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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

National Transport Model – strategic transport model
Abstract: The article presents the context and basic assump-
tions for the development of the National Transport Model at the 
Center for EU Transport Projects. The tool is intended to optimize 
the process of strategic planning in the transport sector and as 
an instrument to support the implementation of the EC enabling 
conditions for transport investments in the new financial perspec-
tive 2021– 2027. The baseline model is developed for the year 
2015/2019 and forecast horizons for 2025 and 2030 with the pos-
sibility of taking into account further forecasting horizons. At the 
same time, in the course of the works, an attempt was made to 
develop a national freight model. Through the course of work on 
the model development, a number of issues with data availability 
had been identified and confirmed, which is a certain constraint on 
the overall travel demand modeling process in Poland. 
Key words: traffic forecasting, traffic model, transport model

Karolina Mering, Joanna Wachnicka
Analysis of the electric scooters use in cities in terms of road traffic safety on 
the example of Gdańsk
Abstract: The subject of the article is the analysis of the impact of 
electric scooters on road safety in cities, with particular emphasis 
on Gdansk. The first part, which is a theoretical introduction to 
the topic, presents – based on foreign publications – the scale on 
which people around the world use electric scooters and the re-
sulting risks. Due to the lack of Polish literature on this relatively 
new topic, it was based on scientific articles on the situation in the 
United States, New Zealand, France and Germany. The analysis 
focused mainly on the regulations in force in each country, the 
most common behaviors of users, the number of accidents, and the 
characteristics of injuries. The next part of the article was devot-
ed to the analysis of the popularity of electric scooters in Poland, 
which – as it was demonstrated – is constantly growing thanks to 
the development of systems of shared e-scooters in major Polish 
cities. Threats and accidents caused by unicycles are also discussed 
here. Information about the current state was collected only from 
media reports and non-confirmed data provided by rental compa-
nies. Next, the authors own research conducted in order to obtain 
reliable information on the safety condition of electric scooter us-
ers on the Gdańsk street network has been described. For this 
purpose, three independent studies were carried out: a survey 
conducted on a sample of 203 respondents, an interview with an 
employee of a rental company of electric scooters in the Tri-City 
area, and a field study conducted on the basis of all-day recordings 
from two intersections in Gdansk. The results allowed to present 
the concept of changes in three areas: law, safety management and 
planning and design in the last part of the article. The proposed 
changes could significantly improve the safety of users of electric 
scooters and other traffic participants. 
Key words: traffic safety, e-scooter, field testing, survey

Karolina Rusin, Wiesław Starowicz
Analysis of transport quality in urban public transport in Konin
Abstract: The quality of public transport in cities is of great impor-
tance in view of the growing demands of passengers, whose expec-
tations and satisfaction must be met. Services should have features 
that will be attractive enough to passengers to encourage them to 
resign from using private cars. The aim of this article is to assess the 
preferences and level of realization of quality features of transport 
services by passengers of public transport in Konin (realized by the 
Municipal Transport Company), to determine the quality gap and 
the general degree of satisfaction of respondents on the basis of sur-
veys conducted. Data have been obtained in own research on sample 
of 400 users of public transport in Konin. 
Key words: public transport, transport quality, passenger prefer-
ences

Aleksandra Adamek
Competitiveness of the bicycle as a means of transport on the example of the 
city of Konin
Abstract: The aim of the article is to examine the competitiveness 
of the bicycle in journeys carried out in Konin. The competitiveness 
of the bicycle with respect to the passenger car and public transport 
was determined on the basis of comparative studies conducted at 
the turn of 2019 and 2020. Eight routes from different parts of the 
city to the center (railway station), varying in length from three to 
six kilometers, have been selected for comparison. Each route was 
travelled six times by each of the studied modes of transport. For car 
and bicycle journeys, the percentages of driving time, parking time, 
and travel time to the destination were analyzed in relation to the 
total travel time. For public transportation trips, the percentages 
of time to get to the stop and wait for the vehicle, driving time, 
transfer time, and time to get to the destination were analyzed as 
percentages of total travel time for public transportation trips. 
Key words: urban transport, bicycle traffic, competitiveness 

Uwaga Uczestnicy Konferencji PTZ 2021

 Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony konferencji 
„AKTUALNE PROBLEMY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
W  MIASTACH I AGLOMERACJACH – PTZ 2021’ oraz zapoznania się 

z dostępnymi materiałami z konferencji.

 Sprawozdanie z konferencji: 
http://www.sitk.org.pl/sprawozdanie-z-konferencji-ptz-2021/

 Informujemy również, że na stronie czasopisma „Transport Miejski 
i Regionalny” https://tmir.sitk.org.pl/ w zakładce archiwum dostępne 

są artykuły opublikowane w czasopiśmie, przygotowane do wygłoszenia 
na konferencji (numery 2, 3, 4, 5 i 6 z 2020 roku).

 Komitet Organizacyjny Konferencji PTZ 2021
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ARTYKUŁ 
informacja sygnalna Departamentu 
Analiz Transportowych i Programo-
wania, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, Plac Europejski 2, 
00-844 Warszawa, e-mail: zmr@
cupt.gov.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono kontekst oraz podstawowe 
założenia opracowania Zintegrowanego Modelu Ruchu w Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. Narzędzie jest przeznaczone do 
optymalizacji procesu planowania strategicznego w sektorze transportu 
oraz jako instrument wsparcia dla wypełnienia warunków KE finan-
sowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021– 
2027. Zbudowany model dotyczy roku 2015/2019 oraz horyzontów 
prognostycznych na lata 2025 oraz 2030 z możliwością uwzględnienia 
dalszych horyzontów prognostycznych. Jednocześnie w toku prac pod-
jęto próbę zbudowania modelu towarowego. Podczas prac nad budową 
modelu zidentyfikowano i potwierdzono szereg problemów z dostęp-
nością danych, co stanowi pewne ograniczenie w zakresie opracowania 
modeli ruchu. 
Słowa kluczowe: prognozowanie ruchu, model ruchu, model trans-
portowy.

Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) – krajowy 
strategiczny model transportowy1

Wprowadzenie
Wykorzystanie środków unijnych na rozwój infrastruktu-
ry transportowej z budżetu unijnego na lata 2021–2027 
po raz pierwszy zostało uwarunkowane wykorzystaniem 
modelowania do określenia efektywności planów inwesty-
cyjnych. Przygotowanie dokumentów planistycznych wy-
korzystujących wyniki analiz modelowych jest warunkiem, 
który musi zostać spełniony przed dokonaniem refundacji 
środków unijnych ze strony Komisji, a dodatkowo jego 
spełnienie jest weryfikowane przez cały okres perspektywy 
finansowej2.

Modelowanie transportowe w Polsce ma już za sobą wie-
loletnią historię. Nigdy jednak nie zaistniała konieczność wy-
korzystania analiz tego typu na tak dużą skalę w planowaniu 
strategicznym. Wymogi postawione przez Komisję Euro-
pejską stały się podstawą do podjęcia decyzji o budowie na-
rzędzia, Zintegrowanego Modelu Ruchu, jako pierwszego 
krajowego modelu transportowego powstającego powyżej 
poziomu zarządców infrastruktury. Jednocześnie proces po-
wstawania modelu dał okazję do wykorzystania doświadczeń 
i rozwiązań zdobytych przy budowie wcześ niejszych narzędzi 
– w szczególności Krajowego Modelu Ruchu, modelu PKP 
PLK SA oraz modelu INMOP3 [1,2,3]. Stworzenie narzę-
dzia powierzono Centrum Unijnych Projek tów Trans por-
towych, jednostce podległej Ministrowi Infrastruktury.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375.

Kluczową rolę w budowie modeli ruchu, niezależnie od 
stopnia hierarchii i podejścia metodologicznego, odgrywa 
oparcie założeń na odpowiednich (aktualnych, reprezenta-
tywnych, zaufanych, przedstawionych w odpowiedniej struk -
turze, jednolitych) danych.

W trakcie budowy Zintegrowanego Modelu Ruchu 
przez CUPT napotkano szereg kwestii problematycznych, 
z którymi zderzają się planiści w Polsce. Zidentyfikowano 
brakujące źródła danych, które stanową pewne ogranicze-
nie w zakresie poprawnego wykonania przedmiotowego 
modelu krajowego, m.in.:

•	 jednolite, spójne badanie zachowań transportowych 
w skali krajowej;

•	 szczegółowe pomiary ruchu pasażerskiego w autobu-
sach i mikrobusach;

•	 jednolite, spójne pomiary ruchu pasażerskiego na kolei.
 
Jedną z podstawowych informacji w procesie budowy 

modeli transportowych są wyniki badań ruchliwości miesz-
kańców. W modelach wojewódzkich czy metropolitalnych 
(miejskich) takie dane są dostępne – wiele miast realizowa-
ło badania typu KBR, a wyniki tych badań stanowiły pod-
stawę w procesie budowy i kalibracji modeli regionalnych 
czy też lokalnych. Jednakże, jak wynika z analiz przepro-
wadzonych przez CUPT i na zlecenie CUPT m.in. przez 
firmę AECOM w ramach umowy na Świadczenie usługi 
doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego 
dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ra-
mach działań związanych z wdrażaniem projektów Prog-
ramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, general-
nie można stwierdzić, że brak jest jednolitej metodologii 
przeprowadzania kompleksowych badań ruchu. Opisane 
badania różnią się co do obszaru objętego badaniem, przy-
jętej próby badawczej, zakresu badań i przyjmowanych de-
finicji badanych zachowań. Mimo zaobserwowanych różnic 
oraz ograniczonym dostępie do danych krajowych przy 
pracach nad ZMR uwzględniono wyniki z tych badań przy 
budowie założeń do popytu. 

Przy braku podstawowego źródła danych wykorzysty-
wanego przy budowie modeli w skali kraju, jakimi są bada-
nia KBR, z pomocą przychodzą duże zbiory danych, tzw. 
Big Data. W innych krajach z powodzeniem używa się np. 
macierzy przemieszczeń kart SIM jako uzupełnienie lub 
w celu aktualizacji modeli ruchu. Metoda oparta na użyciu 
macierzy z kart SIM została zastosowana w projekcie 
INMOP3 i dała obiecujące wyniki oraz była dobrym kro-
kiem w kierunku wykorzystania Big Data w modelowaniu 
ruchu [3]. 
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Należy pamiętać, że pomimo możliwości pozyskania ta-
kich danych trzeba je traktować jako uzupełnienie lub do-
datek, a nie substytut badań zachowań komunikacyjnych, 
chociażby ze względu na brak możliwości lub trudność w zde-
finiowaniu motywacji podróży czy środka transportu dla 
danego przemieszczenia karty SIM. Z tego powodu nadal 
podstawowym zestawem danych powinny być badania 
ściś le nastawione na badanie podróży i zachowań komuni-
kacyjnych mieszkańców, w tym informacja o całej podróży 
od momentu wyjścia z domu do momentu dotarcia do celu 
podróży wraz z dodatkowymi informacjami o etapach po-
dróży oraz o samym podróżnym.

W ramach budowy ZMR wykorzystano częściowo wy-
niki badania zachowań komunikacyjnych ludności 
w Polsce [4], niemniej niezbędna jest pewna systematycz-
ność tego rodzaju badań, aby można było mówić o zasila-
niu modeli krajowych i ich aktualizacji w sposób systemo-
wy. Badanie tego typu jest dość kosztowne, lecz niezbędne 
w celu poznania w pełni procesu decyzyjnego, jaki doko-
nuje podróżny, oraz wymaga pewnego ustrukturyzowania 
instytucjonalnego.

Jak wspomniano na początku, dostępność do danych 
jest istotnym elementem w przypadku planowania syste-
mów transportowych, zwłaszcza tam, gdzie kluczową rolę 
odgrywa możliwość stworzenia scenariuszy prognostycz-
nych stanów sieci transportowej i zbadania wpływu na de-
cyzję o podróżach w przyszłości. 

Wsparcie procesów decyzyjnych i planistycznych to 
cel jaki postawiono przed Zintegrowanym Modelem 
Ruchu, nad którym prace realizowane są od połowy 2018 
roku, z udziałem ekspertów CUPT, konsultanta ze-
wnętrznego firmę ARUP, JASPERS, a także dorad-
ców z zakresu modelowania ruchu oraz planowania 
transportu.

ZMR jest dodatkowo narzędziem wspierającym wypeł-
nienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w za-
kresie finansowania inwestycji transportowych w perspek-
tywie lat 2021–2027. 

Szerokie zastosowanie modelu będzie służyło przepro-
wadzeniu kompleksowych analiz m.in. w zakresie:

•	 wrażliwości instrumentów polityki transportowej,
•	 emisyjności transportu,
•	 zarządzania aktywami dla właścicieli infrastruktury 

(podażą infrastruktury),
•	 przewozu towarów,
•	 zrównoważonego rozwoju.
 

Charakterystyka modelu ZMR
Model ZMR został opracowany na rok bazowy 2015 i jest 
4-stopniowym modelem pasażerskim, uwzgledniającym 
ruch ciężarowy na drogach.

Dokonano sprawdzenia działania modelu i potwierdzo-
no jego wysoką jakość poprzez odwzorowanie stanu z roku 
2019 (w odniesieniu do podaży i popytu) i porównując wy-
niki jego działania z dostępną bazą pomiarową (z 2019 
roku).

Modele uwzględniają wzajemne zależności transportu 
publicznego oraz prywatnego. Na rysunku 1 przedstawio-
no natężenia ruchu dla wszystkich środków transportu na 
rok 2019, a na rysunku 2 natężenia ruchu pasażerskiego 
w roku 2015.

Modele zawierają:
•	 sieć drogową oraz uproszczone kodowanie skrzyżo-

wań;
•	 siatkę połączeń publicznego transportu zbiorowego: 

sieć kolejowa, połączenia autobusowe;
•	 sieć dróg śródlądowych, porty morskie oraz porty lot-

nicze;
•	 7 motywacji podróży;
•	 koszt uogólniony uwzględniający czas, odległość, 

opłaty; 
•	 uproszczony model zewnętrzny.

Rys.1. Natężenia ruchu dla wszystkich środków transportu (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys.2. Natężenia ruchu pasażerskiego zbiorowego i indywidualnego (2015)
Źródło: opracowanie własne
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Aby jak najlepiej odzwierciedlić zachowania komunika-
cyjne podróżnych, wprowadzono segmentację pozwalającą 
wyłonić pewne charakterystyczne cechy danej grupy. 
Poniższe segmentacje wynikają z analizy dostępnych źródeł 
danych i są wynikiem procesu iteracyjnego budowy modelu 
ruchu i dobieraniem takiego zestawu segmentacji, aby jak 
najlepiej odzwierciedlić proces decyzyjny:

•	 motywacje podróży,
•	 grupy wiekowe,
•	 dostęp do samochodu/brak dostępu do samochodu,
•	 typ gminy zamieszkania,
•	 typ funkcjonalny gminy zamieszkania.

Rys. 3. Więźba podróży dla motywacji: dom – biznes (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Więźba podróży dla motywacji: dom – praca (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Więźba podróży dla motywacji: dom – szkoła (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Więźba podróży dla motywacji: dom – uczelnia (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Więźba podróży dla motywacji: dom – inne aktywności (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Więźba podróży dla motywacji: biznes – niezwiązane z domem (2019)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Więźba podróży dla motywacji: inne aktywności – niezwiązane z domem (2019)
Źródło: opracowanie własne
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Na rysunkach 3–9 przedstawiono odwzorowanie gra-
ficzne więźby podróży w 7 motywacjach na rok 2019:

•	 obligatoryjne: 
 – dom – praca,
 – dom – szkoła,
 – dom – uczelnia,

•	 nieobligatoryjne: 
 – dom – biznes (długie podróże służbowe),
 – dom – inne aktywności (np. rekreacja, zakupy, 

służba zdrowia itd.),
 – inne aktywności – niezwiązane z domem, 
 – biznes – niezwiązane z domem.

Powyższa segmentacja pozwoliła lepiej odwzorować  
na przykład ruchliwość mieszkańców miast wojewódzkich 
w porównaniu do ruchliwości mieszkańców gmin wiejskich 
lub wybory środka transportu w zależności od dostępności 
samochodu.

Prognozy ruchu zostały opracowane w oparciu o ZMR 
na rok bazowy 2015/2019. Modele prognostyczne zawiera-
ją analogiczną strukturę obliczeniową – jak ta zastosowana 
w modelu bazowym – czyli pełną procedurę obliczeniową 
dla modelu popytu oraz rozkładu ruchu na sieć.

Prognozy opracowano dla następujących horyzontów 
czasowych:

•	 2025 – wariant domykający stan infrastruktury trans-
portowej,

•	 2030 – wariant prognostyczny zgodny z projektami 
dokumentów strategicznych.

Zgodnie z założeniem wariant na rok 2025 został zbu-
dowany jako referencyjny scenariusz prognostyczny, zakła-
dający rozwój infrastruktury w zakresie inwestycji przesą-
dzonych. Będzie on stanowił podstawę do sporządzania 
prognoz kierunkowych, w których będzie można definio-
wać i sprawdzać dowolne konfiguracje inwestycji infra-
strukturalnych.

Opracowując prognozy na lata 2025 oraz 2030, założo-
no m.in. aktualizację zmiennych objaśniających, zmianę 
wartości czasu w horyzontach prognostycznych oraz rozwój 
infrastruktury.

W odniesieniu do niektórych zmiennych objaśniają-
cych, takich jak liczba ludności czy PKB, opracowano kilka 
wariantów możliwych trendów rozwoju: pesymistyczny, 
realistyczny i optymistyczny. 

Docelowo planuje się również opracowanie modeli pro-
gnostycznych na lata 2040 i 2050, definiując je jako odleg-
łe horyzonty czasowe niezbędne do prognozowania efek-
tywności inwestycji.

Podejście do prognoz zmiennych objaśniających
Na wyniki modelu wpływają takie zmienne objaśniające 
jak, m.in.: demografia, PKB, udział osób zmotoryzowa-
nych. W ramach przyjętych ogólnych założeń przyjęto, iż 
model będzie reagował na zmiany zachowania pasażerów 
w szczególności na:

•	 zmiany na sieci (nowa/zmodernizowana infrastruktu-
ra i wynikające z niej zmiany parametrów, usług trans-
portu publicznego),

•	 zmiany społeczno-gospodarcze.

W odniesieniu do zmiennych objaśniających wykorzy-
stano wskaźniki opracowane we współpracy z ekspertami 
w trzech różnych wariantach:

•	 pesymistyczny, 
•	 realistyczny (pośredni),
•	 optymistyczny.
 
Zmienne przygotowano na lata 2025, 2030, 2040 oraz 

2050. Przy opracowywaniu prognoz wykorzystano dane 
przygotowane przez inne podmioty, takie jak np. GUS, bę-
dące podstawą i standardem w tego typu analizach.

Każda zmienna została przypisana do najniższego po-
ziomu agregacji modelu ZMR, to jest rejonu komunikacyj-
nego, a w ich skład wchodziły:

•	 demografia,
•	 liczba miejsc pracy,
•	 wskaźnik PKB (z uwzględnieniem spadku spowodo-

wanego pandemią COVID-19),
•	 liczba uczniów w szkołach,
•	 liczba studentów,
•	 liczba miejsc pracy w usługach i pozostałych miej-

scach pracy,
•	 wskaźnik motoryzacji.
 

Komponent towarowy modelu ZMR
W odniesieniu do komponentu towarowego zidentyfi-
kowano, iż dostęp do danych w tym zakresie jest jeszcze 
bardziej ograniczony niż w przypadku modelu pasażerskie-
go. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę 
statystyczną nie ma możliwości dostępu do danych na tyle 
zdezagregowanych, aby w możliwie przybliżony sposób od-
wzorować ruch towarów.

Model towarowy ZMR został oparty na modelu ruchu 
towarów zrealizowanym w ramach opracowania [5]. Model 
towarowy ZMR został zintegrowany z modelem pasażer-
skim ZMR w zakresie sieci. Modele posiadają tożsamą sieć 
bazową oraz prognostyczną.

Mając na uwadze sezonowość procesów transportowych 
w ruchu towarowym, analiza została przeprowadzona w uję-
ciu rocznym. Oznacza to, że zarówno wielkości opisujące dro-
gowe przewozy towarowe, jak i wielkości opisujące przewozy 
towarowe kolejowe oraz przewozy transportem wodnym 
śródlądowym odnoszą się do całego roku. Przewozy towaro-
we przedstawione są w tonach w ujęciu rocznym.

Rejonami transportowymi w modelu towarowym ZMR 
są obszarowo powiaty. Za dodatkową kategorię rejonów 
komunikacyjnych uznano porty morskie (generatory ruchu 
zewnętrznego) oraz porty śródlądowe, umożliwiające wy-
konywanie transportu kombinowanego. Model towarowy 
ZMR uwzględnia przewozy transportem drogowym, kole-
jowym oraz wodnym. 
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W odniesieniu do sieci dróg wodnych śródlądowych do 
właściwej parametryzacji przyjęto klasyfikację dróg wod-
nych zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych. Wprowadzono i określono parametry 
wszystkich dróg wodnych należących do Odrzańskiej Drogi 
Wodnej, Drogi Wodnej rzeki Wisły, a także odcinków dróg 
wodnych, których funkcjonowanie jest lub może być bez-
pośrednio związane z funkcjonowaniem ODW lub DWW, 
w szczególności połączenie Odra-Wisła w ciągu szlaku E70. 
Wprowadzono i sparametryzowano również przewidywane 
połączenia planowanymi szlakami wodnymi: w tym Kanał 
Śląski i połączenie Warszawa-Brześć.

Dla każdego systemu transportowego wprowadzono 
następujący podział towarów na grupy ładunkowe wyrażo-
ne w tonach: 

•	 ładunek masowy stały – produkty górnictwa i kopal-
nictwa,

•	 ładunek masowy płynny – ropa naftowa i pochodne,
•	 ładunek drobnicowy,
•	 kontenery – TEU lub tony (dane TD-E i SEPE  

wyróżniają przewozy kontenerowe),
•	 gabaryty – towary o rozmiarach przekraczających  

dopuszczalną skrajnię.
 
Modele prognostyczne zostały opracowane dla horyzon-

tów: 2025, 2030. W modelach prognostycznych uwzględ-
niono generatory ruchu, których realizacja do 2023 roku 
jest przesądzona. Należy zaznaczyć, że pod uwagę były bra-
ne głównie te inwestycje, które mają szanse wpływać na 
przewozy realizowane drogami wodnymi w przyszłości.

Dodatkowo w prognozach uwzględniono skumulowane 
wskaźniki wzrostu ruchu przewozów towarów dla wszyst-
kich pięciu grup ładunków.

Na rysunku 10 przedstawiono przewozy w roku 2019 
dla poszczególnych gałęzi transportu.

Podsumowanie
Docelowo, w ramach prac nad ZMR, planowana jest dal-
sza rozbudowa komponentu towarowego w ramach ist-
niejącej struktury modelu czterostopniowego, jako rów-
noległy moduł generujący potrzebę przewozu ładunków 
i przypisania ich do właściwych środków przewozowych. 
Zatem podejście to będzie zbliżone do modeli czterostop-
niowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich 
i wymaga dostępu do rozbudowanej bazy danych wejścio-
wych. 

Założono, iż w procesie budowy komponentu towaro-
wego, należy skupić się na transporcie drogowym, kolejo-
wym i śródlądowym. Odmienną sytuację stanowią porty 
morskie – w tym przypadku należy rozbudować model po-
pytu o przewozy ładunków, generowane przez porty, i trak-
tować to jako potencjał (produkcje i atrakcję) rozdzielany 
następnie na środki przewozowe (transport drogowy, kole-
jowy i śródlądowy). Transport lotniczy mógłby być potrak-
towany analogicznie.

W ramach dalszych prac nad rozwojem modelu towaro-
wego zostanie podjęta próba stworzenia modelu popytu 
w oparciu o dostępne zmienne objaśniające związane z ru-
chem towarów np. typ i liczba podmiotów gospodarczych 
w danym rejonie.

 Dodatkowo jednym ze źródeł danych mogą być wyniki 
projektu Gospostrateg3. 
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Rys. 10. Przewozy ładunków dla poszczególnych gałęzi transportu (2019)
Źródło: opracowanie własne
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użytkowników. Mogą to być samochody, rowery lub hulaj-
nogi wynajmowane na minuty, godziny lub dłuższy czas. 
Dobrym rozwiązaniem jest także zachęcenie społeczeństwa 
do korzystania z własnych środków transportu, takich jak 
rower czy hulajnoga. W artykule skupiono się na hulaj-
nogach elektrycznych, które szybko zyskały popularność 
w Polsce. Jest to stosunkowo nowy środek transportu, któ-
ry pozwala na przejechanie średnio 40 km na jednym łado-
waniu, chociaż używany jest przede wszystkim na krótkich 
dystansach, mniejszych niż 10 kilometrów [1]. Na podsta-
wie cytowanych badań wykazano także ogromny potencjał 
zmniejszania zatorów drogowych poprzez ograniczenie 
krótkich podróży prywatnymi samochodami. Elektryczne 
hulajnogi używane w zastępstwie samochodów pozwalają 
przede wszystkim na:

•	 zmniejszenie zatłoczenia na drogach,
•	 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
•	 krótszą podróż bez postoju w zatorach,
•	 zmniejszenie hałasu,
•	 ograniczenie obrażeń w ruchu drogowym poprzez 

zmniejszenie ruchu samochodowego.

Między innymi dzięki tym cechom oraz atrakcyjności 
podróży hulajnogą elektryczną społeczeństwo przyjęło tę 
innowację w ruchu z dużym entuzjazmem. Są jednak rów-
nież ludzie sceptycznie nastawieni do nowości. W tym 
przypadku wskazuje się kilka negatywnych aspektów. 
Jednym z głównych problemów jest brak regulacji praw-
nych. Przepisy drogowe w żaden sposób nie regulują zasad 
dotyczących jazdy hulajnogami elektrycznymi, ani w za-
kresie ograniczenia wieku użytkowników, bezpieczeństwa 
czy choćby określenia pierwszeństwa przejazdu w kontak-
cie z pieszymi, rowerami lub samochodami. Kolejnym ne-
gatywnym skutkiem jest wandalizm i porzucanie pojazdów 
w przestrzeni publicznej, w sposób utrudniający funkcjono-
wanie jej innych użytkowników. Pozostałe niedoskonałości 
systemu i ich uwarunkowania przedstawiono w kolejnych 
rozdziałach.  

Skala problemu 
Przepisy obowiązujące na świecie 
Hulajnogi elektryczne, zarówno prywatne jak i te współ-
dzielone, zalały miasta tak szybko, że nie zdążono ocenić 
ich wpływu na otoczenie. Zabrakło czasu, aby ustalić ramy 
legislacyjne ich użytkowania przed gwałtownym wzrostem 
popularności. Hulajnogi pojawiły się w 2018 roku, a jed-
nak w niektórych krajach aż do chwili obecnej użytkownicy 
korzystają z nich bez określonych zasad. 

KAROLINA MERING 
inż., Politechnika Gdańska,  
ul. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk,e-mail:  
karolina.mering@ pg.edu.pl
JOANNA WACHNICKA 
dr inż., Politechnika Gdańska,  
ul. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk, e-mail:  
joanna.wachnicka@pg.edu.pl

Streszczenie: Tematem artykułu jest analiza wpływu hulajnóg elek-
trycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Gdańska. W pierwszej części, która jest teore-
tycznym wprowadzeniem do tematu, przedstawiono – w oparciu o za-
graniczne publikacje – na jaką skalę ludzie na całym świecie korzystają 
z hulajnóg elektrycznych i jakie zagrożenia z tego wynikają. Z powodu 
braku polskiej literatury w zakresie tego stosunkowo nowego tematu 
oparto się na artykułach naukowych dotyczących sytuacji w Stanach 
Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Francji oraz Niemiec. W analizie sku-
piono się głównie na przepisach obowiązujących w poszczególnych kra-
jach, najczęstszych zachowaniach użytkowników, liczby wypadków oraz 
charakterystyce obrażeń. Kolejna część artykułu poświęcona została 
analizie skali popularności hulajnóg elektrycznych w Polsce, która – jak 
wykazano – stale rośnie, dzięki rozwijającym się systemom e-hulajnóg 
współdzielonych, w największych polskich miastach. Omówiono tu tak-
że zagrożenia oraz wypadki spowodowane przez jednoślady. Informacje 
dotyczące stanu aktualnego zostały zebrane wyłącznie na podstawie 
doniesień medialnych oraz niepotwierdzonych danych udostępnianych 
przez firmy wypożyczające. Kolejno opisano badania własne przepro-
wadzone w celu uzyskania wiarygodnych informacji o stanie bezpie-
czeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych na sieci ulic Gdańska. 
W tym celu wykonano trzy niezależne badania: badanie ankietowe 
przeprowadzone na próbie 203 respondentów, rozmowę z pracowni-
kiem firmy wypożyczającej hulajnogi elektryczne na terenie Trójmiasta 
oraz badanie poligonowe przeprowadzone na podstawie całodziennych 
nagrań z dwóch skrzyżowań w Gdańsku. Uzyskane wyniki pozwoliły na 
zaprezentowanie w ostatniej części koncepcji zmian w trzech obszarach: 
prawa, zarządzania bezpieczeństwem oraz planowania i projektowania. 
Zaproponowane zmiany mogłyby znacznie wpłynąć na poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników poruszających się na hulajnogach elektrycz-
nych oraz pozostałych uczestników ruchu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, hulajnoga elektryczna, bada-
nia poligonowe, ankieta.

Analiza używania hulajnóg elektrycznych  
w miastach w kontekście bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przykładzie Gdańska1

Wprowadzenie
Zwiększająca się z roku na rok potrzeba przemieszczania 
oraz dynamiczny rozwój miast doprowadziły do zwięk-
szenia się liczby podróży. W związku ze wzrostem ruchu, 
w miastach pojawił się problem kongestii transportowej. 
Aby zapobiec temu zjawisku, zaczęto poszukiwać nowych 
rozwiązań, które pozwolą odciążyć infrastrukturę drogową 
z nadmiernego zatłoczenia, jednocześnie zapewniając moż-
liwość przemieszczania na krótkie dystanse bez pokonywa-
nia odległości, które dzielą nas od przystanków komuni-
kacji zbiorowej. Rozwiązaniem tego problemu stał się sys-
tem mobilności współdzielonej, czyli przemieszczanie przy 
użyciu środków transportu, wykorzystywanych przez wielu 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: K. Mering 
80%, J. Wachnicka 20%.
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W tabeli 1. zestawiono przepisy dotyczące użytkowania 
hulajnóg obowiązujące w kilku wybranych krajach, według 
stanu na sierpień 2020 roku. Zauważalne są różnice pomię-
dzy wybranymi państwami. Dozwolone prędkości wahają 
się od 6 do 30 km/h w Europie, jednak największą możliwą 
prędkość – nawet 25 mil/h, czyli ponad 40 km/h – można 
osiągnąć w Stanach Zjednoczonych. Duże różnice w prze-
pisach odnoszą się także do wieku, od którego można ko-
rzystać z hulajnóg. Zaczynając od państw, które wcale tego 
nie regulują, przez Niemcy z ruchem dozwolonym od 14 
roku życia, aż do Wielkiej Brytanii, gdzie kierować hulaj-
nogą można od 16 roku życia, ale prócz tego trzeba posia-
dać dokument prawa jazdy. Są również takie kraje, jak 
Irlandia lub Holandia, w których ruch hulajnogami jest 
nielegalny, z wyłączeniem przestrzeni prywatnej, lub choć-
by Słowacja, w której wymagana jest rejestracja hulajnogi 
przed jej użyciem.

są już przedstawione przepisy, które w najbliższym czasie 
powinny wejść w życie. Zgodnie z nimi Urządzenia Trans-
portu Osobistego (UTO) będą definiowane jako urządze-
nie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, na-
pędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego 
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o szerokości 
nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m [6]. Projekt UTO 2020 ma 
wprowadzać m.in. takie zasady:

•	 hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery, co 
oznacza możliwość korzystania z nich wyłącznie 
w miejscach dozwolonych dla rowerów;

•	 na hulajnodze poruszać może się tylko jedna osoba 
bez dodatkowego ładunku (wyłącznie plecak na ra-
mionach);

•	 młodzież między 10 a 18 rokiem życia może korzy-
stać z tego typu pojazdów, wyłącznie posiadając kartę 
rowerową lub prawo jazdy kategorii AM;

•	 długość pojazdu nie może być większa niż 1,25 m, 
szerokość do 0,9 m, a prędkość musi być konstruk-
cyjnie ograniczona do 25 km/h;

•	 hulajnogi będą traktowane jak rowery, więc powinny 
poruszać się wyłącznie po ścieżkach rowerowych, 
w przypadku ich braku mogą poruszać się po jezdni, 
na której dopuszczalna prędkość wynosi 30 km/h, 
w ostateczności pojazdy te mogą poruszać się chodni-
kiem, ale wyłącznie z prędkością pieszych oraz bez-
względnym pierwszeństwem dla nich.

Projekt ustawy wydaje się wyjaśniać wiele spraw, ale 
wciąż pozostawia sporo niejasności. Pierwszą jest brak za-
pisu o poruszaniu się hulajnóg elektrycznych na terenie 
niezabudowanym. Powinny być traktowane jak rowery, 
jednak na podstawie powyższego zapisu, w miejscu gdzie 
nie ma ścieżki rowerowej, mogą poruszać się po jezdni 
z ograniczeniem do 30 km/h lub po chodniku dla pie-
szych. Jednak, gdy żadnej z tych możliwości nie ma, po-
zostaje pytanie gdzie, i czy w ogóle, jest miejsce dla hulaj-
nogi elektrycznej. Nowa ustawa nie reguluje także 
w żaden sposób zasad parkowania. Istnieje wyłącznie re-
gulacja dotycząca wypożyczalni, które będą zobowiązane 
zapewnić swoim hulajnogom wyznaczone miejsca posto-
ju. Ostatnim kontrowersyjnym dla użytkowników zapi-
sem jest dopuszczenie do ruchu wyłącznie hulajnóg elek-
trycznych, których konstrukcja nie pozwala na osiągnięcie 
prędkości większej niż 25 km/h, zapis ten automatycznie 
wyklucza z jazdy hulajnogi terenowe, których osiągi mogą 
być dużo większe. Rząd, proponując wprowadzenie tej 
ustawy, poinformował, że da użytkownikom pół roku na 
dostosowanie się do tych przepisów, następnie późniejsze 
wykroczenia mają być karane mandatami od 20 do nawet 
500 zł. Niestety, w dalszym ciągu nie wiadomo, czy usta-
wa wejdzie w życie w obecnej formie, czy trafi do dalszych 
poprawek. Nieznany jest też czas, od kiedy miałaby za-
cząć obowiązywać. Przepisy są jednak bardzo ważne i po-
trzebne przede wszystkim dlatego, aby przestrzegać przed 
wypadkami, ale także żeby po ich wystąpieniu móc wska-
zać winnego.

Przepisy dotyczące użytkowania hulajnóg obowiązujące  
w wybranych krajach

Kraj Przepisy

Belgia [2] Maksymalna prędkość to 25 km/h
W przypadku poruszania się po chodniku prędkość maksymalna to 6 km/h
Powyżej prędkości 6 km/h są traktowane jak rowery, czyli mogą poruszać się 
ścieżką rowerową lub ulicą, gdy ścieżki brak

Dania,
Szwajcaria 
oraz
Norwegia [2]

Poruszanie hulajnogami dozwolone na takich samych zasadach,  
jak na rowerach

Rosja [2] Maksymalna moc pojazdu 250 W
Prędkość maksymalna 25 km/h

Niemcy [3] Poruszający się hulajnogą musi mieć ukończone 14 lat
Poruszanie z prędkością maksymalną 20 km/h po drodze rowerowej lub 
jezdni
Zakaz poruszania się po chodnikach
Konieczne ubezpieczenie hulajnogi

USA [4] Ruch dozwolony wyłącznie na drogach, które nie posiadają ścieżek rowerowych
Prędkość maksymalna 25 mil/h

Wielka
Brytania [2]

Od 4.07.2020 roku rozpoczął się okres testowy, wcześniej hulajnogi  
były dozwolone wyłącznie na terenach prywatnych
Na czas testów użytkownik musi mieć minimum 16 lat oraz posiadać  
prawo jazdy na samochód, motorower lub motocykl
Maksymalna prędkość poruszania po ulicy to 25 km/h

Hiszpania
[2], [4]

Prawo zależne od władz samorządu
Przykładowo w Madrycie prędkość maksymalna to 30 km/h;  
ruch możliwy wyłącznie po ulicy, część ulic jest jednak wyłączona z ruchu
W Barcelonie możliwość korzystania z hulajnóg dla turystów wyłącznie 
z przewodnikiem

Szwecja [4] Ruch dozwolony dla hulajnóg o mocy maksymalnej 250 W oraz prędkości 
do 20 km/h

Francja [5] Maksymalna prędkość to 25 km/h
Każda osoba poruszająca się hulajnogą musi posiadać specjalne ubezpieczenie
Zakaz jazdy dla osób poniżej 12 roku życia

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1 

Przepisy obowiązujące w Polsce
Polska jest jednym z państw, które nadal nie posiadają 
przepisów dotyczących użytkowania hulajnóg elektrycz-
nych. Już od momentu pojawienia się pierwszych hulaj-
nóg elektrycznych w Polsce Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa podjęło prace nad nowelizacją kodeksu 
drogowego w celu wprowadzenia nowej definicji urządze-
nia transportu osobistego. Ostatnia aktualizacja z 13 lip-
ca 2020 roku [6] nadal nie wprowadza nowych praw, ale 
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Niebezpieczeństwo spowodowane pojawieniem się 
hulajnogi elektrycznej w ruchu 
Zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi stale rośnie, 
a co za tym idzie – coraz więcej osób zaczyna z nich ko-
rzystać. To z kolei, w zestawieniu z niedopracowanymi 
przepisami oraz brakiem szkoleń w kierowaniu oraz wy-
konywaniu manewrów tym pojazdem, powoduje coraz 
więcej wypadków. Powagę problemu ilustruje rozdział po-
święcony raportom z wypadków z udziałem hulajnóg elek-
trycznych w Stanach Zjednoczonych [1]. Ze względu na 
niedostępność odpowiednio zebranych danych o tego typu 
wypadkach, trudno jest przeanalizować ilościowo charak-
terystykę tych zdarzeń, dlatego autorzy oparli pracę na 
podstawie doniesień prasowych i medialnych. Raporty były 
wyszukiwane ręcznie, przy użyciu pewnej kombinacji słów 
kluczowych oraz nazwy stanu. Pod uwagę były brane tylko 
te publikacje, które posiadały datę, lokalizację, opis ofiary 
i fakty o awariach. Na podstawie tych danych dało się też 
wyeliminować te same zdarzenia, często powielane przez 
różne media. Tak powstała tabela informacyjna umożliwi-
ła wyciągnięcie wielu danych na temat aktualnej sytuacji 
zagrożeń powodowanych przez użytkowników hulajnóg. 
Łącznie, na podstawie tej analizy, udało się zidentyfikować 
169 awarii z udziałem zarówno pojazdów wypożyczonych, 
jak i prywatnych. Pierwszy wniosek wynika z rozkładu cza-
sowego wypadków. Wyraźnie widać tendencje wzrostową 
w miesiącach letnich. Można też zauważyć wyraźny wzrost 
na przestrzeni kolejnych lat, aż 100% więcej wypadków 
miało miejsce w roku 2019 w porównaniu do 2018. W ko-
lejnych badaniach posegregowano zgłoszone wypadki pod 
względem pory dnia, w jakiej się wydarzyły, płci i wieku 
użytkownika, miejsca wypadku, dotkliwości obrażeń oraz 
typu kolizji. Z analizy wyników widać, że znaczna część 
wypadków dotyczyła mężczyzn, natomiast jeśli chodzi 
o wiek, to około 40% ofiar to osoby pomiędzy 18 a 40 
rokiem życia. Przewaga awarii miała miejsce na ulicach 
i skrzyżowaniach. Ponad połowa ofiar była ciężko ranna lub 
poniosła śmierć w wyniku poniesionych obrażeń w wypad-
kach na hulajnogach.

Porównano także stopień ciężkości wypadków w zależ-
ności od pory dnia oraz płci. Okazało się, że dobra widocz-
ność ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Przykładowo, 
w ciągu dnia niewiele ponad 20% wypadków kończyło się 
śmiercią, a w porze nocnej było to prawie 50%. Jeśli chodzi 
o płeć kierowcy, to mężczyźni brali udział w wypadkach 
dwukrotnie częściej i ponosili w niej śmierć lub poważne 
urazy w 80% przypadków.

Sytuacja w Polsce
Aktualnie, po upływie ponad dwóch lat od momentu wpro-
wadzenia pierwszych hulajnóg współdzielonych w Polsce 
w 2018 roku, ich liczba wynosi ponad 14 tysięcy w 35 
miejscowościach. Rynek obsługuje 12 dostawców, liderami 
są: estoński Bolt – 16% udziału, amerykański Lime – 18% 
udziału oraz polski Blinkee.city – 19% udziału na rynku. 
Poza tymi dobrze znanymi już firmami pojawił się nowy 
francusko-holenderski operator, który szybko stał się naj-

większą na polskim rynku firmą, oferującą ponad 3 tysiące 
urządzeń, osiągając tym wynik ponad 20% udziałów na 
rynku. Jeżeli chodzi o miasta, najliczniejszą flotę hulajnóg 
elektrycznych udostępnionych do wypożyczania posiada 
Warszawa i jest to ponad 5 tysięcy pojazdów, czyli pra-
wie 40% wszystkich w kraju. Kolejny jest Kraków z 20% 
udziałem w kraju. Trójmiasto dysponuje 10%, Poznań 6%. 
Nieco mniej niż 6% wszystkich hulajnóg w Polsce znajduje 
się we Wrocławiu. Niestety, rosnąca liczba użytkowników 
nie wpłynęła na wprowadzenie przepisów dotyczących hu-
lajnóg elektrycznych, a co za tym idzie, ma miejsce coraz 
więcej wypadków z ich udziałem. Są to nie tylko drobne 
kolizje typu przewrócenie i zderzenie ze stałym obiektem, 
ale i poważne zderzenia z pieszymi i innymi uczestnikami 
ruchu lub nawet samochodami. W aktualnych statystkach 
wypadków brak choćby wzmianki o hulajnogach elektrycz-
nych, ani o wypadkach z ich udziałem, pomimo wyraźnych 
doniesień medialnych, że dochodzi do tego typu zdarzeń 
[7]. Ze względu na powagę problemu głos zabierają lekarze 
z całego kraju. Ile dokładnie jest takich wypadków nie da 
się określić, bo żadna instytucja nie zaczęła jeszcze zbierać 
danych na ten temat. 

Uczestnicy wypadków mają złamane kończyny, urazy 
głowy, bolesne stłuczenia, urazy kręgosłupa itd. Połowa 
ofiar to osoby poruszające się hulajnogami, a druga część to 
głównie piesi lub rzadziej rowerzyści, którzy ulegli wypad-
kowi z udziałem hulajnogi elektrycznej. Najczęściej hulaj-
nogami poruszają się osoby w wieku 35–50 lat. Duża część 
uczestników wypadków była pod wpływem alkoholu, co 
zdarza się dość często z powodu braku zakazu używania 
hulajnóg elektrycznych w stanie nietrzeźwości [8]. 
Wszystkie dane na temat wypadków są wyłącznie relacją 
świadków lub pracowników medycznych, jednak nie posia-
dają żadnego potwierdzenia w statystykach lub raportach 
służby zdrowia.

Przeprowadzone badania i najważniejsze rezultaty 
Badanie ankietowe
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie paździer-
nika i listopada 2020 roku. Ankieta była dostępna do 
wypełnienia online za pośrednictwem platformy Google 
i została rozpowszechniona dzięki mediom społecznościo-
wym. Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczyły przede 
wszystkim charakterystyki użytkownika, zalet i wad hu-
lajnóg elektrycznych oraz ich wpływu na poziom bezpie-
czeństwa w ruchu, a także opinii osób trzecich na temat 
tego nowoczesnego środka transportu. W badaniu udział 
wzięły 203 osoby, w tym 74 kobiety i 129 mężczyzn. 
Ankietowanych podzielono na 5 grup wiekowych: od 18 
do 24 lat, od 25 do 34 lat, od 35 do 44 lat, od 45 do 64 lat 
i powyżej 65 lat. Ponad połowa respondentów była w wie-
ku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, a 29% stanowiły osoby 
w przedziale wiekowym 25–34. Wraz ze wzrostem wieku 
zmniejszało się zainteresowanie hulajnogami elektryczny-
mi, osoby powyżej 35 roku życia stanowiły niecałe 20% 
ankietowanych, jest to powiązane ze sprawnością i dobrą 
koordynacją ruchową, potrzebną do poruszania się tym jed-
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nośladem. W kolejnych pytaniach ankietowani odpowia-
dali na pytania dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycz-
nej. Były to w większości pytania wielokrotnego wyboru 
i otwarte. Pierwsze z pytań dotyczyło powodu, dla którego 
ankietowani pierwszy raz skorzystali z hulajnogi elektrycz-
nej. Odpowiedzi przedstawiono na rysunku 1. Najwięcej 
ankietowanych skorzystało z jednośladu po raz pierwszy, 
aby wypróbować tę innowację; następną najczęściej wybie-
raną odpowiedzią było skorzystanie wyłącznie dla zabawy. 
Kolejne rzadziej wybierane odpowiedzi to używanie hu-
lajnogi elektrycznej jako tańszej lub szybszej alternatywy, 
bardziej dostępnego rozwiązania lub za namową ze strony 
bliskich. Pojawiły się też pojedyncze własne odpowiedzi, ta-
kie jak promocja na zakup hulajnogi lub świadomy wybór 
tego środka transportu. 

Ważnym elementem ankiety było pytanie, czy respon-
denci korzystają z hulajnogi prywatnej, czy też wypożyczo-
nej. Przewagę wykazali właściciele prywatnych urządzeń, 
którzy wybrali tę odpowiedź aż 126 razy, w porównaniu do 
osób poruszających się hulajnogą wypożyczaną, których 
było 87. W dalszym ciągu zapytano ile razy w tygodniu 
uczestnicy badania korzystają z hulajnogi elektrycznej 
(rys 2). Wynik pokazuje, że 45,9% osób jeździ na jednośla-
dzie maksymalnie dwa razy w tygodniu, a pozostałe ponad 
50% robi to trzy i więcej razy. Chociaż wielu użytkowni-
ków korzysta z hulajnogi sporadycznie i głównie traktuje to 
jako atrakcję, to większość jednak korzysta z niej znacznie 
częściej w konkretnym celu.

Rys. 1. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące motywacji pierwszej podróży hulaj-
nogą elektryczną 
Źródło: opracowanie własne

Następne pytanie dotyczyło użytkowników, którzy czę-
ściej korzystają z jednośladu i odnosiło się do motywacji 
korzystania z niej na co dzień. W tym zagadnieniu wielu 
ankietowanych udzieliło własnej odpowiedzi, podając za 
powód korzystania z hulajnogi elektrycznej m.in.:

•	 wystąpienie awarii transportowej,
•	 dojazd z miejsca zamieszkania na pociąg lub przysta-

nek autobusowy,
•	 alternatywa dla chodzenia pieszo.

W dalszej części ankiety zapytano oto, co zachęciło lub 
zniechęciło ankietowanych do korzystania z hulajnogi elek-
trycznej. Krótko podsumowując uzyskane odpowiedzi, naj-
częściej wybieranymi czynnikami zachęcającymi do korzy-
stania z e-hulajnogi są:

•	 rozrywka płynąca z korzystania (60%),
•	 rozwiązanie szybsze od alternatywy (38%),
•	 rozwiązanie tańsze od alternatywy (28,5%),
•	 rozwiązanie bardziej dostępne od alternatywy (13%).

Jeżeli chodzi o czynniki zniechęcające do korzystania, 
największymi wadami jednośladu według ankietowanych 
okazały się:

•	 wpływ złych warunków pogodowych na jakość jazdy 
(48,7%),

•	 zbyt droga cena wypożyczenia (30,2%),
•	 zbyt droga cena zakupu (19,6%),
•	 strach przed upadkiem (14,3%).

Rys. 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące częstości korzystania z hulajnogi 
elektrycznej w ciągu tygodnia 
Źródło: opracowanie własne

Znając częstotliwość podróży w tygodniu, zapytano 
także o średni czas pojedynczej jazdy. Uczestnicy mogli 
wybrać czas trwania do 10 minut, 10–20 minut, 20–30 
minut lub więcej niż 30 minut. Na podstawie odpowiedzi 
wywnioskowano, że 36% ankietowanych wykonuje po-
dróże trwające pomiędzy 10 a 20 minut, podróż trwającą 
do 10 minut wybrało 29,4% ankietowanych, a 20–30 mi-
nut – 17,8%. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią był 
średni czas podróży trwający ponad 30 minut, który zade-
klarowało tylko 16,8% respondentów. Określenie śred-
niego czasu podróży pozwoliło określić średnią długość 
wycieczek jednośladem. Jako średnią prędkość hulajnogi 
elektrycznej przyjmuje się 25 km/h, utworzono na tej 
podstawię tabelę 1, w której przedstawiono średnią dłu-
gość pojedynczej podróży hulajnogą elektryczną w zależ-
ności od czasu jej trwania. Można wywnioskować, że 
użytkownicy przejeżdżają hulajnogą elektryczną najczę-
ściej dystans pomiędzy 4 a 8 km.

Zestawienie szacowanej średniej długości podróży  
w zależności od jej czasu trwania

Średni czas podróży Średnia długość podróży

Do 10 minut 4,2 km

10–20 minut 4,2–8,4 km

20–30 minut 8,4–12,5 km

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne
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W drugiej części ankiety, dotyczącej bezpieczeństwa 
i wypadków, pytano o odczucia w zakresie poczucia bezpie-
czeństwa, zarówno z perspektywy użytkowników, jak i po-
zostałych uczestników ruchu. W pierwszych dwóch pyta-
niach tej części ankiety respondenci mieli zaznaczyć, 
w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem. Każdy 
mógł wybrać spośród trzech odpowiedzi: zgadzam się, nie 
wiem lub nie mam zdania, zdecydowanie się nie zgadzam. 
Pierwsza część zagadnień skierowana była do osób, które 
miały okazję skorzystać z hulajnogi elektrycznej. Badanie 
dotyczyło umiejętności użytkowników oraz najbardziej od-
powiedniego ich zdaniem miejsca do poruszania. Wyniki 
przedstawione w tabeli 3 ukazują, że zdecydowana więk-
szość respondentów czuje się pewnie, jadąc jednośladem. 
Ze stwierdzeniami dotyczącymi umiejętności kontrolowa-
nia prędkości oraz znajomości zasad ruchu drogowego zgo-
dziło się 90% badanych. Z kolei z tezą dotyczącą poniesie-
nia ryzyka jazdy na drodze o dużym natężeniu ruchu 
zgodziło się tylko 56 osób, 39 nie miało zdania, a aż 97 
zdecydowanie się nie zgodziło. Świadczy to o odpowiedzial-
ności podejmowanej przez większość korzystających z hu-
lajnóg elektrycznych użytkowników. Respondentów zapy-
tano, jakiego rodzaju środowisko jest odpowiednie według 
nich dla e-hulajnogi. Ze stwierdzeniem, że najlepszym 
miejscem dla tego jednośladu jest chodnik dla pieszych, 
zgodziło się niecałe 30% pytanych, ścieżka rowerowa miała 

prawie 90% zwolenników, a pomysł utworzenia specjalnej 
drogi wyłącznie dla hulajnóg elektrycznych poparło 18%, 
a aż 47% było przeciwnych. Zapytano także, co ankietowa-
ni sądzą o tym, że hulajnogi elektryczne powinny poruszać 
się po drodze razem z pojazdami: 18% zgodziło się, 26% 
nie miało zdania, a aż 56% zdecydowanie nie zgodziło się 
z sugerowanym stwierdzeniem.

Podobne pytania zostały zadanie także użytkownikom, 
którzy nie mieli okazji lub nie chcieli korzystać z hulajnogi 
elektrycznej. Wyniki zagregowano w tabeli 4. W tej części 
udział wzięło znacznie mniej osób niż w poprzednim pytaniu, 
co pokazuje, jak popularne są hulajnogi i jak wiele osób mia-
ło okazję już ich używać. Jak można zauważyć, w tabeli 4 
pierwsze pytanie dotyczyło poczucia bezpieczeństwa ankie-
towanych użytkowników ruchu w obecności hulajnóg elek-
trycznych. Na podstawie odpowiedzi można wywnioskować, 
iż bezpiecznie w obecności jednośladów czuje się 47% uczest-
ników ruchu, 30% nie ma zdania, a tylko 23% czuje się za-
grożonych w tej sytuacji. Kolejne cztery pytania dotyczyły, 
podobnie jak w tabeli 3, środowiska poruszania, jednak 
z perspektywy innych użytkowników ruchu. Ścieżki rowero-
we były najczęściej wybieranym środowiskiem dla e-hulaj-
nóg, a najbardziej nieodpowiednim okazał się pomysł poru-
szania po drodze razem z pojazdami. Pozostałe odpowiedzi, 
czyli chodnik dla pieszych oraz specjalny pas ruchu, otrzyma-
ły po 23% i 25% zwolenników.

Podsumowując te dwa bloki pytań, można zauważyć 
podobne odpowiedzi wśród użytkowników, jak i wśród 
osób, które nie skorzystały jeszcze z hulajnogi elektrycznej. 
Obie grupy czują się dość pewnie, poruszając się jednośla-
dem lub znajdując się w jego towarzystwie. Jeśli chodzi o śro-
dowisko najbardziej odpowiednie do poruszania, większość 
zgodnie uważa ścieżkę rowerową za najlepsze miejsce. 
Różnicę widać w drugim najczęściej wybieranym miejscu, 
dla użytkowników hulajnóg był to chodnik, a dla pozosta-
łych uczestników ruchu – oddzielny pas ruchu. Różnica ta 
może wynikać ze strachu użytkowników pieszych przed 

Tabela 4

Liczba ankietowanych, którzy zgodzili się lub nie ze stwierdzeniami
dotyczącymi korzystania z hulajnóg elektrycznych  

oraz mieli okazję z niej skorzystać
Stwierdzenia dotyczące  
użytkowania hulajnóg Zgadzam się Nie wiem lub 

nie mam zdania
Zdecydowanie 

się nie zgadzam

Jadąc hulajnogą elektryczną, czuję się 
pewnie 141 (73,1%) 31 (16,1%) 21 (10,8%)

Potrafię bez problemu kontrolować 
prędkość jazdy 171 (88,1%) 20 (10,3%) 3 (1,6%)

Znam zasady ruchu drogowego wystar-
czająco, aby jeździć odpowiedzialnie 178 (92,8%) 7 (3,6%) 7 (3,6%)

Jestem w stanie podjąć ryzyko nie-
bezpiecznej jazdy na drodze o dużym 
natężeniu ruchu

56 (29,2%) 39 (20,3%) 97 (50,5%)

Jestem w stanie kontrolować hulajnogę 
podczas najazdu na kamienie, korze-
nie drzew lub inne małe przeszkody 
znajdujące się na drodze

107 (54,9%) 63 (32,3%) 25 (12,8%)

Mogę bez problemu zdjąć jedną rękę 
z kierownicy, aby wskazać pozostałym 
uczestnikom ruchu kierunek, w którym 
będę skręcać

64 (33,2%) 44 (22,8%) 85 (44%)

Chodnik dla pieszych jest odpowiednim 
miejscem do poruszania dla hulajnóg 
elektrycznych

54 (28%) 56 (29%) 83 (43%)

Ścieżka rowerowa jest odpowiednim 
miejscem do poruszania dla hulajnóg 
elektrycznych

172 (89,1%) 11 (5,7%) 10 (5,2%)

Prawidłowe używanie hulajnóg elek-
trycznych wymaga wprowadzenia pasa 
ruchu wyłącznie dla nich

35 (18,3%) 66 (34,6%) 90 (47,1%)

Hulajnogi elektryczne powinny poru-
szać się po drodze razem z pojazdami 35 (18,3%) 49 (25,7%) 107 (56%)

Złe warunki pogodowe zniechęcają mnie 
do korzystania z hulajnogi elektrycznej 144 (74,6%) 30 (15,5%) 19 (9,9%)

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Liczba ankietowanych, którzy zgodzili się lub nie ze stwierdzeniami 
dotyczącymi korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz nie mieli okazji 

z niej skorzystać
Stwierdzenia dotyczące użytkowania 

hulajnóg
Zgadzam się Nie wiem 

lub nie mam 
zdania

Zdecydowanie 
się nie  

zgadzam

Czujesz się bezpiecznie w obecności 
poruszających się obok hulajnóg elek-
trycznych?

33 (47,1%) 21 (30%) 16 (22,9%)

Chodnik dla pieszych jest odpowiednim 
miejscem do poruszania dla hulajnóg 
elektrycznych

16 (23,5%) 23 (33,8%) 29 (42,7%)

Ścieżka rowerowa jest odpowiednim 
miejscem do poruszania dla hulajnóg 
elektrycznych

54 (77,1%) 10 (14,3%) 6 (8,6%)

Prawidłowe używanie hulajnóg elek-
trycznych wymaga wprowadzenia 
odpowiedniego wyłącznie dla nich tylko 
pasa ruchu

17 (25,4%) 31 (46,3%) 19 (28,3%)

Hulajnogi elektryczne powinny poruszać 
się po drodze razem z pojazdami

13 (19,1%) 22 (32,4%) 33 (48,5%)

Źródło: opracowanie własne
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Badania na podstawie danych z firmy komercyjnej  
Firmy wypożyczające hulajnogi elektryczne w Polsce nie-
chętnie udzielają informacji na temat liczby hulajnóg oraz 
kolizji lub choćby najczęściej wybieranych kierunków. 
Wynika to najpewniej z konkurencji na rynku. Udało 
się jednak na potrzeby pracy przeprowadzić rozmowę 
z pracownikiem jednej z firm wypożyczającej hulajnogi 
elektryczne na terenie Trójmiasta, z siedzibą w Sopocie. 
Dane na temat firmy zostały udostępnione na dzień  
15 października 2020 roku.   Poddana analizie firma 
posiada flotę 300 hulajnóg elektrycznych. Największe 
zapotrzebowanie, według pracownika, można za-
obserwować w okresie letnim w ciągu całego dnia, 
a na co dzień w godzinach szczytu. Jednoślady uży-
wane są na trasie średnio 4 km, jest to odległość, 
którą często w godzinach o dużym natężeniu ruchu 
samochodowego można pokonać szybciej niż samo-
chodem. Zasięg każdej z hulajnóg to około 20 km  
na jednym ładowaniu, a użytkownicy mogą poruszać 
się wyłącznie po wyznaczonej w aplikacji strefie, wy-
jazd poza nią spowoduje automatyczne zablokowanie 
hulajnogi. Pojazdy w okresie wakacyjnym rozstawiane 
są wzdłuż pasa nadmorskiego, w pobliżu najbardziej 
obleganych przez turystów miejsc, takich jak ulica 
Bohaterów Monte Casino w Sopocie, molo w Brzeźnie, 
skwer w Gdyni czy przy galeriach handlowych. Z tych 
miejsc hulajnogi są wynajmowane i rozjeżdżają się po 
całym Trójmieście.

 Na podstawie aplikacji, która stale przekazuje pracow-
nikom skąd i dokąd użytkownicy poruszają się na jednośla-
dach, można zauważyć pewne trendy:

•	 około 20% przejazdów dziennie to podróże między-
miastowe, najczęściej pomiędzy Gdańskiem a Sopo-
tem, rzadziej pomiędzy Sopotem a Gdynią lub Gdy-
nią a Gdańskiem;

•	 hulajnogami elektrycznymi użytkownicy poruszają 
się przede wszystkim ścieżkami wzdłuż głównych  
arterii ulic lub pasem nadmorskim;

•	 pochylenia oraz nierówna droga zniechęca użytkow-
ników do poruszania się jednośladami;

•	 zwiększone natężenie ruchu samochodowego zwięk-
sza popyt na wynajem e-hulajnogi nawet o 30% 
w godzinach szczytu.

Rys. 3. Liczba ankietowanych, którzy brali udział lub byli świadkami wypadku
z udziałem hulajnogi elektrycznej oraz jego rodzaj 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycznej 
pod wpływem alkoholu 
Źródło: opracowanie własne

Ostatnim pytaniem dotyczącym bezpieczeństwa było py-
tanie o korzystanie z hulajnogi elektrycznej pod wpływem 
alkoholu. Jak opisano w rozdziale trzecim, odnośnie obowią-
zujących przepisów, osoba poruszająca się hulajnogą elek-
tryczną w świetle polskiego prawa jest pieszym. Pieszych nie 
obowiązuje zakaz poruszania pod wpływem alkoholu, więc 
osób na hulajnogach także nie. Spośród ankietowanych aż 
21,9% odpowiedziało, że korzystało z hulajnogi elektrycznej 
pod wpływem alkoholu, bo nie jest to karalne, a pozostałym 
78,1% osób zdecydowanie się to nie zdarzyło (rys. 4). Taka 
postawa społeczeństwa może wynikać z faktu dostępności 
hulajnóg oraz możliwości dojazdu jednośladem dużo bliżej 
miejsca zamieszkania niż oferuje to komunikacja miejska, a jest 
dużo tańsze od wezwania taksówki.

zderzeniem z hulajnogą elektryczną. Na podstawie wyni-
ków z odpowiedzi na dwa powyższe pytania, można stwier-
dzić, że hulajnogi elektryczne są według ankietowanych 
całkiem bezpieczne, jednak zdarzają się na nich wypadki. 
Kolejne dwa pytania dotyczyły udziału w wypadku lub by-
cia jego świadkiem, w obu użytkownicy mieli do wyboru 
odpowiedzi widoczne na wykresie 3 lub mogli dodać wła-
sną odpowiedź. W wypadkach z udziałem hulajnogi elek-
trycznej bezpośrednio udział brały 33 osoby spośród ankie-
towanych, w tym 16 użytkowników przewróciło się bez 
uczestnictwa osób trzecich, 7 osób poruszających się e-hu-
lajnogą potrąciło pieszego, 3 zderzyło się z rowerzystą i 7 
z pojazdem. W pytaniu pojawiły się też własne odpowiedzi 
ankietowanych, którzy ulegli wypadkowi z powodu zbyt 
dużej prędkości, wymuszenia pierwszeństwa przez pojazd 
lub jazdy pod wpływem alkoholu. Na rysunku 3 kolorem 
czerwonym zestawiono odpowiedzi świadków wypadków 
z udziałem hulajnogi elektrycznej. Osób, które widziały ko-
lizję pomiędzy użytkownikiem hulajnogi elektrycznej a in-
nym użytkownikiem ruchu było 53. W tym przypadku, 
podobnie najczęściej obserwowanym zdarzeniem było prze-
wrócenie bez udziału innych osób – było takich zdarzeń 23 
spośród wszystkich wypadków. Kolejnym najczęstszym 
przypadkiem była kolizja z pojazdem – 13 przypadków, z ro-
werzystą – 10 i najmniej – 7 odpowiedzi – stanowiły wy-
padki, w których pieszy został potrącony przez osobę poru-
szającą się hulajnogą.
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Jeżeli chodzi o kwestię wypadków z udziałem hulajnóg 
elektrycznych, żadne dane z firmy nie mogą zostać ujaw-
nione publicznie. Jedyną informacją na temat tych zdarzeń 
jest forma ponoszenia odpowiedzialności. Każdy użytkow-
nik po zakończonym przejeździe zobowiązany jest zrobić 
hulajnodze zdjęcie i przesłać je poprzez aplikację, jeżeli jed-
noślad będzie uszkodzony i widać w tym umyślną winę, 
klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami ewentualnej 
naprawy. Cała dokumentacja prowadzona jest na podsta-
wie zdjęć po ukończonej podróży.

Badanie poligonowe   
Ze względu na niedostępność danych o liczbie poruszają-
cych się po miastach hulajnóg elektrycznych trudno jest 
zobaczyć skalę, na jaką są one używane. Aby lepiej poznać 
popularność jednośladów oraz charakterystykę porusza-
nia w ruchu, przeprowadzono analizę na podstawie bada-
nia terenowego. Badanie zostało przeprowadzone dzięki 
nagraniom udostępnionym przez pracowników Katedry 
Inżynierii Drogowej i Transportowej. Dane wideo przedsta-
wiały sytuację na dwóch skrzyżowaniach miasta Gdańska 
w godzinach od 06:00 do 20:00. Pierwsze nagranie prze-
prowadzone zostało 6 sierpnia 2020 roku na skrzyżowa-
niu ulic Generała Józefa Bema i Kartuskiej, drugie odbyło 
się 11 sierpnia 2020 roku na skrzyżowaniu ulicy Księdza 
Leona Miszewskiego z aleją Grunwaldzką. Warto dodać, że 
w obu przypadkach pogoda podczas badania była słonecz-
na i bez opadów, co sprzyjało używaniu hulajnóg elektrycz-
nych. Nagrania były podzielone na 5 części w odstępach 
czasowych dwu- lub trzygodzinnych.

Skrzyżowanie ulicy Generała Józefa Bema z ulicą Kartuską
Pierwsze poddane analizie skrzyżowanie znajduje się 
w dzielnicy Siedlce, która biegnie wzdłuż ulicy Kartuskiej, 
jednej z głównych ulic wylotowych z Gdańska w stronę 
Kaszub. Według najnowszych danych z kwietnia 2020 
roku tę część miasta zamieszkują głównie seniorzy oraz 
rodziny z dziećmi, czyli grupa osób, która ceni sobie ci-
szę i spokój. W zdecydowanej większości dzielnica pełni 
funkcję mieszkaniową, a także, lecz w dużo mniejszym 
zakresie – handlowo-usługową. Na podstawie powyż-
szych danych uznaje się Siedlce jako dzielnicę „sypial-

Rys. 6. Ustawienie kamery wraz z przykładowym widokiem 
Źródło: Politechnika Gdańska

Rys. 5. Pierwsza lokalizacja badania poligonowego, skrzyżowanie ulicy Generała Józefa Bema  
z ulicą Kartuską 
Źródło: google maps

nianą” miasta Gdańska, czyli dzielnicę, w której funkcja 
mieszkalna jest dominująca nad pozostałymi funkcjami. 
Charakterystyka ta wpływa na zmniejszony ruch na małe 
odległości w okręgu dzielnicy, a zwiększony ruch w dalsze 
kierunki do oddalonych dzielnic miasta lub nawet poza 
nie. Dokładną lokalizację pomiaru przedstawiono na ry-
sunku 5, na którym na czerwono zaznaczono obszar obję-
ty sprzętem nagrywającym. Jak widać na rysunku 6, ka-
mera ustawiona była w kierunku zachodnim, co pozwala-
ło na obserwację sytuacji na skrzyżowaniu ulicy Generała 
Józefa Bema z ulicą Kartuską oraz na ścieżce rowerowej, 
chodniku i przejściu przez jezdnię.

Wnioski na podstawie nagrania pierwszego
Podczas analizy trwającego łącznie 14 godzin nagrania za-
obserwowano użytkowników poruszających się na 93 hu-
lajnogach elektrycznych. Dokładną liczbę przejeżdżających 
w określonych przedziałach czasowych jednośladach zebra-
no w tabeli 5. Na tej podstawie można wywnioskować, że 
na wysokości skrzyżowania ulicy Generała Józefa Bema 
z ulicą Kartuską średnio co 9 minut przejeżdża użytkownik 
na e-hulajnodze.

Liczba hulajnóg elektrycznych przejeżdżających przez skrzyżowanie 
Bema na podstawie nagrania pierwszego 

Godziny pomiaru Skrzyżowanie Bema

06:00-09:00 20

09:00-12:00 16

12:00-15:00 10

15:00-18:00 31

18:00-20:00 16

Suma z całego dnia 93

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Poza wnioskami odnośnie liczby przejeżdżających hulaj-
nóg, na podstawie nagrania udało się wyciągnąć wiele cen-
nych spostrzeżeń odnośnie charakterystyki jazdy i użyt-
kowników. W czasie trwania badania na pierwszym ze 
skrzyżowań średnio co trzecia osoba jadąca hulajnogą elek-
tryczną posiadała kask, a to w razie wypadku pozwala za-
pobiec poważnym urazom głowy. Większość osób na e-hu-
lajnogach poruszało się ścieżką rowerową; znalazło się 
zaledwie 5 osób (5,4%) w ciągu dnia, które poruszały się 
chodnikiem, jednak nie stanowiło to zagrożenia, bo ruch 
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pieszy w tej dzielnicy był podczas dnia badania bardzo 
mały. Na postawie nagrania udało się zaobserwować nieste-
ty także złe zachowania użytkowników. Spośród 93 wszyst-
kich zaobserwowanych jednośladów na 15 z nich (co stano-
wi ponad 16% wszystkich) poruszały się dwie osoby 
jednocześnie. Dużo bardziej niebezpieczny okazał się jed-
nak manewr wykonywany przez kilku użytkowników za-
prezentowany na rysunku 7. Użytkownik jechał jezdnią 
wraz z pojazdami i na wysokości przejścia dla pieszych zjeż-
dżał na ścieżkę rowerową tuż przed maskami samochodów. 
Było to zachowanie bardzo niebezpieczne, chociaż szczęśli-
wie podczas całego nagrania nie zauważono żadnego  
wypadku. Wszystkie zaobserwowane podczas badania 
nieprawid łowe zachowania użytkowników zestawiono na 
rysun ku 8., na podstawie którego można zauważyć, iż po-
mimo względnie spokojnej jazdy użytkowników hulajnogi 
elektryczne stanowią duże zagrożenie w ruchu.

winięta. Ta część miasta posiada też rozbudowaną funkcję 
mieszkaniową, na jej terenie mieści się kampus Politechniki 
Gdańskiej oraz siedziby wielu międzynarodowych firm za-
trudniających dużą liczbę pracowników. Nie można zapo-
mnieć także o kulturalnej funkcji Wrzeszcza, czyli o Teatrze 
Miniatura i wielu pomnikach przyrody. Jednak największy-
mi generatorami ruchu w tej dzielnicy są centra handlo-
we: Galeria Bałtycka, Manhattan, Galeria Metropolia oraz 
obiekty Garnizonu. Takie zagospodarowanie terenu sprzy-
ja dużym natężeniom ruchu różnych grup użytkowników. 
Dokładną lokalizację przeprowadzonego 16 sierpnia 2020 
roku badania przedstawiono na rysunku 9., na którym na 
czerwono zaznaczono obszar, który obejmował obraz z ka-
mery. Widok skupiony był głównie na wylocie od strony uli-
cy Księdza Leona Miszewskiego oraz przejściu dla pieszych 
i rowerzystów wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Przykładowy ob-
raz z kamery przedstawiono na rysunku 10.

Rys. 7. Przykłady manewru wykonywanego przez użytkownika na hulajnodze elektrycznej
Źródło: Politechnika Gdańska

Rys. 8. Zestawienie zauważonych na skrzyżowaniu Bema zachowań niebezpiecznych 
Źródło: opracowanie własne

Skrzyżowanie ulicy Księdza Leona Miszewskiego  
z aleją Grunwaldzką 
Drugie poddane analizie skrzyżowanie znajduje się w dziel-
nicy Górny Wrzeszcz, położonej w północno-środkowej czę-
ści Gdańska. Dzielnica ta rozciąga się wzdłuż głównej arterii 
komunikacyjnej Trójmiasta i alei Grunwaldzkiej. Według 
najnowszych danych Wrzeszcz Górny jest jedną z najbardziej 
atrakcyjnych oraz najczęściej odwiedzanych dzielnic mia-
sta. Na tak duże zainteresowanie wpływa przede wszystkim 
handlowo-usługowa funkcja dzielnicy, która jest bardzo roz-

Wnioski na podstawie nagrania drugiego
Na drugim z poddanych analizie skrzyżowań w czasie  
14 godzin nagrania zaobserwowano 251 przejeżdżających 
hulajnóg elektrycznych. Dokładną liczbę poruszających się 
w określonych przedziałach czasowych jednośladów zebra-
no w tabeli 5. Na podstawie zebranych w niej wyników 
można stwierdzić, iż przez przejście od strony ulicy Księdza 
Leona Miszewskiego średnio co 3 minuty przejeżdża hulaj-
noga elektryczna.

Rys. 9. Druga lokalizacja badania poligonowego, skrzyżowanie ulicy Księdza Leona Miszew-
skiego z aleją Grunwaldzką
Źródło: google maps

Rys. 10. Ustawienie kamery wraz z przykładowym widokiem 
Źródło: Politechnika Gdańska
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Na tym skrzyżowaniu natężenie ruchu samochodowego 
oraz pieszego i rowerowego było dużo większe w porówna-
niu z pierwszym analizowanym skrzyżowaniem. Na ulicy 
Miszewskiego każdego dnia w godzinach szczytu widoczne 
są duże zatory samochodowe oraz zwiększony ruch na 
chodnikach i ścieżkach rowerowych. Każdy z zaobserwo-
wanych na hulajnodze uczestników ruchu zachowywał się 
odpowiedzialnie, wszyscy oczekiwali na zielone światło 
i poruszali się ścieżką rowerową. Około 20% kierujących 
hulajnogami posiadało kask. Podobnie jak podczas obser-
wacji na skrzyżowaniu z ulicą Generała Józefa Bema, tak 
również w tym przypadku zaobserwowano, że aż na 28 
przejeżdżających hulajnogach (11% spośród wszystkich 
przejeżdżających hulajnóg) poruszały się dwie osoby na  
jednym jednośladzie jednocześnie, co wskazano na rysun-
ku 11. Zachowanie tego typu może prowadzić do poważ-
nych urazów w momencie wypadku. Zestawienie wszyst -
kich zachowań niebezpiecznych zauważonych podczas 
badania przedstawiono na rysunku 12. Na tym skrzyżowa-
niu również nie udało się zaobserwować żadnej kolizji po-
między użytkownikami ruchu a osobami na hulajnogach 
elektrycznych, chociaż ich natężenie było znacznie większe 
i wynosiło średnio 18 użytkowników na godzinę.

Porównanie wyników na obu skrzyżowaniach  
Na podstawie obu nagrań można wyciągnąć wnioski od-
nośnie różnic oraz podobieństw sytuacji na obu skrzyżo-
waniach. Zaczynając od cech łączących: osoby poruszające 
się po obu skrzyżowaniach na hulajnogach elektrycznych 
w zdecydowanej większości to ludzie młodzi w wieku 
18–30 lat, jeżeli chodzi o płeć to około 70% zaobserwo-
wanych użytkowników to mężczyźni. W obu przypadkach 
większość poruszała się po ścieżce rowerowej, mniejszość po 
chodniku. Na przejściu osoby na hulajnogach zachowywa-
ły się odpowiedzialnie czekając na światło zielone w przy-
padku skrzyżowania Księdza Leona Miszewskiego lub na 
ustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu Generała Józefa 
Bema. Zdarzały się także sytuacje dużo mniej bezpieczne, 
takie jak jazda w parze na jednej hulajnodze lub jazda po 
ulicy. 

 Udało się zaobserwować na obu skrzyżowaniach 
użytkowników, którzy poruszali się na e-hulajnogach 
w kaskach. Na skrzyżowaniu z ulicą Generała Józefa 
Bema ponad 10% więcej użytkowników zadbało o swoje 
bezpieczeństwo, zakładając na czas trwania podróży 
kask w porównaniu z użytkownikami hulajnóg na skrzy-
żowaniu ulicy Księdza Leona Miszewskiego. Różnica ta 
może wynikać z charakterystyki użytkowników oraz lo-
kalizacji badania. Najprawdopodobniej użytkownicy na 
jednośladach zaobserwowani w dzielnicy Siedlce (pierw-
sza lokalizacja badania poligonowego) z racji stosunko-
wo niskiej atrakcyjności dzielnicy poruszają się stamtąd 
na dużo większe odległości niż użytkownicy we 
Wrzeszczu (druga lokalizacja badania poligonowego), 
którzy prawdopodobnie wybierają hulajnogę elektrycz-
ną jako jednorazowe zastępstwo dla transportu zbioro-
wego lub jako atrakcję. Można to wywnioskować na 
podstawie zróżnicowanej i dużo bardziej atrakcyjnej 
charakterystyki dzielnicy.

Propozycje poprawy sytuacji 
Na podstawie analizy stanu aktualnego oraz zestawienia 
wyników uzyskanych na podstawie badania ankietowego, 
danych z firmy komercyjnej wypożyczającej hulajnogi na 
terenie Trójmiasta i badania poligonowego opracowano 
propozycje poprawy sytuacji w trzech wymiarach:

•	 prawnym,
•	 zarządzania bezpieczeństwem,
•	 planowania i projektowania.

Zmiany w tych kategoriach powinny znacznie poprawić 
sytuację podróżujących na hulajnogach elektrycznych w za-
kresie jakości jazdy, uregulowania przepisów i, przede 
wszystkim, bezpieczeństwa.

Wymiar prawny
Jak wykazano, polskie prawo nie posiada przepisów doty-
czących osób poruszających się na hulajnogach elektrycz-
nych, tylko traktuje te osoby jak pieszych uczestników 
ruchu. Wiąże się z tym wiele problemów związanych z za-
sadami poruszania, dozwoloną prędkością itd. Aby popra-

Liczba hulajnóg elektrycznych przejeżdżających przez skrzyżowanie 
ul. Miszewskiego na podstawie nagrania drugiego
Godziny pomiaru Liczba hulajnóg

06:00-09:00 33

09:00-12:00 35

12:00-15:00 58

15:00-18:00 77

18:00-20:00 48

Suma z całego dnia 251

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6

Rys. 12. Zestawienie zauważonych na skrzyżowaniu ul. Miszewskiego zachowań niebez-
piecznych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Przykłady jazdy w parze na jednej hulajnodze elektrycznej 
Źródło: Politechnika Gdańska
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wić tę sytuację, należałoby wprowadzić przepisy regulujące 
zachowania tej grupy użytkowników. Propozycje zmian 
zostały zaczerpnięte z prawa obowiązującego w Polsce od-
nośnie rowerzystów oraz w krajach, w których obowiązują 
przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych. 
Są one następujące:

•	 przyzwolenie na jazdę e-hulajnogą od 16 roku życia, 
co stosowane jest we wszystkich wysoko rozwinię-
tych krajach i znacząco wpływa na poziom kultury 
jazdy;

•	 nakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych 
w kaskach, co pozwoliłoby uniknąć wielu urazów 
głowy, które stanowią najgroźniejszą kategorię wy-
padków, z racji małej stabilności jednośladu;

•	 bezwzględny zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, co 
– jak wykazano na podstawie badania ankietowego 
– zdarza się często;

•	 ograniczenie prędkości wprowadzane już podczas 
produkcji hulajnóg elektrycznych oraz nakaz poru-
szania się jednośladem wyłącznie w pojedynkę.

 Służbą egzekwującą mogłaby być w tym przypadku 
straż miejska oraz policja.

Odnośnie zmian w prawie dotyczącym hulajnóg elek-
trycznych proponuje się wprowadzenie nakazu rejestro-
wania oraz ubezpieczania tych środków transportu oraz 
prawne zobowiązanie wszystkich komercyjnych firm 
wypoży czających hulajnogi elektryczne w kraju do udo-
stępniania wszelkich informacji dotyczących liczby urzą-
dzeń, wypadków, kierunków poruszania jednośladów, ru-
chliwości, rotacji itd.

Wymiar zarządzania bezpieczeństwem
Aby móc w odpowiedni sposób zarządzać bezpieczeństwem 
związanym z korzystaniem z e-hulajnóg, należałoby wpro-
wadzić kategorie zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych 
do rejestru wypadków. W dziedzinie tej powinna też zostać 
wprowadzona zmiana odnośnie egzekwowania prawa wobec 
sprawców wypadku oraz udzielenie niezbędnej pomocy dla 
ofiar tego typu zdarzeń, które jak na razie często pozostają 
bez żadnego odszkodowania z powodu problemu ze ziden-
tyfikowaniem sprawcy. Wszystkie przyjęcia do szpitali i in-
nych ośrodków pomocy w związku z urazami powstałymi 
z udziałem hulajnóg elektrycznych powinny być dokładnie 
odnotowywane i zbierane do jednej kategorii i  w jednej bazie 
danych. 

Wymiar projektowania i planowania
Projektanci i planiści powinni skupić swoje działania przede 
wszystkim na zabezpieczeniu miejsca na dodatkowy, od-
dzielny pas ruchu w czasie tworzenia planów. Pas taki był-
by przeznaczony wyłącznie dla użytkowników hulajnóg 
elektrycznych i pozwalałby na swobodne przemieszczanie. 
Jak wiadomo jednak, większe miasta, takie jak poddany 
analizie Gdańsk, są już zabudowane w takim stopniu, że 
niemożliwe jest wydzielenie takiego pasa z powodu braku 
miejsca. W tym przypadku planiści powinni wprowadzić 

ewentualne dopuszczenie w prawie odnośnie możliwość 
poruszania się e-hulajnóg po ścieżce rowerowej, przy za-
łożeniu maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Na etapie 
planowania powinny zostać wyznaczone dodatkowo strefy, 
w których będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania 
się hulajnogami elektrycznymi. 

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę przeprowadzone w artykule analizy, 
można dojść do wniosku, iż hulajnogi elektryczne są bar-
dzo atrakcyjnymi środkami transportu w środowiskach 
miejskich. Wynika to głównie z ich wysokiej dostępności, 
co sprawia, że hulajnoga elektryczna mogłaby stać się za-
stępcą samochodu na krótkich dystansach. 

Podsumowując, można stwierdzić, że  hulajnogi elek-
tryczne stanowią duży potencjał dla rozwoju mikromobil-
ności oraz zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego 
w miastach, jednocześnie stanowią także duże zagrożenie, 
jeśli są nieprawidłowo użytkowane. Dlatego konieczne jest 
wprowadzenie odpowiednich przepisów regulujących zasa-
dy korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz na stworzenie 
odpowiednich rejestrów wypadków. 
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Wprowadzenie
Poznanie preferencji i satysfakcji pasażerów jest podstawowym 
kryterium oceny jakości usług miejskiego transportu zbio-
rowego. Ukierunkowanie na klienta poprzez poznanie jego 
oczekiwań pozwala na zaoferowanie mu takiej usługi, jakiej 
wymaga. Jakość usług publicznego transportu pasażerskiego 
definiowana jest jako zestaw kryteriów jakości i odpowiednich 
miar, za które odpowiedzialny jest dostawca usług. Jakość 
usług oparta jest na koncepcji pętli jakości usług2.

Jakość możemy rozpatrywać zarówno z punktu widze-
nia klienta (jakość oczekiwana i odczuwana), jak i dostaw-
cy (jakość docelowa i dostarczana)3. Pomiędzy poszczegól-
nymi elementami pętli mogą występować różnice, jednak 
najistotniejszą luką jest różnica występująca pomiędzy 
jakością oczekiwaną a odczuwaną. Stanowi ona niezbędną 
informację służącą do podejmowania racjonalnych decyzji 
związanych z udoskonaleniem i rozwojem obecnego sys-
temu komunikacyjnego. Pozwala ukierunkować działania 
w taki sposób, by uzyskać niezbędną akceptację społeczną 
oraz promować korzystanie z transportu zbiorowego4.

Rolą władz miejskich jest zapewnienie mieszkańcom jak 
najbardziej atrakcyjnych warunków życia (w tym trans-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: K. Rusin 
70%, W. Starowicz 30%.

2 Starowicz W., Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka 
Nowej Polskiej Normy (część I),„Transport Miejski i Regionalny”, 2004, nr 10,  
s. 28–29.

3 Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Politechnika 
Krakowska, Kraków 2007, s. 27.

4 Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, SITK, Kraków 1991, s. 19–20.
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Streszczenie: Jakość funkcjonowania transportu zbiorowego w mia-
stach nabiera dużego znaczenia wobec rosnących wymagań ze strony 
pasażerów, których oczekiwania i satysfakcja powinny być zaspokojone. 
Usługi powinny posiadać cechy, które będą na tyle atrakcyjne dla pa-
sażerów, by skłonić ich do rezygnacji z korzystania z samochodów pry-
watnych. Celem artykułu jest ocena preferencji i poziomu realizacji cech 
jakości usług przewozowych przez pasażerów transportu publicznego 
w Koninie (realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny), usta-
lenie luki jakościowej oraz ogólnego stopnia zadowolenia respondentów 
na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Dane uzyskano 
we własnych badaniach na próbie 400 użytkowników transportu pu-
blicznego w Koninie. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, preferencje 
pasażerów.

Analiza jakości przewozów w miejskim 
transporcie zbiorowym w Koninie1

port), uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich grup 
mieszkańców. Prawidłowo działający przewoźnik dostarcza 
pasażerom tego, czego oczekują. Skonstruowanie wzorca 
jakości, pokazującego preferencje pasażerów, stanowi punkt 
odniesienia do kształtowania oferty przewozowej oraz do-
pasowania jej do zmian, które zachodzą w ocenach klien-
tów. Można je poznać poprzez analizę zebranych danych 
dotyczących oferowanych i realizowanych cech jakościo-
wych. Pasażerowie formułują wiele cech jakości, co sprawia, 
że wzorzec jakości usług przewozowych ma zawsze postać 
wielowymiarową5. 

Niezbędną informacją służącą do podejmowania racjo-
nalnych decyzji związanych z udoskonaleniem i rozwojem 
obecnego systemu komunikacyjnego jest aktualna ocena 
jakości przewozów. Pozwala ona ukierunkować tak działa-
nia, by uzyskać niezbędną akceptację społeczną, prowadzić 
działania marketingowe przez przewoźników oraz promo-
wać korzystanie z transportu zbiorowego. 

Metoda badań i analiz
Do przeprowadzenia badań wykorzystano ankietę. Badanie 
w postaci wywiadu przeprowadzono na przystankach ko-
munikacyjnych wśród pasażerów miejskiego transportu 
w Koninie we wrześniu i październiku 2019 roku. Próbę 
stanowi 400 losowo dobranych osób z zachowaniem pro-
porcji charakterystycznych dla populacji mieszkańców 
Konina, czyli tzw. dobór warstwowy. Było to pierwsze ba-
danie preferencji i satysfakcji pasażerów miejskiego trans-
portu zbiorowego w Koninie6. 

Metryczka, która została umieszczona w ankiecie, 
umożliwiła podział opinii respondentów ze względu na:

•	 płeć – kobieta, mężczyzna; 
•	 wiek – poniżej 25 lat, 25–65 lat, powyżej 65 lat;
•	 miejsce zamieszkania – miasto Konin, poza miastem.
 
Strukturę próby ze względu na płeć przedstawia rysu-

nek 1. Kobiety stanowią 56,75% (227 osób ankietowa-
nych), a mężczyźni 43,25% (173 osoby ankietowane).

5 Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

6 Wyniki zostały opracowane w pracy dyplomowej K. Rusin, Analiza jakości prze-
wozów w miejskim transporcie zbiorowym w Koninie, Praca magisterska w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej napisana pod kierunkiem prof. Wiesława Starowicza, 
Konin 2020.
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Strukturę próby ze względu na wiek przedstawia rysu-
nek 2. Ankietowani poniżej 25 roku to 135 osób stanowią-
ce 33,75%. Najliczniejszą grupę (185) stanowiły osoby 
w wieku 25–65 lat, jest to 46,25% ankietowanych, nato-
miast najmniejszą grupę (80) stanowiły osoby powyżej 65 
lat, jest to 20% przebadanych. 

•	 widoczności i czytelności rozkładów jazdy na przy-
stankach, 

•	 pewności odbycia podróży, 
•	 rozmieszczenia przystanków w mieście,
•	 kultury obsługi przez personel MZK.

Oceny dokonywano w skali szkolnej – 1 oznaczało naj-
mniej ważną cechę lub najgorzej ocenioną cechę, 5 oznacza-
ło najważniejszą cechę lub najlepiej ocenioną cechę. Dla 
każdej grupy wyników (cała próba oraz warstwy ze wglądu 
na płeć, wiek, miejsce zamieszkania) wyliczono średnią 
wartość i przyporządkowano rangi dla określenia hierarchii 
cech satysfakcji oraz preferencji. Następnie wyliczono lukę 
jakościową, czyli różnicę pomiędzy preferencjami a satys-
fakcjami. 

Badano też ogólny poziom zadowolenia pasażerów 
z miejskiego transportu zbiorowego – respondenci dokony-
wali ocen w skali od 0% do 100% (podział odpowiedzi co 
10%), gdzie 0% oznaczało zupełne niezadowolenie, a 100% 
całkowite zadowolenie z oferowanych przez przewoźnika 
usług. 

Oszacowano również błąd pomiaru pozwalający ekstra-
polować wyniki na całą populację mieszkańców Konina. 
Błąd pomiaru został określony dla każdej grupy ankietowa-
nych z podziałem na płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz 
osobno dla badania preferencji, satysfakcji oraz ogólnego 
zadowolenia. 

Analiza preferencji pasażerów miejskiego  
transportu zbiorowego
Wyniki badań preferencji pasażerów miejskiego transpor-
tu zbiorowego w Koninie zostały przedstawione w tabe-
li 1. Jak można zauważyć, oczekiwania pasażerów co do 
jakości świadczonych przez przewoźnika usług są wyso-
kie i zawierają się w przedziale 3,9–4,41, średnio 4,22. 
Ustalono także ważność cech (rangę), czyli usystematy-
zowanie od cechy najważniejszej dla pasażerów do tej naj-
mniej ważnej. 

Wyniki preferencji pasażerów uszeregowane według 
rang przedstawiają się następująco:
1. pewność podróży (średnia 4,41),
2. bezpieczeństwo w podróży (średnia 4,38),
3. kultura obsługi (średnia 4,27),
4. czystość autobusów (średnia 4,22),
5. punktualność odjazdów (średnia 4,2),
6. 6–7. widoczność i czytelność rozkładów (średnia 4,19),
7. 6–7. rozmieszczenie przystanków (średnia 4,19),
8. 8. cena biletu (średnia 3,90).

Na rysunku 4 przedstawiono preferencje pasażerów 
miejskiego transportu zbiorowego w Koninie. Cechą, co do 
której pasażerowie mają największe oczekiwania, jest pew-
ność odbycia podróży (4,41), następnie bezpieczeństwo 
w podróży (4,38), a także kultura obsługi (4,27). 
Najmniejsze oczekiwania pasażerowie mają w stosunku do 
ceny biletu (3,90), rozmieszczenia przystanków oraz wi-
doczności i czytelności rozkładów jazdy (4,19).

Rys. 1. Struktura próby  
ze względu na płeć
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Struktura próby ze względu na wiek
Źródło: opracowanie własne

Strukturę próby ze względu na miejsce zamieszkania 
przedstawia rysunek 3. 289 osób, czyli 72,25% mieszka 
w Koninie, 111 osób, czyli 27,75% poza miastem.

Rys. 3. Struktura próby ze względu  
na miejsce zamieszkania
Źródło: opracowanie własne

Oceniano preferencje i satysfakcje pasażerów z ośmiu 
cech jakości przewozów:

•	 punktualności odjazdów z przystanków, 
•	 ceny biletu, 
•	 czystości autobusów, 
•	 bezpieczeństwa w podróży, 
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Wyniki badań preferencji pasażerów

Cecha jakości
Liczba wskazań danej odpowiedzi

suma
Udział wskazań danej odpowiedzi [%]

suma
Wartość  
średnia  
cechy

Ranga
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Punktualność odjazdów 15 20 62 75 228 400 3,8 5,0 15,5 18,8 57,0 100 4,20 5

Cena biletu 31 19 56 136 158 400 7,8 4,8 14,0 34,0 39,5 100 3,90 8

Czystość autobusów 10 13 57 117 203 400 2,5 3,3 14,3 29,3 50,8 100 4,22 4

Bezpieczeństwo 
w podróży 10 7 43 100 240 400 2,5 1,8 10,8 25,0 60,0 100 4,38 2

Widoczność i czytelność 
rozkładów 11 19 51 119 200 400 2,8 4,8 12,8 29,8 50,0 100 4,19 6-7

Pewność podróży 11 6 48 78 257 400 2,8 1,5 12,0 19,5 64,3 100 4,41 1

Rozmieszczenie  
przystanków 11 23 54 102 210 400 2,8 5,8 13,5 25,5 52,5 100 4,19 6-7

Kultura obsługi 17 9 43 108 223 400 4,3 2,3 10,8 27,0 55,8 100 4,27 3

Tabela 1

Tabela 2
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Preferencje pasażerów
Źródło: opracowanie własne

Analiza satysfakcji pasażerów miejskiego  
transportu zbiorowego
Wyniki satysfakcji pasażerów miejskiego transportu zbioro-
wego w Koninie przedstawia tabela 2. Jak można zauwa-
żyć, satysfakcje pasażerów co do jakości świadczonych przez 
przewoźnika usług są niskie i zawierają się w przedziale 2,82 
– 3,4, średnio 3.1. Także do satysfakcji zastosowano rangi, 
czyli usystematyzowanie od cechy, którą pasażerowie ocenili 
najwyżej do cechy ocenionej najniżej, czyli najgorszej. 

Wyniki satysfakcji pasażerów uszeregowane według 
rang przedstawiają się następująco:

•	 widoczność i czytelność rozkładów jazdy (3,40),
•	 cena biletu (3,24),
•	 rozmieszczenie przystanków (3,23),
•	 kultura obsługi (3,22),
•	 bezpieczeństwo w podróży (3,04),
•	 czystość autobusów (2,94),
•	 pewność podróży (2,90),
•	 punktualność odjazdów (2,82).
 
Na rysunku 5 przedstawiono satysfakcję pasażerów 

miejskiego transportu zbiorowego w Koninie. Jak można 
zauważyć pasażerowie najbardziej zadowoleni są z widocz-
ności i czytelności rozkładów jazdy (3,40), ceny biletu 
(3,24) oraz rozmieszczenia przystanków (3,23). Pasażerowie 
najgorzej oceniają punktualność odjazdów (2,82), pewność 

Wyniki badań satysfakcji pasażerów

Cecha jakości
Liczba wskazań danej odpowiedzi

suma
Udział wskazań danej odpowiedzi [%]

suma
Wartość 
średnia 
cechy

Ranga
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Punktualność odjazdów 62 74 166 71 27 400 15,5 18,5 41,5 17,8 6,8 100 2,82 8

Cena biletu 32 92 95 112 69 400 8,0 23,0 23,8 28,0 17,3 100 3,24 2

Czystość autobusów 57 87 118 99 39 400 14,3 21,8 29,5 24,8 9,8 100 2,94 6

Bezpieczeństwo 
w podróży 46 63 142 125 24 400 11,5 15,8 35,5 31,3 6,0 100 3,04 5

Widoczność i czytelność 
rozkładów 30 60 105 130 75 400 7,5 15,0 26,3 32,5 18,8 100 3,40 1

Pewność podróży 54 84 149 76 37 400 13,5 21,0 37,3 19,0 9,3 100 2,90 7

Rozmieszczenie  
przystanków 37 77 112 107 67 400 9,3 19,3 28,0 26,8 16,8 100 3,23 3

Kultura obsługi 55 50 95 154 46 400 13,8 12,5 23,8 38,5 11,5 100 3,22 4

Rys. 5. Satysfakcja pasażerów
Źródło: opracowanie własne
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podróży (2,90) oraz czystość autobusów (2,94). Rozstęp 
między cechą najwyżej ocenianą a ocenianą najniżej wynosi 
0,58.

Luka jakościowa
Luka jakościowa jest przedstawieniem różnicy pomiędzy 
preferencjami a satysfakcjami ankietowanych. Wyróżnić 
można lukę jakościową rzeczywistą, czyli wyobrażenia 
o usłudze, a także lukę jakościową teoretyczną, czyli odno-
szącą się do najlepszej oceny. Lukę jakościową rzeczywistą 
oraz teoretyczną dotyczącą jakości miejskiego transportu 
zbiorowego w Koninie przedstawia tabela 3 oraz rysunki 6 
(luka rzeczywista) i 7 (luka teoretyczna). Ogólny stopień zadowolenia pasażerów

Ogólny stopień zadowolenia pasażerów miejskiego trans-
portu zbiorowego w Koninie został przedstawiony w tabeli 
4 i na rysunku 8. Średni poziom ogólnego zadowolenia pa-
sażerów z funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowe-
go w Koninie wynosi 52,53%. Żaden z ankietowanych nie 
wyraził całkowitego niezadowolenia, czyli 0%, 8 osób, czyli 
2% ankietowanych uważa, że jest w pełni zadowolonych 
z funkcjonowania transportu i oceniło ogólne zadowolenie 
na 100%. Najwięcej osób, bo 70, czyli 17,5% ankietowa-
nych, definiuje swoje zadowolenie na 70%. Odpowiedzi są 
bardzo zróżnicowane, natomiast największa ich ilość zawie-
ra się w przedziale 40%–70%. 

Luka jakościowa

Cecha jakości
Wartość średnia cechy Luka jakościowa

Preferencje Satysfakcje Rzeczywista Teoretyczna

Punktualność odjazdów 4,20 2,82 1,38 2,18

Cena biletu 3,90 3,24 0,66 1,76

Czystość autobusów 4,22 2,94 1,28 2,06

Bezpieczeństwo  
w podróży 4,38 3,04 1,34 1,96

Widoczność i czytelność 
rozkładów jazdy 4,19 3,4 0,79 1,6

Pewność podróży 4,41 2,9 1,51 2,1

Rozmieszczenie  
przystanków 4,19 3,23 0,96 1,77

Kultura obsługi 4,27 3,22 1,05 1,78

Średnio dla wszystkich cech 4,22 3,10 1,22 1,90

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Wartości luki jakościowej rzeczywistej występują 
w przedziale od 0,66 do 1,51. Największa luka jakościowa 
rzeczywista dotyczy pewności odbycia podróży (1,51), 
punktualności odjazdów (1,38), a także bezpieczeństwa 
w podróży (1,34), natomiast najniższa dotyczy ceny bile-
tów (0,66), widoczności i czytelności rozkładów jazdy 
(0,79), a także rozmieszczenia przystanków (0,96). 

W przypadku luki jakościowej teoretycznej rozpiętość 
wynosi od 1,6 do 2,18. Największa luka występuje w przy-
padku punktualności odjazdów (2,18), pewności podróży 
(2,1) oraz czystości autobusów (2,06), natomiast najniższa 
dotyczy widoczności i czytelności rozkładów jazdy (1,6), ceny 
biletów (1,76) oraz rozmieszczenia przystanków (1,77). 

Rys. 6. Rzeczywista luka jakościowa 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Teoretyczna luka jakościowa 
Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
Wyniki badań ogólnego stopnia zadowolenia pasażerów

Stopień zadowolenia Liczba odpowiedzi Procentowy udział odpowiedzi [%]

0% 0 0

10% 31 7,75

20% 20 5

30% 48 12

40% 54 13,5

50% 50 12,5

60% 59 14,75

70% 70 17,5

80% 44 11

90% 16 4

100% 8 2

Suma 400 100

Wartość średnia 52,53%

Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Wyniki badań ogólnego stopnia zadowolenia pasażerów
Źródło: opracowanie własne
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Średnie ogólne zadowolenie wśród kobiet wynosi 54,01%, 
natomiast wśród ankietowanych mężczyzn – 50,58%. Jeśli 
chodzi o ankietowanych z podziałem na wiek, to średnie 
ogólne zadowolenie wśród osób poniżej 25. roku życia wy-
nosi 50,67%, wśród ankietowanych w wieku od 25 do 65 
lat wynosi ono 46,87%, a najwyższe jest dla osób powyżej 
65. roku życia – 80%. Wyniki średniego ogólnego zadowo-
lenia wśród mieszkańców miasta wynoszą 51,83%, a dla 
ankietowanych spoza miasta 54,32%. Jak widać wszyscy 
ankietowani wykazali podobne średnie ogólne zadowolenie 
kształtujące się w przedziale 50%–60%, wyjątkiem są oso-
by powyżej 65. roku życia, których średnie ogólne zadowo-
lenie wynosi 80%.

Błąd pomiarów
Dla wszystkich przeprowadzonych badań wyliczono błąd 
pomiaru. Aby ustalić minimalną liczebność próby mającej 
wymaganą dokładność, należy uwzględnić wskaźnik struk-
tury próby p, który wyliczany jest na podstawie najczęściej 
udzielanych odpowiedzi. Liczba wyróżnionych elementów 
jest to największa liczba ocen ze skali 1–5 (przy każdym 
przedziale w tabelach została ona podana). W badaniach 
preferencji pasażerów jest to ocena 5, badaniach satysfakcji 
pasażerów jest to ocena 3, natomiast w badaniach ogólnego 
zadowolenia pasażerów jest to ocena 7. 

Wskaźnik p wyliczany jest z następującego wzoru:

gdzie: 
n – liczba wszystkich elementów w próbie
ni

 – liczba wyróżnionych elementów w próbie.

Maksymalny błąd dla szacunku wskaźnika struktury 
wylicza się ze wzoru:

sunku do ceny biletu (3,90), rozmieszczenia przystanków 
oraz widoczności i czytelności rozkładów jazdy (4,19).

Pasażerowie najbardziej zadowoleni są z widoczności i czy-
telności rozkładów jazdy (3,40), ceny biletu (3,24) oraz roz-
mieszczenia przystanków (3,23). Pasażerowie najgorzej 
oceniają punktualność odjazdów (2,82), pewność podróży 
(2,90) oraz czystość autobusów (2,94). Rozstęp między ce-
chą najwyżej ocenianą a ocenianą najniżej wynosi 0,58. 

Zaskakuje bardzo niska ocena punktualności odjazdów 
pojazdów i pewności odbycia podróży – obserwacja reali-
zacji przewozów w Koninie potwierdza jednak bardzo 
małą punktualność7. Wskaźnik punktualności mierzony 
odchyłką (będącą różnicą między przewidzianym w rozkła-
dzie jazdy czasem odjazdu t

rozkł
, a rzeczywistym czasem od-

jazdu t
rzecz

) jest dla Konina zły, wynosi – 3,83 minut, co 
wskazuje prawie czterominutowe średnie opóźnienie odjaz-
dów z przystanków. Odjazdów zgodnych z rozkładem jazdy 
stwierdzono tylko kilka procent, większość, ponad 90% 
odjazdów, jest opóźnionych.

Sytuacja ta daje władzom miasta Konina i kierownictwu 
Miejskiego Zakładu Komunikacji duże pole do działania 
dla poprawy jakości podróżowania mieszkańców Konina 
środkami transportu zbiorowego.
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Tabela 5

Błąd pomiaru dla całej próby
Grupa wszystkich 

respondentów 
w próbie  

(w nawiasie 
ocena  

wyróżniona)

Liczebność 
próby

n

Liczba wy-
różnionych 
elementów

ni

Wskaźnik 
struktury

p

Wartość 
rozkładu 

normalnego 
standaryzo-

wanego
u

Maksymalny 
błąd dla 
szacunku 
wskaźnika 
struktury

b

Badanie preferencji

Cała próba (5) 400 257 0,64 1,96 4,75%

Badanie satysfakcji

Cała próba (3) 400 166 0,42 1,96 4,89%

Badanie ogólnego zadowolenia

Cała próba (7) 400 70 0,18 1,96 3,80%

Źródło: opracowanie własne

gdzie:
uα – wartość rozkładu normalnego standaryzowanego 

= 1,96
 p –  wskaźnik struktury
 n –  liczebność próby.

Wyniki szacunku błędu dla całej próby przedstawia tabe-
la 5. Wartość błędu pomiaru dla całej próby wynosi – 4,75% 
dla badania preferencji, 4,89% dla badania satysfakcji oraz 
3,80% dla badania ogólnego stopnia zadowolenia. 

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań jakości przewozów w Koninie 
wynika, że średni poziom zadowolenia pasażerów z przewo-
zów świadczonych przez MZK wynosi 52,53%.

Cechą, co do której pasażerowie mają największe ocze-
kiwania, jest pewność odbycia podróży (4,41), następnie 
bezpieczeństwo w podróży (4,38), a także kultura obsługi 
(4,27). Najmniejsze oczekiwania pasażerowie mają w sto-



23

TransporT miejski i regionalny 04 2021

ALEKSANDRA ADAMEK 
mgr inż., absolwentka  
Państwowej Wyższej Szkoły  
Zawodowej w Koninie, GLOBALCOD 
sp. z o.o, s. k., 62-541 Budzisław 
Kościelny ul. Szkolna 13, e-mail:  
aleksandra.aek@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest  zbadanie konkurencyjności roweru 
w podróżach realizowanych na terenie Konina. Konkurencyjność roweru 
względem samochodu osobowego i komunikacji miejskiej określono na 
podstawie badań porównawczych przeprowadzonych na przełomie 2019 
i 2020 roku. Do porównań wybrano osiem tras  z różnych części miasta 
do centrum (Dworzec PKP), o długości od trzech do sześciu kilometrów. 
Każdą trasę pokonano każdym z badanych środków transportu sześć razy. 
Dla podróży samochodem osobowym i rowerem analizowano procentowe 
udziały czasu jazdy i czasu parkowania oraz dojścia do celu podróży w cał-
kowitym czasie podróży. Dla podróży komunikacją miejską analizowano 
procentowe udziały czasu dojścia na przystanek i oczekiwania na pojazd, 
czasu jazdy, przesiadki oraz czasu dojścia do celu podróży w całkowitym 
czasie podróży dla podróży komunikacją miejską. 
Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, konkurencyjność.

Konkurencyjność roweru jako środka  
transportu na przykładzie miasta Konin1

Wprowadzenie
Z roku na rok wzrasta liczba osób poruszających się w prze-
strzeni miejskiej, wzrasta także liczba osób, które taką po-
trzebę przemieszczania komunikują. Przemieszczanie się 
rowerem w celach koniecznych, takich jak dojazd do pra-
cy czy szkoły, wciąż niestety nie jest u nas zbyt popularne, 
tak jak za naszą zachodnią granicą. W Koninie ludzi po-
dróżujących rowerem jest niewielu, jedynie kilka procent 
udziału w rynku wszystkich środków transportu. Duża 
część mieszkańców wybiera komunikację miejską lub sa-
mochód. Jednak powoli nasze społeczeństwo nabiera za-
ufania do transportu rowerowego i zaczyna zauważać, ile 
niesie ono korzyści. W miastach, takich jak Amsterdam 
czy Kopenhaga, które są uznane za najbardziej przyjazne 
rowerzystom, podróże rowerem stanowią: w Kopenhadze 
ponad 56%2, w Amsterdamie 26%3 – w porównaniu do 
wszystkich podróży na terenie miasta. 

Wzrost zainteresowania transportem rowerowym przy-
nosi wiele korzyści: zaczynając od zmniejszenia kongestii 
w miastach, spadku liczby wypadków drogowych po znacz-
ną poprawę stanu zdrowia i jakości miejskiego powietrza. 
By ten system mógł swobodnie funkcjonować, należy za-
dbać o dostosowaną infrastrukturę rowerową, a także o to, 
by promować rower jako alternatywę dla samochodu. 

Celem artykułu jest określenie konkurencyjności roweru 
jako równoprawnego środka transportu na terenie miasta, 
znalezienie czynników, które mają wpływ na jego konkuren-
cyjność względem innych środków transportu w środowisku 
miejskim. Do celów artykułu należy również sprawdzenie, czy 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.
2 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kopenhaga-rowerow-wiecej-niz-

-samochodow-53492.html; dostęp: 20.04.2020 
3 https://www.wiatrak.nl/9691/holandia-mocarstwo-rowerzystow-i-narodowy-

srodek-transportu; dostęp: 22.04.2020.

transport rowerowy może być alternatywą dla transportu sa-
mochodowego lub komunikacji miejskiej na terenie Konina. 

Całkowita długość wszystkich powierzchni, po których 
może poruszać się rower w Koninie, to 38,3 km, w tym 
zawarte są: ciągi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, drogi 
rekreacyjne i na jezdni. Najbardziej rozwojowym okresem 
dla Konina był rok 2017, kiedy miasto uzyskało dotacje na 
rozwój. Dzięki temu można było zaplanować środki w bu-
dżecie miasta na więcej dróg rowerowych. 

Metodologia przeprowadzonych badań
Celem przeprowadzonych badań jest porównanie podróży 
rowerem z alternatywnymi środkami transportu w Koninie. 
Podróże rowerowe zostały zestawione z komunikacją zbio-
rową i z samochodem osobowym w zakresie czasu przejaz-
du. Pomiary wykonano za pomocą Honor Band 4. Honor 
Band 4 jest to opaska mierzącą pokonaną drogę dzięki po-
łączeniu bluetooth z telefonem. Pomiary zostały zaokrąglo-
ne do pół minuty. 

Pomiary wykonano w dni robocze w przedziale od sierp-
nia 2019 do stycznia 2020. Badania były przeprowadzane 
podczas szczytu rannego i popołudniowego. Szczyt ranny zo-
stał określony jako przedział od 7:00 do 9:00, a szczyt popo-
łudniowy od 14:00 do 17:00. Na każdej z badanych 8 tras 
wykonano po 6 przejazdów, każdym środkiem transportu, 
w dwie strony (do miasta i z miasta). Dzięki wykorzystaniu 
opaski mierzącej czas przejazdu i odległość możliwe było za-
obserwowanie różnic czasu poświęconego na oczekiwanie na 
np. zielone światło na skrzyżowaniu. By wyznaczyć całkowi-
ty czas podróży, identyfikowano kilka składowych (rys. 1). 

Osoby uczestniczące w badaniu musiały pokonywać 
trasę zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogo-
wym. Pomiary czasu przejazdu rowerem zostały wykonane 
rowerem miejskim. Starano się, by przejazdy każdą z tras 
wykonać w podobnych godzinach, takich jak 7:30, 14:00, 

Rys. 1. Schemat podróży poszczególnymi środkami transportu
Źródło: opracowanie własne 
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16:00, dodatkowy czas zawierał czas oczekiwania na auto-
bus miejski, czas dojścia na przystanek i czas ewentualnej 
przesiadki, czyli przejście np. na inny przystanek lub prze-
siadkę, by szybciej dotrzeć do celu. 

W przejeździe samochodem osobowym jedną z części 
podróży jest czas poświęcony na zaparkowanie i znalezienie 
miejsca parkingowego, a także, w razie potrzeby, zakupu 
biletu parkingowego. 

W trakcie trwania badań zostało przyjęte, że celem lub 
punktem początkowym będzie Dworzec PKP Konin, 
który mieści się w centrum miasta, w jego nowej części. 
Jego dokładna lokalizacja została przedstawiona na mapie 
(rys. 2).

Rys. 2. Lokalizacja celu podróży w trakcie wykonywanych pomiarów
Źródło: opracowanie własne na podstawie googlemaps.com

Cel podróży został oznaczony czerwonym punktem. 
Parking samochodowy jest zlokalizowany w odległości do 
100 metrów od miejsca docelowego, parking rowerowy 
również. Przy dworcu znajduje się pętla autobusowa. 
Przystanek MZK zlokalizowany w pobliżu miejsca docelo-
wego nazywa się „Dworzec PKP” i zatrzymuje się na nim 
16 autobusów. 

Na potrzeby badań zostało wyznaczonych osiem punk-
tów docelowych podróży, zlokalizowanych w promieniu od 
2,6 do 6,2 km od centrum miasta w linii prostej. 
Wyznaczone trasy są ułożone promieniście do punktu do-
celowego. W tabeli 1 scharakteryzowano punkty docelo-
we. Rozłożenie tych punktów na terenie miasta zostało 
przedstawione na rysunku 3, poszczególne punkty ozna-
czono kolejnymi literami alfabetu. 

Na rysunku 4 zostały zaprezentowane trasy dla samo-
chodu i autobusu, na rysunku 5 trasy dla roweru. 

Podczas badań wykonano 48 przejazdów każdym ze 
środków transportu. Łączny dystans pokonany dla każdego 
ze środków transportu to:

•	 rower – 320,4 km,
•	 samochód osobowy – 339,3 km,
•	 autobus około – 365,7 km.

Łączny czas, jaki został przeznaczony na przejazdy:
•	 rower 17 h 43 min,
•	 samochód osobowy 18 h 55 min,
•	 autobus 44 h 15 min.

Tabela 1

Charakterystyka źródeł podróży
Oznaczenie 

punktu (trasy)
Nazwa punktu 

(trasy)
Dokładna  
lokalizacja

Odległość od punktu 
docelowego [km]

A Chorzeń ul. Poznańska 3,7

B Niesłusz ul. Okólna 2,6

C Morzysław ul. Staromorzysławska 3,7

D Grójec ul. Grójecka 5,3

E Maliniec ul. Maliniecka 5,7

F Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 5,9

G Starówka ul. Wiosny Ludów 3,1

H Brzeźno ul. Kwiatowa 6,2

Rys. 3. Lokalizacja źródeł podróży na terenie miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie googlemaps.com

Rys. 5. Przebieg tras roweru 
Źródło: opracowanie własne na podstawie googlemaps.com

Rys. 4. Przebieg tras samochodu oraz komunikacji zbiorowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie googlemaps.com 

Źródło: opracowanie własne
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Analiza czasów podróży i czasów przejazdu 
W tabeli 2 zestawiono uśrednione wartości czasów podróży, 
a w tabeli 3 uśrednione czasy przejazdu bez czasów na prze-
siadki, dojścia do celu i parkowania. 

Na wszystkich trasach średni czas przejazdu rowerem był 
najkrótszy. Poziom konkurencyjności roweru, w porównaniu 
do samochodu osobowego i autobusu komunikacji miejskiej, 
został pokazany w tabelach w ostatnich dwóch kolumnach 
jako udział procentowy czasu przejazdu rowerem w stosunku 
do przejazdu samochodem osobowym lub komunikacją 
miejską. Dla wszystkich tras czas podróży rowerem stanowił 
(37,96–78,18%, średnio 47,56%) czasu podróży komunika-
cją miejską i (49,80–91,78%, średnio 69,69%) czasu podró-
ży samochodem osobowym. Z kolei średni czas jazdy rowe-
rem stanowił (50,75–130,21% – średnio 87,96%) czasu 
podróży komunikacja miejską i (72,37–110,36% – średnio 
91,31%) czasu podróży samochodem osobowym.

Na rysunkach 6 i 7 zilustrowano zróżnicowanie konku-
rencyjności roweru względem komunikacji miejskiej 
i względem samochodu osobowego, biorąc pod uwagę czas 
całkowity podróży, jak i czas samego przejazdu. Widać 
dużą różnicę w konkurencyjności roweru względem komu-
nikacji miejskiej w stosunku do konkurencyjności roweru 
względem samochodu osobowego.

Zestawienie średnich czasów podróży  
w zależności od środka transportu

Trasa
Średni całkowity czas podróży Rower/

komunikacja 
miejska

[%]

Rower/samo-
chód osobowy

[%]

Komunikacja 
miejska
[min]

Samochód 
osobowy

[min]

Rower
[min]

A 213,5 169 123,5 57,85 73,07

B 231,5 145 101 43,63 69,66

C 353,5 178,5 102,5 29,00 57,42

D 435,5 196 155,5 35,70 79,33

E 441,5 240 179,5 40,66 74,79

F 243 207 190 78,18 91,78

G 163,5 152,5 94 57,49 61,64

H 498 379,5 189 37,96 49,80

Średni czas podróży 322,50 208,44 141,88 47,56

Tabela 2

Rys. 7. Konkurencyjność roweru względem samochodu osobowego
Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3

Zestawienie średnich czasów przejazdu  
w zależności od środka transportu

Trasa
Średni całkowity czas podróży Rower/

komunikacja 
miejska

[%]

Rower/samo-
chód osobowy

[%]

Komunikacja 
miejska
[min]

Samochód 
osobowy

[min]

Rower
[min]

A 108 125 113,5 105,1 90,80

B 119 93 91 76,47 97,84

C 133,5 128,5 93 69,66 72,37

D 169 156 145 85,79 92,95

E 197 194 170 86,29 87,63

F 139 164 181 130,21 110,36

G 84 104 83,5 99,40 80,29

H 333 172 169 50,75 98,25

Średni czas przejazdu 160,2 142,1 130,7 87,96

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 6. Konkurencyjność roweru względem komunikacji miejskiej
Źródło: opracowanie własne 

Analiza udziału składowych podróży  
w całkowitym czasie podróży
W tabeli 4 zostały zestawione procentowe udziały czasu jaz-
dy i czasu parkowania oraz dojścia do celu podróży w całko-
witym czasie podróży dla podróży samochodem osobowym 
i rowerem. Z kolei w tabeli 5 zestawiono procentowe udziały 
czasu dojścia na przystanek i oczekiwania na pojazd, czasu 
jazdy, przesiadki oraz czasu dojścia do celu podróży w cał-
kowitym czasie podróży dla podróży komunikacją miejską. 
Średnie udziały procentowe poszczególnych składowych 
podróży, w całkowitym czasie podróży dla poszczególnych 
środków transportu, zostały przedstawione na rysunku 8. 

W przypadku samochodu osobowego (rys. 7) średni 
czas jazdy stanowił 70,41% całkowitego czasu podróży, a śred-
ni czas na parkowanie i dojście do celu podróży 29,59% 
całkowitego czasu podróży.

W przypadku roweru średni czas jazdy stanowił 
91,77% całkowitego czasu podróży, a średni czas na par-
kowanie i dojście do celu podróży 8,23% całkowitego cza-
su podróży.

W przypadku komunikacji miejskiej średni czas jazdy 
stanowił 47,31% całkowitego czasu podróży, a średni czas 
na dojście do przystanku, oczekiwanie na pojazd i przesiad-
ki oraz dojście do celu podróży 52,69% całkowitego czasu 
podróży (w tym największy udział czasu na dojście do przy-
stanku i oczekiwanie na pojazd – 48,87%).
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Tabela 4

Udział procentowy składowych podróży w całkowitym czasie podróży 
samochodem osobowym i rowerem

Trasa Samochód osobowy Rower

Udział czasu 
jazdy w całko-
witym czasie 
podróży [%]

Udział czasu parko-
wania i dojścia do 
celu w całkowitym 

czasie podróży
[%]

Udział czasu jazdy 
w całkowitym 
czasie podróży

[%]

Udział czasu 
parkowania i czasu 

dojścia do celu 
w całkowitym cza-

sie podróży [%]

A 73,96 26,04 91,90 8,10

B 64,14 35,86 90,10 9,90

C 71,99 28,01 90,73 9,27

D 79,59 20,41 93,25 6,75

E 80,83 19,17 94,71 5,29

F 79,23 20,77 95,26 5,74

G 68,20 31,80 88,83 11,17

H 45,32 54,68 89,42 10,58

Średnia 70,41 29,59 91,77 8,23

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5

Udział procentowy składowych podróży w całkowitym czasie podróży 
komunikacją miejską

Trasa Komunikacja miejska

Udział czasu doj-
ścia na przystanek 
i oczekiwania na 

pojazd komunikacji 
miejskiej [%]

Udział czasu jaz-
dy w całkowitym 
czasie podróży

[%]

Udział przesiadki 
w całkowitym 
czasie podróży

[%]

Udział czasu 
dojścia do celu 
w całkowitym 
czasie podróży

[%]

A 49,41 48,48 0 2,11

B 48,60 49,46 0 1,94

C 62,23 36,50 0 1,27

D 61,19 37,78 0 1,03

E 44,96 43,60 10,42 1,02

F 42,80 48,15 0 9,05

G 48,62 48,63 0 2,75

H 33,13 65,87 0 1,00

Średnia 48,87 47,31 1,30 2,52

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 8. Udział procentowy składowych podróży w całkowitym czasie podróży samochodem, 
rowerem i komunikacją miejską 
Źródło: opracowanie własne

Na atrakcyjność transportu rowerowego wobec pozo-
stałych środków transportu wpływa kilka czynników. Do 
najważniejszych należy czas podróży, najczęściej to on 
wpływa na wybór środka transportu, ponieważ każdemu 
użytkownikowi zależy na jak najszybszym dotarciu do celu. 
Gdy pod uwagę zostanie wzięty czas przejazdu, badania 
pokazały, że najszybszym środkiem transportu jest rower 
w podróżach do centrum miasta. Komunikacja miejska 
wypadła trochę gorzej niż rower, gdy uwzględnia się tylko 
sam czas przejazdu, jednak gdy uwzględnia się czas oczeki-
wania na autobus, dojścia na przystanek i dojścia z przy-
stanku do celu to atrakcyjność komunikacji miejskiej spa-
da. Samochód osobowy zajmuje ostatnie miejsce w tym 
rankingu ze względu na czas, który trzeba poświęcić, by 
zaparkować auto i dojść do celu. 

Następnym czynnikiem mającym wpływ na wybór co-
dziennego środka transportu, a także poziom konkurencyj-
ności jest koszt ponoszony za jeden przejazd. Duża część 
podróży jest wykonywana regularnie, więc użytkownik po-
nosi koszty każdej z podróży podczas jej trwania. Rowerzysta 
ponosi jedynie koszty eksploatacji roweru, parkowanie go 
jest bezpłatne. Największe koszty generuje transport samo-
chodem osobowym, są to koszty zakupu paliwa, opłaty za 
parkowanie, a także wysokie koszty eksploatacyjne. Zatem, 
gdy brany jest pod uwagę koszt podróży, poziom konku-
rencyjności i atrakcyjności roweru jest na jeszcze wyżym 
poziomie. 
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Jak widać, największe straty czasu na składowe podróży, 
niezwiązane z jazdą, występują w komunikacji miejskiej 
(52,69% całkowitego czasu podróży), najmniejsze straty 
czasu występują w przypadku korzystania z roweru (8,23% 
całkowitego czasu podróży).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały wysoki potencjał miejskich 
podróży rowerowych i ich wysoką konkurencyjność w stosun-
ku do komunikacji miejskiej i samochodu osobowego. 
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Z żałobnej karty

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia-
my, że w dniu 21 października 2020 roku 
odszedł z naszego grona Kolega Marian Dudek.

Urodził się  5 sierpnia 1937 w Witowie w po-
wiecie tatrzańskim. Jego rodzina wywodzi się 
z podkrakowskiego Zelkowa. Świadectwo doj-
rzałości uzyskał w Krakowie w roku 1954. Na-
stępnie odbył studia w obecnej Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie i stopień magistra nauk 
ekonomicznych otrzymał w 1959 roku. W 1976 
roku ukończył studia podyplomowe z zakresu 

prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W związek małżeński wstąpił w1964 
roku z Barbarą Stachurską – psycholog, z którą miał dwoje dzieci. Mieszkał w Kra-
kowie i Zelkowie. Jego hobby to turystyka kajakowa, narciarstwo i turystyka górska.

W listopadzie 1958 roku M. Dudek podjął pracę w MPK Kraków. Od roku 
1961 pracował na stanowiskach kierowniczych (zastępca kierownika Wydziału 
Ruchu, kierownik Działu Taryfowo-Biletowego, Kierownik Wydziału Zabezpie-
czenia Ruchu, asystent dyrektora, główny specjalista ds. nadzoru ruchu), póź-
niej w latach 1980–1990 jako zastępca dyrektora ds. ruchu.  Po reorganizacji 
MPK, w latach 1991–2001 był organizatorem i prezesem Miejskiego Zakładu 
Naprawy Tramwajów, jednej z sześciu spółek (po podziale MPK)  należących 
do miasta Krakowa. Skutecznie przeprowadził restrukturyzację Spółki, która 
w trudnych początkowych latach gospodarki rynkowej doskonale radziła sobie 
na runku napraw taboru tramwajowego.

Spółka, niezależnie od realizacji bieżących napraw, remontów i moderniza-
cji całego krakowskiego i częściowo polskiego taboru tramwajowego, specja-
lizował się także w konserwacji i rekonstrukcji pojazdów szynowych dla celów 
muzealnych w Polsce i za granicą. W ciągu 11 lat zrekonstruowano 13 tram-
wajów różnego typu. W szczególności były to zabytkowe tramwaje typów Sanok 
SN1 (pierwszy normalnotorowy tramwaj wprowadzony w Krakowie w 1913) 
i Sanok SN2, Tw103 (dla miasta Braunschweig), Htw7 i Htw17 (dla Zwickau), 
tramwaj konny z roku 1882, a także używany w Polsce tramwaj 102N z 1967 r. 
Dla przykładu odrestaurowany tramwaj (z 1897r.) dla Braunschweig został 
oceniony przez właścicieli jako mistrzowskie dzieło sztuki technicznej i nazwa-
ny przez miejscową prasę „królem” i ozdobą miasta. Miejski Zakład Naprawy 
Tramwajów decyzją właściciela  został ponownie włączony do krakowskiego 
MPK w 2001 roku. Marian Dudek przeszedł na emeryturę w 2002 roku.

Mgr Marian Dudek (1937–2020)
Marian Dudek zajmował się także dziejami i rozwojem komunikacji miej-

skiej. Wspólnie z Januszem Kucharskim opracował historię autobusowej 
komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie międzywojennym (Autobuso-
wa komunikacja miejska w Krakowie w okresie międzywojennym w latach 
1927–1939, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne”, 
2007). Był autorem wielu referatów na konferencjach naukowo-technicz-
nych i artykułów w czasopismach poświęconych komunikacji miejskiej. Zaj-
mował się zarówno historią autobusów, jak i tramwajów w Krakowie. Był 
współautorem w 2016 roku wystawy „70 lat mobilności w Krakowie” zwią-
zanej z Jubileuszem 70-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji w Krakowie. 

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Srebr-
ną Odznaką Honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” 
(1995), Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” (2017), Hono-
rową Odznaką Politechniki Krakowskiej (1985) oraz Statuetką „Anioła Dobroci” 
za działalność społeczną na rzecz wsi Zelków (2014).

Marian Dudek był wieloletnim i zasłużonym członkiem Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Kra-
kowie, wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału, zastępcą przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, członkiem Sądu Koleżeńskiego, członkiem Klubu Seniora 
SITK, członkiem założycielem Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków 
Transportu.

 Za swą działalność i wielkie zaangażowanie w SITK odznaczony został Zło-
tą Odznaką Honorową SITK RP (1995), Medalem imienia Aleksandra i Zbignie-
wa Wasiutyńskich (1998), Odznaką „Przyjaciel Zabytków Transportu” (2005). 
Był zawsze bardzo zaangażowany, aktywny, pełen pomysłów i inwencji, bardzo 
oddany działalności stowarzyszeniowej.

Kolegę Mariana Dudka będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i nie-
zwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uzna-
nie za wkład w pracę dla naszego środowiska i miasta Krakowa. Pozostanie na 
długo w naszej pamięci.

Pogrzeb Kolegi Mariana Dudka odbył się w dniu 24 października 2020  r. 
w  kościele parafialnym. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Bolechowi-
cach.

Opracował: Wiesław Starowicz

Ze smutkiem przyjęliśmy informację z dnia 
20 października 2020 roku o śmierci Janusza 
Kucharskiego, wieloletniego pracownika MPK, 
naszego kolegi, współpracownika i przełożo-
nego, którego cała kariera zawodowa zwią-
zana była z komunikacją miejską w Krakowie.

Janusz Kucharski pracę zawodową w na-
szej firmie rozpoczął 1 lipca 1959 roku na 
stanowisku stażysty, po ukończeniu studiów, 
a po trzech latach pracy, w 1962 roku objął 
stanowisko kierownika Zajezdni Taksówek, 

którą wcześniej organizował. W tym okresie MPK podlegało  dynamicznemu 
rozwojowi, czego skutkiem była zmieniająca się struktura organizacyjna firmy. 
Był świadkiem tych zmian, pracując na różnych stanowiskach kierowniczych. 
W trakcie swej kariery zawodowej Janusz kierował różnymi jednostkami, m.in. 
Oddziałem Przygotowania Produkcji, Wydziałem Produkcyjno-Remontowym, Za-

Mgr inż. Janusz Kucharski (1931–2020)
jezdnią Autobusową w Czyżynach, Zakładem Napraw Autobusów, Zakładem Eks-
ploatacji Autobusów Wola Duchacka, a także pełnił funkcję głównego mechanika.

Z tego okresu został zapamiętany jako osoba zaangażowana i emocjonalnie 
związana z pracą. Być może z tego też powodu kierowany był na takie odcinki 
pracy, gdzie wymagane były wysokie zdolności organizacyjne i wiedza techniczna 
pozwalająca na pokonywanie mu nowych wyzwań. Potwierdzeniem wysokich zdol-
ności organizacyjnych może być powierzenie mu w maju 1965 roku stanowiska 
kierownika nowo powstającej zajezdni autobusowej w Czyżynach, która tworzona 
była w dawnym hangarze lotniczym. Otwarcie nowej zajezdni było zadaniem bardzo 
trudnym, z uwagi na całkowity brak infrastruktury niezbędnej do eksploatacji auto-
busów. Konieczna była rozbudowa warsztatów, budowa pomieszczeń socjalnych, 
kotłowni oraz pozyskanie autobusów. Pierwszymi autobusami zajezdni czyżyńskiej 
nie były nowe pojazdy, ale wycofane wcześniej z użytkowania autobusy SAN-y H-01 
oraz uszkodzone Jelcze RTO, a w dalszej kolejności różne typy Jelczy i przyczep. Jego 
zadaniem było utrzymanie zdolności przewozowej tak różnorodnego taboru przy 
skromnym zapleczu technicznym.
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Znaczącym etapem pracy Janusza była działalność produkcyjno-remonto-
wa w Wydziale Produkcyjno-Remontowym, a następnie w Zakładzie Napraw 
Autobusów.

W tym okresie dał się poznać nie tylko jako dobry organizator pracy, ale 
także inicjator nowych metod technologii napraw, regeneracji części i zespo-
łów. Ówczesne czasy charakteryzowały się notorycznymi brakami części do 
autobusów, co było kompensowane wielokrotnymi naprawami, regeneracją lub 
dorabianiem części na wzór oryginalnych.

Wyróżnieniem było powierzenie mu w roku 1980 stanowiska w  najnowo-
cześniejszej wtedy zajezdni autobusowej Wola Duchacka, która rozpoczynała 
eksploatację nowych autobusów produkowanych na licencji Berlieta przez Za-
kłady Samochodowe w Jelczu.  

Kolejnym etapem Jego pracy zawodowej było prowadzenie działu Główne-
go Mechanika. Oprócz bieżącej koordynacji działalności zaplecza do głównego 
mechanika należało wyposażanie budowanej zajezdni autobusowej przy ulicy 
Łokietka w maszyny i urządzenia warsztatowe.

Janusz, oprócz pracy zawodowej, wykazywał swą aktywność również w innych 
obszarach, działając w ówczesnych organizacjach społecznych i zawodowych.

U schyłku kariery zawodowej swe doświadczenia wykorzystał przy orga-
nizacji i działalności sekcji historycznej, na bazie której powstało Muzeum  

Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Po zakończeniu pracy zawodowej poświęcił się 
działalności historycznej związanej z komunikacją miejską w ramach SITK oraz 
Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki.

W Stowarzyszeniu był członkiem Krajowego Klubu Miłośników Historii 
i Zabytków Transportu oraz wiceprzewodniczącym Klubu Seniora w Oddziale 
w Krakowie. Za swe zasługi odznaczony został Srebrną, Złotą i Złotą z Dia-
mentem Odznaką Honorową SITK RP oraz Odznaką SITK „Przyjaciel Zabytków 
Transportu”. Za działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski i  Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką 
Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”. Zawsze bardzo zaangażowany 
i oddany działalności stowarzyszeniowej, a szczególnie ochronie zabytków 
techniki. Był inicjatorem i głównym organizatorem wielu wyjazdów technicz-
nych organizowanych dla członków Klubu i Oddziału.

Kolegę Janusza będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela, ciepłego, 
otwartego i koleżeńskiego, a także bardzo aktywnego członka Stowarzysze-
nia zawsze chętnie uczestniczącego w życiu Oddziału. Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Pogrzeb Kolegi Janusza Kucharskiego odbył 28 października 2020 roku na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Opracował: Ryszard Wróbel

27 lutego 2021 roku zmarł w Warszawie wy-
bitny specjalista budownictwa komunikacyj-
nego, twórca nowych technologii stosowa-
nych w tym budownictwie, mgr inż. Bogdan 
Chudziak.

Urodził się 16 lipca 1931 roku w Ostrowie 
Wielkopolskim jako syn Bogdana, pracow-
nika kolei i Joanny z Janików. W 1955 roku 
ukończył studia na Politechnice Poznańskiej 
z tytułem inżyniera komunikacji i podjął pra-
cę na PKP. W tym samym roku zawarł zwią-

zek małżeński z Łucją Lis. Po odbyciu stażu pracował jako kontroler drogowy 
w Oddziale Drogowym w Poznaniu. W latach 1957–1959 kontynuował studia 
magisterskie na Politechnice Poznańskiej, które ukończył z tytułem mgr inż. 
budownictwa lądowego. Następnie pełnił kolejno funkcje: w latach 1959–1960 
kierownika wydziału utrzymania torów w kopalni węgla brunatnego Pątnów 
w zagłębiu konińskim; w latach 1960–1963  zastępcy naczelnika Oddziału 
Drogowego PKP w Poznaniu; w latach 1963–1965 naczelnika tego Oddziału; 
w latach 1965–1973 naczelnego inżyniera Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych 
Nr 10 w Poznaniu; w latach 1973–1982 naczelnego inżyniera Zjednoczenia 
Przedsiębiorstw Robót Kolejowych w Warszawie; w latach 1982–1985 dy-
rektora naczelnego Dyrekcji Budownictwa Kolejowego; w latach 1985–1994 
dyrektora Departamentu Inwestycji, potem Polityki Technicznej, Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki Morskiej, a już po przejściu na emeryturę, w latach 
1994–1995, zastępcy dyrektora generalnego ESPEBEPE Holding SA w Szczeci-
nie; w latach 1995–2001 dyrektora ds. inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Warszawie; w latach 2001–2005 doradcy naczelnego dyrektora Przedsię-
biorstwa Państwowego ,,Porty Lotnicze” w Warszawie.

Treścią zawodowego życia Bogdana Chudziaka były ambitne dokonania in-
żynierskie, przez co stał się jednym z najaktywniejszych – i biorących na siebie 
największe wyzwania – uczestników budowy: północnej obwodnicy węzła ko-
lejowego w Poznaniu, układów torowych Zakładów Chemicznych Police, dwor-
ców i zajezdni autobusowych PKP/PKS w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, 
Kunowicach, Zielonej Górze, hal produkcyjnych w ZNTK Poznań, Piła i Stargard 
Szczeciński, lokomotywowni Ostrów Wielkopolski i Szczecin, linii Kozłów–Ko-
niecpol, Centralnej Magistrali Kolejowej, linii hutniczo-siarkowej Hrubieszów 
–Katowice, Dworca Centralnego PKP w Warszawie, linii kolejowych składają-
cych się na tzw. piąty wylot ze Śląska, układów torowych Huty Katowice, linii 

Mgr inż. Bogdan Chudziak (1931–2021)

kolejowej Piotrków Trybunalski–Bełchatów, elektryfikacji wielu linii kolejowych, 
modernizacji kilkunastu największych stacji rozrządowych PKP, szeregu zadań 
inwestycyjnych realizowanych na terenie Egiptu, Iraku i w Niemczech, trasy 
komunikacyjnej Prymasa Tysiąclecia i rozbudowy portu lotniczego w Warszawie 
czy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego w peruwiańskich Andach.

Od sprawności Bogdana Chudziaka i kierowanych przez Niego zespołów 
pracowniczych zależały terminy realizacji tych inwestycji, ale co ważniejsze   
– trwałość i niezawodność powstających budowli. Najlepszym świadectwem  
wywiązania się z tego złożonego zadania jest fakt długoletniej już i bezawaryj-
nej pracy powstałych budowli w procesie eksploatacji. 

Przez swoje długie życie zawodowe był zafascynowany pracą. Ulubionymi Jego 
tematami w dyskusjach były sposoby rozwiązywania pojawiających się w wyko-
nawstwie problemów. Gromadzoną wiedzę przekazywał w wielu artykułach i opra-
cowaniach, które nadal mogą służyć tym, którzy chcą fachowo zajmować się roz-
budową infrastruktury transportu. Zostawił po sobie wiele drobiazgowych notatek, 
z których można by odtworzyć historię niejednej inwestycji resortowej. Wszystko 
to składało się na Jego ogromny autorytet wśród współpracowników i personelu 
wykonawczego. Był powoływany na członka wielu gremiów doradczych m.in.: Rady 
Techniczno–Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji, Rady Naukowej w Instytu-
cie Dróg i Mostów, Komisji do specjalizacji zawodowej inżynierów przy ministrze 
komunikacji, Kolegium Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności.

Był odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i woje-
wódzkimi, łącznie z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiaz-
dą (1999) i tytułem honorowym Zasłużony Kolejarz (1987).

Przez cały czas pracy zawodowej był aktywnym członkiem SITK. Jego dwa 
wyjazdy do Peru zaowocowały uzgodnieniem z miejscowymi władzami lokali-
zacji pomnika Ernesta Malinowskiego oraz zatwierdzeniem jego konstrukcji.

Wiele dla niego znaczyła rodzina. Był wspaniałym ojcem trzech synów – tak 
jak On inżynierów, z czego był bardzo dumny. Zaangażowany i troszczący się 
o rodzinę, na jej potrzeby spontanicznie reagował. Był wrażliwy na potrzeby 
ludzkie i zawsze gotów  do pomocy. Emocjonalnie bardzo związany ze swym 
rodzinnym miastem – Ostrowem Wielkopolskim – i to tam podczas corocznych 
pobytów – ,,ładował swoje akumulatory żywotności”. Uczestniczył tam w spo-
tkaniach rodzinnych i zjazdach koleżeńskich.

Pozostawił po sobie trwały dorobek w postaci wybudowanych obiektów, 
które ciągle służą społeczeństwu.

Cześć Jego Pamięci!
Opracował: Andrzej Gołaszewski


