article is to research and analyze stu-
dent preferences in terms of the most commonly used means of 
transport. The article is limited to research on the preferences of 
students of the Katowice universities, from 18 years of age. The 
first part of the article describes the means of individual trans-
port, public transport and alternative means of transport available 
in Katowice. Next, the theory of transport behavior of moving 
students, their transport motivations and factors influencing the 
choice of means of transport when travelling to universities, work 
or other everyday situations is been presented. In order to obtain 
the data needed to perform the analysis of students transport pref-
erences, an online survey with single and multiple choice questions 
has been conducted. The survey was published on student social 
forums of universities located in Katowice for 2 weeks. Due to 
the current epidemiological situation in Poland and in the world, 
respondents were informed that questions included in the survey 
referred to the preferences and transport behaviors of the period 
before March 12, 2020. The further part of the article is devoted 
to the analyze all the data gained in the survey. The test results 
presented in the form of tables and charts have been analyzed in 
the article as well. The last part of the article draws conclusions of 
the conducted research and analyzes.
Key words: means of transport, transport preferences, transport 
motivations.

Łukasz Ługowski
Potential benefits of introducing Fare-Free Public Transport in Polish cities 
Abstract: The article aims to present potential benefits of intro-
ducing fare-free public transport for cities and their residents. Since 
2007, cities in Poland have been increasingly opting for an inno-
vative approach of abolishing public-transport fares. Since then, 
several dozen towns have decided to take this step. Although the 
phenomenon is relatively new in Poland, the world has been ex-
perimenting with fare-free public transport for nearly 60 years. The 
article presents examples of cities where such transport operates as 
well as free public transport impact on the car traffic and number 
of passengers, social effects, its criticism and the summary. Based 
on literature, the author doesn’t decide about positive and negative 
effects of introducing fare-free public transport.
Key words: public transport, collective transport, free public trans-
port. 

Szymon Glinka, Michał Strach
Application of BIM (Building Information Modeling) technology in the 
geodetic support of railway route construction 
Abstract: In connection with the progressing process of construc-
tion digitization, in particular infrastructure construction, an in-
crease in demand for surveying services provided using adequate 
technologies should be expected. In this context, the BIM technol-
ogy - understood as Building Information Modeling/Management 
was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) 
is still being developed and the end result is to be guidelines, regu-
lations and standards enabling supervision and management of 
railway infrastructure according to commonly accepted standards. 
BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of 
the investment, starting from the design stage, through construc-
tion, maintenance to dismantling. The article contains basic in-
formation about BIM technology and its application in construc-
tion. It also describes the specificity of railway investments and the 
possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement 
techniques in railway industry. The authors have included propos-
als for the adaptation of measurement techniques and develop-
ment of data for the design and maintenance of railway infrastruc-
ture in BIM technology.
Key words: BIM (Building Information Modeling), RIM (Railway 
Information Modeling), railway route, railway line, railway infra-
structure, geodetic investment support.
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Innowacyjny transport

Mobilność podczas  pandemii 

Panująca obecnie w Polsce epidemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, będąca ostrą zakaźną  
chorobą układu oddechowego COVID-19, wymaga ograniczenia mobilności, z zachowaniem tzw. dystansu  
społecznego w przestrzeni publicznej.

Niewątpliwie najlepszą metodą uniknięcia zakażenia wirusem COVID-19 
jest pozostawanie w domu, co wskazane jest przede wszystkim w przy-
padku osób starszych i obciążonych różnego rodzaju chorobami współ-
istniejącymi. Również zatrudnieni powinni korzystać z oferowanej przez 
wiele firm możliwości pracy zdalnej, bez konieczności opuszczania 
miejsca zamieszkania. W przypadku konieczności wyjścia z domu zale-
cane jest korzystanie z masek zakrywających usta i nos oraz zachowa-
nie dystansu społecznego, czyli niezbliżania się do innych na odległość 
mniejszą niż 2 metry. W przestrzeganiu zachowania dystansu społecz-
nego w przestrzeni publicznej pomocne mogą być różnego rodzaju ini-
cjatywy władz miejskich.

Rozwiązanie zastosowane w brytyjskim mieście Bradford zaleca 
rozdzielenie kierunków ruchu pieszego za pomocą niskich słupków, 
w celu unikania spotykania się przechodniów twarzą w twarz na zwy-
kle zatłoczonym dojściu do stacji kolejowej. O konieczności zachowa-
nia dwumetrowego dystansu przypominają informacje umieszczone 
na słupach oświetleniowych: mniejsze, czerwone tabliczki na wysoko-
ści wzroku i większe, widoczne z daleka banery zawieszone powyżej. 
W Bradford uruchomiono ponadto specjalny lokalny portal internetowy, 
na którym konsultowane są z mieszkańcami dalsze propozycje działań 
związanych z sytuacją epidemiczną. Proponowane są m.in. poszerzenia 
chodników i ścieżek rowerowych (kosztem pasów ruchu), co ma zachę-
cać – przy krótkich przemieszczeniach – do niekorzystania z autobu-
sów („Traffic Technology Today”, 1.06.2020).

Bardziej zaawansowany technologicznie system pozwala na monito-
rowanie zachowywania przez przechodniów zalecanego dystansu spo-
łecznego. Na zdjęciu zamieszczonym powyżej trójkąt czerwony wskazuje 

na niezachowanie wymaganego dystansu, trójkąt żółty – akceptowalny 
dystans 2–3 metrowy, a zielony – dystans przekraczający 3 metry. Te-
stowanie tej metody przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, korzystając 
z systemu sieci krajowej Vivacity, bazującej na wspomaganych sztucz-
ną inteligencją wideo sensorach drogowych („Traffic Technology Today”, 
2.04.2020).

Urządzeniem bardzo przydatnym, w szczególności dla firm budow-
lanych dbających o zdrowie swoich pracowników, jest opracowany 
przez DKN Capital i LociLabs sensor o nazwie SafeSpace (bezpieczna 
przestrzeń).

To tanie i lekkie urządzenie, które może być umieszczane na ka-
sku lub na przegubie dłoni (np. w domach opieki społecznej), ostrzega 
o  obecności innej osoby w odległości mniejszej niż 2 metry sygnałem 
dźwiękowym, świetlnym i wibracją.

Urządzenie ważące zaledwie ok. 80 gramów i oceniające odległość od 
drugiej osoby z dokładnością do 10 cm działa bez konieczności dołado-
wania baterii przez 12 godzin („Traffic Technology Today”, 11.05.2020).
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Ważne jest również zapewnienie optymalnego poziomu bezpie-
czeństwa pasażerom środków transportu zbiorowego, co sprowadza 
się w większości przypadków do ustalenia maksymalnego napełnienia 
pojazdu, umożliwiającego jeszcze zachowanie podczas podróży odpo-
wiedniego dystansu społecznego. W Warszawie, 9 czerwca 2020 roku, 
podczas łagodzenia wcześniejszych ostrzejszych restrykcji, w autobu-
sach komunikacji miejskiej, poza informacją na drzwiach wejściowych 
o dopuszczalnej liczbie pasażerów, na oknach pojazdu umieszczano 
następujące zalecenia.

Bardziej skuteczne wymuszanie nieprzekraczania dopuszczalnego 
napełnienia pojazdu umożliwia zastosowanie urządzeń podających do-
kładną liczbę pasażerów w czasie rzeczywistym. W Wenecji wykorzysta-
no w tym celu liczniki APC firmy Eurotech, montowane już od roku 2018 
w autobusach obsługujących zarówno linie miejskie, jak i regionalne. 

dzający flotą starają się szybko zwiększać częstotliwość kursowania 
pojazdów na liniach najbardziej obciążonych. Liczniki pasażerów firmy 
Eurotech mogą stanowić element sieci Internetu Rzeczy (IoT), przeka-
zując rejestrowane dane na bieżąco do innych systemów, np. Mobility-
-as-a-Service („Traffic Technology Today”, 15.05.2020).

Włączenie urządzeń rejestrujących napełnienie pojazdów transportu 
zbiorowego poprzez IoT do systemu Mobility-as-a Service zastosowano 
podczas epidemii COVID-19 w Sydney. Wykorzystanie danych o aktu-
alnym napełnieniu poszczególnych pojazdów sieci aglomeracyjnych 
linii autobusowych, tramwajowych, kolejowych i połączeń promowych 
w Travel Planner (system wyszukiwania optymalnych połączeń) umoż-
liwia wybór środka transportu najbezpieczniejszego z punktu widzenia 
zachowania  optymalnego dystansu społecznego. 

Liczniki, montowane pierwotnie w pojazdach w celu optymalizacji 
zarządzania flotą pojazdów transportu zbiorowego, podczas pandemii 
wykorzystano dla zachowania warunków bezpiecznego podróżowania. 
Obecnie kierowcy autobusów nie wpuszczają do pojazdu nowych pa-
sażerów w przypadku przekroczenia ich dopuszczalnej liczby, a zarzą-

Po  wyborze środka transportu na prawym ekranie pojawia się in-
formacja o zajętości miejsc w poszczególnych wagonach kolejowych. 

Po kolejnym kliknięciu na żółtym 
pasku uzyskujemy informację o liczbie 
przypadków zachorowań na COVID-19 
w rejonie wybranego przystanku koń-
cowego w ciągu ostatniego tygodnia 
i od początku epidemii. Obecnie trwa-
ją prace nad włączeniem do serwisu 
informacji o tym, kiedy pojazd był 
ostatnio dezynfekowany.  Twórca apli-
kacji TripGo API firma SkedGo dekla-
ruje chęć przekazania tej technologii 
miastom, w których  prowadzony jest 
rzetelny pomiar napełnień pojazdów 
transportu zbiorowego („Traffic Tech-
nology Today”, 5.05.2020).
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane, kluczowe zagad-
nienia inżynierii systemów oraz modelu V na przykładzie tworzenia 
projektu systemu Kolei Metropolitalnej (KM) dla obszaru Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Uwzględniono etapy dotyczące meto-
dologii projektowania koncepcji Kolei Metropolitalnej (M-K-KM) oraz 
konstrukcji koncepcji Kolei Metropolitalnej (K-KM). Omówiono m.in. 
założenia systemowe metodologii tworzenia koncepcji systemu oraz zasto-
sowanie modelu V jako narzędzia inżynierii systemów. Zaprezentowano 
ogólne wytyczne dla projektów wysokiego poziomu i szczegółowej kon-
cepcji systemu KM.
Słowa kluczowe: inżynieria systemów, Kolej Metropolitalna, koncepcja 
systemu transportowego

Charakterystyka wybranych  
zagadnień inżynierii systemów  
na przykładzie tworzenia koncepcji  
Kolei Metropolitalnej w GZM1

Wprowadzenie
Stały wzrost motoryzacji indywidualnej i związane z tym  
zatłoczenie układów drogowo-ulicznych w miastach Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) skutkuje m.in. 
niezadowalającym poziomem jakości życia w metro polii. 
Jedną z możliwości poprawy sytuacji jest wzrost znaczenia 
i pozycji kolei w obsłudze przemieszczeń mieszkańców i gości 
Metropolii poprzez budowę systemu Kolei Metropolitalnej, 
obsługującej przewozy w granicach metropolii. 

W projekcie Koncepcji Kolei Metropolitalnej (K-KM) 
dla obszaru GZM zastosowano zasady inżynierii systemów 
dotyczące m.in.: 

•	 określenia listy wymagań systemowych funkcjonal-
nych, efektywności i weryfikacji; 

•	 opracowania wariantowych sposobów spełniania wy-
magań systemowych, co daje podstawę do przygoto-
wania specyfikacji systemu KM, będącej zbiorem wy-
tycznych dla dalszych prac na etapach tworzenia 
projektu wysokiego poziomu (projektu koncepcyjne-
go) i projektu szczegółowego;

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: G. Karoń 17%, R. Janecki 17%., R. Żochowska 17%, A. Sobota 17%,  
P. Surówka 16%, M. J. Kłos 16%.

•	 przełożenia wymagań systemowych funkcjonalnych 
na wymagania projektowe podsystemów oraz ich ele-
mentów – na etapie projektu wysokiego poziomu.

 
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych, kluczo-

wych zagadnień inżynierii systemów oraz modelu V na 
przykładzie tworzenia projektu systemu Kolei Metro-
politalnej (KM) dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiow skiej 
Metropolii (GZM), z uwzględnieniem etapów dotyczących 
metodologii projektowania koncepcji systemu (M-K-KM) 
oraz budowy koncepcji systemu (K-KM).

Założenia systemowe metodologii  
tworzenia koncepcji systemu
Przyjęto, że pod pojęciem metodologia należy rozumieć 
przejrzyście i czytelnie określony, niezawodny system me-
tod, reguł i procedur badawczych, które pozwalają opra-
cować dane zagadnienie [1] – w tym przypadku zagadnie-
niem było przygotowanie Koncepcji Kolei Metropolitalnej 
(K-KM) na obszarze Związku Metropolitalnego GZM [2]. 
Koncepcja Kolei Metropolitalnej jest systemem tworzo-
nym w celu budowy, wdrożenia i rozwoju innego systemu, 
którym jest system przewozowy Kolei Metropolitalnej. 
Metodologię dla K-KM (M-K-KM) [3] można określić 
również jako zbiór wytycznych wskazujących, jak skon-
struować projekt koncepcyjny Kolei Metropolitalnej 
(KM). Jest to początkowa faza działań (rys. 1), których 
finalnym rezultatem będzie stworzenie i wdrożenie do 
eksploatacji systemu Kolei Metropolitalnej na obszarze 
GZM [4]. 

Rys. 1. Zasadnicze fazy tworzenia Kolei Metropolitalnej na obszarze GZM z zastosowaniem 
inżynierii systemów 
Źródło: [4] czas
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Podejście systemowe do projektowania systemu [5-8], 
[9], [10-16]:
– jest myśleniem systemowym obejmującym sposób kon-

ceptualizacji, analizowania i rozwiązywania problemów 
z wykorzystaniem koncepcji z dziedziny teorii systemów, 
obejmujące m.in. strukturę systemu oraz proces koncep-
cyjny do opracowywania rozwiązań i ich wdrażania;

– wykorzystuje główne komponenty, którymi są: cele i kry-
teria efektywności systemu, zasoby systemu, elementy 
systemu wraz z funkcjami, atrybutami oraz mierni kami 
efektywności, interakcje w systemie i zarządzanie syste-
mem;

– uwzględnia współzależności części tworzących system 
oraz związki przyczynowo-skutkowe;

– skupia się na obrazie ogólnym i finalnym celu projektu, 
co oznacza rozpatrywanie części systemu tylko w zależ-
ności od ich wkładu w całość;

– pozwala, dzięki holistycznemu charakterowi, uniknąć 
zbyt wąskiego rozpatrywania problemów; planowanie 
systemu, czyli tworzenie jego modelu musi zatem obej-
mować:
•	 cele i kryteria efektywności systemu,
•	 otoczenie i ograniczenia systemu,
•	 zasoby systemu,
•	 elementy systemu, ich funkcje, atrybuty oraz mierni-

ki efektywności,
•	 interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami 

systemu,
•	 zarządzanie systemem;

– w tworzeniu planu systemu, czyli budowie jego modelu, 
odbywa się poprzez procedury iteracyjne z zastosowa-
niem pętli sprzężenia zwrotnego (interakcje: cele syste-
mu  plany systemu, cele systemu  wymogi sys-
temu) oraz wprowadzenie faz analizy systemowej (wy-
magania i kryteria odnoszone do każdego celu oraz al-
ternatywne sposoby jego osiągnięcia), a także faz synte-
zy systemowej (integracja wybranych sposobów działa-
nia określonych na etapie analizy systemu i stworzenie 
modelu, czyli planu systemu);

– wykorzystuje instrumentarium w postaci inżynierii sys-
temów obejmującej cały system i cykl jego życia (rys. 2), 
przy czym cykl życia systemu obserwowany jest z co 
najmniej dwóch podstawowych perspektyw – perspek-
tywy przedsięwzięcia (przedsiębiorstwa) oraz z perspek-
tywy inżynierii systemów.

W Metodologii tworzenia Koncepcji Kolei Metropo li-
talnej przyjęto, że podejście systemowe zapewni zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań, lepsze wykorzystanie rozwią-
zań już istniejących, zintegrowanie wiedzy, techniki i tech-
nologii transportowych. Dzięki takim założeniom możliwa 
jest integracja wymienionych elementów wiedzy, techniki 
i technologii na wszystkich etapach cyklu życia systemu 
(rys. 2) Kolei Metropolitalnej – rozpoczynając od etapu 
projektu koncepcyjnego (koncepcji)2. 

2 Sześć zasadniczych etapów cyklu życia systemu omówiono m.in. w [16]

Podczas opracowania koncepcji KM jako systemu, za-
stosowano narzędzia z zakresu inżynierii systemów – dzie-
dziny zaliczanej do badań stosowanych – definiowanej jako 
„nauka poświęcona tworzeniu całości złożonych systemów 
w celu zagwarantowania najefektywniejszego zaprojekto-
wania, dopasowania, przetestowania oraz działania wszyst-
kich tworzących je podsystemów”[13]. Wykorzystano m.in. 
następujące wymiary takiego podejścia:
– multidyscyplinarny zespół:

•	 wykonujący wielofunkcyjną, interdyscyplinarną, jed-
noczesną pracę,

•	 współpracujący z interesariuszami systemu, przy 
czym głównymi interesariuszami są klienci, użytkow-
nicy końcowi i twórcy systemu,

•	 twórcy należący do zespołu (projektowanie i budowa 
systemu) współpracują z użytkownikami systemu 
(obsługa i utrzymanie systemu) i klientami systemu 
(finansują system i są jego właścicielami),

•	 twórcy systemu określają poprzez kontakty z pozo-
stałymi interesariuszami:
 » jakie potrzeby/aspiracje powinien spełniać system,
 » formułują, na podstawie potrzeb/aspiracji, wyma-

gania systemowe, które definiują użyteczność sys-
temu, a więc to, co dokładnie system powinien 
realizować;

– strukturę, elementy i modularyzację tworzonego systemu:
•	 obejmuje budowę funkcjonalną i fizyczną systemu,
•	 elementy i podsystemy są tworzone w taki sposób, 

aby spełniały funkcje niezbędne do realizacji celów 
i odpowiadały wymaganiom klientów systemu,

•	 jednym z priorytetów jest sposób, w jaki ma funkcjo-
nować system, by wymagania interesariuszy zostały 
spełnione;

– cykl życia systemu, który oznacza uwzględnienie 
w pracach związanych z jego tworzeniem wszystkich 
faz (rys. 2),

– cykl życia systemu z perspektywy przedsięwzięcia/
przedsiębiorstwa – obejmuje etapy zorientowane na za-
rządzanie, w którym podejmowane są m.in. decyzje in-
westycyjne dotyczące tego, czy system powinien prze-
chodzić do kolejnego etapu (badania wstępne, studia 
wykonalności, realizacja, wycofanie), czy też powinien 
zostać zmodyfikowany, anulowany lub wycofany, przy 
czym uwzględniane są kryteria decyzyjne dotyczące ry-
zyka, kosztów, harmonogramu, funkcjonalności etc.; 
perspektywa przedsiębiorstwa dotyczy nie tylko syste-
mu będącego przedmiotem zainteresowania, ale także 
jego podsystemów i elementów, które składają się na 
strukturę systemu; podsystemy i elementy mogą mieć 
krótszą żywotność niż system zainteresowania, w któ-
rym są osadzone, i podczas życia systemu zainteresowa-
nia mogą wymagać modyfikacji;

– cykl życia systemu z perspektywy inżynierii systemów 
– inżynieria systemów jest wykorzystana najpierw do 
opracowania prototypów technologicznych lub symula-
cyjnych (wirtualnych) w fazie koncepcji obejmującej 
etapy badań wstępnych oraz studium wykonalności;  
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następnie w fazie rozwoju opracowywane są prototyp 
systemu oraz prototyp przedprodukcyjny; w fazach wy-
konania, użytkowania i utrzymania inżynieria systemów 
ma zastosowanie w procesach modyfikacji (przeprojek-
towania), gdy pojawiają się niepożądane i nieoczekiwa-
ne zmiany, na przykład z powodu błędów projektowych, 
awarii albo konieczności uwzględnienia nowych wyma-
gań spowodowanych zmianami technologii, oddziały-
wania konkurencji lub spodziewanych zagrożeń dla 
funkcjonalności systemu. Na rysunku 3 przedstawiono 
zastosowanie inżynierii systemów z modelem V do od-
wzorowania procesu projektowania systemu Kolei Metro-
politalnej (KM) z wyróżnionym dokumentem systemo-
wym pt. „Koncepcja systemu KM”.

Efektem takiego sposobu przygotowania projektu kon-
cepcyjnego systemu Kolei Metropolitalnej powinien być, 
dostosowany do obecnych i przyszłych wymagań i potrzeb, 
nowoczesny kolejowy system przewozowy w Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z tym Kolej 
Metropolitalną (KM) w projekcie koncepcyjnym rozpatruje 
się jako system przewozowy, w którym sposób rozważania 
problemów skupia się na całości zagadnienia (ujęcie holi-
styczne), a nie tylko na poszczególnych jego elementach. 
Kolej Metropolitalna jest więc celowym zbiorem określo-
nych części składowych oraz relacji między nimi i charakte-
ryzuje się następującymi cechami oraz zasadami właściwy-
mi dla systemów [13]:

– w systemie występują zróżnicowane oddziaływania czę-
ści systemu na system i odwrotnie oraz części pomiędzy 
sobą; forma tych relacji określana jest jako struktura 
systemu, np. struktury hierarchiczna lub sieciowa, ob-
serwuje się w niej holistyczne postrzeganie danego zja-
wiska lub efekty synergii;

– systemy mają dynamiczny charakter przejawiający się 
w określonych działaniach wynikających z realizowa-
nych celów i zadań przez dany system;

– zbiór części systemu jest obiektem szczególnego zainte-
resowania, gdyż można je zmieniać, dostosowując do 
nowo formułowanych celów;

– systemy realizują swoje cele i zadania, wobec czego two-
rzenie systemu należy rozpoczynać od sformułowania 
jego celu;

– systemy można dzielić stopniowo, wyróżniając podsys-
temy, które same w sobie są systemami, oraz elementy 
stanowiące najmniejsze (elementarne) części systemu;

– systemy, podsystemy i elementy systemu mają określo-
ne atrybuty, wyrażające ich stan jakościowy lub ilościo-
wy; w przypadku Kolei Metropolitalnej charakteryzują 
ten system takie atrybuty jak: wielkość potoków pasa-
żerskich determinująca organizację przewozów, dostęp-
ność, poziom nowoczesności infrastruktury transportu 
kolejowego obecnie i w perspektywie planistycznej oraz 
jakość oferty przewozowej i świadczonych usług na kon-
kurencyjnym rynku, cechujących się określonymi para-
metrami np. czasem podróży etc.;

Rys. 2.  
Model cyklu życia systemu w perspektywach  
przedsięwzięcia oraz inżynierii systemów  
z zastosowaniem modelu V
Źródło: opracowanie własne na podstawie [16]

Rys. 3. 
Odwzorowanie w modelu V procesu projektowania 
systemu Kolei Metropolitalnej (KM) z wyróżnionym 
dokumentem systemowym pt. „Koncepcja systemu KM” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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– systemy mają swoje granice i otoczenie; na otoczenie 
składa się wszystko, co ma wpływ na działania lub wy-
nik działań systemu, a znajduje się poza kontrolą kon-
ceptualizatorów systemu;

– każdy system ma określoną strukturę złożoną z elemen-
tów i podsystemów połączonych ze sobą siecią wzajem-
nych relacji;

– systemy, także ich podsystemy i elementy systemowe, 
realizują swoje cele i zadania poprzez przetwarzanie 
wkładu na wyniki w trakcie danego procesu, przy czym,
•	 wkład:

 » może mieć formę zasobów materialnych i niema-
terialnych, a także kroków niezbędnych do tego, 
aby system działał, dawał wyniki i realizował wy-
znaczone cele i zadania,

 » powinien być możliwy do kontrolowania i moni-
torowania,

 » może być sprzężeniem zwrotnym w samym syste-
mie,

•	 proces:
 » to zespół działań, dzięki którym system fizycznie 

przetwarza wkład na wyniki,
 » posiada m.in. następujące pożądane atrybuty: 

spełnia zadania systemu, efektywnie osiąga ocze-
kiwane wyniki, minimalizuje zużycie wkładu oraz 
szkodliwe efekty,

•	 wyniki:
 » to rezultaty docelowe działania systemu lub cele 

istnienia systemu,
 » mają charakter zróżnicowany: wyniki pożądane 

przyczyniają się do osiągnięcia celów, wyniki niepo-
żądane lub szkodliwe utrudniają realizację celów i/
lub negatywnie wpływają na otoczenie, wyniki 
neutralne – nie wpływają na osiągniecie celów;

– systemy mają ograniczenia, które utrudniają osiągnięcie 
celów i realizację zadań; w systemach może dochodzić 
do konfliktów pomiędzy zadaniami poszczególnych 
składników jego struktury, co negatywnie wpływa na 
funkcjonowanie systemu; rozwiązanie danego konfliktu 
tego rodzaju osiąga się poprzez integrację systemu;

– działanie wszystkich części systemu musi być skoordy-
nowane, a system, który realizuje założone cele i spełnia 
wymogi dzięki skoordynowanej pracy, określany jest 
jako system zintegrowany;

– systemy mogą być otwarte i w ich tworzeniu należy 
uwzględnić otoczenie systemu lub zamknięte, a więc sa-
modzielne i autonomiczne niewymagające odniesień do 
otoczenia.

Model V jako narzędzie inżynierii systemów
Inżynieria systemów jest oparta na ogólnej teorii systemów 
i dzięki takiej podstawie teoretycznej umożliwia zastoso-
wanie wielu różnych modeli systemów [5-8], [9], [10-16]. 
W przypadku K-KM zaproponowano model V [2], w któ-
rym występują określone fazy (rys. 4):
– faza definiowania i dekompozycji problemów w ujęciu 

systemowym – obejmuje formułowanie założeń systemu, 

definiowanie wymagań systemowych, opracowanie pro-
jektu wysokiego poziomu zawierającego rozwiązania 
w zakresie podsystemów, opracowanie projektu szcze-
gółowego będącego precyzowaniem elementów syste-
mu, prowadzącym do jego realizacji; faza definiowania 
i dekompozycji ma charakter analizy zstępującej, będą-
cej rozłożeniem tworzonego systemu na części składowe 
odpowiadające określonym problemom ujętym syste-
mowo;

– faza integracji części składowych systemu (synteza sys-
temowa) – obejmuje łączenie i koordynację poszczegól-
nych elementów systemu (działań), które łączone są 
w podsystemy i tworzą konstruowany system (warianty 
systemu) przy założeniu, że system ten spełnia zdefinio-
wane wymagania oraz realizuje potrzeby i wymagania 
interesariuszy systemu;

– faza ewaluacji rezultatów osiąganych przez części syste-
mu i cały system – sprawdzenia wyników systemu obej-
mująca plany weryfikacji i walidacji dla kolejnych po-
ziomów faz dekompozycji oraz integracji; jest również 
oceną proponowanych wariantów systemu.

Główne składniki, będące określonymi poziomami mo-
delu V (rys. 4), można syntetycznie scharakteryzować 
w następujący sposób.

Poziom założeń systemu obejmuje w zakresie:
– celów i zadań – zdefiniowanie potrzeb i wymogów inte-

resariuszy systemu; opracowanie podstawowego planu 
sprawdzania (walidacji  użyteczności funkcjonalnej) 
systemu na końcowym etapie realizacji;

– koniecznych działań do wykonania – identyfikację inte-
resariuszy powiązanych z systemem; przygotowanie 
opisu systemu z punktu widzenia jego interesariuszy, 
zawierającego m.in. ich aspiracje oraz wymogi, w tym 
wymogi efektywności kosztów i czasu; dokonanie wy-
boru kluczowych mierników wydajności systemu (jego 
wyników);

Rys. 4. Schemat ideowy modelu V inżynierii systemów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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– rezultatów podjętych działań – dokument opisujący isto-
tę systemu, w tym potrzeby i wymogi interesariuszy, 
ograniczenia (zakres systemu); dokument będący planem 
walidacji systemu, definiujący podejście, które zostanie 
użyte do sprawdzenia poprawności realizacji projektu.

Poziom wymagań systemowych odpowiednio w zakresie:
– celów i zadań – odzwierciedlenie potrzeb/aspiracji i wy-

mogów interesariuszy oraz aktualnych możliwości zwią-
zanych z budową systemu poprzez zdefiniowanie zbioru 
wymagań systemowych zapewniających spełnienie po-
trzeb i wymogów interesariuszy;

– koniecznych działań do wykonania – określenie wyma-
gań systemowych w procesie iteracyjnym obejmującym 
pozyskiwanie informacji, specyfikowanie wymogów, ich 
analizę i przegląd; dokumentowanie, weryfikacja i za-
rządzanie wymaganiami; opracowanie sposobów wery-
fikacji i akceptacji systemu;

– rezultatów podjętych działań – dokument zawierający 
wymagania systemowe, funkcjonalne, efektywności 
i weryfikacji; dokument będący planem weryfikacji 
i akceptacji systemu w odniesieniu do wymagań syste-
mowych.

W projekcie wysokiego poziomu:
– cele i zadania – to przełożenie wymagań funkcjonalnych 

systemu na wymogi projektowe podsystemów;
– konieczne działania do wykonania – badania zależno-

ści pomiędzy elementami tworzącymi system i roz-
dzielenie wymagań systemowych na poszczególne 
podsystemy (budowa macierzy identyfikowalności); 
grupowanie zidentyfikowanych funkcji i wymogów 
odbywa się zgodnie z tzw. architekturą systemu, będą-
cą konfiguracją głównych składników systemu, umoż-
liwiającą realizację funkcji systemu; każdy główny 
podsystem (element konfiguracji) powinien spełniać 
jedną lub zbiór podstawowych funkcji (wymagań) sys-
temowych wymienionych w dokumencie wymagania 
systemowe; określenie występujących płaszczyzn kon-
taktu pomiędzy systemami; określenie i wybór alter-
natywnych rozwiązań złożonych z elementów konfi-
guracji przy uwzględnieniu syntezy komponentów 
(gotowe rozwiązania, ponownie wykorzystywane, nowe 
rozwiązania); opracowanie sposobów weryfikacji pod-
systemów tworzących system;

– rezultaty podjętych działań – powstanie ramowego pro-
jektu systemu, który spełnia wszystkie wymogi; opraco-
wanie architektury systemu, dzięki czemu wszystkie 
wymagania systemowe są rozdzielone pomiędzy główne 
podsystemy (elementy konfiguracji); dokument będący 
planem weryfikacji i akceptacji podsystemów; doku-
ment będący planem integracji elementów konfiguracji.

Poziom projektu szczegółowego obejmuje w zakresie:
– celów i zadań – przejście od formy wstępnego projektu 

ramowego (projektu wysokiego poziomu) do projektu, 
który jest możliwy do wdrożenia;

– koniecznych działań do wykonania – zaprojektowanie 
systemu złożonego ze skonfigurowanych podsystemów, 
które zawierają odpowiednio wybrane komponenty; dla 
każdego komponentu zidentyfikowanego w projekcie 
wysokiego poziomu należy wykonać projekt szczegóło-
wy; opracowanie planu sprawdzenia (testów) elemen-
tów projektu szczegółowego systemu; sprawdzenie po-
szczególnych komponentów pod względem tego, czy 
spełniają przydzielone wymagania i są odpowiednie do 
zamierzonego celu (testowanie elementów); przygoto-
wanie „prototypu” systemu i przygotowanie dokumen-
tacji projektu;

– rezultatów podjętych działań – powstanie projektu 
szczegółowego systemu, który spełnia wszystkie wyma-
gania; dokument zawierający szczegółową specyfikację 
projektową na poziomie komponentów.

Na poziomie integracji wraz z weryfikacją oraz wali-
dacją:
– cele i zadania – odzwierciedlają stopniową integrację 

komponentów, podsystemów i systemu; sprawdzenie 
i weryfikacja komponentów, podsystemów i systemu 
pod kątem spełnienia wszystkich wymagań systemo-
wych; walidację systemu pod kątem prawidłowości jego 
skonstruowania i jego użyteczności dla interesariuszy;

– konieczne działania do wykonania – to przeprowadzenie 
integracji elementów systemu zgodnie z przygotowa-
nym planem integracji i wymogami projektu wysokiego 
poziomu; stworzenie środowiska integracji i weryfikacji, 
które odwzorowuje środowisko funkcjonowania syste-
mu, co daje możliwości przetestowania elementów sys-
temu w trybie ex-ante; testowanie efektów każdego 
kroku integracji pod kątem funkcjonalności zintegro-
wanego podsystemu; przeprowadzenie ukierunkowa-
nych do góry sprawdzenia, weryfikacji i walidacji we-
dług opracowanych planów;

– rezultaty podjętych działań – pozwalają na potwierdze-
nie zgodności wdrożonego systemu ze wszystkimi wy-
mogami i ograniczeniami; potwierdzenie poprawności 
zaimplementowania systemu; ujęte są w dokumencie 
zawierającym opis czynności, które były wykonane wraz 
z wynikami (plan integracji, testy integracyjne, plan 
weryfikacji i walidacji, w tym procedury i wyniki).

Poziom rozwoju, budowy i wdrożenia systemu obej-
muje w zakresie:
– celów i zadań – tworzenie nowych lub usprawnianie już 

istniejących systemów;
– koniecznych działań do wykonania – finalne wytworze-

nie (skonstruowanie) systemu i jego testowanie; po 
przeprowadzeniu testów akceptujących system zostaje 
zainstalowany, wdrożony i staje się częścią otoczenia 
użytkownika; w ramach rozwoju następują usprawnie-
nia systemu już funkcjonującego;

– rezultatów podjętych działań – przekształcenie projektu 
koncepcyjnego w kompletny, materialny produkt koń-
cowy, jakim jest zbudowany system.
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Zastosowanie modelu V inżynierii systemów – meto-
dologia opracowania Koncepcji Kolei Metropolitalnej
W przygotowanej metodologii dla projektu Koncepcji 
Kolei Metropolitalnej (M-K-KM) [3,4] sformułowano wy-
tyczne dotyczące modelu V i zastosowania metod inżynierii 
systemów, odnoszące się między innymi do następujących 
etapów projektowania:
– poziomu założeń systemowych,
– poziomu wymagań systemowych,
– poziomu projektu wysokiego poziomu,
– poziomu projektu szczegółowego, 
– fazy rozwoju, budowy i wdrożenia systemu,
– fazy integracji, weryfikacji oraz walidacji elementów 

i całego systemu.

Wytyczne dotyczące modelu V na poziomie założeń sys-
temowych sformułowane zostały następująco [4]:
– założenia systemu mają w zrozumiały sposób dostarczyć 

wiedzy dla wszystkich interesariuszy na temat tworzo-
nych dwóch systemów: koncepcji Kolei Metropolitalnej, 
a w niej systemu Kolei Metropolitalnej w zakresie funk-
cjonowania, obsługi, utrzymania i rozwoju;

– założenia systemu powinny być podstawą wymagań 
systemowych i kolejnych, bardziej szczegółowych eta-
pów budowania systemu Kolei Metropolitalnej, przy 
czym założenia te nie powinny zawierać wymagań tak 
szczegółowych, aby wskazywać określone rozwiązania 
techniczno-technologiczne, ponieważ na tym poziomie 
modelu V nie powinny zostać wykluczone różne alter-
natywne rozwiązania systemowe Kolei Metropolitalnej;

– dokumentacja założeń systemu powinna być sporządzona 
zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej w sposób zro-
zumiały, przystępny i odpowiedni dla wszystkich interesa-
riuszy systemu, a jednocześnie dokumentacja musi być na 
tyle szczegółowa, aby mogła zostać wykorzystana do zmian 
i aktualizacji systemu w procesie iteracyjnego konstruowa-
nia Koncepcji Kolei Metropo li talnej, a także podczas  
całego cyklu życia systemu Kolei Metropolitalnej.

Wytyczne dotyczące modelu V na poziomie wymagań 
systemowych to [4]:
– sformułowanie wymagań systemowych dla systemów 

złożonych, jakimi są Koncepcja, jak i docelowy system 
Kolei Metropolitalnej (m.in. z powodu wielu interesariu-
szy niekiedy o sprzecznych interesach/aspiracjach) cecho-
wać powinno bardzo staranne ich definiowanie, gdyż 
popełnienie błędów na tym etapie powoduje problemy 
z określeniem zależności pomiędzy częściami przedmio-
towych systemów; prawidłowe sformułowanie wymagań 
systemowych jest warunkiem spełnienia/realizacji przez 
system wymagań wszystkich interesariuszy;

– sformułowanie wymagań systemowych dotyczących  
całości tworzonego systemu uwarunkowane jest rozwią-
zaniem następujących zagadnień:
•	 oszacowania pracochłonności,
•	 pomiaru jakości proponowanych wymagań systemo-

wych,

•	 wypracowania kompromisów w odniesieniu do 
sprzecznych wymagań interesariuszy,

•	 szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania.

Wytyczne dotyczące modelu V na poziomie projektu 
wysokiego poziomu stanowią, że [4]:
– projekt wysokiego poziomu przedstawia ogólną struk-

turę systemu z wyróżnieniem wszystkich komponentów 
(części) systemu – podsystemów i ich elementów oraz 
wiążących je relacji; przy czym możliwe/celowe jest za-
stosowanie wielu zróżnicowanych sposobów podziału 
systemu, wynikające ze specyfiki systemu i jego podsys-
temów pod względem organizacyjnym, sprzętowo-
-technologicznym, funkcjonalnym itp.;

– każdy komponent systemowy w projekcie wysokiego 
poziomu należy definiować pod względem funkcjonal-
ności i wydajności, ze szczególnym uwzględnieniem 
jego interfejsów z systemami zewnętrznymi i innymi 
komponentami;

– projektowanie wysokiego poziomu powinno być wyko-
nywane iteracyjnie z uwzględnieniem m.in. następują-
cych zadań:
•	 opracowania kilku alternatywnych projektów wyso-

kiego poziomu oraz ich porównanie m.in. pod wzglę-
dem wydajności, niezawodności, kosztów oraz innych 
kryteriów i wskazanie projektu rekomendowanego,

•	 oceny alternatywnych projektów (według przyjętych 
kryteriów):
 » kryteria wyboru, analizy oraz wyniki wskazujące 

na rekomendowany projekt alternatywny powin-
ny być dokumentowane,

 » jeśli istnieje kilka równie opłacalnych projektów 
alternatywnych, powinny one zostać poddane 
ocenie przez interesariuszy,

•	 analizy i określenia wymagań systemowych:
 » analiza wymagań systemowych jest niezbędna, 

aby przypisać je do komponentów systemu ziden-
tyfikowanych w projekcie wysokiego poziomu,

 » szczegółowe wymagania funkcjonalne i związane 
z nimi wymagania dotyczące wydajności są przy-
dzielane do komponentów systemu,

 » w procesie określania wymagań, szczegółowo ana-
lizowane są zależności między wymaganymi funk-
cjami systemu,

 » dzięki temu procesowi każdy komponent jest tak 
niezależny od innych komponentów, jak to możliwe,

•	 sporządzania opisu interfejsu:
 » dla interfejsów zewnętrznych, tzn. interfejsów mię-

dzy systemem projektowanym a systemami zewnę-
trznymi,

 » dla interfejsów wewnętrznych, tj. interfejsów mię-
dzy komponentami systemu,

 » następnie należy przeprowadzić ocenę dla każde-
go interfejsu, aby określić, które normy są istotne, 
które standardy należy wdrożyć, a które standardy 
być może powinny być wprowadzane stopniowo 
– w ramach planów długookresowych,
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 » po zapoznaniu się z odpowiednimi standardami 
danych, począwszy od zewnętrznych interfejsów 
systemu do wewnętrznych interfejsów, należy 
opracować dokumentację m.in. w zakresie rodza-
ju danych, formatu danych, zakresu wartości oraz 
częstości wymiany informacji w interfejsie.

 
Wytyczne dotyczące modelu V na poziomie projektu 

szczegółowego przedstawiają się następująco [4]:
– projekt szczegółowy powinien zawierać pełną specyfika-

cję komponentów tworzących system, określać sposób, 
w jaki komponenty będą opracowane w celu spełnienia 
wymagań systemowych, a także określać szczegółowe 
działania projektowe dla gotowych (kupowanych) kom-
ponentów i dla niestandardowych (projektowanych) 
komponentów;

– projektowanie szczegółowe jest procesem iteracyjnym, 
w którym należy uwzględnić m.in. następujące zadania:
•	 wytypowanie komponentów gotowych – tych, które 

będą nabywane,
•	 opracowanie prototypów komponentów projektowa-

nych,
•	 opracowanie szczegółowych specyfikacji dla poszcze-

gólnych komponentów,
•	 przegląd projektów szczegółowych każdego kompo-

nentu pod względem zapewnienia realizacji założo-
nych celów i przyjętych wymagań systemowych,

•	 spotkania koordynacyjne oraz przeglądy okresowe, 
regularne lub bieżące w celu monitorowania postę-
pów i rozwiązywania problemów, integracji współ-
bieżnych działań projektowych oraz łagodzenia 
ewentualnych przyszłych zagrożeń podczas integracji 
komponentów systemu,

•	 konsultacje z interesariuszami w celu przeglądu i za-
twierdzenia elementów projektu szczegółowego, za-
nim zespół wdrożeniowy zacznie budować system,

•	 przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
całego systemu;

– projektowanie szczegółowe systemu powinno uwzględ-
niać wiele różnych czynników związanych z zaspokoje-
niem zróżnicowanych aspiracji interesariuszy, co wyma-
ga optymalnej równowagi pomiędzy parametrami cha-
rakteryzującymi te czynniki; w związku z tym funkcja 
projektowa powinna rozważyć następujące cele:
•	 projektowanie funkcjonalne, tj. z uwzględnieniem 

potencjału funkcjonalnego i osiągów systemu – aby 
zaprojektowany system mógł realizować zadania, 
które zapewnią osiągnięcie zaplanowanych celów,

•	 projektowanie z uwzględnieniem określonej nieza-
wodności działania systemu,

•	 projektowanie z uwzględnieniem utrzymania spraw-
ności systemu (utrzymania ruchu) – minimalizacja 
takich czynników jak czas obsługiwania, zaangażo-
wane zasoby i koszty utrzymania,

•	 projektowanie z uwzględnieniem czynnika ludzkiego 
– aspekty ergonomiczne, optimum układu człowiek 
– maszyna,

•	 projektowanie z uwzględnieniem technologii czyn-
ności – minimalizacja wymagań zasobowych,

•	 projektowanie z uwzględnieniem ekonomicznej wyko-
nalności – celem jest minimalizacja kosztów cyklu ży-
cia, a nie tylko kosztów tworzenia systemu,

•	 projektowanie z uwzględnieniem akceptacji społecz-
nej – system jako akceptowalna część systemu spo-
łecznego.

Wytyczne dotyczące fazy rozwoju, budowy i wdrożenia 
systemu to [4]:
– zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu 

(czwarta faza cyklu rozwoju systemu) wymaga przejęcia 
przez twórców systemu odpowiedzialności za cały cykl 
jego życia;

– przestrzeganie zasady, że w cyklu rozwoju systemu, po 
jego wdrożeniu, system przestaje być produktem koń-
cowym projektu, a zaczyna funkcjonować (eksploata-
cja);

– przejście do etapów budowy i wdrażania systemu może 
nastąpić po przyjęciu do realizacji projektu szczegóło-
wego;

– w trakcie budowy (wytwarzania) systemu ważne jest 
porównywanie wyników planowanych z wynikami rze-
czywistymi i podejmowanie ewentualnych działań na-
prawczych;

– w trakcie wytwarzania systemu należy nadal dokony-
wać oceny prowadzonych prac;

– w fazie realizacji systemu zachodzi potrzeba przeprowa-
dzania testów systemu docelowego – wykonują je ze-
społy projektantów, wykonawców i użytkowników oraz 
pozostałych interesantów;

– wdrażanie jest procesem polegającym na przekazaniu 
systemu użytkownikowi oraz interesariuszom, który to 
proces powinien być odpowiednio zaplanowany na 
wczesnym etapie realizacji systemu – tak, aby jego 
wdrażanie nastąpiło najpóźniej w momencie zakończe-
nia wytwarzania systemu;

– po zakończeniu wdrażania należy użytkownikom prze-
kazać odpowiednio przygotowane materiały do ich 
przeszkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji sys-
temu.

Wytyczne dotyczące integracji, weryfikacji oraz walida-
cji elementów i całego systemu to [4]:
– tok postępowania w fazie integracji obejmuje weryfi-

kowanie poszczególnych komponentów, a następnie 
ich integrację w podsystemy – weryfikacja jest po-
twierdzeniem, że system spełnia przyjęte wymagania 
systemowe i w praktyce polega na zastosowaniu nastę-
pujących technik:
•	 test, będący bezpośrednim pomiarem działania,
•	 demonstracja, czyli obserwacja działania systemu 

w oczekiwanym lub symulowanym otoczeniu,
•	 inspekcja, będąca bezpośrednią obserwacją wymagań,
•	 analiza z wykorzystaniem metod logicznych, mate-

matycznych i graficznych; 
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– kolejność integracji komponentów w podsystemy wynika 
z planu integracji, w którym uwzględnione są etapowe 
testowanie i weryfikacja z zastosowaniem narzędzi zdefi-
niowanych w planach weryfikacji elementów, podsyste-
mów i całego systemu, przy czym zastosowanie określo-
nych narzędzi do testowania, w tym modeli symulacyj-
nych, wymaga starannego ich zweryfikowania przed wy-
korzystaniem do testowania elementów systemowych;

– w trakcie każdego przypadku weryfikacji należy reje-
strować wszystkie akcje i odpowiedzi systemowe i pod-
dawać je analizie np. w celu przyjęcia odpowiedniego 
trybu ewentualnej naprawy, korekty lub modyfikacji 
systemu;

– integracja trwa do momentu wytworzenia systemu zwe-
ryfikowanego i zintegrowanego, przy czym działanie to 
może wymagać zaangażowania różnych grup interesa-
riuszy, ale nie należy ograniczać działań weryfikacyjnych 
– właściwy harmonogram realizowania tych czynności 
i ich liczba są przesłankami do zidentyfikowania wad 
systemu na wczesnym etapie procesu integracji;

– należy starannie prowadzić dokumentację dotyczącą 
procesów weryfikacji, m.in. plan integracji, zaktualizo-
wany plan weryfikacji z procedurami przeprowadzania 
testów, macierz identyfikowalności, dokumentacja te-
stów integracyjnych i ich wyników; dokumentacja po-
winna zawierać zaktualizowany opis czynności, które 

były wykonane i ich wyniki, dające w rezultacie odpo-
wiedź na zgodność komponentów, podsystemów i syste-
mu z wymaganiami funkcjonalnymi;

– walidacja systemu pozwala stwierdzić, że zintegrowa-
ny i zweryfikowany system jest możliwy do zbudowa-
nia i po zrealizowaniu będzie spełniał wszystkie wyma-
gania interesariuszy – będzie dla nich w pełni użytecz-
ny; walidacji podlega system, który przeszedł wszyst-
kie etapy weryfikacji; proces ten pozwala upewnić się 
właścicielowi/operatorowi systemu, że działa on zgod-
nie z wymaganiami interesariuszy, zdefiniowanymi na 
etapie założeń systemu;

– w procesie walidacji należy postępować zgodnie z opra-
cowanym i aktualizowanym planem walidacji systemu 
oraz starannie dokumentować jej wyniki;

– wdrożenie systemu rozpoczyna proces przejściowy, któ-
ry wymaga monitorowania i oceny na podstawie wyni-
ków testów akceptujących, potwierdzających, że system 
działa zgodnie z przeznaczeniem, w swoim rzeczywi-
stym środowisku; po okresie przejściowym następuje 
pełna praca systemu.

Na podstawie wymienionych wytycznych oraz metodo-
logii M-K-KM [3] sporządzono syntetyczny opis modelu V 
dotyczący Koncepcji Kolei Metropolitalnej (K-KM) za-
mieszczony na rysunku 5. 

Rys. 5. Syntetyczny opis modelu V dotyczącego Koncepcji Kolei Metropolitalnej (K-KM) 
Źródło: [2]
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Podsumowanie
Realizując proces projektowania koncepcji K-KM z zasto-
sowaniem przedstawionych zasad inżynierii systemu, wy-
konano następujące zadania:
– ustalono interesariuszy projektu oraz zidentyfikowano 

ich aspiracje [19];
– zdiagnozowano podstawowe problemy transportowe 

w odniesieniu do przewozów publicznym transportem 
zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
kolejowego o zasięgu metropolitalnym;

– sformułowano alternatywne rozwiązanie ogólne (lekkie 
metro naziemne);

– sformułowano wymogi interesariuszy (na podstawie 
analizy ich aspiracji) oraz wymagania systemowe;

– zdefiniowano cel główny oraz cele dodatkowe koncepcji 
KM i systemu KM;

– sformułowano założenia ogólne oraz szczegółowe doty-
czące konstruowania KM;

– określono m.in. wymagania funkcjonalne systemu, któ-
re określają funkcje, jakie system musi wykonywać, aby 
spełnić wymogi interesariuszy, oraz odnoszące się do 
nich wymagania efektywności systemu;

– zdefiniowano warianty systemu KM [17];
– określono produkty i rezultaty oraz odpowiednie wskaź-

niki ich monitoringu.

Wymagany zakres oraz struktura treści dokumentu pn. 
„Koncepcja Kolei Metropolitalnej” (K-KM) określone w me-
todologii [3] – dokument pn. „Metodologia Tworzenia 
Koncepcji Kolei Metropolitalnej” (M-K-KM) – oraz zakres 
przedmiotu koncepcji K-KM – zakres kolejowego systemu 
transportowego o zasięgu metropolitalnym (KM), którego 
efektywność funkcjonowania wiąże się z obsługą potrzeb 
transportowych generowanych przez zróżnicowane zago-
spodarowanie przestrzenne obszaru GZM, oraz z integracją 
z pozostałymi, miejskimi systemami transportowymi ob-
szaru GZM wskazują, że zarówno dokument K-KM jak 
i  system KM w ujęciu systemowym są systemami złożony-
mi i powiązanymi [9] ze sobą wieloaspektowo. 

Takie uwarunkowania opracowania K-KM uzasadniły 
konieczność zastosowania inżynierii systemów w procesie 
projektowania K-KM i KM jak również przygotowanie od-
powiedniej metodologii dla tego procesu według zasad in-
żynierii systemów, którego rezultatem jest wspomniana już 
metodologia M-K-KM [3].

Opracowanie Koncepcji Kolei Metropolitalnej należy 
traktować jako efektywny czynnik, przybliżający przygoto-
wanie projektu, bezpośrednio zapewniającego stworzenie 
Kolei Metropolitalnej na obszarze GZM [18]. Wybór metod 
inżynierii systemów zapewnił oczekiwaną przez wszystkich 
interesariuszy wysoką jakość dokumentacji, m.in. dzięki pro-
cedurom weryfikacji i walidacji rozwiązań na każdym etapie 
opracowania koncepcji (K-KM), co zostało potwierdzone 
podczas wielokrotnych konsultacji z szerokim gronem inte-
resariuszy. Zastosowanie podejścia systemowego pozwoliło 
uwzględnić uwarunkowania i czynniki oddziaływujące na 
pasażerski transport kolejowy w Metropolii [20].
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Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie preferencji 
studentów w zakresie najczęściej wykorzystywanych środków transportu. 
W artykule ograniczono się do zbadania preferencji studentów studiują-
cych na terenie Katowic od 18 roku życia. W pierwszej części artykułu 
opisane zostały środki transportu indywidualnego, transportu zbioro-
wego oraz alternatywne środki transportu dostępne na terenie Katowic. 
Następnie zaprezentowano teorię dotyczącą zachowań transportowych 
przemieszczających się studentów, ich motywacje transportowe oraz 
czynniki, które wpływają na wybór danych środków transportu podczas 
podróży na uczelnie, do pracy czy w innych sytuacjach codziennego życia. 
W celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania analizy preferencji 
transportowych studentów została przeprowadzona internetowa ankieta 
zawierająca pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Ankieta 
opublikowana została na forach studenckich uczelni znajdujących się 
na terenie Katowic, a sam czas trwania ankiety wynosił 2 tygodnie. Ze 
względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie 
ankietowanych przed przystąpieniem do ankiety poinformowano, iż py-
tania zamieszczone w ankiecie dotyczą preferencji oraz zachowań trans-
portowych, które miały miejsce przed 12 marca 2020 roku. Kolejna część 
artykułu obejmuje analizę wszystkich otrzymanych w ankiecie danych. 
Wyniki badań zostały przedstawione w formie tabel oraz wykresów, a na-
stępnie poddane analizie. W ostatniej części artykułu zawarto wnioski 
z przeprowadzanych badań oraz analiz.
Słowa kluczowe: środki transportu, preferencje transportowe, motywa-
cje transportowe.

Badanie preferencji studentów  
katowickich uczelni pod względem  
wykorzystywanych środków transportu1

Wprowadzenie
W dobie środków masowego przekazu i nieograniczonego 
dostępu do informacji ludzie coraz bardziej się spieszą, by 
wykonać rosnącą liczbę zadań i obowiązków. W celu wy-
wiązania się ze wszystkich obowiązków konieczne jest po-
dejmowanie różnych decyzji, które wpłyną na to, jak szyb-
ko i sprawnie uporamy się z określonym zadaniem. Do ta-
kich decyzji można zaliczyć te, związane z wyborem środka 
transportu do codziennych podróży w celach naukowych 
lub zarobkowych. Podjęcie takiej decyzji wymaga przeana-
lizowania wielu czynników, których wpływ zauważymy od 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: D. Gąsior25%, W. Kubik 25%., P. Orzech 25%, A. Piętak 25%.

razu lub dopiero po określonym czasie, jak np. w przypad-
ku kosztów podróżowania, gdy okaże się, że finanse znacz-
nie się skurczyły.

W niniejszym artykule badane są preferencje transporto-
we studentów katowickich uczelni oraz czynniki, które wpły-
wają na podejmowane przez nich wybory dotyczące sposobu 
przemieszczania podczas codziennych podróży. Zdecydowana 
większość podróży studentów odbywa się w celach nauko-
wych i odznacza się systematycznością, stąd wybór odpowied-
niego środka transportu staje się istotny. Według naukowców 
z Uniwersytetu Gdańskiego osoby między 15 a 24 rokiem 
życia, przed rozpoczęciem epidemii w Polsce, spędzały w po-
dróży średnio 115 minut dziennie [1].

Uczelnie w Katowicach
Katowice jako miasto pełni szereg różnych funkcji. Jedną 
z nich jest funkcja naukowa i oświatowa. Na terenie miasta 
znajduje się 7 uczelni publicznych:

•	 Uniwersytet Śląski,
•	 Uniwersytet Ekonomiczny,
•	 Politechnika Śląska – 2 wydziały,
•	 Śląski Uniwersytet Medyczny,
•	 Akademia Wychowania Fizycznego,
•	 Akademia Muzyczna,
•	 Akademia Sztuk Pięknych [2].

Oprócz wymienionych powyżej uczelni na terenie mia-
sta zlokalizowane są również uczelnie prywatne. Należą do 
nich między innymi:

•	 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna,
•	 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
•	 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy,
•	 Wyższa Szkoła Techniczna.

W roku akademickim 2018/2019 na 11 uczelniach oraz 
3 oddziałach zamiejscowych na terenie Katowic studiowało 
55 660 studentów [3].

W Katowicach studiują nie tylko mieszkańcy miasta 
i okolic, ale też studenci dojeżdżający z dalej położonych 
miast i miejscowości tj.: Częstochowy, Bielska-Białej czy 
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Żywca itd. W Katowicach studiują również studenci z in-
nych województw. Osoby te przyciąga do Katowic większa 
możliwość rozwoju lub też interesujące ich kierunki, któ-
rych w swoich miastach nie mają. W przypadku studentów 
mieszkających w województwie śląskim część z nich decy-
duje się na codzienne dojazdy na uczelnię różnymi środka-
mi transportu. Natomiast w przypadku studentów z in-
nych województw zazwyczaj mieszkają oni w domach stu-
denckich lub też wynajmują pokój lub mieszkanie. 
Wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponują, co 
uzależnione jest od tego, czy poza studiowaniem pracują 
lub czy wspomagają ich finansowo rodzice.

Środki transportu dostępne w Katowicach
Katowice są stolicą oraz jednym z członków Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii (wraz z 40 innymi miastami lub 
gminami z województwa śląskiego). Dzięki rozbudowanej 
sieci dróg w całej metropolii można sprawnie i w miarę 
szybko dotrzeć do Katowic z miast i mniejszych okolicz-
nych miejscowości. Katowice są uznawane za jedno z najle-
piej skomunikowanych miast w Polsce [4, 5].

Przez Katowice przebiegają m.in. takie drogi jak: DK 86, 
DK 81, DK 79, droga ekspresowa S86, autostrada A4, dro-
ga wojewódzka nr 902. W okolicy Katowic przebiegają 
m.in. takie drogi jak: DK 1, DK 11, DK 44, DK 78, DK 88, 
DK 94, autostrada A1 oraz droga ekspresowa S1. Wszystkie 
te drogi umożliwiają osobom mieszkającym poza Kato-
wicami dotarcie do miasta własnym samochodem lub inny-
mi środkami transportu indywidualnego (np. rower, moto-
cykl, skuter). W Katowicach dostępnych jest również wiele 
dróg gminnych, które umożliwiają przemieszczanie się we-
wnątrz miasta. Ważnym elementem jest również tunel (tzw. 
Tunel Katowicki) pod rondem generała Jerzego Ziętka, któ-
re znajduje się w centrum miasta. Tunel ten, zlokalizowany 
w ciągu drogi krajowej nr 79, umożliwia jej użytkownikom 
bezkolizyjny przejazd przez centrum. Przez tunel każdej 
doby przejeżdża średnio 100 tysięcy samochodów. 
Rozwiązanie to pozwoliło w znaczący sposób zmniejszyć na-
tężenie ruchu w centrum miasta [6–8].

Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Katowic włas-
nym samochodem, potrzebują miejsca, aby ten samochód 
zaparkować. W Katowicach dostępnych jest wiele bezpłat-
nych parkingów. Niestety, miejsc parkingowych jest nie-
wiele. Niedostateczna liczba miejsc parkingowych wymusi-
ła utworzenie w mieście strefy płatnego parkowania. Strefa 
płatnego parkowania w Katowicach dzieli się na dwie pod-
strefy:

•	 podstrefa „Śródmieście” obejmująca swoim zasięgiem 
centrum miasta,

•	 podstrefa „Ceglana – Wita Stwosza” zlokalizowana 
w rejonie klinik medycznych.

Opłata za postój w strefach płatnego parkowania 
w Katowicach pobierana jest w dni robocze od 9:00 do 
16:30. Za pierwszą godzinę parkowania w podstrefie 
„Śródmieście” kierowca jest zobowiązany zapłacić 2 zł, druga 
godzina parkowania kosztuje 2,40 zł, trzecia godzina jest 

droższa o 0,40 groszy i wynosi 2,80 zł, natomiast każda na-
stępna kosztuje 2 zł. Natomiast w podstrefie „Ceglana – 
Wita Stwosza” pierwsza godzina kosztuje 3 zł, za drugą trze-
ba zapłacić 3,60 zł, za trzecią 4,20 zł, a za każdą następną 
3 zł. W połowie 2018 roku powstały specjalnie wyznaczone 
miejsca parkingowe oznaczone kopertą przeznaczone dla sa-
mochodów hybrydowych lub elektrycznych. Dodatkowo dla 
pojazdów elektrycznych zostały wydzielone miejsca parkin-
gowe, na których można je naładować [9 – 11].

Poza transportem indywidualnym do Katowic można 
dotrzeć lub się po nich przemieszczać za pomocą komuni-
kacji miejskiej, obejmującej autobusy i tramwaje. Wszystkie 
przejazdy komunikacją miejską na terenie Katowic oraz ca-
łej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są obsługiwane 
przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Codziennie  
w całej metropolii wyjeżdża na ulice ponad 1000 autobu-
sów i tramwajów. Na terenie Katowic znajduje się około 
350 przystanków autobusowych i tramwajowych. Dzięki 
temu, że komunikacja miejska na terenie GZM jest obsłu-
giwana przez jedną jednostkę organizacyjną jaką jest ZTM, 
ujednolicony został cennik biletów na przejazdy nią, a tak-
że zostały wprowadzone różne rodzaje biletów: od jednora-
zowych, przez średniookresowe, długookresowe, aż po 
Metro bilet [5, 12, 13].

Do Katowic można także dotrzeć za pomocą transportu 
kolejowego. W Katowicach jest obecnie czynnych osiem pa-
sażerskich przystanków i stacji kolejowych. Są nimi: Kato-
wice, Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Piotro-
wice, Katowice Podlesie, Katowice Szopienice Południowe, 
Katowice Szopienice Północne, Katowice Załęże, Katowice 
Zawodzie. Przez obszar miasta przebiega 12 linii kolejowych 
o numerach: 1, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 161, 171, 654, 
655 oraz nr 657. Duża liczba przystanków kolejowych umoż-
liwia przemieszczanie się pomiędzy różnymi częściami miasta 
Katowice oraz umożliwia podróżowanie międzywojewódzkie 
i międzynarodowe [7, 14]. Przewozem pasażerów na obsza-
rze Katowic zajmują się przewoźnicy tacy jak POLREGIO, 
Koleje Śląskie oraz PKP InterCity. Pierwszy przewoźnik zaj-
muje się w większości połączeniami regionalnymi i aglomera-
cyjnymi. Przewoźnik InterCity oferuje w swojej ofercie moż-
liwość przejazdu różnymi kategoriami pociągów, m.in.: Tanie 
Linie Kolejowe, InterCity, Express Intercity oraz Express 
Intercity Premium. Przewoźnik Koleje Śląskie w swojej ofer-
cie ma połączenia między miastami województwa śląskiego 
oraz leżącymi w jego okolicach. TLK oferują studentowi 
możliwość podróży pomiędzy dużymi miastami na trasach 
dalekobieżnych i gwarantują postój na stacjach pośrednich. 
Express InterCity oraz Express Intercity Premium oferują pa-
sażerowi możliwość poruszania się pomiędzy większymi mia-
stami z krótszym czasem podróży dzięki mniejszej liczbie 
postojów pomiędzy stacją początkową a stacją docelową oraz 
prędkości rozwijanej na szlaku do 160 km/h. PKP InterCity 
ma natomiast w swojej ofercie przejazdy do dowolnego mia-
sta w Polsce oraz podróże międzykrajowe, np. do Czech, 
Niemiec, Austrii, Słowacji i na Węgry [15–18].

Innym sposobem przemieszczania się po Katowicach są 
alternatywne środki transportu, takie jak: rowery miejskie, 
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hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne czy car sharing, 
które wchodzą w skład tzw. transportu współdzielonego. 
Środki te w ciągu ostatnich kilku lat zdobyły niemałą popu-
larność wśród mieszkańców dużych i małych miast. 
W Katowicach firmą zajmującą się wynajmem rowerów 
miejskich jest firma City By Bike. Obecnie w Katowicach 
dostępne są 622 rowery na 76 stacjach. Natomiast firma pla-
nuje, że jeszcze w tym roku liczba punktów wypożyczeń 
wzrośnie do 90. W tym roku rowery miejskie w Katowicach 
można wypożyczać od 1 kwietnia do 1 listopada. Pierwsze 
15 minut jazdy jest bezpłatne, natomiast po ich przekrocze-
niu opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem i pobierane 
z konta w serwisie citybybike.pl. Wypożyczyć hulajnogę 
elektryczną można od: Blinkee.city (255 hulajnóg elektrycz-
nych), hulaj, hive oraz logosharing. Ponadto, firma Blinkee.
city przy współpracy z ING Bank Śląski udostępnia do wy-
pożyczenia na terenie Katowic 84 skutery elektryczne. Koszt 
wypożyczenia skutera wynosi 0,69 zł/min, a dla studentów: 
0,59 zł/min. Spółka ING wraz ze spółką Tauron udostępnia 
również samochody elektryczne typu BMW I3, Nissan Leaf, 
Renault Zoe oraz Volkswagen e-Golf. Samochody te pojawi-
ły się na ulicach miasta w czasie odbywającego się szczytu 
klimatycznego w 2019. Na terenie Katowic samochody na 
minuty można też wypożyczyć z firmy Traficar lub citybee. 
Pojazdy te mogą być wypożyczone w każdy dzień tygodnia, 
o każdej porze, z dowolnego miejsca lub miejsca do tego 
przeznaczonego. Koszt wypożyczenia takiego pojazdu liczo-
ny jest za minutę użytkowania pojazdu [4, 19, 20].

Motywacje i potrzeby transportowe
Do motywacji transportowych studentów można zaliczyć:

•	 podróże do i z miejsca pracy,
•	 podróże edukacyjne (do i z uczelni/szkoły),
•	 podróże służbowe,
•	 podróże rekreacyjne, turystyczne,
•	 podróże związane z odwiedzaniem rodziny lub spo-

tkaniami ze znajomymi,
•	 podróże handlowe, związane z zakupami,
•	 podróże w celach zdrowotnych [21].

Nie istnieje jedna i uniwersalna klasyfikacja motywacji 
podróży. W literaturze najczęściej przyjmuje się uproszczo-
ny podział motywacji transportowych na 7 grup motywa-
cyjnych takich jak:

•	 praca – dom,
•	 dom – praca,
•	 nauka – dom,
•	 dom – nauka,
•	 dom – inne,
•	 inne – dom,
•	 podróże nie związane z domem [21].

Motywacje oraz potrzeby transportowe mieszkańców 
miast zależą od wielu czynników, takich jak pora dnia, wiek 
czy rodzaj wykonywanej pracy. W przypadku studentów 
największym nasileniem odznaczają się potrzeby transpor-
towe związane z podróżami między uczelnią a domem. 

Podróże studentów między domem a uczelnią odznaczają 
się największym natężeniem w godzinach porannych, mię-
dzy 7:00 a 9:00 oraz między 14:00 a 16:00, w czasie gdy 
występuje największe natężenie ruchu na ulicach miasta 
(godziny szczytu) [21, 22].

Potrzeby transportowe mieszkańców można podzielić ze 
względu na ich charakter. W tym zakresie można wyróż-
nić: potrzeby względnie obligatoryjne (potrzeby zmuszają-
ce do ciągłych przemieszczeń związanych np. z wykonywa-
nym zawodem, realizowane w dowolnym czasie, w dowol-
nych relacjach, niekoniecznie codziennie), potrzeby 
bezwzględnie obligatoryjne (potrzeby codziennego podró-
żowania w ciągu tygodnia, w określonych godzinach np. 
podróże dom – praca, dom – nauka), potrzeby fakultatyw-
ne (potrzeby związane z wypoczynkiem, rekreacją, turysty-
ką, zakupami oraz potrzebami kulturalnymi), potrzeby in-
cydentalne (podróże związane z wizytami lekarskimi oraz 
wizytami w urzędzie miasta). Potrzeby incydentalne oraz 
fakultatywne, w porównaniu do odbywających się systema-
tycznie (codziennie) potrzeb obligatoryjnych, odbywają się 
w sposób niesystematyczny [23].

Czynniki wpływające na wybór środków transportu
Najbardziej ogólnymi czynnikami wpływającymi na wybór 
danego środka transportu są:

•	 koszty podróży,
•	 czas podróży,
•	 komfort podróży,
•	 warunki atmosferyczne,
•	 dostępność danych środków transportu [21].

Każdy z tych czynników wpływa w znaczący sposób na 
decyzje podejmowane przy wyborze środka transportu 
przeznaczonego do zaspokajania potrzeb obligatoryjnych, 
wynikających z konieczności edukacji lub wykonywania 
określonego zawodu [21].

Ze względu na pośpiech, który napędza życie przecięt-
nego mieszkańca metropolii, większość użytkowników sys-
temu transportowego najpierw zwraca uwagę na czas po-
dróży określonym środkiem transportu. Równie istotnym 
czynnikiem jest koszt podróży. Czynnik ten jest szczególnie 
ważny dla studentów, którzy nie posiadają stałego zatrud-
nienia lub utrzymują się samodzielnie. Oba te czynniki 
mają zdecydowaną przewagę, co doskonale widać podczas 
podróżowania samochodem. Koszt użytkowania samocho-
du jest zdecydowanie wyższy od roweru czy komunikacji 
miejskiej, lecz czas podróży jest znacząco krótszy. 
Dostępność danych środków transportu jest czynnikiem, 
który zależy nie tylko od tego, czy posiadamy dany pojazd, 
ale także od lokalizacji miejsca docelowego oraz miejsca za-
mieszkania. Komunikacja miejska, pociągi oraz rowery 
miejskie uzależnione są od przystanków i stacji, które mogą 
znajdować się w dużej odległości od użytkownika. Fakt ten 
sprawia, że środki zapewniające swobodną i bezpośrednią 
podróż wydają się lepszym wyborem. Warunki atmosfe-
ryczne choć mają znaczący wpływ na decyzję, to częstotli-
wość niedogodnych warunków jest nieregularna. Podczas 
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deszczu staramy się ograniczyć przebywanie pod gołym 
niebem, wybierając zadaszone środki transportu, takie jak 
samochód czy autobus, lecz gdy słońce zaczyna przygrze-
wać, większość osób przesiada się na rower lub spalinowe 
jednoślady. Komfort jazdy jest czynnikiem mającym duży 
wpływ na decyzję w przypadku podróży trwających ponad 
30 min. Większość osób stara się unikać zatłoczonych auto-
busów, tramwajów czy pociągów, wybierając środki trans-
portu indywidualnego odznaczające się większym komfor-
tem jazdy niż środki transportu zbiorowego [21].

W przypadku środków transportu zbiorowego, takich 
jak autobusy, tramwaje czy pociągi, dla użytkownika waż-
nymi czynnikami decydującymi o wyborze danego środka 
transportu są:

•	 czas dojścia do/z przystanku/stacji,
•	 czas podróży,
•	 koszt podróży,
•	 czas oczekiwania na środek transportu,
•	 liczba przesiadek,
•	 dostępność miejsc siedzących,
•	 bezpieczeństwo w pojeździe,
•	 warunki atmosferyczne,
•	 dostępność informacji,
•	 częstotliwość kursowania,
•	 komfort podróży,
•	 konieczność dostosowania własnych planów do roz-

kładów jazdy,
•	 zatłoczenie w środku transportu,
•	 pora dnia,
•	 punktualność środków transportu,
•	 niezawodność,
•	 dostępność przystanków/stacji [21].

Analiza wyników otrzymanych w ankiecie
W celu zbadania preferencji transportowych studentów ka-
towickich uczelni została przeprowadzona internetowa an-
kieta, która była umieszczona na internetowych grupach 
studenckich należących do uczelni znajdujących się na te-
renie Katowic. Ankieta składa się z 21 pytań, w tym z 16 
pytań jednokrotnego oraz 5 pytań wielokrotnego wyboru, 
które odnoszą się do częstotliwości podróżowania, preferencji 
odnośnie środków transportu oraz czynników wpływających 
na wybór optymalnego środka transportu. Badanie ankieto-
we przeprowadzono przez 2 tygodnie, w okresie od 12 do 26 
maja 2020. W ankiecie uzyskano w sumie 319 odpowiedzi. 
Wszystkie zostały dopuszczone do analizy.

Łącznie w ankiecie wzięło udział 319 osób, w tym 219 
kobiet (69% ankietowanych) i 100 mężczyzn (31% ankie-
towanych).

Najwięcej osób biorących udział w ankiecie mieściło się 
w przedziale wiekowym 22–23 lata. Grupa ta wynosiła 
130 osób (41% ankietowanych). 92 osoby (29% ankieto-
wanych) należało do przedziału wiekowego 24–25 lat, 78 
osób (24% ankietowanych) należało do przedziału 20–21 
lat oraz 12 osób (4% ankietowanych) było w grupie 18–19 
lat. Najmniej osób liczył przedział wiekowy 26 lat lub wię-
cej, do którego należało 7 osób (2% ankietowanych).

Spośród osób biorących udział w badaniu najwięcej, bo 
aż 101, studiuje na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, co 
stanowi 32% ankietowanych (rys. 1). W badaniu wzięli 
również udział studenci innych uczelni: Uniwersytetu 
Śląskiego – 75 osób (24% ankietowanych), Politechniki 
Śląskiej – 57 osób (18% ankietowanych), Uniwersytetu 
Ekonomicznego – 41 osób (13% ankietowanych). W dal-
szej kolejności odnotowano udział studentów Akademii 
Wychowania Fizycznego, gdzie uczęszcza 6% ankietowa-
nych (18 osób). Studenci Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej (10 osób) oraz Akademii Muzycznej (9 osób) 
stanowią po 3% ogółu ankietowanych. Najmniej studen-
tów spośród poddanej badaniu grupie uczęszcza na 
Akademię Sztuk Pięknych. Jest to 8 osób, co stanowi 2% 
ankietowanych.

Większość ankietowanych, bo aż 303 osoby (95% ankie-
towanych), studiuje na studiach dziennych. Natomiast 12 
osób (4% ankietowanych) uczy się zaocznie, a 2 osoby (1% 
ankietowanych) – w trybie zdalnym. 1 ankietowany studiuje 
na studiach wieczorowych, a 1 uczęszcza na studia zdalne.

W grupie posiadaczy prawa jazdy kategorii B było aż 
269 osób (84% ankietowanych). Natomiast 50 osób (16% 
ankietowanych) nie posiada prawa jazdy.

43% ankietowanych (136 osób) zadeklarowało, że po-
siada własny samochód osobowy, natomiast 23% ankieto-
wanych (74 osoby) posiada własny samochód osobowy, ale 
dzieli go z innymi członkami rodziny. 34% ankietowanych 
(109 osób) nie posiada własnego samochodu osobowego.

Na pytanie o preferowany środek transportu aż 69% 
ankietowanych (220 osób) odpowiedziało, że preferują sa-
mochód osobowy (rys. 2). Drugim najbardziej preferowa-
nym środkiem transportu jest pociąg (25% badanych – 43 
osoby), a następnie autobus/bus, który wybrało 25 osób 
(8% ankietowanych). W miarę na równi plasują się tram-
waj i rower, które wybrało po 4% ankietowanych (tramwaj 
– 14 osób, rower – 13 osób). Motocykl wybrały 3 osoby 
(1% badanych). 1 ankietowany wskazał hulajnogę elek-
tryczną jako preferowany środek transportu, natomiast 
skutera nie wybrał żaden z ankietowanych.

Rys. 1. Procentowy udział studentów uczęszczających na wybraną katowicką uczelnię  
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Po wskazaniu preferowanego środka transportu ankie-
towani mieli za zadanie wskazać najczęściej stosowany śro-
dek transportu (rys. 3). I tak: 50% ankietowanych (160 
osób) wskazało samochód osobowy jako najczęściej wyko-
rzystywany środek transportu, 93 osoby (29% badanych) 
wskazało autobus, 34 osoby (11% badanych) pociąg, 20 
osób spośród ankietowanych (6%) wybrało tramwaj. 
Najrzadziej wykorzystywane  są rower (7 osób – 2%) oraz 
motocykl (2 osoby). 2 osoby wskazały, że najczęściej prze-
mieszczają się pieszo, a 1 osoba wskazała pociąg i autobus 
jako najczęściej stosowane. Jeśli chodzi o skuter i hulajno-
gę, to żaden z respondentów nie wybrał tych środków 
transportu jako najczęściej stosowane.

W kwestii zamieszkania duża liczba osób zaznaczyła, że 
mieszka w okolicy swoich uczelni, nie dalej niż 5 km (25% 
ankietowanych, rys. 6). Również dosyć spora grupa zazna-
czyła, że mieszka w odległości 5–10 km (61 osób), a 62 oso-
by mieszkają dalej niż 25 km od swojej uczelni. Mniej liczne 
grupy zadeklarowały, że mieszkają 11–15 km (47 osób), 
16–20 km (31 osób) czy 21–25 km od uczelni (38 osób).

Rys. 3. Procentowy udział najczęściej stosowanego środka transportu przez studentów

Rys. 5. Procentowy udział podróży studentów na uczelnie w ciągu tygodnia

Rys. 6. Procentowy udział odległości miejsca zamieszkania studentów od uczelni

Niewielka liczba ankietowanych osób zaznaczyła, że na 
uczelnię podróżują 1–2 razy w tygodniu (24 osoby), 6–7 
razy w tygodniu (19 osób) czy kilka razy w miesiącu  
(21 osób).

Rys. 2. Procentowy udział środków transportu preferowanych przez studentów

Rys. 4. Ilościowy udział przedstawiający pory dnia, w których studenci podróżują najczęściej 

Ankietowani zostali zapytani też o pory dnia, w których 
najczęściej podróżują (rys. 4). W tym pytaniu ankietowani 
mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 
Praktycznie tak samo dużą popularnością cieszą się godziny 
poranne między 6:00 a 9:00 (238 osób) i popołudniowe 
między godziną 13:00 a 18:00 (240 osób). 110 osób nato-
miast wskazało godziny wieczorne między 18:00 a 22:00 
jako godziny najczęstszego podróżowania. 82 ankietowa-
nych wskazało przedpołudnie (9:00–12:00), 42 osoby 
wskazały południe (12:00–13:00), natomiast 17 osób 
wskazało noc (22:00–6:00).

Ankietowani najczęściej zaznaczali, że podróż na 
uczelnię odbywają 3–4 razy w ciągu tygodnia (144 osób 
– 45% ankietowanych) i że na uczelnię podróżują 5 razy 
w tygodniu (111 osób – 35% ankietowanych) (rys. 5). 

Na pytanie, jakim środkiem transportu studenci dojeż-
dżają na uczelnie, 38% ankietowanych (120 osób) zazna-
czyło, że używa samochodu jako jedynego środka transpor-
tu, 26% ankietowanych (82 osób) zaznaczyło autobus, 
14% ankietowanych wybrało przejazd pociągiem, aby do-
stać się na uczelnię (rys. 7). Przejazd na uczelnię za pomocą 
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Po zadaniu poprzedniego pytania o wybór rodzaju środka 
transportu zapytaliśmy ankietowanych, dlaczego wybrali 
akurat takie środki transportu. Każdy ankietowany mógł 
wybrać maksymalnie 4 odpowiedzi. Najczęściej badane oso-
by zaznaczały swoje wybory z uwagi na czas przejazdu (211 
osób), dostępność środka transportu (177 osób), komfort 
(154 osoby) oraz koszty (142 osoby, rys. 8). Dalszymi w mia-
rę często wybieranymi uzasadnieniami są: częstotliwość kur-
sowania (83 osoby), niezawodność (66 osób), odległość od 
przystanków/stacji (59 osób) oraz warunki atmosferyczne 
(46 osób). Względnym zainteresowaniem cieszyły się powo-
dy takie jak: ekologia (47 osób), bezpieczeństwo (35 osób), 
liczba przesiadek (25 osób) oraz dostępność do miejsc siedzą-
cych (16 osób). Najrzadziej wybieranymi powodami były od-
ległość (5 osób), możliwość zaparkowania (3 osoby), dostęp-
ność informacji (3 osoby), brak prawa jazdy (2 osoby) oraz 
aspekty zdrowotne (2 osoby). Dwoma ostatnimi powodami, 
które zostały wybrane tylko raz, są: uniknięcie korków oraz 
możliwość robienia innych rzeczy podczas jazdy.

Ponad połowa osób biorących udział w ankiecie (58%) 
zadeklarowała, że poza uczęszczaniem na uczelnie nie 
udziela się zawodowo. Do pracy za to uczęszcza 42% ankie-
towanych.

Rys. 7. Procentowy udział studentów ze względu na wybierany środek transportu podczas 
dojazdu na uczelnię

Rys. 8. Ilościowy udział studentów przedstawiający uzasadnienie wyboru środka transportu 
podczas dojazdu na uczelnię

Rys. 9. Procentowy udział studentów ze względu na wybierany środek transportu podczas 
dojazdu do pracy

tramwaju oraz pieszo wskazało po 9% ankietowanych (po 
28 osób) każdy, 3% ankietowanych (9 osób) wybrało rower. 
Po jednej osobie wybrało połączenia takimi środkami trans-
portu jak: tramwaj i rower, autobus i samochód, samochód 
i pociąg oraz tramwaj, pociąg i samochód. Nikt z ankieto-
wanych nie wybrał przejazdu skuterem jako rodzaj środka 
transportu na dojazd do uczelni.

Ponad połowa osób (72 osoby – 53% ankietowanych), 
które w poprzednim pytaniu odpowiedziały, że poza uczęsz-
czaniem na uczelnie udzielają się zawodowo, wybrały sa-
mochód jako najczęściej używany środek transportu pod-
czas dojazdu do pracy (rys. 9). Dużą popularnością cieszył 
się również autobus (27 osób – 20% ankietowanych) oraz 
poruszanie się pieszo (12 osób – 9% ankietowanych). 
Ankietowani zaznaczali, że rzadziej przemieszczają się do 
pracy tramwajem (8 osób), rowerem (7 osób) czy pociągiem 
(3 osoby). Najrzadziej zaznaczonymi odpowiedziami było 
poruszanie się za pomocą skutera (1 osoba), motocykla 
(1 osoba) oraz połączenie poruszania się pieszo i z wykorzy-
staniem transportu autobusowego (1 osoba) oraz autobusu 
i tramwaju (1 osoba). Jedna osoba biorąca udział w ankiecie 
zaznaczyła, że pracuje zdalnie.

Rys. 10. Udział studentów z uwagi na motywację wyboru środka transportu podczas dojazdu 
do pracy

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie powodów 
(maksymalnie 4) wyboru środka transportu z poprzednie-
go pytania. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią był czas 
przejazdu (99 wskazań, rys. 10). Drugim powodem był 
komfort przejazdu, który został wybrany przez 75 osób. 
Trzecim pod względem częstotliwości wyboru powodem, 
wskazanym przez badaną grupę, była dostępność środka 
transportu i została wskazana 70 razy. W dalszej kolejno-
ści ankietowani wskazywali koszty transportu (45 razy), 
częstotliwość kursowania (31 razy), niezawodność (27 
wskazań), odległość od przystanków (22 razy), warunki at-
mosferyczne (21 razy) oraz bezpieczeństwo (13 osób). 
Stosunkowo niewielka liczba osób wśród głównych powo-
dów wyboru środka transportu wskazała ekologię – 9 
wskazań. Do najrzadziej pojawiających się odpowiedzi 
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można zaliczyć liczbę przesiadek (5 razy), dostępność 
miejsc siedzących (4 wskazania), odległość (3 odpowie-
dzi). Jedna osoba wskazała, że powodem wyboru środka 
transportu z poprzedniego pytania jest brak posiadania 
prawa jazdy. Ponadto jedna z ankietowanych osób zazna-
czyła, że pracuje zdalnie, co wiąże się z brakiem koniecz-
ności dojazdu do pracy.

Ankietowanych poproszono o wskazanie najczęściej 
wybieranego środka transportu do przemieszczania się 
poza dojazdami na uczelnię i do pracy. Zdecydowana 
większość badanych, bo aż 214 osób wskazała na samo-
chód, co stanowi 67% odpowiedzi (rys. 11). Autobusem 
przemieszczają się 52 osoby (16% ankietowanych). 
Pozostałe środki transportu publicznego są wybierane 
rzadziej. Pociągiem przemieszcza się 18 respondentów, co 
daje 6% spośród udzielonych odpowiedzi, tramwaj nato-
miast wykorzystuje 5% ankietowanych (16 osób). Podróż 
pieszo wybiera zaledwie 6 osób (2% ankietowanych). 
Tylko jedna osoba do podróży niezwiązanych z nauką 
i pracą korzysta z motocykla.

czynnikami wskazanymi przez ankietowanych są często-
tliwość kursowania z liczbą 44 wskazań oraz bezpieczeń-
stwo i warunki atmosferyczne, które wskazało 43 bada-
nych. Odległość od przystanków jako powód wskazało 32 
ankietowanych. Ekologia natomiast jest ważna dla zaled-
wie 32 osób. Zdecydowanie mniej ważnymi powodami 
wyboru środka transportu okazuje się liczba przesiadek, 
którą wskazano 14 razy oraz dostępność miejsc siedzą-
cych, gdzie odnotowano 11 wskazań. Zaledwie 4 osoby, 
za ważne przy wyborze środka transportu, wskazały 
aspekty związane ze zdrowiem. Najmniej osób jako ważne 
powody wskazało dostępność miejsc parkingowych, do-
stępność informacji oraz niezależność. Każdy z nich wy-
brano zaledwie 1 raz.

Zaledwie 31% ankietowanych (99 osób) korzysta z al-
ternatywnych środków transportu dostępnych na terenie 
miasta. Pozostałe 220 osób (69% badanych) wskazało, że 
nie korzysta z tego typu usług.

Wśród 99 osób korzystających z alternatywnych środ-
ków transportu 52 korzystają z rowerów miejskich, co sta-
nowi 16% ankietowanych. Z systemu hulajnóg korzysta 21 
osób. Usługi car-sharingu są używane przez 15 badanych. 
Najmniej osób, bo zaledwie 11, korzysta ze skuterów elek-
trycznych (rys. 13).

Rys. 12. Ilościowy udział studentów uzasadniający wybór środka transportu do przemiesz-
czania się w czasie wolnym

Rys. 13. Procentowy udział studentów ze względu na rodzaj używanego alternatywnego środka 
transportu

Głównymi powodami (maksymalnie 4) wyboru środ-
ków transportu, związanych z przemieszczaniem się w sy-
tuacjach niezwiązanych z pracą i studiami, są przede 
wszystkim komfort podróży oraz czas przejazdu (rys. 12). 
Wskazane one zostały odpowiednio 227 i 221 razy. 
Wysoką liczbą wskazań charakteryzuje się również do-
stępność środka transportu. Została ona wskazana przez 
187 ankietowanych. W dalszej kolejności wskazano kosz-
ty – 84 razy oraz niezawodność – 77 razy. Następnymi 

Rys. 14. Procentowy udział studentów ze względu na częstość korzystania z alternatywnych 
środków transportu

Rys. 11. Procentowy udział studentów ze względu na wybierany środek transportu do prze-
mieszczania się w czasie wolnym

Ankietowanych zapytano również o częstość korzysta-
nia z alternatywnych środków transportu. Wśród 99 osób, 
które odpowiedziały, że korzystają z takiej formy transpor-
tu, tylko jedna osoba robi to codziennie (rys. 14). 12 osób 
korzysta z nich kilka razy w tygodniu, natomiast 34 osoby 
użytkują je kilka razy w miesiącu. Rzadziej niż raz w mie-
siącu z alternatywnych środków transportu korzysta 52 an-
kietowanych.
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Podsumowanie
W oparciu o wyniki uzyskane z przeprowadzonego badania 
ankietowego odnośnie preferencji transportowych studen-
tów katowickich uczelni możliwe jest sformułowanie wielu 
wniosków. W oparciu o przygotowane wykresy oraz obli-
czenia można stwierdzić, że:

•	 wśród środków transportu wybieranych przez stu-
dentów katowickich uczelni najwięcej osób preferuje 
samochód (69%), prawdopodobnie ze względu na 
dużą swobodę oraz komfort jazdy danym środkiem 
transportu;

•	 samochód stanowi najczęściej wykorzystywany śro-
dek transportu (50%), przy czym podczas podróży na 
uczelnię samochód wybiera 38% osób, a w przypad-
ku podróży do pracy aż 53% osób;

•	 studenci najczęściej podróżują rano w godzinach 6:00 
– 9:00 (238 osób) oraz po południu, pomiędzy 13:00 
a 18:00 (240 osób). Fakt ten spowodowany jest okre-
ślonym rozkładem zajęć oraz godzin pracy, które za-
czynają się zazwyczaj o 8:00, a kończą między 13:00 
a 16:00;

•	 studenci, którzy uczestniczyli w badaniu, najczęściej 
podróżują 4 razy (45%) oraz 5 razy (35%) w tygo-
dniu na uczelnię. Liczba ta jest adekwatna do stan-
dardowej liczby dni zajęciowych w tygodniu na 
uczelniach;

•	 najwięcej badanych studentów (25%) mieszka w od-
ległości mniej niż 5 km od uczelni;

•	 dokonując wyboru optymalnego środka transportu, 
osoby ankietowane przede wszystkim zwracają uwa-
gę na czas przejazdu (211 osób), dostępność (177 
osób), komfort (154 osoby) oraz koszty (142 osoby). 
Czynniki te związane są z potrzebą oszczędności cza-
su i pieniędzy;

•	 w kwestii alternatywnych środków transportu naj-
większą popularnością wśród katowickich studentów 
cieszą się rowery miejskie (16%), co najprawdopo-
dobniej spowodowane jest ich przystępną ceną oraz 
dużą mobilnością rowerów na krótkich dystansach. 
Według otrzymanych danych studenci przeważnie 
korzystają z alternatywnych środków transportu rza-
dziej niż raz w miesiącu (16%);

•	 pomimo ciągłego rozwoju i nieustannej promocji al-
ternatywnych środków transportu na terenach miej-
skich oraz kształtowania wśród społeczności akade-
mickiej postaw i zachowań proekologicznych, odsetek 
studentów korzystających z takich form transportu 
w Katowicach jest stosunkowo niewielki i wynosi 
31%. Wraz ze zwiększaniem dostępności takiego ro-
dzaju usług oraz rozszerzaniem istniejącej obecnie 
oferty, odsetek osób przemieszczających się z wyko-
rzystaniem alternatywnych środków transportu po-
winien ulec zwiększeniu.

Z powodu małej liczby studentów korzystających z al-
ternatywnych środków transportu, firmy udostępniające 
do wypożyczenia rowery, czy hulajnogi powinni lepiej 

promować to przedsięwzięcie oraz proponować usługi tak, 
żeby swoją atrakcyjnością zachęcały do korzystania z tych 
usług. Prawdopodobnie studenci nie korzystają dostęp-
nych środków ze względu na brak lub zbyt ograniczoną 
wiedzę na temat tego, jak korzystać z takich środków 
transportu.
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Streszczenie: Artykuł ma celu wskazać potencjalne korzyści, jakie może 
dać bezpłatna komunikacja publiczna miastom i ich mieszkańcom. Od 
2007 roku w Polsce coraz częściej miasta decydują się na innowacyjne 
podejście w postaci rezygnacji z pobierania opłat za przejazd. Od tam-
tej pory na ten krok zdecydowało się kilkadziesiąt miejscowości. Mimo 
że zjawisko w Polsce jest dość nowe, to na świecie z bezpłatną komu-
nikacją publiczną eksperymentuje się od blisko 60 lat. W artykule za-
prezentowane są przykłady miast, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, 
przedstawiony jest wpływ bezpłatnej komunikacji na ruch samochodowy, 
liczbę pasażerów, skutki społeczne, a także jej krytyka oraz podsumowa-
nie. Autor, na podstawie literatury, nie rozstrzyga o bilansie pozytywnych 
i negatywnych skutków wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.
Słowa kluczowe: transport publiczny, transport zbiorowy, bezpłatny 
transport zbiorowy.

Potencjalne korzyści wprowadzenia  
bezpłatnej komunikacji publicznej  
w polskich miejscowościach1

Wprowadzenie
Bezpłatna komunikacja miejska, regionalna – realizowana 
zarówno przez firmy publiczne i prywatne – pojawiła się po 
raz pierwszy w latach 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych 
[1]. Od tamtej pory wprowadzano ją w różnych formach, 
często ograniczonych, w miastach na całym świecie. 
Najbardziej interesujące są przykłady bezpłatnej komuni-
kacji wprowadzonej dla wszystkich pasażerów lub miesz-
kańców danego regionu. Na całym świecie, w 2017 roku, 
miejscowości z bezpłatną komunikacją dla mieszkańców 
lub dla wszystkich było 99 [1]. 

Pierwszy przykład wprowadzenia bezpłatnej komuni-
kacji bez ograniczeń lub dla mieszkańców w Polsce pocho-
dzi z 2007 roku. Do roku 2012 funkcjonowały tylko trzy 
takie miejscowości. W marcu 2019 było ich już ponad 60 
[2]. Pod wpływem kampanii społecznych prowadzonych 
przez związki zawodowe i organizacje społeczne od 2012 
roku pomysł wykorzystali politycy w latach wyborów sa-
morządowych (w 2014 roku, a później w 2018). W efekcie 
wielu polityków małych i średnich miejscowości, którzy 
obiecywali bezpłatną komunikację w wyborach do samo-
rządu, zazwyczaj wywiązywało się z danego słowa, zmie-
niając także sposób myślenia o transporcie publicznym 
przez decydentów w większych miastach, gdzie zaczęto 
wprowadzać bezpłatną komunikację także w nich, choć 
w ograniczonej formie, np. dla uczniów szkół podstawo-
wych lub uczących się do pewnego wieku.

W ostatnich latach ukazały się także nowe badania doty-
czące bezpłatnego transportu publicznego wskazujące, że 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.

korzyści z takiego transportu mogą być niedostrzegane. 
Zatem jakich efektów takiej polityki możemy się spodzie-
wać? 

W artykule pojęcie bezpłatnej komunikacji używane 
jest w sytuacji, gdy została wprowadzona dla wszystkich 
lub dla mieszkańców danych miejscowości. 

Bezpłatna komunikacja publiczna w praktyce
W Polsce na ten krok decydowały się miasta małe oraz 
średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców). Tylko dwa 
przykłady w Polsce obejmują swym systemem komunika-
cyjnym więcej niż 100 tys. osób. Jest to miasto Lubin wraz 
z powiatem oraz Nowy Sącz wraz z miastami wchodzącymi 
z nim w związek komunikacyjny. Na świecie nie braku-
je jednak przykładów miast z bezpłatną komunikacją dla 
populacji ponad 100 tys. mieszkańców. Największe z nich 
w Europie to Tallin, stolica Estonii. Tallin na ten krok zde-
cydował się 1 stycznia 2013 roku, a w lipcu 2018 roku 
Estonia wprowadziła bezpłatną komunikację na terenie 
całego kraju. W Luksemburgu zlikwidowano bilety na te-
renie całego kraju 1 marca 2020 roku, więc na prezentację 
efektów trzeba jeszcze poczekać. 

We Francji miejscowości z bezpłatną komunikacją ist-
nieją od początku lat 70. XX wieku. Miasta, które zdecy-
dowały się wtedy na ten krok, do dzisiaj z niej nie zrezygno-
wały. Niedawno bezpłatną komunikację wprowadziła 
Dunkierka. Krok poprzedzony był eksperymentalnym 
wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w weekendy, 
a gdy okazało się, że to może przynieść pożądane efekty, 
całkowicie zrezygnowano z biletów 1 września 2018 roku.

W Stanach Zjednoczonych pierwsze eksperymenty 
z bezpłatną komunikacją przeprowadzono w latach 60. 
XX w. Niedawno nad propozycją bezpłatnej komunikacji 
głosowano w Kansas. Zdecydowano się na jej wprowadze-
nie, choć nie została podjęta decyzja, kiedy zostanie uru-
chomiona. Obecnie miast z bezpłatną komunikacją obej-
mującą powyżej 100 tys. mieszkańców w Stanach są 4 
(patrz tab. 1).

W Brazylii istnieje kilkanaście miast z bezpłatną komu-
nikacją, w tym największe to Maricá licząca około 139 tys. 
mieszkańców [3]. W Ameryce Południowej, a w szczegól-
ności w Brazylii, postulat bezpłatnej komunikacji jest bar-
dzo popularny wśród ruchów społecznych, a podwyżki cen 
biletów spotykają się często z masowymi sprzeciwami, cze-
go przykładem są ogromne protesty, jakie wywołała pod-
wyżka cen biletów w Chile z końca 2019 roku.
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Bezpłatna komunikacja zbiorowa a transport indywidualny
Celem istnienia transportu zbiorowego i indywidualnego 
jest umożliwienie przemieszczania się ludzi z miejsca do 
miejsca. Wiele miast boryka się z problemem stale rosnącej 
kongestii samochodowej, więc szczególną uwagę poświęca 
się tutaj kwestii zmniejszenia ruchu samochodowego, który 
potrzebuje najwięcej przestrzeni na jednego przewożonego 
pasażera. Alternatywą dla ruchu samochodowego jest głów-
nie transport zbiorowy. Tallin jest największym przykładem 
w Europie, który zdecydował się na szeroko wprowadzoną 
bezpłatną komunikację. Miało to na celu przyciąg nięcie no-
wych podatników do miasta, którzy w Tallinie mieszkali, 
ale nie odprowadzali podatków, oraz promocję zrównowa-
żonego rozwoju. Odpłatność dla przyjezdnych do miasta 
pozostawiono.

Wpływy z biletów pokrywały jedynie  jedną trzecią bu-
dżetu komunikacji miejskiej. W stosunku do innych euro-
pejskich miast było to niewiele [7]. W badaniach Catsa 
i Susilo wykazano, że podział modalny transportu pomię-
dzy rokiem 2012 a 2013 zmienił się dość znacznie (rys. 1). 
Udział transportu publicznego wzrósł do 63% z pierwot-

nych 55%. Nastąpił spadek liczby pieszych podróży z 12 
do 7 punktów procentowych, a podróży samochodowych 
z 31% do 28% w podziale modalnym. Największy wpływ 
na wzrost udziału osób korzystających z transportu pu-
blicznego (ponad 60% nowych pasażerów) mieli wcześniej-
si piesi. Jednak pozostałą część stanowili kierowcy samo-
chodów. Nie zmieniło się nic w podróżach rowerowych.

Aglomeracja Dunkierki, znajdująca się na północnym 
wybrzeżu Francji, posiada 200 tys. mieszkańców. Wprowa-
dzenie bezpłatnej komunikacji poprzedzało eksperymento-
wanie z nią poprzez wprowadzenie bezpłatnej możliwości 
korzystania z niej w weekendy. Eksperyment okazał się na 
tyle obiecujący, że zdecydowano się wprowadzić komunika-
cję bezpłatną dla wszystkich i na stałe. Po niecałym roku od 
wprowadzenia bezpłatnej komunikacji badania nad efekta-
mi przeprowadziła agencja urbanistyczna AGUR oraz sto-
warzyszenie VIGS (biuro badań w dziedzinie nauk poli-
tycznych i społecznych, w którego skład wchodzą badacze 
i specjaliści z zakresu mobilności i transportu). Wyniki ba-
dań okazały się bardzo obiecujące. Wzrost liczby pasażerów 
w autobusach wyniósł około 65%, z czego w weekendy 
liczba ta wzrosła o 125% [5]. Wynika to z częstszego użyt-
kowania komunikacji miejskiej przez wcześniejszych pasa-
żerów oraz z powodu pojawienia się nowych użytkowni-
ków. 48% wzrost liczby pasażerów  to nowi użytkownicy, 
którzy wcześniej poruszali się samochodami [5]. Wśród 
osób, które deklarowały w badaniach, że korzystają z tego 
transportu częściej, aż 10% twierdzi, że sprzedało samo-
chód lub zrezygnowało z jego zakupu jako pierwszy lub 
drugi pojazd w gospodarstwie domowym (dotyczyło to 
przede wszystkim osób mieszkających blisko centrum mia-
sta, a w zamian odbywają więcej wycieczek pieszych lub ro-
werowych) [5]. Co ciekawe, wśród użytkowników transpor-
tu publicznego 13% pasażerów deklarowało, że spaceruje 
teraz rzadziej, natomiast 20% zadeklarowało, że spaceruje 
częściej. Ogólny trend wykazuje jednak wzrost praktyki 
spacerowania – w szczególności wśród osób, które zrezy-
gnowały z samochodu [5].

Niewielkie miasto Avesta (23 tys. mieszkańców), znaj-
dujące się około 150 km na północny zachód od Sztokholmu, 
wprowadziło bezpłatną komunikację w 2013 roku. Zmiany 
w podziale modalnym są wyraźne (rys. 2) [8].

Lista istniejących miejscowości/regionów z pełną bezpłatną  
komunikacją obejmującą powyżej 100 tys. osób  
ułożone chronologicznie wg roku wprowadzenia

Poz. Miasto lub region/Państwo Liczba  
mieszkańców  

w tys.

Rok wprowadzenia 
bezpłatnej  

komunikacji

1 Cache Valley/Stany Zjednoczone 113 1992

2 Indian River County/Stany Zjednoczone 138 1994

3 Kootenai County/Stany Zjednoczone 144 2005

4 Taos/Stany Zjednoczone 179 2007

5 Changning/Chiny 333 2008

6 Aubagne/Francja 105 2009

7 Tallin/Estonia 423 2013

8 Maricá/Brazylia 149 2013

9 Paulínia/Brazylia 101 2013

10 Powiat lubiński/Polska 106 2014

11 Kangbashai/Chiny 100 2015

12 Aglomeracja Dunkierki/Francja 200 2018

13 -/Luksemburg* 602 2020

Tabela 1

*Bezpłatna komunikacja wprowadzona dla wszystkich – ogólnokrajowo
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [4]; [5]; [6]

Rys. 1. Zmiany w podziale modalnym w Tallinie rok po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji 
( %/rok) Źródło: [7]

Rys. 2. Zmiany w podziale modalnym mieście Avesta rok po wprowadzeni bezpłatnej komu-
nikacji (%/rok)  Źródło: [8]
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Udział podróży samochodowych w podziale modalnym 
spadł o cztery punkty procentowe (z 81 do 77%). 
Identyczny wzrost, co spadek w podróżach samochodo-
wych, zanotowała komunikacja miejska (z 4 do 8%). 
Wzrosła także liczba podróży pieszych. Potwierdzają to ba-
dania z Dunkierki, które także wykazały, że wprowadzenie 
bezpłatnej komunikacji może powodować wzrost liczby po-
dróży pieszych. W Dunkierce i Tallinie nie wykazano zna-
czącego wpływu na podróże rowerowe [8].

Wzrost liczby pasażerów a kwestia finansowania transportu
Bezpłatny transport publiczny powoduje wzrost liczby pa-
sażerów korzystających z niej. Jednak ten wzrost jest uza-
leżniony od wielkości miejscowości. Przykładowo liczba pa-
sażerów w Tallinie wzrosła o 14% [7], w Dunkierce o 65% 
w dni robocze [5], w Aveście o 50%, a po 4 latach o 100% 
[8].  W belgijskim Hasselt (około 70 tys. mieszkańców) – 
najbardziej znanym przykładzie bezpłatnej komunikacji – 
liczba pasażerów wzrosła czterokrotnie po pierwszym roku 
działania [9].

Kościerzyna w Polsce, będąca podobnej wielkości miej-
scowością co Avesta w Szwecji, zanotowała  trzynastokrot-
ny wzrost liczby pasażerów [10]. Większy Tomaszów 
Mazowiecki (63 tys. mieszkańców) po roku zanotował jedy-
nie dwukrotny wzrost liczby pasażerów [10 i 11]. W 75 ty-
sięcznym Lubinie, który siecią bezpłatnego transportu objął 
ponad 100 tys. mieszkańców, liczba pasażerów wzrosła o 50% 
w dniu wprowadzenia i o 100% po roku [12]. W Bełchatowie 
i gminie Bełchatów (razem około 70 tys. mieszkańców) 
liczba pasażerów wzrosła z 1,3 do 1,6 mln (w 3 lata od 
wprowadzenia, czyli pomiędzy 2015 a 2018 rokiem), tzn. 
o około 23% [13].

Z powyższych danych można wnioskować, że im większe 
miasto tym mniejszy przyrost liczby pasażerów. W dużych 
miastach bilety pokrywają większą część budżetów komuni-
kacji miejskiej niż w przypadku małych miejscowości. 
Często koszty systemu biletowego w małych miastach po-
chłaniają tak dużą część wpływów, że rezygnacja z biletów 
powoduje poprawę sytuacji finansowej transportu zbioro-
wego z powodu spadku kosztów osobowych i  sprzętowych 
[14]. Z drugiej strony,  mniejsze miasta, w których systemy 
transportu zbiorowego obejmują znacznie mniejszą część 
rynku, mogą doświadczyć gwałtownego wzrostu liczby pa-
sażerów. Z kolei to może spowodować wzrost kosztów dla 
lokalnego budżetu. Jednak należy wziąć też pod uwagę, że 
w małych miejscowościach autobusy często jeżdżą dużo po-
niżej granicy swoich wypełnień, więc część tego wzrostu re-
kompensowana jest przez rezerwę wolnych miejsc. Tak na 
przykład w Kościerzynie udział komunikacji publicznej w bu-
dżecie wzrósł po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji o nie-
całe 20%, mimo kilkunastokrotnego wzrostu liczby pasaże-
rów. Tak było tylko w pierwszym roku od wprowadzenia. 
Później spadł on do poziomu z okresu przed wprowadze-
niem bezpłatnej komunikacji [15]. 

W przypadku dużych miejscowości bilety przynoszą 
większą część budżetu komunikacji publicznej. Jednocześnie 
komunikacja publiczna obejmuje większą część rynku trans-

portowego (jej udział w podziale modalnym jest znacznie 
wyższy) i jest bardziej kompleksowa [1].  Duże miasta stracą 
wpływy z biletów stanowiące często sporą część budżetu ko-
munikacji miejskich, natomiast nie powinny się spodziewać 
wielkiego wzrostu liczby pasażerów. Przekładanie przykła-
dów małych i średnich miejscowości, jak Hasselt czy 
Kościerzyna, na duże aglomeracje miejskie, obawiające się 
dramatycznego wzrostu wydatków na komunikację publicz-
ną z powodu ogromnego skoku liczby pasażerów, wydają się 
być nieuprawnione. Rozbieżność między wielkimi i małymi 
miastami wynikają w dużej mierze z różnic w udziale komu-
nikacji publicznej w lokalnych systemach transportowych.

Część miejscowości wprowadzających bezpłatną komu-
nikację publiczną uzależniała możliwość korzystania z niej 
od odprowadzania podatków przez pasażera w mieście, 
które finansuje transport. Na przykład Tallin, rezygnując 
z biletów, utracił 12 mln euro wpływów, jednakże uzyskał 
40 mln euro z podatków mieszkańców, którzy wcześniej, 
mieszkając w Tallinie, płacili podatki gdzie indziej [1]. Było 
to znacznie więcej niż suma utraty wpływów i wydatki na 
inwestycje w komunikację publiczną, które wyniosły rów-
nież około 12 mln euro [1].

Bezpłatna komunikacja a inne efekty jej wprowadzenia
Spośród korzyści związanych z bezpłatną komunikacją 
nie do przeceniania są korzyści socjalne i brak wyklucze-
nia transportowego. Cats i Susilo wyliczają, że w Tallinie 
wśród osób nieuprzywilejowanych zdecydowanie wzrosło 
korzystanie z komunikacji publicznej. Wzrost korzystania 
z komunikacji publicznej przez młodzież to  21%, przez 
starszych – 19%, bezrobotnych –  32%, przez ubogich –  
26% [7]. Zwiększenie częstotliwości korzystania z komu-
nikacji publicznej wśród starszych sygnalizowano zarówno 
w Żorach, jak i Lubinie. Co ciekawe, miasto Lubin zwróciło 
uwagę, że wśród korzyści są i takie, których początkowo się 
nie spodziewano. Zaoszczędzono 1 mln złotych (20% rocz-
nych wpływów z biletów) dzięki odciążeniu sądownictwa 
sprawami gapowiczów [16]. W polskich miastach zaobser-
wowano także  wzrost obrotów przedsiębiorstw w obsza-
rach centralnych.

Warto przyjrzeć się, jak w Tallinie wyglądała zmiana po-
działu modalnego w zależności od dochodów, którą przed-
stawia tabela 2.

Udział osób korzystających z transportu zbiorowego, samochodu  
oraz odbywających podróże piesze w poszczególnych grupach  

dochodowych, przed i po wprowadzeniu taryfy zerowej w Tallinie
Dochód  

miesięczny  
netto

Jesień 2012 Jesień 2013

Transport 
zbiorowy

Samochód 
osobowy

Podróże 
piesze

Transport 
zbiorowy

Samochód 
osobowy

Podróże 
piesze

Do 300 euro 65% 12% 21% 82% 12% 5%

301–400 euro 63% 25% 11% 72% 20% 6%

401–650 euro 59% 34% 8% 58% 31% 8%

651–1000 euro 39% 52% 7% 42% 50% 6%

Powyżej 1000 euro 39% 59% 2% 31% 50% 18%

Brak odpowiedzi 49% 36% 13% 59% 31% 9%

Tabela 2

Źródło: [7]
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Z tabeli wynika, że to w grupie najbiedniejszej wystąpił 
największy spadek osób podróżujących pieszo, a także naj-
większy wzrost liczby użytkowników transportu zbiorowe-
go. Ta grupa pasażerów jest najbardziej narażona na wyklu-
czenie transportowe i to dla niej bezpłatna komunikacja 
jest najbardziej atrakcyjna. Liczba osób podróżujących pie-
szo w grupie najbiedniejszych pasażerów, po wprowadzeniu 
bezpłatnej komunikacji, stała się porównywalna do grup 
zamożniejszych. Może to świadczyć o wykluczeniu trans-
portowym wśród grup najmniej zamożnych. Wprowadzenie 
bezpłatnej komunikacji spowodowało, że te osoby zaczęły 
korzystać z innych form przemieszczania się niż podróże 
piesze, w podobnym stopniu niż zamożniejsze grupy. Nie 
świadczy to o nadużywaniu komunikacji publicznej przez 
tę grupę, a jedynie o wyrównaniu się szans.

W przypadku podróży samochodowych udział w gru-
pach pomiędzy 300 a 1000 euro dochodu spadł odpowied-
nio o 5 punktów procentowych w grupie najbiedniejszej,  
3 punkty procentowe w pośredniej i 2 punkty procentowe 
w najzamożniejszej z nich – taryfa zero była bardziej kon-
kurencyjna dla samochodu w grupach biedniejszych. 
Poruszanie się własnym samochodem jest kwestią uzależ-
nioną od dochodów – zbiorowy transport publiczny nie jest 
dobrem luksusowym, a popyt na niego rośnie wraz ze spad-
kiem dochodów, podobnie jak jego konkurencyjność w sto-
sunku do samochodu. Zaskakujący pod tym względem jest 
fakt, że po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w Tallinie 
wśród osób najzamożniejszych mających dochody powyżej 
1000 euro, spadła liczba użytkowników transportu zbioro-
wego, ale także samochodów osobowych – w zamian wzro-
sła liczba osób poruszających się pieszo. Można by tutaj 
spodziewać się raczej wzrostu użytkowania prywatnych sa-
mochodów osobowych w zamian za spadek w transporcie 
zbiorowym, a nie wzrostu podróży pieszych. O ile spadek 
podróży transportem zbiorowym może wynikać ze zmniej-
szenia jego atrakcyjności, chociażby z powodu wzrostu wy-
pełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej, o tyle spadek 
także użytkowania samochodów osobowych i zastąpienie 
obu środków transportu podróżami pieszymi jest zastana-
wiający.

Krytyka bezpłatnej komunikacji
W niemieckim Templin – niewielkim mieście (14 tys. 
mieszkańców) we wschodnioniemieckiej Brandenburgii 
wprowadzono bezpłatną komunikację w 1997 roku. W cią-
gu roku liczba pasażerów wzrosła o 750% z 41 tys. do 
350 tys. pasażerów rocznie. Dwa lata później było to już 
512 tys. pasażerów rocznie – prawie 13 razy więcej niż pier-
wotnie. Praktycznie w całości wzrost ten wynikał z wyboru 
podróży autobusami i rezygnację z podróży pieszych i ro-
werowych [17]. Karl Storchmann zaznacza także, że nowi 
pasażerowie – wbrew woli władz miejskich, które wprowa-
dziły bezpłatną komunikację – nie byli kierowcami, lecz 
przede wszystkim „bezsensownie” użytkującymi komuni-
kację zbiorową dziećmi i młodzieżą.

W Polsce przykładowo podnosi się argument, że trans-
port miejski jest także elementem polityki socjalnej miast, 

a wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich 
mija się z celem, ponieważ będą nadmiernie korzystały 
z tego osoby, które tej pomocy nie potrzebują [18].  
Tomanek pisze, że poniesione koszty na transport publicz-
ny w wyniku rezygnacji z biletów będą nieadekwatne to 
efektów. Efekt przesiadania się z samochodów do autobu-
sów będzie mały i nieopłacalny. Nawet w zachodnich mia-
stach z dobrze funkcjonującą komunikacją publiczną, gdzie 
świadomość dotycząca kosztów zewnętrznych transportu 
indywidualnego jest znacznie większa, liczba deklaracji 
o zmianie samochodu na autobus po wprowadzeniu bez-
płatnej komunikacji sięga 25% pytanych właścicieli samo-
chodów, a trzeba zaznaczyć, że były to tylko deklaracje 
[19]. W badaniach przeprowadzonych wśród kierowców 
aglomeracji górnośląskiej Anna Urbanek pokazuje, że bez-
płatna komunikacja raczej nie przyniesie pożądanego efek-
tu w zmianie podziału modalnego, gdyż kierowcy w więk-
szości są skłonni płacić więcej za paliwo, niż jeździć autobu-
sem [20]. Efekt w postaci zmiany samochodu na autobus 
będzie raczej niewielki.

Ciekawym aspektem jest też elastyczność cenowa bile-
tów. Storchmann powołuje się na badania wykonane 
w Niemczech, w których wykazano, że podróże do pracy 
i szkoły są znacznie bardziej wrażliwe na ceny biletów niż 
podróże autobusowe o charakterze turystycznym, rekre-
acyjnym [17]. To może sugerować, że rezygnacja z samo-
chodu ma znacznie większy potencjał w jego codziennym 
użytkowaniu niż w podróżach związanych z turystyką, re-
kreacją – a mówiąc wprost: podróży związanych ze spędza-
niem wolnego czasu. Storchmann zaznacza dalej, że mimo 
to niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu, po prze-
prowadzeniu badań, oceniło pozytywnie bezpłatną komu-
nikację w Templin i poleca to rozwiązanie innym gminom, 
gdyż korzyści przewyższają znacząco jego koszty. Pomimo 
tego Storchmann jest jednym z najbardziej krytycznych 
wobec bezpłatnej komunikacji naukowców.

Podsumowanie
Czego zatem można się spodziewać, wprowadzając bez-
płatną komunikację publiczną w Polsce? Z powyższych 
przykładów wynika, że potencjalne korzyści różnią się 
w zależności od wielkości miejscowości. W większych 
miastach, gdzie komunikacja publiczna ma większy 
udział w podziale modalnym, jej wpływ na ruch uliczny 
może być znaczący. Zarówno w przypadku Dunkierki, 
jaki i Tallina, nowi kierowcy stanowili bardzo dużą grupę 
nowych pasażerów. Można także przypuszczać, że duże 
miasta nie spotkają się z tak skokowym wzrostem liczby 
pasażerów, jak miało to miejsce w mniejszych ośrodkach, 
w których wprowadzenie bezpłatnej komunikacji wiąza-
ło się z przymusem znacznego rozbudowania taboru (np. 
w Hasselt, gdzie sześciokrotnie zwiększono liczbę autobu-
sów). Potencjał tego rozwiązania wydaje się zatem znacz-
nie większy w dużych miastach. Poza tym małe miasta, 
posiadając płatną komunikację, ponoszą znacznie większe 
koszty związane z istnieniem systemu biletowego w sto-
sunku do wpływów z nich – wpływy z biletów często są na 
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bardzo niskim poziomie i rezygnacja z nich jest finansowo 
łatwiejsza do udźwignięcia.

W ogóle potencjalnych efektów badacze najmniej jed-
nak skupiają się na aspekcie społecznym, dzięki któremu 
takie rozwiązanie pozwala na walkę z wykluczeniem 
transportowym. W szczególności dotyczy to osób bezro-
botnych, starszych oraz biednych, których nie stać na za-
kup biletu. To rozwiązanie może mieć ogromny potencjał 
na wsiach, gdzie bezpłatny transport dowoziłby pasaże-
rów do miast. W polskich miastach, gdzie takie rozwiąza-
nie wprowadzono, sygnalizowano, że zauważalnie wzrosło 
korzystanie z komunikacji publicznej przez osoby starsze. 
Pojawiły się także efekty oszczędności, których wcześniej 
nikt się nie spodziewał – jak w Lubinie, gdzie odciążono 
sądy sprawami gapowiczów, dzięki czemu zaoszczędzono 
także finansowo. Podkreślić należy także, że to przede 
wszystkim osoby najmniej zamożne najbardziej korzystają 
z takiego rozwiązania. 

Co ciekawe, bezpłatna komunikacja może być opłacal-
na finansowo, ponieważ dodatkowo zmniejsza koszty ze-
wnętrzne ruchu samochodowego, w paradoksalny sposób 
powodując wzrost użytkowania komunikacji zbiorowej 
przez pieszych i rowerzystów, którzy wcześniej byli czę-
ściej ofiarami wypadków drogowych. Zmniejsza zatem 
koszty zewnętrzne ruchu samochodowego nie poprzez 
zmniejszenie ruchu, ale przejęcie tych kosztów przez tę 
usługę publiczną [17]. Z przytoczonych badań wynika, że 
nie należy spodziewać się bardzo dużego spadku użytko-
wania samochodów osobowych po wprowadzeniu bez-
płatnej komunikacji, co nie oznacza, że spadek ten nie jest 
bez znaczenia ekonomicznego i społecznego i należy go 
brać pod uwagę. Może on być komplementarny wobec 
ograniczeń ruchu w centrach miast. Przytoczone badania 
pokazują, że może to być sposób na walkę z wyklucze-
niem transportowym i na zmniejszenie kosztów zewnętrz-
nych generowanych przez ruch samochodowy, chociaż 
niekoniecznie w sposób, jaki można by oczekiwać od tego 
typu rozwiązania. 

Bezpłatna komunikacja zbiorowa wpływa zatem na 
wiele aspektów w zależności od wielkości miejscowości 
i wielkości systemu komunikacji publicznej – wpływa na 
wyrównywanie szans społecznych oraz może powodować 
przesiadanie się kierowców do komunikacji zbiorowej, 
choć nie wszędzie ten efekt może występować w takim 
samym stopniu. Bezpłatna komunikacja jest kosztownym 
rozwiązaniem w dużych miastach, ale może skutkować 
też spadkiem kosztów zewnętrznych ruchu samochodo-
wego. Przytoczone badania obejmują jednak tylko jeden 
rok i trudno jest wnioskować na tej podstawie długotrwa-
łe efekty bezpłatnej komunikacji. Nie wiadomo zatem, 
jakich efektów możemy się spodziewać po kilku latach jej 
funkcjonowania. Nie wiemy, czy kierowcy po kilku latach 
nie będą wracać do swoich samochodów ani czy trend 
przesiadania się z samochodów do autobusów jest konty-
nuowany w kolejnych latach. Potrzeba zatem dużo bar-
dziej kompleksowych badań obejmujących więcej niż je-
den rok. 
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AR) czy Bezzałogowe Statki Latające (BSP). Takie podejście 
zdecydowanie ułatwia pracę, skraca czas tworzenia projektu 
oraz jego późniejszej realizacji. W tradycyjnej dokumentacji 
papierowej dowolne zmiany projektu wiązały się z koniecz-
nością zeskrobania za pomocą żyletki błędnie narysowanej 
linii albo tworzenia części lub pełnej dokumentacji na nowo. 
Obecnie modyfikacja dowolnego elementu w projekcie wią-
że się często z wyborem zaledwie pojedynczych opcji czy 
funkcji w oprogramowaniu. Dzięki programowaniu obiek-
towemu i parametryzacji, czyli definiowaniu między innymi 
relacji pomiędzy komponentami, zmiana jednej właściwości 
i jej wpływ na sąsiednie obiekty odbywa się w sposób au-
tomatyczny. Wprowadzanie nowych technologii w branży 
budowlanej jest potrzebne. Analizując wykresy zmian wy-
dajności dla różnych sektorów, można dojść do wniosku, że 
przemysł budowlany od kilkudziesięciu lat jest na tym sa-
mym poziomie (pomarańczowy kolor wykresów na rys. 1). 
Dlatego też rozpoczęto prace nad nową technologią mogącą 
zmienić ten stagnacyjny trend, a jest nią BIM.

Streszczenie: W związku z postępującym procesem cyfryzacji budow-
nictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy ocze-
kiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone 
z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście zosta-
ła przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/
Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją 
o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż 
rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standar-
dy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według 
przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM 
(RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projekto-
wania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera 
podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania 
w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz 
możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych 
technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje ada-
ptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania 
i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
Słowa kluczowe: BIM (Building Information Modeling), RIM (Railway 
Information Modeling), trasa kolejowa, linia kolejowa, infrastruktura ko-
lejowa, geodezyjna obsługa inwestycji.

Zastosowanie technologii BIM (Building 
Information Modeling) w geodezyjnej  
obsłudze budowy tras kolejowych1,2

Wprowadzenie do technologii BIM
Globalny rozwój branży technologicznej oraz informatycz-
nej pozwala na tworzenie nowszych i bardziej zaawansowa-
nych rozwiązań w różnych dziedzinach życia. Jako przykład 
można wskazać ewolucję w tworzeniu dokumentacji tech-
nicznej. Przed laty była to dokumentacja dwuwymiarowa, 
powstająca na desce kreślarskiej z wykorzystaniem różnych 
przyborów kreślarskich, m.in.: grafionu, grafosu czy rapido-
grafu. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku powsta-
wały opracowania realizowane w środowisku CAD. Dalszy 
rozwój oprogramowania komputerowego pozwolił na pro-
jektowanie z użyciem trójwymiarowego modelu cyfrowego. 
Korzystanie z najnowocześniejszych technologii pozwala na 
optymalizację pracy projektanta oraz prowadzenie różnego 
rodzaju analiz umożliwiających przykładowo wykrycie ko-
lizji pomiędzy projektami branżowymi. Aktualnie możliwe 
jest także stosowanie narzędzi wspierających proces inwe-
stycyjny, jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu-
blikację: Sz. Glinka 55%, M. Strach 45%.

2 Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej magisterskiej pt.: Geodezyjna ob-
sługa budowy trasy komunikacyjnej w technologii BIM ze wspomaganiem oprogramowania 
Bentley Systems autorstwa mgr inż. Szymona Glinki pisanej pod opieką dr. hab. inż. 
Michała Stracha, prof. AGH.

Rozwinięciem akronimu BIM jest Building Information 
Modeling/Management, czyli Modelowanie lub Zarządzanie 
Informacją o Budynku. Dobór odpowiedniego rozwinięcia 
zależy od etapu w cyklu życia budowli, w którym BIM jest 
wykorzystywany. Building Information Modeling jest przede 
wszystkim używany na etapie projektowania oraz wznosze-
nia budowli, natomiast Building Information Management na 
etapie eksploatacji, ponieważ wtedy wykorzystuje się mo-
del wraz z metadanymi do zarządzania budowlą. W litera-
turze spotykany jest również podział na „big BIM” dla mo-
delowania oraz „little BIM” dla zarządzania informacją 
o budowli [2]. Cała metodologia BIM-u pochodzi od PLM 
(Product Lifecycle Management) stosowanego w branży pro-
dukcyjnej do zarządzania cyklem życia produktu. Celem 
tych działań są jak największe zyski na różnych płaszczy-

Rys. 1. Zmiana wydajności w budownictwie w latach 1995–2014 
Źródło: [1]
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znach, rozpoczynając od tych ekonomicznych, a na środo-
wiskowych kończąc [3]. 

BIM jest technologią bardzo złożoną, na którą składa się 
wiele elementów, m.in.: 

•	 Regulacje prawne: standardy, akty prawne, które defi-
niują, w jaki sposób prace BIM powinny być wykony-
wane, normują one sprawy pomiędzy uczestnikami 
procesu. Na ich podstawie tworzone są szczegółowe 
wytyczne dla każdego projektu.

•	 Projektowanie: wykonywane przy współpracy archi-
tektów, konstruktorów, projektantów branżowych za 
pomocą odpowiedniego oprogramowania, umożliwia-
jącego współpracę. Tworzony jest model cyfrowy 3D.

•	 Symulacje: są to wszelkiego rodzaju analizy, które po-
zwalają na jak najwydajniejszą oraz jak najbezpiecz-
niejszą pracę. Analizuje się harmonogram budowy 
oraz dostaw (miejsca magazynowania), ale również 
obejmują analizy związane z wpływem na środowisko 
oraz estymację kosztów utrzymania.

•	 Zarządzanie informacją: komunikacja pomiędzy 
członkami procesu w celu wykrywania błędów, ewen-
tualnych kolizji.

•	 Inwentaryzacja: bazy danych, zasoby.
•	 Zarządzanie obiektem: informacje o komponentach, 

gwarancje, wynajem, sprzedaż, administracja.
•	 Specyfikacje: sprawdzanie zgodności ze standardami.
•	 Zarządzanie budową: organizacja placu budowy, lo-

gistyka z tym związana, sprawdzanie opóźnień/przy-
spieszeń w stosunku do harmonogramu.

•	 Serwis: utrzymanie budowli, wszelkie naprawy, wy-
miany.

 
Powyższe elementy nawiązują do cyklu życia budowli, 

którego etapami są: planowanie, projektowanie, analiza, 
budowa, utrzymanie, remont oraz rozbiórka.

Innym ważnym elementem w kontekście BIM-u jest 
wymiana informacji. Powinna ona odbywać się w sposób 
bezstratny i w pełni zrozumiały. W dzisiejszych czasach 
przepływ informacji jest jednym z największych proble-
mów społecznych. Pojawia się wiele niezweryfikowanych, 
niepełnych lub nieprawdziwych wiadomości (fake news), 
które są podawane do informacji publicznej. Takie przy-
padki nie mogą mieć miejsca w procesie BIM. Oczywiście 
każdej firmie zaangażowanej w proces budowy powinno 
zależeć na podawaniu prawdziwych wiadomości, jednak in-
formacje nierzetelne mogą powstać przez zaniedbanie na 
którymś z etapów. Z tego powodu powstały formaty wy-
miany danych i protokoły uszczegóławiające sposób wy-
miany informacji. Najpopularniejszym ze znanych standar-
dów jest IFC (Industry Foundation Classes), wydany przez 
instytucję buildingSMART. Dzięki temu rozwiązaniu moż-
liwe jest wykorzystanie otwartego standardu wymiany da-
nych, zamiast plików natywnych poszczególnych twórców 
oprogramowania branżowego. Dzięki otwartemu standar-
dowi współpraca wielobranżowa jest zdecydowanie prost-
sza i efektywniejsza. Nie występuje także zmonopolizowa-
nie rynku oprogramowania przez jednego producenta.

Wśród innych terminów związanych z wymianą infor-
macji można wymienić: IDM (Information Delivery Manual), 
CDE (Common Data Enviroment) – Wspólne Środowisko 
Danych, MVD (Model View Definition) – Definicja 
Wyświetlania Modelu, BCF (BIM Collaboration Format), 
a także EIR (Employer’s Information Requirements) oraz BEP 
(BIM Execution Plan) [3], które zostaną opisane poniżej.

IDM to dokument, który powinien być tworzony dla 
każdej inwestycji prowadzonej w technologii BIM. Zawiera 
on reguły dotyczące sposobu wymiany informacji dla dane-
go projektu. 

CDE jest to – w uproszczeniu – serwer z bazami danych 
oraz aplikacjami. Wspólne Środowisko Danych służy do 
zarządzania projektem, modelami, standardami, a także do 
koordynacji prac, wydzielenia zadań, zgłaszania oraz odpo-
wiedzi na RFI (Request For Information), kontroli i nadzoru. 
Tak więc jest to narzędzie pozwalające na kompleksową ob-
sługę prac oraz modelu właściwie na każdym etapie cyklu 
życia budowli. Przykładowymi platformami realizującymi 
CDE może być oprogramowanie Bentley ProjectWise/
AssetWise czy też Trimble Connect.

Zazwyczaj podczas wykonywania projektu nie jest po-
trzebny wgląd do wszystkich informacji związanych z mo-
delem. Najczęściej potrzebne są informacje odnoszące się 
do wybranej części czy też etapu prac. Z tego powodu or-
ganizacja buildingSMART opracowała standard MVD, słu-
żący do filtrowania modelu w formacie IFC. Dzięki temu 
możliwe jest wyświetlanie i eksportowanie do pliku wybra-
nych elementów. Dodatkowo, wspomniana organizacja 
opracowała protokół BCF, który można definiować jako 
wirtualne notatki w modelu, co może usprawniać pracę 
nad modelem. 

Ważną kwestią w kontekście wymiany informacji jest 
również EIR, czyli Wymagania Zamawiającego, który po-
winien w sposób jasny zdefiniować swoje oczekiwania wo-
bec wszystkich powyżej opisanych terminów. Odpowiedzią 
na EIR jest BEP, czyli Plan Wykonania BIM-u, tworzony 
zazwyczaj już na etapie przetargu i uszczegóławiany po wy-
łonieniu zwycięzcy. 

Podsumowując, BIM jest złożoną technologią, proce-
sem, metodologią, której opis w tej części artykułu został 
uproszczony. Z tego powodu autorzy odsyłają do coraz licz-
niejszej literatury obejmującej tę tematykę.

Rola geodezji w technologii BIM
Geodeta powinien pełnić istotną rolę zarówno w techno-
logii BIM, jak i w całym procesie budowlanym. Niestety, 
zdarza się, że jest on pomijany i niedoceniany, pomimo 
szerokiej oferty usług koniecznych do zrealizowania na 
wszystkich etapach cyklu życia budowli. W tabeli 1 została 
opisana rola geodety na każdym etapie prac dotyczących 
technologii BIM.

Oprócz tego geodeta posiada kompetencje do tworzenia 
modeli 3D dla obiektów istniejących. Proces ten nazwany 
jest „inżynierią odwrotną”. W pracach wykorzystywane są 
najczęściej następujące narzędzia pomiarowe: skaning lase-
rowy, fotogrametria cyfrowa oraz GPR (Ground Penetrating 
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Morze Bałtyckie jedzie około jednej doby. Dlatego też 
wydaje się, że odpowiednie zarządzanie infrastrukturą ko-
lejową powinno być jednym z priorytetowych zadań od-
powiedniego ministerstwa oraz podległej mu Spółki PKP 
PLK SA. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że 
Polska jest ważnym obszarem europejskiego oraz transkon-
tynentalnego szlaku przewozowego relacji wschód-zachód. 
W tej części artykułu, zostanie zaproponowana koncepcja 
systemu, który mógłby wspomóc zarządzanie informacją 
o infrastrukturze kolejowej w odniesieniu do metodologii 
BIM.

Obecnie zarządca sieci kolejowej ma do dyspozycji róż-
nego rodzaju bazy danych zawierające informacje na temat 
szlaków. Jednak są to głównie systemy oparte na GIS 
(Systemach Informacji Przestrzennej). Za przykład takiego 
rozwiązania może posłużyć SILK (System Informacji dla 
Linii Kolejowych) wdrażany od 2010 roku. Jest on zinte-
growany z POS (Prowadzenie Opisu Sieci – baza danych 
o obiektach i parametrach sieci kolejowej [5]), który składa 
się z kilku modułów:

•	 LRS (Liniowy System Referencyjny) – model sieci li-
nii kolejowych,

•	 Dokumentacja – wykorzystywany do cyfrowej archi-
wizacji dokumentów,

•	 Nieruchomość – zawiera informację na temat działek 
(kilometraż, uproszczona geometria, opis),

•	 MILK (Mapa Interaktywna Linii Kolejowych) – geo-
portal kolejowy z podstawowymi informacjami na 
temat poszczególnych szlaków,

•	 Inne: Umowy, Prawa Dostępu.

Powyższy system może być jednym z kroków w przej-
ściu od dokumentacji papierowej do modelu infrastruktury 
kolejowej w technologii BIM, co dla rozróżnienia i uszcze-
gółowienia można nazwać RIM (Railway Information 
Modeling). Z informacji, jakie można znaleźć w opracowa-
niu [6], SILK zawiera często dokumentację w formie gra-
ficznej. Bywa, że są to zeskanowane plany schematyczne 
w słabej jakości i niejednokrotnie część dokumentacji jest 
nieaktualna. Dlatego też autorzy zgadzają się ze stwierdze-
niem ze wspomnianego opracowania, że wdrażanie syste-
mów takich jak SILK jest zjawiskiem zasługującym na 
uznanie, jednak bywa, że są to czynności spóźnione i nie do 
końca efektywne. Obecny stan techniki pozwala na bar-
dziej produktywne rozwiązania. Między innymi z tego po-
wodu w 2016 roku w PKP SA zostały podjęte pierwsze 
próby realizacji projektów pilotażowych z wykorzystaniem 
technologii BIM. Wykonano dwa dialogi techniczne – je-
den dotyczący wsparcia merytorycznego w procesie wdro-
żenia BIM-u oraz drugi dotyczący opracowania dokumen-
tacji projektowej. Niestety, autorzy nie dotarli do informa-
cji, czy dialogi te miały pozytywny wydźwięk, ale można 
zakładać, że tak, ponieważ w 2019 roku ogłoszono prze-
targ na opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem tech-
nologii BIM. Pełen tytuł zaproponowanego zadania to: 
„Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 33,994 
na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota–Nędza”. Metoda 

Zadania geodety na różnych etapach procesu BIM [4]
 Etap Opis

0 – Strategia Opracowanie propozycji doboru technologii koniecznej do pozyskania 
danych przestrzennych niezbędnych w realizacji prac projektowych. 
Doradztwo w zakresie rodzaju i źródeł pozyskania i opracowania 
danych przestrzennych.

1 – Przygotowanie Dostarczenie danych niezbędnych do utworzenia projektu. Jakość 
danych powinna zapewnić dokładną lokalizację miejsca przewidziane-
go na inwestycję.

2 – Koncepcja Gotowość do wyjaśnienia i doprecyzowania informacji o relacjach 
przestrzennych między obiektami. 

3 – Definiowanie Współpraca przy tworzeniu modeli, komponentów. Sprawdzanie,  
czy projekt zawiera odpowiedni format dla zadań geodezyjnych. 

4 – Projektowanie Kontrola i potwierdzenie zgodności danych w projekcie i możliwości 
jego wyniesienia w teren. Możliwe są kolejne zapytania o relacje prze-
strzenne obiektów w celu sprecyzowania istotnych informacji. 

5 – Realizacja 
budowy

Zarządzanie czynnościami: tyczenie, doradztwo, nadzór w celu za-
pewnienia odpowiedniego odniesienia przestrzennego. Dostarczanie 
bieżących informacji na temat etapów realizacji (inwentaryzacja 
poszczególnych etapów) w celu minimalizacji błędów. 

6 – Zakończenie 
budowy

Końcowy pomiar inwentaryzacyjny, stabilizacja na terenie inwestycji 
punktów: odniesienia, kontrolowanych i kontrolnych do ewentualnych 
pomiarów związanych z analizą przemieszczeń budowli i terenu.

7 – Eksploatacja Przekazanie danych przestrzennych służbom administracyjnym. 

Tabela 1

Źródło: [4]

Radar). Dzięki połączeniu powyższych technik możliwe 
jest uzyskanie informacji na temat całego obiektu, łącznie 
z tym, co zawarte jest wewnątrz na przykład ścian czy fun-
damentów. W celu zobrazowania problemu na poniższym 
rysunku 2 zamieszczono wykres wiedzy o nieruchomości 
wraz z upływem czasu.

Rys. 2. Schematyczne przestawienie wiedzy na temat budynku wraz z upływem czasu – 
cykl życia budynku 
Źródło: [3]

Railway Information Modeling/Management
Obecny ogólny stan infrastruktury kolejowej w Polsce nie 
należy do najlepszych, choć sukcesywnie ulega poprawie. 
Faktem obrazującym sytuację może być średnia wartość 
prędkości pociągu towarowego, która wynosi 25 km/h. 
Oznacza to, że pociąg przewożący węgiel ze Śląska nad 
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prowadzenia pilotażu to DBB (Design-Bid-Build), tak więc 
osobno wyłoniono wykonawcę projektu (Miasto projekt 
Wrocław) oraz jego realizatora [7].

Trójwymiarowy model szlaków kolejowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i niezbędnymi informacjami (atry-
butami) byłby lepszą alternatywą do propozycji SILK 
i jemu podobnych systemów. Oczywiście proces zbierania 
informacji o geometrii przestrzennej torów, ich stanie tech-
nicznym oraz położeniu elementów sieci uzbrojenia terenu 
jest kosztowny i nie da się go zrealizować w krótkim czasie. 
Dlatego też należałoby się zastanowić, jak rozwiązać ten 
problem i jakie technologie pomiarowe zastosować. Do wy-
konania tego zadania należałoby zintegrować kilka narzę-
dzi pomiarowych. Prawidłowo zdefiniowany model BIM 
składa się z elementów widocznych, ale także tych przesło-
niętych czy też znajdujących się wewnątrz wraz z metada-
nymi, na przykład informacją na temat stanu technicznego. 
Warto planować pomiary inwentaryzacyjne za pomocą zin-
tegrowanej platformy wyposażonej w mobilny skaner lase-
rowy, GPR, narzędzia fotogrametryczne i inne niezbędne 
czujniki. Wykorzystanie mobilnego skaningu laserowego 
do pomiaru skrajni zostało opisane w [8]. Natomiast przy-
kładowe wykorzystanie GPR (Ground Penetrating Radar) 
w ocenie i identyfikacji budowy nasypu opisano w [9] oraz 
[10], gdzie zostało zaprezentowane rozwiązanie SafeRail-
System. W ten sposób możliwe byłoby stworzenie pełnego 
modelu 3D.

Poniżej, w punktach, zaproponowano przykładowe 
możliwości zastosowania systemu opartego na technologii 
RIM:

•	 Posiadając standardy oraz modele 3D, RIM przejmu-
je wszystkie zastosowania BIM, tak więc: zarządzanie 
budowlą, udział w cyklu życia infrastruktury, efek-
tywny plac budowy, możliwość analiz, symulacji.

•	 RIM można porównać do CIM (City Information 
Model). Zakłada stworzenie modelu całej infrastruk-
tury kolejowej, czyli kompletnej bazy danych wraz 
z metadanymi, dzięki czemu możliwe byłyby różno-
rodne analizy, np. planowania trasy dla taboru o po-
nadgabarytowych wymiarach.

•	 Wraz z modelem możliwe byłoby przechowywanie 
wszelkiej dokumentacji. W tym celu możliwa byłaby 
integracja RIM z systemem SILK

•	 Dzięki zintegrowanym urządzeniom pomiarowym, 
możliwe byłoby zamieszczanie w czasie rzeczywistym 
wyników pomiaru parametrów diagnostycznych, co 
znowu byłoby widoczne dla osób zarządzających da-
nym odcinkiem linii kolejowej, dzięki czemu decyzje 
o ewentualnych ograniczeniach prędkości, zamknię-
ciu toru czy też naprawach bieżących mogłyby być 
podejmowane niezwłocznie. Dodatkowo dostęp do 
bieżących informacji o stanie linii kolejowych na tere-
nie całego kraju umożliwiałby podejmowanie decyzji 
o bieżących pracach utrzymaniowych, remontach czy 
też modernizacji linii. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
przenieść dotychczasową, analogową dokumentację 
w dużo bardziej wydajną i efektywną postać cyfrową.

System (RIM) powinien składać się z dwóch osobnych 
podsystemów. Pierwszy z nich powinien przechowywać dane 
„statyczne”, czyli takie, które nie podlegają dynamicznym 
zmianom (rys. 3). Byłyby to cyfrowe modele 3D wraz z da-
nymi archiwalnymi oraz dokumentacją. Dane te byłyby wy-
korzystywane do planowania modernizacji infrastruktury 
czy też budowy nowych linii kolejowych. Statyczny podsys-
tem powinien również zawierać bibliotekę komponentów 
używanych w Polsce oraz być obsługiwany przez portal in-
ternetowy o różnym stopniu dostępu dla użytkownika. 
Modele 3D mogłyby być przechowywane w otwartym stan-
dardzie wymiany danych, jak na przykład IFC (w tej chwili 
rozwijany jest IFC Rail). Posiadanie bazy danych tego typu 
pozwala na zdecydowanie lepszą wydajność i obniża koszty 
inwestycji. W fazie przetargu, gdy istnieje model 3D obecnej 
infrastruktury czy też terenu, składane oferty na wykonanie 
prac są niższe niż w przypadku braku takich opracowań. 
Wynika to z mniejszego ryzyka po stronie wykonawcy. 
Odwołać się tu można do projektu linii kolejowej Kopenhaga-
-Ringsted, gdzie oszacowano, że wykorzystanie modelu 3D 
na etapie przetargowym pozwoliło na uzyskanie ofert ceno-
wych o prawie 10% niższych, niż przewidywano [11].

Rys. 3. Podsystem „statyczny” i jego zadania w RIM

Drugi podsystem byłby odpowiedzialny za zbieranie da-
nych w czasie rzeczywistym z różnego rodzaju źródeł. 
Byłyby to informacje diagnostyczne (wyniki pomiarów dia-
gnostycznych) wraz z całą dokumentacją dotyczącą rozjaz-
dów, stanu technicznego poszczególnych urządzeń. W razie 
wykrycia nieprawidłowości system powiadamiałby odpo-
wiednią komórkę Zakładu Linii Kolejowych w celu weryfi-
kacji i naprawy ewentualnej usterki. Dokumentacja uszko-
dzeń mogłaby być tworzona w formie fotograficznej wraz 
z opisem. Natomiast dane z pomiarów byłyby zapisywane 
w bazie danych, która mogłaby służyć również w podsyste-
mie „statycznym” jako przeglądarka stanu technicznego 
poszczególnych torów, na przykład poprzez wyświetlanie 
wartości wadliwości lub wskaźnika wadliwości pięciopara-
metrowej dla danych odcinków. Rozwiązania dla systemu 
„dynamicznego” można by zaczerpnąć z amerykańskiego 
systemu TrackIT. Schematyczne przedstawienie podsyste-
mu „dynamicznego” zostało zamieszczone na rysunku 4.
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Kombinacja Systemu Informacji Geograficznej GIS 
z technologią BIM może stanowić dobrze uzupełniający się 
produkt pozwalający na wspomaganie zarządzania w obiek-
tach infrastrukturalnych. Tak jak już wspomniano, funk-
cjonujący na bazie GIS system SILK może być zaadaptowa-
ny do RIM.

Nowoczesne technologie
Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na ich zasto-
sowanie do rozwiązania różnych zagadnień, które do tej 
pory były problematyczne. Rozszerzona Rzeczywistość 
(Augmented Reality – AR), Bezzałogowe Statki Latające 
(BSP) czy nowoczesne kolejowe narzędzia pomiarowe mo-
głyby być doskonałym wsparciem dla opisywanego syste-
mu opartego na RIM. Poniżej zostaną opisane przykładowe 
propozycje użycia wymienionych technologii. Zastosowania 
te należałoby oczywiście poddać odpowiednim testom we-
ryfikującym ich użyteczność na potrzeby kolejowe.

Augmented Reality to technologia wykorzystywana obec-
nie głównie w branży produkcyjnej. Jednak coraz częściej, 
szczególnie w krajach rozwiniętych, Rozszerzona Rzeczy-
wistość jest używana również na placach budowy. Wśród 
możliwych korzyści stosowania tego rodzaju rozwiązania 
jest wizualizacja za pomocą urządzenia mobilnego czy też 

okularów obiektu w terenie, tak jakby istniał on w rzeczy-
wistości. Dzięki temu możliwy jest wybór optymalnego 
wariantu inwestycji. Wspomagane również mogą być pra-
ce montażowe. Osoba je wykonująca, wyposażona w odpo-
wiednie gogle AR, może mieć bieżący podgląd instrukcji 
wykonawczych oraz usytuowania przestrzennego w celu 
poprawnej weryfikacji i instalacji danego komponentu. To 
samo dotyczy montażu często skomplikowanych urządzeń 
kolejowych, które muszą być zamontowane z należytą sta-
rannością. Kolejne zastosowanie to inspekcja już wybudo-
wanego obiektu. Okulary AR pozwalają na wykonanie fo-
tografii. Następnie, dzięki łączności za pomocą odpowied-
nich modułów, dokumentacja fotograficzna może być 
przesyłana w czasie rzeczywistym na serwery, gdzie możli-
wa jest bieżąca analiza danych. Oprócz tego inspektor może 
mieć przed sobą system wspomagania podejmowania decy-
zji, który może pełnić funkcję doradczą i być pomocny 
w interpretacji danego problemu [12]. Powyższe przypadki 
użycia AR są już spotykane na całym świecie. Poniżej auto-
rzy proponują dodatkowe zastosowania.

Zdarza się, że realizacja prac na rozległej przestrzeni 
wiąże się z trudnością szybkiego zidentyfikowania właści-
wego miejsca pomiaru. Bywają także prace, w których na 
różnych obszarach należy wykonać pomiary z różną do-
kładnością. Dotyczy to szczególnie pomiarów prowadzo-
nych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. 
W takich przypadkach wsparciem byłaby technologia AR, 
dzięki której można by szybko i bezbłędnie zlokalizować 
określony obszaru. Obecnie w lotach sportowych „drona-
mi” stosowane są okulary do FPV (First Person View). 
Pozwalają one na podgląd w czasie rzeczywistym na obraz 
z kamery umieszczonej na dronie. Pilot będący za sterami 
maszyny ma podgląd z perspektywy statku powietrznego. 
Dodając do tego AR, możliwe jest wyświetlanie interesują-
cych informacji, co może być również przydatne podczas 
prowadzenia inspekcji, także tych kolejowych. Oczywiście, 
aby to było możliwe, należy mieć odpowiednią bazę da-
nych, najlepiej w postaci modeli 3D.

Kolejnym zastosowaniem AR, tym razem wprost dla 
geodety, mogłoby być wspomaganie w odszukaniu i iden-
tyfikacji geodezyjnych osnów pomiarowych. Mając do dys-
pozycji bazę danych zawierającą informacje o osnowie (m.in.: 
modele 3D, dokumentację fotograficzną, współrzędne), 
możliwa byłaby zdecydowanie szybsza identyfikacja jej 
punktów zastabilizowanych w terenie. Na obszarze kolejo-
wym wyszukiwanie punktów KOS (Kolejowa Osnowa 
Specjalna) czy też KOG (Kolejowa Osnowa Geodezyjna), 
a także planowanie pomiaru z zastosowaniem rozszerzonej 
rzeczywistości byłoby bardzo przydatne. Kolejnym z pro-
ponowanych zastosowań AR na potrzeby geodezji jest ewi-
dencja gruntów i budynków. W tym przypadku dostęp do 
odpowiednich danych pozwoliłby na wizualizację punktów 
granicznych czy też granic. Taka możliwość byłaby wspar-
ciem podczas wszelkich prac inwestycyjnych na obszarach 
kolejowych. Technologia AR wciąż jest rozwijana i w przy-
szłości należy spodziewać się kolejnych udogodnień w jej 
stosowaniu.

Rys. 4. Podsystem „dynamiczny” i jego zadania w RIM

Rys. 5. Wizualizacja projektu londyńskiego dworca kolejowego Old Oak Common za pomocą 
AR – Rozszerzonej Rzeczywistości (www.railway-technology.com)
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Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) lub Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) to technologia już dziś bardzo często 
spotykana w różnych branżach. Jak sama nazwa wskazuje, 
pozwala one na wzbicie się w powietrze maszyny bez pilota 
na pokładzie. Osoba sterująca znajduje się na powierzchni 
ziemi i w zależności od posiadanych uprawnień (na przy-
kład VLOS – w zasięgu wzroku lub BVLOS – poza zasię-
giem wzroku) oraz sprzętu może wykonać oblot na krótszej 
lub dłuższej odległości. Do BSP można podpiąć właściwie 
każdy sensor. Może to być: aparat fotograficzny, kamera 
termowizyjna, skaner laserowy. Dzięki temu wykorzystanie 
tego typu statków powietrznych daje szerokie spektrum 
zastosowań. UAV może być używany do monitoringu po-
stępu prac inwestycyjnych, analiz związanych ze zgodno-
ścią z projektem. Dodatkowo widok z góry pozwala na wy-
dajniejsze zarządzanie placem budowy oraz zwiększa bez-
pieczeństwo. Wśród zastosowań ściśle geodezyjnych można 
wyróżnić zbieranie danych przestrzennych za pomocą ska-
ningu laserowego lub fotogrametrii (w zależności od zain-
stalowanego sensora). Autorzy rozważają wykorzystanie 
BSP do pomiaru parametrów geometrycznych toru, wyda-
je się to ciekawą alternatywą dla innych metod pozyskiwa-
nia tego typu danych. Inną propozycją wykorzystania BSP 
jest prowadzenie inspekcji. Nawiązując do instrukcji tech-
nicznej Id-8 (Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejo-
wej), wydanej w 2005 roku przez PKP PLK SA, część czyn-
ności diagnostycznych prowadzona jest poprzez fizyczne 
obchody torów. Proces ten, w zależności od klasy toru, pro-
wadzony jest z różną częstotliwością. Na przykład dla toru 
głównego i szlakowego linii magistralnych oraz pierwszo-
rzędnych obchód prowadzi się minimalnie dwa razy w ty-
godniu. Inną czynnością, która wymaga fizycznej obecno-
ści, są codzienne oględziny rozjazdów dla torów głównych 
i szlakowych. Kolejnych przykładów można wymieniać 
wiele (art. 6 Id-8), dlatego autorzy rozważają możliwość 
automatyzacji tego procesu i wynikających z tego oszczęd-
ności. Rozwiązaniem może być zastosowanie BSP. Obecnie 
są już możliwe rozwiązania pozwalające na utrzymanie w po-
wietrzu drona przez ponad godzinę, dzięki czemu pokona-
ny dystans może wynosić nawet kilkadziesiąt (a w niedale-
kiej przyszłości kilkaset) kilometrów. Dron wyposażony 
w odpowiedni sensor, na przykład kamerę, mógłby wyko-
nywać zdjęcia lub film danego odcinka trasy, a następnie 
osoba dokonująca czynności diagnostycznych mogłaby do-
konać kontroli określonych miejsc czy przekrojów. Oczy-
wiście w przyszłości możliwe byłoby automatyczne wykry-
wanie nieprawidłowości przy pomocy analizy wizualnej 
wykonywanej na przykład używając sztucznych sieci neu-
ronowych. Pomysł ten wiąże się z pewnymi ograniczenia-
mi. Osoby dokonujące oględzin są w stanie wykonać pre-
wencyjne czynności naprawcze oraz konserwacyjne. O ile 
możliwe byłoby naniesienie smaru na wybrany element 
rozjazdu, o tyle dokręcenie śruby z wykorzystaniem drona 
jest czynnością trudną (niemożliwą) do zrealizowania. 
Obecnie wydaje się, że dron może zastąpić tylko wizualną 
diagnostykę szlaków kolejowych, a do konserwacji po-
trzebne są jednostki fizyczne. W tym zakresie należy jed-

nak obserwować dalszy rozwój technologii w celu ewentu-
alnego wdrożenia możliwych zmian.

Ostatnią z analizowanych technologii są nowoczesne 
kolejowe urządzenia i pojazdy pomiarowe. Można tu wy-
różnić przede wszystkim drezyny i wagony pomiarowe oraz 
zintegrowane toromierze elektroniczne. Światowym lide-
rem w dziedzinie wagonów oraz drezyn pomiarowych (po-
miary pośrednie) jest austriacka firma Plasser & Theurer. 
Taki pojazd kolejowy nie różni się budową od standardo-
wych wagonów czy też drezyn. Główna różnica wynika 
z zainstalowania różnorakich sensorów wzajemnie ze sobą 
współpracujących. Dostarczają one dane do centrum obsłu-
gi, które następnie są analizowane na wykresach w sposób 
automatyczny. Pośrednie metody pomiaru charakteryzują 
się zbieraniem dużej liczby danych w krótkim odstępie cza-
su. Prędkość, jaką mogą osiągać takie pojazdy kolejowe, to 
nawet 250 km/h. Jest to rozwiązanie dla kolei dużych pręd-
kości. Obecnie na terenie zarządzanym przez PKP PLK SA 
funkcjonują drezyny EM-120. Pojazd ten umożliwia reje-
strację danych przy prędkości 120 km/h z krokiem pomia-
rowym 0,25 m. Sensory, które są na wyposażeniu maszyny, 
pozwalają na pomiar wszystkich obligatoryjnych parame-
trów geometrycznych oraz parametrów dodatkowych. 
Pomiar parametrów poziomych jest wykonywany za pomo-
cą ślizgów przyległych do toków szynowych, zamontowa-
nych pomiędzy kołami każdego z wózków. Natomiast pa-
rametry pionowe mierzone są z wykorzystaniem kół po-
miarowych umieszczonych na jednej z osi każdego wózka. 
Trzy wózki pomiarowe tworzą szkielet całej drezyny. 
Ewentualne ruchy elementów mierzących są wyznaczane 
za pomocą żyroskopów oraz przetworników przemieszczeń 
liniowych, które redukują niepożądane przemieszczenia. 
Dane pomiarowe są na bieżąco rejestrowane i analizowane 
przez pokładowy system komputerowy. Lokalizacja ewen-
tualnych usterek odbywa się za pomocą ciągłych pomiarów 
satelitarnych. Dodatkowo drezyna może być wyposażona 
w system TGMS (Track Geometry Measurement System), czyli 
laserowo-optyczny system laserowy czy też szybkobieżne 
kamery do filmowania toków szynowych i oceny wizualnej. 
Innymi elementami spotykanymi obecnie w drezynach 
może być: system rozpoznawania wizualnego (na przykład 
słupków hektometrażowych), mobilne skanery laserowe, 
laserowy pomiar geometrii szyn pozwalający na ocenę sta-
nu zużycia, systemy do analizy podsypki oraz podkładów. 
Wyznaczone parametry geometryczne pozwalają na ocenę 
stanu technicznego torów. W instrukcji Id-14 określono 
dwa wskaźniki: syntetyczny wskaźnik jakości toru J oraz 
wskaźnik pięcioparametrowy (wadliwość) [13]. Istnieje 
również rozbudowana wersja drezyny EM-120, która skła-
da się z dodatkowego pojazdu (satelity – SAT). Wersja 
EM-SAT 120 pozwala na wyznaczenie jeszcze większej licz-
by parametrów. Mogą to być na przykład strzałki w łuku 
w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Innym przykładem 
drezyny pomiarowej, będącej obecnie w posiadaniu PKP 
PLK SA, jest DP-560.00, która została wykonana przez 
ZPS Stargard. Ma ona bardzo podobną specyfikację do opi-
sanego produktu firmy Plasser & Theurer.
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Jedną z największych zalet pojazdów pomiarowych jest 
możliwość integracji danych z podbijarkami. Dzięki temu 
proces naprawczy (regulacja osi toru) jest zdecydowanie 
krótszy.

Pomiary bezpośrednie wymagają przyłożenia narzędzia 
pomiarowego do badanego obiektu. Można tu wyróżnić: 
wózki pomiarowe (toromierze elektroniczne), toromierze 
uniwersalne, wzorniki do pomiaru zużycia główki szyny, 
strzałkomierze, profilomierze, falistomierze, teodolity, ni-
welatory oraz inne, dopuszczone do stosowania na obsza-
rach zarządzanych przez PKP PLK SA.

Jednym z najbardziej wydajnych narzędzi diagnostycznych 
są wózki pomiarowe. Stosowane w nich rozwiązania zostaną 
opisane na przykładzie oferty polskiej firmy GRAW oraz 
szwajcarskiej Amberg. Pojazdy te mogą mieć swój napęd lub 
też mogą być pchane przez osobę wykonującą pomiar.

Firma P.U.T GRAW Sp. z o.o. dysponuje szeregiem róż-
nych rozwiązań, od zmotoryzowanych (MOTOTEC) 
do zwykłych toromierzy (na przykład TEC). GRAW TEC 
jest samorejestrującym toromierzem elektronicznym po-
zwalającym na pomiar: szerokości, przechyłki, nierówności 
poziomych oraz pionowych. Istnieje również model pozwa-
lający na estymowanie w czasie pomiaru parametrów wtór-
nych – wichrowatość, gradient szerokości oraz położenie. 
Budowa opiera się na belce poprzecznej, która służy do po-
miaru przechyłki oraz belki podłużnej, wraz z czujnikami 
do pomiaru toku szynowego. Istnieje także możliwość za-
montowania przystawki Laser-TEC, pozwalającej na po-
miar elementów skrajni budowli w odległości do 7 metrów 
od osi toru [14][15]. 

Szwajcarska firma Amberg ma w swojej ofercie jeszcze 
więcej rozwiązań. Sama budowa wózka pomiarowego jest 
podobna, jednak istnieje możliwość zamontowania dodat-
kowo skanera laserowego (różne typy – klasyczne lub wy-
konujące przekroje), tachimetru, dalmierza, tyczki wraz 
z odbiornikiem GPS/GNSS. Zastosowanie dwóch wózków 
pomiarowych, jednego wyposażonego w tachymetr i dru-
giego z reflektorem, pozwala na precyzyjny pomiar strza-
łek. Dodatkowo każde z urządzeń wyposażone jest w spe-
cjalistyczne oprogramowanie pozwalające na tworzenie 
wykresów, analiz, wykrywanie usterek, podgląd danych 
i ich archiwizację [16].

Podsumowanie
BIM jest technologią, której wdrożenie może być pana-
ceum na problemy przemysłu budowlanego. Dlatego też 
potrzebne są w Polsce standardy, które mogłyby usyste-
matyzować wykonawstwo prac w tej technologii (obecnie 
podejmowane są działania w tym zakresie) oraz projekty 
pilotażowe. Dodatkowo dalszy rozwój nowoczesnych roz-
wiązań i ich wykorzystanie w infrastrukturze kolejowej 
może prowadzić do podniesienia jakości usług budowla-
nych i utrzymania infrastruktury kolejowej. Takie podej-
ście wpłynie na podniesienie średniej prędkości pociągów, 
zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Opisane w pracy 
możliwości technologiczne należałoby zweryfikować w za-
stosowaniach praktycznych. Sukcesy we wdrażaniu projek-
tów pilotażowych będą podstawą do realizacji kolejnych, 
większych inwestycji z zastosowaniem technologii BIM/ 
RIM.
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Urodził  się 14 kwietnia 1934 roku. w Starogardzie Gdańskim. W 1939 
roku stracił ojca (rozstrzelany przez Niemców) i wojenne losy doprowa-
dziły Go do Wielkopolski. Szkołę powszechną ukończył w Kościanie, a w 
1952 roku w Poznaniu – Technikum Drogowe. Został zatrudniony jako 
technik projektant w poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Komu-
nalnego, podejmując jednocześnie studia na Politechnice Poznańskiej. 
Gdy w 1957 roku uzyskał tytuł inżyniera ze specjalnością mostową, 
awansował na stanowisko  starszego projektanta. W 1961 roku ukoń-
czył studium magisterskie, specjalność konstrukcja żelbetowa na Wy-
dziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej i przyjął propo-
zycję objęcia kierownictwa zespołu projektowego w pokrewnym Biurze 
Projektów w Łodzi. Rozwijał nadal swoje zainteresowania, podejmując 
naukę w studium podyplomowym urbanistyki na Wydziale Architektury  
Politechniki Warszawskiej. Gdy zakończył naukę dyplomem, w 1968 roku 
wrócił do Poznania na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej. 

1968 roku stanowi ważny etap biografii zawodowej Zygmunta Nowaka. 
Pracownia podjęła pierwsze prace nad miejscowym planem ogólnym zago-
spodarowania przestrzennego Poznania. Do 1972 roku prowadzone są tu 
pod jego kierunkiem studia nad komunikacją.  Miasto potrzebuje nowych, 
rozległych terenów budowlanych. Pojawiają się perspektywy pozyskania 
terenów na  północ od Cytadeli, która odgradza je od miasta, oraz  na dru-
gim brzegu rzeki, na wschodnim górnym tarasie doliny Warty. Były to tereny 
rolne, kompletnie pozbawione infrastruktury. Zamykałyby one obszar inten-
sywnej urbanizacji miasta w promieniu 6 kilometrów od centrum. Ale nad 
ostatecznymi decyzjami zawisło pytanie o dalsze perspektywy. Konieczne 
było rozstrzygnięcie problemu Uniwersytetu, którego liczne wydziały rozrzu-
cone są po mieście i ulokowane  w ciasnych pomieszczeniach, w dodatku 
w budynkach o fatalnym stanie technicznym. Z kilku możliwych wariantów, 
jedyny do przyjęcia teren dla nowego kampusu mieścił się za północną 
obwodnicą kolejową na Morasku, pół kilometra od obecnej pętli szybkie-
go tramwaju. Zarysowała się koncepcja pasm rozwojowych opartych na 
szybkiej komunikacji szynowej jako rozwojowym szkielecie intensywnej 
urbanizacji. Pasmo północne było pierwszym polem ekspansji. Docelowym 
środkiem miało być metro, ale mówiło się o nim pokątnie, głośniej raczej 
o premetrze, a formalnie o szybkim tramwaju, który docelowo łatwo można 
by zmodernizować w standardach metra, przedłużając bieg szlaków na trzy 
pozostałe pasma rozwojowe. W taki sposób zarysowana została podsta-
wowa idea planu zagospodarowania przestrzennego Poznania, formalnie 
zatwierdzonego w 1974 roku. 

Z żałobnej karty

Zygmunt Nowak w latach 2005–2007 
Źródło: Gazeta Poznańska z 2007r.

W 1973 roku Zygmunt Nowak podjął nowe wyzwanie na stanowisku 
dyrektora Biura Rozwoju Łodzi. Pracował nad studium układu komunika-
cyjnego i został współautorem Planu Ogólnego Z.P. Łodzi. Trzy lata później 
zabudowa pasma północnego Poznania zdecydowanie przekroczyła linię 
krajowej drogi nr 92 i pojawiły się kłopoty komunikacyjne mieszkańców 
nowych osiedli. Park autobusowy szybko się zestarzał, a dostawy nowych 
pojazdów nie nadążają za potrzebami. Przepełnione pojazdy psuły się, lu-
dzie wyczekiwali na przystankach, na osiedlach brakowało podstawowych 
usług i infrastruktury: szkół, przedszkoli. Dojrzewała decyzja o budowie 
szybkiego tramwaju i zadanie jego zaprojektowania powierzone zostało 
Biuru Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”. W 1977 roku Nowak przyjął 
propozycję objęcia stanowiska generalnego projektanta i kierownika pra-
cowni, a rok później powstał projekt pierwszego odcinka – od zaplanowa-
nej zajezdni do mostu Teatralnego. To kilkanaście dużych obiektów inży-
nierskich i estakada nad doliną Bogdanki o długości 700 m (!). Północny 
odcinek, a także wybrane tematy branżowe wykonywano w sześciu innych 
biurach projektowych. Tego samego roku, 1978, mgr inż. Nowak obronił 
pracę doktorską na Politechnice Wrocławskiej, a dwa lata później ruszyła 
budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST, przez poznaniaków na-
zwanego Pestką).

Siedemnastoletnia historia tej budowy zasługuje na osobne opowiada-
nie. Przez pierwsze dwa lata trwała walka o każdą tonę żwiru, cementu 
i potrzebną maszynę. Budowa opierała się na improwizacji możliwej dzięki 
wzajemnemu koleżeństwu. W 1982 roku budowa otrzymała – aktem praw-
nym – obietnicę państwa pokrycia 50% kosztów budowy. Powstał ziemny 
wykop, przełożone zostały uzbrojenia terenów, postawione fundamen-
ty obiektów i robocze kładki nad wykopem, filary estakady, składowane 
zostały stalowe przęsła estakady. Kryzys gospodarczy przerwał rządowe 
finansowanie, a z końcem dekady miasto z trudem pokrywało koszty utrzy-
mania budowy oraz konserwacji osuwających się skarp i erozji obiektów. 
W 1990 – roku początku transformacji – wykonana była połowa planu rze-
czowo-finansowego na budowie trasy. Gdy na zespole osiedli  piątkowskich 
(na północ od  DK 92)  otwarty został pierwszy samoobsługowy sklep „Złoty 
Grosz”, poznaniacy żartowali, że to grosz ostatni. Załamała się koncepcja 
północnego (Morasko) i południowego (Dworzec Zachodni) przedłużenia  
PST. Dr Nowak w projekcie Kampusu UAM (z prof. Marianem Fikusem) 
zaproponowali lokalizację stacji pod placem centralnym przy rektoracie, 
ale rektor się nie zgadzał, zabiegając o parking. PKP piętrzyło trudności 
z oddaniem skrajni toru odstawczego pod dojazd do dworca. Powstała 
koncepcja wyprowadzenia linii PST do sieci tramwajowej. Opracowane 

Dr inż. Zygmunt Nowak (1934–2020)  
– urbanista, inżynier komunikacji, generalny  
projektant Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
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dla niej Studium Wykonalności Uruchomienia PST wskazało na wysoką 
rentowność finansową takiego przedsięwzięcia (w zależności od rodzaju 
taboru IRR w okolicach 30%). Miasto wbrew protestowi dra Nowaka zleca 
przeprojektowanie węzła przy moście Teatralnym i rezygnację z zajezdni. 
Gdy poznanianka Hanna Suchocka została premierem (1992), rząd podjął 
decyzję powrotu do swych zobowiązań i spłaty zaległości. 

Lata 1992–1997 to ostatni etap budowy. Podczas jej trwania dr Nowak 
był aktywnym jej pilotem. Pełniąc autorski nadzór nad budową, reagował 
na wszelkie niespodzianki i potrzeby modyfikacji. Jeszcze w 1994 roku, to 
jest do momentu uchwalenia nowego Planu Miejscowego ZP Poznania, dr 
Nowak walczył o utrwalenie swojej koncepcji rozwoju miasta w oparciu 
o autonomiczne trasy szybkiego tramwaju. Budował tę ideę od 34 roku 
życia. Gdy się spełniała miał lat 63. Jeszcze w 2012 roku małą satysfak-
cję sprawiło mu przedłużenie PST do Dworca Zachodniego, ale jego wizja 
ciągle była punktem odniesienia w wielu dyskusjach i toczonych sporach. 

Dr inż. Zygmunt Nowak od 1964 roku był aktywnym członkiem i wielo-
letnim prezesem Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Był też człon-
kiem SITK RP (od 1954). W latach 1992–2017 zasiadał w Zarządzie  Od-
działu. Przyznano mu Złotą Honorową Odznakę SITK z Diamentem. W 2006 
roku otrzymał w formie statuetki, Nagrodę im. Gen. Ignacego Prądzyńskie-
go „za wybitny wkład w rozwój transportu aglomeracji poznańskiej w la-

tach 1995–2005” – nadawaną wyróżniającym się kolegom z nominacji 
forum poznańskiego środowiska inżynierów transportu. Został najstarszym 
członkiem jej Kapituły. Aktywny na seminariach, środowiskowym forum 
transportowym, wykładał na Uniwersytecie, brał udział w krajowych i mię-
dzynarodowych sympozjach i konferencjach.

Był żonaty. Z żoną Julitą wychowywał dwójkę dzieci. Córka Magda jest 
psychologiem, syn Krzysztof – technologiem drewna. Oboje pracują w War-
szawie. Starannie oddzielał swe życie prywatne od aktywności zawodowej, 
chociaż słyszało się, że był człowiekiem towarzyskim, miał krąg przyjaciół, 
grywał na pianinie. 

3 kwietnia 2020 roku zostało po nim puste miejsce, które nam, kolegom 
po fachu zdaje się nie do wypełnienia. 

W rocznicowym wywiadzie prasowym po 10 latach od uruchomienia 
PST zapytany o dzień 31 stycznia 1997 roku zwierzył się dziennikarzowi: 
„Stałem wtedy na moście Teatralnym, patrzyłem w kierunku północnym 
i myślałem sobie, że oto Poznań dołączył do kategorii miast wielkich”. Być 
może za jakiś czas przyjdzie nam, stojąc na moście Dworcowym, sięgnąć 
wzrokiem na – dziś pusty nad równią stacyjną – horyzont, by z podobnym 
uniesieniem spojrzeć na południe.        

Opracował Andrzej Krych,  maj 2020 r.

Z żałobnej karty

8 marca 2020 roku, w wieku 87 lat, odszedł wybitny naukowiec, uzdol-
niony inżynier, wspaniały wychowawca kadr technicznych kolejnictwa. 
Urodził się we Lwowie 24 maja 1932 roku. Podczas wojny Jego ojciec za 
działalność patriotyczną został stracony przez okupantów niemieckich. 
Henryk w bardzo młodym wieku, wraz ze swoją matką, musieli zmienić 
miejsce zamieszkania i ratować swoje życie. To doświadczenie wpłynęło 
na kształtowanie Jego charakteru oraz życiowej zaradności. Po wojnie 
w latach 1946–1949 uczęszczał do szkoły zawodowej w Przemyślu, koń-
cząc ją z dyplomem czeladnika ślusarstwa i tokarstwa. W latach 1949–
1952 uczył się w Technikum Budowlano-Drogowym w Oleśnicy, gdzie 
zdobył dyplom technika dróg i mostów kolejowych. Od 1 lipca 1952 roku 
rozpoczął służbę przygotowawczą w PKP, złożył egzaminy na toromistrza, 
a następnie referendarza kp. Pełnił szereg obowiązków w jednostkach 
liniowych służby drogowej w obrębie DOKP Kraków. W latach 1954–1957 
odbył studia inżynierskie na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszaw-

Profesor dr hab. inż.  
Henryk Bałuch (1932–2020)

skiej, a w latach 1959–1962 studia magisterskie na Wydziale Budownic-
twa Lądowego Politechniki Krakowskiej, zakończone dyplomem magistra 
inżyniera ze specjalnością drogi kolejowe. 16 maja 1963 roku został 
przeniesiony służbowo do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki 
Kolejowej w Warszawie i odtąd całą dalszą swoją aktywną, badawczą 
i praktyczną działalność związał na stałe z tym ośrodkiem naukowym, 
który z czasem zmieniał swe nazwy: COBiRTK, CNTK, Instytut Kolej-
nictwa, niezmiennie jednak zajmując się problematyką budowy i utrzy-
mania dróg kolejowych.  Do ostatnich chwil życia, pomimo poważnych 
problemów zdrowotnych, pracował nad rozwiązywaniem tych złożonych 
zagadnień i szeroko publikował na te tematy. Środowisko techniczne dróg 
kolejowych łączyły z Profesorem wspólne cele. Tą jednoczącą ideą było 
osiągnięcie jak najszybszej poprawy kondycji dróg kolejowych w Polsce 
wraz z rozwojem ich konstrukcji i systemów utrzymania. Udział Profesora 
w tym procesie był wielkim, nieocenionym wsparciem dla środowiska 
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technicznego dróg kolejowych, co wybitnie umocniło jego pozycję. Przy-
szłe pokolenia powinny o tym pamiętać.  

Od zarania swej pracy zawodowej był starannym obserwatorem pro-
cesów eksploatacyjnych kolei, poszukującym dobrych rozwiązań. Z tej 
potrzeby wyrosła Jego systematyczna praca nad pogłębianiem swojej wie-
dzy. W toku tej pracy uzyskał na Politechnice Poznańskiej 1966 roku tytuł 
doktora nauk technicznych, w oparciu o rozprawę pt. „Badanie konstruk-
cyjno-geometrycznych nierówności poziomych toru kolejowego, w aspekcie 
dużych szybkości pociągów”. Habilitował się na Politechnice Krakowskiej 
w 1969 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 roku, a w 
1990 roku tytuł profesora zwyczajnego. Na wielu politechnikach krajowych 
prowadził wykłady na studiach podyplomowych i doktoranckich oraz w róż-
nych formach współpracował z miejscową kadrą naukową, w tym ostat-
nio w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Pracował równolegle jako 
ekspert w Komitetach Europejskiego Instytutu Badań Kolei w Utrechcie. 
W latach osiemdziesiątych, w imieniu ministerstwa transportu koordy-
nował współpracę z Departamentem Transportu USA. Pełnił wiele odpo-
wiedzialnych funkcji, m.in.: przewodniczącego Komitetu Transportu PAN, 
członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członka Rad Programo-
wych Archives of Transport, członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. 
Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, członka Rad Naukowych 
kilku instytutów i wydziałów politechnicznych. Był Redaktorem Naczel-
nym „Kolejowego Przeglądu Drogowego” (potem „Dróg Kolejowych”) oraz 
„Problemów Kolejnictwa”. Przez dwanaście lat (1970–1982) pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora COBiRTK ds. naukowych, a następnie przez osiem lat 
(1982–1990) dyrektora CNTK. 

W swej działalności naukowej Profesor zajmował się szeroką gamą 
problemów, poczynając od: odchyłek dopuszczalnych nawierzchni, poprzez 
geometryczno-kinetyczną ocenę toru kolejowego, układy geometryczne 
toru i jego deformacje, optymalizację układu geometrycznego rozjazdów 
przeznaczonych do dużego natężenia przewozu i dużych prędkości pocią-
gów, wpływu jakości robót na trwałość nawierzchni kolejowej, systemów 
doradczych w zakresie napraw nawierzchni, oceny falistego zużycia szyn, 
zagrożenia w nawierzchni kolejowej, a ostatnio, na sieciach neuronowych 
jako narzędziach rozwiązywania problemów z zakresu dróg kolejowych, 
kończąc. Był autorem wielu monografii i publikacji w czasopismach kra-
jowych i zagranicznych. 

Dorobek tej pracy zawarł w fundamentalnych dla dyscypliny naukowej 
drogi kolejowe dziełach: Trwałość i niezawodność eksploatacyjna na-
wierzchni kolejowej (WKŁ 1980), Optymalizacja układów geometrycznych 
toru (WKŁ 1983), Diagnostyka nawierzchni kolejowej (WKŁ 1985), Wspo-
maganie decyzji w drogach kolejowych (KOW 1994). Sprecyzował w nich 
między innymi pojęcia: trwałości nawierzchni i potencjału naprawczego 
nawierzchni. Dzieła te długo jeszcze będą wykorzystywane przez pracow-
ników naukowych, doskonalących się pracowników kolejowych i studentów 
specjalności drogi kolejowe. 

Profesor położył znaczne zasługi dla praktycznej działalności kolei: przy 
poprawie trwałości nawierzchni, szczególnie przy wyborze ciężkiego typu 
nawierzchni dla podstawowych linii kolejowych w Polsce, wdrożeniu jej do 
produkcji w polskim hutnictwie oraz do eksploatacji na polskiej kolei (cięż-
ka szyna, przytwierdzenie sprężyste szyn do podkładów, podkłady struno-
betonowe, rozjazdy kolejowe na podrozjazdnicach strunobetonowych), roz-
woju diagnostyki dróg kolejowych, optymalizacji układów geometrycznych 
torów, poprawie jakości robót nawierzchniowych, a także dla doskonalenia 
kadr technicznych polskiej kolei. 

Profesor konsekwentnie propagował tezę, że opracowania teoretyczne je-
dynie wtedy przyniosą rezultaty praktyczne, kiedy zostaną starannie wdrożo-
ne w praktyce. Przykładał w związku z tym wiele starań do upowszechniania 
opracowanych nowych teorii i metod pośród praktyków. W tym celu inicjował 
i przeprowadzał osobiście seminaria i cykle szkoleń (np. dla diagnostów dróg 
kolejowych lub personelu technicznego z wykorzystania metod wspomagania 
decyzji w drogach kolejowych). Był twórcą koncepcji, pomysłodawcą i współ-
organizatorem cyklicznych konferencji „Drogi Kolejowe” (w tym roku organi-
zowana jest dwudziesta konferencja tego cyklu). Profesor określił cele tych 
konferencji jako tworzenie platformy współpracy nauki z praktyką, poprzez 
wymianę poglądów o wynikach najnowszych opracowań naukowych przy-
gotowanych do wdrożenia, oraz sygnalizowania problemów, jakie przynosi 
praktyka i które wymagają analiz i opracowań naukowych lub włączenia ich 
do procesu dydaktycznego realizowanego na uczelni. 

W sposób szczególny troszczył się o przygotowanie na najwyższym po-
ziomie kadr technicznych z zakresu dróg kolejowych, podnoszenie i aktuali-
zowanie ich kwalifikacji zawodowych (kształcenie ustawiczne) oraz stałą 
analizę prawidłowego wykorzystania kadry w procesie eksploatacji kolei 
i budownictwie komunikacyjnym. Z jego inicjatywy zorganizowano studia 
z zakresu dróg kolejowych na Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Był 
autorem programów tych studiów, redaktorem prowadzącym wydawnictwo 
kompletu skryptów oraz zadbał o skompletowanie kadry naukowo-dydak-
tycznej z innych ośrodków naukowych oraz wykształconej w toku tej dzia-
łalności w WAT.

Profesor był prekursorem wielu tematów opracowywanych w toku prze-
wodów doktorskich, stając się potem ich promotorem lub opiniodawcą. 
Zastępy tych specjalistów wzmocniły i ułatwiły kontynuację prac Instytu-
tu, szeregu uczelni technicznych w kraju i zagranicą oraz praktykę liniową 
i projektową w kraju.

Osobnego podkreślenia wymaga udział tego wybitnego naukowca 
w stowarzyszeniowym ruchu technicznym – szczególnie w Stowarzysze-
niu Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Profesor był stałym człon-
kiem Rad Programowych konferencji naukowo-technicznych tego stowa-
rzyszenia, a także najbardziej oczekiwanym autorem referatów na tych 
konferencjach. Był członkiem Redakcji lub Rad Programowych czasopism 
naukowo-technicznych wydawanych przez Stowarzyszenie. Pełnił funk-
cję przewodniczącego Komisji Specjalizacji Zawodowej SITK RP, a także 
był przewodniczącym zespołu kwalifikacyjnego do tytułu europejskiego 
inżyniera kolejowego (EURAILING). Stowarzyszenie nadało Mu tytuł Ho-
norowego Członka SITK RP. Dziś w zestawieniu z Jego pozycją zawodową 
i osiągnięciami naukowymi można stwierdzić, że wyjątkowo w tym przy-
padku to On, Członek Honorowy, przysporzył splendoru Stowarzyszeniu, 
a nie odwrotnie...

Był odznaczony Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, medalami Ministerstwa Obrony Narodowej i Mi-
nisterstwa Transportu RP, medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym 
Medalem Wojskowej Akademii Technicznej. Był wybitną osobowością, przy-
kładem człowieka, który pokazał, jak wiele można dokonać w jednym życiu. 

Dziś pozostał ból po jego stracie. Z perspektywy mijającego czasu bę-
dziemy prawdopodobnie Profesora Henryka Bałucha uważać za twórcę 
współczesnej szkoły rozwiązywania problemów naukowych dróg kolejo-
wych, ponieważ twórczy wkład wiedzy, jaki pozostawił w swoich dziełach, 
ukierunkowuje przyszłą ich kontynuację.

 Cześć Jego Pamięci.
Opracował: Andrzej Gołaszewski


