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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Urszula Kierpiec
Concept of spatial development and transport services for the Żabiniec district 
in Kraków
Abstract: This article presents an analysis of pedestrian accessibility 
related to the spatial development of the Żabiniec district in Kraków. 
The first part of the article analyses the existing situation  and pre-
sents guidelines and standards for shaping pedestrian accessibility to 
public transport stops.  In particular, a GIS analysis was used to cre-
ate a pedestrian accessibility map of the area, using publicly available 
data and free software. In the second part a concept for improving the 
transportation and pedestrian accessibility of the area is presented, as 
well as for changes in land use and intensification of development in 
an area with very good transportation accessibility. This concept may 
increase the passenger potential of public transportation stops.
Key words: transport accessibility, spatial planning, GIS analysis, 
urban transportation.

Dominika Kaczerska, Krystian Kaczerski
Modern trends in ferry passenger shipping
Abstract: This article presents contemporary trends in the passen-
ger and passenger-freight ferry transport market. The ferry segment 
has grown steadily over the past 10 years, but this has changed dur-
ing the coronavirus pandemic. In connection with the introduction 
by the International Maritime Organization (IMO) of more restric-
tive legal regulations on reducing the level of pollution from ships 
and the implementation of the concept of sustainable development, 
more and more innovative and environmentally friendly passenger 
and cargo units are delivered to the ferry market, like so-called ro-
pax and fast, referred to as high-speed. The Baltic Sea and North 
Sea Region has been recognized as a Sulfur Emission Control Area 
(SECA) and Nitrogen (NECA – NO Emission Control Area). The 
permissible SOx and NOx emission limits were increasingly restrict-
ed, so the units operated in this Region had to be equipped with 
exhaust gas cleaning systems or alternative power sources. In this 
Region, ferry services are very well developed due to the geographi-
cal conditions and location of many islands. The aim of the article 
is to analyze and identify trends in the passenger and passenger-
freight ferry transport market.
Key words: ferry shipping, passenger shipping, ro-pax.

Jakub Kaczorowski
Application of GIS network analyses in planning locations of public trans-
port stops on the example of Brzeg Dolny
Abstract: Article refers to the topic of spatial analyses in GIS tech-
nology and possibility of their use in designing optimised locations 
of bus stops and routes of urban public transport lines. The design 
part of the thesis focuses on the initial part on determining popula-
tion of individual residential buildings in the city using BDOT10k 
data, defining locations of the most important traffic generators 
and creating a network layer with bus-suitable roads and pedestrian 
routes. Later, spatial network analyses (location-allocation analy-
ses) were carried out in order to determine the optimal locations of 
bus stops by analysing their pedestrian accessibility. The conducted 
analyses proved that GIS technology is a promising tool to design 
optimal routes of public transport lines.
Key words:  spatial analysis, network analysis, transport accessibil-
ity, public transport, Brzeg Dolny.

Maciej Prokopowicz, Dominika Stromska
Carsharing – a convenience for people or a rescue for the environment?
Abstract: The aim of the article is to analyse and evaluate wheth-
er carsharing is jujust another service that caters consumer needs, 
or whether the utility aspects are also supported by desire to have 
a positive impact on the environment. The article was divided into 
the theoretical and research part. The first part presents the idea 
of carsharing and its development in Poland. It explains how the 
service works and points out its advantages and disadvantages. 
Opportunities for cities, where carsharing popularity is increased 
among residents, are also presented. In the second part, research 
was carried out with the use of an internet questionnaire. Thanks 
to it, it was possible to analyse what drives the users to use cars 
operating on the basis of carsharing and what potential this service 
has in the future. The conclusions of the study may indicate whether 
people are able to resign from using their own cars for carsharing.
Key words: carsharing, mobility, ecology.

KONFERENCJA ULTRA 2021  
(URBANISTYKA, LOGISTYKA, TRANSPORT)

W numerze 9 „Transportu Miejskiego i Regionalnego” drukowane są 
artykuły z konkursowych wystąpień na konferencji.

Konferencja ULTRA 2021 (Urbanistyka, Logistyka, Transport) to druga 
edycja spotkania młodych transportowców, którzy mogli dzielić się swoimi 
doświadczeniami oraz wynikami przeprowadzonych badań. Konferencję 
zorganizowało w formie online Koło Naukowe Transportu TRANSIT dzia-
łające przy Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. 

Tegorocznym tematem konferencji były „Wyzwania logistyki, transportu 
pasażerskiego i urbanistyki XXI wieku”. Uroczystego otwarcia  i powitania 
zaproszonych gości oraz prelegentów dokonał Prorektor ds. ogólnych Poli-
techniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, następnie 
gości przywitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, a  tym samym Prze-
wodniczący Komitetu Naukowo-Programowego  prof.  dr hab. inż. Andrzej 
Szarata oraz Prezes Koła Naukowego Transportu TRANSIT Kamila Kubas. 

W programie konferencji było 5 konkursowych wystąpień studentów, 
których referaty zostały wyłonione na podstawie recenzji i oceny Komitetu 
Naukowo-Programowego, w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
dr inż. Mariusz Dudek, dr inż. Urszula Duda-Wiertel i mgr inż. Jan Alek-
sandrowicz. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat od-
było się na podstawie oceny wygłoszonej prezentacji publicznej autorów. 

Podczas sesji zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać  wy-
stąpień Partnerów Merytorycznych. W tym roku Partnerami Merytorycznymi 
byli operator logistyczny BBA Transport System, reprezentowany przez mgr. 
Mariusza Żakiewicza, Dyrektora Działu Transportu i Spedycji, który wygłosił 
prelekcję „Awaria wspólna – case study na bazie blokady Kanału Sueskiego 
przez statek EVER GIVEN” oraz spółka Koleje Małopolskie, reprezentowana 
przez dr inż. Iwonę Zwierzyk-Klimek, Dyrektor Departamentu Handlowego, 
która wygłosiła prelekcję „Koleje Małopolskie – nowa jakość w transporcie”. 

Na zakończenie konferencji odbył się interaktywny quiz, w czasie któ-
rego wszyscy zgromadzeni mogli sprawdzić swoją wiedzę transportowo 
– urbanistyczną. 

W numerze 9 „Transportu Miejskiego i Regionalnego” drukowane są 
artykuły z konkursowych wystąpień na konferencji.

Redakcja TMiR
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TRANSIT, tel. 534 531 646, e-mail: 
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Streszczenie: W artykule dokonano analizy dostępności pieszej powią-
zanej ze sposobem zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 
Żabiniec w Krakowie. W pierwszej części artykułu dokonano analizy 
stanu istniejącego, i przedstawiono wytyczne i standardy dotyczące 
kształtowania dostępności pieszej do przystanków komunikacji miej-
skiej. W szczególności skupiono się na stworzeniu za pomocą analizy 
GIS mapy dostępności pieszej obszaru, wykorzystując do tego ogólno-
dostępne dane oraz wolne oprogramowanie. W drugiej części przedsta-
wiono koncepcję poprawy dostępności transportowej i pieszej osiedla 
oraz zmiany zagospodarowania przestrzennego i intensyfikacji zabu-
dowy obszaru o bardzo dobrej dostępności transportowej, wpływając 
równocześnie na zwiększenie potencjału pasażerskiego przystanków 
transportu zbiorowego. 
Słowa kluczowe: dostępność transportowa, planowanie przestrzenne, 
analizy GIS, transport miejski.

Koncepcja rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego i obsługi transportowej 
osiedla Żabiniec w Krakowie1

Wprowadzenie
Dostępność do środków komunikacji miejskiej w obszarach 
śródmiejskich jest dzisiaj powszechnie pożądaną, jednak 
nie zawsze stosowaną. Chodzenie przynosi szereg korzy-
ści, w tym oszczędność pieniędzy i poprawę stanu zdrowia, 
niestety, mimo pozytywnych efektów piesze podróże nie są 
priorytetem w planach urbanistycznych niektórych miast 
[1]. Często nie są zapewniane sprzyjające i komfortowe wa-
runki dla pieszych, co dodatkowo zniechęca potencjalnych 
użytkowników transportu publicznego do dojścia na przy-
stanki [6]. Obszar badań wskazuje na ścisłe powiązanie sys-
temów transportowych z zagospodarowaniem terenu. Nie 
od dziś wiadomo, że przestrzenne rozproszenie działalności 
kształtuje zachowania mobilnościowe. Jednym z obszarów 
leżących relatywnie blisko centrum miasta, gdzie dostęp-
ność piesza do przystanków transportu miejskiego jest 
mocno ograniczona, jest osiedle Żabiniec w Krakowie. Jest 
ono obszarem słabo dostępnym w kontekście przystanków, 
zarówno komunikacji miejskiej, jak i kolejowej – pomi-
mo korzystnego położenia w centralnym obszarze miasta. 
Dzieje się tak pomimo rozwoju wielu środków transportu 
miejskiego na tym obszarze.

Osiedle Żabiniec – stan istniejący

Zagospodarowanie przestrzenne
Opracowywany obszar objęty jest miejscowym planem  
zagospodarowania przestrzennego jedynie w jego połu-
dniowej, minimalnej części i obejmuje obecną zieleń nie-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

urządzoną. Na analizowanym fragmencie terenu zdecy-
dowanie przeważa zabudowa mieszkaniowa oraz miesz-
kaniowo-usługowa (rys. 1). Są to przede wszystkim kil-
kukondygnacyjne budynki wielorodzinne. Dużą część 
obszaru zajmują również tereny zielone, których większą 
część stanowi zieleń wysoka nieurządzona. Przez północ-
ną część tego obszaru biegnie rzeka Białucha, która jest 
otoczona lasem. Zabudowa usługowa występuje przede 
wszystkim w postaci dużych centrów handlowych, usług 
motoryzacyjnych i kosmetycznych oraz budynków uży-
teczności publicznej. We wschodniej części osiedla wzdłuż 
torów kolejowych i planowanych przystanków (Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej i autobusowego) istnieje obec-
nie zabudowa jednorodzinna. Na analizowanym terenie 
zlokalizowany jest Miejski Szpital Specjalistyczny im. 
Gabriela Narutowicza wraz z lądowiskiem dla helikopte-
rów, który stanowi barierę urbanistyczną, ponieważ jest to 
teren zamknięty i niedostępny pieszo. Na osiedlu Żabiniec 
znajdziemy również usługi zlokalizowane w parterach bu-
dynków mieszkaniowych, głównie w nowo powstającej  
zabudowie wielorodzinnej. 

Rys.1. Zagospodarowanie przestrzenne osiedla Żabiniec 
Źródło: opracowani własne na podstawie [2]
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Obsługa transportowa
Najbliżej położone przystanki autobusowe obsługu-
jące osiedle Żabiniec to Imbramowska, Mackiewicza, 
Lekarska, Szpital Jana Pawła II oraz przystanki tramwa-
jowe: Szpital Narutowicza i Pielęgniarek. Na analizowa-
nym fragmencie występuje wiele przejść brachidacyjnych, 
jednym z bardziej niebezpiecznych jest „dzikie” przejście 
przez tory kolejowe we wschodniej części analizowanego 
obszaru, prowadzące do przystanku na alei 29 Listopada 
na północy obszaru. Powiązania piesze dotyczą głównie 
nieformalnych przejść pieszych wytyczonych przez miesz-
kańców. Wynika to z faktu, iż formalne dojścia do przy-
stanków zajmują znacznie więcej czasu oraz dystans do 
pokonania również jest większy. Brak formalnych przejść 
dla pieszych wynika z uwarunkowań obszaru, jakimi są 
tory kolejowe wiodące obok osiedla, rzeka oraz ruchli-
wa obwodnica. Wzdłuż dróg na osiedlu są chodniki dla 
pieszych. Od północy, rozpatrywany fragment od uli-
cy Opolskiej i przystanków autobusowych dzieli rzeka 
Białucha, na której znajduje się tylko jedna kładka pro-
wadząca na przystanki. Mieszkańcy muszą nadkładać kil-
kaset metrów w drodze na przystanek tramwajowy, który 
znajduje się przy południowej granicy opracowywanego 
obszaru i od przystanku Szpital Narutowicza jest oddzie-
lony torami kolejowymi oraz zamkniętym terenem szpita-
la wraz z lądowiskiem dla helikoptera, przez które miesz-
kańcy nielegalnie skracali sobie drogę na przystanek. 
Wiele osób wybiera „dzikie ścieżki”, które są szybszym 

wariantem dojścia na przystanek, skrajem nasypu kolejo-
wego i tuż obok ogrodzenia Szpitala im. G. Narutowicza. 
Ścieżka nie jest utwardzona, brakuje na niej oświetlenia. 
Skorzystanie z komunikacji miejskiej wymaga dojścia na 
duże odległości, co nie zachęca do korzystania z transpor-
tu publicznego. Najwygodniejszym środkiem transportu, 
który nie wymaga długich podróży pieszych, jest w tej 
sytuacji samochód osobowy. Jedyną drogą wyjazdową 
z osiedla jest ulica Żabiniec, a przy wciąż nowo powstają-
cych blokach mieszkalnych na osiedlu tworzy to proble-
my kongestii, co pogłębia jeszcze trudność z wyjazdem na 
ruchliwą aleję 29 Listopada, jak również w drugim kie-
runku, na ulicę Prądnicką w stronę Nowego Kleparza. 
Analizowany obszar nie posiada ścieżek dla rowerzystów, 
ale istnieją parkingi rowerowe. Obsługa transportem 
zbiorowym opiera się na 6 liniach autobusów miejskich, 
6 liniach aglomeracyjnych, 3 liniach nocnych oraz 5 liniach 
tramwajowych, w tym jednej nocnej [10].

Analiza dostępności pieszej
Pojęcie dostępności jest szeroko stosowanym narzędziem 
we wszelakich opracowaniach i studiach. Przytaczając 
definicję Banistera i Marshala, dostępność struktury 
funkcjonalno-przestrzennej rozumiana jest jako łatwość 
osiągnięcia celów podróży, w zależności od położenia 
względem siebie źródła i celu podróży (w ujęciu długości 
i czasu odbycia podróży), w odniesieniu do różnych środ-
ków transportu (dojście do przystanku) i infrastruktury 
drogowej (sieci ulic, ścieżek rowerowych, chodników) [5]
[9]. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej definiuje dostępność transportową jako łatwość 
osiągania danego miejsca ze zbioru innych miejsc dzię-
ki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. 
Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transporto-
wo, im więcej jest innych punktów, do których można do-
trzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie [6]. Analiza 
dostępności pieszej na potrzeby tego opracowania została 
wykonana za pomocą wtyczki QNEAT3 oraz analizy od-
ległości sieciowej na odległość 500 metrów, stopniowana 
co 100 metrów, która wydaje się być akceptowalna przez 
większość potencjalnych pasażerów komunikacji miej-
skiej docierających do przystanku pieszo [7] (rys. 2 i 3). 
Według Walkera, australijskiego specjalisty ds. transpor-
tu, zainteresowanie transportem publicznym drastycznie 
spada wśród osób mieszkających dalej niż 400 metrów od 
przystanku i 1000 metrów od stacji kolejowej [8]. Także 
w opracowaniach A. Faron znajdziemy przywołane bada-
nia amerykańskie, w których wskazuje się, że 400 metrów 
to maksymalna akceptowalna odległość, jaką skłonny jest 
przejść pieszy, by dojść na przystanek autobusowy [4]. 
Bliska odległość do celu podróży, a także atrakcyjne wizu-
alnie i bezpieczne ciągi piesze zachęcają do podróżowania 
pieszo, a tym samym obniżają pracę przewozową trans-
portu indywidualnego zmotoryzowanego [3]. 

Izolinie dla badanego obszaru zostały wykonane dla 
przystanków autobusowych: Imbramowska, Mackiewicza, 
Szpital Jana Pawła II, Lekarska, Pielęgniarek, Szpital 

Trasy i częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej
Numer 

linii Trasa Częstotliwość kursowania 
w godzinach szczytu [min]

Autobusy miejskie

132 Kombinat – Dworzec Główny Wschód 20

137 Krowodrza Górka – Górka Narodowa Wschód 12

138 Kombinat – Azory 20

164 Piaski Nowe – Górka Narodowa 12

169 Górka Narodowa – Zajezdnia Wola Duchacka 24

172 Kombinat – Bronowice Małe 20

Autobusy aglomeracyjne

227 Krowodrza Górka – Górna Wieś 30

237 Krowodrza Górka – Owczary Pętla 30/50

247 Krowodrza Górka – Bibice Rynek 30

267 Krowodrza Górka – Smardzowice 35/40

287 Krowodrza Górka – Zielonki Marszowiec Pętla 20

297 Krowodrza Górka – Bosutów 60

Autobusy nocne

937 Krowodrza Górka – Owczary Pętla 60

637 Krowodrza Górka – Górka Narodowa Wschód 60

917 Krowodrza Górka – Górna Wieś 60

Tramwajowe

3 Krowodrza Górka – Nowy Bieżanów 10

5 Krowodrza Górka – Wzgórza Krzesławickie 10

18 Krowodrza Górka – Czerwone Maki P+ R 10

50 Krowodrza Górka – Kurdwanów 5

69 Krowodrza Górka – Nowy Bieżanów Nocna 30/60

Tabela 1

Źródło: [10]
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Narutowicza oraz przystanku tramwajowego Szpital Naru-
towicza, i przedstawione na rysunku 2. Druga analiza zo-
stała wykonana dla przystanków kolejowych o wartości 
granicznej 1000 metrów dojścia pieszego. Izolinie pozwoli-
ły uwzględnić odległości dojścia do przystanku po istnieją-
cej infrastrukturze pieszej, wzdłuż której występuje ruch, 
obejmującej chodniki obok dróg kołowych oraz nieformal-
ne legalne przejścia. Najbardziej widoczny w tej analizie 
jest brak dostępności w odległości do 500 metrów do przy-
stanków komunikacji zbiorowej południowo-wschodniej 
części osiedla, do przystanku znajdującego się przy alei  
29 Listopada odległość w linii prostej wynosi 300 metrów, 
ale nie prowadzi tam żadne legalne przejście piesze, gdyż 
przystanek jest ograniczony torami kolejowymi. Obszar, 
chociaż położony jest relatywnie blisko centrum miasta, 
charakteryzuje się słabą dostępnością do komunikacji zbio-
rowej i jedynie jego obrzeża, przylegające do głównych arte-
rii komunikacyjnych, mają dobrą dostępność pieszą do 
przystanków transportu publicznego. Centrum obszaru, 
w którym występuje zabudowa wielorodzinna, znajduje się 
poza oddziaływaniem izolinii.

Koncepcja projektowa 
W koncepcji zagospodarowania terenu osiedla Żabiniec 
przedstawionej na rysunku 3 planuje się przekształcić tere-
ny zielone nieurządzone, znajdujące się na południu opra-
cowanego obszaru, głównie w tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej oraz zabudowy usługowej przy planowa-

Rys. 2. Analiza dostępności pieszej 
Źródło: opracowanie własne

nej drodze KDGP wzdłuż zachodniej granicy torów kolejo-
wych (rys. 4). Tereny zabudowy jednorodzinnej, znajdujące 
się przy wschodniej części osiedla wzdłuż torów kolejowych, 
w związku z planowanymi przystankami kolejowym SKA 
i autobusowym zostaną przekształcone w tereny zabudowy 
usługowej o wysokiej gęstości zabudowy, z nowymi miej-
scami pracy; i będą oddzielone od ruchliwej ulicy zielenią 
izolacyjną. Dzięki temu potencjał pasażerski przystanku 
znacznie wzrośnie. Następnie część terenów zieleni nie-
użytkowej, znajdujących się w południowej części obszaru, 
zostanie przekształcona w tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej. Wzdłuż poprowadzonej drogi rowerowej na 
ulicy Stefana Jaracza planuje się tereny zieleni urządzonej, 
aby urozmaicić przejazd oraz bez dojścia. Wszystkie zmia-
ny zostały wrysowane w plan w taki sposób, aby były spój-
ne z całością kompozycji i wpasowywały się w charakter 
osiedla Żabiniec. 

W koncepcji transportowej planuje się utworzenie 
dwóch kładek pieszych nad torami oraz kładki rowerowej 
łączącej południowe obszary terenu z północnymi. 
Dodatkowo przewidziane jest utworzenie przystanku au-
tobusowego na planowanej w SUiKZP [2] drodze w kla-
sie GP i przekierowanie części linii miejskich autobuso-
wych na tę trasę. Do przystanku autobusowego planuje 
się dojścia piesze, jak najbardziej zbliżone do prostopadłe-
go układu do planowanej drogi i torów kolejowych. Jest 
to możliwe dzięki korzystnemu układowi istniejących 
dróg. Aby przestrzeń zachęcała do podróży pieszych z du-

Rys. 3. Analiza dostępności pieszej dla przystanków kolejowych 
Źródło: opracowanie własne
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żych generatorów ruchu do przystanków transportu pu-
blicznego, konieczne jest stworzenie wysokiej jakości 
przestrzeni wzdłuż głównych korytarzy podróży pieszych 
i rowerzystów, zachęcając w ten sposób do pokonywania 
odległości pomiędzy celem podróży a przystankami pie-
szo (rys. 5). Przestrzeń taka powinna być uporządkowana, 
estetyczna, harmonijna i bezpieczna. Na rysunku 4 przed-
stawiono dostępność pieszą po wprowadzeniu opisanych 
zmian, które poprawią dostępność przystanków komuni-
kacji zbiorowej na obszarze.

Podsumowanie
Analizie poddano dostępność przestrzenną – odległość 
dojścia pieszego w granicach akceptowalnej odległości 
dojścia wynoszącej 500 metrów do przystanków autobu-
sowych  i tramwajowych oraz dostępność pieszą do przy-
stanków kolejowych na odległość 1000 metrów. Do wyko-
nania analizy zastosowano pomiar długości dojścia wzdłuż 
istniejących sieci dróg i chodników, czyli analizę sieciową. 
Wykorzystano przy tym wolne i otwarte oprogramowanie 
oraz ogólnodostępne źródła danych. Uzyskane wyniki po-
kazują dostępność pieszą osiedla zlokalizowanego w obsza-
rze śródmiejskim oraz jego powiązanie z zagospodarowa-
niem przestrzennym osiedla. Z wykonanych analiz wynika, 
że transport oraz planowanie przestrzenne są ze sobą ściśle 
powiązane i wzajemnie oddziaływają na siebie. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne tendencje wy-
stępujące na rynku promowych przewozów pasażerskich oraz pasa-
żersko-towarowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat segment żeglugi 
promowej nieustannie się rozwijał, jednak sytuacja ta uległa zmianie 
podczas trwania pandemii koronawirusa. W związku z wprowadze-
niem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO – International 
Maritime Organization) bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych do-
tyczących ograniczenia poziomu zanieczyszczeń ze statków oraz wdra-
żaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju na rynek żeglugi promo-
wej dostarczanych jest coraz więcej innowacyjnych i proekologicznych 
jednostek pasażersko-towarowych, tzw. ro-pax i szybkich, określanych 
jako high-speed. Region Morza Bałtyckiego i Morza Północnego został 
uznany jako Obszar Kontroli Emisji Tlenków Siarki (SECA – Sulphur 
Emission Control Area) i Azotu (NECA – NO Emission Control Area). 
Dopuszczalne limity emisji SOx i NOx były coraz bardziej ogranicza-
ne, przez co jednostki eksploatowane w tym Regionie należało wypo-
sażyć w systemy oczyszczania spalin lub alternatywne źródła zasilania. 
W tym Regionie żegluga promowa jest bardzo dobrze rozwinięta ze 
względu na ukształtowanie geograficzne terenu i występowanie wielu 
wysp. Celem artykułu jest analiza i identyfikacja tendencji na rynku 
promowych przewozów pasażerskich oraz pasażersko-towarowych.
Słowa kluczowe: żegluga promowa, żegluga pasażerska, ro-pax.

Współczesne tendencje  
w promowej żegludze pasażerskiej1

talną a Wielką Brytanią, Irlandią czy Islandią, stworzono 
gęstą sieć połączeń. 

W tym regionie łącznie występuje około 60 relacji połą-
czeń promowych, które funkcjonują w częstotliwości okre-
ślonej w rozkładzie [4, 5]. Większość tras obsługiwana jest 
przez promowe jednostki pasażersko-towarowe, typu ro-pax, 
które charakteryzują się posiadaniem wyznaczonej przestrze-
ni do przewozu osób oraz ładowni, czyli części umożliwiającej 
przetransportowanie pojazdów lub innych ładunków tocz-
nych. Jednostki ro-pax są wyposażone w kabiny sypialne dla 
pasażerów, miejsca siedzące na pokładzie, część gastrono-
miczną, handlową i rozrywkową. Kierowcy wjeżdżają swo-
imi pojazdami do ładowni, gdzie parkują pojazdy w wyzna-
czonych miejscach, a na końcu podróży wyjeżdżają z niej. 

W Regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego obo-
wiązują bardziej restrykcyjne regulacje prawne niż w pozo-
stałych częściach świata z powodu jego budowy hydrologicz-
nej oraz ekosystemu morskiego wymagającej szczególnej 
ochrony [1, 11]. Z tego względu wiele starszych jednostek 
zostaje złomowanych, a na rynek dostarczane są nowe lub 
zmodernizowane promy [5]. Do 2019 roku rynek promo-
wych przewozów pasażerskich i pasażersko-towarowych roz-
wijał się, jednak od momentu rozpoczęcia pandemii korona-
wirusa sytuacja znacznie się pogorszyła. 

Przesłanki kształtowania się tendencji  
na rynku pasażerskich przewozów promowych 
Tendencje na rynku przewozów promowych zmieniały 
się na przestrzeni lat. Wiele różnych przyczyn wpływa na 
kształtowanie się rynku. We współczesnym świecie najważ-
niejszymi przesłankami wpływającymi na tworzenie się danych 
tendencji w określonym czasie są: położenie geograficzne 
oraz budowa geologiczna i hydrologiczna wód morskich 
regionu, sytuacja gospodarcza na świecie i w regionie, po-
ziom rozwoju technologii,obowiązujące przepisy prawne, 
wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i wzrost 
świadomości ekologicznej, określone potrzeby przewozowe 
mieszkańców regionu, sytuacja ekonomiczna przewoźni-
ków i pasażerów i konkurencja w segmencie i działalność 
marketingowa przewoźników.

Część świata, w której znajdują się dane państwa, stano-
wi jedną z głównych przyczyn rozwoju żeglugi promowej. 
Wpływ na rozwój żeglugi ma także panujący klimat oraz 
warunki hydrologiczne. W wodach nadmiernie zasolonych 
lub zbyt płytkich jednostki promowe nie są powszechnie 
eksploatowane. Wysokość fal oraz występowanie częstych 

Wprowadzenie
Na przestrzeni 20 ostatnich lat znacznie wzrosły potrzeby 
transportowe osób na całym świecie. Jest to głównie spo-
wodowane przemianami społecznymi i gospodarczymi. 
Globalizacja, jak też wzrost współpracy międzynarodo-
wej i liberalizacja przepisów dotyczących przepływu osób 
w danych regionach to tylko niektóre przesłanki rozwoju 
transportu pasażerskiego. Intensywna integracja zacho-
dziła również pomiędzy państwami europejskimi, które 
kolejno stawały się członkami Unii Europejskiej (UE). 
Swobodne przepływy osób, towarów, kapitału, jak też 
emigracja zarobkowa mocno wpłynęły na kształtowanie 
się rynku żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim i Morzu 
Północnym. Wiele państw tego regionu wyróżnia również 
wyspiarska budowa geologiczna. Mieszkańcy tych kra-
jów wyrażają szczególne zapotrzebowanie na pasażerskie 
przewozy promowe, żeby móc dostać się do miejsca pra-
cy, zamieszkania lub w celu zaopatrzenia się w niezbęd-
ne produkty. Aby mieszkańcy państw skandynawskich 
i Wielkiej Brytanii mogli codzienne przemieszczać się 
i aby były możliwe podróże pomiędzy Europą kontynen-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: D. Kaczerska 
50%, K. Kaczerski 50%.
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trzęsień ziemi zwiększa ryzyko wypadku w czasie przepraw 
promowych. Nie wszystkie jednostki mogą zawijać do por-
tów zamarzających, jeśli nie posiadają klasy lodowej. 
Żegluga promowa została mocno rozwinięta w Europie, 
Ameryce Północnej i Środkowej oraz Japonii [5]. Jest to 
spowodowane występowaniem licznych wysp w tych regio-
nach oraz umożliwieniem przepływu osób i towarów po-
przez połączenia między częścią kontynentalną a wyspami. 
Przykładem takiej sytuacji jest Region Morza Bałtyckiego 
i Morza Północnego (RMBiP). Wyróżnia się on również 
pod względem hydrologicznym. Pomiędzy Morzem Bał-
tyckim a Morzem Północnym wymiana wód jest bardzo 
utrudniona i odbywa się przez Cieśniny Duńskie. Sytuacja 
ta wpływa na niski poziom zasolenia wód powierzchnio-
wych Bałtyku, który wynosi około 7‰. Z kolei poziom 
zasolenia Morza Północnego to około 20‰ [11]. Wody 
głębinowe Bałtyku charakteryzują się większą gęstością i za-
soleniem niż wody powierzchniowe, przez co mieszanie się 
ich również jest utrudnione, co wspomaga rozwój eutrofi-
zacji, czyli nadmiernego użyźniania środowiska morskiego 
i wzmożonego rozkwitu roślinności [1]. 

Państwa wysokorozwinięte utrzymują żeglugę bliskiego 
zasięgu w relacjach wewnętrznych (na własnym obszarze) 
oraz zewnętrznych (do/z innego państwa). Posiadają również 
gęstą sieć połączeń na wielu różnych trasach. Spowodowane 
jest to wzmożoną potrzebą przemieszczania się osób w celach 
zawodowych, jak też rekreacyjnych. Wyższy poziom zamoż-
ności społeczeństwa poszczególnych państw wpływa na roz-
wijanie działalności przewoźników w tych regionach. 
Przekłada się to również na wyższy poziom oferowanych 
usług. Promowa flota eksploatowana w wysokorozwiniętych 
regionach, jak Bałtyk i Morze Północne, staje się coraz bar-
dziej zaawansowana technologicznie [5]. W regionie tym 
eksploatowane są najbardziej innowacyjne jednostki, zasilane 
m.in. energią elektryczną, metanolem, wodorem czy ciekłym 
gazem ziemnym (LNG – Liquefied Natural Gas). Stosowane 
są również rotory, które przypominają turbiny umieszczone 
na pokładzie statku. Siła wiatru powoduje ich rotację, co 
przekłada się na produkcję energii. 

Wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji 
prawnych na przestrzeni lat spowodowane było wzrostem 
poziomu zanieczyszczenia mórz i oceanów na całym świecie. 
Jedną z najważniejszych regulacji prawnych obowiązujących 
globalnie jest MARPOL (Międzynarodowa Konwencja 
o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki – 
International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships). Celem tej Konwencji jest ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami takimi jak: oleje, szkodliwe substancje 
ciekłe przewożone luzem lub inne szkodliwe substancje 
w opakowaniach, ścieki, śmieci i substancje zanieczyszczające 
atmosferę [5, 10]. MARPOL została wdrożona w 1973 roku 
przez IMO. Z biegiem lat uzupełniano ją o kolejne załączni-
ki, dotyczące poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w da-
nych regionach świata. W Konwencji tej ustanowiono Morze 
Bałtyckie i Morze Północne jako Obszary Kontroli Emisji 
Tlenków Siarki i Azotu. W poszczególnych latach dopusz-
czalne limity emisji były coraz niższe. 

W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne limity siarki 
w paliwie żeglugowym w strefie SECA oraz poza nią. W cią-
gu 5 lat dozwolony poziom zawartości siarki w paliwach 
zmniejszył się o 1,4 punktów procentowych (p.p.). Z kolei 
przez 8 lat dozwolony poziom zawartości siarki poza obsza-
rami SECA zmalał o 4 p.p. Przewoźników nie obejmował 
okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów, 
w związku z czym jak najszybciej zaczęli wdrażać innowacyj-
ne i proekologiczne rozwiązania na swoich statkach. 

W latach 2000–2016 zmieniały się również limity emisji 
NOx

 w strefach NECA. Były one zmieniane w poszczegól-
nych 3 kategoriach zwanych „Tier I”, „Tier II” i „Tier III”. 
Każda z nich zawiera ograniczenia emisji NO

x
 dla silników 

o danej mocy oraz długości lub tonażu statków. W 2016 
roku w „Tier III” wprowadzono najbardziej restrykcyjne li-
mity emisji NO

x 
[12].

W MARPOL zawarto również załączniki, które określa-
ją m.in. Region Morza Bałtyckiego i Morza Północnego 
jako obszary specjalne. Z przyczyn technicznych, geogra-
ficznych, klimatycznych, przyrodniczych lub w celu ochro-
ny środowiska morskiego przyjęto specjalne i obligatoryjne 
metody odbioru zanieczyszczeń ze statków, żeby zapobiec 
dostaniu się ich do wód [10]. W Konwencji tej Morze 
Bałtyckie i Północne uznano również jako Szczególnie 
Wrażliwy Obszar Morski (PSSA – Particularly Sensitive Sea 
Area). Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem i ochro-
ną przez IMO, żeby nie został zdegradowany. W Bałtyku 
zachodzi intensywny proces eutrofizacji, ze względu na 
wpływ wody słodkiej z wielu rzek. Na postępowanie proce-
su nadmiernego użyźniania wód wpływa także ograniczona 
wymiana wód i niski poziom zasolenia. 

W międzynarodowej żegludze obowiązują również inne 
akty prawne, które wymuszają na przewoźnikach stosowa-
nie rozwiązań, mających na celu ochronę środowiska mor-
skiego. Są to:

•	 Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Zarządza-
niu Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków 
(Konwencja BWM – International Convention for 
the Control and Management of Ships’ Ballast Water 
and Sediments);

•	 Międzynarodowa Konwencja o Kontroli Szkodliwych 
Systemów Przeciwporostowych na Statkach (AFS – 
The International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships);

Limity zawartości siarki w paliwie żeglugowym w SECA i poza SECA
Limity zawartości siarki w paliwie żeglugowym w SECA

Data Dozwolona zawartość siarki

Do 1.07.2020 1,5%

Od 1.07.2010 do 1.01.2015 1%

Od 1.01.2015 0,1%

Limity zawartości siarki w paliwie żeglugowym poza SECA

Do 1.01.2012 4,5%

Od 1.01.2012 do 1.01.2020 3,5%

Od 1.01.2020 0,5%

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 1
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•	 Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza 
(UNCLOS – United Nations Convention on the Law 
of the Sea), w której określono zasady stosowania no-
woczesnych technologii w środowisku morskim;

•	 Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku 
(HELCOM), która została ustanowiona poprzez 
Konwencję o Ochronie Środowiska Morskiego Obsza-
ru Morza Bałtyckiego (Convention on the Protection 
of the Marine Environment of the Baltic Sea Area) [6, 
7, 8, 12, 13, 14]. 

W Regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego 
funkcjonują również organy wspomagające ochronę środo-
wiska morskiego jak Rada Państw Morza Bałtyckiego 
(RPMB; CBSS – Council of the Baltic Sea States). Działania 
podejmowane przez RPMB mają na celu nie tylko ochronę 
środowiska morskiego, ale także wdrażanie koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. W Regionie tym podobne działania 
podejmuje również Europejskie Forum Zrównoważonej 
Żeglugi (ang. ESSF – European Sustainable Shipping 
Forum), które wspiera Komisję Europejską (KE) we wdra-
żaniu ekologicznych programów UE. W latach 90. XX 
wieku w Rio de Janeiro odbyła się Konferencja Narodów 
Zjednoczonych dot. Środowiska i Rozwoju (tzw. Szczyt 
Ziemi), na której przyjęto „Agendę 21”. Przyjęto w niej 
określone warunki współpracy międzynarodowej we wdra-
żaniu ekologicznych rozwiązań przy jednoczesnym rozwoju 
gospodarki morskiej. IMO po raz pierwszy zdefiniowało 
koncepcję systemu zrównoważonego rozwoju transportu 
morskiego (ang. Sustainable Maritime Transport System), 
która obejmuje bezpieczeństwo, zarządzanie środowiskiem, 
szkolenia na morzu, zwiększenie wydajności energetycznej 
statków i portów, dostawy energii dla statków, współpracę 
techniczną, nową technologię, mechanizmy finansowe, 
wierzytelności i ubezpieczeniowe [5].

W związku z wymuszeniem stosowania przez przewoźni-
ków koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem 
się do restrykcyjnych regulacji prawnych, próbują oni mini-
malizować swoje koszty eksploatacji. Wielu z nich korzysta 
z tańszych rodzajów paliw alternatywnych niż niskosiarkowy 
okrętowy olej napędowy (MDO – Marine Diesel Oil) lub 
lekki morski olej napędowy (MGO – Marine Gas Oil). 
Przykładem jest wykorzystywanie metanolu do zasilenia jed-
nostki Stena Germanica lub LNG w innych jednostkach 
tego przewoźnika. Armatorzy promowi próbują również za-
oszczędzić w długim okresie czasu na wydatkach ponoszo-
nych na morskie paliwo niskosiarkowe, więc inwestują 
w płuczki paliwowe (tzw. scrubbery), w których dochodzi do 
neutralizacji kwasowości paliwa i pozbycia się cząstek stałych 
przy użyciu alkaicznego materiału czyszczącego [9]. 

Wdrażanie ekologicznych rozwiązań, które trwa od po-
nad 20 lat, może posłużyć przewoźnikom do prowadzenia 
działań marketingowych. „Moda na ekologię” sprawia, że 
przewoźnicy wdrażający innowacyjne rozwiązania mogą 
wykorzystać to jako swoją kampanię reklamową w celu po-
zyskania nowych klientów. Tym samym przewoźnicy kon-
kurują również pomiędzy sobą. Modernizacja promów 

i wprowadzanie nowych jednostek zachęca mieszkańców 
RMBiP do korzystania z usług danego przewoźnika. 
Przekłada się to również na generowanie udziałów w rynku 
przewozów promowych. Najwięksi armatorzy regionu po-
siadają więcej nowoczesnych i proekologicznych jednostek 
niż ich mniejsi konkurenci.

Kształtowanie się rynku pasażerskich przewozów promowych 
Podstawą kształtowania się każdego rodzaju rynku są wiel-
kości popytu i podaży oraz poziom cen w danym okresie 
czasu. Na rynku żeglugi promowej stronę popytu repre-
zentują pasażerowie lub zleceniodawcy przewozu ładun-
ków. Stronę podażową stanowią przewoźnicy. Poziom cen 
w żegludze regularnej określany jest sezonowo, zwłaszcza 
przy przewozach pasażerskich. Im jest wyższy popyt, tym 
cena za przewozy pasażerskie jest wyższa. Jednak zasada ta 
ulega zmianie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, jak 
np. pandemia koronawirusa. 

Rynek przewozów promowych ma charakter oligopoli-
styczny. Funkcjonuje na nim kilku dużych operatorów pro-
mowych oraz wielu małych konsumentów, którymi są oso-
by fizyczne lub prawne. 20 największych przewoźników 
promowych funkcjonuje głównie w Regionie Morza Bałtyc-
kiego i Morza Północnego, Regionie Morza Śródziemnego, 
w Ameryce Północnej oraz Azji Północnej. Do 20 najwięk-
szych globalnych przewoźników promowych wg liczby 
miejsc pasażerskich w swojej flocie należą: Onorato Armatori 
(43 712 miejsc), Washington State Ferries (39 230), Attica 
Group (34 313), Grimaldi Group (32 741), Tallink Grupp 
(32 291), Stena Group (30 319), GNV (28 632), BC Ferries 
(23 929), Armas Trasmeditteranea (22 692), Corsica Ferries 
(22 170), Jadrolinja (21 625), Fjord 1 (20 701), DFDS 
(19 570), Viking Line (16 790), Torghatten Group (16 682), 
Instanbul Deniz Otobusleri (16 562), P&O Ferries (15 060), 
Brittany Ferries (15 057), Balearia (14 578), Shandong 
Bohai Ferry (14  404) [3]. 

W Regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego 
funkcjonuje 37 przewoźników promowych. Jednak naj-
większe udziały w globalnej flocie pasażerskiej w 2020 roku 
miał Tallink Grupp (2,81%) i Stena Group (2,87%) [4]. 
Z kolei największy udział przewoźników prowadzących 
działalność na Bałtyku i Morzu Północnym w liczbie do-
stępnych łóżek dla pasażerów w globalnej flocie w 2020 
roku mieli Tallink Grupp (8,34%), Stena Group (5,55%), 
Viking Line (4,63%) oraz DFDS (3,02%) [4]. Wielkość po-
siadanej floty przez danych przewoźników w segmencie pa-
sażerskich i pasażersko-towarowych przewozów promo-
wych wyrażane są w pojemności brutto (GT – Gross 
Tonnage). 

Na rysunku 1 przedstawiono udział w pojemności floty 
największych 8 przewoźników promowych w Regionie 
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Prawie 30% udział 
posiada Stena Group. Pod względem pojemności floty 
Stena Group ma większe udziały niż Tallink Grupp, który 
był liderem pod względem liczby miejsc pasażerskich oraz 
dostępnej liczby łóżek. Viking Line posiada tylko 8% udział 
pod względem pojemności brutto swojej floty w Regionie, 
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w życie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych. 
Starsze jednostki zostały złomowane, a przewoźnicy zama-
wiali nowe. Działania te podniosły również standard obsłu-
gi klientów oraz bezpieczeństwo marynarzy i pasażerów na 
statkach. Od 2020 roku zaczęły obowiązywać coraz bar-
dziej rygorystyczne regulacje prawne, powodujące zakupy 
nowych jednostek przez przewoźników. Według prognoz, 
w 2020 roku miały zostać dostarczone 74 nowe ro-paxy. 
Jednak trwająca pandemia wirusa SARS-COV-2 negatyw-
nie wpłynęła na rynek pasażerskich przewozów promo-
wych, gdyż liczba przewiezionych pasażerów zmalała na-
wet o 50% w niektórych miesiącach 2020 roku [4]. 

Na rysunku 3 widoczna jest różnica pomiędzy liczbą pa-
sażerów promów i statków pasażerskich w poszczególnych 
tygodniach 2019 i 2020 roku. Przed wybuchem pandemii 
koronawirusa, w początkowym okresie obostrzeń, liczba 
pasażerów spadła o około 1,3 mln. Spowodowane było to 
zamknięciem granic przez państwa europejskie oraz za-
mknięciem ruchu na wielu trasach. W okresie letnim, kie-
dy wznowiono ruch na wybranych trasach w pełnym reżi-
mie sanitarnym, różnica w liczbie pasażerów pomiędzy 
2019 a 2020 rokiem wyniosła około 0,5 mln osób. Wpływ 
na to miało otworzenie granic przez niektóre państwa oraz 
wzrost migracji zarobkowej, jak też podróże rekreacyjne. 
Do końca 2020 roku liczba pasażerów była o około 0,5 mln 
mniejsza niż w 2019 roku. Występowanie określonej pory 
roku, a w tym danego sezonu było głównym czynnikiem 
kształtującym trend na przewozy pasażerskie przed pande-
mią oraz w czasie jej trwania. 

Rys. 1. Udział największych operatorów promowych pod względem pojemności floty w Regionie 
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Shippax Market 20, Shippax, Shippax AB, Halmstad, Sweden

pomimo że ma on znaczne udziały w globalnej flocie pod 
względem liczby dostępnych łóżek. Polski przewoźnik pro-
mowy Polferries oferuje tylko przewozy pomiędzy Polską 
a Szwecją, z tego względu nie posiada znacznych udziałów 
w europejskiej flocie. 

Na przestrzeni lat wielkość floty zmieniała się pod wzglę-
dem pojemności brutto, długości linii ładunkowej, liczby 
miejsc pasażerskich lub liczby miejsc dostępnych łóżek.

W tabeli 2 przedstawiono wielkość globalnej floty pro-
mów pasażersko-towarowych typu ro-pax wyrażonej w po-
jemności brutto, długości linii ładunkowej, liczbie łóżek 
oraz miejsc dla pasażerów w latach 2015–2019. Można za-
obserwować wzrostową tendencję wielkości floty ro-paxów. 
W 2019 roku liczba dostępnych łóżek wzrosła o około 12 
p.p. w porównaniu do 2015. Liczba miejsc pasażerskich 
w ciągu tych 4 lat wzrosła o około 6 p.p. Różnice tych wiel-
kości spowodowane są większym wzrostem przestrzeni sy-
pialnej zamiast przestrzeni dla pasażerów korzystających 
tylko z tzw. miejsc siedzących. W podanym okresie wzrosła 
przestrzeń ładunkowa przeznaczona dla pojazdów o ok. 8 p.p. 
Całkowita pojemność brutto floty ro-paxów na świecie 
wzrosła o ok. 10 p.p. w latach 2015–2019. Spowodowane 
było to m.in. rosnącym popytem na usługi przewozowe 
oraz dostarczaniem na rynek nowych jednostek, dostoso-
wanych do obowiązujących regulacji prawnych.  

W latach 2010–2019 liczba dostarczonych, nowych 
jednostek typu ro-pax wzrosła dwukrotnie, co widoczne jest 
na rysunku 2. Sytuacja ta spowodowana była wchodzeniem  

Tabela 2

Udział w globalnej flocie jednostek ro-pax pod względem GT, długości 
linii ładunkowej, liczby łóżek oraz liczby miejsc pasażerskich

Wielkość globalnej floty 
ro-paxów wyrażona w: Udział procentowy [%]

2015 2016 2017 2018 2019

GT 26,75 27,12 32,33 31,76 36,17

Długości linii ładunkowej 29,56 28,39 33,2 31,62 37,42

Liczbie łóżek 36,81 39,36 47,85 47,11 49,53

Liczbie miejsc pasażerskich 20,91 20,55 23,37 23,45 26,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie Shippax Market 20, Shippax, Shippax AB, Halmstad, Sweden

Rys. 2. Liczba dostarczonych, nowych jednostek ro-pax na rynek globalny (* prognoza)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Shippax Market 20, Shippax, Shippax AB, Halmstad, Sweden

Rys. 3. Liczba pasażerów na promach i statkach pasażerskich w Europie w latach 2019–2020
Źródło: COVID-19 – impact on shipping, EMSA. http://www.emsa.europa.eu/newsroom/covid19-impact/
item/4294-january-2021-covid-19-impact-on-shipping-report.html (dostęp: 14.03.2021).
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Wielkość popytu na przewozy pasażerskie oraz pasażer-
sko-towarowe w danym sezonie wpływa na kształtowanie 
się poziomu cen. W 2019 roku ceny biletów pasażerskich 
za przewozy promowe w Europie były nawet dwukrotnie 
wyższe niż podczas trwania pandemii koronawirusa. 

W tabeli 3 przedstawiono ceny za pasażerskie i pasażer-
sko-towarowe przewozy promowe operatora Polferries na 
trasie Gdańsk–Nynäshamn w 2019 i 2021 roku. Ceny bi-
letów na podróż dla osoby dorosłej oraz dla kierowcy z sa-
mochodem osobowym w jedną stronę wzrosły od 11 do 
około 60 zł na bilet. W sezonie niskim ceny w 2019 roku 
były niższe niż podczas trwania pandemii. Wysokość cen 
w danych sezonach wzrastała proporcjonalnie w 2021 roku. 
Z tego względu w największym stopniu wzrastały ceny 
w sezonie wysokim. Podjęte działania przez przewoźnika 
w związku ze wzrostem cen mogły być spowodowane chę-
cią pokrycia zwiększonych kosztów wynikających z ograni-
czenia liczby przewożonych pasażerów i zwiększonym zu-
życiem środków dezynfekcyjnych podczas pandemii. 

świata, z tego względu przewoźnicy prowadzący działalność 
w tym regionie zaczęli inwestować w innowacyjne i proeko-
logiczne jednostki promowe, zasilane w sposób alternatywny, 
co stanowiło dla nich wyzwanie, któremu zdołali sprostać. 
Operatorzy promowi w RMBiP oparli swoje strategie na pro-
ekologicznych działaniach, a ich konkurencja opiera się na ja-
kości proponowanych usług. Rozwinięty rynek pasażerskich 
i pasażersko-towarowych przewozów promowych dopadł 
kryzys wywołany pandemią wirusa SARS-COV-2. Z tego 
względu liczba pasażerów w poszczególnych sezonach zma-
lała w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Wyzwaniem 
dla promowej żeglugi pasażerskiej stało się przystosowanie 
do nowej sytuacji gospodarczej oraz ponowne zwiększenie 
liczby pasażerów, żeby móc maksymalizować wykorzystanie 
nowych jednostek, a tym samym nie generować kosztów 
postoju statków. Na rynku pasażerskich przewozów promo-
wych do momentu rozpoczęcia pandemii utrzymywały się 
rosnące tendencje liczby przewożonych pasażerów, pojazdów 
i innych ładunków tocznych. Utrzymywała się również ro-
snąca liczba wielkości floty promowych jednostek promo-
wych, typu ro-pax. Podczas trwania pandemii i kryzysu go-
spodarczego tendencje panujące na rynku promowym uległy 
zmianie. W najbliższych latach przewiduje się malejącą ten-
dencję liczby przewożonych pasażerów i pojazdów. Jednak 
w dalszym ciągu utrzyma się rosnąca tendencja wzrostu 
wielkości floty ro-paxów i liczby dostarczanych promów na 
rynek globalny, jak i RMBiP. 
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Tabela 3

Taryfa na przewozy pasażerskie i pasażersko-towarowe przewoźnika 
Polferries na trasie Gdańsk–Nynäshamn w roku 2019 i 2021

Rok Sezon niski
[PLN]

Sezon średni
[PLN]

Sezon wysoki
[PLN]

Gdańsk–Nynäshamn (przewóz osób w jedną stronę rejsem nocnym)

2019 241 292 348

2021 252 311 374

Gdańsk–Nynäshamn (przewóz samochodu osobowego w jedną stronę z kierowcą rejsem 
nocnym)

2019 568 697 834

2021 603 743 887

Źródło: opracowanie własne na podstawie cennikówfirmy Polferries, 

W latach 2019–2020 zmianie uległa również liczba rela-
cji pasażerskich przewozów promowych w Regionie Morza 
Bałtyckiego i Morza Północnego. W 2019 roku przewozy 
pasażerskie i pasażersko-towarowe odbywały w 29 relacjach 
[3, 4]. Na danych szlakach działalność prowadziło kilku 
różnych przewoźników. Relacje przewozów odbywały się 
pomiędzy poszczególnymi państwami Regionu, jednak tras 
przewozów było ponad 100 [3, 4]. Zwyczajowo przewoźni-
cy często zmieniają konfigurację tras, jednak przez kryzys 
wywołany pandemią wycofali kilka tras z eksploatacji [4]. 

Podsumowanie
Na przestrzeni kilku ostatnich lat pasażerska żegluga pro-
mowa rozwinęła się głównie pod względem technologicz-
nym. W latach 2010–2019 w Regionie Morza Bałtyckiego 
i Morza Północnego dostarczonych zostało 271 nowych 
jednostek typu ro-pax. W kolejnych latach przewiduje się 
dostarczenie kolejnych ponad 70 jednostek. Rozwój techno-
logiczny na rynku pasażerskich przewozów promowych spo-
wodowany był głównie wdrażaniem coraz bardziej restryk-
cyjnych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska 
morskiego. Morze Bałtyckie i Morze Północne objęte zostały 
jeszcze niższym limitem poziomu emisje SOx

 i NO
x 
niż reszta 
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Streszczenie: Artykuł porusza temat analiz przestrzennych i technolo-
gii GIS oraz możliwości ich wykorzystania w projektowaniu optymalnej 
lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. Część projektowa badań 
skupia się na wyznaczeniu liczby ludności poszczególnych budynków 
mieszkalnych miasta z wykorzystaniem danych BDOT10k, ustaleniu 
lokalizacji najważniejszych generatorów ruchu i stworzeniu warstwy 
sieciowej z drogami i ciągami pieszymi. Na kolejnym etapie wykona-
no  przestrzenne analizy sieciowe (analizy alokacji) w celu wyznaczenia 
optymalnych lokalizacji przystanków, badając ich pieszą dostępność ko-
munikacyjną. Wykonane analizy dowiodły, że technologia GIS może 
być perspektywicznym narzędziem przy projektowaniu optymalnej  
lokalizacji przystanków. 
Słowa kluczowe: analizy przestrzenne, analizy sieciowe, dostępność 
komunikacyjna, transport publiczny, Brzeg Dolny. 

Wykorzystanie analiz sieciowych GIS  
w planowaniu lokalizacji przystanków  
komunikacji miejskiej na przykładzie  
miasta Brzeg Dolny1

Wprowadzenie do problemu
Przez ostatnie dziesięciolecia miasta stały się podstawowym 
środowiskiem funkcjonowania człowieka. Coraz szybszy 
napływ ludności, przyspieszenie tempa i różnorodności ży-
cia oraz związana z tym zwiększona mobilność powodują, 
że do prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego 
wymagane jest nie tylko odpowiednie funkcjonalnie zago-
spodarowanie przestrzeni, ale także efektywne powiązanie 
jej komunikacją. W sytuacji wzmożonej urbanizacji władze 
miast muszą zapewnić odpowiednią funkcjonalność syste-
mów transportowych, która nie tylko pozwoli na swobodne 
dotarcie do miejsca zamieszkania, pracy czy koncentracji 
usług, ale także na to, aby odbywało się to w sposób nie-
zawodny, szybki i dogodny, nie ograniczając wolności jed-
nostki do przemieszczania się w przestrzeni i realizacji jej 
celów.

W sytuacji coraz większej kongestii w układach komu-
nikacyjnych, a jednocześnie rosnącej świadomości potrzeby 
zrównoważonego rozwoju i mobilności, coraz częściej jako 
najbardziej wydajny, a jednocześnie ekologiczny i spełniają-
cy funkcje socjalne, uznaje się transport publiczny. 
Pozwalając na ograniczenie zatłoczenia ulic oraz zmniejsze-
nie komunikacji indywidualnej, przy jednoczesnej możli-
wości kształtowania za jego pomocą rozwoju miasta, jest on 
jedną z metod walki z bolączkami współczesnych miast – 
brakiem dostępności komunikacyjnej, zatorami drogowymi 
czy rozlewaniem się miast. Aby układ transportu zbiorowego 
mógł funkcjonować jak najskuteczniej, należy w odpowiedni 
sposób, uwzględniając lokalne uwarunkowania, układ ten 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

zaplanować, a następnie utrzymać jego funkcjonowanie. 
W tym celu warto korzystać z narzędzi, które mogą to 
ułatwić.

Technologia GIS i jej wykorzystanie w transporcie
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie transportu, co-
raz częściej wykorzystuje się systemy informacji geograficz-
nej (GIS) i wykonywane z ich pomocą analizy przestrzenne. 
Zarówno przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się przewo-
zem towarów i osób, jak i administracja publiczna z jed-
nostkami odpowiedzialnymi za transport publiczny, wyko-
rzystują analizy geograficzne do wytworzenia cennych 
informacji, które posłużą im później do podjęcia decyzji. 
Dzięki pozyskaniu, powiązaniu i wykorzystaniu danych 
przestrzennych dotyczących różnych gałęzi życia w mieście, 
a następnie użyciu odpowiednich funkcji oprogramowania, 
decydenci są w stanie – korzystając z otrzymanych wyni-
ków – wybierać optymalne rozwiązania zarówno z punktu 
widzenia organizatora transportu, jak i mieszkańca.

Technologia GIS pozwala w ten sposób ustalić w fazie 
projektowania, gdzie najlepiej zlokalizować przystanki ko-
munikacji publicznej, jakie będzie ich obciążenie i potrzeb-
ny tabor oraz najkorzystniejsza trasa przebiegu linii komu-
nikacyjnej, a w trakcie funkcjonowania usługi transportowej 
umożliwia śledzenie pojazdów, przekazywanie informacji 
o transporcie publicznym czy wyszukiwanie dopasowanych 
pod użytkownika sposobów przejazdu. Artykuł pokazuje 
wykorzystanie technologii GIS w fazie projektowania loka-
lizacji przystanków komunikacji miejskiej, demonstrując 
na realnym przykładzie małego miasta, jak można wpro-
wadzać w życie przyjętą metodykę.

W przypadku zastosowań do działań tzw. miękkich, jak 
planowanie przebiegu trasy transportu publicznego, znaj-
dowanie lokalizacji najbliższego obiektu, szukanie opty-
malnej lokalizacji nowego obiektu czy analiza dostępności 
komunikacyjnej, stosuje się przestrzenne analizy sieciowe. 
Jest to typ analiz przestrzennych w systemach informacji 
przestrzennej, dla których podstawą działania są dane, na 
które składają się dwa zbiory tworzące sieć – węzły (wierz-
chołki) i ich połączenia, czyli nieprzecinające się linie łama-
ne. W praktyce siecią są odpowiednio przekształcone zbio-
ry danych dotyczące przebiegu ulic, sieci uzbrojenia terenu 
czy tras komunikacji miejskiej i reprezentuje ona wszelkie 
możliwe trasy połączeń [1, s. 271]. Analiza sieci utworzo-
nej zgodnie z tym modelem ma na celu rozwiązanie okre-
ślonego zadania, jak np. wyznaczenie trasy najszybszego 
przejazdu w sieci drogowej. W oprogramowaniu ArcGIS 



13

TransporT miejski i regionalny 09 2021

Pro, zastosowanym w przedstawianych tu badaniach, do 
rozwiązywania analiz sieciowych wykorzystuje się algorytm 
Djikstry, który bazuje na teorii grafów. 

Po opracowaniu sieci w oprogramowaniu ArcGIS Pro 
można wykonać szereg analiz sieciowych. Jednym z rodza-
jów analiz sieciowych, które nie są zwykle wykorzystywane 
w transporcie, natomiast będą wykorzystane prototypowo 
w planowaniu transportu w tej pracy, są analizy alokacji 
(lub lokacji-alokacji, Location-Allocation). Ten typ analiz po-
zwala na wskazanie optymalnych lokalizacji obiektów 
w taki sposób, aby przydzielić do nich popyt w najbardziej 
efektywny sposób, zgodnie z typem problemu i określony-
mi kryteriami, np. aby wskazane obiekty objęły jak najwię-
cej potencjalnych użytkowników lub, by zmaksymalizować 
udział obiektu w rynku. W analizach tych podaje się poten-
cjalne nowe lokalizacje dla obiektu, wskazuje się w więk-
szości przypadków również maksymalną odległość lub czas, 
dla jakiego algorytm może, licząc po sieci drogowej według 
wskazanego środka transportu, przydzielić punkty popytu 
od nowego obiektu. W przypadku większości rodzajów tej 
analizy uzyskuje się także optymalną liczbę obiektów, które 
spełnią postawione wymagania. W wyniku analizy uzyski-
wane są optymalne lokalizacje dla nowych obiektów, przy-
pisując do każdego obiektu wszystkie punkty popytu, któ-
re mógłby on obsługiwać. 

Aby optymalnie zaprojektować linię komunikacyjną, 
wymagana jest znajomość infrastruktury transportowej ob-
szaru, położenia generatorów ruchu i celów oraz potrzeb 
i motywacji podróżnych [3]. Artykuł skupia się na etapie 
dotyczącym wskazania lokalizacji przystanków – miejsc 
wymiany pasażerskiej. Przy rozmieszczaniu przystanków 
należy z jednej strony uwzględniać potrzeby pasażerów, 
a więc przystanki powinny być zlokalizowane jak najbliżej 
celu podróży i miejsca zamieszkania, w miejscach o dogod-
nym dostępie dla pasażerów, jednak odległość między przy-
stankami powinna być na tyle duża, by utrzymać wysoką 
prędkość przejazdu pojazdu – każdy dodatkowy przysta-
nek to utrata średnio około 30 sekund w czasie przejazdu 
[5], a także zwiększenie zużycia energii. Odległość między 
przystankami powinna wynikać ze struktury urbanistycz-
nej miasta, a optymalna maksymalna odległość od przy-
stanku danego środka komunikacji miejskiej do celu jest 
przedmiotem licznych badań, jednak najczęściej podaje się, 
że zainteresowanie transportem publicznym drastycznie 
spada wśród osób, które mają do przejścia na przystanek 
więcej niż 400 metrów, dochodząc do zera dla odległości 
700 metrów [4, s. 250], natomiast mniejsza odległość niż 
400 metrów jest szeroko akceptowana [2]. Tak więc przy-
stanki należy lokalizować tak, aby dostępność komunika-
cyjna (liczba objętych obiektów) w obszarze 400 metrów 
pieszego dojścia do przystanku była jak największa.

Charakterystyka obszaru opracowania dolnobrzeskiej  
komunikacji miejskiej
Obszarem opracowania jest Brzeg Dolny, miasto o po-
pulacji 12 506 osób, zlokalizowane w północno-wschod-
niej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wo-

łowskim, w odległości około 28 kilometrów od centrum 
Wrocławia. Od lat systematycznie zwiększa się tu liczba 
samochodów osobowych na 1000 mieszkańców i obecnie 
wynosi 692 samochody na 1000 mieszkańców. Jest to 
wartość większa zarówno od średniej liczby samochodów 
w województwie dolnośląskim, jak i w Polsce. Struktura 
funkcjonalno-przestrzenna Brzegu Dolnego nie two-
rzy spójnego, jednolitego organizmu (rys. 1). Wynika to 
z faktu, iż każda część miasta powstawała i funkcjonowała 
de facto oddzielnie. Podział na poszczególne organizmy 
wzmacnia również biegnąca przez środek miasta linia ko-
lejowa, która stanowi główną barierę, zarówno funkcjo-
nalno-przestrzenną, jak i komunikacyjną.

19 lutego 2018 roku Urząd Miasta uruchomił kurso-
wanie miejskiej linii autobusowej o jednym kursie w dni 
powszednie rano i po południu. Linia kursowała rano 
z Rynku przez dworzec kolejowy, szkoły na Osiedlu 
Fabrycznym i Warzyniu, szpital oraz Rynek, kończąc trasę 
przy cmentarzu komunalnym (rys. 2). Natomiast po połu-
dniu linia wyruszała spod szpitala, następnie przejeżdżała 
obok szkół, ponownie obok szpitala, następnie obok cmen-
tarza, Rynku i kończyła trasę pod dworcem kolejowym. 

Rys. 1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna i podział miasta na osiedla
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Przebieg trasy porannego kursu komunikacji miejskiej w Brzegu Dolnym
Źródło: opracowanie własne
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Czas przejazdu obydwu kursów wynosi 30 minut, pręd-
kość komunikacyjna (uwzględniająca przejazd i postoje) 
wynosi 18,2 km/h. Kursowanie komunikacji miejskiej zo-
stało zawieszone 12 listopada 2020 roku do odwołania 
w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wy-
woływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

Opisany przebieg trasy z usytuowanymi w ten sposób 
przystankami obejmuje około 70% zabudowy wielorodzin-
nej Osiedla Fabrycznego, mniej niż połowę zabudowy wie-
lorodzinnej Nowego Warzynia oraz jedynie centralną część 
Starego Miasta. Z analiz dostępności przystanków (meto-
dyka została opisana w dalszej części pracy) wynika, że 
w odległości 400 metrów od przystanków znajduje się: dla 
kursu porannego – 358 z 1051 budynków mieszkalnych 
(34,1%), zamieszkałych przez około 7715 z 12 506 miesz-
kańców (61,7%), a dla kursu popołudniowego – 338 
z 1051 budynków mieszkalnych (32,2%), zamieszkałych 
przez około 6503 z 12 506 mieszkańców (52%).

Przystanki obejmują swoim zasięgiem większość usług 
zlokalizowanych w mieście, w tym najważniejsze, jak li-
ceum (tylko w kursie porannym), ośrodek sportu, dworzec 
kolejowy czy szpital i przychodnie. Zasięg przystanków nie 
obejmuje takich obiektów jak sklepy wielkopowierzchnio-
we przy Alejach Jerozolimskich, część bibliotek, restauracji 
czy urzędów pocztowych, w zasięgu nie znajdują się także 
zakłady PCC Rokita, będące największym pracodawcą 
w mieście. Jednocześnie trasa linii, różniąca się w obydwu 
kursach, wydaje się być nazbyt skomplikowana i może być 
trudna do zrozumienia dla mieszkańców – w jej trakcie au-
tobus musi pokonać ulice, wykonując „ósemkę”, a także 
nawracać w trakcie trasy. Aby linia pełniła realną funkcję 
transportową dla mieszkańców, należałoby przeorganizo-
wać ją tak, aby umożliwiała prostą i zrozumiałą trasą dojazd 
z najgęściej zaludnionych osiedli jak najbliżej wszystkich 
oddalonych punktów zainteresowania, takich jak dworzec 
kolejowy, miejsca pracy, ośrodek kultury czy sklepy wielko-
powierzchniowe. W celu stworzenia nowego przebiegu linii 
wykorzystano technologię GIS.

Odpowiednio zaprojektowana linia komunikacji miej-
skiej powinna obsłużyć jak największą część zabudowy 
mieszkaniowej i zapewniać wygodny dojazd do wszelkich 
punktów zainteresowania mieszkańców. Technologia GIS 
zostanie wykorzystana do wyznaczenia gęstości zabudowy 
mieszkaniowej, a następnie, za pomocą analizy alokacji, zo-
staną wyznaczone optymalne lokalizacje przystanków pod 
względem odległości (trasy piesze) do zabudowy mieszka-
niowej i innych celów podróży, dla których ustalone zosta-
ną wagi. Metodyka ta jest pomysłem autorskim i nie była 
dotychczas wykorzystywana w pracach naukowych lub do 
celów transportowych. W związku z tym część projektowa 
pracy ma przede wszystkim sprawdzić możliwości tworze-
nia przebiegu linii komunikacyjnej z wykorzystaniem  
takiej metodyki i technologii GIS.

Wyznaczenie gęstości zabudowy mieszkaniowej
Pierwszym elementem wymaganym do uzyskania dokład-
nej analizy przebiegu trasy linii autobusowej jest analiza 

koncentracji miejsc zamieszkania ludności. Jako że więk-
szość podróży mieszkańców miast zaczyna się lub kończy 
w ich miejscu zamieszkania, należy przeanalizować, gdzie 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa i jak gęsto jest ona 
w danej lokalizacji skupiona oraz jaką liczbą mieszkańców 
się charakteryzuje. W ten sposób można oszacować póź-
niej potencjalną liczbę pasażerów w obrębie przystanku, 
a w dalszej perspektywie – obliczyć potoki pasażerskie, za-
planować odpowiednią liczbę i przebieg linii oraz dobrać 
wystarczająco pojemny tabor autobusowy. Ze względu na 
brak dostępu do danych demograficznych o wymaganej 
szczegółowości, w celu uzyskania liczby ludności zamiesz-
kującej zabudowę mieszkaniową w mieście wykorzysta-
no autorską metodę opartą na danych Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz na danych pochodzących z Bazy 
Danych Obiektów Topograficznych.

W celu wyodrębnienia budynków mieszczących się 
w Brzegu Dolnym oraz pełniących funkcję mieszkalną, wy-
znaczono spośród budynków jedynie te, które mieszczą się 
wewnątrz granic miasta, a następnie wyselekcjonowano  
jedynie budynki mieszkalne (rys. 3).

Rys. 3. Zabudowa mieszkalna i pozostała na terenie Brzegu Dolnego
Źródło: opracowanie własne

Aby rozróżnić poszczególne budynki mieszkalne i móc 
ukazać liczbę mieszkańców każdego z nich, w związku z nie-
znajomością liczby mieszkań w każdym z budynków, oszaco-
wano ich powierzchnię całkowitą – wykorzystano w tym 
celu liczbę kondygnacji budynków przemnożoną przez po-
wierzchnię rzutu parteru. Następnie w celu usunięcia wpły-
wu kształtu budynków oraz w celu uzyskania możliwości 
wykorzystania w dalszych analizach, poligony przedstawiają-
ce budynki przekształcono w warstwę punktową. 

Dzięki informacjom zawartym w Bazie Danych 
Obiektów Topograficznych można wskazać budynki o jed-
nym i dwóch mieszkaniach, zatem znając średnią liczbę 
mieszkańców na mieszkanie, możliwe jest oszacowanie licz-
by mieszkańców takich budynków. Dane te dostępne są 
w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statys-
tycznego i wartość dla Brzegu Dolnego wynosi średnio 
2,34 mieszkańca na mieszkanie. Budynkom jednorodzin-
nym przyznano więc liczbę mieszkańców równą 2,34, dwu-
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rodzinnym 4,68, natomiast pozostałą liczbę ludności rozło-
żono proporcjonalnie po budynkach wielorodzinnych, 
uzależniając liczbę mieszkańców budynków od jego po-
wierzchni (rys. 4). Uzyskano wartość 1 mieszkańca na 
31,9 m2 powierzchni całkowitej budynku. Wartość tę zwe-
ryfikowano w porównaniu ze średnią powierzchnią użytko-
wą na mieszkańca Brzegu Dolnego, która wynosi według 
danych GUS 25 m2. Przy takiej wartości, średnią wartość 
31,9 m2 powierzchni całkowitej na mieszkańca uzyskałoby 
się, uznając za powierzchnię użytkową średnio 78% po-
wierzchni całkowitej, co uznaje się za prawidłowe.

obiekt niemieszkalny został objęty transportem publicz-
nym, również zastosowano wobec niego system wag. 
W tym przypadku wagi zostały określone metodą eksperc-
ką, gdzie największa waga oznacza obiekt o najsilniejszej 
potrzebie komunikacyjnej. W przypadku chęci uzyskania 
dokładnych danych na temat zapotrzebowania, aby auto-
bus umożliwiał dotarcie do konkretnego obiektu, sugeruje 
się wykorzystanie narzędzia GIS, jakim jest geoankieta, 
tworząc wagi na podstawie częstości wskazania danego ge-
neratora ruchu przez mieszkańców.

W ramach artykułu wagi niemieszkalnych generatorów 
ruchu zostały określono ekspercko, odnosząc je do wag dla 
budynków mieszkalnych. Wagi (liczba mieszkańców) dla 
budynków mieszkalnych wyniosły około 2 dla budynku 
jednorodzinnego, od około 20 do 40 dla kamienic, około 
40 do 100 dla starszej zabudowy wielorodzinnej i 100 do 
150 dla nowszej, sięgając 264 dla największego budynku 
wielorodzinnego.

Doboru wag dokonano w taki sposób, aby korespondo-
wał on z realnymi potrzebami mieszkańców – stąd najwyż-
sze wagi otrzymały dworzec kolejowy, miejsca pracy i szko-
ły średnie, będące codziennymi celami podróży dużej części 
mieszkańców. Wysokie wagi nadano także obiektom wyso-
kiej rangi, jak urząd miejski, a także popularnym i ważnym 
obiektom użyteczności publicznej, jak szpital, przychodnia 
publiczna, ośrodek kultury czy ośrodek sportu. Niższe wagi 
otrzymały szkoły podstawowe i przedszkola w związku 
z faktem, iż zgodnie z wcześniejszymi analizami potrzeba 
dojazdu do nich autobusem jest stosunkowo niewielka w od-
niesieniu do obwodów szkolnych. W porównaniu do wag 
popularnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak 
ośrodek kultury, obniżono o około połowę wagi obiektów 
takich jak apteki, placówki pocztowe i biblioteki, ponie-
waż, analizując ich dostępność przestrzenną, stwierdzono, 
że jest do nich zapewniony dogodny pieszy dostęp dla 
większości mieszkańców osiedli, na których obiekty te są 
zlokalizowane, i potrzeba dojazdu do nich autobusem jest 
niewielka. Niskie wagi otrzymały również obiekty użytecz-
ności publicznej odwiedzane sporadycznie jak komisariat 
policji, urząd pracy lub stadion miejski, natomiast najniższe 
wagi uzyskały obiekty odwiedzane chętnie przez mieszkań-
ców, jednak zlokalizowane licznie w mieście i dostępne pie-
szo, jak restauracje czy wejścia do parków. Dzięki takiemu 
dobraniu wag istnieje pewność, że wszystkie obiekty naj-
ważniejsze dla mieszkańców zostaną objęte obsługą przez 
komunikację miejską.

Uzyskanie warstw z przebiegami ciągów pieszych i dróg
W celu uzyskania warstwy z drogami pieszymi do dalszych 
analiz dostępności zdecydowano się wykorzystać dane 
z serwisu OpenStreetMap, którego celem jest stworzenie 
darmowej, ogólnodostępnej, otwartej i edytowalnej mapy 
całego świata. Przy wysokiej dokładności danych ich róż-
norodność zapewnia możliwość wykonania dzięki nim roz-
maitych analiz – między innymi pośród danych znajdują 
się chodniki, drogi rowerowe czy atrybuty o dopuszczeniu 
ruchu pieszego na danej drodze, a informacje takie nie 

Rys. 4. Szacunkowa gęstość zaludnienia i wskazanie na korelację jej wartości z typologią 
zabudowy
Źródło: opracowanie własne

Ustalenie lokalizacji i wag pozostałych generatorów ruchu
Jako następny etap, zgodnie z metodyką projektowania 
komunikacji miejskiej, wykonano analizę lokalizacji naj-
ważniejszych generatorów ruchu niebędących budynkami 
mieszkalnymi (rys. 5).

W przypadku budynków mieszkalnych ich znaczenie 
dla analizy przebiegu linii autobusowej będzie wyrażone 
tym, jak wiele osób zamieszkuje każdy budynek, i w związ-
ku z tym, jak duża może być potrzeba przewozowa jego 
mieszkańców. Aby móc określić, jak ważnym jest, aby dany 

Rys. 5. Mapa lokalizacji generatorów ruchu niebędących budynkami mieszkalnymi w central-
nej części Brzegu Dolnego
Źródło: opracowanie własne
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znajdują się w Bazie Danych Obiektów Topograficznych. 
Analizując stan wrysowania dróg, chodników i ścieżek 
w Brzegu Dolnym na OpenStreetMap, zauważono, że dane 
posiadają pewne braki – w kwartałach osiedli i przy dro-
gach nie były wrysowane wszystkie chodniki, brakowało 
połączeń chodników poprzez przejścia dla pieszych, nie-
które fragmenty dróg posiadały również błędną geometrię, 
przez co mogły wystąpić późniejsze przekłamania w anali-
zie sieciowej, nie ukazując realnych dróg dojścia na przysta-
nek z danego punktu. Wykonano poprawki przebiegu dróg 
oraz wrysowano nowe drogi, chodniki i ścieżki na terenie 
miasta – korzystano przy tym z ortofotomap lotniczych 
uzyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz 
serwisu Google Street View, również korzystając ze znajo-
mości terenu przez autora. Wprowadzenie dokładniejszej 
sieci ulicznej pozwoliło na uzyskanie najbardziej realnych 
wyników analizy.

Po wykonaniu poprawek na sieci ulicznej OpenStreet-
Map wyeksportowano dane dotyczące dróg w Brzegu 
Dolnym i najbliższej okolicy za pomocą narzędzia 
Overpass Turbo i zaimportowano je do programu ArcGIS 
Pro. W celu uzyskania sieci dróg, po których mogą poru-
szać się piesi, usunięto za pomocą narzędzia Select by 
Attributes, Select by Location i Clip drogi bez dopuszczonego 
ruchu pieszego oraz nieistotne dla układu komunikacyj-
nego. Wsparto się przy tym selekcją manualną, m.in. 
w przypadku selekcji jezdni dróg niższej klasy do usunię-
cia, sprawdzając, czy są przy nich chodniki. Usunięto 
z warstwy drogi proponowane, drogi drugorzędne (posia-
dają chodniki), wydzielone drogi rowerowe (cycleway 
z atrybutem foot=no) oraz drogi na terenie zakładów 
przemysłowych i ogrodów działkowych (wszelkie z atry-
butem access=private), nieistotne drogi poza granicami 
miasta (nieprowadzące pośrednio do zabudowy w mie-
ście), a także jezdnie, przy których znajdują się chodniki.

Następnie przekształcono otrzymaną warstwę na typ da-
nych przeznaczony do realizacji analiz sieciowych, po wcześ-
niejszym podzieleniu dróg funkcją na odcinki w miejscu 
stykania się z innymi drogami dla umożliwienia poprawnej 
analizy sieciowej. Po utworzeniu sieci do analizy dotarcia 
pieszego przystąpiono do uzyskania warstwy dróg, po któ-
rych mógłby poruszać się autobus – asfaltowe, betonowe 
lub z płyt betonowych, o odpowiedniej dopuszczalnej no-
śności. W tym celu wykluczono drogi na terenach prywat-
nych, drogi planowane, chodniki, schody, drogi gruntowe, 
rowerowe i ścieżki. Poprzez wizję lokalną znaków drogo-
wych (możliwe także uzyskanie danych od Urzędu Miasta) 
wynotowano także te drogi, na których dopuszczalna masa 
całkowita jest mniejsza od 8 ton (stworzono nowe pole w ta-
beli atrybutów) – tyle, ile wynosi średnia masa całkowita dla 
autobusów klasy mini – i również usunięto je z selekcji.  
Do dróg, po których mógłby poruszać się autobus, zaliczo-
no także asfaltowe drogi osiedlowe, ponieważ autobus kla-
sy mikro (na podwoziu samochodu dostawczego, o pojem-
ności 8–20 osób) lub mini (do 7,5 metra długości, 
o pojemności 30–45 osób), który jest odpowiednim dla po-
toków pasażerskich w małym mieście [4, s. 183], byłby 

w stanie zmieścić się na takiej drodze. Jednak w przypadku 
skierowania przez te ulice autobusu trzeba byłoby zlikwido-
wać część miejsc parkingowych w celu zapewnienia możli-
wości manewru. W zależności od różnych przewidywanych 
potrzebnych rodzajów taboru, w ogólnym procesie selekcji 
dróg, należy wybrać jedynie drogi o odpowiednich szeroko-
ściach, a także o skrzyżowaniach i zakrętach o odpowiedniej 
geometrii (lub przeznaczyć je do przebudowy przed urucho-
mieniem komunikacji miejskiej). Przy tej analizie przepro-
wadzono uproszczony przebieg selekcji bez uwzględniania 
dokładnej szerokości oraz geometrii dróg. Aby uzyskać war-
stwę dróg, na których można zlokalizować przystanki, należa-
ło jeszcze usunąć z powyżej uzyskanej warstwy dwa rodzaje 
fragmentów dróg. Pierwszym z nich są drogi bez chodni-
ków, o tak małej szerokości, że zlokalizowanie infrastruktu-
ry przystankowej na poboczu jest niemożliwe. Drugim ro-
dzajem dróg do usunięcia są takie, które nie łączą się 
na dalszym odcinku z innymi drogami i nie istnieje możli-
wość kontynuowania trasy ani zawracania.

Wyznaczenie optymalnych lokalizacji przystanków
W kolejnym etapie przystąpiono do wyznaczenia najlep-
szych potencjalnych lokalizacji przystanków autobuso-
wych. Aby móc je wybrać, należało wyznaczyć wszelkie 
możliwe do rozważenia opcje (rys. 6). W celu ich uzyska-
nia wykorzystano narzędzie Generate Points Along Lines, 
za pomocą którego stworzono warstwę punktową po-
tencjalnych przystanków, zlokalizowanych na drogach, 
po których może poruszać się autobus, w odstępie co 
20 metrów, co jest odległością umożliwiającą wykorzy-
stanie stosunkowo niewielkiej mocy obliczeniowej przy 
późniejszych analizach, a jednocześnie dającą wymierne 
wyniki. Punkty te zostały wygenerowane także w miej-
scach, gdzie nie da się realnie zlokalizować przystanku, 
np. na środku skrzyżowań, lub jest to możliwe tylko 
w jedną stronę. Były to jedynie przybliżone wskazania, 
a ostateczna lokalizacja przystanku powinna zostać wy-
brana w najbliższym możliwym położeniu od wskazanej, 
gdzie będzie dozwolona.

Rys. 6. Przystanki autobusowe wygenerowane narzędziem Generate Points Along Lines
Źródło: opracowanie własne
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Dysponując warstwą z wszystkimi możliwymi lokaliza-
cjami przystanków, przystąpiono do wykonania analizy alo-
kacji, która służy do wskazania przystanków (wyboru spo-
śród wszystkich proponowanych lokalizacji), które spełnią 
potrzebę dostępności dla jak największej liczby mieszkań-
ców (rys. 7). Tworząc analizę, można wybrać, czy powinna 
ona uwzględniać stworzenie konkretnej liczby przystan-
ków, ewentualnie stworzenie takiej ich liczby, aby uzyskać 
pełną dostępność mieszkańców do komunikacji, lub by ją 
zmaksymalizować przy jednoczesnej minimalizacji liczby 
przystanków (możliwe różne scenariusze analizy alokacji). 
Do analizy dodano potencjalne przystanki, miejsca za-
mieszkania i inne generatory z uzyskanych wcześniej 
warstw punktowych. W celu dokładnej analizy wykorzy-
stano uzyskaną wcześniej orientacyjną liczbę mieszkańców 
oraz określone ekspercko wagi dla każdego budynku.

Analizę przeprowadzono w taki sposób, aby maksymalna 
odległość do przystanku wyniosła 400 metrów.. Ponieważ 
należy dążyć do minimalizacji liczby postojów przy względ-
nej maksymalnej zapewnionej dostępności komunikacyjnej, 
wykonano szereg analiz dla różnej liczby przystanków, 
sprawdzając, ile wynosi obsłużona „waga” (liczba mieszkań-
ców i wartość wagowa generatorów niemieszkalnych) oraz 
oceniając, czy lokalizacja części przystanków nie odbiega 
w zbyt dużym stopniu od głównej sieci ulic, tak aby móc 
później przeprowadzić przez nie trasę autobusu bez nadmier-
nej liczby wjazdów kieszeniowych i pętli.

Dalsze analizy w celu uzyskania lokalizacji przystanków 
wykonywano w trybie Maximize Coverage, w którym algo-
rytm stara się zmaksymalizować liczbę objętych przez przy-
stanki punktów, lokalizując taką liczbę przystanków, jaką 
poda użytkownik. Choć metodyka planowania komunika-
cji miejskiej wskazuje, aby na tym etapie wyznaczyć krańce 
trasy linii w celu umożliwienia zmiany kierunku jazdy, nie 
zdecydowano się na wskazanie takich miejsc jako obowiąz-
kowe przystanki, aby nie ograniczać możliwych przebie-
gów trasy – krańce trasy z miejscami do zawracania zosta-
łyby wskazane później, po wykonaniu analiz lokalizacji 
przystanków i przebiegu tras. 

W celu przeanalizowania, jaka liczba przystanków za-
pewni odpowiednio efektywną obsługę, wykonano kolej-
ne scenariusze analizy Maximize Coverage dla różnej liczby 
przystanków, uzyskując lokalizacje przystanków i wagi 
obiektów objętych obsługą przez te przystanki. Zanim 
przystąpiono do analiz, wrysowano do analizy lokacji jed-
ną barierę liniową przy wejściu na kładkę do dworca kole-
jowego od strony Osiedla Fabrycznego, tak aby droga 
dojścia od północnej strony torów nie była obejmowana 
przez przystanek po południowej stronie torów. Wykonano 
ten krok, aby umożliwić dotarcie do stacji kolejowej za-
równo z przystanku przy dworcu (po południowej stronie 
torów), jak i od przystanku, który będzie sięgał do kładki 
od północnej strony torów. Wykonane następnie analizy 
zwróciły informacje o obsługiwanych przy założonej licz-
bie przystanków wagach obiektów i pozwoliły ocenić, 
jaka liczba przystanków jest najlepsza do obsługi Brzegu 
Dolnego (rys. 7).

Jak wynika z analizy powyższego wykresu, odpowiednie 
zlokalizowanie już jednego przystanku – w centrum osiedla 
Nowy Warzyń – zapewniło obsługę ponad 30% mieszkań-
ców. Umieszczenie drugiego przystanku w centrum Osiedla 
Fabrycznego spowodowało osiągnięcie progu dostępności 
dla 50% mieszkańców. Kolejne przystanki zapewniły ob-
sługę kolejno: centrum Starego Miasta (ponad 60% obsłu-
giwanych mieszkańców i niemal 30% obsłużonych innych 
generatorów ruchu), południowej części Osiedla Fabrycz-
nego (ponad 70% mieszkańców) i południowej części 
Nowego Warzynia (osiągnięcie niemal 50% obsłużonych 
generatorów niemieszkalnych).

Szósty przystanek zapewnił obsługę północno-wschod-
niej części Warzynia (niemal 75% obsługi ogółu wag), 
a siódmy przy dworcu kolejowym zapewnił wzrost obsłu-
żonych wag generatorów niemieszkalnych niemal o 20 
punktów procentowych. Kolejne przystanki umieszczone 
zostały: w północno-zachodniej części Nowego Warzynia, 
w centralnej części Osiedla Fabrycznego i w zachodniej 
części Starego Miasta – przy dziesięciu przystankach prze-
kroczono próg objęcia obsługą 90% mieszkańców i 90% 
wag obiektów. Jedenasty przystanek umieszczony został 
w zachodniej, jednorodzinnej części Osiedla Fabrycznego, 
a dwunasty przy głównej bramie zakładów Rokita, prze-
kraczając 95% obsługi wszystkich wag i generatorów nie-
mieszkalnych oraz niemalże 95% mieszkańców miasta.

Ta liczba przystanków została uznana za optymalną, po-
nieważ osiągnięto bardzo wysoki poziom obsługi punktów 
popytu, a dodawanie kolejnych przystanków skutkowało 
niewielkimi przyrostami wag (mniej niż 1%) objętych 
punktów w stosunku do poprzednich przystanków, bo-
wiem obejmowało jedynie mniejsze skupiska zabudowy 
jednorodzinnej. Jedynymi nieobjętymi niemieszkalnymi 
generatorami ruchu pozostał cmentarz oraz jedno wejście 
do parku.

Następne przystanki lokowane były głównie na oddalo-
nych od dotychczasowych przystanków częściach ulic oraz 
w mało zaludnionych obszarach, co uniemożliwiłoby sku-
teczną obsługę za pomocą jednej linii autobusowej, ponie-

Rys. 7. Wykres zależności obsłużonych wag punktów popytu od liczby przystanków
Źródło: opracowanie własne
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waż wymagałoby wydłużenia trasy i wielokrotnego zawra-
cania (rys. 8). Za najlepsze rozwiązanie uznano zatem 
scenariusz z liczbą 12 przystanków o wskazanych na rysun-
ku 9 lokalizacjach.

Warto zwrócić uwagę, jak wygląda porównanie obsługi 
komunikacyjnej przy obecnej (czasowo zawieszonej) komu-
nikacji miejskiej oraz w przypadku wykorzystania przy-
stanków umieszczonych według analizy alokacji w techno-
logii GIS, przyjmując taką samą liczbę przystanków jak dla 
obecnej komunikacji miejskiej (w jedną stronę trasa ma  
7 przystanków, a w drugą 8). Przy 7 przystankach roz-
mieszczonych przez analizę alokacji osiągnięto obsługę nie-
mal 30% więcej mieszkańców miasta i niemal 20% więcej 
wag pozostałych generatorów ruchu (tab. 1).

Wygenerowane przystanki charakteryzują się zróżnico-
wanym obciążeniem, tj. liczbą osób, które mieszkają najbli-
żej danego przystanku oraz sumą wag innych generatorów 
ruchu, z których najbliżej jest do danego przystanku (tab. 2). 
Z badania wynika, iż najbardziej obciążone ruchem przez 
mieszkańców będą przystanki w najgęściej zaludnionych ob-
szarach Nowego Warzynia, Osiedla Fabrycznego oraz przy-
stanek na Starym Mieście przy Rynku. Najważniejszymi pod 
względem zapewniania dostępu do niemieszkalnych genera-
torów ruchu okazały się być przystanki przy ulicy Kolejowej 
obok dworca, na granicy Nowego i Starego Warzynia przy 
ośrodku sportowym oraz przy Rynku i zakładach PCC 
Rokita. Najmniejszym obciążeniem charakteryzują się przy-
stanki zlokalizowane wśród zabudowy jednorodzinnej – na 
Starym Mieście przy ulicy Odrodzenia oraz na Osiedlu 
Fabrycznym przy ulicy Wierzbowej. Jeżeli przystanki te będą 
utrudniały przeprowadzenie trasy przez wszystkie przystan-
ki, można rozważyć ich likwidację, natomiast jeśli znajdą się 
one na trasie pomiędzy przystankami o większym obciąże-
niu, należy je pozostawić w celu utrzymania dostępności  
komunikacyjnej dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
– mała odległość do przystanku może być zachętą do 
korzys  tania z komunikacji miejskiej.

Po ustaleniu, jakie obiekty należy objąć obsługą komu-
nikacyjną, dzięki wykorzystaniu technologii GIS udało się 

Rys. 8. Wygenerowane w analizie optymalne lokalizacje dla 5, 10 i 15 i 20 przystanków
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Optymalne usytuowanie przystanków przy scenariuszu 12 przystanków – analiza 
alokacji w trybie Maximize Coverage
Źródło: opracowanie własne

wyznaczyć przez analizę alokacji, jaka lokalizacja przystan-
ków obejmie jak najwięcej mieszkańców i innych generato-
rów ruchu. Po tym etapie należy skierować przez nie trasę 
linii autobusowej. W przypadku małego miasta o stosun-
kowo zwartej zabudowie i nieskomplikowanej sieci ulicznej 
wystarczająca jest jedna linia autobusowa o odpowiedniej 
częstotliwości. Można wykonać to zadanie przy użyciu na-
rzędzia Route. Należy pamiętać, że uzyskane lokalizacje 
przystanków są orientacyjne i, aby uniknąć zawrotek i pod-
jazdów, należy je przesunąć tak, aby uzyskać optymalny 
przebieg linii. Sprawdzić należy też możliwość zawrócenia 
autobusu.

Podsumowanie i wnioski
Komunikacja miejska jest elementem pozwalającym na 
zrównoważony rozwój miast – umożliwia zmniejszenie 
uciążliwości transportu indywidualnego i ułatwia utrzy-
mywanie zwartości miast, jednocześnie pozwala na speł-
nienie potrzeb bytowych mieszkańców. Jej odpowiednie 
planowanie, uwarunkowane znajomością sieci ulicznej, 
specyfiki miasta, lokalizacji zabudowy oraz celów podró-
ży, ich popularności i realnych potrzeb mieszkańców, jest 
kluczowe dla poprawnego funkcjonowania systemu trans-
portowego miasta.

Porównanie obsługi obecnej komunikacji miejskiej oraz obsługi dla tej 
samej liczby przystanków zlokalizowanych poprzez analizę alokacji
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7 (kurs popołudniowy) 33,5 57,9 52,8 55,6 53,5

7 (analiza) 35,9 76,3 81,7 73,3 79,7

8 (kurs poranny) 35,4 59,2 62,6 59,5 61,9

8 (analiza) 44,5 88,2 88,3 76,0 85,4

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Brzegu 
Dolnym, w świetle przeanalizowanych uwarunkowań, 
można uznać za kluczowe dla zapewnienia potrzeb wszyst-
kich mieszkańców. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio zor-
ganizowanych danych oraz dokładnemu przeanalizowaniu 
lokalizacji punktów popytu i ich wag, uzyskanych dzięki 
dokładnemu poznaniu struktury funkcjonalno-prze-
strzennej miasta, przeprowadzone analizy sieciowe z wy-
korzystaniem technologii GIS pozwoliły na przeprowa-
dzenie procesu tworzenia nowej lokalizacji przystanków 
w mieście. Oprogramowanie GIS umożliwiło przeanalizo-
wanie rozmaitych scenariuszy, z uwzględnieniem różnych 
algorytmów oraz zróżnicowanej liczby przystanków. W ba-
daniach opisanych w artykule przyjęto określone wagi dla 
poszczególnych obiektów, co przyniosło pozytywny sku-
tek, jednak ich zmiana mogłaby spowodować zupełnie 
inny zaproponowany układ przystanków – i w następ-
stwie przebieg linii. Ważnym jest więc, aby dobór wag był 
jak najbardziej dopasowany do specyfiki miasta. Aby jak 
najdokładniej ją scharakteryzować, należy poznać potrze-
by mieszkańców.

Najważniejszym wnioskiem jest fakt, że wykorzystanie 
technologii GIS w planowaniu transportu publicznego 
może przynosić wymierne skutki – m.in. w postaci zwięk-
szonej dostępności komunikacyjnej. Odpowiednio dobrane 
analizy przestrzenne pozwalają na uzyskiwanie efektyw-
niejszych rozwiązań oraz na lepsze gospodarowanie obsza-
rami i zapewnianie wyższej jakości życia.

Dzięki użyciu autorskiej metody, wykorzystującej mało 
popularną jeszcze w analizach przestrzennych analizę alo-

kacji, udało się zaproponować lokalizacje przystanków, któ-
re objęły dostępnością w odległości 400 metrów aż 94% 
mieszkańców i wagi 97% niemieszkalnych generatorów ru-
chu. Dotychczasowa trasa linii autobusowej, znacznie dłuż-
sza, o długości aż 9,1 km, oraz o wyznaczonych arbitralnie 
lokalizacjach, objęła jedynie 63% mieszkańców i 60% nie-
mieszkalnych generatorów ruchu.

Wyniki analizy przedstawionej w artykule mogą być też 
zaczątkiem do dyskusji na temat tego, czy przystanki po-
winno się lokalizować w pobliżu skrzyżowań czy obiektów 
użyteczności publicznej niezależnie od odległości przystan-
ku do zabudowy mieszkaniowej (jak jest to praktykowane 
najczęściej w obecnie funkcjonującej komunikacji miej-
skiej), czy powinno się je lokalizować w obszarze realnej 
dostępności kilkuset metrów, tak, by było do nich stosun-
kowo blisko zarówno od jak najliczniejszej zabudowy 
mieszkaniowej, jak i od innych obiektów, czyli by znajdo-
wały się niejako „w pół drogi”.

Możliwość generowania wielu wariantów i porównywa-
nia ich pozwala na jak najlepsze dopasowanie ich do układu 
konkretnego miasta, czyli na wybór optymalnego rozwią-
zania. Ponadto, w przyszłości tak zbudowana baza danych 
może być aktualizowana i posłużyć do tworzenia nowych 
wariantów lokalizowania przystanków, np. budowy no-
wych osiedli mieszkaniowych czy powstawania nowych ge-
neratorów ruchu lub istotnych inwestycji wpływających na 
przemieszczanie się mieszkańców, a także tworzenia symu-
lacji dla potrzeb planowania przestrzennego.

Efektywniejsze usytuowanie przystanków dzięki anali-
zom przestrzennym jest potwierdzeniem tezy, że zastoso-
wanie GIS może przynosić zarówno pozytywne skutki dla 
gospodarki, jak i dla funkcjonowania miasta. Odpowiednie 
poprowadzenie linii autobusowej zapewni nowym podróż-
nym dostęp do transportu publicznego i umożliwi im 
transport do pożądanych celów podróży. Analiza sytuacji 
w Brzegu Dolnym pokazała, że analizy alokacji, użyte na 
odpowiednich danych po przebadaniu uwarunkowań mia-
sta, mogą być stosowane w projektowaniu przebiegów tras 
linii komunikacyjnych i mogą dawać obiecujące wyniki 
także przy zastosowaniu w innych miastach. 
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Tabela 2
Obciążenie proponowanych przystanków

Przystanek Obciążenie  
mieszkańcami

Obciążenie wagami 
niemieszkalnych 

generatorów ruchu

Obciążenie  
wagami w sumie

Kolejowa przy ulicy 
Urazkiej 150,7 os. (1,3%) 710 (18,9%) 860,7 (5,6%)

Odrodzenia przy 
Rynku 1333,6 os. (11,4%) 430 (11,5%) 1763,6 (11,4%)

Aleje Jerozolimskie 
przy ulicy Odrodzenia 383,2 os. (3,3%) 80 (2,1%) 463,2 (3,0%)

Ulica Ossolińskiego 
przy Alejach 
Jerozolimskich

792,6 os. (6,7%) 400 (10,7%) 1192,6 (7,7%)

Słowackiego między 
ulicami Ossolińskiego 
a Leśmiana

2792,1 os. (23,8%) 190 (5,1%) 2982,1 (19,2%)

Wyszyńskiego  
przy ulicy Wilczej 1222,7 os. (10,4%) 415 (11,1%) 1637,7 (10,6%)

Aleje Jerozolimskie 
przy ulicy Osiedlowej 995,6 os. (8,5%) 375 (10%) 1370,6 (8,8%)

Wierzbowa przy 
ulicy Jaworowej 322,9 os. (2,7%) 30 (0,8%) 352,9 (2,3%)

Wyspiańskiego 1973,1 os. (16,8%) 170 (4,5%) 2143,1 (13,8%)

Jana Pawła II przy 
ulicy Zwycięstwa 1218,4 os. (10,4%) 230 (6,1%) 1448,4 (9,3%)

Lelewela przy ulicy 
Robotniczej 559,3 os. (4,3%) 400 (10,7%) 959,3 (6,2%)

Sienkiewicza przy 
ulicy Zielonej 0 os. (0%) 320 (8,5%) 320 (2,1%)

Suma 11744,2 os. (100%) 3750 (100%) 15494,2 (100%)



TransporT miejski i regionalny 09 2021

20

MACIEJ PROKOPOWICZ
Koło Naukowe Transportu i Logistyki 
TRANSLOG, Uniwersytet Morski  
w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 
Gdynia, email: Maciek173@op.pl
DOMINIKA STROMSKA
Koło Naukowe Transportu i Logistyki 
TRANSLOG, Uniwersytet Morski  
w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 
Gdynia, email: d.stromska@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena, czy carsharing jest 
kolejną usługą, która tylko zaspokaja potrzeby konsumenckie, czy za 
aspektami użytkowymi przemawia również chęć wpłynięcia w pozy-
tywny sposób na środowisko. Praca została podzielona na część teo-
retyczną oraz badawczą. W pierwszej części przedstawiono istotę car-
sharingu oraz jego rozwój w Polsce. Przybliżono sposób działania usługi 
oraz wskazano jej wady oraz zalety. Przedstawiono również szanse dla 
miast, które wiążą się ze zwiększeniem popularności carsharingu wśród 
mieszkańców. W drugiej części przeprowadzono badania z wykorzysta-
niem ankiety internetowej. Dzięki niej możliwe było przeanalizowanie, 
czym kierują się użytkownicy, korzystając z samochodów działających 
w oparciu o carsharing oraz, jaki potencjał ma ta usługa w przyszłości. 
Wnioski z przeprowadzonego badania mogą wskazać, czy ludzie zdolni 
są zrezygnować z używania własnego samochodu na rzecz carsharingu. 
Słowa kluczowe: carsharing, mobilność, ekologia. 

Carsharing – udogodnienie dla ludzi  
czy ratunek dla środowiska?1

lityk – Luud Schimmelpennik – stworzył pomysł, któ-
ry opierał się na idei współdzielenia społecznego, w tym 
również współdzielenia samochodów, oraz który miał 
być rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń powietrza 
w Amsterdamie. Schimmelpennik zapoczątkował idee 
carsharingu wdrażając w swoim rodzinnym mieście pro-
jekt Witkar (fot. 1). Zakładał on wykorzystanie małych, 
dwuosobowych pojazdów elektrycznych. Pojazdy dostęp-
ne były na jednej z dziesięciu stacji, które były w stanie 
zmieścić maksymalnie dziesięć pojazdów. Stacje wypo-
sażone były w szyny ładujące, dzięki czemu akumulator 
ładowany był natychmiast po pozostawieniu samochodu 
w wyznaczonym dla niego miejscu. Cena minuty jazdy 
pojazdem Witkar kosztowała użytkownika 10 centów 
[17]. Zarówno ten, jak i wiele kolejnych inicjatyw (np. 
dzielenie samochodów w Zurychu czy projekt systemu 
ProcoTip) zakończyło się niepowodzeniem. W kolejnych 
latach rezygnowano z nieudanych rozwiązań i opracowy-
wano kolejne. Dopiero po 2007 roku usługa carsharingu, 
po wieloletnich eksperymentach, przyjęła fazę komercyj-
ną i zaczęła przynosić oczekiwane rezultaty i jednocześnie 
pomału zyskiwać popularność na całym świecie [3][7].

Carsharing, jak sama nazwa wskazuje, to nic innego jak 
współdzielenie samochodu, czyli wypożyczanie samochodu 
na określony czas. Można uznać, że jest alternatywą dla star-
szych wersji wypożyczalni samochodów, tylko dużo wygod-
niejszą i szybszą, ponieważ pozwala na skorzystanie z usług 
w dowolnym miejscu i czasie, jednak tylko wtedy, gdy 
w mieście użytkownika znajdują się firmy carsharingowe.

Wprowadzenie
Zmiana tempa konsumpcyjnego życia człowieka i znaczny 
postęp mobilności w dużej mierze przyczyniły się do nega-
tywnego wpływu na jakość powietrza w miastach. Według 
danych zawartych w raportach rocznych dotyczących wy-
padków drogowych, opracowanych przez Komendę Główną 
Policji w Polsce, do 2000 roku liczba zarejestrowanych sa-
mochodów osobowych wynosiła 14 724 293. W 2019 roku 
liczba tych pojazdów zwiększyła się aż o 53% i wynosiła 
31 388 643 [1][2]. W 2019 roku liczba ludności wynosiła 
38 411 tysięcy, co oznacza, że na jednego obywatela przy-
padało średnio 0,8 samochodu [4]. Dane te pokazują, że 
problem zwiększającej się liczby zarejestrowanych samocho-
dów w kraju zauważalny jest co roku. To zjawisko pocią-
ga za sobą konsekwencje. Często obserwuje się brak miejsc 
parkingowych oraz liczne kongestie, zauważalne głównie 
w centrach dużych miast. Kolejnym dużym problemem jest 
aspekt ekologiczny. W społeczeństwie rośnie świadomość 
znaczenia ochrony środowiska, a równocześnie próbuje się 
złagodzić utrudnienia codziennego życia, które niosą ze 
sobą proekologiczne działania, np. w zakresie mobilności. 
W wyniku poszukiwania bardziej ekologicznych sposobów 
przemieszczania, wymyślono nowy model biznesowy, jakim 
jest carsharing. 

Rozwój i istota carsharingu
Koncepcja carsharingu, w Polsce jest stosunkowo krótko, 
powstała w latach czterdziestych, kiedy holenderski po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: M. Proko-
powicz 50%, D. Stromska 50%.

Fot. 1. Pojazd Witkar – pierwsze koncepcje carsharingu
Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/witkar-czyli-pierwszy-anarchistyczny-carsharing-
rodem-z-holandii-53256.html (dostęp: 08.09.2021)
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Carsharing w Polsce
W Polsce pierwsza usługa carsharingowa była oferowana 
w Krakowie pod koniec 2016 roku. Próby wprowadzenia 
jej w życie były podejmowane już od roku 2013. Pomysł 
zrodził się w Express Car Rental, największej w Polsce wy-
pożyczalni samochodów, która, śledząc działanie carsharin-
gu w krajach sąsiednich oraz na świecie, chciała wprowadzić 
go także w Polsce. Zbierając informacje dotyczące działaniu 
tego systemu, zaczęto podejmować prace nad tworzeniem 
pierwszego projektu. I tak po trzech latach badań powstał 
Traficar – pierwsza usługa carsharingowa w Polsce i pierwsza 
tego typu usługa na świecie, która jako jedyna w tym czasie 
swoje działanie opierała na smartfonie, czyli była zaprojek-
towana w taki sposób, że samochody otwierały się tylko 
i wyłącznie za pomocą telefonu. Inni producenci umożli-
wiali użytkownikom korzystanie z pojazdu po rejestracji 
w klubie (np. Stany Zjednoczone) lub po otrzymaniu karty 
RFID, która otwierała samochód w momencie zbliżenia jej 
do czytnika znajdującego się w samochodzie (Niemcy) [8]. 
Z kolejnym rokiem firma Traficar rozszerzyła swoje usługi 
o kilka aut dostawczych oraz zwiększyła zasięg o kolejne 
miasta – Warszawę, Poznań i Wrocław, a także Trójmiasto. 
Kolejne lata to dalszy rozwój współdzielonej mobilności 
w Polsce. Traficar wprowadza swoje usługi w kolejnym du-
żych miastach i jednocześnie powstają nowe, konkurencyj-
ne firmy [6][5]. Aktualnie w Polsce działa kilku usługo-
dawców (rys. 1). 

Powodów upadłości jest wiele, jednak główną przyczyną 
jest sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii 
COVID-19 [9].

Działanie oraz ocena carsharingu
Usługa carsharingu działa w oparciu o aplikację mobilną, 
którą należy pobrać na smartfon i w niej się zarejestrować, 
aby móc zacząć korzystać z pojazdu. Aplikacja wymaga po-
dania przez użytkownika danych osobowych oraz numeru 
prawa jazdy i karty płatniczej. Dodatkowo wymagane jest 
załączenie zdjęć tych dokumentów, w celu weryfikacji po-
prawności podanych danych. Zarejestrowany użytkownik 
może zacząć korzystanie z samochodu. Problem pojawia 
się, gdy użytkownik chce skorzystać z pojazdu, ale nie ma 
go w pobliżu. Tu z pomocą przychodzi mapa w aplika-
cji, która wyświetla wszystkie najbliżej dostępne pojazdy. 
Dodatkowo mapa wyświetla dane o każdym pojeździe, ta-
kie jak numer rejestracyjny i stan paliwa. Aplikacje posia-
dają również funkcję „zarezerwuj”, dzięki czemu możliwe 
jest zarezerwowanie pojazdu na kilkanaście minut, aby za-
pobiec ewentualnemu wypożyczeniu przez inną osobę. Gdy 
już pojazd zostanie zlokalizowany, użytkownik ma kilka 
minut przed rozpoczęciem jazdy, aby dokładnie sprawdzić 
samochód pod względem czystości i ewentualnych uszko-
dzeń. Pomaga to zweryfikować, w jakim stanie został zosta-
wiony pojazd przez poprzedniego użytkownika. Aplikacja 
służy również do zakończenia wynajmu samochodu.

Należy się zastanowić, jakie korzyści niesie ze sobą car-
sharing oraz czy jest on opłacalny. Korzystanie z samocho-
dów współdzielonych posiada wiele pozytywnych aspek-
tów. Wśród nich wyróżniamy:

•	 łatwość użytkowania – wszystko opiera się na aplika-
cji mobilnej. Na mapie zlokalizować można najbliżej 
znajdujący się samochód. Aplikacja służy zarówno do 
rezerwacji pojazdu, uruchomienia go i zakończenia 
przejazdu; aplikacja posiada proste instrukcje i pole-
cenia, dzięki czemu rejestracja i późniejsze użytkowa-
nie nie powinno stanowić problemu;

Rys. 1. Flota pojazdów poszczególnych firm w 2019 roku
Źródło: https://autonaminuty.org/carsharing-2019podsumowujemy-odchodzacy-rok/ (dostęp: 25.02.2021)

Rys. 2. Wynajem samochodów na minuty (carsharing) w Polsce
Źródło: https://wysokienapiecie.pl/33010-koniec-innogy-go-elektryczne-bmw-i3-na-minuty-znikna-z-
ulic/ (dostęp: 26.02.2021)

Niezaprzeczalnie liderami spośród wszystkich firm są 
Panek CarSharing i Traficar, które dysponują największą 
liczbą samochodów o napędzie konwencjonalnym, hybry-
dowym i elektrycznym. Z ich usług można korzystać w naj-
większych miastach w Polsce, co prezentuje rysunek 2. 
Największa konkurencja występuje w Poznaniu, Trójmieście 
i w Warszawie, w których działają m.in. wspomniane wcześ-
niej Panek CarSharing, Traficar i 4Mobility. 

Mimo, że firmy cały czas poszerzają swoją ofertę o kolej-
ne miasta i samochody, to pojazdów elektrycznych w ofer-
cie jest stosunkowo mało. Dodatkowo firmy, takie jak 
Vozilla, Tauron eCar, GreenGoo czy konkurujący z firmami 
Traficar i Panek InnogyGo, w swojej ofercie posiadały wy-
łącznie auta elektryczne, ale albo zrezygnowały z tej oferty, 
albo są na etapie wycofywania się z rynku carsharingu. 
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•	 oczyszczanie spalin w pojazdach odbywa się zaraz po 
uruchomieniu pojazdu – aby filtry działały prawidło-
wo, muszą osiągnąć odpowiednio wysoką temperatu-
rę, a to jest możliwe po przejechaniu określonej odle-
głości. Pojazdy wykorzystywane w carsharingu są 
używane z taką częstotliwością, że ich silniki nie ule-
gają ochłodzeniu przed kolejnym wykorzystaniem. 
Dzięki temu proces oczyszczania spalin działa o wiele 
szybciej i skuteczniej niż w przypadku pojazdów pry-
watnych [15, 16];

•	 brak opłat za parkingi w większych miastach – przy 
częstej konieczności korzystania z parkingów płat-
nych użytkowanie samochodów współdzielonych 
może przekładać się na stosunkowo dużą oszczędność 
pieniędzy, oprócz tego dla użytkowników pojazdów 
wyznaczone są specjalne parkingi w lokalizacjach biz-
nesowych czy na lotniskach (np. Panek CarSharing);

•	 brak kosztów stałych – osoby, które nie posiadają 
własnego samochodu, a korzystają z carsharingu, nie 
ponoszą kosztów związanych z ubezpieczeniem, prze-
glądami czy naprawami;

•	 możliwość wyboru – w zależności od tego, ile osób 
podróżuje, albo czy użytkownik chce jechać samo-
chodem elektrycznym, czy o napędzie konwencjonal-
nym, lub czy potrzebuje pojazdu do przewiezienia 
dużych gabarytów, możliwy jest wybór rodzaju i wiel-
kości samochodu: począwszy od 2-osobowego samo-
chodu elektrycznego, po większe samochody dostawcze. 
Dodatkowo np. firma Panek CarSharing poszerzyła 
swoją ofertę o samochody sportowe (BMW i8) oraz 
samochody retro [10].

Kolejnym udogodnieniem jest fakt, że użytkownicy 
często nie muszą płacić za parkingi i nie mają obowiązku 
tankować pojazdu, ponieważ to zapewnia firma wynajmu-
jąca. Dodatkowym atutem usługi jest komfort dla kierow-
ców. Użytkownik nie ma obowiązku pozostawiać samocho-
du w miejscu, z którego go wypożyczył. Ponadto  ceny za 
przejazd wydają się być atrakcyjne. Przykładowo za 5 km 
płynnej jazdy trwającej 10 min Panek CarSharing pobiera 
9,5 zł, z kolei Traficar 11,5 zł, gdzie przejazd takiej trasy 
tradycyjną taksówką to koszt około 20–30 zł, a w godzi-
nach nocnych opłaty te są często jeszcze wyższe. Możliwe 
jest również wykupienie pakietów dobowych lub nawet 
miesięcznych, ceny różnią się nieznacznie u poszczególnych 
usługodawców [11].

Oprócz pozytywnych aspektów użytkowania pojaz-
dów na minutę są też negatywne. Według obliczeń 
WysokieNapiecie.pl „całkowite koszty przejechania 1 km 
własnym clio wynoszą 1,43 zł, a wypożyczenie tego mo-
delu w Traficarze będzie o 40% droższe i wyniesie 2 zł/
km. Z kolei koszty własnego yarisa wynoszą 1,60 zł/km, 
a w Panku możemy nim podróżować za 1,85 zł (o 16% 
drożej)” [12]. Na tej podstawie stwierdzić można, że dla 
osób, które samochodem przemieszczają się codziennie, 
carsharing będzie droższy. Trzeba też brać pod uwagę fakt, 
że w dużych miastach często jazda samochodem wiąże się 

z długim staniem w korkach, co w carsharingu przekłada 
się na kolejne opłaty związane z tzw. opłatą postojową. 
Użytkownicy mogą również ponieść dodatkowe koszty za 
zabrudzenie samochodu, kolizje, zgubienie kluczyka czy 
za przekroczenie średniego zużycia paliwa, co skutkuje 
u części użytkowników dystansem do carsharingu. 
Dodatkowo carsharing działa tylko w dużych miastach na 
określonych obszarach, których przekroczenie wiąże się 
z ponoszeniem kolejnych opłat.

 
Szansa na zmianę obrazu polskich miast
Zwiększenie wykorzystywania carsharingu przełożyłoby się 
na wiele różnorodnych korzyści. Według specjalistów firmy 
Traficar jeden samochód, działający w oparciu o usługę car-
sharingową, jest w stanie zastąpić nawet do 20 samochodów 
prywatnych [13]. Dla miast oznaczałoby to rozładowanie 
korków, które obecnie stanowią duży problem, szczególnie 
w godzinach szczytu. Dodatkowo w dzisiejszych czasach 
coraz większe znaczenie ma aspekt ekologiczny. Im więcej 
wykorzystywanych będzie samochodów współdzielonych, 
tym mniejsze pojawi się zapotrzebowanie na miejsca par-
kingowe. Pozwoli to uchronić tereny zielone przed prze-
kształcaniem ich na kolejne parkingi. Firmy carsharingowe 
coraz większą uwagę zwracają na emisje pyłów produkowa-
nych przez nowe pojazdy, i tak na przykład firma Traficar 
posiada pojazdy zgodne z normami Euro 6, co skutkuje 
zmniejszeniem emisji pyłów o ponad 96%, a węglowodo-
rów i tlenków azotu o 85% [14]. Przeniesienie się miesz-
kańców z samochodów prywatnych na samochody współ-
dzielone dałoby szansę na polepszenie jakości powietrza 
w polskich miastach i znaczną redukcję smogu, tym bar-
dziej, że zbyt dużo w posiadaniu Polaków jest samochodów 
wiekowych, których silniki nie spełniają nawet podstawo-
wych norm zanieczyszczeń. 

Badanie postrzegania carsharingu  
wśród mieszkańców Trójmiasta 
Największym czynnikiem mającym wpływ na zwiększa-
nie się popularności usług carsharingowych są ludzie. Aby 
sprawdzić, czy za ich decyzjami przemawiają tylko indy-
widualne korzyści, czy mają również na uwadze aktual-
ne problemy ekologiczne, autorzy pracy przeprowadzili 
badanie w formie ankiety internetowej, skierowane do 
mieszkańców Trójmiasta. Badania prowadzone były od 
13 lutego do 5 marca 2021. Próba wyniosła 62 osoby, 
a największą część wśród wszystkich respondentów sta-
nowiły osoby pomiędzy 18. a 30. rokiem życia (76,2%), 
19% ankietowanych to osoby w wieku od 31 do 50 lat, 
pozostała grupa (4,8%) to respondenci powyżej 50. roku 
życia. W badaniu nie wzięły udziału osoby poniżej 18 lat. 
W miejscach zamieszkania 81% badanych dostępny jest 
carsharing, 11,9% ankietowanych zamieszkuje miasta, 
gdzie ta usługa nie występuje, z kolei pozostałe 7,1% ba-
danych nie ma wiedzy na temat funkcjonowania carsha-
ringu w ich miejscach zamieszkania. 

W kwestionariuszu zawarto pytania, których celem 
było zbadanie, z jakich środków transportu ankietowani 
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Następnym pytanie było otwarte: „Co najbardziej po-
dobało się Panu/Pani w trakcie korzystania z pojazdu 
współdzielonego?”. Wśród wszystkich odpowiedzi, bar-
dzo często pojawiały się m.in. brak odpowiedzialności za 
samochód oraz możliwość wypróbowania różnych modeli 
samochodów. 

Rys. 4. Odpowiedź respondentów na pytanie: ,,Jeżeli skorzystał(a) Pan/Pani przynajmniej raz 
z carsharingu, jaki był powód?’’
Źródło: opracowanie własne

korzystają najczęściej oraz, co skłoniło ich do skorzystania 
z usług carsharingu, a jeżeli nie skorzystali, co miało na to 
wpływ. Dodatkowo badanie miało na celu uzyskanie infor-
macji, jakie zdanie respondenci mają na temat carsharingu 
w porównaniu do pozostałych środków transportu oraz czy 
byliby skłonni zrezygnować z posiadania własnego samo-
chodu na rzecz samochodów współdzielonych. 

Postanowiono zbadać, jakimi środkami transportu re-
spondenci podróżują najczęściej (rys. 3). Najwyższy udział, 
jeżeli chodzi o pojazd użytkowany codziennie, uzyskał sa-
mochód prywatny i komunikacja miejska, carsharing zajął 
trzecie miejsce. Znaczna część respondentów, wypowiada-
jąc się na temat częstości korzystania z carsharingu, odpo-
wiedziała, że nie korzystała wcale. 

Rys. 5. Odpowiedź respondentów na pytanie: ,,Jeżeli nie skorzystał(a) Pan/Pani z carsharingu, 
jaki był powód?’’
Źródło: opracowanie własne

 Kolejne pytanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi, co 
wpłynęło na chęć skorzystania z samochodu współdzielone-
go (rys. 4). Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami 
były ciekawość, wygoda, oszczędność czasu i brak własnego 
samochodu. Niestety najrzadziej padała odpowiedź związa-
na z aspektem ekologicznym (8,3%).

Rys. 6.  
Odpowiedź respondentów na pytanie:  
,,Czy carsharing według Pana/Pani jest 
lepszą alternatywą dla samochodu  
prywatnego niż pozostałe, nieprywatne 
środki transportu?’’
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. 
Odpowiedź respondentów na pytanie:  
,,Czy jest Pan/Pani w stanie zrezygnować  
z posiadania własnego lub potencjalnie 
własnego samochodu na rzecz carsharingu, 
biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny?’’
Źródło: opracowanie własne

Postanowiono również sprawdzić, jakie są powody, dla 
których ankietowani nie skorzystali z carsharingu (rys. 5). 
Najczęstszą przyczyną było posiadanie własnego samocho-
du oraz stwierdzenie, że carsharing jest droższy. Duża część 
osób obawiała się również konsekwencji, jakie niesie za 
sobą używanie samochodów współdzielonych.

Kolejne pytanie miało sprawdzić, jaki stosunek do car-
sharingu względem pozostałych publicznych środków 
transportu w aspekcie pojazdu alternatywnego dla samo-
chodów prywatnych mają ankietowani (rys. 6). 76,2% 
respondentów odpowiedziało, że samochody współdzielo-
ne nie są lepszą alternatywą dla samochodu prywatnego 
niż pozostałe, nieprywatne środki transportu. Za główne 
powody badani podawali to, że carsharing jest droższy, 
a korzystanie z niego wiąże się z większą odpowiedzialno-
ścią i konsekwencjami. 

Rys. 3. Odpowiedź respondentów na pytanie: ,,Jak często korzysta Pan/Pani z poszczegól-
nych środków transportu?’’
Źródło: opracowanie własne

Na koniec zadano respondentom najważniejsze pyta-
nie: czy byliby wstanie zrezygnować z własnego lub po-
tencjalnie własnego samochodu w ramach korzystania 
z carsharingu (rys. 7). Niestety najwięcej padło odpowie-
dzi negatywnych (57,1%), 31% osób byłaby w stanie zre-
zygnować tylko w momencie, gdyby carsharing był tańszy 
niż samochód prywatny.

Samochód  
prywatny

Carsharing Komunikacja 
miejska

TAXI Inne  
(rower, hulajnoga 

elekt., itp.)
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Wnioski z przeprowadzonego badania
Najważniejszymi w kwestionariuszu pytaniami, które 
pozwoliły ocenić stosunek badanych do usług carsharin-
gowych, były: ,,Jeżeli skorzystał(a) Pan/Pani przynajmniej 
raz z carsharingu, jaki był powód?”; „Jeżeli nie skorzysta-
ł(a) Pan/Pani z carsharingu, jaki był powód?” oraz ,,Czy 
carsharing według Pana/Pani jest lepszą alternatywą dla 
samochodu prywatnego niż pozostałe, nieprywatne środ-
ki transportu?”. Niestety na ten moment carsharing jest 
jedynie kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców miast. 
Bardzo mała część użytkowników pojazdów współdzie-
lonych korzysta z nich ze względów ekologicznych, naj-
częściej za korzystaniem przemawiają wygoda oraz cie-
kawość, a nawet chwilowy brak własnego samochodu. 
Głównymi przyczynami, które tworzą pewnego rodzaju 
blokadę w korzystaniu z tej usługi przez większą liczbę 
osób, to cena usługi oraz znaczna obawa przed konse-
kwencjami i karami, które w przypadku posiadania wła-
snego samochodu są mniejsze. Przekłada się to na to, że 
ludzie na ten moment nie są skłonni do tego, aby całkowi-
cie zrezygnować z posiadania własnego samochodu. Aby 
zwiększyć popularność carsharingu wśród społeczeństwa 
oraz aby ludzie skłonni byli do rezygnacji ze swoich samo-
chodów, należałoby pomyśleć o sposobach na obniżenie 
cen. Rozwiązaniem mogłoby być wsparcie przez miasta 
w postaci dofinansowania. Pozwoliłoby to na obniżenie 
kosztów jazdy oraz cen za ewentualne szkody podczas 
eksploatacji pojazdów współdzielonych. Warto wdrożyć 
karty stałego klienta, które uprawniałyby najczęstszych 
użytkowników do zniżek i promocji. Dużym problemem 
jest również zbyt mała świadomość mieszkańców miast 
na temat konsekwencji zwiększającej się co roku licz-
by pojazdów w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza ma 
bardzo duże, negatywne przełożenie na zdrowie ludzi, 
a kongestie oraz problem ze znalezieniem miejsca doty-
czy praktycznie każdego kierowcy. Dlatego ważne jest 
ciągłe podkreślanie tego problemu, np. w kampaniach 
reklamowych. Wdrożenie tych rozwiązań pozwoliłoby 
wyeliminować powody, przez które znaczna część osób 
czuje wątpliwości na temat carsharingu. W konsekwencji 
carsharing zyskałby większą popularność. Firmy, widząc 
coraz większe zainteresowanie carsharingiem, rozszerza-
łyby swoje usługi o kolejne, mniejsze miasta. W przy-
szłości, zmniejszenie cen i zwiększenie świadomości pro-
blemu, jakim jest zbyt duża liczba pojazdów na polskich 
drogach, mogłoby wpływać na rezygnacje z samocho-
dów prywatnych na rzecz carsharingu. 

Podsumowanie
Carsharing jest rozwiązaniem wielu miast i może być 
ratunkiem dla środowiska. By tak się stało, miasta, we 
współpracy z firmami carsharingowymi, powinny opraco-
wać plan działania, który zmotywowałby mieszkańców do 
częstszego korzystania z tej usługi. Przełożyłoby się to na 
korzyści dla miast. Gdyby zmniejszyła się liczba samo-
chodów prywatnych, zmniejszyłoby się zapotrzebowanie 
na rozbudowę infrastruktury pod miejsca parkingowe, 

co przełożyłoby się na obniżenie wydatków miasta oraz 
redukcję ingerencji w tereny zielone. Ponadto carsharing 
mógłby wpłynąć na zmniejszenie liczby samochodów 
w obiegu w aglomeracjach, a to przełożyłoby się na re-
dukcję śladu węglowego. Takie rozwiązanie jest możliwe, 
jednak jest ono uzależnione od czynników kształtujących 
polityki miast w zakresie planów zrównoważonej mobil-
ności w miastach. 
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