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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Karol Kłosowski
Bus feeder lines to railroads as a means of integrating, developing  
and increasing the accessibility of public transport
Abstract: The article discusses the issues of integration of transport ser-
vices, i.e. passenger rail and bus services. Integration of different modes 
of transport is one of the priority tasks related to satisfying the constantly 
growing (although disturbed by the SARS-CoV-2 pandemic) demand for 
transport services. Integration of transport systems is seen as a complex 
process, affecting the conditions of competition and competitiveness of 
transport. The article analyzes examples of practices, experiences and plans 
of various entities in four provinces (i.e., Łódź, Małopolska, Mazowieckie 
and Pomorskie provinces). The analysis shows that these solutions effec-
tively contribute to the improvement of transport accessibility in individual 
regions. In the Świętokrzyskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodships, on 
the other hand, such solutions are in the planning stage and their aim is to 
provide public transportation in areas excluded from transport – primarily 
due to the absence or liquidation of railroad lines, discontinuation of service 
by rail carriers, and liquidation of services provided in the past by PKS 
companies (Motor Transport Companies).
Key words: passenger transport, public transport, feeder lines.

Miłosz Batorski
Autonomous vehicles in urban collective transport
Abstract: The idea of autonomous vehicles is becoming more popular 
among car drivers and passengers. The increased interest can also be ob-
served among various collective transport units. This article analyzes defi-
nition of vehicle autonomy as well as its history, development and future 
of the AV idea. The levels of vehicle autonomy have been presented and 
explained. A common fear of AV, human habits and expectations have 
also been discussed . Some example solutions from Poland and all around 
the world (both in use and of pilotage) have been listed. Apart from that 
both vehicle steering mechanisms and example systems used in AV were 
briefly presented. The problems f standing in the way of the populariza-
tion the AV idea and new possibilities that autonomos vehicles bring were 
also described. The article focuses also on advantages and disadvantages 
of the potential common use of autonomous vehicles.
Key words: urban transport, collective transport, autonomous vehicle.

Grzegorz Chruścicki
Analysis of the impact of the pandemic situation on the index evaluation of the 
urban public transport system in Rzeszów
Abstract: The aim of the analysis was to measure to what extent the pan-
demic situation influenced the index assessment of the urban transport sys-
tem in Rzeszów. The data used in the study come from the source database 
of the Integrated Management System of the Public Transport Authority 
in Rzeszów. Its spatial scope covers the area of Rzeszów and suburban 
towns covered by Rzeszów public transport in the period of four weeks of 
October in the years 2019–2020. The analysis shows a definite decrease in 
the daily number of passengers transported with a non-significant decrease 
in the performed vehicle kilometers. Reduced car traffic and the adjustment  
of timetables within the inter-stop times resulted in improved punctuality 
of bus services. Determinants of these effects include the introduction of 
remote learning and working, limited or no access to goods and services, 
and a negative public transport narrative. Achieving the pre-pandemic in-
dicators will be possible as a result of a reorganization of the transport offer, 
a change in ticket tariffs to include a suburban bus operator, and the con-
tinuation of rolling stock renewal. All described actions should be preceded 
by a wide public campaign promoting urban public transport.
Key words: urban transport system, index assessment, pandemic situ-
ation.

Edyta Boratyńska-Karpiej, Paweł Engel
Innovation in transport projects financed from the European funds 
Abstract: The article presents the issue of innovations in transport pro-
jects co-financed from the European Union funds. The authors point to 
changes in attitudes towards new technologies since Poland’s accession to 
the European Union and raise about the role of innovation in investment 
programs to be implemented in the coming years.
Key words: innovation, financing, European Union, transport.

Yevhen Aloshynskyi, Jan Gertz
Possibilities of railway participation in the formation of tourist logistics clusters
Abstract: In 2020–2021, the COVID-19 coronavirus and the intro-
duction of quarantine measures had serious consequences that led to 
a problem in global and local tourism. An analysis of the epidemic’s 
consequences for the European and Polish tourism industry was con-
ducted. To solve the problem of the decline in Polish tourism, organiza-
tional measures were proposed to stabilize the negative impact on the 
activities of small and medium-sized enterprises and transform Poland 
into a tourism beneficiary. In order to obtain additional sources of prof-
it, it was proposed to create tourist clusters, in which the key function 
is to increase the level of logistic mobility of potential customers of 
tourist services. By passenger traffic forecasting, the purposefulness of 
the participation of railways in the formation of tourist logistics clusters 
was proved.
Key words: rail transport, coronavirus, tourism, cluster, traffic fore-
casting.

Daniel Kapica 
Indicator evaluation of public transport system in Zielona Góra
Abstract: Indicator evaluation of public transport system is useful tool for 
assessment of the system and comparison with other systems. Objective 
measures can be also compared with fixed standards or past performances. 
Indicator evaluation of public transport system is used for ensuring contin-
uous improving efficiency and quality of the transport services. The aim of 
this paper was to make the first index-based assessment of the public trans-
port system in Zielona Góra. The article discusses the spatial, demographic 
and organizational conditions of the public transport system functions in 
the city. The sources from which data should be obtained for system evalu-
ation and the aspects that should be subject to evaluation are presented. 
Next, using the methodology proposed by Z. Bryniarska and W. Starowicz, 
an index-based evaluation of the city’s public transport system was carried 
out by determining its spatial and demographic accessibility, analysing the 
size and method of transport work, calculating and visualising passenger 
flows, and identifying peak hours. The data was obtained from the system 
operator – Municipal Transport Company in Zielona Góra (Miejski Zakład 
Komunikacji w Zielonej Górze) – data of 2018. 

The assessment showed that there were 0.73 stops per 1 km2, and 
the average radius of access to a stop was equal to 440 meters. The sys-
tem was used by 60 thousand passengers per day and over 17 million 
per year. The section with the most passengers (nearly 1/3 of the total) 
was identified. Two weekday traffic peaks (morning and afternoon) were 
identified, as well as peak periods on Saturdays and Sundays. Average 
speed, travel time and travel distance were typical of systems in cities 
of similar size.

The presented indicators should be a reference for the evaluations 
carried out in the following years, allowing to easily identify aspects 
that need to be improved in order to increase its efficiency and attrac-
tiveness.
Key words: public collective transport, passenger transport, transport 
system evaluation, evaluation indicators.
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Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia integracji usług 
transportowych, tj. pasażerskich przewozów kolejowych oraz przewo-
zów autobusowych. Integracja różnych rodzajów transportu jest jed-
nym z priorytetowych zadań związanych z zaspokojeniem nieustannie 
rosnącego (choć zaburzonego pandemią SARS-CoV-2) popytu na usługi 
transportowe. Integracja systemów transportowych postrzegana jest 
jako złożony proces, oddziałujący na warunki konkurencji oraz konku-
rencyjność transportu. W artykule przeanalizowano przykłady praktyk, 
doświadczeń i planów różnych podmiotów w czterech województwach 
(tj. w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim i pomor-
skim). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, rozwiązania te skutecznie 
przyczyniają się do poprawy dostępności transportu w poszczególnych 
regionach. Natomiast w województwach świętokrzyskim i kujawsko-
-pomorskim rozwiązania takie są w fazie planowania, a ich celem jest 
zapewnienie transportu publicznego na obszarach wykluczonych trans-
portowo – przede wszystkim z uwagi na brak lub likwidację linii kole-
jowych, zaprzestanie obsługi połączeń przez przewoźników kolejowych 
oraz likwidację połączeń wykonywanych w przeszłości przez przedsię-
biorstwa PKS. 
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, linie do-
wozowe.

Autobusowe linie dowozowe do kolei  
jako środek integracji, rozwoju  
i zwiększania dostępności publicznego 
transportu zbiorowego1

Wprowadzenie  
W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką dla poszczegól-
nych regionów odgrywa integracja z transportem kolejo-
wym linii autobusowych, często pełniących funkcję stricte 
dowozową, jak również linii „zwykłych”, które obsługują 
przystanki lub węzły przesiadkowe zintegrowane z koleją. 
Dzięki kooperacji samorządów, zarządów transportu miej-
skiego, związków metropolitalnych oraz przewoźników, 
możliwe jest realizowanie przedsięwzięć, które wpływają 
na poprawę dostępności transportu publicznego, zarówno 
aglomeracyjnego, jak i dalekobieżnego, stwarzając moż-
liwości podróżowania do większości miast wojewódzkich 
w Polsce. Część z przedstawionych rozwiązań, dzięki zin-
tegrowaniu linii autobusowych z pasażerskimi przewozami 
kolejowymi, przyczynia się do zapewnienia pośredniego lub 
nawet bezpośredniego dostępu do kolei dalekobieżnej oraz 
transportu lotniczego. W końcowej części pracy wskazano 
przykładowe, najważniejsze czynniki sukcesu, które decy-
dują o tym, że zintegrowane usługi transportowe mogą 
spełniać swoją podstawową rolę. W artykule pojawiają 
się również odniesienia do najbardziej aktualnych danych 
w zakresie wskaźnika wykorzystania kolei w poszczegól-
nych województwach oraz w skali kraju, a także polityk 
transportowych poszczególnych województw. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

Przedstawione w artykule przykłady wdrożonych rozwią-
zań w zakresie integracji autobusowych linii dowozowych 
z transportem kolejowym bazują przede wszystkim na inte-
gracji taryfowej, tj. metodzie ekonomicznej integracji trans-
portu zbiorowego2. W każdym z przeanalizowanych przy-
padków podstawą istniejącego systemu taryfowego jest 
możliwość podróżowania na podstawie wspólnego, łączone-
go biletu, zarówno liniami dowozowymi, jak i koleją.

Integracja publicznego transportu zbiorowego z transportem 
kolejowym w województwie łódzkim 
Od 1 września 2019 roku w województwie łódzkim 
funkcjonuje oferta wprowadzona przez Łódzką Kolej 
Aglomeracyjną sp. z o.o. pt. „Bilet Zintegrowany ŁKA + 
PKS”. Aktualnie, od grudnia 2020 roku, oferta obejmuje 
swoim zasięgiem 449 miejscowości, które obsługiwane są 
przez przewoźników autobusowych na 39 liniach (tab. 1) 
oraz 127 stacji i przystanków kolejowych obsługiwanych 
przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną3. 

Połączenia autobusowe finansowane są z Funduszu roz-
woju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Łączna długość autobusowych linii komunikacyj-
nych wynosi 2137 km. Zasadniczym celem oferty jest za-
pewnienie transportu publicznego mieszkańcom tych regio-
nów województwa łódzkiego, które są wykluczone 
komunikacyjnie, m.in. z uwagi na brak bezpośrednich połą-
czeń kolejowych. Przewozy oferowane w ramach oferty 
„Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS” obejmują zasięgiem 
wszystkie powiaty województwa łódzkiego4. W ramach 
omawianej oferty wyznaczono miejscowości styku kolei oraz 
linii autobusowych, w których możliwe są przesiadki. Takimi 
punktami są: Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, 
Skierniewice, Łowicz Główny, Tomaszów Mazowiecki, 
Piotrków Trybunalski oraz Radomsko (rys. 1). W kooperację 
z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach oferty „Bilet 
Zintegrowany ŁKA+PKS” zaangażowanych jest łącznie sze-
ściu przewoźników autobusowych, tj.: PKS Skierniewice, 
PKS Sieradz, PKS Tomaszów Mazowiecki, PKS Łęczyca, 
PKS Bełchatów oraz Connect Bus5. Ponadto w realizacji 
oferty uczestniczy także, na wybranych trasach, również inny 

2 T. Adamkiewicz, Procesy integracji na rynku transportu miejskiego, Zeszyty Studenckie 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytety Gdańskiego „Nasze Studia”, 2019, nr 9, s. 7. 

3 Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Zintegrowane połączenia kolejowo-autobusowe ŁKA+PKS 
na terenie województwa łódzkiego 2021, Łódź 2021, s. 3. 

4 https://lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/ (dostęp: 24.04.2021).
5 Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Zintegrowane połączenia kolejowo-autobusowe ŁKA+PKS 

na terenie województwa łódzkiego 2021, Łódź 2021, s. 5.
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Linie komunikacyjne, na których wykonywane są aktualnie przewozy 
autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zintegrowane 

w ofercie „Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS”
Lp. Linia komunikacyjna

1. Tomaszów Mazowiecki – Chociw – Rawa Mazowiecka

2. Tomaszów Mazowiecki – Żelechlinek – Rawa Mazowiecka

3. Tomaszów Mazowiecki – Głuchów – Brzeziny

4. Tomaszów Mazowiecki – Będków – Czarnocin

5. Tomaszów Mazowiecki – Gapinin – Brudzewice

6. Sieradz – Szadek – Łask

7. Sieradz – Lututów – Wieruszów

8. Sieradz – Burzenin – Złoczew

9. Bełchatów – Wola Krzysztoporska – Piotrków Trybunalski

10. Bełchatów – Kalisko – Radomsko

11. Bełchatów – Szczerców – Rusiec

12. Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska

13. Skierniewice – Łyszkowice – Łowicz

14. Skierniewice – Łowicz – Kiernozia

15. Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Czerniewice

16. Łęczyca – Świnice Warckie – Uniejów

17. Łęczyca – Krośniewice – Dąbrowice

18. Łęczyca – Ozorków – Aleksandrów Łódzki

19. Piotrków Trybunalski – Tuszyn – Łódź

20. Opoczno – Przyłęk – Ciechomin

21. Opoczno – Inowłódz – Opoczno

22. Opoczno – Sławno – Tomaszów Mazowiecki

23. Opoczno – Kałek – Piotrków Trybunalski

24. Szadek – Wodzierady – Łódź

25. Wieluń – Strugi – Wieluń

26. Wieluń – Pajęczno – Osjaków

27. Wieruszów – Lututów – Wieluń

28. Działoszyn – Wieluń – Sieradz

29. Piotrków Trybunalski – Wola Krzysztoporska – Radomsko

30. Pajęczno – Strzelce Wielkie – Radomsko

31. Brzeziny – Stryków – Głowno

32. Rawa Mazowiecka – Żelechlinek – Koluszki

33. Łowicz – Wola Kałkowa – Kutno

34. Poddębice – Wartkowice – Aleksandrów Łódzki

35. Aleksandrów Łódzki – Lutomiersk – Łask

36. Szczerców – Widawa

37. Łęczyca – Łódź

38. Opoczno – Bukowiec Opoczyński – Tomaszów Mazowiecki

39. Poddębice – Lutomiersk

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne, na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego (https://lodzkie.pl/organizacja-ruchu-komunikacji/przewozy-autobusowe-2020 – dostęp: 24.04.2021). 

Rys. 1. Trasy obsługiwane transportem kolejowym oraz autobusowym w ramach oferty „Bilet 
Zintegrowany ŁKA+PKS” na terenie województwa łódzkiego 
Źródło: Zintegrowane połączenia kolejowo-autobusowe ŁKA+PKS na terenie województwa łódzkiego 2021, 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Łódź 2021, s. 2.

przewoźnik kolejowy – Polregio sp. z o.o. (obowiązuje wza-
jemne honorowanie biletów).

Należy podkreślić, że integracja połączeń autobusowych 
z transportem kolejowym nie ogranicza się wyłącznie do 
usług oferowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną 
(oraz, jak wskazano, na niektórych liniach, także Polregio). 
Uruchomienie przez województwo łódzkie linii autobuso-
wych, które pełnią rolę dowozową do stacji i przystanków 
kolejowych, umożliwia bowiem mieszkańcom regionów 
obsługiwanych przez te połączenia na korzystanie z usług 
innych przewoźników kolejowych, w tym przede wszyst-
kim przewoźnika dalekobieżnego, tj. PKP Intercity SA 
(tab. 2). 

Przykładowe kierunki kontynuacji podróży pociągami dalekobieżnymi 
PKP Intercity SA ze stacji kolejowych obsługiwanych połączeniami 

realizowanymi w ramach oferty „Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS”

Lp. Punkt styku 
autobus + kolej

Możliwe kierunki dalszej podróży pociągami  
dalekobieżnymi PKP Intercity SA

1. Łowicz 

Białystok, Bielsko-Biała Główna, Bydgoszcz Główna, Częstochowa, 
Ełk, Gdańsk Główny, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kołobrzeg, 
Kraków Główny, Kutno, Lublin Główny, Łódź Widzew, Piła Główna, 
Poznań Główny, Rzeszów Główny, Suwałki, Szczecin Główny, 
Toruń Główny, Warszawa Centralna, Włocławek, Zakopane

2. Łęczyca Kutno, Łódź Kaliska, 

3. Sieradz

Białystok, Jelenia Góra, Kalisz, Kraków Główny, Legnica, Łódź 
Kaliska, Ostrów Wielkopolski, Poznań Główny, Szczecin Główny, 
Warszawa Centralna, Wrocław Główny, Zielona Góra Główna, 
Żyrardów

4. Radomsko

Białystok, Bielsko-Biała Główna, Brzeg, Bydgoszcz Główna, 
Częstochowa, Gdańsk Główny, Gliwice, Iława Główna, Jelenia 
Góra, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Koluszki, Kraków Główny, 
Kutno, Legnica, Lublin Główny, Łódź Kaliska, Malbork, Olsztyn 
Główny, Opole Główne, Sosnowiec Główny, Toruń, Warszawa 
Centralna, Włocławek, Wrocław Główny, Zakopane

5. Piotrków 
Trybunalski

Białystok, Bielsko-Biała Główna, Bydgoszcz Główna, Częstochowa, 
Działdowo, Gdańsk Główny, Gliwice, Iława Główna, Jelenia Góra, 
Katowice, Kraków Główny, Lublin Główny, Łódź Kaliska, Malbork, 
Olsztyn Główny, Opole Główne, Radomsko, Sosnowiec Główny, Toruń 
Główny, Warszawa Centralna, Włocławek, Wrocław Główny, Zakopane

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy udostępnionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
(https://portalpasazera.pl/Plakaty – dostęp: 24.04.2021). 

Skutkiem integracji taryfowej w ramach oferty „Bilet 
Zintegrowany ŁKA+PKS” jest więc również zapewnienie 
możliwości podróżowania koleją w kierunku większości 
miast wojewódzkich w Polsce, w tym tak istotnych ośrod-
ków miejskich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, 
Wrocław czy Szczecin. Ponadto oferta „Bilet Zintegrowany 
ŁKA+PKS” umożliwia także dostęp do najważniejszych 
ośrodków miejskich dla wymiany pasażerskiej na terenie 
województwa łódzkiego, takich jak: Łódź, Skierniewice, 
Łowicz, Koluszki czy Kutno6.

6 Urząd Transportu Kolejowego, Wymiana pasażerska w 2019 r. Funkcjonowanie kolei 
w województwach, Warszawa 2021, s. 29.



5

TransporT miejski i regionalny 07-08 2021

Tabela 2. 

Oferta „Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS” z perspektywy 
pasażera, oprócz omówionego już zwiększenia dostępności 
publicznego transportu zbiorowego, zapewnia również ko-
rzystniejsze warunki taryfowe podróży. Podróżny odbywa-
jący przejazd na podstawie takiego zintegrowanego biletu 
ponosi jedną, nawet o 20% niższą opłatę niż w przypadku 
nabycia odrębnych biletów, tj. na przejazd autobusem PKS 
oraz koleją (tab. 3)7. 

Bilety w ofercie „Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS” do-
stępne są w sprzedaży w autobusach PKS, pociągach oraz 
platformach internetowych Koleo8 i SkyCash9.

Projekt integracji taryfowej, o którym mowa, postrze-
gany jest jako innowacyjne podejście do organizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego oraz zwiększania jego do-
stępności dla obszarów wykluczonych transportowo. Wyrazem 
tego było przyznanie nagrody głównej temu projektowi 
w Konkursie im. inż. Józefa Nowkuńskiego podczas Między-
narodowych Targów TRAKO 201910.

Projekt „Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS” może być rów-
nież czynnikiem zwiększającym wskaźnik wykorzystania ko-
lei w podróżach mieszkańców województwa łódzkiego. 
Według najbardziej aktualnych danych, województwo łódz-
kie plasuje się na piątym miejscu w skali kraju, ze współczyn-
nikiem 5,7 przejazdów koleją na jednego mieszkańca w cią-
gu roku (średnia w skali kraju to 8,1 przejazdów; najwyższy 
wskaźnik osiągnęło województwo pomorskie, tj. 24,8 prze-
jazdów, a najniższy województwo lubelskie, tj. 1,9 przejazdu 
na jednego mieszkańca w roku)11. Przedstawione dane odno-
szą się do 2018 roku. Ich aktualizacja będzie więc okazją do 
analizy, czy i w jaki sposób oferta „Bilet Zintegrowany 
ŁKA+PKS” przyczyniła się do zmiany zachowań komunika-
cyjnych mieszkańców województwa łódzkiego. 

Integracja publicznego transportu zbiorowego  
z transportem kolejowym w województwie małopolskim 
Autobusowe Linie Dowozowe (ALD) uruchomione zostały 
w 2014 roku na zlecenie Kolei Małopolskich sp. z o.o.12. 
W aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy (14 marca– 
12 czerwca 2021) kursują trzy linie ALD (tab. 4). 

7 https://lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/ (dostęp: 24.04.2021). 
8 https://koleo.pl/ (dostęp: 24.04.2021). 
9 https://www.skycash.com/ (dostęp: 24.04.2021). 
10 Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport roczny 2019, Łódź 2020, s. 26.
11 Urząd Transportu Kolejowego, Kolej w województwach – wykorzystanie i polityka 

transportowa, Warszawa 2019, s. 10.
12 M. Szpórnóg, Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozowymi na terenie gmin Wie-

liczka, Świątniki Górne oraz Gdów, „Transport Miejski i Regionalny”, 2019, nr 9, s. 19.

Przeważająca część kursów realizowanych autobusami 
ALD, obsługiwanymi przez lokalnych przewoźników, sko-
munikowana jest w porannym i popołudniowym szczycie 
komunikacyjnym z pociągami Kolei Małopolskich na linii 
SKA1 relacji Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny 
– Kraków Lotnisko/Airport. Połączenie kolejowe obsługuje 
następujące stacje i przystanki: Wieliczka Rynek Kopalnia, 
Wieliczka Park, Wieliczka Bogucice, Kraków Bieżanów 
Drożdżownia, Kraków Bieżanów, Kraków Prokocim, Kraków 
Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Główny, Kraków Łobzów, 
Kraków Bronowice, Kraków Młynówka, Kraków Zakliki, 
Kraków Olszanica, Kraków Lotnisko/Airport (rys. 2)13. 

Głównym celem uruchomienia ALD było zwiększenie 
dostępności linii kolejowej SKA1 oraz zachęcenie miesz-
kańców miejscowości położonych na południowym wscho-
dzie względem Krakowa do korzystania z transportu pu-
blicznego14. Pociągi linii SKA1 ze stacji Wieliczka Rynek 
Kopalnia do centrum Krakowa (stacja Kraków Główny) 
dojeżdżają w około 25 minut, natomiast do stacji końcowej 
(Kraków Lotnisko/Airport – w niecałe 50 minut)15. 

13 Zgodnie z rozkładem jazdy udostępnionym przez Koleje Małopolskie: https://
malopolskiekoleje.pl/index.php/trasy/wieliczka-rynek-kopalnia-krakow-glowny-
krakow-lotnisko-airport (dostęp: 24.04.2021). 

14 A. Ciastoń-Ciulkin, Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia 
w aglomeracji krakowskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 2018, nr 2, s. 26.

15 Na podstawie: https://portalpasazera.pl/Plakaty (dostęp: 24.04.2021). 

Tabela 3

Przykładowe wysokości cen biletów w taryfie „Bilet Zintegrowany 
ŁKA+PKS” oraz poza tą taryfą

Relacja
Opłata za przejazd w ta-
ryfie „Bilet Zintegrowany 

ŁKA+PKS”

Opłata za przejazd autobusem 
PKS oraz koleją poza taryfą 

„Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS”
Łódź – Skierniewice – 
Rawa Mazowiecka 20,00 zł 22,00 zł (14 zł bilet ŁKA + 8 zł 

bilet PKS)
Łódź – Skierniewice – 
Bolimów 18,80 zł 22,50 zł (14 zł bilet ŁKA + 8,50 

zł bilet PKS)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŁKA (https://lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/ –  
dostęp: 24.04.2021).

Tabela 4. 

Aktualnie funkcjonujące ALD uruchamiane  
na zlecenie Kolei Małopolskich

Numer linii Relacja Wybrane przystanki

B1
Wieliczka Rynek Kopalnia – 
Byszyce – (Świątniki Górne) – 
Wieliczka Rynek Kopalnia

Wieliczka, Różnowa, Siercza, Koźmice 
Wielkie, Gorzków, Byszyce, Świątniki Górne

R1
Wieliczka Rynek Kopalnia – 
Grajów – (Świątniki Górne) – 
Wieliczka Rynek Kopalnia

Wieliczka, Rożnowa, Pawlikowice, Koźmice 
Małe, Raciborsko, Grajów, Byszyce, Świątniki 
Górne

D1
Wieliczka Rynek Kopalnia – 
Hucisko – (Świątniki Górne) – 
Wieliczka Rynek Kopalnia

Wieliczka, Rożnowa, Mietniów, Chorągwica, 
Grajów, Dobranowice, Hucisko, Byszyce, 
Świątniki Górne

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Koleje Małopolskie ( https://malopol-
skiekoleje.pl/index.php/trasy/autobusowe-linie-dowozowe – dostęp: 24.04.2021). 

Rys. 2. Fragment schematu linii kolejowych obsługiwanych przez Koleje Małopolskie (kolo-
rem błękitnym oznaczono linię SKA1 zintegrowaną z ALD) 
Źródło: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/TK/schemat/schemat%202019.pdf (dostęp: 24.04.2021).
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Cena biletu jednorazowego na odcinku Wieliczka Rynek 
Kopalnia – Kraków Główny wynosi 4 zł. Możliwe jest rów-
nież skorzystanie z biletu zintegrowanego, ważnego na po-
ciąg oraz komunikację miejską na terenie gminy Kraków, 
ważnego przez 70 minut, w wysokości 7 zł16. Natomiast 
koszt przejazdu na odcinku wybranej linii ALD wynosi: 
w taryfie normalnej – 3,60 zł (bilet ważny 2 godziny), w ta-
ryfie dla seniorów – 2,50 zł17. Dostępne są również bilety 
miesięczne. 

Koleje Małopolskie zapowiadają rozwój projektu ALD. 
Przewozy realizowane przez ten podmiot mają mieć jeszcze 
bardziej multimodalny charakter i bazować na wspólnym, 
taryfowo-biletowym systemie, opierającym się na Małopol-
skiej Karcie Aglomeracyjnej18. W 2022 roku przewoźnik 
planuje obsługiwać aż 12 linii dowozowych (tab. 5). 

Ponadto przewoźnik planuje zakup własnych autobu-
sów, którymi będzie obsługiwał nowe, planowane linie 
w ramach ALD. Koleje Małopolskie zamierzają dokonać 
zakupu przy wsparciu środków finansowych w kolejnej 
perspektywie unijnej, a nabyty tabor wykorzystywać rów-
nież do obsługi Zastępczej Komunikacji Autobusowej19.

Rozwój oferty integrującej połączenia kolejowe i auto-
busowe jest jednak uzależniony od sytuacji epidemicznej. 
W kwietniu 2020 roku, w związku z wprowadzonymi 
ograniczeniami przewozowymi oraz brakiem zainteresowa-
nia ze strony pasażerów, funkcjonowanie ALD zostało okre-

16 https://malopolskiekoleje.pl/index.php/trasy/wieliczka-rynek-kopalnia-krakow-
glowny-krakow-lotnisko-airport (dostęp: 24.04.2021). 

17 Koleje Małopolskie, Warunki stosowania oferty specjalnej „Taryfa Wielicka”, 
https://malopolskiekoleje.pl/images/Oferty/2021–01/20210115_KMDHg_
Taryfa_Wielicka_od_18012021_PB.pdf (dostęp: 24.04.2021). 

18 J. Madrjas, Koleje Małopolskie kupią autobusy, żeby dowieźć więcej ludzi do pociągów, 
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/koleje-malopolskie-kupia-autobusy-zeby-
dowiezc-wiecej-ludzi-do-pociagow--101948.html (dostęp: 24.04.2021). 

19 J. Madrjas, Koleje Małopolskie kupią autobusy, żeby dowieźć więcej ludzi do pociągów, 
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/koleje-malopolskie-kupia-autobusy-zeby-
dowiezc-wiecej-ludzi-do-pociagow--101948.html (dostęp: 24.04.2021). 

sowo zawieszone20. Ponadto w opinii publicznej pojawiły 
się negatywne opinie dotyczące jakości przewozów wyko-
nywanych aktualnie w ramach ALD na zlecenie Mało-
polskiego Urzędu Marszałkowskiego21.

Jak wynika z dotychczasowych badań, ALD urucho-
mione przez Koleje Małopolskie spowodowały zwiększenie 
obszaru oddziaływania linii kolejowej z 11,5 tysiąca 
do 50 tysięcy mieszkańców. Z połączeń autobusowych 
średnio w każdej dobie korzysta około 750 pasażerów, 
z czego 60% z nich podróżuje w systemie łączonym (tj. ko-
lej + autobus)22. Rozwiązanie transportowe, o którym mowa, 
przyczyniło się również do rozwoju węzła przesiadkowego, 
jakim jest Wieliczka Rynek Kopalnia, w skład którego 
wchodzi m.in. parking Park&Ride23.

 
Integracja publicznego transportu zbiorowego  
z transportem kolejowym w województwie mazowieckim 
Przykładem linii autobusowych, pełniących funkcję dowo-
zową do kolei, w województwie mazowieckim są, funkcjo-
nujące od 2009 roku linie lokalne „L”, uruchamiane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie we współpracy 
z gminami ościennymi względem Warszawy. Połączenia ob-
sługiwane są przez różnych przewoźników autobusowych. 
W autobusach linii lokalnych „L” honorowane są wybrane 
bilety ZTM (od dobowego wzwyż). Pasażerowie podróżują-
cy liniami lokalnymi „L” mogą korzystać ze skomunikowań 
z pociągami Kolei Mazowieckich-KM sp. z o.o. W pocią-
gach tych obowiązuje ten sam zakres biletów ZTM co w li-
niach lokalnych „L”24. 

Aktualnie funkcjonuje 49 linii lokalnych „L”, uruchamia-
nych we współpracy z 18 gminami ościennymi (tab. 6).

W zasięgu autobusów i pociągów Warszawskiego 
Transportu Publicznego mieszka około 2,5 mln osób, a cał-
kowita liczba gmin metropolii warszawskiej, współtworzą-
cych ten zintegrowany system transportowy, wynosi 3425. 
Organizacja przetargów, wybór przewoźników oraz kon-
strukcja rozkładu jazdy należą do ZTM w Warszawie, nato-
miast samorządy gminne, które biorą udział w organizacji 
przewozów, zobowiązane są do przygotowania infrastruk-
tury przystankowej. Linie lokalne „L” finansowane są w 80% 
ze środków gmin, a w 20% ze środków ZTM w Warszawie26.

20 K. Fiszer, Koleje Małopolskie bez autobusów dowozowych. Koronawirus i nierozstrzygnięty 
przetarg, https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/koleje-malopolskie-bez-
autobusow-dowozowych-koronawirus-i-nierozstrzygniety-przetarg-64378.html 
(dostęp: 24.04.2021). 

21 J. Białek, Wieliczka. Pasażerowie narzekają na jakość Autobusowych Linii Dowozowych. 
Przewoźnik twierdzi, że wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, https://dziennik-
polski24.pl/wieliczka-pasazerowie-narzekaja-na-jakosc-autobusowych-linii-
dowozowych-przewoznik-twierdzi-ze-wszystko-funkcjonuje-tak-jak/ar/c1-
15565350 (dostęp: 24.04.2021). 

22 A. Ciastoń-Ciulkin, Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia 
w aglomeracji krakowskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 2018, nr 2, s. 30.

23 M. Szpórnóg, Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozowymi na terenie gmin 
Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów, „Transport Miejski i Regionalny”, 2019, 
nr 9, s. 25.

24 https://www.wtp.waw.pl/integracje/bilet-ztm-w-gminach/ (dostęp: 24.04.2021). 
25 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-elki-wracaja-na-tra-

sy-65027.html (dostęp: 24.04.2021). 
26 https://warszawa19115.pl/-/linie-lokalne-l-i-ich-operatorzy (odczyt z dn. 24 kwiet-

nia 2021 r.).

Źródło: W. Urbanowicz, Koleje Małopolskie z dwunastoma liniami dowozowymi do pociągów, (https://www.
transport-publiczny.pl/wiadomosci/koleje-malopolskie-z-dwunastoma-liniami-dowozowymi-do-pociagow-68311.
html – dostęp: 24.04.2021). 

Autobusowe Linie Dowozowe planowane do uruchomienia w 2022 r. 
przez Koleje Małopolskie

Lp. Relacja
1. Świątniki Górne UMiG – Byszyce Pętla – Wieliczka Rynek Kopalnia
2. Świątniki Górne UMiG – Grajów V Boisko – Wieliczka Rynek Kopalnia
3. Świątniki Górne UMiG – Hucisko I – Wieliczka Rynek Kopalnia
4. Myślenice – Świątniki Górne – Byszyce Pętla – Wieliczka Rynek Kopalnia
5. Dobczyce – Grajów V Boisko – Wieliczka Rynek Kopalnia
6. Łapanów – Gdów – Hucisko I – Wieliczka Rynek Kopalnia
7. Proszowice – Słomniki
8. Limanowa – Nowy Wiśnicz – Bochnia
9. Szczurowa – Bochnia
10. Koszyce – Brzesko
11. Tarnów – Bochnia

12. Podłęże P&R Północ – Niepołomice P&R Centrum – Wola Batorska P&R – Chobot – 
Ispina – Nowe Brzesko

Tabela 5
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Charakterystyczną cechą linii lokalnych „L” jest tabor 
obsługujący połączenia uruchamiane na tych liniach. W od-
różnieniu od pozostałych autobusów i tramwajów, które 
mają barwę żółto-czerwoną, autobusy obsługujące linie lo-
kalne „L” są koloru niebieskiego, co ułatwia pasażerom ich 
identyfikację. 

Wśród działań promujących transport publiczny w wo-
jewództwie mazowieckim należy wskazać również przystą-
pienie przez samorząd województwa do realizacji projektu 
upowszechniającego mobilność wśród młodzieży i doro-
słych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do eu-
ropejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego. 
Jednym z celów projektu jest współpraca z mieszkańcami 
obszarów wiejskich przy opracowywaniu koncepcji i wdra-
żaniu innowacyjnych rozwiązań transportowych, które 
będą spełniały oczekiwania pasażerów29.

Integracja publicznego transportu zbiorowego  
z transportem kolejowym w województwie pomorskim
W województwie pomorskim przykładem integracji linii  
autobusowych z transportem kolejowym jest współpraca po-
między Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, PKP Szybką 
Koleją Miejską w Trójmieście sp. z o.o. i Polregio sp. z o.o., 
Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządem 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Miejskim Zakładem 
Komunikacji w Wejherowie oraz Metropolitalnym Związ-
kiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, w skład które-
go wchodzi łącznie 14 miast i gmin. Związek, o którym 
mowa, utworzono w 2006 roku, choć pierwsze działania 
integracyjne w tym zakresie podejmowano już na początku 
lat 90. ubiegłego wieku (tab. 7)30.

29 Urząd Transportu Kolejowego, Kolej w województwach – wykorzystanie i polityka 
transportowa, Warszawa, 2019, s. 17.

30 Szerzej na ten temat zob. M. Łada, Integracja taryfowa w obszarach metropolitalnych 
jako istotny element kształtowania oferty transportu zbiorowego, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2015, nr 11, s. 28–30.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Warszawskiego Transportu Publicznego ( https://www.wtp.
waw.pl/integracje/bilet-ztm-w-gminach/ – odczyt z dn. 24 kwietnia 2021 r.).

Lp. Numer  
linii

Linia uruchamiana na 
podstawie uchwały rady 
gminy lub zarządzenia 

burmistrza gminy

1. L-1 Lesznowola

2. L-2 Piaseczno

3. L-3 Lesznowola

4. L-4 Lesznowola

5. L-5 Piaseczno

6. L-6 Stare Babice

7. L-7 Stare Babice

8. L-8 Nieporęt

9. L-9 Wieliszew

10. L-10 Wieliszew

11. L-11 Wieliszew

12. L-12 Piaseczno

13. L-13 Piaseczno

14. L-14 Konstancin-Jeziorna

15. L-15 Konstancin-Jeziorna

16. L-16 Konstancin-Jeziorna

17. L-17 Prażmów

18. L-18 Izabelin

19. L-19 Prażmów

20. L-20 Otwock, Wiązowna

21. L-21 Konstancin-Jeziorna

22. L-23 Piaseczno

23. L-24 Piaseczno

24. L-25 Piaseczno

25. L-26 Kobyłka

Lp. Numer  
linii

Linia uruchamiana na 
podstawie uchwały rady 
gminy lub zarządzenia 

burmistrza gminy

26. L-27 Kobyłka

27. L-28 Góra Kalwaria

28. L-29 Kampinos

29. L-30 Góra Kalwaria

30. L-31 Nieporęt

31. L-32 Piaseczno

32. L-33 Nieporęt

33. L-34 Jabłonna

34. L-35 Wołomin

35. L-36 Wołomin

36. L-37 Wołomin

37. L-38 Wołomin

38. L-39 Piaseczno

39. L-40 Radzymin

40. L-41 Jabłonna

41. L-42 Konstancin-Jeziorna

42. L-43 Zielonka

43. L-44 Zielonka

44. L-45 Radzymin

45. L-46 Zielonka

46. L-47 Sulejówek

47. L-48 Sulejówek

48. L-49 Jabłonna

49. L-52 Piaseczno

Aktualnie funkcjonujące linie lokalne „L”, z uwzględnieniem  
samorządów, które podjęły uchwały o ich uruchomieniu

Tabela 6

Funkcjonowanie linii lokalnych „L” oraz ich integracja 
z transportem kolejowym znacząco wpływa na dostępność 
transportową dużej części Mazowsza (rys. 3). Przyjęty mo-
del organizacji tych linii komunikacyjnych jest również re-
akcją na zawieszanie lub likwidowanie połączeń realizowa-
nych wcześniej przez przedsiębiorstwa PKS. Linie lokalne 
„L”, poprzez integrację z transportem kolejowym, umożli-
wiają zarówno codzienne, szybkie podróże27, przede wszyst-
kim do miejsc pracy i nauki w aglomeracji warszawskiej, 
ale również stwarzają możliwość korzystania z dalekobież-
nych połączeń kolejowych. Przykładowo, linie lokalne „L” 
nr 9, 10, 11, 34 i 41 obsługują przystanek Legionowo. Ze 
stacji kolejowej Legionowo można kontynuować podróż 
koleją m.in. do stacji Bielsko-Biała Główna, Częstochowa, 
Gdańsk Główny, Gliwice, Iława Główna, Katowice, Kielce, 
Kołobrzeg, Koszalin, Kraków Główny, Łódź Fabryczna, 
Malbork, Mława, Olsztyn Główny, Przemyśl Główny, 
Radom, Rzeszów Główny, Słupsk, Warszawa Centralna, 
Warszawa Lotnisko Chopina, Zakopane28. 

27 K. Świaniewicz, T. Rokicki, Rozwój komunikacji miejskiej w Warszawie w opinii jej 
użytkowników, „Ekonomika i Organizacja Logistyki”, 2016, nr 1(2), s. 95.

28 Zgodnie z plakatowym rozkładem jazdy udostępnionym przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, https://portalpasazera.pl/Plakaty (dostęp: 24.04.2021). 

Rys. 3. Fragment układu połączeń kolejowych obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie w obrę-
bie aglomeracji warszawskiej; wybrane przystanki skomunikowane są z liniami lokalnymi „L”
Źródło: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/schemat-linii-kolejowych-do-pobrania#site (dostęp: 24.04.2021). 
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Zadaniem Metropolitalnego Związku Komunikacyj-
nego Zatoki Gdańskiej jest m.in. kształtowanie wspólnej 
polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właści-
wego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego 
w postaci biletu metropolitalnego. Związek m.in. emituje 
i dystrybuuje bilety metropolitalne, uchwala ceny i taryfy 
dotyczące biletów metropolitalnych oraz rozlicza przycho-
dy z tych biletów (tab. 8)31. 

Taryfa obejmuje bilety jednorazowe i okresowe, w tym 
bilety łączone. Bilety łączone występują w czterech głów-
nych wariantach, zależnych od zakresu obowiązywania oraz 
podmiotów, które wykonują usługi przewozowe. 

Jak wynika z przedstawionych zasad honorowania bile-
tów, integracja taryfowa w ramach omawianego przykładu 
ma ścisły związek z transportem kolejowym. PKP SKM 
w Trójmieście pełni istotną rolę w obsłudze komunikacyjnej 
obszaru metropolitalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz 
ościennych miast i gmin. Jak wynika z najbardziej aktual-
nych danych, udział tego przewoźnika w ogólnej liczbie 
przewiezionych pasażerów koleją w Polsce w 2020 roku 
wyniósł 12,09%, co plasuje ten podmiot na czwartej pozy-
cji wśród wszystkich pasażerskich przewoźników kolejo-
wych w Polsce32. 

Co istotne, województwo pomorskie, m.in. za sprawą 
omawianego przykładu integracji taryfowej, zajmuje pierw-
sze miejsce wśród innych województw, jeśli chodzi o wskaź-
nik wykorzystania kolei na jednego mieszkańca wojewódz-
twa. Średnio w roku każdy mieszkaniec województwa 
pomorskiego podróżuje koleją 24,8 razy (średnia w Polsce: 
8,1 podróży). 

Udział pasażerskich przewozów kolejowych o charakte-
rze regionalnym i aglomeracyjnym w województwie po-
morskim wynosi aż 93% (53,5 mln pasażerów w roku). 
Wskazuje się, że jednym z kluczowych celów realizowa-
nych w polityce transportowej województwa jest planowa-
nie i budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
w obszarze metropolitalnym wraz z trasami dojazdowymi 
i liniami dowozowymi czy budowa systemu roweru metro-
politalnego, jak również stworzenie cyklicznego rozkładu 
jazdy, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów 
i konsultacje funkcjonowania transportu publicznego 
w aglomeracji trójmiejskiej w zespołach roboczych, których 
pracą koordynuje Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej33. 

Zintegrowane węzły przesiadkowe mają istotne znacze-
nie dla sukcesu przewozowego na obszarze aglomeracji 
trójmiejskiej (tab. 9). Przy stacjach i przystankach kolejo-
wych obsługiwanych m.in. przez PKP SKM w Trójmieście 

31 Por. § 7 Uchwały nr 29/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komu-
nikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: ogło-
szenia tekstu jednolitego statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej, http://bip.mzkzg.org/?k=5&p=590 (dostęp: 25.04.2021). 

32 Urząd Transportu Kolejowego, Podsumowanie 2020. Przewozy pasażerskie 
i towarowe, Warszawa, 2021, s. 7, https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/
opracowania-urzedu-tran/16653,Podsumowanie-2020-przewozy-pasazerskie-i-
towarowe.html (dostęp: 25.04.2021). 

33 Ibidem, s. 15.

Tabela 8

Tabela 7

Miasta i gminy tworzące Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej

Lp. Miasta i gminy wchodzące w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej

1. Miasto Gdańsk

2. Miasto Gdynia

3. Gmina Kolbudy

4. Gmina Kosakowo

5. Gmina Luzino

6. Gmina Pruszcz Gdański

7. Miasto Pruszcz Gdański

8. Miasto Reda

9. Miasto Rumia

10. Miasto Sopot

11. Gmina Szemud

12. Gmina Wejherowo

13. Miasto Wejherowo

14. Gmina Żukowo

Źródło: Uchwała nr 29/2018 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (http://bip.mzkzg.org/?k=5&p=590 – dostęp: 25.04.2021). 

Rodzaje biletów łączonych MZKZG i zasady ich honorowania
Lp. Rodzaj biletu Szczegóły

1. Bilet łączony 
Gdańsk-Sopot

Obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni w granicach admini-
stracyjnych Gdańska i Sopotu (wymaga również jednoczesnego za-
kupu biletu promocyjnego biletu PKP SKM w Trójmieście i Polregio).
Sprzedawany łącznie i  jednocześnie z  biletem uprawniającym  
do przejazdów pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio na 
odcinkach, których krańce wyznaczają w Gdańsku stacje Gdańsk 
Lipce i Gdańsk Osowa, a w Sopocie stacja Sopot Kamienny Potok. 
Uprawnia do przejazdu autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM 
w Gdańsku i ZKM w Gdyni na terenie Gdańska i Sopotu.

2. Bilet łączony 
Gdynia-Sopot

Obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni w granicach admini-
stracyjnych Gdyni i Sopotu (wymaga również jednoczesnego zaku-
pu biletu promocyjnego biletu PKP SKM w Trójmieście i Polregio). 
Sprzedawany łącznie i jednocześnie z biletem uprawniającym  
do przejazdów pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz POLREGIO 
na odcinkach, których krańce wyznaczają w Gdyni stacje Gdynia 
Cisowa i Gdynia Karwiny, a w Sopocie stacja Sopot Wyścigi. 
Uprawnia do  przejazdu autobusami i  trolejbusami ZKM w  Gdyni  
i ZTM w Gdańsku na terenie Gdyni i Sopotu.

3.
Sieciowy 
jednego 
organizatora

Obowiązuje w ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo 
(wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM  
w Trójmieście i POLREGIO. Sprzedawany łącznie i jednocześnie z bile-
tem uprawniającym do przejazdów pociągami PKP SKM w Trójmieście 
oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje 
Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo i Babi Dół. Uprawnia do prze-
jazdu autobusami i  tramwajami ZTM w  Gdańsku albo autobusami  
i trolejbusami ZKM w  Gdyni albo autobusami MZK Wejherowo. 
Umożliwia podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych 
oraz uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek na  wszystkich  
liniach ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo.

4. Na cały obszar 
MZKZG

Obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo  
(wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu PKP SKM 
w  Trójmieście i POLREGIO). Sprzedawany łącznie i jednocześnie  
z biletem uprawniającym do  przejazdów pociągami PKP SKM 
w Trójmieście oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyzna-
czają stacje Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo i Babi Dół. 
Uprawnia do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM 
w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Jest biletem umożliwia-
jącym podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych oraz 
uprawniającym do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich 
liniach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.

Źródło: https://mzkzg.org/taryfa-biletow-laczonych (dostęp: 25.04.2021). 
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tworzone są pętle tramwajowe, autobusowe i trolejbusowe. 
Wybrane stacje i przystanki umożliwiają kontynuowanie 
podróży koleją dalekobieżną (PKP Intercity) oraz bezpo-
średnie dotarcie do portu lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy (Pomorska Kolej Metropolitalna). 

Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, możliwe jest zinte-
growanie przewozów autobusowych z transportem kolejo-
wym, zarówno na obszarach metropolii i aglomeracji, jak 
również na terenie całych województw. 

Powszechnie stosowanym rodzajem integracji, a jedno-
cześnie najbardziej korzystnym z perspektywy pasażera, 
jest integracja taryfowa. Wspólny bilet, dostępny w możli-
wie szerokiej liczbie kanałów dystrybucji, jest podstawą 
efektywnej i rzeczywiście dostępnej oferty przewozowej. 

W województwach, w których zintegrowano transport 
kolejowy z transportem miejskim, wskaźnik wykorzystania 
kolei (tj. liczba podróży koleją w roku na jednego miesz-
kańca województwa) jest wyższy. Przykładem tego jest wo-
jewództwo pomorskie, zajmujące pierwsze miejsce wśród 
innych województw w Polsce. 

Autobusowe linie dowozowe do kolei mogą pełnić taką 
samą rolę, jaką spełniają dopływy rzek, tj. mniejszymi poto-
kami zasilać i tworzyć zasadnicze, główne nurty. Prawidłowo 
zintegrowany transport kolejowy oraz transport autobusowy 
(miejski, regionalny, aglomeracyjny, metropolitalny) mogą 
być istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego oraz czyn-
nikiem mającym decydujący wpływ przy wyborze środka 
transportu przez mieszkańców regionów. 

Odtwarzanie przewozów autobusowych na liniach, któ-
re zostały zlikwidowane, przy wsparciu finansowym ze 
środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, przy jednoczesnej 
integracji tych linii z transportem kolejowym, może być 
skutecznym sposobem na zmniejszenie skali wykluczenia 
transportowego wybranych regionów kraju. 

Kluczowymi czynnikami sukcesu, które decydują o sku-
teczności procesów integracyjnych w transporcie publicz-
nym, są przede wszystkim: wspólne taryfy, przejrzysta in-
formacja pasażerska, skoordynowany rozkład jazdy i założo ne 

skomunikowania oraz architektoniczna, cyfrowa i komu-
nikacyjno-informacyjna dostępność usług dla osób z nie-
pełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poru-
szania się. 

Literatura
1. Adamkiewicz T., Procesy integracji na rynku transportu miejskiego, 

Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwer sytety 
Gdańskiego „Nasze Studia”, 2019, nr 9.

2. Bocheński T., Badania dostępności transportowej ze szczególnym 
uwzględnieniem kolei [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy 
badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sosnowiec 2018.

3. Ciastoń-Ciulkin A., Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejo-
wej Wieliczka Rynek-Kopalnia w aglomeracji krakowskiej, „Trans-
port Miejski i Regionalny”, 2018, nr 2.

4. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę 
XXI w., „Technika Transportu Szynowego”, 2011, nr 5–6.

5. Kłosowski K., Prawo pasażera do informacji – uwagi na tle prze-
pisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym [w:] M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsu-
mentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy, 
Warszawa 2016.

6. Koźlak A., Pawłowska B., Współczesne wyzwania europejskiej 
polityki transportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu 2016, nr 450.

7. Łada M., Integracja taryfowa w obszarach metropolitalnych jako 
istotny element kształtowania oferty transportu zbiorowego, „Trans-
port Miejski i Regionalny”, 2015, nr 11.

8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport roczny 2019, Łódź 2020.
9. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Zintegrowane połączenia kolejowo-

-autobusowe ŁKA+PKS na terenie województwa łódzkiego 2021, 
Łódź 2021.

10. Massel A., Cykliczne rozkłady jazdy pociągów, „Technika Trans-
portu Szynowego”, 2006, nr 3.

11. Michałowska M., Tomanek R., Integracja systemów transporto-
wych jako przedmiot badań naukowych, „Logistyka”, 2006, nr 2.

12. Ryndziewicz M., Ocena wybranych zapisów wojewódzkich planów 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod 
względem możliwości skutecznego kształtowania oferty przewozowej 
w transporcie kolejowym, „Internetowy Kwartalnik Antymono-
polowy i Regulacyjny”, 2015, nr 1 (4).

13. Starowicz W., Sytuacja prawna zarządzania transportem zbioro-
wym w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej – zadania samorzą-
dów w zakresie transportu zbiorowego, „Technika Transportu 
Szynowego”, 2013, nr 11.

14. Szpórnóg M., Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozo-
wymi na terenie gmin Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów, 
„Transport Miejski i Regionalny 2019”, nr 9.

15. Świaniewicz K., Rokicki T., Rozwój komunikacji miej skiej 
w Warszawie w opinii jej użytkowników, „Ekonomika i Organi-
zacja Logistyki”, 2016, nr 1(2).

16. Kolej w województwach – wykorzystanie i polityka transportowa, 
Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2019.

17. Wymiana pasażerska w 2019 r. Funkcjonowanie kolei w woje-
wództwach, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2021.

18. Zamkowska S., Problemy integracji w transporcie pasażerskim, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekono-
miczne Problemy Usług 60, 2018, nr 604.

Przystanki zintegrowane kolej/autobus/tramwaj/trolejbus
Lp. Przystanek/stacja kolejowa Możliwość kontynuowania podróży

1. Sopot Kamienny Potok Linie autobusowe ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni (np. 122, 
177, 187)

2. Gdynia Redłowo Linie autobusowe (np. 109, 182) i trolejbusowe (np. 27) 
ZKM w Gdyni 

3. Gdańsk Żabianka AWFiS Linie autobusowe (np. 148) i tramwajowe (np. 2, 5, 6) 
ZTM w Gdańsku

4. Gdańsk Oliwa Linie autobusowe (np. 127, 143, 199), pociągi daleko-
bieżne PKP Intercity, pociągi regionalne Polregio

5. Gdańsk Strzyża

Linie tramwajowe (np. 2, 4, 9) i autobusowe (np. 149, 
249) ZTM w Gdańsku, pociągi PKM (w tym w kierunku 
portu lotniczego), pociągi PKP SKM w Trójmieście, 
pociągi regionalne Polregio

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych (https://portalpasazera.pl/
Plakaty – dostęp: 25.04.2021) oraz MZKZG (https://mzkzg.org/schematy-komunikacyjne – dostęp: 25.04.2021). 

Tabela 9



TransporT miejski i regionalny 07-08 2021

10

MIŁOSZ BATORSKI
mgr, Euvic Sp. z o. o.  
ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,  
e-mail: milbat@onet.pl

Streszczenie: Idea pojazdów autonomicznych cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród kierowców i pasażerów samochodów 
osobowych. Wzmożone zainteresowanie zaobserwować można również 
w jednostkach transportu zbiorowego. W artykule zgłębiono zagadnie-
nie autonomiczności pojazdów oraz historię, rozwój i przyszłość samej 
idei. Wyszczególniono poziomy autonomiczności pojazdów oraz przy-
bliżono lęki, nawyki, przyzwyczajenia i oczekiwania kierowców wzglę-
dem transportu autonomicznego. Przedstawiono przykładowe rozwią-
zania oraz działania pilotażowe wybranych jednostek transportowych 
w Polsce i na świecie. Oprócz tego zaprezentowano zarys mechanizmów 
sterujących pojazdem (samochodem) autonomicznym oraz przykła-
dy systemów używanych w AV. Opisano problemy stojące na drodze 
upowszechnieniu się idei AV oraz nowe możliwości, jakie niosą pojazdy 
autonomiczne. Poddano też dogłębnej analizie wady i zalety potencjal-
nego powszechnego korzystania z pojazdów autonomicznych.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, pojazd auto-
nomiczny.

Pojazdy autonomiczne  
w miejskim transporcie zbiorowym1

Autonomiczność pojazdów w ujęciu teoretycznym
Jak wspomniano we wstępie, na autonomiczność pojazdów 
składa się spektrum poziomu autonomiczności. Na pod-
stawie tego poziomu można określić stopień „uniezależnie-
nia” pojazdu od ludzkiej ingerencji i nadzoru. Powszechnie 
uznaje się pięć lub sześć różnych poziomów autonomii po-
jazdów. W artykule przedstawiono pięć poziomów autono-
mii [1] (rys. 1): 

•	 Poziom 0 (brak automatyzacji): kierowca sprawuje 
całkowita kontrolę nad podstawowymi funkcjami 
pojazdu (hamowanie, sterowanie, napęd) przez cały 
czas trwania przejazdu. Na kierowcy spoczywa rów-
nież obowiązek dbania o bezpieczeństwo przejazdu, 
tj. obserwowanie drogi i omijanie przeszkód.

•	 Poziom 1 (automatyzacja wybranej funkcji wymaga-
nej w prowadzeniu pojazdu): tzw. Function-specific au-
tomation, czyli skupienie się na automatyzacji jednej 
lub większej liczby funkcji kontroli pojazdu. W przy-
padku automatyzacji wielu funkcji kontrolnych jed-
nocześnie, powinny one działać niezależnie od siebie. 
Kierowca głównie sprawuje wciąż kontrolę nad po-
jazdem i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prze-
jazdu, ale ma możliwość oddania kontroli nad daną 
funkcją (np. ACC, Adaptive Cruise Control). Pojazd au-
tomatycznie przejmuje kontrolę w określonych sytu-
acjach (ESC, Elektroniczna kontrola stabilizacji); lub 
system może wspomóc kierowcę dodatkową kontrolą 
w określonych sytuacjach, zarówno występujących 
regularnie w jeździe drogowej, jak i tych zdarzających 
się rzadziej (np. zapobieganie zderzeniom).

•	 Poziom 2 (automatyzacja wielofunkcyjna): sytuacja, 
w której dwie lub więcej funkcji współpracują ze sobą 
w celu odciążenia kierowcy. Kierowca jest wciąż od-
powiedzialny za obserwowanie drogi i bezpieczny 
przejazd. Powinien być też gotowy w każdej chwili na 
przejęcie kontroli nad funkcjami zautomatyzowany-
mi, ponieważ system może zrzec się nadzoru nad 
nimi bez wcześniejszego ostrzeżenia.

•	 Poziom 3 (automatyzacja ograniczona): pojazdy na 
tym poziomie autonomiczności dają kierowcy moż-
liwość zrzeczenia się kontroli nad wszystkimi kry-
tycznymi pod względem bezpieczeństwa funkcjami 
w określonych warunkach drogowych i pogodo-
wych. Kierowca może również polegać na ocenie 
systemu w kwestii monitorowania zmian warun-
ków drogowych i pogodowych, koniecznych do od-
dania nadzoru powrotnie kierowcy. Od kierowcy 

Wprowadzenie
Transport jest jedną z podstawowych potrzeb wtórnych 
człowieka, a potrzeba przemieszczania ludzi i towarów to-
warzyszy ludzkości od praktycznie jej początków. Kwestie 
dotyczące sposobów transportu dotyczyły przekroju całej 
struktury społeczeństwa. Dotychczas istniał jednak pewien 
wspólny mianownik każdego planu transportowego – trans-
port nie mógł się odbyć bez ingerencji kierującego nim czło-
wieka. Dotyczyło to wszystkich form transportu: wodnego, 
lądowego, powietrznego oraz zarówno funkcji pierwotnych 
(przewożenie towarów, przeładunek towarów), jak i wtór-
nych (budowa, utrzymanie pojazdów i infrastruktury oraz 
odpowiedzialności za dostarczanie usług związanych z trans-
portem). Rewolucyjne w tym kontekście podejście przedsta-
wiły pojawiające się na rynku pojazdy autonomiczne. W za-
leżności od poziomu autonomiczności, rola człowieka, jako 
nadzorcy czuwającego nad sprawnością i bezpieczeństwem 
przejazdu, została znacznie zredukowana albo całkowicie 
wyeliminowana. W przeciągu kilkunastu lat od pierwszych 
informacji o testach pojazdów autonomicznych dokonał się 
ogromny postęp w dziedzinie, skupiający się również sze-
rzej na pojazdach autonomicznych w miejskim transporcie 
zbiorowym. Autor niniejszego artykułu skoncentruje się za-
tem na definicji i historii autonomiczności, postępach obser-
wowanych w dziedzinie oraz na charakterystyce pojazdów 
autonomicznych w transporcie zbiorowym, z naciskiem na 
wskazanie wad i zalet danych rozwiązań.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.
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oczekuje się sporadycznego przejmowania kontroli 
nad pojazdem, która jest odpowiednio wcześniej 
komunikowana. Ułatwia to sprawne i komfortowe 
przejście nadzoru nad pojazdem.

•	 Poziom 4 (pełna automatyzacja): pojazd jest zapro-
jektowany z myślą o wykonywaniu wszystkich kry-
tycznych pod względem bezpieczeństwa funkcji kie-
rowania oraz monitorowania warunków drogowych 
przez cały czas trwania przejazdu. Rola kierowcy 
ogranicza się w takim przypadku do podania punktu 
docelowego albo nawigacyjnego przejazdu. Nie jest 
wymagana żadna inna forma ingerencji kierowcy 
(np. przejęcie kontroli nad daną funkcją) w czasie 
przejazdu.

i o swoich funkcjach tylko za sprawą uprzedniego, staran-
nie przygotowanego przez projektantów projektu, ale wy-
kazuje z pewnością jakąś formę niezależności już w czasie 
jazdy na podstawie zbieranych i przetwarzanych z otocze-
nia danych. Autonomiczność i jej zakres wyrażają się więc 
w stopniu uniezależnienia pojazdu od czynnika ludzkiego. 
Tak skonstruowana definicja jest jednak niepełna, ponie-
waż skupia się tylko na jednym aspekcie autonomiczności. 
W pracy [2] autorzy podają następującą definicję autono-
miczności: 

„W przekonaniu autora można by postarać się o inną 
definicję: przez pojazd autonomiczny rozumiemy taki, któ-
ry posiada następujące cechy:

•	 kieruje samodzielnie, czasowo lub ciągle, tzn. elimi-
nuje całkowicie lub częściowo udział kierowcy;

•	 pozwala na inteligentny wybór trasy (w zależności od 
celu podróży) oraz wykonanie manewrów (adekwat-
nych do aktualnej sytuacji na drodze)”. 

 
Interdyscyplinarność jest cechą nauk o autonomicznych 

pojazdach, co dobrze uwidocznione jest w drugiej części opi-
sywanej definicji. Za stworzenie praktycznego samochodu 
autonomicznego nie są odpowiedzialni wyłącznie automaty-
cy, projektanci czy pracownicy linii montażowej, ale również 
informatycy tworzący oprogramowanie pokładowe. Zagad-
nienie oprogramowania planującego inteligentny wybór tras 
jest jednym z najciekawszych w kontekście poruszanego pro-
blemu, również ze względów ekonomicznych (funkcjonowa-
nie w przyszłości dużych światowych korporacji może być 
uzależnione od dostarczania usług związanych z autonomicz-
nymi pojazdami na najwyższym poziomie). Idea całkowitej 
autonomiczności pojazdów zwiększa popyt na rynku i wy-
musza na producentach prezentowanie nowych rozwiązań 
oraz funkcjonalności w swoich produktach.

Dla zrozumienia skutków obecnego postępu w tej dzie-
dzinie i czynników, które doprowadziły do jego osiągnięcia, 
warto skupić się na historii pojazdów autonomicznych, któ-
ra zostanie opisana w następnym podrozdziale artykułu.

Początki autonomizacji pojazdów
Samochód jest wynalazkiem końca dziewiętnastego wieku, 
ale już wcześniej powstawały pierwsze prace na temat po-
jazdów poruszających się samobieżnie. Najpopularniejszym 
przykładem jest wózek samobieżny Leonarda da Vinci, 
którego koncepcja powstała w drugiej połowie XV wieku 
(około roku 1478) [3]. Wózek osiągał 1,7 metra wysokości 
i 1,5 metra szerokości. Da Vinci wykorzystał mechanizm 
zwiniętych sprężyn, które rozprężając się, nadają pojazdo-
wi prędkości. Taki mechanizm działania przyrównać dziś 
można do nakręcanej zabawki albo prymitywnego robota. 
Wózek nie zakładał istnienia miejsca dla pasażera ani nie 
miał być produkowany na szerszą skalę.

Pojazdy autonomiczne w koncepcji znanej współcześnie 
pojawiają się w czasach najnowszych. Projekty pojazdów 
samobieżnych z miejscem dla pasażera pojawiły się już po 
wynalezieniu samochodu. W 1925 roku firma Houdina 
Radio Control pracowała nad samochodem sterowanym  

Rys. 1. Poziomy automatyzacji
Źródło: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf

Wszystkie opisane powyżej poziomy można oczywiście 
przełożyć również na transport miejski. Jedyną znaczącą 
różnicą będzie bardziej rygorystyczne podejście do standar-
dów bezpieczeństwa, ponieważ transport publiczny cha-
rakteryzuje się naturalnie większą liczbą pasażerów. Wraz 
z potencjalnym rozszerzeniem się usług będzie rosła też 
konkurencja na rynku i wymagania klientów względem 
przewoźnika. Znając więc teoretyczne podstawy zagadnie-
nia, warto skupić się na samej jego definicji.

Definicja autonomiczności
Wśród definicji słowa „autonomia” w Słowniku języka 
polskiego PWN można znaleźć dwie definicje, które będą 
dokładnie opisywać terminologię autonomii w kontekście 
transportu. Można zatem autonomię rozumieć w tym kon-
tekście jako: prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego 
rozstrzygania swoich spraw wewnętrznych lub samodziel-
ność i niezależność w decydowaniu o sobie (tutaj: w odnie-
sieniu do niezależnego systemu lub sztucznej inteligencji, 
które będą miały nadzór na pojazdem).

Samoświadomość maszyn nie jest jeszcze terminem 
stricte naukowym, dla którego moglibyśmy podać funkcjo-
nalne i działające przykłady, szczególnie w kontekście po-
jazdów transportu miejskiego. System „decyduje o sobie” 
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radiowo o nazwie „American Wonder” i odbyła nawet jazdę 
testową na ulicach Nowego Jorku [4]. Rok później, w 1926, 
firma Chandler Motor Car rozszerzyła pomysł firmy 
Houdina i zainstalowała antenę nadawczą na pojeździe, po-
zwalając osobie kierującej własny pojazd i śledzącej proto-
typ na odbieranie i wysyłanie sygnałów radiowych.

W 1939 roku firma General Motors wyszła ponownie 
z pomysłem samochodów sterowanych radiowo. Tym ra-
zem miałyby się one poruszać po drodze dzięki polu elek-
tromagnetycznemu wytworzonemu przez obwody wbudo-
wane w jezdnię. Niecałe 20 lat później, bo w 1953 roku, 
Radio Corporation of America skonstruowało prototyp sa-
mochodu sterowanego przewodami. Prototyp został prze-
testowany w warunkach autostradowych.

W roku 1960 Laboratorium Komunikacji i Systemów 
Sterowania na Uniwersytecie Stanu Ohio rozpoczęło projekt 
badawczy nad samochodami autonomicznymi sterowanymi 
za pomocą urządzeń elektronicznych wbudowanych w jezd-
nię. Natomiast w latach 70. firma Bendix Corporation opra-
cowywała model samochodu autonomicznego zasilanego 
i kontrolowanego przez kable doziemne z przydrożnymi 
trans  miterami komunikatów komputerowych.

W latach 80. firma Mercedes-Benz zaprojektowała i prze-
testowała robotycznego vana, który był w stanie osiągnąć 
prędkość 63 km/h na ulicach z ograniczonym ruchem dro-
gowym. Defense Advanced Research Projects Agency 
(Agencja Zaawansowanych Projektów w Obszarze Obron-
ności) współpracowała w tym samym czasie z kilkoma uni-
wersytetami amerykańskimi w celu stworzenia własnego 
modelu pojazdu autonomicznego. Powstał wtedy projekt 
ALV (Autonomous Land Driven Vehicle), dzięki któremu 
udało się stworzyć pojazd łączący zastosowanie metody po-
miarowej LIDAR (Light Detection and Ranging) wraz 
z techniką rozpoznawania obrazów. W fazie demonstracyj-
nej pojazd osiągał prędkość 31 km/h. W roku 1989 
Uniwersytet Carnegiego i Mellonów (Carnegie Mellon 
University) w Pensylwanii wyszedł z propozycją zastosowa-
nia sieci neuronowej w sprawowaniu kontroli nad pojazda-
mi autonomicznymi [5].

W 1994 roku pojazd częściowo autonomiczny firmy 
Mercedes-Benz zdołał przejechać ponad 1000 km z prędko-
ścią nawet do 130 km/h. Rok później naukowcom z Carnegie 
Mellon University udało się przeprowadzić ogólnokrajowe 
jazdy swoim pojazdem pod hasłem „No Hands Across 
America”. Pojazd przejechał autonomicznie 98,2% z długiej 
na 5000 km trasy. W 1998 roku firma Toyota wprowadziła 
na rynek pierwsze urządzenie ACC (Adaptive Cruise Control) 
odpowiedzialne za utrzymanie bezpiecznego odstępu pomię-
dzy poruszającymi się samochodami.

Obecnie nie istnieje żadna oficjalnie ustalona granica 
rozdzielająca rozwój idei pojazdów autonomicznych na 
okres historyczny i współczesny, w tym artykule postano-
wiono w związku z tym wybrać początek lat dwutysięcz-
nych jako punkt zwrotny. Wpłynęła na to przede wszyst-
kim komercjalizacja idei i masowe zainteresowanie 
pojazdami autonomicznymi już nie tylko wśród korporacji 
samochodowych, ale też osób prywatnych.

Postęp w dziedzinie autonomiczności pojazdów
Lata dwutysięczne przyspieszyły stanowczo rozwój pojaz-
dów autonomicznych. Rząd Stanów Zjednoczonych sfinan-
sował badania nad pojazdami naziemnymi dla celów woj-
skowych, mające ułatwić nawigację na drogach gorszej ja-
kości oraz omijanie przeszkód. W 2009 roku firma Google 
otworzyła własny projekt badający możliwości pojazdów 
autonomicznych. 

W 2011 roku pojawiła się koncepcja samochodu elek-
trycznego firmy General Motors o nazwie Electric 
Networked Vehicle (EN-V). Rok później, w 2012 roku, fir-
ma Volkswagen stworzyła półautomatyczny pilot samocho-
dowy o nazwie TAP (Temporary Auto Pilot). TAP umożli-
wiał jazdę z prędkością do 130 km/h. Jazda była 
zaprojektowana jednak w trybie półautomatycznym, po-
nieważ docelowym założeniem projektu nie było stworze-
nie w pełni autonomicznego pojazdu, a jedynie system 
wspomagający kierowcę i zapobiegający przed wypadkami 
samochodowymi, których główną przyczyną było przemę-
czenie i roztarg nienie osoby prowadzącej pojazd.

W roku 2014 na rynku pojawił się samochód firmy 
Mercedes posiadający zestaw funkcjonalności autonomicz-
nych. Przetestowany został w jeździe miejskiej, jak i auto-
stradowej przy maksymalnej prędkości 200 km/h.

W tym samym czasie kluczowe korporacje samochodo-
we, wśród których wymienić można: Audi, General Motors 
i Volkswagena, kontynuowały lub otwierały podobne pro-
jekty badawcze we własnym zakresie, próbując stworzyć 
w pełni autonomiczny samochód.

O ile XX-wieczne pomysły na samochód autonomiczny 
opierały się głównie na technologii radiowej i sensorach wy-
chwytujących częstotliwości radiowe, o tyle współczesne 
pojazdy autonomiczne w założeniu mogą opierać się na sys-
temach lokalizacji GPS w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przejazdu. Powszechna dostępność systemów lokalizacji 
GPS w prywatnych samochodach osobowych również zna-
cząco przyczyniła się do wzrostu zainteresowania ideą auto-
nomiczności pojazdów, a co za tym idzie do postępów w tej 
dziedzinie. 

Przyszłość i współczesność pojazdów autonomicznych  
w transporcie zbiorowym
Przed rokiem dwutysięcznym projekty autonomizacji 
skupiały się głównie na samochodach osobowych. Nowe 
tysiąclecie przyniosło zainteresowanie możliwością wyko-
rzystania pojazdów autonomicznych w transporcie zbio-
rowym. Przykładem jest miasto-państwo Singapur, gdzie 
władze postanowiły walczyć z problemem niedoboru kie-
rowców autobusów poprzez autonomizację komunikacji 
miejskiej [2]. W 2016 roku Singapur jako pierwszy kraj na 
świecie postawił na autonomiczną taksówkę poruszającą się 
po drogach publicznych. W 2018 roku wdrożone zostały 
również dynamicznie zarządzane autobusy. Ze względu na 
zbyt dużą liczbę samochodów na ulicach władze Singapuru 
określiły plan polityki transportowej sięgający w przyszłość 
do roku 2040. Plan ten (Car-lite Singapore) zakłada umoż-
liwienie stałego wprowadzenia pojazdów autonomicznych 
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do krajowego transportu zbiorowego [2]. Założenia planu 
przewidują kursowanie autobusów w interwałach czaso-
wych około 5 minut lub krótszych. Ma to usprawnić ko-
munikację z metrem, które jest głównym środkiem trans-
portu w Singapurze.

Z przykładów europejskich przytoczyć można Cam-
bridge na Wyspach Brytyjskich, gdzie w maju 2021 
roku przeprowadzono pierwsze publiczne testy trzech 
autonomicznych minibusów wyprodukowanych przez 
firmę Aurrigo. Każdy minibus jest zasilany energią elek-
tryczną, może pomieścić dziesięciu pasażerów i porusza 
się z prędkością około 30 km/h. Minibusy z Cambridge 
oferują też miejsce dla wózka inwalidzkiego, który ma 
możliwość wjazdu na pokład dzięki automatycznie roz-
kładanej rampie. Trasa autobusów przewiduje przejazd 
na linii łączącej Madingley Road Park and Ride z kam-
pusem Uniwersytetu Cambridge. Planowaną innowacją 
jest pomysł umożliwienia pasażerom tzw. transportu na 
żądanie na trasie linii, dzięki specjalnie zaprojektowanej 
aplikacji Aurrigo2.

Z przykładów zastosowania autonomizacji w transporcie 
zbiorowym bliższych geograficznie i kulturowo można wy-
mienić Kraków, gdzie odbyły się pierwsze w Polsce przejazdy 
tramwajem sterowanym autonomicznie. Układ nawigacji 
satelitarnej odpowiadał za poruszanie się tramwaju zgodnie 
z trasą, bez ingerencji motorniczego. Projekt zakładał jed-
nak, że dla tramwajów wdrożony zostanie wyłącznie asystent 
jazdy zwalniający kierujących pracowników z części ich co-
dziennych obowiązków. Rola ostatecz nego nadzorcy nad tra-
są i bezpieczeństwem przejazdu pozostać miałaby dalej w ge-
stii motorniczego [6]. Tramwaj wyprodukowany przez firmę 
NEWAG SA z Nowego Sącza o handlowej nazwie „Nevelo” 
sukcesywnie przejechał w nocy z 27/28 stycznia 2020 
z Muzeum Narodowego do pętli w Cichym Kąciku oraz dro-
gę powrotną. Trasę liczącą ponad 2 km udało mu się przebyć 
bez jakiejkolwiek ingerencji motorniczego.

W 2019 roku w Gdańsku zdecydowano się na ponowne 
kursy pilotażowe autonomicznego mikrobusu po przejaz-
dach na linii do gdańskiego zoo. W roku 2021 wystartował 
przetarg na pilotażowe przejazdy po cmentarzu Łostowic-
kim. Przedsięwzięcie jest związane z uzyskanym przez miasto 
dofinansowaniem z funduszy europejskich na rozwój projek-
tu Sohjoa Last Mile. Testowe przejazdy będą odbywać się na 
trasie o długości około 800 m na terenie nekropolii. Okres 
pilotażowego kursowania mikrobusu obliczono na minimum 
24 i maksimum 36 dni. Zastrzeżeniem związanym z bezpie-
czeństwem przejazdu jest fakt, że w pierwszym tygodniu 
kursowania linii na pokładzie znajdować się będzie operator 
odpowiedzialny za reagowanie w sytuacji zagrożenia. 
Mikrobus kursować będzie autonomicznie przez 6 dni w ty-
godniu, minimum 5 godzin dziennie3.

2 Cambridge testuje autonomiczne autobusy Aurrigo, Transinfo.pl, 2021.https://
transinfo.pl/infobus/cambridge-testuje-autonomiczne-autobusy-aurrigo/ [dostęp: 
08.06.2021]

3 Gdańsk wraca do autonomicznych kursów. Tym razem na cmentarzu, Transinfo.pl,  
2021. https://transinfo.pl/infobus/gdansk-wraca-do-autonomiczny-kursow-tym-razem- 
na-cmentarzu/ [dostęp: 08.06.2021]. 

Polscy naukowcy z Politechniki Warszawskiej pod kie-
runkiem prof. W. Choromańskiego opracowali również sys-
tem o nazwie HMASSUT Prometheus, który jest rozsze-
rzeniem systemu PRT [2]. System powstał w ramach 
projektu „EcoMobility”, którego celem były rozwój i bada-
nia nad nowoczesnymi technologiami. W założeniu system 
unifikuje trzy technologie: pojazdu elektrycznego, pojazdu 
autonomicznego i PRT. Projekt przewidywał pojazdy o au-
tonomizacji na poziomie L3/L4, które miały realizować 
transport point to point (od przystanku początkowego do 
końcowego, bez przystanków pośrednich). Działanie syste-
mu miałoby opierać się na małych czteroosobowych pojaz-
dach elektrycznych poruszających się autonomicznie po 
infrastrukturze naziemnej (zarówno w trybie autonomicz-
nym, jak i torowym).

Natomiast miasto Rzeszów podpisało w lipcu 2019 
roku list intencyjny z firmami zajmującymi się infrastruk-
turą sieciową, telekomunikacją i cyberbezpieczeństwem 
w sprawie partnerstwa badawczo-wdrożeniowego techno-
logii 5G. Celem partnerstwa byłoby wprowadzenie linii au-
tobusów autonomicznych kursujących między dworcami 
kolejowymi oraz łączących centrum miasta z lotniskiem 
Rzeszów-Jasionka. Autobusy miałyby zabierać na pokład 
około 16 osób [7].

Ogromnym wyzwaniem będzie zbudowanie zaufania 
opinii publicznej do pojazdów autonomicznych. W 2014 
roku przeprowadzono na ten temat badanie opinii w 28 
krajach UE. Ankietowanych zapytano o to, czy czuliby się 
komfortowo, podróżując samochodem autonomicznym. 
Zdaniem ponad połowy respondentów (61%) jazda samo-
chodem autonomicznym bez kierowcy sprawiałaby, że czu-
liby się niezręcznie [2]. Nieufność względem maszyn wy-
wołuje przede wszystkim perspektywa utraty kontroli nad 
własnym losem, co jest jednym z podstawowych zagadnień 
filozoficznych w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. 
Kluczowe wydaje się więc dokładne zbadanie tego lęku 
przez socjologów i psychologów oraz opracowanie planu 
edukacji społeczeństwa. Poza tym pokładanie nadmiernego 
zaufania w systemy automatyczne opóźnia czasy reakcji 
kierowców w sytuacjach kryzysowych oraz zagraża ich go-
towości do przejęcia kontroli ręcznej [2]. Większa ufność 
prowadzi też do wydłużenia czasów reakcji kierowców na 
ostrzeżenia na drodze.

Kolejnym rozważanym atutem wprowadzenia w trans-
porcie zbiorowym pojazdów autonomicznych byłaby re-
dukcja wypadków śmiertelnych. Według statystyk błąd 
kierowcy przyczynia się do 75–90% wszystkich wypadków 
drogowych, a w samej Unii Europejskiej w 2017 roku zgi-
nęło na drogach 25 300 osób. Wyeliminowanie błędu kie-
rowcy mogłoby znacząco wpłynąć na zmniejszenie śmier-
telności kierowców i pasażerów. Krytycy tego podejścia 
wskazują jednak na fakt, iż automatyzacja może jedynie 
naprawić niektóre błędy ludzkie, ale nie jest w stanie ich 
całkowicie wyeliminować, tylko umiejscowić na innym eta-
pie życia obiektu [2].

Prognozy w zakresie zwiększania dostępności do opisanej 
technologii są jednak optymistyczne. Zdaniem Komisarz ds. 
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Transportu UE do roku 2030 drogi w państwach członkow-
skich będą współdzielone przez samochody z warunkową 
automatyzacją oraz samochody standardowe. Perspektywa 
pełnej automatyzacji to kolejne 10–15 lat [2].

Charakterystyka pojazdów autonomicznych  
w transporcie drogowym
Dla lepszego zrozumienia działania systemów autonomicz-
nych w pojazdach potrzebne jest dokładniejsze poznanie 
komponentów tworzących samochód autonomiczny. Na 
rysunku 2 przedstawiono w uproszczeniu urządzenia mo-
nitorujące i analizujące otoczenie.

na poprawność interpretacji systemu. Kamery mają dodat-
kowo problemy z interpretacją obiektów, które ze sobą nie 
kontrastują, co może prowadzić do powstawania sytuacji 
niebezpiecznych na drodze [2].

Ostatnim opisywanym komponentem jest technologia 
znana pod nazwą lidar (Light Detection and Ranging). 
Lidar pozwala na rejestrowanie i przetwarzanie informacji 
dotyczących położenia przedmiotów za pomocą światła la-
serowego. Laser wysyła wiązkę światła (stałą lub w postaci 
przerywanych impulsów), która ulega rozproszeniu, żeby 
następnie być zarejestrowaną przez elementy światłoczułe 
odbiornika. Procesor analizuje intensywność odbitej wiązki 
oraz czas jej rejestracji, określając na tej podstawie położe-
nie obiektu w przestrzeni oraz odległość samochodu od 
obiektu. Podobnie jak w przypadku kamer, odpowiednie 
rozmieszczenie urządzeń monitorujących pozwala na otrzy-
manie pełnego zakresu obserwacji (360 stopni pola widze-
nia). Lidar jest najdroższą oraz najbardziej niezawodną 
technologią wykorzystywaną w pojazdach autonomicz-
nych. To właśnie z tym systemem wiąże się też największe 
nadzieje w kontekście stworzenia w pełni autonomicznych 
pojazdów, niewymagających nadzoru człowieka [7].

Porównanie rozwiązań różnych jednostek  
transportowych
W kontekście rozważań nad przyszłością pojazdów auto-
nomicznych wymieniono już wyżej system HMASSUT 
Prometheus oraz pomysły władz Rzeszowa, Krakowa oraz 
Singapuru. Porównując te rozwiązania między sobą, należy 
również pokazać przykład miasta Gdańska, gdzie skupiono 
się na demonstracji możliwości autonomicznych minibu-
sów. We wrześniu 2019 roku uruchomiono kurs autono-
micznego minibusu poruszającego się na trasie Oliwa–Zoo 
Gdańsk. Pojazd kursował w ten sposób przez miesiąc, za-
bierając na pokład do 10 pasażerów. Testy pilotażowe ob-
jęte były patronatem Unii Europejskiej w ramach projektu 
„Interreg Region Morza Bałtyckiego” [7].

Od strony techniczno-organizacyjnej wymienić też 
można FMS – Fleet Management Systems, czyli systemy 
zarządzania flotą pojazdów. Są to rozwiązania stosowane na 
dużą skalę: zarówno w tradycyjnym transporcie towaro-
wym, jak i kolejowym, lotniczym oraz w usługach mobil-
ności na żądanie i systemach przeładunku materiałów. 
Systemy zarządzania taborem cieszą się dosyć sporą popu-
larnością przede wszystkim ze względu na szeroki zakres 
zastosowań, jaki oferują, obejmujący cały proces transpor-
towy. Od funkcji planujących i projektujących, jak np. pla-
nowanie operacji i projektowanie floty, przez funkcje kon-
trolne, jak śledzenie i diagnostyka pojazdów oraz analizę 
prędkości, po zarządzanie zasobami (paliwo) i bezpieczeń-
stwem. Głównym zadaniem systemów zarządzania tabo-
rem jest minimalizacja kosztów i maksymalizacja wydajno-
ści i produktywności przejazdu [2].

W Polsce ze względu na infrastrukturę drogową więk-
szych miast wydaje się, że najłatwiejszym sposobem na pro-
wadzenie dalszych badań byłoby wprowadzenie i rozwój 
autonomicznych tramwajów. Osobny pas ruchu dla tram-

Rys. 2. Kluczowe komponenty samochodu autonomicznego
Źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PIE-Raport_Autonomiczny-transport-
przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf

Celem radarów jest stałe wysyłanie fal radiowych poma-
gających systemowi w wykrywaniu obiektów i przeszkód. 
Dzięki wysyłanym falom można również zmierzyć pręd-
kość i odległość w czasie rzeczywistym w trakcie przejazdu. 
W zależności od zaprojektowanego docelowego zasięgu 
wysyłanych fal można wymienić następującą funkcjonal-
ność wspomagającą: aplikacje radarowe bliskiego zasięgu 
(24 GHz), które wspierają monitorowanie tzw. martwego 
pola; utrzymanie pasa ruchu i parkowanie; czujniki radaro-
we dalekiego zasięgu (77 GHz) odpowiadają za wspomaga-
nie hamowania i sterowanie odległością. Obecne na rynku 
czujniki nie są jednak bezbłędne i te najbardziej popularne 
stwarzają problemy w zakresie rozpoznawania wysokości 
przeszkód oraz rozpoznawania pieszych [7].

Kamery odpowiadają za rejestrację otoczenia pojazdu 
i interpretację obiektów oraz przeszkód. W założeniu pełnią 
funkcję zbliżoną do ludzkiego oka. Współczesna technologia 
pozwala na pełny zakres obserwacji (360-stopniowe pole wi-
dzenia) pod warunkiem odpowiedniego rozmieszczenia urzą-
dzeń monitorujących. Kamery o dużym zasięgu działania (od 
100 m wzwyż) potrafią rozpoznawać znaki drogowe, obli-
czyć odległość do oddalonych obiektów, klasyfikować obiek-
ty, szacować prędkość ruchomych obiektów oraz obserwo-
wać pobocze. Wadą tych rozwiązań jest jednak zmienna 
niezawodność, ponieważ warunki pogodowe mogą wpłynąć 
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wajów np. w Warszawie powoduje, że pojazdy rzadziej sto-
ją w korkach drogowych i istnieje mniejsze niebezpieczeń-
stwo kolizji z prywatnymi samochodami osobowymi. Przy 
testach istotnym ułatwieniem byłby również brak koniecz-
ności wyłączania poszczególnych odcinków z ruchu. 
Interesujące w tym kontekście wydają się być więc wspo-
mniane wcześniej badania prowadzone w Krakowie nad 
autonomicznym tramwajem „Nevelo”. Problematyczny 
jednak jest fakt, że tramwaje jako środek transportu są roz-
wiązaniem używanym wyłącznie w większych miastach 
Polski. Dla szerszego dostępu pasażerów do transportu au-
tonomicznego wymagane byłyby intensywniejsze prace 
nad autonomicznym autobusem.

Porównywanie rozwiązań poszczególnych jednostek jest 
jednak na obecną chwilę utrudnione, ponieważ większość 
z nich jest wciąż w fazie pilotażowej, nie dającej wystarczają-
cych dowodów na poprawę albo pogorszenie się jakości 
transportu publicznego w danym mieście. Dodatkowym 
problemem jest fakt różnorodności miast. Zawierają się w tym 
odmienne oczekiwania i przyzwyczajenia pasażerów odno-
śnie preferowanego środka transportu, a także niekiedy nie-
porównywalne ze sobą plany urbanistyczne miast. Dla przy-
kładu i porównania można przytoczyć opisywany wcześniej 
Singapur z liczbą 18 542 taksówek przy populacji 5,7 mln 
[8] oraz Nowy Jork z nieco ponad trzynastoma tysiącami 
taksówek przy ponad ośmiomilionowej populacji [9]. 
Rozważania teoretycznie nie wykluczają jednak badań symu-
lacyjnych, dzięki którym może powstać koncepcja odpowia-
dająca na pytanie, jak dane rozwiązanie mogłoby wpłynąć na 
czas, koszt i komfort podróży, niezawodność, dostępność, 
bezpieczeństwo oraz przyjazność środowisku. Takie kryteria 
właśnie badali naukowcy z Politechniki Poznańskiej. W pra-
cy [10] nie skupiono się jedynie na poszczególnych nowo po-
wstających rozwiązaniach autonomicznych w transporcie 
zbiorowym, lecz na bardziej ogólnej symulacji przejazdu zna-
nymi obecnie środkami transportu. Efektem pracy była kon-
kluzja, iż podróż pojazdem autonomicznym oraz podróż łą-
czona: pojazdem autonomicznym i autobusem były 
najlepszymi rozwiązaniami w kontekście podróży miejskiej.

 
Wady i zalety pojazdów autonomicznych
Przy planowaniu potencjalnej autonomizacji należy wy-
konać oczywisty bilans zysków i strat. Uwzględnić trzeba 
uwarunkowania środowiskowe, aspekty psychologiczne 
natury ludzkiej, kwestie formalne (pozwolenia, zmiany 
w ustawodawstwie) oraz budżet potrzebny na przeprowa-
dzenie innowacji. Poniżej uwzględniono potencjalne zalety, 
jak i wady wcześniej opisywanych rozwiązań 

Pojazdy autonomiczne w miejskim transporcie zbioro-
wym mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. Przy 
zastosowaniu coraz popularniejszej techniki jazdy zwanej 
eco-driving (czyli w skrócie płynniejszej jazdy, mniej obcią-
żającej pracę silnika) dochodzi zarówno do redukcji spalin 
wytwarzanych przez samochody, jak i oszczędności paliwa. 
Na rysunku 3 przedstawiono estymacje redukcji emisji 
dwutlenku węgla osiągniętą dzięki rozpowszechnieniu się 
samochodów autonomicznych.

Idea autonomizacji samochodów sprzyja upowszechnie-
niu zjawiska współdzielenia się samochodami i/lub koszta-
mi przejazdu, czyli tzw. car sharing. Wpłynąć może również 
pozytywnie na redukcję cen przejazdów taksówkami 
w miastach, ponieważ samochód autonomiczny nie nakła-
da na korporacjach taksówkarskich stałego obciążenia 
w postaci wypłacanej comiesięcznie pensji dla kierowców.

Inną kluczową zaletą jest zapewnienie wyższego pozio-
mu bezpieczeństwa na drogach. Jazda kontrolowana przez 
komputer znacznie zmniejszyłaby zachowania ryzykowne 
(takie jak brawura czy lekkomyślność) na drodze, a co za 
tym idzie liczba osób rannych i zmarłych uległaby znacznej 
redukcji, co było już szerzej opisywane powyżej. Warunkiem 
byłoby jednak znaczne upowszechnienie się jazdy autono-
micznej, ponieważ przy wciąż wysokim odsetku samocho-
dów sterowanych wyłącznie przez kierowców zachowania 
ryzykowne byłyby wciąż na porządku dziennym. Znaczną 
trudnością dla człowieka byłaby zmiana przyzwyczajeń w od-
czytywaniu reakcji samochodów sterowanych przez czło-
wieka i komputer, jeżeli założymy, że w przypadku obu 
form transportu korzystano by z tej samej infrastruktury 
drogowej. Zakładając masowe upowszechnienie się jazdy 
autonomicznej, można też ograniczyć problem dotyczący 
osób nadużywających substancji psychoaktywnych podczas 
prowadzenia pojazdów. Kolejnym czynnikiem ludzkim 
zmniejszającym bezpieczeństwo w transporcie jest stres, 
który z oczywistych względów nie będzie dotyczył pojaz-
dów w pełni autonomicznych (Neumann 2018).

Miejski transport zbiorowy w swoim założeniu ma uła-
twiać przemieszczanie się wszystkim osobom, ale istotna 
część społeczeństwa, która z niego korzysta, to osoby star-
sze i niepełnosprawne. Brak kierowcy w pojazdach auto-
nomicznych wpłynąć może jednak na komfort przejazdu 
np. pasażerów niepełnosprawnych, ponieważ niweluje ko-
nieczność angażowania postronnych osób w pomoc np. 
z ustawieniem podjazdu czy przestawieniem wózka inwa-
lidzkiego. Przejazd autonomicznym transportem miej-
skim nie tylko zwiększa mobilność niepełnosprawnych, 
ale i niweluje izolację społeczną oraz potencjalny dyskom-
fort psychiczny.

Upowszechnienie się idei przejazdów autonomicznych, 
również wśród kierowców samochodów osobowych, przy-

Rys. 3. Emisja spalin przy upowszechnieniu się idei samochodów autonomicznych
Źródło: http://policynetwork.org/wp-content/uploads/2017/09/Freeing-the-road.pdf
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czyni się do znacznej redukcji kongestii. Na poprawę sytu-
acji wpływa możliwość stałej obserwacji otoczenia i przejaz-
du innych pojazdów oraz zdolność do dostosowania 
odpowiedniej reakcji adekwatnej do sytuacji drogowej. 
Zgodnie z wynikami badań oczekiwać można, iż zdolność 
pojazdów autonomicznych do stałej analizy sytuacji na dro-
dze i dostosowywanie do niej reakcji pojazdu ułatwi zwięk-
szenie pojemności na pasie ruchu (w relacji pojazd na pasie 
na godzinę) [12].

W ujęciu teoretycznym wskazuje się również na wyrów-
nanie szans i stworzenie bardziej sprawiedliwego transportu 
miejskiego jako zaletę pojazdów autonomicznych. Wynika 
to ze zmniejszenia wymagań względem użytkowników, tzn. 
wyeliminowanie konieczności posiadania prawa jazdy oraz 
brak jakichkolwiek wymagań dotyczących sprawności senso-
rycznej i motorycznej. W tym kontekście zwrócić należy 
uwagę na fakt, iż średnia zdawalność egzaminu praktyczne-
go na prawo jazdy w Polsce wynosi jedynie 35% [15]. 
Sytuacja pandemiczna mogła wpłynąć dodatkowo stresująco 
na zdających ze względu na konieczność stosowania się do 
rygorystycznych i w pewnym stopniu uciążliwych wymogów 
sanitarno-epidemiologicznych (mierzenie temperatury ciała 
przed rozpoczęciem jazdy, wymóg zasłaniania ust i nosa ma-
seczką przez cały czas trwania egzaminu). Na rysunku 4. dla 
zobrazowania problemu przedstawiono mapę z zaznaczony-
mi punktami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, 
w których poziom zdawalności był najniższy.

W kontekście transportu zbiorowego fakt eliminacji 
kompetencji w postaci prawa jazdy może być jednak częścio-
wo rozważany jako wada. Wykwalifikowani kierowcy zawo-
dowi nie będą już potrzebni w społeczeństwie, w którym 
każdy ma dostęp do autonomicznego pojazdu podejmujące-
go decyzje za człowieka. Zanik pewnych zawodów może pro-
wadzić do sprzeciwu grup zawodowych i lobbowania na 

rzecz opóźnienia lub całkowitego zaniechania prac nad wpro-
wadzeniem autonomicznych pojazdów w transporcie zbioro-
wym. Społeczno-ekonomiczną konsekwencją jest też nagły 
wzrost osób bezrobotnych o ograniczonej możliwości prze-
kwalifikowania się. Problematyczne jest też potencjalne zała-
manie się systemu. W przypadku dobrowolnej rezygnacji 
większości użytkowników z posiadania prawa jazdy, całkowi-
te poleganie na niezawodności maszyn jest ryzykowne i może 
doprowadzić do katastrofalnego w skutkach paraliżu komu-
nikacyjnego na ogromną skalę.

Inną poważną wadą może być podatność na ataki haker-
skie. Postępująca cyfryzacja społeczeństwa otwiera nowe 
możliwości wrogiego przejęcia wrażliwych danych dotyczą-
cych użytkowników pojazdów autonomicznych. Oprócz 
przejmowania baz danych, zawierających wrażliwe informa-
cje, istnieje również ryzyko przejęcia kontroli nad pojazdem 
przez osobę niepożądaną, co mogłoby też prowadzić do ata-
ków terrorystycznych za sprawą np. przejęcia kontroli nad 
pojazdem autonomicznym przewożącym określoną liczbę 
pasażerów. 

W tym kontekście należy też rozważyć kolejny problem 
natury etycznej – jak wykazały badania użytkownicy są 
bardziej skłonni wybaczyć błąd kierowcy-człowieka niż po-
jazdu autonomicznego [2]. W przypadku wystąpienia wy-
padku spowodowanego przez samochód autonomiczny 
mogłoby dojść do eskalacji społecznej paniki, która skutko-
wać mogłaby blokadą rozwoju idei powszechnego dostępu 
do pojazdów autonomicznych. 

Kolejną wadą może być też proces legislacyjny mający 
dostosować ustawodawstwo do wymogów i realiów przewo-
zu autonomicznego. Obecne przepisy mówią o konieczności 
przebywania kierowcy w każdym samodzielnie poruszają-
cym się po drodze pojeździe, jak i obowiązku kierowcy 
względem stałego panowania nad pojazdem. W przyszłości 
zapis ten musiałby być odpowiednio zmieniony, aby uwzględ-
nić przejazdy autonomiczne. Konieczne byłoby też odpo-
wiedne oraz sprawiedliwe oddelegowanie odpowiedzialności 
za potencjalne wypadki drogowe. W przypadku, gdy samo-
chodem steruje w pełni komputer, problematyczne staje się 
zidentyfikowanie sprawcy. Ustawodawca byłby zmuszony 
ustalić na kim spoczywa ostateczna odpowiedzialność za 
wszelkie błędy systemu, co mogłoby działać odstręczająco na 
firmy produkujące pojazdy autonomiczne, a co za tym idzie 
znacząco opóźnić proces powszechnego dostępu do transpor-
tu autonomicznego. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby 
przeniesienie pełnej odpowiedzialności na państwo albo 
stworzenie specjalnego funduszu odszkodowawczego dla po-
szkodowanych oraz rodzin ofiar wypadków drogowych. 
Obecnie pionierem w dziedzinie aktualizacji przepisów pod 
zmieniający się rynek samochodowy są Niemcy. Nowelizacja 
przepisów ustawy o ruchu drogowym tzw. Straßenver kehr-
sgesetz przewiduje określone warunki dopuszczania pojaz-
dów AV do ruchu drogowego. Wśród wymogów wymienić 
można konieczność przebywania w pojeździe osoby z waż-
nym prawem jazdy na miejscu przeznaczonym dla kierowcy 
oraz wyposażenie pojazdu w czarne skrzynki, pomagające 
ustalić przebieg wydarzeń w sytuacji wypadku czy awarii  

Rys . 4. Gdzie w Polsce najtrudniej zdać egzamin praktyczny?
Źródło: https://rankomat.pl/samochod/gdzie-najlatwiej-zdac-egzamin-na-prawo-jazdy (portalnaukijaz-
dy.pl [od 01.01.2019 do 31.10.2019] na podstawie analizy przeprowadzonych egzaminów kat B we 
współpracy z WORD)
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samochodu. Czarne skrzynki będą też narzędziem pomoc-
nym w ustalaniu winnego wypadku. Nowelizacja przewiduje 
obarczenie winą kierowcy za wypadki drogowe, które nie 
wynikły z powodu awarii systemów bezpieczeństwa (w oczy-
wisty sposób taka awaria uniemożliwiłaby kierowcy przejęcie 
kontroli nad pojazdem) [14]. Z punktu widzenia interesu 
użytkowników konieczne jest też ujednolicenie standardów 
bezpieczeństwa użytkowania pojazdów autonomicznych. 
Przy konkurencyjnych warunkach wolnego rynku firmy pro-
dukujące pojazdy autonomiczne będą wychodzić naprzeciw 
różnym oczekiwaniom użytkowników, a co za tym idzie te-
stować różne funkcjonalności. Korporacje musiałby wybrać 
najlepsze (pod względem bezpieczeństwa, wygody i ochrony 
środowiska) innowacje. Metodą prób i błędów ustawodawca 
musiałby w ostateczności wybrać powszechnie przyjęte stan-
dardy jako wymóg.

Wadą organizacyjną jest konieczność dokładnego prze-
skanowania terenów, na których wprowadzony ma zostać 
autonomiczny ruch drogowy. Na podstawie przeskanowa-
nych terenów muszą powstać szczegółowe mapy, które 
będą przetwarzane przez systemy lokalizacji, oparte na 
wspomnianych wcześniej systemach typu Lidar, kamerach 
oraz radarach. Przedsięwzięcie takie wiąże się z ogromnymi 
kosztami i odpowiedzialnością. 

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 mogła chwilo-
wo zaburzyć rozwój technologii AV na całym świecie. Obo-
strzenia związane z utrzymywaniem dystansu społecznego 
oraz troska o własne zdrowie znacząco wpłynęły na zmniej-
szenie się liczby pasażerów transportu zbiorowego. Poza 
tym pojawiły się nowe możliwości rozpropagowania idei 
transportu autonomicznego w innych dziedzinach, ze 
względu na wyższą niż zwykle konieczność transportu dóbr 
przy jak najrzadszych interakcjach między ludzkich. Zwa-
żywszy na zmianę modelu zakupowego coraz więcej firm 
kurierskich oraz firm zajmujących się dostawą jedzenia na 
zamówienie, zainteresowanych jest ideą pojazdów autono-
micznych [13]. Aktualna sytuacja jest zatem okolicznością 
sprzyjającą idei powszechnej automatyzacji pojazdów 
w niektórych branżach. Pomimo faktu, iż pełna automaty-
zacja w ruchu drogowym jest raczej wciąż perspektywą od-
ległą, to wzmożone działania jednostek transportu zbioro-
wego w różnych częściach świata (w tym w Polsce) 
pozwalają na jeszcze intensywniejszy rozwój pojazdów au-
tonomicznych i szersze rozpropagowanie idei. Pomimo 
ogromnych wyzwań i oczywistych wad, związanych z wpro-
wadzeniem idei AV w życie, zalety z potencjalnego po-
wszechnego zautomatyzowania pojazdów wydają się zdecy-
dowanie przeważać. Przeprowadzenie w przyszłości pełnej 
automatyzacji będzie jednak procesem długotrwałym, 
obarczonym zbiorowym wysiłkiem producentów, naukow-
ców, ustawodawców i użytkowników. 

Podsumowanie
W artykule podjęto tematykę pojazdów autonomicznych 
w miejskim transporcie zbiorowym. Celem pracy było 
przedstawienie spójnego obrazu innowacji z zakresu AV 
w transporcie zbiorowym oraz przybliżenie funkcjonalności 

wybranych systemów. Ze względu na pilotażowość badań 
nad pojazdami automatycznymi w transporcie zbiorowym 
oraz na obecny kryzys w transporcie zbiorowym związany 
z pandemią COVID-19 cel został osiągnięty wyłącznie czę-
ściowo.

W pierwszej części artykułu skupiono się na zaprezento-
waniu ogólnych zagadnień, w tym autonomiczności w uję-
ciu teoretycznym, jej definicji, początkom autonomizacji 
pojazdów oraz postępowi w dziedzinie autonomiczności 
oraz przyszłości pojazdów autonomicznych. Zwrócono 
uwagę również na interdyscyplinarność i złożoność przed-
stawianego zagadnienia.  

Charakteryzując pojazdy autonomiczne w transporcie 
zaprezentowano zarys mechanizmów sterujących samocho-
dem autonomicznym oraz przykłady systemów używanych 
w AV. W kolejnych rozdziałach porównano przykładowe 
rozwiązania różnych jednostek transportowych w Polsce i na 
świecie oraz wzięto pod uwagę wady i zalety danych roz-
wiązań, w tym opinię co do użyteczności, dalszej populary-
zacji i rozwoju idei w przyszłości.
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Streszczenie: Celem analizy było zbadanie, w jakim stopniu sytuacja 
pandemiczna wpłynęła na ocenę wskaźnikową miejskiego systemu 
transportowego w Rzeszowie. Dane wykorzystane w badaniu pocho-
dzą z bazy danych źródłowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Swoim zakresem prze-
strzennym obejmują obszar Rzeszowa oraz podmiejskie miejscowości 
objęte rzeszowską komunikacją miejską w okresie czterech tygodni 
października w latach 2019–2020. Dokonana analiza wskazuje na 
zdecydowany spadek dziennej liczby przewiezionych pasażerów przy 
jednoczesnym nieznacznym obniżeniu wykonanych wozokilometrów. 
Zmniejszony ruch samochodowy oraz korekcja rozkładów jazdy w ob-
rębie czasów międzyprzystankowych doprowadziły do poprawy punk-
tualności kursowania autobusów. Czynnikami determinującymi opisane 
skutki są m.in. wprowadzenie nauki i pracy zdalnej, ograniczenie bądź 
brak dostępu do produktów i usług, a także prowadzenie negatywnej 
narracji odnoszącej się do komunikacji miejskiej. Osiągnięcie wskaź-
ników sprzed pandemii będzie możliwe w wyniku reorganizacji oferty 
przewozowej, zmianie taryfy biletowej uwzględniającej podmiejskiego 
przewoźnika autobusowego, a także kontynuacji wymiany taborowej. 
Wszystkie opisane działania powinny zostać poprzedzone szeroko za-
krojoną kampanią społeczną, promującą miejski transport zbiorowy. 
Słowa kluczowe: system transportu miejskiego, ocena wskaźnikowa, 
sytuacja pandemiczna.

Analiza wpływu sytuacji pandemicznej  
na ocenę wskaźnikową miejskiego systemu 
transportu zbiorowego w Rzeszowie1

10,8 km (2019 rok). Średnia odległość między przystankami 
w Rzeszowie wynosiła 541 metrów, natomiast na pozostałym 
terenie było to 760–770 metrów. Średnia odległość dojścia 
pasażera do przystanku w Rzeszowie stanowiła 170 metrów, 
a w podrzeszowskich miejscowościach wartość ta wynosiła 
510 metrów w 2019 roku i 580 metrów rok później.

Metodologia przeprowadzonych badań potoków  
pasażerskich w czasie pandemii COVID-19

Zakres badań
Opracowywane dane czasów przejazdów oraz potoków 
pasażerskich pochodzą z bazy danych źródłowych Zinte-
growanego Systemu Zarządzania MUNICOM Zarządu 
Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Zakres przestrzenny 
badań objął obszar Rzeszowa oraz podmiejskie miejscowości 
objęte rzeszowską komunikacją miejską. Zakres czasowy 
obejmował cztery tygodnie października w roku 2019 oraz 
2020. Zakres merytoryczny obejmuje zewidencjonowane 
rzeczywiste czasy jazdy na odcinkach międzyprzystanko-
wych we wszystkich kursach na sieci komunikacyjnej i licz-
by pasażerów wsiadających oraz wysiadających z autobusu 
na każdym przystanku na trasie przejazdu linii.

Opracowywanie wyników badań
Dane źródłowe zostały zagregowane do formy wydruków 
raportów jazdy przez wskazanie:

•	 obciążeń na poszczególnych liniach, kursach i przy-
stankach;

•	 pasażerów na poszczególnych liniach, kursach i przy-
stankach;

•	 czasów pomiędzy przystankami;

System transportu zbiorowego w Rzeszowie
Zbiorowy transport miejski w Rzeszowie obsługiwany 
jest przez miejskiego operatora, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komu  nikacyjne – Rzeszów sp. z o. o. Siatka połączeń opar-
ta jest na 63 liniach autobusowych, w tym na 41 miejskich 
dziennych, 3 miejskich nocnych oraz 18 podmiejskich. Sieć 
autobusowego transportu zbiorowego w Rzeszowie przed-
stawia rysunek 1.

Organizację publicznego transportu zbiorowego w za-
kresie 39 linii na terenie 9 ościennych gmin zapewnia 
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. 
Lokalne połączenia uzupełniają prywatni przewoźnicy. 

Regionalne, ponadregionalne i międzynarodowe linie ko-
munikacji autobusowej realizowane są przez prywatnych 
przewoźników, m.in. PKS Rzeszów, Flixbus, Neobus, Marcel. 
Przystanki krańcowe i przelotowe dla tych przewoźników 
stanowią Dworzec Autobusowy przy ulicy Grottgera oraz 
niedawno zmodernizowany Dworzec Lokalny przy ulicy 
Towarnickiego. 

Na 10 000 mieszkańców Rzeszowa przypadało 8,4 km 
linii autobusowych, natomiast w podrzeszowskich gminach 
wartość oscylowała w granicach od 9,4 km (2020 rok) do 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

Rys. 1. Schemat obsługiwanych przystanków rzeszowskiej komunikacji autobusowej
Źródło: Rzeszowski Transport Miejski
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•	 odległości międzyprzystankowych;
•	 średnich prędkości.

Dalszy etap polegał na przeprowadzeniu analiz staty-
stycznych w programie Excel dla systemu Windows:

•	 oceny sieci transportu zbiorowego w Rzeszowie, 
•	 wyznaczeniu wskaźników oceny wielkości zadań 

przewozowych;
•	 wyznaczeniu wskaźników sposobu realizacji usługi 

przewozowej;
•	 wyznaczeniu wskaźników maksymalnych i minimal-

nych wielkości przewozów,

w oparciu o zdefiniowane w monografii [1] mierni-
ki i wskaźniki sieci publicznego transportu zbiorowego 
w miastach i wielkość oferty przewozowej, wielkość za-
dań przewozowych, sposób realizacji usługi przewozowej 
oraz wartości ekstremalne przewozów.

Liczba linii komunikacyjnych 
Liczba linii funkcjonujących w 2019 roku wyniosła 62, 
w tym 20 funkcjonujących również w strefie podmiejskiej, 
a w 2020 roku 63 linie, w tym 19 podmiejskich (tab. 1). 
Niemal co trzecia linia miała trasy wielowariantowe, róż-
niące się przebiegiem i punktami docelowymi. W soboty 
nie były uruchamiane wszystkie linie kursujące w dni ro-
bocze. W 2019 roku zawieszonych było 26% wszystkich 
połączeń (16 linii), natomiast w 2020 roku 33% (21 linii). 
W niedziele kursowała 1 linia mniej niż w soboty.

wykonywanych kursów przekraczało granice administra-
cyjne Rzeszowa. Ponad 35% spadek liczby kursów na li-
niach podmiejskich w soboty i niedziele spowodowany był 
zaprzestaniem realizacji oferty przewozowej na 3 liniach 
obsługujących gminę Boguchwała.

Liczba linii komunikacyjnych

Rok
Liczba linii  

komunikacyjnych 
ogółem

Liczba linii 
miejskich

Udział 
 procentowy 

miejskich [%]

Liczba  
linii  

podmiejskich

Udział 
procentowy 

podmiejskich 
[%]

Dzień roboczy

2019 62 42 68 20 32

2020 63 44 70 19 30

Sobota

2019 46 32 70 14 30

2020 42 34 81 8 19

Niedziela

2019 45 31 69 13 29

2020 41 33 80 8 20

Tabela 1 

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Liczba kursów linii komunikacyjnych 
Liczba kursów zależała od typu dnia tygodnia. Łączna liczba 
kursów w dni robocze w 2019 roku wynosiła 2878, z cze-
go około 10% stanowiły kursy podmiejskie, a rok później 
było o 6 kursów więcej, z czego nadal 10% wyjeżdżało poza 
granice administracyjne Rzeszowa (tab. 2). Liczba kursów 
w soboty, w obu badanych okresach, stanowiła 53% liczby 
kursów wykonywanych w dni robocze. W niedziele liczba 
kursów była mniejsza niż w soboty i wyniosła 50% licz-
by kursów dla dni roboczych w 2019 oraz 43% dla dni 
powszednich w 2020 roku. W oba weekendowe dni 7% 

Liczba kursów linii komunikacyjnych

Rok Liczba kur-
sów ogółem

Liczba 
kursów 

na liniach 
miejskich

Udział 
procentowy 

kursów miej-
skich [%]

Liczba 
kursów na 

liniach pod-
miejskich

Udział 
procentowy 

kursów 
podmiejskich 

[%]

Dzień roboczy

2019 2878 2568 89 310 11

2020 2884 2589 90 295 10

Sobota

2019 1530 1368 89 162 11

2020 1522 1418 93 104 7

Niedziela

2019 1444 1298 90 146 10

2020 1239 1148 93 91 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Liczba przewiezionych pasażerów
Pomimo znikomych różnic w zakresie liczby i kształtu linii 
autobusowych w porównaniu do roku poprzedniego, liczby 
wykonywanych kursów oraz dysponowaniu na najbardziej 
napełnione brygady autobusów wielkopojemnościowych, 
w 2020 roku widać wyraźny spadek liczby przewiezionych 
pasażerów we wszystkie dni tygodnia, zarówno na liniach 
miejskich, jak i obsługujących obszary podmiejskie (tab. 3). 
Jest to odpowiednio: w dni powszednie spadek o 40%, 
w soboty o 43% oraz w niedziele o 53%. 

Średnia dzienna liczba przewiezionych pasażerów

Rok Liczba pasa-
żerów ogółem

Liczba 
pasażerów 
w mieście

Udział 
procentowy  
w mieście 

[%]

Liczba pasa-
żerów poza  
miastem

Udział  
procentowy 

poza  miastem
[%]

Dzień roboczy

2019 91840 88622 96 3218 4

2020 55085 52741 96 2344 4

Sobota

2019 47672 46073 97 1599 3

2020 27017 26129 97 888 3

Niedziela

2019 29680 28704 97 977 3

2020 13932 13475 97 457 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Specyfika obsługi komunikacyjnej mieszkańców  
w obszarze podmiejskim

Długość linii podmiejskich
Wszystkie linie podmiejskie rozpoczynają swoje kursy 
w śródmiejskich częściach miasta. W 2019 roku linie 
podmiejskie w dni powszednie stanowiły 19% wszyst-
kich linii, natomiast w soboty i niedziele 16% ogółu linii 
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(tab. 4). W związku z rezygnacją w 2020 roku współfi-
nansowania przez gminy części linii, bądź ograniczeniem 
ich realizacji tylko na dni powszednie, współczynnik li-
nii podmiejskich został obniżony o 3% w dni powsze-
dnie oraz 5–6% w dni weekendowe, w stosunku do roku 
poprzedniego. Zwiększenie 3–6% udziału długości linii 
podmiejskich na terenie Rzeszowa we wszystkich dniach 
tygodnia ma wytłumaczenie w skróceniu wariantów czę-
ści linii podmiejskich.

nych. Równy stosunek zmniejszenia liczby pasażerów był 
podyktowany jednakowym objęciem restrykcjami uczniów 
i pracowników zamieszkujących Rzeszów, jak i podrzeszow-
skie miejscowości, korzystających z rzeszowskiego trans-
portu zbiorowego. 

Specyfika obsługi komunikacji mieszkańców w porze nocnej

Charakterystyka nocnej oferty przewozowej
W Rzeszowie funkcjonują 3 miejskie linie nocne, z czego jed-
na jest jednokierunkowa (tab. 6). W okresie dwóch lat nie 
dokonano zmian tras przejazdów w obrębie linii nocnych.

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Długość linii podmiejskich

Rok

Liczba linii Długość linii

w mie-
ście

poza  
miastem

Ogółem 
[km]

w mieście poza miastem

[km] [%] [km] [%]

Dzień roboczy

2019 43 20 840,1 681,3 81 158,7 19

2020 46 17 833,1 703,3 84 129,8 16

Sobota

2019 31 14 651,3 546,8 84 104,5 16

2020 34 11 622,2 557,3 90 64,8 10

Niedziela

2019 30 14 633,9 529,3 84 104,5 16

2020 33 11 604,8 539,9 89 64,8 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Praca eksploatacyjna linii podmiejskich
Wielkość pracy eksploatacyjnej linii podmiejskich w dni 
robocze oscylowała w obu badanych latach wokół 48–49% 
(tab. 5). W soboty i niedziele wielkość ta była znacznie zre-
dukowana w stosunku do dnia powszedniego (25–30%). 
Wielkości weekendowej pracy eksploatacyjnej w 2020 były 
nieznacznie mniejsze (2–4%) w stosunku do roku 2019. 
Różnica wykonania pracy eksploatacyjnej pomiędzy ro-
kiem 2019 a 2020 była wywołana skróceniem wariantów 
tych linii, a w przypadku sobót i niedziel – likwidacją liczby 
kursów.

Praca eksploatacyjna linii podmiejskich

Rok Ogółem
w mieście poza miastem

[wzkm] [%] [wzkm] [%]

Dzień roboczy

2019 5642,2 2887,0 51 2755,2 49

2020 5581,0 2895,9 52 2685,2 48

Sobota

2019 11402,8 8762,9 77 2639,9 23

2020 3530,3 2796,5 79 733,9 21

Niedziela

2019 4918,3 3763,8 77 1154,5 23

2020 3370,1 2716,5 81 653,6 19

Liczba przewiezionych pasażerów liniami podmiejskimi
Pasażerowie podmiejskich linii stanowią – w obu badanych 
latach – w dni robocze 4% wszystkich pasażerów, nato-
miast 3% w soboty i niedziele (tab. 3). Dziesiąte części tych 
wartości stanowią pasażerowie niewjeżdżający na obszar 
Rzeszowa, podróżujący jedynie po terenach gmin ościen-

Charakterystyka nocnych linii komunikacyjnych

Rok Liczba linii Liczba kursów Łączna długość 
tras [km]

Średnia długość 
tras [km]

2019 3 16 45,6 15,2

2020 3 16 45,6 15,2

Charakterystyka zadań przewozowych nocnych linii 
komunikacyjnych
W badanych latach liczba i długość kursów nie uległa zmia-
nom (tab. 7). Zmniejszeniu uległa liczba pasażerów sobotnio-
-niedzielnych oraz niedzielno-poniedziałkowych. Z powodu 
zamknięcia lokali gastronomicznych, obiektów kulturalno-
-rozrywkowych oraz wprowadzenia innych ograniczeń, licz-
ba nieregularnych podróżnych została zredukowana o 19% 
(sobota/niedziela) oraz 52% (niedziela/poniedziałek).

Wielkość zadań przewozowych nocnych linii komunikacyjnych

Rok
Praca   

eksploatacyjna  
[wozokm]

Praca   
eksploatacyjna  

[wozoh]

Liczba   
przewiezionych  

pasażerów

Praca   
przewozowa  

[paskm]

Dzień roboczy

2019 280,9 14,3 131 36 915,0

2020 280,9 14,3 131 36 858,8

Sobota

2019 280,9 14,3 167 46 916,3

2020 280,9 14,3 135 37 926,4

Niedziela

2019 280,9 14,3 144 40 454,8

2020 280,9 14,3 69 19 384,6

Wskaźniki średnie obsługi komunikacji mieszkańców

Średnia prędkość komunikacyjna
Średnia prędkość komunikacyjna w 2020 roku w Rzeszowie 
uległa zmniejszeniu o 1,2 km/h w dni powszednie, 2,2 
km/h w soboty oraz 4,3 km/h w niedziele (tab. 8). Poza 
granicami Rzeszowa prędkości wzrosły o 1,3–1,9 km/h, 
w zależności od typu dnia tygodnia. Jednym z czynników 
była przeprowadzana na przełomie 2019/2020 roku mody-
fikacja czasów przejazdów międzyprzystankowych autobu-
sów na całej sieci komunikacyjnej. 



21

TransporT miejski i regionalny 07-08 2021

du autobusów (zgodnie z dopuszczalnymi prędkościami au-
tobusów przez Kodeks ruchu drogowego), skutkiem czego 
było skrócenie czasu podróży o 5 minut w dni powszednie 
i ponad 2 minuty w soboty i niedziele.

Średnie wykorzystanie miejsc w pojeździe
Średnie wykorzystanie miejsc w autobusach linii miejskich 
w 2020 roku wynosiło o 34% mniej w dni powszednie, 
44% w soboty i 54% w niedziele (tab. 11). W pojazdach 
dysponowanych na linie pozamiejskie w roku covidowym 
w dni powszednie wykorzystano 34% mniej miejsc, w nie-
dziele 3% mniej, natomiast w soboty wykorzystanie zostało 
zwiększone o 14%. Wykorzystanie wszystkich miejsc w au-
tobusach miejskich sprowadziło się w 2020 roku wyłącznie 
do liczby wszystkich miejsc siedzących zadeklarowanych 
przez producenta autobusu miejskiego.

Średnia prędkość komunikacyjna

Rok Ogółem
[km/h]

w  mieście
[km/h]

Udział 
procentowy 

w mieście [%] 

poza miastem
[km/h]

Udział  
procentowy

 poza miastem
[%]

Dzień roboczy

2019 12,1 14,5 84 6,5 16

2020 11,9 13,7 84 7,2 16

Sobota

2019 15,9 19,2 85 8,0 15

2020 15,4 17,0 93 9,9 7

Niedziela

2019 16,0 19,6 86 7,6 14

2020 14,2 15,3 92 9,9 8

Tabela 8 Tabela 10

Tabela 9

Tabela 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Rzeszów

Średnia odległość przejazdu pasażerów 
Średnie odległości przejazdu pasażerów w Rzeszowie ule-
gły nieznacznemu wydłużeniu w dni powszednie (0,6 km) 
oraz soboty (0,4 km), natomiast na obszarze pozamiejskim 
oraz w Rzeszowie w niedziele podróże skróciły się (tab. 9). 
Wzrost średniej odległości przejazdu pasażerów na terenie 
miasta spowodowany był większym stosunkiem wykona-
nej pracy przewozowej do liczby przewiezionych pasażerów, 
mimo iż obie wartości uległy znacznemu obniżeniu w 2020 
roku. Skrócenie wariantów tras linii podmiejskich spowo-
dowało tym samym zmniejszanie pokonywanych odległo-
ści pasażerów na tych liniach, co odzwierciedlają wyliczone 
wskaźniki.

Średnia odległość przejazdu pasażerów

Rok Ogółem
[wozokm]

w mieście
[wozokm]

Udział  
procentowy 

w mieście [%]

poza miastem
[wozokm]

Udział pro-
centowy poza  
miastem[%]

Dzień roboczy

2019 8,3 8,4 102 13,2 53

2020 8,8 9,0 103 11,5 43

Sobota

2019 4,8 4,9 102 5,6 39

2020 5,2 5,3 102 4,8 31

Niedziela

2019 3,9 4,0 102 5,3 45

2020 3,8 3,9 102 4,7 41

Średni czas przejazdu pasażerów
Średni czas przejazdu pasażerów w Rzeszowie w roku 2020 
wzrósł w dni powszednie o 14%, w soboty o 25%, nato-
miast w niedziele o 27% (tab. 10). Odwrotna tendencja 
wystąpiła w gminach ościennych, gdzie czas przejazdu zo-
stał skrócony w dni powszednie o 21%, w soboty o 31%, 
a w niedziele o 32%. W związku z nieznacznym zwiększe-
niem pokonywanych kilometrów na liniach miejskich oraz 
wydłużeniu czasów przejazdów autobusów pomiędzy przy-
stankami wzrósł średni czas przejazdu pasażerów o co naj-
mniej 2 minuty we wszystkie dni tygodnia. Odwrotna sy-
tuacja miała miejsce na liniach podmiejskich, gdzie długość 
części kursów została skrócona, podobnie jak czas przejaz-

Średni czas przejazdu pasażerów

Rok Ogółem
[min]

w mieście
[min]

Udział procen-
towy w mieście 

[%]

poza miastem 
[min]

Udział  
procentowy 

poza miastem 
[%]

Dzień roboczy

2019 24,7 20,9 85 24,3 98

2020 26,7 23,8 89 19,2 72

Sobota

2019 10,7 9,1 85 8,5 79

2020 12,2 11,4 93 5,8 48

Niedziela

2019 8,7 7,3 83 8,4 96

2020 9,7 9,2 95 5,7 58

Średnie wykorzystanie miejsc w pojeździe

Rok Ogółem
[%] w mieście [%]

Udział  
procentowy 

w mieście [%]

poza miastem
[%]

Udział  
procentowy 

poza miastem
[%]

2019 23,4 36,5 155,9 10,7 45,9

2020 15,3 24,0 156,8 6,8 44,8

2019 25,1 38,9 155,3 8,9 35,4

2020 15,9 21,6 136,0 10,6 66,5

2019 17,4 26,9 154,8 7,1 41,1

2020 8,9 12,3 138,1 6,9 77,8

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa systemu rzeszow-
skiego transportu miejskiego w latach 2019–2020 wska-
zuje na obniżenie badanych mierników i wskaźników 
odnoszących się do liczby przewiezionych pasażerów. 
Przyczynami takiego stanu rzeczy były wprowadzone przez 
Radę Ministrów rozporządzenia dotyczące m.in. wprowa-
dzenia nauki i pracy zdalnej, częściowe oraz całkowite ogra-
niczenie funkcjonowania usługowych gałęzi gospodarki tj. 
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restauracji, hoteli, kin, teatrów, muzeów, urzędów, placó-
wek medycznych itd. 

Ponadto wprowadzenie ograniczeń liczby dostępnych 
miejsc w autobusach oraz prowadzona w początkowej fazie 
pandemii narracja „niebezpiecznej” komunikacji miejskiej 
skutecznie zniechęciła pasażerów transportu zbiorowego do 
wyboru tego środka transportu.

Osiągnięcie wskaźników sprzed pandemii będzie pro-
cesem długotrwałym i zależnym od wielu czynników.  
Jednym z kluczowych działań zmierzającym do ich popra-
wy jest reorganizacja siatki połączeń, opartej na systemie 
przesiadkowym pomiędzy liniami komunikacji autobuso-
wej miejskiej, podmiejskiej oraz kolejowej regionalnej. 
Dążąc do realizacji tego celu, niezbędnym jest zbudowa-
nie pozytywnego wizerunku systemu przesiadkowego 
opartego w szczególności o regularne odjazdy (taktowa-
nie) oraz szeroką dostępność infrastrukturalną uwzględ-
niającą aktualne i przyszłe potrzeby przewozowe. 

Kolejną kwestią jest dążenie do utworzenia biletu zin-
tegrowanego, którego podstawą stanowiłaby atrakcyjna 
oferta biletowa oparta na połączeniach oferowanych przez 
komunikację autobusową miejską, podmiejską, regionalną, 
uzupełniona o regionalne połączenia kolejowe. Zwięk-
szenie konkurencyjności oraz znaczenia transportu pu-
blicznego należy uzyskać dzięki budowie multimodalnych 
węzłów przesiadkowych na granicach miasta. Funkcjo -
nalny węzeł integrujący indywidualny i zbiorowy trans-
port zachęci obecnych i potencjalnych pasażerów do pozo-
stawienia samochodu „na rogatkach miasta”. Wpisującą 
się w założenia Planu zrównoważonego rozwoju publicz-

nego transportu zbiorowego na lata 2021–2030 z ele-
mentami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta 
Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą mia-
sto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji trans-
portu publicznego progresję atrakcyjności rzeszowskiego 
transportu miejskiego stanowić będzie dalsza wymiana 
taboru na nisko- oraz zeroemisyjny (CNG, elektryczne, 
wodorowe), a także zakup autobusów klasy mini dedyko-
wanych liniom wewnątrzosiedlowym.

Wszystkie podjęte działania powinny zostać poddane 
konsultacjom społecznym, a po ich zakończeniu szeroko 
rozpropagowane poprzez kampanie informacyjne w lokal-
nych i ogólnokrajowych mediach.
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Fot. 1. Nowy skład pociągu firmy NEWAG na stacji kolejowej w Rzeszowie. Fot. autor. 

Fot. 2. Autobusy firm Flixbus i Marcel na dworcu autobusowym w Rzeszowie. Fot. autor.

Fot. 3. Autobusy elektryczne doładowywane przy dworcu kolejowym w Rzeszowie. Fot. autor.  
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Streszczenie: Artykuł prezentuje zagadnienie innowacyjności w projek-
tach transportowych, które są współfinansowane z funduszy unijnych. 
Autorzy wskazują na zmiany w podejściu do nowych technologii w okre-
sie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz stawiają pytania o rolę 
innowacyjności w programach inwestycyjnych, które będą realizowane 
w kolejnych latach.
Słowa kluczowe: innowacje, finansowanie, Unia Europejska, transport.

Innowacyjność w projektach transportowych 
finansowanych z Funduszy Europejskich1

Wprowadzenie
Branża transportowa na całym świecie przeżywa okres 
technologicznej rewolucji. Rozwój cyfryzacji i nowych tech-
nologii jeszcze nigdy nie był tak szybki i spektakularny jak 
obecnie. Duże przedsiębiorstwa z różnych branż szukają 
nieustannie nowych rozwiązań w zakresie szybszej, bar-
dziej efektywnej kosztowo logistyki. Każdej firmie zależy 
na szybkim przemieszczaniu swoich towarów do klienta, 
przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Ważnym 
elementem staje się również działanie na rzecz niedopusz-
czenia do katastrofy klimatycznej spowodowanej negatyw-
nymi skutkami działań człowieka, m.in. w zakresie trans-
portu. Władze publiczne poszukują możliwości zwiększe-
nia atrakcyjności i efektywności zbiorowego transportu 
pasażerskiego. Świat przestaje mieć granice. Za popytem 
próbują nadążyć dostawcy rozwiązań (firmy motoryzacyj-
ne, IT), ale przede wszystkim świat nauki (jako ten, który 
zapewnia know how). Czy to szaleństwo? Dowiemy się za 
wiele lat, ale już dziś można śmiało postawić tezę, że inno-
wacje w transporcie są nieodwracalne i to zarówno w po-
wietrzu, na lądzie, jak i na wodzie.

Innowacje transportowe w kolejnych perspektywach budżetu 
Unii Europejskiej w latach 2004–2020
Okres programowania 2021–2027 jest czwartą perspek-
tywą finansową Unii Europejskiej, w której Polska bierze 
udział jako kraj członkowski Wspólnoty. Zmiana jakościo-
wa, jaka dokonała się w polskim systemie transportowym, 
jest widoczna gołym okiem. Niemal 20 lat polskiej obecno-
ści we Wspólnocie to setki zrealizowanych inwestycji, mi-
liardowe wsparcie sektora transportu, który jest najwięk-
szym beneficjentem wsparcia. Z jednej strony jest to natu-
ralny efekt dużej kapitałochłonności inwestycji transporto-
wych, z drugiej wskazuje to na skalę niedoborów w zakresie 
podstawowej infrastruktury transportu lądowego.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: Edyta 
Boratyńska-Karpiej 50%, Paweł Engel 50%.

W latach 2007–2020 dzięki środkom pochodzącym z po-
lityki spójności Unii Europejskiej Polska uzyskała możli-
wość pozyskania około 200 mld PLN2 na inwestycje w sek-
torze transportu. Środki te, powiększone o współfinanso-
wanie krajowe, dały możliwość prowadzenia działań 
inwestycyjnych na skalę, która była niespotykana od czasu 
powojennej odbudowy infrastruktury kraju.

Kluczowy czas pomiędzy rokiem 2007 a 2020 poświę-
cony został, jak najbardziej słusznie, nadrobieniu podsta-
wowych zaległości w sieci transportowej. Różnice w jakości 
systemu transportowego w latach 2004 i 2021 pokazują 
rysunki 1 i 2.

Choć cały czas infrastruktura drogowa, kolejowa, czy 
też ta zapewniająca transport miejski i aglomeracyjny, wy-
maga dalszych nakładów, to początek perspektywy 2021 
–2027 i skala dotychczasowych osiągnięć tworzą podstawę 
do tego, aby polski sektor transportu stawał się coraz bar-
dziej innowacyjny.

W realizowanych w latach 2004–2020 programach, 
dotyczących dofinansowania inwestycji infrastruktural-
nych z Funduszy Europejskich, od początku pojawiały się 
elementy związane z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. W Sektorowym Programie Operacyjnym „Transport”, 
wdrażanym w latach 2004–2006, zrealizowano pojedyncze 

2 Dane Centrum Unijnych Projektów Transportowych, kwota obejmuje wyłącznie 
wkład Unii Europejskiej.

Rys. 1. Polski system transportowy w 2004 r.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Polski system transportowy w 2021 r.
Źródło: opracowanie własne
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Inteligentne Systemy Transportowe (ITS): system stero-
wania ruchem obejmujący część Warszawy oraz system 
informacji pasażerskiej w ramach przebudowy linii tram-
wajowej w Alejach Jerozolimskich (również w Warszawie). 
Na szerszą skalę inwestycje w ITS stały się możliwe w per-
spektywie 2007–2013, kiedy to w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) poja-
wiło się dedykowane działanie 8.3, poświęcone tej właśnie 
tematyce. W ramach tego działania zrealizowano 12 pro-
jektów dofinansowanych kwotą niemal 0,5 mld PLN3.

Znaczącą zmianę przyniósł początek perspektywy fi-
nansowej 2014–2020. Druga edycja Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewidywała reali-
zacji dedykowanego działania poświęconego Inteli gen  tnym 
Systemom Transportowym, a jedynie dodatkowe punkto-
wanie inwestycji infrastrukturalnych, które zawierały w so-
bie elementy ITS. Przyniosło to spadek liczby realizowa-
nych zadań tego typu. Jednocześnie pojawił się nowy trend 
związany z finansowaniem inwestycji w ekologiczny trans-
port miejski. Po raz pierwszy na poziomie krajowym dofi-
nansowano zakup autobusowego taboru elektrycznego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nie jedno krotnie były 
to projekty o znaczącej skali, jak choćby zakup 130 pojaz-
dów przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie czy 
też projekt związany z rozwojem transportu publicznego 
w Zielonej Górze.

Należy jednak podkreślić, że równolegle zaczął funkcjo-
nowanie instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe 
Facility – CEF), zarządzany centralnie przez Komisję 
Europejską. To właśnie w ramach tego instrumentu realizo-
wane są obecnie największe przedsięwzięcia o charakterze 
ITS: budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem 
oraz wdrożenie na dużą skalę na polskiej sieci kolejowej 
Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym 
(ETCS). Należy jednak zaznaczyć, że to ostatnie przedsię-
wzięcie jest działaniem dostosowującym polski sektor kole-
jowy do obowiązujących wymogów prawnych Unii Euro-
pejskiej.

Projekty transportowe związane z wdrożeniami syste-
mów sterowania ruchem, informacji pasażerskiej oraz za-
kupem autobusów elektrycznych są współfinansowane 
również z Regionalnych Programów Operacyjnych, zarzą-
dzanych przez marszałków województw. Czy to coś daje? 
Rewolucja technologiczna w transporcie jest faktem. W po-
czątkach polskiej przygody z polityką spójności temat cy-
fryzacji wydawał się zbyt odległy, a potrzeby w zakresie 
samej infrastruktury zbyt duże, aby można było na szerszą 
skalę stosować innowacje we wdrażanych projektach. Dziś, 
po kilkunastu latach członkostwa w Unii Europejskiej, sy-
tuacja ulega zmianie.

Jest oczywiste, że nie każdy rodzaj projektu może w jed-
nakowym stopniu być podmiotem działań o innowacyjnym 
charakterze. Z czym kojarzą się innowacje w polskim trans-
porcie z tego okresu? Większość ekspertów odpowie bez 
wahania z Inteligentnymi Systemami Transportowymi 

3 Dane Centrum Unijnych Projektów Transportowych

i tzw. smart city. Zastanówmy się przy okazji czy to (z uwagi 
na niezbyt szeroki zakres przedmiotowy) daje realne efekty 
dla użytkowników transportu? Analiza4 wykonana na zle-
cenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych wska-
zała jednoznacznie, że wszystkie projekty ITS realizowane 
w ramach POIiŚ 2007–2020 wpływają głównie na skróce-
nie czasu przejazdu i upłynnienie ruchu. Efekty te są przede 
wszystkim widoczne w transporcie miejskim (drogowym 
i publicznym). Przeprowadzona analiza wskaźników pro-
jektów z Działania 8.3 pozwoliła ocenić, że efekty w zakre-
sie skrócenia czasu przejazdu/podróży i oszczędności czasu 
częściej dotyczą transportu indywidualnego niż zbiorowe-
go. Pozytywne efekty w tym zakresie są widoczne, mimo iż 
od wielu lat sukcesywnie przyrasta liczba pojazdów na pol-
skich ulicach i drogach.

Wdrażane ITS w dużym stopniu wpływają także na po-
prawę bezpieczeństwa w ruchu – zarówno indywidualnym, 
jak i zbiorowym. Efekt ten jest osiągany m.in. poprzez: 
zmniejszenie liczby pojazdów w ciągu danej drogi, inteli-
gentne sterowanie sygnalizacją świetlną, stosowane znaki/
tablice zmiennej treści informujące o sytuacji na drodze czy 
o zmianie warunków atmosferycznych, czy też poprzez 
wdrażanie – na liniach kolejowych – systemu komunika-
cyjnego GSM-R.

Kolejnym obszarem, na który ITS wpływają pozytyw-
nie, jest komfort podróży – zarówno indywidualnych, jak 
i transportem zbiorowym. W tym przypadku można jed-
nak mówić o wpływie pośrednim. Komfort wzrasta dzięki 
skracaniu czasu podróży, poprawie bezpieczeństwa oraz 
wdrażaniu rozwiązań dostarczających pasażerom i kierow-
com praktycznych, użytecznych i aktualnych informacji nt. 
sytuacji w ruchu. Rozwiązania ITS pośrednio wpływają 
także na poprawę warunków środowiska – przejawiać się to 
może mniejszą emisją zanieczyszczeń, redukcją hałasu oraz 
stosowaniem energooszczędnych urządzeń składających się 
na ITS.

Wdrażane ITS wpływają również pozytywnie na utrzy-
manie infrastruktury transportowej, w tym taboru. ITS po-
zwalają wydłużyć żywotność i niezawodność infrastruktury 
(np. sygnalizując odpowiednio wcześnie drobne usterki, 
ograniczając liczbę zatrzymań) oraz ograniczyć koszty na-
praw czy utrzymania jezdni w odpowiednim stanie (zwłasz-
cza zimą).

Mimo tego, że wprowadzane zmiany najczęściej przyno-
szą pozytywny efekt, trzeba mieć na względzie, że nieodpo-
wiednio wdrożone lub błędnie skalibrowane ITS mogą 
skutkować wystąpieniem efektów negatywnych, np. wy-
ciekiem zbieranych danych, pogorszeniem się bezpieczeń-
stwa ruchu czy pogorszeniem się sprawności wybranych 
systemów transportowych.

Zidentyfikowany wpływ oraz oddziaływanie projektów 
ITS pozwoliły na stwierdzenie, że wdrażane rozwiązania 

4 Raport końcowy: Analiza wpływu ITS na płynność i bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i kolejowego pod kątem realizacji inwestycji z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2020, EVALU Sp. z o.o. na zlecenie 
CUPT, www.cupt.gov.pl
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ITS są – w zdecydowanej większości – efektywne. Uzyskanie 
takich samych lub podobnych efektów za pomocą innych 
działań inwestycyjnych byłoby albo niemożliwe, albo wy-
magałoby poniesienia znacznie większych nakładów finan-
sowych. O efektywności świadczą także dane wskazujące 
na znaczną poprawę sprawności sieci transportowych oraz 
na relatywnie krótki okres czasu, jaki jest potrzebny na 
zwrot nakładów poniesionych na wdrożenie systemów. 
Efektywność wzmacniana jest również poprzez dość dużą 
uniwersalność rozwiązań ITS – ich efekty mogą bowiem 
służyć różnym grupom użytkowników.

Uwzględniając wszystkie aspekty, trzeba jednoznacznie 
wskazać, że jest więcej plusów niż minusów wdrażania ta-
kiego typu innowacji. Poziom efektywności może być różny 
– w zależności od tego, jakie dokładnie ITS są wdrażane. 
Niższa efektywność może cechować te rozwiązania, które 
mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy środków publicz-
nych. Efektywność ITS uzależniona jest także od tego, na 
jakim obszarze zostały wdrożone, jaki jest poziom wyko-
rzystywania dostępnej funkcjonalności systemów, jaki jest 
stan infrastruktury liniowej oraz od panujących warunków 
ruchu (w tym zmieniającej się liczby samochodów). 
Efektywność wdrożenia ITS zależy również od dobrego za-
planowania, a następnie przedyskutowania z mieszkańcami 
zaprojektowanych rozwiązań. Realizowanie tych inwestycji 
na siłę, bez partycypacji społecznej, powoduje negowanie 
ich efektów.

Czy innowacje to tylko ITS? Odpowiedź na to pytanie 
jest negatywna. Jak wskazano na początku, świat porusza 
się w zawrotnym tempie i nie powinniśmy stać w miejscu.   

Co po roku 2020?
W kontekście innowacji przełom perspektyw finanso-
wych oznacza jakościową zmianę związaną z uwarun-
kowaniami strategicznymi w dokumentach krajowych. 
Głównym dokumentem jest w tym przypadku Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030, 
przyjęta przez Radę Ministrów 24 września 2019 roku. 
Strategia wprowadza, jako jeden z kierunków interwencji, 
zagadnienie poprawy organizacji i zarządzania systemem 
transportowym i uznaje cyfryzację za kluczowe narzędzie 
w tym zakresie. Dokument wskazuje jednocześnie na ko-
nieczność wykorzystania i wspierania innowacyjności na 
trzech poziomach:

•	 produktowym (m.in. autonomiczność pojazdów, 
urządzenia transportu osobistego),

•	 technologicznym (m.in. ITS, nowoczesne systemy za-
rządzania ruchem),

•	 organizacyjnym (m.in. mobilność współdzielona, 
strategie zrównoważonej mobilności miejskiej).

 
Rok 2020 przyniósł również znaczące zmiany w doku-

mentach strategicznych na poziomie europejskim. Komisja 
Europejska zaprezentowała projekt Strategii Zrówno-
ważonej i Inteligentnej Mobilności, która stanowi element 
szerszego programu, mającego na celu stworzenie ade-
kwatnej odpowiedzi na narastający kryzys klimatyczny.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej transport do 
2050 roku powinien stać się:

•	 zrównoważony (sustainable),
•	 inteligentny (smart),
•	 odporny na kryzysy (resilient).
 
Równolegle Komisja pracuje m.in. nad propozycją rewi-

zji Dyrektywy ITS5, a także Rozporządzenia w sprawie da-
nych o ruchu w czasie rzeczywistym6.

Projekty z perspektywy Unii Europejskiej 2021–2027 
będą już stanowić pierwsze kroki na drodze do wdrożenia 
tych celów. Pomimo że w szczególności w przypadku projek-
tów infrastrukturalnych ich proces przygotowania rozpoczął 
się niejednokrotnie wiele lat wcześniej, to należy podkreślić, 
że już w latach 2014–2020 pojawiły się w ramach finansowa-
nia Unii Europejskiej wymogi dotyczące przekazywania in-
formacji o wpływie projektu na zmianę klimatu oraz odpor-
ności przedsięwzięcia na zmieniające się warunki zewnętrzne. 
Podstawowy krajowy dokument strategiczny na lata 2021–
2027 – Umowa Partnerstwa – wskazuje w tym obszarze na 
konieczność odniesienia się do następujących kwestii:

•	 bardziej konkurencyjnej i mobilnej Europy,
•	 lepiej połączonej Europy,
•	 wykorzystania nowych technologii, w tym Big Data, 

sztucznej inteligencji, inteligentnych systemów trans-
portowych i innych.

 
Dokumenty programowe na obecnym etapie przewidu-

ją możliwość realizacji inwestycji w inteligentną mobilność, 
transport miejski oraz sieć TEN-T. Nie jest przewidziane 
dofinansowanie inwestycji polegających wyłącznie na dzia-
łaniach związanych z budową lub rozbudową ITS.

Innym rodzajem instrumentu finansowego, który będzie 
wdrażany do roku 2026, jest Fundusz Odbudowy. Stanowi 
on dodatkowe wsparcie finansowe, które ma na celu prze-
zwyciężenie gospodarczych skutków pandemii COVID-19. 
Podstawą wydatkowania środków będzie, uzgadniany 
z Komisją Europejską, Krajowy Plan Odbudowy. Projekt 
tego dokumentu, przygotowany przez stronę polską, prze-
widuje inwestycje w zieloną, inteligentną mobilność oraz 
konieczność przeznaczenia minimum 20% na wydatki 
związane z cyfryzacją (tzw. marker cyfrowy).

Szansą na szersze wykorzystanie innowacyjności w pol-
skim transporcie jest również projekt Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Budowa nowej infrastruktury wraz z ko-
niecznym do pozyskania nowym taborem kolejowym, 
o skali i charakterystyce do tej pory w Polsce niewykorzy-
stywanej, tworzy obszar do wdrożenia rozwiązań, które do-
tychczas nie miały krajowego zastosowania.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, Dz. U. L 
207/2010 z późn. zm.

6 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/962 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odnie-
sieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym 
dotyczących ruchu, Dz. U. L 157/2015.
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Innowacyjny transport
Realizacja projektów finansowanych z Funduszy Euro-
pejskich jest związana z przyjęciem ściśle określonych za-
sad, związanych z ich przygotowaniem i realizacją. Rytm 
kolejnych perspektyw finansowych narzuca ramy czasowe, 
w których dane przedsięwzięcie musi być zrealizowane. 
Dodatkowo przy projektach infrastrukturalnych należy 
brać pod uwagę czas niezbędny na przeprowadzenie pro-
cesu przygotowania, w tym analizy wykonalności przedsię-
wzięcia i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 
Wszystkie te aspekty, w tym również zastosowanie nowych 
lub innowacyjnych rozwiązań, muszą stać się przedmiotem 
szczegółowej analizy ryzyka dla projektu i podlegać moni-
torowaniu na każdym etapie realizacji.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na duże znaczenie 
procesu analizy wykonalności przedsięwzięcia. Odpowiednie 
przeprowadzenie tego właśnie etapu procesu inwestycyjne-
go ułatwia nie tylko podjęcie optymalnej decyzji, ale także 
stanowi kluczowy element identyfikacji i zarządzania ryzy-
kiem całego przedsięwzięcia, o czym wspomniano wyżej. 
Jest to również właściwy moment, w którym można 
uwzględnić (w analizie wariantów) zastosowanie różnego 
rodzaju innowacyjnych rozwiązań i ocenić realność ich 
wdrożenia i wpływ na projekt. Proces ten nie musi się od-
bywać w ramach prac nad jednym dokumentem analitycz-
nym, może być rozłożony na różne fazy i odbywać się wie-
loetapowo7.

Sektor transportu, w szczególności w obszarze infra-
struktury, ma swoją bardzo istotną specyfikę, gdyż angażu-
je dużą liczbę interesariuszy – władze publiczne różnych 
szczebli, przewoźników, instytucje naukowe i uczelnie, fir-
my komercyjne działające nie tylko w ściśle rozumianej 
branży transportowej, ale też na przykład w obszarze IT. 
Państwo jest głównym właścicielem i operatorem infra-
struktury transportowej, jest również dominującym pod-
miotem finansującym przewóz osób transportem zbiorowym, 
a także niejednokrotnie właścicielem firm prze wo   zowych 
będących operatorami tych przewozów. Z drugiej strony 
główny potencjał innowacyjności znajduje się poza sekto-
rem publicznym, przede wszystkim w ten aspekt zaangażo-
wane są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wdrożenie in-
nowacji następuje z kolei najczęściej w powiązaniu 
z firmami komercyjnymi. Transport jest również obszarem 

7 Por. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 
2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania 
z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat 
dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” , deklaracji zarząd-
czej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz 
metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do 
wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorial-
na”, Dz. U. L 38/2015.

 Szerzej na ten temat: Archutowska J., Kiwiel A., Giziński D., Witaszek W., 
Lorczyk M., Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinanso-
wanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta, https://www.cupt.gov.pl/ima-
ges/zakladki/analiza_koszt%C3%B3w_i_korzysci/3.1.2.1.CUPT_Analiza_kosz-
tow_i_korzysci_Vademecum_-_internet.pdf, (dostęp: 28.07.2021).

objętym dużą ilością regulacji, zarówno w prawie unijnym, 
jak i krajowym.

Zarysowany powyżej kontekst oznacza, że innowacyj-
ność wymaga dialogu wszystkich zainteresowanych stron. 
Pozytywnym aspektem jest fakt, że wiele cennych inicja-
tyw jest realizowanych w porozumieniu z różnego typu  
jednostkami. Konieczne jest jednak dalsze prowadzenia 
działań umożliwiających wymianę informacji, wiedzy i doś-
wiad czeń, a także wspólne określanie priorytetów. Między 
innymi temu służy działające od 2017 roku w ramach 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – 
Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB). Projekt 
TOB działa na rzecz wypracowania spójnej metodyki 
mierzenia wpływu inwestycji POIŚ 2014–2020 w obsza-
rze transportu miejskiego na poprawę płynności i bezpie-
czeństwa ruchu, a także pozyskuje informacje o rzeczywi-
stych efektach polityki spójności w sektorze transportu 
w części finansowanej przez POIiŚ przy zastosowaniu 
spójnego podejścia metodologicznego. CUPT działa od 
2007 roku jako Instytucja Wdrażająca i Pośrednicząca we 
wdrażaniu Funduszy Europejskich w sektorze transportu 
w Polsce.

Efektywne wydatkowanie środków to nie tylko proces 
czysto formalno-finansowy. To również poszukiwanie no-
wej jakości, lepszych rozwiązań i dobrych praktyk, które 
można rozpowszechnić wśród inwestorów przedsięwzięć 
transportowych. Nie inaczej jest z innowacyjnością i no-
wymi technologiami, o których dyskutowano podczas 
dwudniowego, międzynarodowego spotkania TOB 
w dniach 12–13 maja 2021 roku pt. „Fundusze Unii 
Europejskiej + Nauka = Innowacyjny transport”. W gro-
nie eksperckim zadawano sobie pytania: co zrobić, aby le-
piej wykorzystywać dostępne fundusze UE w transporcie 
na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań; czy 
sama nauka wystarczy, żeby mieć innowacyjny transport 
w Polsce; jakie są oczekiwania biznesu wobec ludzi świata 
nauki oraz z czego można finansować badania w zakresie 
innowacyjnego transportu. Celem, który przyświecał or-
ganizacji tego wydarzenia, było również wskazanie osią-
gnięć i możliwości badawczych największych polskich 
uczelni i instytutów, których działania związane są z trans-
portem. Dlatego też zorganizowany został m.in. panel 
młodych naukowców oraz dwie sesje prezentacji działań na 
rzecz wdrażania innowacji. Nie jest bowiem tak, że Polska 
nie ma osiągnięć na tym polu. Główne wnioski z panelu 
podsumowującego odzwierciedlają dotychczas przedsta-
wione przemyślenia (rys. 3).

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa postawić 
tezę, że finansowa perspektywa 2021–2027 może być 
ostatnią, w której Polska otrzymuje tak duże wsparcie fi-
nansowe w ramach polityki spójności. Przed nami kluczo-
wy czas, w którym polski sektor transportu powinien 
przygotować się na nowe wyzwania związane z finansowa-
niem oraz z rozwojem techniki, technologii i zmianami 
zachowań transportowych.

Drony dostarczające przesyłki? Sterowce? Hover board 
albo carpooling w drodze do pracy? Autonomiczna taksówka 
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w drodze do teatru? Hyperloop? Ta lista może przerażać lub 
przeciwnie – pasjonować, ale nie zatrzymamy procesu roz-
woju innowacji. A to między innymi od nich zależy konku-
rencyjność i perspektywy rozwoju gospodarki każdego kraju, 
w tym również Polski.
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Rys. 3. Główne wnioski z panelu podsumowującego konferencję „Fundusze Unii Europejskiej 
+ Nauka = Innowacyjny transport”.
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Inwestycje w tzw. infrastrukturę twardą są prostsze i obarczone mniejszym ryzykiem. 
Innowacje zawsze oznaczają większy poziom niepewności.

Warto pamiętać, że innowacje są jedynie narzędziem do rozwiązania jakiegoś problemu  
i osiągnięcia celu.

Młodzi naukowcy są zainteresowani rozwojem na polskich uczelniach.  
Niestety uczelnie są za mało umiędzynarodowione i dają za mało możliwości.

Niezbędna jest współpraca naukowców z praktykami wdrażającymi projekty 
oraz ze środowiskiem biznesowym.

Samo badanie naukowe bez właściwej identyfikacji potrzeb nie są w pełni 
użyteczne.

Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich muszą być zrealizowane  
w ścisłych reżimach czasowych.

Rola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację
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Streszczenie: W latach 2020–2021 koronawirus COVID-19 i wpro-
wadzenie kwarantanny pociągnęły za sobą poważne konsekwencje, 
które doprowadziły do problemów w globalnej i lokalnej turystyce. 
Przeprowadzono analizę skutków epidemii dla europejskiej i polskiej 
branży turystycznej. Dla rozwiązania problemu spadku turysty-
ki w Polsce zaproponowano działania organizacyjne mające na celu 
ustabilizowanie negatywnego wpływu na działalność małych i śred-
nich firm oraz przekształcenie Polski w beneficjenta turystyki. Dla 
pozyskania dodatkowych źródeł zysku zaproponowano tworzenie tu-
rystycznych klastrów, w których kluczową funkcją ma być podnie-
sienie poziomu logistycznej mobilności potencjalnych klientów usług 
turystycznych. Przez prognozowanie przewozów osobowych udowod-
niono celowość udziału kolei w formowaniu turystycznych klastrów 
logistycznych.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, koronawirus, turystyka, klaster, 
prognozowanie przewozów.

Możliwości udziału kolei w formowaniu  
turystycznych klastrów logistycznych1

W wiosennym raporcie UNWTO oszacowano trzy 
możliwe scenariusze dla światowej branży turystycznej 
w 2020 roku. Według najbardziej optymistycznej wersji 
założono spadek liczby podróży o 58 proc., według naj-
gorszego scenariusza – o 78 proc. Eksperci UNWTO wska-
zali, że liczba osób odbywających zagraniczne podróże 
spadnie o 0,85–1,1 mld. Według raportu [3] powodowało 
to utratę wpływów z eksportu na poziomie 0,91–1,2 bln 
dolarów, ale przy obliczeniu wszystkich całkowitych strat 
(w 60 pokrewnych z turystyką gałęzi gospodarki świato-
wej) – co najmniej 5 bilionów dolarów. W związku z tym 
utrata pracy groziła od 50 do 100 mln osób (przede 
wszystkim w biurach turystycznych i wycieczkowych,  
hotelach, muzeach, sklepach pamiątek itp.).

Zakończenie pierwszej fali epidemii latem 2020 roku  
i powiązane z tym ożywienie turystyki już od października 
znów zastąpiono ograniczeniami ruchu. Według wyliczeń 
UNWTO za rok 2020 liczba podróży międzynarodowych 
na całym świecie spadła o 74 proc. w porównaniu z po-
przednim okresem [4]. To powodowało konsekwencje, któ-
rym przypisano najbardziej pesymistyczne prognozy:

•	 spadek liczby turystów zagranicznych o 1,2 biliona 
(w porównaniu do 2019 r.), 

•	 globalne straty światowego sektora turystyki – 1,3 bln 
dolarów (11 razy więcej niż straty z poprzedniego 
kryzysu finansowego 2009 r.), 

•	 utrata pracy – 120 mln ludzi,
•	 obostrzenia graniczno-transportowe.

Na początku 2021 roku turystyka światowa odnotowa-
ła kolejny spadek, kiedy wszystkie kraje zaostrzyły restryk-
cje dotyczące podróżowania. Według danych UNWTO, 
pojawienie się nowych wariantów wirusa COVID-19 po-
wodowało cofnięcie łagodzenia ograniczeń w podróżowa-
niu, przy czym całkowite zamknięcie dla turystów odnoto-
wano powszechnie w Azji, regionie Pacyfiku oraz w Europie. 
Pierwszy kwartał 2021 roku jeszcze bardziej pogorszył kry-
zysową sytuację branży turystycznej (przez UNWTO po-
kazano następny 87% spadek przyjazdów turystów mię-
dzynarodowych w porównaniu do 2020 roku) [5].

W drugim kwartale 2021 roku (po przeprowadzeniu 
szczepień i znacznym spadku zachorowalności) w wielu 
krajach sytuację udało się poprawić, ale nie ustabilizować. 
Wynika to po pierwsze z potrzeby co najmniej 10-dniowej 
kwarantanny domowej przy przejazdach zagranicznych, 
przeprowadzania płatnych testów albo posiadania paszportu  

Wprowadzenie
Do 2020 roku światowy sektor turystyczny generował rocznie 
około 1,7 biliona dolarów. Zgodnie z obliczeniami Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego (PIE) [1], w 2018 roku Polska 
branża turystyczna wytworzyła łącznie 140,92 mld PLN 
wartości dodanej. Efekt mnożnikowy wyniósł 5,3, co ozna-
cza, że każdy 1 złoty wytworzony w branży turystycznej 
przyczynił się do generowania dodatkowych 4,3 zł wartości 
dodanej w całej gospodarce. W 2019 roku w Polsce od-
notowano dalszy wzrost udziału gospodarki turystycznej 
w tworzeniu PKB do poziomu 6,3%. 

W 2018 roku liczba turystów zagranicznych, którzy sko-
rzystali z bazy noclegowej w Polsce, wyniosła około 7,1 mln, 
w 2019 roku –7,5 mln (czyli o 5,6 % więcej). Liczba tury-
stów krajowych również wzrosła o 5,2 procent – odpowied-
nio 26,8 mln (w 2018) i 28,2 mln (w 2019) [2]. Z powodu 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku odnoto-
wano negatywne zmiany trendu rozwoju turystyki.

Wpływ kwarantanny COVID-19 na spadek w branży turystycznej 
Z raportu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) 
[3] wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku w po-
równaniu z takim samym okresem roku 2019 zanotowano 
zmniejszenie ruchu o 22 proc. Z powodu zaostrzenia kwa-
rantanny w kwietniu i maju 2020 roku, w drugim kwartale 
zanotowano spadek już o 74%.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład Autorów w publikację: Y. Alos-
hynskyi 50%, J. Gertz 50%.
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szczepień (ale poziom zaszczepienia wśród turystów wciąż 
jest niedostateczny). Na przykład według raportu polskie-
go rządu [6] z 20 lipca 2021 roku w Polsce pełny kurs 
szczepienia miało tylko 16,32 mln, czyli około 42% ludno-
ści Polski. Drugą przyczyną niestabilności jest ciągłe muto-
wanie wirusa i pojawianie się nowych ognisk epidemii. 
Oprócz tego ograniczenie wyjazdów zagranicznych powo-
dowane jest przez niestabilność sytuacji finansowej (pogłę-
bioną w lipcu 2021 skutkami powodzi w Chinach, 
Niemczech, Belgii, Austrii, Turcji i innych krajach).

Chociaż w skali UE wpływ pandemii na turystykę w 2020 
roku doprowadził do spadku PKB tylko o 0,7 %, to różnice 
między poszczególnymi krajami są ogromne [7–8]. 
Spowodowane jest to istnieniem w Europie krajów wysyłają-
cych (Niemcy, Wielka Brytania itp.) oraz przyjmujących tu-
rystów (Hiszpania, Grecja, Portugalia itp.). Przed 2020 ro-
kiem w Hiszpanii na każde 5 proc. wzrostu wpływów 
z turystyki przypadało 1,5 proc. wzrostu PKB [7–8], w in-
nych krajach przyjmujących – od 2 do 4 proc. [9] Państwa, 
w których w największym stopniu notowano zależność go-
spodarki od branży turystycznej (rys. 1), to Hiszpania 
(11,8 proc. krajowego PKB) i Portugalia (8,0 proc.). Duże 
znaczenie gospodarcze turystyki odnotowano również na 
Węgrzech (6,7 proc.) oraz w Niemczech (3,9 proc.). 

W ostatnich latach branża turystyczna Polski, która była 
ważnym elementem rynku pracy, dawała utrzymanie łącznie 
blisko 1,36 mln osób. Większość z nich obecnie jest ciągle 
poważnie zagrożona utratą miejsca pracy tak w skali global-
nej (zamknięcie hoteli, restauracji itp.), jak i lokalnej (reorga-
nizacja warunków pracy w uzdrowiskach górskich itp.) Dla 
uzyskania szczegółowej oceny przeanalizowano badania 
wpływu kwarantanny na pokrewne gałęzie, prowadzone 
przez Gdańską Organizację Turystyczną (GOT) i Pomorską 
Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) [11, 12]. W ba-
daniu wzięli udział przede wszystkim:

•	 przedstawiciele hoteli i obiektów noclegowych (52%, 
w tym 6% świadczących usługi najmu krótkotermi-
nowego), 

•	 przewodnicy i piloci wycieczek (14%),
•	 przedstawiciele branży gastronomicznej (8%),
•	 przedstawiciele biur podróży przyjazdowych i wyjaz-

dowych (6%),
•	 przedstawiciele atrakcyjnych obiektów turystycz-

nych, muzeów itp. (8%).

W skali Polski już w marcu 2020 zdecydowana więk-
szość (90%) przedstawicieli branży oceniała, że sytuacja 
miała bardzo duży (72%) lub duży (18%) negatywny 
wpływ na kondycję ich firm. Na podstawie ich oceny przez 
GOT zostały opracowane dane predykcyjne wpływu kwa-
rantanny do końca 2020 roku (rys. 3).

Według prognozy przedstawicieli branży turystycznej 
Polski (rys. 3) negatywna sytuacja mogła się dla nich stabi-
lizować od czerwca 2020 roku. Ale faktycznie (po przepro-
wadzeniu analogicznych badań wiosną 2021) zanotowano, 
że sytuacja epidemiologiczna spowodowała problem, który 
zniszczył tradycyjny tworzony przez lata biznes. Restrykcje 

Rys. 1. Bezpośredni udział turystyki w gospodarce wybranych państw OECD. 
Źródło [1]

W państwach bardzo zależnych od turystyki kryzys spo-
wodował znaczne zmniejszenie PKB: we Francji – o 1,3 proc., 
we Włoszech – o 1,9 proc., w Hiszpanii – o 8,0 proc., 
w Portugalii – o 12,5 proc., w Grecji – o 16,0 proc. [6–8].

Odwrotna sytuacja jest w państwach wysyłających, któ-
rych mieszkańcy w latach 2020–2021 preferowali wyda-
wanie pieniędzy wewnątrz własnego kraju. Największymi 
beneficjentami takiej sytuacji są: Niemcy (zwiększenie 
PKB o 2,8 proc.), Wielka Brytania (o 1,5 proc.) i Szwecja 
(o 1,2 proc.). 

Skutki epidemii dla polskiej branży turystycznej
Można stwierdzić, że beneficjentami kryzysu w światowej 
turystyce są wyłącznie kraje Europy Północnej, na liście 
których nie znajduje się Polska (chociaż RP również bar-
dziej specjalizuje się w wysyłaniu turystów do innych kra-
jów). Ponieważ udział turystyki w polskim PKB stanowi 
tylko około 1,3 proc., wpływ drastycznego spadku branży 
turystycznej w 2020 roku (rys. 2) na zmniejszenie PKB był 
nieznaczny (spadek o 2,8% w porównaniu z 2019 r., wobec 
wzrostu o 4,5% w 2019 r.) 

Rys. 2. Turyści w bazie noclegowej 2014–2020. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Rys. 3. Szacunki wpływu kwarantanny. 
Źródło: [11, 12]
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związane z kwarantanną spowodowały w 2020 roku znacz-
nie wyższy, niż prognozowano, negatywny wpływ na kon-
dycję wymienionych firm (odpowiednio bardzo duży – 93% 
i duży – 7% wpływ).

Przy analizie branży turystycznej przez państwo uwagę 
skupiono nie tylko na stratach finansowych, ale przede 
wszystkim na stratach w zdrowiu i życiu obywateli, do 
ograniczenia których zostały wprowadzone liczne obostrze-
nia. W tabeli 1 podano wyłącznie działania bezpośrednie 
lub pośrednie wpływające na międzynarodowe i krajowe 
przemieszczenie ludzi oraz turystykę.

Według prowadzonej wstępnej analizy w poprzednim 
sezonie turystycznym wielu turystów, z takich krajów jak 
Niemcy, Szwecja itp., z obawy przed koronawirusem 
w 2020 roku zamiast wyjazdów zagranicznych do Europy 
Połud niowej (Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia itd.) 
preferowali wyjazdy do bezpieczniejszej sąsiedniej Polski.

Faktycznie przez niezmienny na początku jesieni 2020 
roku trend rozprzestrzeniania się koronawirusa (tab. 3) opty-
mistyczne prognozy na 2021, 2022 i kolejne lata, dotyczące 
możliwej zmiany preferencji turystów z Niemiec, Szwecji, 
Anglii itp., zostawały tylko wzmocnione na korzyść Polski, 
gdzie procent ludności zakażonej zostawał na poziomie śred-
nio 3,4 razy mniejszym w porównaniu z innymi krajami.

Zestawienie działań wpływających na międzynarodowe i krajowe 
przemieszczenie ludzi oraz turystykę

Data Zdarzenia

I fala pandemii

09.03.2020 Kontrole sanitarne na przejściach z Niemcami i Czechami

15.03.2020 Zamknięcie granic dla obcokrajowców, możliwość powrotu do kraju Polaków
Wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny domowej – 14 dni.

23.03.2020 Wprowadzenie stanu epidemii
Ograniczenie przemieszczania się
Ograniczenie liczby udostępnianych miejsc w transporcie publicznym

31.03.2020 Zamknięcie hoteli

4.05.2020 II etap luzowania obostrzeń
Wznowienie działalności hoteli

30.05.2020 IV etap luzowania obostrzeń

13.06.2020 Otwarcie granic dla państw UE

II fala pandemii

17.10.2020 Wprowadzenie reżimu sanitarnego z podziałem na strefy żółte i czerwone
Ograniczenie liczby pasażerów w transporcie publicznym do 50% miejsc 
siedzących lub do 30% ogółu miejsc

23.10.2020 Ogłoszenie całej Polski czerwoną strefą

4.11.2020 Hotele dostępne tylko dla podróżujących służbowo

17.12.2020 Ograniczenie funkcjonowania hoteli do obsługi służb mundurowych, medyków, 
pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS
10-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski transportem 
zorganizowanym

27.12.2020 Rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19

12.02.2021 Otwarcie hoteli

III fala pandemii

30.03.2021 Nowe zasady dotyczące kwarantanny osób przyjeżdżających do Polski

04.05.2021 Ogłoszenie luzowań co do przemieszczeń w transporcie publicznym
Otwarcie hoteli

06.06.2021 Otwarcie stref gastronomicznych

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Działania państwa podczas pierwszej fali epidemii sku-
tecznie doprowadziły do stabilizacji sytuacji epidemiolo-
gicznej w Polsce, gdzie procent ludności zakażonej był na 
poziomie średnio 4,2 razy mniejszym w porównaniu z inny-
mi krajami (tab. 2).

Statystyki zakażeń na COVID-19 (lipiec 2020 r.)

Państwo
Liczba potwier-

dzonych zakażeń 
(22.07.2020) [tys.]

Ludność 
[tys. mieszkańców]

Procent  
ludności  

zakażonej

Współczynnik nad-
wyżki (w porówna-

niu z Polską)

Włochy 244,6 61680,1 0,397 3,73

Hiszpania 311,9 47737,9 0,653 6,14

Francja 176,8 66259,0 0,267 2,51

Portugalia 48,8 10813,8 0,451 4,24

Polska 40,8 38346,3 0,106 X

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Statystyki zakażeń na COVID-19 (wrzesień 2020 r.)

Państwo
Liczba potwier-

dzonych zakażeń 
(2.09.2020) [tys.]

Ludność 
[tys. mieszkańców]

Procent 
ludności 

zakażonej

Współczynnik nad-
wyżki (w porównaniu 

z Polską)

Włochy 271,5 61680,1 0,440 2,46

Hiszpania 479,6 47737,9 1,005 5,62

Francja 293 66259,0 0,442 2,48

Portugalia 58,6 10813,8 0,542 3,03

Polska 68,5 38346,3 0,179 X

Wraz z rozpoczęciem drugiej i trzeciej fali epidemii 
(tab. 1) od połowy października 2020 zanotowano spadek 
poziomu turystyki w Polsce do zera. Oprócz tego od paź-
dziernika 2020 do czerwca 2021 obserwowano znaczne po-
gorszenie sytuacji epidemiologicznej w Polsce (tab. 4). 

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

Statystyki zakażeń na COVID-19 (lipiec 2021 r.)

Państwo
Liczba potwier-

dzonych zakażeń 
(4.07.2021) [tys.]

Ludność 
[tys. mieszkańców]

Procent 
ludności 

zakażonej

Współczynnik nadwyżki
(w porównaniu 

z Polską)

Włochy 4262 61680,1 6,910 0,92

Hiszpania 3831 47737,9 8,025 1,07

Francja 5780,5 66259,0 8,724 1,16

Portugalia 887 10813,8 8,202 1,09

Polska 2880 38346,3 7,511 1,00

Oczywiście w takiej sytuacji (tab. 1 i 4) trudno konku-
rować o turystów. Chociaż omówiona za pomocą poprzed-
nich danych (tab. 2 i 3) zmiana zeszłorocznych preferencji 
turystów z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii itp. od 
czerwca 2020 roku już doprowadziła do wzrostu odsetka 
turystów zagranicznych w Gdańsku oraz innych miejsco-
wościach Pomorza Bałtyckiego, to w liczbach bezwzględ-
nych można wnioskować wyłącznie o spadku. W 2020 
Gdańsk odwiedziło o 44 proc. mniej turystów (w 2019 r. 
było ich ponad 3,5 mln). Analogiczna sytuacja zauważana 
jest w Warszawie (spadek o 60,8%), Krakowie (o 43%, 
w tym turystów zagranicznych – o 75%), we Wrocławiu 
(o 47,4%, w tym turystów zagranicznych – o 65,1%) itd. 
[14] W tej sytuacji podczas wprowadzania licznych ob-
ostrzeń (tab. 1) obroty firm branży turystycznej spadły 
o 95%, a część przedsiębiorców ogłosiła upadłość. 
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Według ostatniego raportu UNWTO z lipca 2021 roku 
powrót do poziomu roku 2019 dla turystyki będzie zajmo-
wał od trzech do czterech lat. Z tego powodu dla rozwiąza-
nia problemu zaproponowano działania organizacyjne ma-
jące na celu ustabilizowanie negatywnego wpływu na 
działalność małych i średnich firm oraz przekształcenie 
Polski w beneficjenta turystyki w najbliższym czasie.

Podstawy rozwiązania problemu dla Polski
W Indeksie Atrakcyjności i Konkurencyjności Turystycznej 
RP plasuje się na niskim 42. miejscu [10], a głównymi 
przyczynami tego stanu rzeczy są:

•	 stosunkowo niski priorytet polityki turystycznej, 
•	 jakość dostępnej infrastruktury transportowej, 
•	 warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Do rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym związa-
nych z turystyką, oraz utrzymania ich konkurencyjności 
mogą być stosowane działania w pojedynkę (funkcjonowa-
nie samodzielnie na rynku) lub działania zbiorowe (w ko-
operacji, we współpracy) [15]. Z przeprowadzonej wcze-
śniej analizy wynika, że w obecnym czasie małym i średnim 
firmom na rozwiązanie problemu skutków pandemii nie 
wystarczy włas nych możliwości rozwojowych (ludzkich, 
rzeczowych, finansowych, informacyjnych). Potrzebne są 
wsparcie i kapitał z zewnątrz. Pozyskiwanie środków staje 
się możliwe i skuteczne, gdy występuje współpraca wyspe-
cjalizowanych w danej dziedzinie partnerów, uzupełniają-
cych się zasobami. 

Właśnie dlatego w celu ustabilizowania negatywnego 
wpływu w czasie pandemii należy przeprowadzić tworzenie 
turystycznego systemu makroregionów i całego kraju. 
W tym względzie korzystną jest koncepcja klastrów, w któ-
rych kluczową funkcją ma być podniesienie poziomu mobil-
ności logistycznej potencjalnych klientów usług turystycz-
nych. Dla zwiększenia konkurencyjności regionów Polski 
można wprowadzić sieć mobilnie połączonych ze sobą ma-
kroregionalnych turystycznych klastrów logistycznych, któ-
rych łączna liczba powinna wynosić od 5 (Zachodni, 
Północny, Centralny, Południowy, Wschodni) do 7 (Północno-
-Zachodni, Południowo-Zachodni, Północny, Centralny, 
Mazowiecki, Południowy, Wschodni).

Według twórców teorii [16, 17] klaster jest to geogra-
ficzne, przestrzennie skoncentrowane skupisko wzajemnie 
zależnych od siebie wyspecjalizowanych firm, instytucji 
i organizacji oraz odbiorców, w tym osób prywatnych, po-
wiązanych formalnie lub nieformalnie w określonej dziedzi-
nie o wspólnych i uzupełniających się wzajemnie cechach 
w zwarty system sieci pionowych i poziomych zależności. 
W czasie pandemii podejście klastrowe musi zamienić tra-
dycyjne podejście konkurencyjne, dając możliwość osiąg-
nięcia korzyści każdemu z podmiotów działalności tury-
stycznej dlatego, że polityka klastrowa koncentruje się na 
kompleksie działań łączących branże.

Tworzenie i funkcjonowanie makroregionalnych tury-
stycznych klastrów logistycznych (TKL) może stać się 
skutecznym narzędziem wspierania małych i średnich 

przedstawicieli biznesu turystycznego, które najbardziej 
cierpią z powodu konsekwencji COVID-19 (biura tury-
styczne i wycieczkowe, hotele, muzea, sklepy z pamiątka-
mi itp.), a z czasem zwiększy całkowitą (synergiczną) 
efektywność działalności organizacji turystycznych po-
przez obniżenie kosztów. 

Oprócz firm gałęzi turystycznej do klastrów mogą być 
dołączone firmy bezpośrednio specjalizujące się w przewo-
zie turystów, w tym przewoźnicy kolejowi, które w czasy 
pandemii również mają duże problemy. 

Prognozowanie przewozów osobowych  
w transporcie kolejowym 
W 2020 roku liczba pasażerów na polskiej sieci kolejowej 
spadła o 37,73% (rys. 4), a praca przewozowa – o 42,65%. 

Rys. 4. Liczba pasażerów na polskich liniach kolejowych 2015–2021. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego [18].

Okresy spadku liczby przewiezionych pasażerów wyraź-
nie pokrywają się z falami epidemii koronawirusa (rys. 5).

Rys. 5. Zależność liczby pasażerów na polskich liniach kolejowych od fal epidemii. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego [18].

Z zależności graficznych przedstawionych na rysun-
kach 4 i 5 wynika, że rosnący trend ostatnich lat od marca 
2020 roku zmienił się na prawie nieprzewidywalny z bar-
dzo silną zmiennością, która przekracza 100%. Na podsta-
wie przeprowadzonych obliczeń współczynnik zmienności 
wynosi: ν=19,503/16,039=1,216, czyli 121,6%.

Przy takim poziomie zmienności, uwzględniając dodat-
kowo nieprzewidywalność przebiegu epidemii oraz trady-
cyjne sezonowe wahania ruchu pasażerskiego, budowanie 
prognozy powrotu transportu kolejowego na poziom 
sprzed okresu pandemii wydaje się zadaniem trudnym do 
rozwiązania. Wyniki obliczeń dla tradycyjnych matema-
tycznych modeli prognozowania (modele szeregów czaso-
wych i modele regresji wieloczynnikowej) wskazują na nie-
dostateczny poziom adekwatności predykcji. Współczynnik 
determinacji (R2) dla większości modeli na podstawie wy-
gładzania wykładniczego (rys. 6) nie przekracza wartości 
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R2=0,13. Współczynnik determinacji jest obliczany według 
wzoru:

     
,
 

(1)

gdzie:  
– wartość prognozowana,
 – średnia wartość,

Xi – dane empiryczne

dziej adekwatnym jest model Holta (o wartości współczyn-
ników a=0,9 i b=0,9). Obliczenia prognozy prowadzono 
według wzoru:

     (2)

przyjmując: 

gdzie: 
Fi, Si, α i	β  – parametry modelu

Przy sprawdzaniu adekwatności modelu współczynnik 
determinacji również świadczy o dopasowaniu niezadowa-
lającym R2 = 0,47.

Bardziej adekwatną ocenę danych empirycznych po-
zwolają otrzymać klasyczne modele trendu (rys. 8).

Rys. 6. Wyniki obliczeń oceny współczynników modeli szeregów czasowych. 
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie prowadzonych obliczeń dla modeli szere-
gów czasowych można wywnioskować, że najbardziej ade-
kwatnym z pozostałych jest model średniej ruchomej pro-
stej, dla którego suma kwadratów odchyleń wartości 
empirycznych od wartości uzyskanych jest minimalna  
( ). Współczynnik determinacji wynosi: 

R2= 1,91 / 14,10 = 0,13, co świadczy o dopasowaniu nie-
zadowalającym R2 ∈ (0,0; 0,5].

Dla modeli Browna, Holta i in. (rys. 7) współczynnik 
determinacji również plasuje się na poziomie od 0,09 do 
0,47. Jednakże model Holta lepiej od innych odzwierciadla 
wahania sezonowe i zależność od fal epidemii.

Na podstawie otrzymanych zależności (rys. 6–7) można 
wywnioskować, że dla modeli szeregów czasowych najbar-

Rys. 7. Wyniki obliczeń oceny współczynników modeli Browna i Holta. 
Źródło: opracowanie własne.

Analiza klasycznych modeli trendu świadczy, że najbar-
dziej adekwatnym z pozostałych jest model paraboli, dla 
którego suma kwadratów odchyleń wartości empirycznych 
od wartości uzyskanych jest minimalna. Współczynnik  
determinacji dla modelu paraboli jest równy: R2 = 0,59, co 
świadczy o dopasowaniu słabym R2 ∈ (0,5; 0,6], ale bardzo 
bliskim do zadowalającego.

Dla podniesienia poziomu adekwatności wartości  
pre dy kcyjnych przy prognozowaniu wykorzystano hybry-
dowy model matematyczny, w którym z wygładzaniem 
wykładniczym zostały połączone modele paraboli  
i Holta. Na podstawie otrzymanego modelu paraboli 
X(2) = a0 + a1 · t + a2 · t

2 = 20,0744 – 1,1173 · t + 0,0642 · t2, 
nakładanego na model Holta określono trend prognozy 
przewozów pasażerów na polskich liniach kolejowych pod-
czas pandemii (rys. 9). Współczynnik determinacji dla mo-
delu hybrydowego (R2=0,906) świadczy o dopasowaniu 
bardzo dobrym R2 ∈ (0,9; 1,0].

Ocenę współczynników (α0,	α1,	α2) dla modeli paraboli 
prowadzono metodą Kramera dla układu równań:

Rys. 8. Wyniki obliczeń oceny współczynników klasycznych modeli trendu. 
Źródło: opracowanie własne.
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      (3)

niemieccy specjaliści podczas przygotowań do Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku. W Niemczech zostało 
udowodnione, że w ciągu dwóch dni spędzonych w różnych 
miastach turyści wydawali o 40–50% więcej pieniędzy niż 
w ciągu dwóch dni w jednym mieście. Dlatego organiza-
torzy zrobili tak, aby każda drużyna narodowa zagrała nie 
więcej niż jeden mecz w jednym mieście (np. reprezentacja 
Polska i odpowiednio jej kibice w ciągu trzech gier specjal-
nie zostali przemieszczani do trzech różnych miast Niemiec 
– Gelsenkirchen, Dortmund i Hanower, a reprezentacja 
Ukrainy (pięć gier) – do pięciu miast (Lipsk, Hamburg, 
Berlin, Kolonia i znów w Hamburg) [19]. 

W celu zwiększenia mobilności turystów i uproszczenia 
systemu przemieszczania się w kraju podczas Mistrzostw 
Świata w Niemczech dla kibiców posiadających bilety na 
dowolne mecze piłki nożnej (nawet te, które już odbyły się 
wcześniej) wprowadzono specjalne taryfy ze zniżkami na 
przejazdy koleją. Udowodniono, że mając co najmniej 30% 
zniżki na przewóz, prawdopodobieństwo zakupu biletu i, 
odpowiednio, przeniesienie się do innego miasta (gdzie po-
nownie zostaną wydane pieniądze) rośnie trzykrotnie [19]. 
Kompensację spadku dochodów przewoźników zaadreso-
wano nie na firmy transportowe, ale na samorządy pań-
stwowe, które równomiernie rozdzieliły uzyskane dochody. 
Udane doświadczenia Niemiec podczas kolejnych dużych 
imprez sportowych przejęły Austria i Szwajcaria w 2008 
roku, a także Ukraina (ale już nie Polska) w 2012. 

Analogiczne klastrowe podejście współpracy przewoźni-
ków i gałęzi turystycznej jest ostatnio stosowane na przy-
kład w Wielkiej Brytanii, która stymulując tanie loty, po-
krywa straty firm lotniczych przez uzyskane super zyski ze 
znacznego wzrostu przepływów turystycznych. 

Ze względu na to, że klaster powinien tworzyć się wokół 
najpotężniejszego uczestnika, Polskie Koleje Państwowe 
z wydzielonymi spółkami (Przewozy Regionalne – 25,68% 
udziału rynku przewozów osobowych w Polsce), Koleje 
Mazowieckie – 20,91%, PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście – 12,87%, PKP Intercity – 12,18% oraz inne) 
są proponowane, aby stały się rdzeniem klastra. Przykładem 
wdrożenia klastrowego podejścia dla kolei w Polsce mogą 
być wiodące firmy kolejowe z Niemiec, Francji, Hiszpanii, 
Chin, Korei Południowej itd. Na przykład Koleje 
Niemieckie (Deutsche Bahn) albo Narodowe Towarzystwo 
Kolei Francuskich (SNCF) organizują obecnie nie tylko 
przewozy kolejowe, ale również oferują swoim klientom 
usługi transportu drogowego oraz realizację komplekso-
wych imprez turystycznych z jednoczesnym zakwaterowa-
niem w hotelach.

Podsumowanie
W aktualnej sytuacji przewoźników oraz małych i średnich 
firm gałęzi turystycznej poziom własnych możliwości roz-
wiązania problemu skutków pandemii jest niewystarcza-
jący. Oprócz tego w czasach kwarantanny działalność go-
spodarcza każdego z podmiotów wiąże się z wysokim ryzy-
kiem. Głównym celem skutecznego zarządzania ryzykiem 
może stać się uzyskanie efektu synergetycznego poprzez 

Rys. 9. Prognoza przewozów pasażerów na polskich liniach kolejowych podczas pandemii. 
Źródło: opracowanie własne.

Z zależności (rys. 9) można wywnioskować, że przy naj-
bardziej optymistycznej prognozie (linia o czerwonym ko-
lorze) przewozy pasażerskie mogłyby dotrzeć do poziomu 
trendu sprzed epidemii latem 2022. Prognoza ta nie jest 
doskonała z tego powodu, że nie jest dopasowana do czyn-
nika sezonowości oraz jest pobudowana przy założeniu sta-
bilizacji sytuacji epidemicznej już od lata 2021. Dlatego 
z uwzględnieniem możliwych nowych fal epidemii (jesie-
nią–zimą 2021/2022 oraz zimą 2022/2023) na powrót do 
zaznaczonego poziomu można oczekiwać nie wcześniej niż 
od sierpnia 2023 roku (przy założeniu ostatecznej stabiliza-
cji sytuacji od wiosny 2023). Linia brązowa jest trendem 
prognostycznym otrzymanego modelu hybrydowego 
z uwzględnieniem przewidywalności przebiegu epidemii 
oraz z uwzględnieniem tradycyjnych sezonowych wahań 
ruchu pasażerskiego. To świadczy o tym, że perspektywa 
niwelowania strat wynikających ze 40% spadku przewo-
zów osobowych jest rozciągnięta na kilka lat. 

Uwzględniając fakt, że obecnie zarówno przewoźnicy ko-
lejowi, jak i firmy branży turystycznej mają duże problemy, 
one również są zainteresowane współpracą z innymi podmio-
tami gospodarczymi w celu poszukiwania potencjalnych  
pasażerów. To udowadnia, że do potencjalnych klastrów tu-
rystycznych mogą być dołączone firmy bezpośrednio specja-
li zujące się w przewozie turystów (w tym kolej). Dlatego po-
wstanie TKL może być nowym etapem rozwoju nie tylko 
branży turystycznej, ale również transportowej.

Istota funkcjonowania klastra
Główną motywacją do łączenia podmiotów działalności 
turystycznej i transportowej jest fakt, że im większa mo-
bilność transportowa ludności, tym wyższe sumaryczne 
dochody państwa i wszystkich uczestników klastra ogółem 
[19]. Z analogicznego podejścia klastrowego skorzystali 
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skoncentrowanie wysiłków na poszukiwaniu niekonwen-
cjonalnych dodatkowych źródeł zysku w wyniku klastery-
zacji działalności turystycznej i transportowej, która może 
być rozłożona w trzech etapach [20–22]:
1. identyfikacja potencjalnych uczestników TKL i tworze-

nie grup asocjacyjnych,
2. łączenie grup stowarzyszeniowych w spółki,
3. organizacja spółek holdingowych.

Pierwszym krokiem początkowego etapu realizacji 
strategicznego programu rozwoju turystycznego i trans-
portowego systemu makroregionów jest stworzenie od-
dzielnych grup asocjacyjnych na podstawie dobrowolnego 
stowarzyszenia przewoźników o małej i dużej mocy, pod-
miotów działalności turystycznej oraz innych uczestników, 
pod warunkiem zachowania ich niezależności w operacyj-
nej działalności gospodarczej. Dzięki dyfuzji innowacji kla-
stry umożliwiają uzyskanie kolektywnej przewagi konku-
rencyjnej. W celu zwiększenia synergetycznego efektu 
transport kolejowy jako uczestnik klastra, oprócz bezpo-
średniego wykonywania przewozów, na wzajemnie ko-
rzystnych warunkach może zarówno udostępniać swoją 
bazę naprawczą (dla małych przewoźników) oraz świad-
czyć inne usługi (na przykład noclegi w hotelach przy-
dworcowych, wyżywienie, realizację kompleksowych im-
prez turystycznych itp.). 

Pomoc dla klastrów jest głównym celem starań Unii 
Europejskiej w zakresie promowania innowacji. Pełna reali-
zacja strategii funkcjonowania TKL, wraz z wyjściem pol-
skich kolei na nowy dla siebie poziom usług, może znacząco 
wpłynąć na rozwój procesów logistyki turystycznej i rozwój 
makroregionów kraju. 
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Streszczenie: Przeprowadzanie cyklicznej oceny systemu transportu 
zbiorowego w oparciu o obiektywne wskaźniki powinno być punktem 
wyjścia do działań z nim związanych. Celem artykułu było dokona-
nie pierwszej oceny wskaźnikowej systemu transportu publicznego 
w Zielonej Górze. W artykule przybliżono uwarunkowania przes-
trzenne, demograficzne i organizacyjne funkcjonowania systemu 
transportu zbiorowego w mieście. Przedstawiono źródła, z których 
powinno się pozyskiwać dane do oceny systemów oraz aspekty, jakie 
powinny jej podlegać. Następnie, wykorzystując metodologię zapro-
ponowaną przez Z. Bryniarską i W. Starowicza, przeprowadzono ocenę 
wskaźnikową systemu transportu zbiorowego w mieście poprzez okre-
ślenie jego dostępności przestrzenno-demograficznej, przeanalizowa-
no wielkość i sposób realizacji pracy przewozowej, obliczono i zwizu-
alizowano potoki pasażerskie oraz zidentyfikowano godziny szczytów 
przewozowych. Do oceny wskaźnikowej posłużyły dane z badań na-
pełnień w pojazdach przeprowadzonych w 2018 roku. Wraz z danymi 
dotyczącymi pracy eksploatacyjnej pozyskano je od operatora systemu 
– Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Ocena wykazała, że na 1 km2 przypadało 0,73 przystanku, a śred-
ni promień dojścia do niego był równy 440 metrom. Z systemu ko-
rzystało 60 tysięcy pasażerów dziennie i ponad 17 milionów rocznie. 
Wskazano odcinek, po którym poruszało się najwięcej pasażerów (bli-
sko 1/3 wszystkich). Zidentyfikowano dwa szczyty przewozowe w dni 
powszednie (poranny i popołudniowy) oraz okresy o wzmożonej in-
tensywności przewozów w soboty i niedziele. Średnia prędkość, czas 
i odległość przejazdu były typowe dla systemów w miastach podobnej 
wielkości.

Przedstawione wskaźniki powinny być odniesieniem do ocen prze-
prowadzanych w kolejnych latach, pozwalającym w łatwy sposób zi-
dentyfikować aspekty, które należy poprawić w celu podniesienia jego 
wydajności i atrakcyjności.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport pasażerski, publiczny 
transport zbiorowy, wskaźniki oceny transportu zbiorowego.

Ocena wskaźnikowa systemu transportu 
zbiorowego w Zielonej Górze1

•	 sposób realizacji usługi przewozowej,
•	 wielkości ekstremalne przewozów,
•	 struktura biletów wykorzystywanych przez pasażerów,
•	 jakość obsługi pasażerów. 

Do przeprowadzenia oceny wskaźnikowej systemu 
transportu zbiorowego potrzebne są dane dotyczące m.in.: 
oferowanej podaży (w szczególności liczby wozokilometrów 
i wozogodzin), liczby przewiezionych pasażerów, struktury 
biletów i opinii mieszkańców na jego temat.

Danymi dotyczącymi pracy przewozowej oraz liczby 
i rodzajów sprzedanych biletów dysponuje organizator 
transportu publicznego. Organizator powinien także stale 
monitorować jakość usług przewozowych świadczonych 
przez operatorów.

Informacje dotyczące popytu mogą być zbierane podczas 
wykonywania i aktualizacji planu zrównoważonego trans-
portu zbiorowego, do którego przygotowania zobowiązany 
jest jego organizator [2]. Istnieje kilka metod pozyskiwania 
danych o liczbie pasażerów w pojazdach. Obserwator może 
dokonywać pomiarów wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, 
rejestrując osoby wsiadające i wysiadające [3]. Możliwe jest 
również dokonywanie pomiarów na podstawie nagrań z ka-
mer zainstalowanych w i na pojeździe. Informacje dotyczące 
napełnień w pojazdach mogą być również pozyskiwane 
w sposób ciągły przez automatyczne systemy zliczania pasa-
żerów, których dokładność jest zbliżona do danych pozyski-
wanych przez obserwatorów [4].

W ramach badań popytu powinno się ustalić także licz-
bę i strukturę wykorzystywanych biletów, z uwzględnie-
niem biletów okresowych [3]. Zbieranie tych danych może 
być wykonywane przez osobę znajdującą się w pojeździe, 
której zadaniem jest pytanie pasażerów o to, jaki rodzaj bi-
letu wykorzystują i zapisywanie uzyskanych informacji na 
specjalnie przygotowanym do tego arkuszu.

Pożądane jest także badanie zachowań i preferencji ko-
munikacyjnych mieszkańców badanego obszaru w formie 
wywiadu. W tym celu należy najpierw dokonać wyboru 
odpowiedniej próby badawczej, której liczebność określa 
się na 1% mieszkańców dla miast powyżej 100 tysięcy oraz 
na 1–3% dla miast mniejszych [3].

Uwarunkowania przestrzenno-demograficzne  
transportu zbiorowego w Zielonej Górze
Zielona Góra jest miastem na prawach powiatu, zajmu-
je powierzchnię 277 km2, mieszkają w nim 141 222 oso-
by [5], a gęstość zaludnienia wynosi 510 osób na km2. 

Wprowadzenie
Charakterystyka systemu transportu zbiorowego za pomo-
cą wskaźników pozwala na obiektywną ocenę jego funk-
cjonowania. Porównanie zmian ich wartości na przestrzeni 
lat umożliwia określenie, czy system transportu zbiorowego 
działa prawidłowo oraz pomaga w ustaleniu, jakie działania są 
konieczne, by poprawić jego funkcjonowanie. Konfrontacja 
tych samych wskaźników dla różnych systemów transportu 
zbiorowego umożliwia ich wiarygodne porównanie [1]. 

Według [1] podczas oceny wskaźnikowej systemu trans-
portu zbiorowego analizie powinny podlegać:

•	 ogólna charakterystyka i dostępność komunikacyjna,
•	 wielkość zadań przewozowych,

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.
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Powierzchnia miasta powiększyła się z dniem 1 stycznia 
2015 roku, kiedy to dołączono do niego obszar gminy 
Zielona Góra, stanowiący obecnie dzielnicę Nowe Miasto. 
Lasy i grunty leśne stanowią 53,5% powierzchni miasta 
[5]. Większość z nich stanowi kordon oddzielający przyłą-
czone miejscowości od zwartej zabudowy miejskiej.

Zielona Góra jest obok Gorzowa Wielkopolskiego jedną 
ze stolic województwa lubuskiego. Znajduje się w nim sie-
dziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 
Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz re-
gionalne oddziały instytucji rządowych.

Przez miasto przebiegają: droga ekspresowa S3, drogi 
krajowe nr 27 i 32, tworząc tym samym jego zachodnią, pół-
nocną i wschodnią obwodnicę. Przez Zieloną Górę przebiega 
również linia kolejowa nr 273 łącząca Szczecin z Wrocławiem, 
swój początek w niej ma także linia nr 370 biegnąca do po-
łożonych w południowej części województwa Żar. Od 
1 stycznia 2015 roku miasto częścią swojej północnej granicy 
sięga do rzeki Odry, gdzie na drugim jej brzegu znajduje się 
port rzeczny w Cigacicach. W odległości około 30 km od 
miasta znajduje się międzynarodowy port lotniczy Zielona 
Góra-Babimost.

Wspomniane wcześniej urzędy i instytucje rządowe ulo-
kowane są w centralnej części miasta. W mieście funkcjo-
nuje jedna uczelnia wyższa – Uniwersytet Zielonogórski, 
składająca się z dwóch kampusów, z których jeden mieści 
się w zachodniej części miasta, drugi we wschodniej. W cen-
trum miasta znajdują się dwa szpitale oraz dworce: kolejowy 
i autobusowy. Obiekty sportowo-rekreacyjne rozmieszczone 
są w zachodniej (amfiteatr), wschodniej (stadion żużlowy) 
i północnej (Centrum Rekreacyjno-Sportowe) części miasta. 
Większe skupiska miejsc pracy znajdują się we wschodniej 
(Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny), północnej 
(Strefa Aktywności Gospodarczej „Spalony Las”) i zachod-
niej części miasta. W rdzeniu miasta dominuje zabudowa 
wielorodzinna, poza nim jednorodzinna.

Uwarunkowania organizacyjne transportu zbiorowego  
w Zielonej Górze
Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym 
organizatorem transportu na terenie Miasta Zielona Góra 
jest Prezydent Miasta Zielona Góra. W jego imieniu obo-
wiązki organizatora pełni Departament Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra. 
Funkcję operatora przekazano zakładowi budżetowemu 
Miasta Zielona Góra – Miejskiemu Zakładowi Komunikacji 
w Zielonej Górze. Odpowiada on za realizację i układanie 
rozkładów jazdy, utrzymanie infrastruktury przystanko-
wej oraz pobieranie opłat za przejazdy, których wysokość 
ustalana jest przez Radę Miasta Zielona Góra. Z dniem  
1 lipca 2021 roku zakład budżetowy został przekształcony 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedy-
nym udziałowcem jest Miasto Zielona Góra.

System transportu zbiorowego w Zielonej Górze obsłu-
guje obszar Miasta Zielona Góra oraz jedną miejscowość 
(Droszków), w sąsiadującej z nim od strony wschodniej 
gminie wiejskiej Zabór.

Na system transportu zbiorowego w Zielonej Górze 
w 2018 roku składały się 33 linie autobusowe, w tym 28 
dziennych i 5 nocnych. Spośród nich tylko jedna linia wyjeż-
dżała poza granice miasta: linia nr 25, która wybranymi kur-
sami obsługiwała miejscowość Droszków w gminie Zabór. 

Linie dzienne w dzień powszedni i sobotę kursowały od 
4:16 do 23:52, w niedzielę od 4:56 do 23:52. Linie nocne 
w noce dni powszednich oraz w noc z piątku na sobotę kur-
sowały od 23:23 do 4:43, w noc z soboty na niedzielę od 
23:23 do 5:38.

W ujęciu ogólnym w dzień powszedni wykonywano 1322 
kursy, w soboty 824, a to stanowi 62,3% kursów względem 
dnia powszedniego. W niedziele wykonywano 684 kursy, a to 
z kolei stanowi 51,7% kursów względem dnia powszedniego. 
Długość sieci transportu zbiorowego niewiele przekraczała 
151 kilometrów, w jej skład wchodziły 203 przystanki, a dłu-
gość wszystkich linii wynosiła 419 kilometrów [6]. 

Według badań popytu w dzień powszedni z systemu 
transportu zbiorowego w Zielonej Górze korzystało 60 740 
osób, w soboty 28 356 osób, co stanowi spadek liczby pasa-
żerów o ponad 50%. W niedziele korzystało z niego 18 773 
osoby, czyli blisko o 70% mniej osób niż w dzień powszedni. 

W październiku 2018 roku Miejski Zakład Komunikacji 
w Zielonej Górze dysponował 88 autobusami. Szczegółowy 
wykaz taboru przedstawia tabela 1.

Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze  
w październiku 2018

Lp. Marka i model Rodzaj 
paliwa

Liczba 
sztuk

Klasa 
pojazdu

Rok 
produkcji

1 Jelcz M121M Olej napędowy 4 MEGA

1995  
(2 szt.),  
1997  
(2 szt.)

2 Neoplan N4011 Olej napędowy 2 MIDI 1996, 1998

4 MAN NL222 Olej napędowy 4 MEGA

1997  
(1 szt.),  
1999  
(1 szt.),  
2002  
(2 szt.)

6 Mercedes O405N Olej napędowy 2 MEGA 1998

7 MAN NL263 Olej napędowy 2 MEGA 1999

10 MAN NL223 Olej napędowy 3 MEGA 2002

11 MAN NL283 Olej napędowy 4 MEGA

2003  
(2 szt.),  
2004  
(2 szt.)

13 MAN Lion’s City A21 NL263 Olej napędowy 8 MEGA 2005

14 MAN Lion’s City A21  
NL283 Olej napędowy 7 MEGA 2006

15 Volvo 7700* Olej napędowy 2 MEGA 2006

16 MAN Lion’s City A23  
NG363* Olej napędowy 2 MAXI 2007

17 Scania CN270UB* Olej napędowy 6 MEGA 2007

18 Mercedes  
Conecto LF Olej napędowy 10 MEGA 2011

19 Mercedes  
Conecto G Olej napędowy 3 MAXI 2011

20 Mercedes  
Conecto G II Olej napędowy 17 MAXI 2018

21 Ursus CS12LFE Energia elektryczna 12 MEGA 2018

*Pojazdy użytkowane na zasadzie umowy najmu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Tabela 1
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Z danych w tabeli 1 wynika, że Miejski Zakład 
Komunikacji w Zielonej Górze dysponował dwoma auto-
busami klasy MIDI, 57 pojazdami klasy MEGA (z czego 
12 zasilanych energią elektryczną) oraz 22 autobusami kla-
sy MAXI. W trakcie wykonywania badań popytu trwała 
dostawa autobusów klasy MEGA zasilanych energią elek-
tryczną i finalnie do końca stycznia 2019 roku we flocie 
znalazły się 43 takie pojazdy, stanowiące obecnie blisko 
50% taboru. Był to element większego programu pod na-
zwą „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Zielonej Górze”, obejmujący również:

•	 instalację ładowarek dla autobusów zasilanych ener-
gią elektryczną na 11 pętlach w mieście, 

•	 przebudowę zajezdni, 
•	 budowę centrum przesiadkowego w okolicy dworca 

kolejowego,
•	 zaplanowanie rozbudowy systemu dynamicznej infor-

macji pasażerskiej.

W 2018 roku na system informacji pasażerskiej składa-
ły się rozlokowane na 18 przystankach tablice informujące 
o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym, na podsta-
wie danych z systemu GPS. Serwis internetowy z rozkła-
dem jazdy pozwalał na wyświetlenie tablicy systemu dyna-
micznej informacji pasażerskiej dla każdego przystanku na 
urządzeniu użytkownika. Obecnie trwa montaż tablic na 
kolejnych kilkudziesięciu przystankach, także w dzielnicy 
Nowe Miasto.

System zielonogórskiego transportu miejskiego w 2018 
roku podzielony był na dwie strefy taryfowe A i B. W stre-
fie A znajdowało się miasto Zielona Góra, w strefie B miej-
scowość Droszków w gminie Zabór. Bilety sprzedawane 
były w:

•	 w autobusach (każdy autobus klasy MAXI posiadał 
jeden, a klasy MEGA dwa automaty),

•	 13 automatach na przystankach, 
•	 3 punktach obsługi klienta,
•	 aplikacjach mobilnych. 

W ramach systemu działał bilet elektroniczny, za pomo-
cą którego opłata pobierana była za liczbę przejechanych 
przystanków, w jego ramach można było zakupić również 
bilet okresowy. Opłata za jednorazowy przejazd w strefie 
A wynosiła 3 zł, pomiędzy strefami A i B – 4,4 zł, a w stre-
fie B – 3,4 zł. Jeśli pasażer zdecydował się na użycie biletu 
elektronicznego, opłaty mogły być niższe, ponieważ zależa-
ły od liczby przejechanych przystanków. Przejazd do dwóch 
przystanków w strefie A to koszt 1 zł, gdy przejazd był na 
odcinku od 3 do 8 przystanków pobierana była opłata w wy-
sokości 2,6 zł, a za każdy kolejny przejechany przystanek 
wzrastała ona o 4 grosze. Finalnie opłata nie była jednak 
wyższa niż 3 zł. Jeśli pasażer przy wyjściu z pojazdu nie 
wyrejestrował się (poprzez przyłożenie biletu do kasowni-
ka), opłata została naliczona tak, jakby podróżował do 
ostatniego przystanku. Jeśli jednak to zrobił w ciągu 20 
minut i zarejestrował wejście do kolejnego pojazdu, było to 
traktowane jako przesiadka i liczba przejechanych przy-

stanków była dodawana do liczby przejechanych przystan-
ków w pierwszym pojeździe, finalnie więc płacił za taką 
podróż jak za jeden przejazd.

Wskaźniki oceny systemu transportu zbiorowego  
w Zielonej Górze
W celu oceny systemu transportu zbiorowego w Zielonej 
Górze pozyskano dane od Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Zielonej Górze. Podstawą oceny były wyniki badań wiel-
kości popytu na liniach obsługiwanych przez system trans-
portu zbiorowego w Zielonej Górze, które przeprowadzono 
w październiku 2018 roku. 

Liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających z po-
jazdów rejestrowali obserwatorzy ulokowani wewnątrz 
pojazdów. Na podstawie tych danych wyznaczono liczbę 
pasażerów korzystających z każdego przystanku oraz licz-
bę pasażerów znajdujących się w pojeździe po odjeździe 
z każdego przystanku. Badania w dni powszednie prze-
prowadzone były we wtorki, środki i czwartki oraz w po-
niedziałki w godzinach popołudniowych i piątki w godzi-
nach porannych. Finalnie zarejestrowano każdy kurs 
wykonywany w danym typie dnia (dzień powszedni, so-
bota, niedziela).

Oprócz wyników badań pozyskano do analizy dane do-
tyczące długości linii, liczby wykonywanych na nich kur-
sów i wozokilometrów oraz dane dotyczące średniej pręd-
kości komunikacyjnej dla poszczególnych linii i całej sieci.

Do oceny wskaźnikowej wybrano metodologię zapropo-
nowaną w [1]. Wartości badanych wskaźników zaprezento-
wano w tabelach 2, 3 oraz na rysunkach 1 i 4.

Tabela 2

Wskaźniki dostępności przestrzennej i demograficznej infrastruktury 
punktowej

Badany wskaźnik Jednostka Wartość

Dostępność przestrzenna infrastruktury punktowej przyst/km2 0,73

Obszar ciążenia do przystanku km2/przyst 1,36

Maksymalny promień dojścia do przystanku km 0,66

Średnia odległość dojścia do przystanku km 0,44

Dostępność  
demograficzna  
infrastruktury punktowej

przyst/ 10 000 
mieszkańców 14,38

Pokrycie sieci liniami km/km 2,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Jak wynika z tabeli 2, wskaźnik dostępności przestrzen-
nej infrastruktury punktowej jest równy 0,73 przystanku 
na km2. Oznacza to, że jeden przystanek odpowiada śred-
nio za obsługę więcej niż jednego kilometra kwadratowego 
obszaru. Dokładną powierzchnię obsługi przedstawia 
wskaźnik obszaru ciążenia do przystanku, który jest równy 
1,36 km2 na przystanek. Maksymalny promień dojścia do 
przystanku jest równy 660 m, a średnia odległość dojścia 
do przystanku wynosi 440 m. Na każde 10 tysięcy miesz-
kańców przypada ponad 14 przystanków sieci. Wskaźnik 
pokrycia sieci liniami jest równy 2,77, a to oznacza, że śred-
nio każdy odcinek sieci obsługiwany jest przez co najmniej 
dwie linie.
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Zgodnie z danymi w tabeli 3 w ramach całego systemu 
transportu zbiorowego w dzień powszedni przewożono po-
nad 60,5 tysiąca pasażerów, w soboty ponad 28 tysięcy  
(tj. 54% mniej niż w dzień powszedni), w niedziele blisko 
18 tysięcy pasażerów (70% mniej niż w dzień powszedni), 
wykonując odpowiednio ponad 15 tysięcy wozokilometrów 
w dzień powszedni, ponad 9 tysięcy wozokilometrów w so-
boty i ponad 7,5 tysiąca wozokilometrów w niedziele. Praca 
przewozowa w dni powszednie wynosiła 175 tysięcy pasa-
żerokilometrów, w soboty była niższa o ponad 30% (102 
tysiące paskm), a w niedziele jej wartość była niższa o 63% 
(65 tysięcy) w stosunku do dnia powszedniego. Wskaźnik 
produktywności sieci w dni robocze wynosił 4 pasażerów na 
wozokilometr, w soboty w związku z większym spadkiem 
liczby pasażerów w stosunku do wozokilometrów był niż-
szy o 25% (3 pas/wozokm), w niedziele zaobserwowano 
dalszy jego spadek o ponad 40% w stosunku do dnia po-
wszedniego (2,3 pas/wozokm).

Wskaźniki oceny wielkości zadań przewozowych i sposobu realizacji 
zadań przewozowych

Badany wskaźnik Dzień 
powszedni Sobota

% dnia  
powszed-
niego [%]

Niedziela
% dnia  

powszed-
-niego [%]

Liczba pasażerów [pas] 60 740 28 356 46,7 17 969 29,6

Liczba wozokilometrów 
[wozokm] 15 058,4 9 372,5 62,2 7 780 51,7

Praca przewozowa [paskm] 175 744 102 785 58,4 65 042 37,0

Wskaźnik produktywności 
[pas/wozokm] 4,0 3,0 75,0 2,3 57,3

Średnia prędkość  
komunikacyjna [km/h] 21,0 22,5 107,1 22,7 108,1

Średnia odległość  
przejazdu pasażerów [km] 2,9 3,6 124,6 3,6 124,6

Średni czas przejazdu  
pasażerów [min] 8,3 9,6 116,3 9,6 116,3

Szacunkowa liczba  
przewiezionych pasażerów 
w ciągu roku [pas]

17, 83 mln pasażerów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Rys. 1. Dobowe potoki pasażerskie w dzień powszedni w Zielonej Górze (centrum miasta) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Rys. 2. Nierównomierność czasowa przewozów w dzień roboczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Rys. 3 . Nierównomierność czasowa przewozów w soboty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Tabela 3

Rys. 4. Nierównomierność czasowa przewozów w niedziele
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Średnia prędkość komunikacyjna na wszystkich liniach 
w ramach systemu transportu zbiorowego w Zielonej Górze 
w dni powszednie wynosiła 21 km/h. W sobotę wzrosła ona 
do 22,5 km/h, w niedzielę do 22,7 km/h. W dni powsze-
dnie pasażerowie zielonogórskiego systemu transportu pu-
blicznego pokonywali średnio 2,9 km. W soboty i niedziele 
odległość ta wzrosła do 3,6 km. W związku z powyższym 
w weekend zwiększał się także średni czas przejazdu pasaże-
rów w stosunku do dnia powszedniego (z 8,3 min do 
9,5 min), co stanowiło wzrost o ponad 16% w stosunku  
do dnia powszedniego.
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W ramach oceny wskaźnikowej systemu transportu 
zbiorowego w Zielonej Górze obliczono również wielkości 
potoków pasażerskich. Wielkości dobowych potoków pasa-
żerskich w centrum Zielonej Góry w dni powszednie przed-
stawia rysunek 1.

Jak przedstawiono na rysunku 1 największa wartość po-
toków pasażerskich w dni powszednie występowała pomię-
dzy zespołami przystankowymi Elżbietanki/Biblioteka 
i Cen trum. Na tym odcinku podróżowało blisko 20 tysięcy 
pasażerów dziennie. Największe potoki pasażerskie (ponad 
14 tysięcy pasażerów dziennie) odnotowano w osi wschód-
-zachód miasta pomiędzy przystankami Wojska Polskiego 
i Rondo Bandurskiego. Wraz z oddaleniem od zwartej za-
budowy rdzenia miasta wielkość potoków maleje, rzadko 
przekraczając liczbę 200 pasażerów dojeżdżających do koń-
cowych przystanków sieci. W soboty wartości te były około 
50% mniejsze, a w niedziele ponad 65% mniejsze niż 
w dzień powszedni. 

Sieć zielonogórskiego transportu zbiorowego charakte-
ryzowała się nierównomiernością czasową przewozów, którą 
zaprezentowano na rysunkach 2 (dzień roboczy), 3 (sobota) 
i 4 (niedziela).

Na podstawie danych z rysunków 2–4 widać dwa szczy-
ty przewozowe w dni robocze. Poranny występował między 
7 a 8, kiedy to z systemu transportu zbiorowego w Zielonej 
Górze korzystało blisko 10% wszystkich pasażerów. Drugi 
trwał od 14 do 16, podczas którego w każdej godzinie z sys-
temu transportu zbiorowego również korzystało 10% 
wszystkich pasażerów. Okres z dużą intensywnością prze-
wozów, kiedy udział godzinny przekraczał 6%, trwał od 7 
do 10 i od 11 do 17. Należy jednak zaznaczyć, że między 
10 a 11 udział godzinny spadł do poziomu 5,94%. Po jego 
zakończeniu popyt na przewozy wyraźnie się załamał i spadł 
z 7,67% (ostatni przedział godzinowy z dużą intensywno-
ścią przewozów) do 5,18% (pomiędzy 17 i 18). 

Nierównomierność czasowa przewozów w soboty miała 
inny charakter niż ta w dzień roboczy. Nie można wyróżnić 
wyraźnego szczytu przewozowego. Można natomiast zaob-
serwować długi okres, trwający od 9 do 18, w którym 
udział godzinny w przewozach przekraczał 6%. 

Podobnie jak w soboty, również w niedzielę można było 
zaobserwować jeden dłuższy okres z większą intensywno-
ścią przewozów – trwał on od 10 do 20.

Podsumowanie
Żadnego z obliczonych wskaźników nie można oceniać 
w oderwaniu od innych oraz bez wzięcia pod uwagę kon-
tekstu przestrzenno-demograficznego obszaru, który ob-
sługuje oceniany system.

Na niskie wartości wskaźników przestrzenno-demogra-
ficznych mogła wpłynąć 53,5% lesistość opisywanego  
obszaru i odległości pomiędzy dołączonymi w 2015 roku 
do miasta miejscowościami.

W systemie zielonogórskiego transportu publicznego 
liczba pasażerów w soboty i niedziele spadła niewspół-

miernie do zmniejszonej pracy w wozokilometrach. Praca 
ta w soboty i niedziele spadła o kolejno 33% i 48%, liczba 
pasażerów zaś o 53% w soboty i aż o 70% w niedziele. 
Przełożyło się to również na wyraźny spadek pracy prze-
wozowej. W soboty wykonywano 58% pracy przewozo-
wej z dnia powszedniego, a w niedziele tylko 37% pracy 
przewozowej z dnia powszedniego. W weekendy niższa 
była również produktywność linii. W soboty przewoziły 
one o 25% mniej pasażerów na wozokilometr niż w dzień 
powszedni, natomiast w niedziele o 42% mniej niż w dzień 
powszedni.

Średnia prędkość komunikacyjna na liniach zielonogór-
skiego transportu miejskiego w soboty i niedziele wzrosła. 
Oznacza to, że rozkładowe czasy przejazdów dopasowane 
są do zmniejszonego w stosunku do dnia powszedniego ru-
chu ulicznego w te dni. W weekendy wzrosła o 25% śred-
nia długość przejazdu pasażerów w stosunku do dnia po-
wszedniego. Zwiększył się także o 16% średni czas 
przejazdu pasażerów.

Zidentyfikowano też godziny szczytów przewozowych. 
W dniu powszednim trwał on od 7 do 8 oraz od 14 do 
16, a okres ze zwiększoną intensywnością przewozów 
trwał od 7 do 17. W soboty i niedziele nie zaobserwowa-
no typowego szczytu przewozowego, jednak zidentyfiko-
wano godziny ze wzmożoną intensywnością przewozów. 
W sobotę okres ten trwał od 9 do 18, w niedziele zaś od 
10 do 20.

Obliczone wskaźniki pozwalają na zapoznanie się z cha-
rakterystyką systemu transportu zbiorowego w Zielonej 
Górze w 2018 roku. Powinny być punktem wyjścia do 
szerszej analizy porównawczej w kolejnych latach, co po-
zwoli na określenie prawidłowości podejmowanych decyzji 
oraz na wskazanie kierunków rozwoju systemu transportu 
zbiorowego w Zielonej Górze.
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Z żałobnej karty

Stefan Sarna zmarł 16 kwietnia 2021 roku – mgr inż. budownic-
twa drogowego, wybitny ekspert w dziedzinie transportu, szczególnie 
rozbudowy i modernizacji transportu publicznego w Warszawie i na 
Mazowszu. Znaczący jest Jego wkład w pogłębianie wiedzy fachowej 
kadr inżynierskich poprzez organizację licznych konferencji i semina-
riów branżowych. Pełniąc przez 12 lat funkcję redaktora naczelnego 
miesięcznika „Transport Miejski” przyczynił się do upowszechniania 
wiedzy inżynierskiej. Od czasów studiów na Politechnice Warszaw-
skiej był zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP (SITK RP). W uznaniu swoich dokonań 
otrzymał godność Członka Honorowego SITK RP. Dwukrotnie był wy-
różniony nagrodą stowarzyszeniową „ERNEST” za działalność na 
rzecz Stowarzyszenia i transportu: w 2006 roku w kategorii „Najak-
tywniejszy w dziedzinie transportu” oraz w 2020 roku „Za całokształt 
działalności”. 

 Żegnając Go – w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP – podczas ceremonii pogrzebowej, Andrzej Gołaszew-
ski, Prezes Honorowy Senior SITK RP powiedział:

Dopiero żałobne spotkanie po stracie bliskiej, drogiej i ważnej dla 
nas osoby stwarza możliwość obiektywnego jej ocenienia i scha-
rakteryzowania – zdania sobie sprawy z tego, co dla nas znaczyła. 
Dziś tu zgromadzeni żegnamy wielce zasłużonego dla naszego śro-
dowiska – inżynierów i techników komunikacji – wieloletniego dzia-
łacza, Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP, Prezesa Oddziału Warszawskiego SITK RP mgr inż. 
Stefana Sarnę.

Swoje inżynierskie talenty wykazał już pisząc pracę dyplomową 
na Politechnice Warszawskiej, która w 1970 roku została nagrodzona 
na konkursie zorganizowanym przez Prezydium Miasta Stołecznego 
Warszawy. Potwierdził następnie te talenty, pracując na Politechnice 
Warszawskiej, w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, będąc kie-
rownikiem pracowni, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, a także 
w firmach consultingowych i podczas samodzielnej działalności gospo-
darczej. Praca ta stała się podstawą powszechnego uznania Go wy-
bitnym ekspertem w dziedzinie kształtowania nowoczesnych miejskich 
systemów transportowych. 

MGR INŻ. STEFAN SARNA (1944–2021)

Zebraną wiedzę opublikował w opracowaniach na temat: 
– projektowania węzłów przesiadkowych,
– stworzenia elektronicznego banku danych z zakresu inżynierii  

ruchu w mieście,
– planowania systemów transportowych w miastach.

O wartości tych opracowań niech świadczy to, że w latach: 1976, 
1982, 1989 i 1992 były nagradzane przez ministrów: nauki, admi-
nistracji, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska oraz trans-
portu.

Stefan Sarna inicjował i gorliwie popularyzował nowatorskie roz-
wiązania w transporcie miejskim, organizując – w ramach działalności 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – konferencje, 
seminaria i cieszące się nieustannie znaczną frekwencją Warszawskie 
Forum Komunikacyjne.

Przez 12 lat był Redaktorem Naczelnym czasopisma „Transport 
Miejski”, wydawanego przez SITK.

Swą działalnością oraz szlachetnymi cechami charakteru zdobył 
ogromny autorytet w środowisku inżynierskim. 

Przez 4 lata był Wiceprezesem Oddziału Warszawskiego SITK, a od 
2014 roku do dnia śmierci jego Prezesem, ale przede wszystkim był 
wspaniałym, niezapomnianym Kolegą.

Posiadał wiele odznaczeń państwowych, resortowych oraz stowa-
rzyszeniowych.

Dziś, po Jego niespodziewanej, nagłej śmierci czujemy się przygnę-
bieni i bezradni.

Pociechą dla nas i jego Rodziny może być świadomość, że odczu-
wany dziś ból i żal upływ czasu będzie zamieniał w długo pielęgnowaną 
życzliwą pamięć o Nim.

W imieniu Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji RP, prof. Janusza Dyducha, Zarządu Krajowego, Rady Prezesów, 
Zarządu Oddziału Warszawskiego SITK RP, całego Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP, żegnam Cię Drogi Kolego. Zacho-
wamy wdzięczną pamięć o Tobie i Twoich inżynierskich dokonaniach.

Cześć Jego Pamięci
Opracowała: Hanna Kwiatkowska


