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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Jan Paszkowski, Rafał Kucharski
Urban road network capacity paradoxes and methods of their reproduction
in four-step model
Abstract: This article contains an overview of topics connected with
capacity paradox, both in mathematical approach, transport network design and analysis, and those connected with a change of
inhabitants’ behavior, on the example of selected cities. Basic traffic assignment principles have been discussed, together with Braess
paradox. Next, Lewis-Mogridge position and Downs/Thompson
paradox are described, and attempt to find their reproductions in
real situation. The continuation of the first part is a discussion about
methods of reproduction of these paradoxes in four-step model. In
the article a proposal to modify parameters on each step of this
model to simulate various effects of network extension is presented.
These parameters are associated with a change of number, origins
and destinations of trips, modal split or peak hour share. This approach allows to reveal additional impact of adding a new element
to road network, which are not included in standard four stage
model, but can reduce positive impact of new investment to traffic
conditions in the city.
Key words: city road network, capacity, four-stage model
Jan Aleksandrowicz
The conception of free rides on Krakow's fast commuter rail line during exceeded air pollution norms
Abstract. The article presents the conception of free rides on Krakow’s
fast commuter rail lines during high air pollution. Various modes of
organization of free rides in public transport have been described in
the article. Particular attention was paid to the activities of public
transport organizers in cities and railway undertakings aimed at realizing free passenger rides during exceeded air pollution standards.
The article also describes current legal regulations in force in Krakow
and the concepts of their extension to rail travel. The article presents
an analysis of the concept in terms of its costs and potential profits.
Key words: fast commuter rail, free rides, smog

Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz
Good practices in urban public transport in Cracow to facilitate mobility for
people with reduced mobility
Abstract: Continual urban development determines necessity for cyclical changes in the functioning of public transport. This article describes
good practices that the Municipal Transport Company in Cracow is
introducing to continuously improve quality of its services. Priority is
given to travel safety and constant improvement of passenger comfort
in their daily transport by public transport in Cracow, with particular
regard to people with reduced mobility. This article discusses a number
of activities at various levels, starting with the stops and connected infrastructure of the rolling stock, training for employees, which makes
use of public transport in Cracow easier and more comfortable. In order
to follow changing passenger expectations and to apply new technologies available in today's world, it is necessary to continue to implement
innovations making public transport more attractive than individual
transport and also accessible to people with reduced mobility.
Key words: urban transport, public transport, innovations, people
with reduced mobility
Pierzchała, Wiesław Starowicz
Survey study on the adaptation of public transport to the needs of blind and
visually impaired people in Krakow
Abstract: This article aims to present the problems, situations and inconveniences most often encountered by blind and visually impaired
people traveling on public transport in Krakow. The survey conducted
among the blind and visually impaired persons was the basis for identifying problems and evaluations. Problems in locating the bus stop, the
best sources of information about the timetable and oncoming vehicle,
problems getting into the vehicle, traveling and disembarking and the
extreme evaluation of dissatisfaction and satisfaction with urban public
transport have been have been studied. According to the respondents,
collective public transport in Krakow has been slowly becoming more
and more friendly. Its overall rating on the scale of 1-10 is 6.
Key words: public transport, blind persons, visually impared people

Od Redakcji
Pierwsze przegubowe elektrobusy w Polsce
W sierpniu tego roku w Krakowie zaprezentowano 20 nowych elektrycznych autobusów Urbino dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Krakowie, w tym trzy autobusy przegubowe. Przewoźnik jako pierwszy
w Polsce wprowadził do regularnej eksploatacji przegubowe elektrobusy.
Jeden elektryczny nowy Urbino 18 kosztował 2 575 247 PLN netto. Koszt
jednostkowy urządzenia do ładowania, które dostarczył Medcom wyniósł
57 120 PLN netto.
Pierwsze przegubowe elektrobusy w Polsce umożliwiają podróż maksymalnie 120 pasażerom. 41 osób ma zagwarantowane podróżowanie na
fotelach typu Ster 8MU Ultra Light. 12 siedzeń jest dostępnych w obszarze niskiej podłogi. Autobus posiada cztery wejścia w układzie 2-2-2-2.
Zastosowano drzwi firmy Ventura. Pierwsze otwierają się do środka, natomiast pozostałe są odskokowo-przesuwne. Pojazdy wyposażono w asynchroniczne silniki trakcyjne typu TSA TMF 35-44-4 o mocy 270 kW, które
zabudowano centralnie przed osią napędową ZF AV133/80. Wykorzystano
sterowanie firmy Medcom.
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Autobusy są wyposażone w baterie, które są przystosowane do
szybkiego ładowania pantografem oraz wolnego poprzez złącze plug-in.
Pojemność baterii umożliwia pokonanie na jednym ładowaniu w zależności od warunków pogodowych i drogowych dystansu ok. 130–160 km.
Natomiast dzięki możliwości doładowywania pantografem na postojach
między kursami uzyskuje się gotowość operacyjną elektrobusu praktycznie przez całą dobę, co skutecznie pozwala obsłużyć nim typową całodzienną brygadę.
Naturalną wentylację zapewnia 10 przesuwnych okien oraz umieszczone nad sufitem wentylatory nadmuchowe. Przestrzeń pasażerska jest
klimatyzowana za pomocą dwóch urządzeń produkcji firmy Spheros. Kierowca ma do dyspozycji niezależną klimatyzację kabiny. Dodatkowe udogodnienia to monitoring oraz gniazdka USB w przestrzeni pasażerskiej.
Wśród trzech krakowskich nowych Urbino 18 electric jest pojazd, który jako „piętnastotysięczny” opuścił fabrykę w Bolechowie. Prezentacja
w Krakowie była zatem podstawą do podwójnego świętowania.
Opracował: Grzegorz Dyrkacz
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Innowacyjny transport

Ograniczanie emisji w transporcie drogowym
Rozwój innowacyjnych metod (zarówno technologicznych, jak i z zakresu organizacji ruchu) dekarbonizacji
transportu drogowego jest niezbędny dla ograniczenia katastrofalnych skutków zmian klimatycznych i dla poprawy jakości powietrza w naszych miastach.
Zagrożenia
Obecnie z powodu zanieczyszczeń powietrza w Europie umiera rocznie
467 tysięcy osób (w Polsce 45–48 tysięcy). O ile w Polsce transport
drogowy jest źródłem 10–12% szkodliwych emisji, o tyle w Warszawie
jest to już 60%. Prognozy International Transport Forum (ITF Transport
Outlook 2017) ostrzegają, że dotychczasowe metody dekarbonizacji
transportu, według najbardziej optymistycznego scenariusza, spowodują jedynie utrzymanie światowej emisji CO2 w roku 2050 na poziomie
z roku 2015, tj. w wysokości około 7,5 Gigaton (www.ITF/OECD.org,
30.01.2017).
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) uznaje –
powodowane wzrostem szkodliwych emisji – zmiany klimatyczne za
największe światowe zagrożenia antropogeniczne, obejmujące ryzyka
związane z utratą bioróżnorodności, zakwaszeniem oceanów i nieodwracalną modyfikacją środowiska naturalnego – w wyniku coraz
częstszych powodzi, susz i huraganów. Europejska Agencja Środowiska
(EEA) szacuje straty poniesione od roku 1975 w wyniku katastrofalnych
zjawisk atmosferycznych na 400 mld euro. Pragnąc ograniczyć te zagrożenia, Komisja Europejska w 2014 roku przyjęła Pakiet Klimatyczno-Energetyczny 2030 zawierający trzy cele: zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych o 40%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 27%
i zwiększenie efektywności energetycznej o 27%. Jednocześnie kraje
unijne zobligowane zostały do osiągnięcia w 2050 roku zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych do poziomu 20% z roku 1990, co jak się
szacuje w skali europejskiej, pociągnie za sobą koszty rzędu 270 mld
euro (Europe’s Climate Change Response, Public Policy Exchange,
4.07.2017).
Najnowszy światowy atlas zagrożeń wywołanych zmianami klimatu obejmuje m.in. cyklony, tropikalne burze i powodzie. Na najgroźniejsze w warunkach europejskich powodzie najbardziej narażeni
są mieszkańcy Niemiec (8 mln osób, czyli 10% populacji) i Francji
(5,7 mln, co stanowi 9% populacji). W Polsce, gdzie zagrożenie powodziowe w latach 1975–2015 wzrosło aż o 40%, w roku 2015 liczbę
osób narażonych na skutki powodzi oszacowano na 1 mln mieszkańców, co stanowi około 2,4% ogółu mieszkańców (Atlas of the Human
Planet 2017 – how exposed are we to natural hazards?, JRC Newsletter, 29.05 2017).

Nowe technologie
Głównym narzędziem ograniczania emisji transportowych jest odchodzenie od napędu spalinowego pojazdów, na rzecz energii elektrycznej
(pozyskiwanej w coraz większym stopniu ze źródeł odnawialnych: wiatr
i słońce) i wodorowej. Przykłady działań podejmowanych w tym zakresie w wielu krajach europejskich to m.in.:
• Francja zamierza zakazać korzystania z pojazdów wyposażonych
w silnik wysokoprężny wyprodukowanych przed rokiem 1997 i z pojazdów benzynowych wyprodukowanych przed rokiem 2001. Całkowity zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych ma obowiązywać
od roku 2040. Jednocześnie podjęto decyzję o zamknięciu ostatniej
elektrowni węglowej w roku 2022 (ERTICO-ITS Europe, 10.07.2017);
• Od roku 2040 w Wielkiej Brytanii ma obowiązywać zakaz sprzedaży
nowych pojazdów spalinowych, a od roku 2050 do ruchu dopuszczone zostaną jedynie pojazdy zero-emisyjne (Automotive Testing
Technology International, 4.08.2017);
• W Holandii od 2025 roku wszystkie nowe autobusy będą już zero-emisyjne (EERTICO-ITS Europe, 6.05.2016);
• Od roku 2019 każdy pojazd wyprodukowany przez Volvo będzie wyposażony w silnik elektryczny. W latach 2019–2021 na rynek trafić ma
pięć nowych typów samochodów elektrycznych, których sprzedaż do
roku 2025 wyniesie 1 mln pojazdów (ERTICO-ITS Europe, 6.07.2017);
• Zakłada się, że w roku 2050 połowa Europejczyków będzie w stanie
ładować swoje pojazdy elektryczne z przydomowych źródeł energii
odnawialnej (HORIZON Magazine, 13.02.2017);
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• Pierwszy na świecie zero-emisyjny pociąg o napędzie wodorowym
Coradia iLint (mający zdjąć z dróg nadmiar TIR-ów), zdolny przejechać w ciągu dnia ponad 800 km z prędkością 140 km/h, pomyślnie
przeszedł testy na terenie Niemiec (TRIP update, 11.04.2017).
Po testowaniu w USA i w Szwecji Siemens przystępuje do budowy
pierwszego w Niemczech 10-kilometrowego odcinka e-autostrady A5
dla pojazdów ciężarowych na terenie Hesji.

Jednym z liderów ochrony środowiska miejskiego jest Londyn, gdzie już
od 23 października br. wprowadzona zostanie opłata Toxicity Charge dla
wszystkich pojazdów nie spełniających normy emisyjnej Euro IV. Oznacza
to, że praktycznie wszystkie samochody wyprodukowane przed rokiem
2006 za wjazd do centrum Londynu płacić będą 21,50 GBP (10 funtów jak
wszyscy + 11,50 jako T-Charge). Z kolei od kwietnia 2019 roku utworzona zostanie, obejmująca właściwie cały Londyn, Ultra Low Emission Zone,
w której pojazdy nie spełniające ustalonych standardów emisyjnych płacić
będą dziennie 12,50 GBP. W Barcelonie od 2019 roku będzie obowiązywał
zakaz poruszania się w dni robocze pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1999, a w Stuttgarcie od 2018 roku zakaz dla pojazdów z silnikiem
wysokoprężnym w okresach przekroczenia norm czystości powietrza (TRIP
update, 17.05.2017). Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie
stref ograniczonej emisji transportowej w polskich miastach po roku 2020.

Niemcy szacują, że hybrydowy (na e-autostradzie zero-emisyjny) pojazd ciężarowy o masie 40 ton, dwukrotnie bardziej efektywny
energetycznie od pojazdów tradycyjnych, po przejechaniu 100 000 km
z prędkością 90 km/h jest w stanie zaoszczędzić na kosztach paliwa
20 000 euro. W Szwecji, zamierzającej już w roku 2030 wprowadzić
zakaz poruszania się po drogach pojazdów spalinowych i do roku 2045
całkowicie zaprzestać emisji gazów cieplarnianych (ERTICO-ITS Europe,
16.02.2017), istnieje już pierwszy na świecie dwukilometrowy odcinek
e-autostrady na E16. Oczekuje się tam, że elektryfikacja przewozów
towarowych doprowadzi do redukcji kosztów paliwowych aż o 75%,
a ciężarówka o masie 60 ton na trasie 200 000 km będzie w stanie zaoszczędzić 75 000 euro (TTT – Traffic Technology Today, 18.08.2017).

Strefy zero-emisyjne w miastach
Realizując zalecenia UNFCCC (Konwencja Ramowa ONZ odnośnie
zmian klimatycznych) z raportu Climate Action Now – A Summary
for Policymakers 2015, miasta europejskie tworzą śródmiejskie strefy
nisko- lub zero-emisyjne, zwane też Green-Zones. Promowane przez
Komisję Europejską na Platformie CLARS różne metody ograniczania
ruchu pojazdów (UVARs – Urban Vehicle Access Regulations) są dostępne na stronie urbanaccessregulations.eu.
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Uruchomiona 9 maja br. nowa aplikacja ma pomagać podróżującym po Europie kierowcom w orientowaniu się w coraz liczniejszych
ograniczeniach ruchu i dostępności poszczególnych rejonów miast. Dostępne są mapy stref niskoemisyjnych oraz wysokość opłat za wjazd
poszczególnych typów pojazdów i przekroczenia norm środowiskowych
w czasie rzeczywistym (Frost A., TTT, 9.05.2017).
Jacek Malasek
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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Zwickau, tel.: +48 602 293 900,
e-mail: Jan.Paszkowski@fh-zwickau.de, jan.paszkowski.krakow@
gmail.com
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Paradoksy przepustowości miejskiej sieci
drogowej i sposoby ich odwzorowania
w modelu czterostadiowym1

Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych z paradoksem przepustowości, zarówno w podejściu matematycznym, związanym z projektowaniem i analizą sieci transportowych, jak i przykłady
związane ze zmianą zachowań mieszkańców, na przykładzie rozbudowy
sieci wybranych miast. Omówione zostały w nim podstawowe zasady
dotyczące rozkładu ruchu oraz paradoks Braessa z niego wynikający.
W dalszej części artykułu przytoczone są przykłady analiz związanych
z wpływem rozbudowy sieci drogowej na warunki ruchu – zarówno
znane prawo Lewisa-Mogridge’a czy paradoks Downsa/Thompsona,
jak i próby ich odnalezienia w innych lokalizacjach. Na podstawie tego
wstępu rozważane są metody odwzorowania paradoksów w modelu
czterostadiowym. Zaproponowano modyfikację parametrów modelu na
każdym jego etapie w taki sposób, aby odwzorować możliwe skutki
rozbudowy sieci. Parametry te związane są ze zmianą liczby, źródeł lub
celów podróży, podziału zadań przewozowych czy zmian udziału godzin
szczytu. Podejście takie daje szansę na wykazanie dodatkowych efektów
realizacji inwestycji drogowej, których nie obejmuje standardowy model czterostadiowy, a które mogą zmniejszać pozytywny wpływ nowej
inwestycji na warunki ruchu w mieście.
Słowa kluczowe: miejska sieć drogowa, przepustowość sieci drogowej,
model czterostadiowy.

Wprowadzenie
Miasta na całym świecie zmagają się z problemami transportowymi związanymi z występowaniem obszarów ze
zbyt dużą gęstością zaludnienia. Szczególnie zauważalny
jest problem przekroczenia przepustowości sieci drogowej, który powoduje kongestię, zwaną potocznie korkami.
Przez lata podejmowano wiele działań mających na celu
zmniejszenie strat czasu spowodowanych zatorami ruchu
drogowego. Początkowo, zgodnie ze schematem: więcej samochodów – więcej dróg, rozbudowywano układ drogowy,
tworząc arterie z coraz większą liczbą pasów, bezkolizyjne
i z coraz większą dopuszczalną prędkością poruszania się
po nich. Skutkiem takich działań było rozbudowanie infrastruktury drogowej na gigantyczną skalę, nierzadko
kosztem wielkich nakładów finansowych i koniecznością
wyburzeń. Doprowadziło to do poszukiwania innych sposobów funkcjonowania transportu w mieście. Z biegiem lat
zmieniły się trendy w planowaniu układów komunikacyjnych miast. Skupiono się w większym stopniu na promowaniu transportu zbiorowego, kosztem transportu indywidualnego oraz zaczęto wprowadzać ograniczenia w ruchu
1
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drogowym na rzecz ruchu pieszego i rowerowego. W tym
czasie powstało wiele badań mających na celu wyjaśnienie,
dlaczego budowa kolejnych dróg nie powoduje likwidacji
korków. Wiele z nich, na podstawie zastosowania modeli
matematycznych, utrzymuje, że rzeczywistość jest inna niż
wskazuje zdrowy rozsądek, a mianowicie, że budowa kolejnych połączeń drogowych skutkuje, a wręcz powoduje
pogorszenie się warunków ruchu w sieci.
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat paradoksów związanych z wpływem rozbudowy sieci drogowej na warunki ruchu na sieci, zarówno potwierdzających,
jak i kwestionujących ich występowanie. Kontynuacją artykułu będzie analiza zmian warunków ruchu za pomocą
czterostadiowych modeli makrosymulacyjnych, na przykładowej, rzeczywistej sieci drogowej miasta. Analiza będzie miała na celu sprawdzenie, czy występowanie paradoksów rzeczywiście ma miejsce i jeśli tak to, czy w każdym
przypadku, czy też może tylko w niektórych.

Przegląd zagadnień związanych z paradoksami
Zasady Wardropa
Aby zrozumieć istotę funkcjonowania paradoksów, należy
na początek poznać, w jaki sposób użytkownicy ruchu korzystają z sieci dróg, mówiąc inaczej, jak wygląda rozkład
ruchu. Jednym z pierwszych badaczy tych zjawisk był John
Glen Wardop, który w roku 1952 opublikował dokument:
Some theoretical aspects of road traffic research [1]. Na podstawie tej pracy wyróżniono trzy prawa, związane z rozkładem
ruchu, zwane zasadami Wardropa [2],[3],[4].
I zasada Wardropa: Zasada równowagi z punktu widzenia użytkownika – użytkownik zawsze wybiera trasę, która
z jego punktu widzenia ma najmniejszy koszt (na przykład
czas podróży). Oznacza to, że ścieżka nie zostanie wybrana,
jeśli istnieje inna, która ma mniejszy koszt podróży.
II zasada Wardropa: Zasada optimum systemu – ruch
na całej sieci regulowany jest globalnie tak, aby suma kosztów przejazdu wszystkich pojazdów była jak najmniejsza,
III zasada Wardropa [5]: Rozkład ruchu zmienia się tak,
że dąży do stanu równowagi, w którym żaden z kierowców
nie może zmniejszyć swojego kosztu podróży poprzez wybranie innej trasy przejazdu.
O ile trzecia zasada Wardropa jest uzupełnieniem dwóch
pierwszych, o tyle warto rozróżnić zasadę równowagi (zwaną
user equilibrium lub user optimum) od zasady optimum systemu
(system optimum). Rozróżnienie to jest kluczowe, aby zrozu-
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mieć istnienie analizowanych paradoksów. Różnica między
tymi dwoma zasadami polega na tym, że dla osiągnięcia
optimum systemu konieczne jest powstrzymanie części użytkowników ruchu przed wybraniem preferowanej przez nich
ścieżki. Dlatego też budowa nowych dróg spowodowana ich
nadpodażą nie jest rozwiązaniem problemu kongestii, gdyż
mimo tego, że samochód jest często preferowanym środkiem
transportu, przykładowo ze względu na jego elastyczność,
nie jest tak efektywnym nośnikiem ruchu jak transport zbiorowy o wysokiej przepustowości i niskiej wrażliwości czasu
przejazdu ze względu na zatłoczenie.
Paradoks Braessa
W roku 1968 Dietrich Braess opublikował pracę [6], w której matematycznie udowodnił, wydawałoby się sprzeczne
z logiką, twierdzenie:
Dla każdego punktu na sieci dróg, niech będzie dana liczba
samochodów rozpoczynających w tym punkcie i punkt docelowy dla
każdego z tych samochodów. Dla powyższych warunków wyznaczany jest rozkład ruchu w ten sposób, że wybór trasy zależy nie
tylko od jakości drogi, ale też od warunków ruchu. Jeżeli każdy
kierowca wybierze trasę, która wydaje mu się najlepsza, suma ich
czasów przejazdu może nie być minimalna. Wynika z tego, jak
podano w przykładzie, że rozbudowa sieci dróg może prowadzić do
takiego rozkładu ruchu, w którym suma czasów przejazdu samochodów będzie większa niż dla sieci przed rozbudową.
Istnienie paradoksu zobrazowano za pomocą przykładu
teoretycznego. Dobrano skrajne parametry celu lepszego
zobrazowania zjawiska.
Dana jest następująca sieć drogowa (rys. 1) między dwoma lokalizacjami: źródłem podróży (O) i celem (D).

Dla wszystkich odcinków, prędkość dopuszczalna V0 wynosi 50 kilometrów na godzinę. Za pomocą programu PTV
Visum przeprowadzono symulację rozkładu ruchu na analizowaną sieć. Czas przejazdu (nie biorąc pod uwagę obciążenia sieci) zarówno trasą k1={On1;n1D} oraz k2={On2;n2D}
jest taki sam i wynosi, przy ustalonej prędkości, 50 km/h:
           =10,2h, czyli 10h 12 min jazdy. Zgodnie
z zasadą równowagi ruch rozkłada się jednakowo na trasach
o tym samym koszcie (w tym przypadku czasie) przejazdu
(rys. 2).

Rys. 2. Rozkład ruchu analizowanej sieci dróg

Program PTV Visum ma zaimplementowaną funkcję
zależności czasu przejazdu odcinka (tcur) od natężenia ruchu
na nim (program umożliwia też zastosowanie innych funkcji). Wygląda ona następująco:
gdzie:
t0 – czas przejazdu odcinka po nieobciążonej sieci

q – natężenie ruchu na odcinku
qmax – przepustowość odcinka
Przyjmując te domyślne wartości spadków prędkości
w zależności od natężenia ruchu, czas przejazdu wynosi:
• dla odcinka typu pierwszego: 11h 6min 40s,
• dla odcinka typu drugiego: 2h 25min 20s,
Rys. 1. Sieć drogowa analizowanego przykładu

Do analizy przyjęto następujące założenia:
Natężenie ruchu ze źródła O do celu D wynosi qOD=
6000 pojazdów na godzinę
Pojazdy mogą poruszać się po dwóch typach odcinków:
1. Odcinki o wysokiej przepustowości (zaznaczone na mapie na niebiesko):
a. przepustowość: Cl1,l4=9000 pojazdów na godzinę,
b. długość odcinka: Ll1,l4=500 kilometrów.
2. Odcinki o niskiej przepustowości:
a. przepustowość: Cl2,l3=900 pojazdów na godzinę,
b. długość odcinka: Ll2,l3=10 kilometrów.
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Praca przewozowa w przypadku tej sieci wynosi:
Praca liczona w pojazdokilometrach:

Praca liczona w pojazdogodzinach:

Średnia prędkość na tej sieci wynosi zatem:
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Następnym krokiem eksperymentu była rozbudowa sieci. Połączono dwa istniejące korytarze odcinkiem typu
pierwszego o długości jednego kilometra (rys. 3).

Praca przewozowa w przypadku tej sieci wynosi:
Praca liczona w pojazdokilometrach:

Praca liczona w pojazdogodzinach:

Średnia prędkość na tej sieci wynosi zatem:

Rys. 3. Sieć drogowa analizowanego przykładu po rozbudowie

Dla tego przypadku ponownie dokonano symulacji rozkładu ruchu. W tym przypadku użytkownicy mają, poza
wcześniej istniejącymi trasami, do wyboru również dwie nowe:
k3={On1;n1n2;n2D}
k4={On2;n2n1;n1D}.
Czas przejazdu nowych tras, bez brania pod uwagę warunków ruchu na sieci prezentuje się następująco:
t(k3)=10h+0,02h+10h=20h 1min 12 s
t(k4)=0,2h+0,02h+0,2h=25 min 12s
Zgodnie z I zasadą Wardropa wybrana zostanie trasa,
której czas przejazdu jest najkrótszy, czyli:
k3={On1;n1n2;n2D}
Przeprowadzono ponownie symulację rozkładu ruchu,
dla rozbudowanej sieci. Potwierdziła ona prognozowany wybór trasy. Graficzny rozkład ruchu pokazano na rysunku 4.
Przyjmując domyślne wartości spadków prędkości w zależności od natężenia ruchu, czas przejazdu prezentuje się następująco:
• dla odcinka typu pierwszego: 1min 44s,
• dla odcinka typu drugiego l3 oraz l2 : 9h 5min 20s.

Rys. 4. Rozkład ruchu sieci drogowej analizowanego przykładu po rozbudowie

Podsumowując wyniki, przy niezmiennym popycie, czyli
liczbie podróży ze źródła do celu, poprzez rozbudowę sieci
nastąpiło pogorszenie warunków ruchu. Cały ruch kierował
się na trasy o mniejszej liczbie kilometrów do przejechania,
lecz również o mniejszej przepustowości. Spowodowało to
drastyczne spadki prędkości ruchu użytkowników. Z tego
powodu, pomimo spadku pracy przewozowej liczonej w pojazdokilometrach, wzrosła ta liczona w pojazdogodzinach.
Oznacza to, że użytkownicy sieci tracili więcej czasu na
przejazd. Skutkiem tego było znaczne obniżenie się prędkości ruchu – z 37,685 km/h na 1,153 km/h. Oczywiście
wynika to z zastosowania przejaskrawionych parametrów,
jednak dowodzi, że takie zjawisko jak paradoks Braessa istnieje.
Wytłumaczeniem istnienia tego paradoksu może być
fakt, że występuje on w sytuacji, gdy nowa droga kończy
się w miejscu o niskiej przepustowości. Powoduje to wtłoczenie większego ruchu do wąskiego gardła. Z tego powodu, ruch przekłada się na drogi o niższej przepustowości,
w wyniku czego straty czasu rosną szybciej niż zyski na odciążonych drogach [13].
W ten sposób można pokazać na prostym przykładzie
paradoks Braessa. Jest on niczym innym, jak twierdzeniem
matematycznym, udowodnionym dla szczególnego przypadku, który może zajść tylko w szczególnych, precyzyjnie
określonych warunkach. Co więcej, paradoks Braessa bazuje na prostym rozkładzie ruchu, nie zakładającym istnienia
III zasady Wardropa, czyli występowania kolejnych iteracji,
w których układ dąży do równowagi. Sprawę komplikuje
również fakt, że na rzeczywistej sieci drogowej, ze względu
na jej większą złożoność, nie można wykryć, czy paradoks
Braessa zachodzi.
Już w 1970 roku, 2 lata po opublikowaniu przez Braessa
swojego paradoksu, powstały pierwsze prace negujące jego
zasadność [11] czy też przydatność do wykorzystania w trans
porcie. Później, przez lata, w miarę powstawania innych
prac, ukształtowały się trzy reguły [12]:
1. Paradoks Braessa nie występuje, gdy popyt jest niski.
W tym przypadku rozbudowa sieci skutkuje obniżeniem czasu przejazdu;
2. Paradoks Braessa nie występuje, gdy popyt jest bardzo
wysoki. W tym przypadku rozbudowa sieci skutkuje
obniżeniem czasu przejazdu;
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3. Paradoks Braessa występuje, ale czas przejazdu nie
zmienia się, jeśli czas przejazdu poszczególnych odcinków jest pomijalnie mały.
Mimo działania, tylko w niektórych przypadkach paradoks Braessa został potwierdzony przez wielu naukowców,
a także znalazł swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Jednym z najważniejszych jego zobrazowań i rozszerzeń
jest zasada Lewisa-Mogridge’a, w której zbadano wpływ
inwestycji transportowych na warunki ruchu, biorąc pod
uwagę również inne czynniki takiego stanu, poza tymi wynikającymi z kształtu sieci.
W późniejszych latach w dalszym ciągu badano warunki występowania paradoksu Braessa, głównie z zastosowaniem teorii gier i zasady równowagi Nasha. Wprowadzono
również pojęcie „cena anarchii” dla określania różnic w kosztach dla rozkładu ruchu optymalnego z punktu widzenia
całej sieci, a takiego, w którym każdy z użytkowników wybiera trasę o najmniejszym – ze swojego punktu widzenia
– koszcie [13].
Paradoks Downsa/Thomsona i prawo Lewisa-Mogridge’a
Zarówno paradoks Downsa [7], jak i prawo Lewisa‑Mogridge’a, w odróżnieniu od paradoksu Braessa, który
jest twierdzeniem matematycznym, zostały sformułowane
na podstawie empirycznych badań i obserwacji na konkretnych przykładach. Zgodnie z nimi im więcej dróg jest budowanych, ruch wzrasta tak, że w ciągu miesięcy, a nawet
tygodni znika poprawa warunków ruchu spowodowanych
rozbudową sieci. Jeśli nawet w którymś miejscu ruch ulegnie
poprawie, kongestia przeniesie się na inne skrzyżowanie.
Powyższe stwierdzenia sformułowane zostały na podstawie porównania wyników pomiarów ruchu w Londynie w latach 1962, 1971–1972 oraz 1981–1982. W okresie tym
zaszły znaczące zmiany w rozwoju infrastruktury drogowej
i kolejowej na tym obszarze. Na przestrzeni badanego
okresu zaobserwowano spadek prędkości dojazdu do centrum Londynu w godzinie szczytu porannego (od 7:00 do
10:00). Wykonana została analiza zależności pomiędzy
zmianami natężeń ruchu a oddaniem do użytku inwestycji
transportowych. Okazało się, że zmiana parametrów jednej
z ulic wpływa nie tylko na nią, ale na całą sieć.
Genezą paradoksu Downsa/Thomsona były natomiast
hipotezy sformułowane niezależnie przez Downsa oraz
Thomsona [8].
Pierwszy z nich twierdził, że rozbudowa sieci dróg spowoduje przesiadanie się pasażerów w transportu szynowego
na transport drogowy, co pociągnie ze sobą większe koszty
jazdy transportem szynowym w przeliczeniu na jednego
pasażera, a więc podwyżkę cen biletów. To znowu spowoduje jeszcze większy odpływ pasażerów pociągów na rzecz
samochodów. Skutkiem tego będzie więc sytuacja, w której
otwarcie nowej drogi spowoduje pogorszenie się warunków
ruchu na drodze i wzrost czasów podróży samochodem zamiast jego spadku.
Podejście Thomsona było natomiast inne. Według niego:
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„Jeśli użytkownik może dowolnie podejmować decyzje
o wyborze środka transportu, w systemie transportowym zawsze panować będzie równowaga. Z każdą poprawą atrakcyjności jednego ze środków transportu idzie w parze zwiększenie się liczby jego użytkowników, czyli zwiększenie zatłoczenia. Zatem wszystkie działania mające na celu poprawę
warunków ruchu drogowego nie mają szans na sukces, jeśli
w tym samym czasie poprawie nie ulegną warunki podróżowania transportem zbiorowym. Jednak w praktyce przesiadanie się użytkowników do samochodów z powodu poprawy
warunków jazdy może spowodować pogorszenie się jakości
funkcjonowania transportu zbiorowego poprzez podniesienie
cen biletów i redukcję oferty przewozowej, co spowoduje pogorszenie jakości funkcjonowania całego systemu transportowego w stosunku do stanu sprzed rozbudowy.
W ramach badań nad tym prawem przeanalizowano
ruch w Londynie. W czasach, w których prowadzone było
badanie, podróże samochodem stanowiły 15 procent
wszystkich podróży, a za średni czas jazdy przyjęto jedną
godzinę. W wyniku przeprowadzonych inwestycji prognozowano (przy braku zmian w podziale zadań przewozowych) obniżenie się średniego czasu przejazdu samochodem o 10 minut. Jednak w wyniku tej zmiany udział podróży samochodem osobowym wzrósł do 20,09 procent.
Skutkiem tego było obniżenie się czasu przejazdu samochodem do 57,94 minuty, czyli tylko o 2,06 minuty. Z powodu pogorszenia się oferty transportu kolejowego średni
czas przejazdu pociągiem wzrósł o 1,79 minuty. Ze względu na duży udział podróży kolejowych średni czas przejazdu wzrósł o 1,02 minuty. Oznacza to, że rozbudowa sieci
skróciła czas przejazdu tylko użytkownikom samochodów,
natomiast sumaryczny czas przejazdu się wydłużył.
Powyższe zasady zwracają uwagę na istnienie aspektów,
które nie występują w standardowym modelu popytu. Wiążą
się one z występowaniem elastycznego popytu zależnego od
rozbudowy infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem, który
nie występował w prostym przykładzie podanym we wstępie,
jest istnienie tak zwanego ruchu wzbudzonego. Ruch wzbudzony to dodatkowy ruch samochodowy, który pojawia się,
gdy wskutek rozbudowy sieci drogowej, poprawią się warunki ruchu. W takim przypadku użytkownicy zaczynają odbywać nowe, niewystępujące z powodu kongestii podróże (na
przykład na zakupy na drugi koniec miasta, zamiast lokalnie),
przesiadać się z komunikacji zbiorowej do samochodów czy
w końcu dojeżdżać do miasta zaczynają użytkownicy spoza
niego, powodując wzrost ruchu aglomeracyjnego [9].
Obserwacje paradoksu w Warszawie
W roku 2014 opisano występowanie zasady Lewisa‑Mogridge’a w Warszawie [10] na podstawie analizy wpływu inwestycji powstałych w latach 2000–2012 na ruch
drogowy. Badano nie tylko poszczególne ulice, ale cały
ekran, dzięki czemu można było zauważyć zmiany zachodzące również w rejonie analizowanych inwestycji. W każdym przypadku, gdy inwestycja drogowa powodowała
zwiększenie się przepustowości, obserwowano wzrost natężenia ruchu na tej drodze.
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Tabela 1
Zmiany w natężeniu ruchu i wykorzystaniu przepustowości
na analizowanych ulicach przed i po realizacji inwestycji
Ulica (kordon)

Wykorzystanie
przepustowości

Wzrost ruchu
[poj/godz]

[osób/godz]

Przed [%]

Wał Międzeszyński (kordon wewnętrzny)

1757

2635

79

Po [%]
98

Górczewska (kordon wewnętrzny)

1017

1526

94

81

Most Siekierkowski

125

5604

8405

bd

Most Gdański (do centrum rano)

491

737

72

88

Most Gdański (z centrum po południu)

806

1208

69

96

Źródło: [11]

Z tabeli 1 wynika, że przy okazji zwiększenia przepustowości w niektórych przypadkach natężenie ruchu zwiększa
się na tyle, że wykorzystanie przepustowości jest większe
niż przed rozbudową. Potwierdza to zasadę Lewisa‑Mogridge’a o tym, że rozbudowana sieć powoduje zwiększenie się ruchu.

Odwzorowanie paradoksów przepustowości
w modelu czterostadiowym
Prawo Lewisa-Mogridge’a spowodowane jest czynnikami związanymi ze zmianą zachowań komunikacyjnych
użytkowników sieci drogowej. Zdecydowano się zatem na
odwrócenie pytania – przedmiotem badań było określenie, w jakim stopniu poszczególne zmiany w parametrach
wykorzystywanych w modelu popytu muszą zaistnieć,
aby warunki ruchu (badano pracę przewozową w pojazdokilometrach i pojazdogodzinach, tworząc porównanie
wyników, analizując średnią prędkość na sieci w kilometrach na godzinę) się nie pogorszyły. Do badania wykorzystane zostało oprogramowanie firmy PTV Visum 16 oraz
Krakowski Model Ruchu. Czterostadiowy model ruchu polega na odwzorowaniu podróży na danym obszarze za pomocą czterech etapów:
• określenie liczby podróży rozpoczynających się i kończących w danym rejonie (potencjały ruchotwórcze);
• określenie ile podróży odbywa się między każdymi
rejonami (więźba ruchu);
• określenie ile podróży odbywa się w dany sposób (podróże piesze, nie piesze, transport indywidualny, publiczny) – podział zadań przewozowych;
• określenie natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg na podstawie kosztu przejazdu każdej trasy (rozkład ruchu na sieć).
Opis analizowanej inwestycji
Do analizy wystąpienia paradoksu Downsa-Thomsona wybrano nowo powstającą krakowską inwestycję drogową
– wschodnią część czwartej obwodnicy Krakowa, w ciągu
drogi ekspresowej S7. W skład tego odcinka wchodzi również most na Wiśle, który jest dziesiątą przeprawą na terenie miasta Krakowa.
Droga ta będzie posiadać po trzy pasy ruchu w każdym
kierunku oraz dopuszczalną prędkość wynoszącą 120 km/h.
Sąsiednie mosty mają o wiele mniejszą przepustowość: zlokalizowany kilometr na zachód most Wandy posiada tylko

Rys. 5. Mapa Krakowa z zaznaczonym na czerwono analizowanym odcinkiem drogi
Źródło: opracowanie własne na podstawie openstreetmap.org

po jednym pasie w każdym kierunku i dopuszczalną prędkość 40 km/h. Podobny przekrój ma most łączący Kraków
z Niepołomicami, położony 10 kilometrów na wschód, natomiast można się po nim poruszać z prędkością 70 km/h.
Oznacza to, że analizowana inwestycja znacząco zwiększy
przepustowość ruchu samochodowego między północnoa południowo-wschodnim Krakowem. Stwarza to szansę
na zmianę warunków ruchu w tej części miasta. Dla porównania warunków ruchu, przeprowadzono również
skróconą analizę spadków prędkości na wybranych fragmentach sieci drogowej. Zdecydowano się wybrać trzy
przeprawy, również na rzece Wiśle, w Krakowie: most w ciągu ulicy Nowohuckiej, most Kotlarski oraz most Dębnicki.
Powodem wyboru tych trzech mostów był fakt, że wchodzą
one w skład krakowskich obwodnic – most Dębnicki oraz
Kotlarski to części II obwodnicy, natomiast most w ciągu
ulicy Nowohuckiej znajduje się na styku III, niedokończonej jeszcze obwodnicy Krakowa i stanowi łącznik między
III a II obwodnicą. Symulacje przeprowadzano na modelu
Krakowa.
Opis proponowanej metody
Zawarte w programie algorytmy pozwalają zobrazować
przepływy ruchu na sieci drogowej G(N,A) dla danego
popytu źródło-cel dod. Obliczenia opierają się na I zasadzie
Wardropa, czyli na rozkładzie ruchu zgodną z zasadą równowagi z punktu widzenia użytkownika. Rozkład ruchu
można opisać w następujący sposób:
gdzie ruch na każdym łuku qa grafu a∈A o danych parametrach (wynikających z parametrów odcinków, jak na przykład: przepustowość, prędkość) oraz popytu d (wyrażonego
macierzą podróży źródło-cel).
Do oszacowania warunków ruchu na sieci użyta została
każda z trzech formuł kosztów:
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gdzie:
• Ct oznacza całkowity koszt podróży liczony na podstawie wielkości ruchu na odcinkach q oraz czasów
przejazdu t, czyli pracy przewozowej w pojazdogodzinach;
• Cd oznacza całkowity koszt podróży liczony na podstawie wielkości ruchu na odcinkach q oraz odległości
przejazdu s, czyli pracy przewozowej w pojazdokilometrach;
• Cv oznacza średnią prędkość ruchu na sieci, czyli iloraz dwóch pierwszych wartości.
Obiektem badania jest analiza wpływu zmian podaży
(czyli dodania nowej drogi) na zmiany przepływów ruchu
oraz wynikających z tego zmianach kosztów podróży.
W tym celu stworzony został nowy graf ze zmodyfikowaną
siecią s* (nowa inwestycja drogowa) i został obliczony nowy
rozkład ruchu:
Wyniki rozkładu ruchu, wyrażone pracą przewozową
w pojazdokilometrach i pojazdogodzinach, a także w średniej prędkości ruchu na sieci (w kilometrach na godzinę),
zostały zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2
Porównanie pracy przewozowej i średniej prędkości
na sieci wariantów W0 i W1
Rozkład ruchu

Praca przewozowa
Cd [pojkm]

Średnia prędkość na sieci

Ct [pojh]

Cv [km/h]

q=UE(s,d) – wariant W0

1 013 987

22 123

45,833

q*=UE(s*,d)- wariant W1

1 011 961

21 664

46,711

osobowego czy też większa chęć do pokonywania większych odległości.
Rozpatrzono zatem takie modyfikacje popytu d→d* , że:

Jako najważniejszą zmienną objaśniającą przyjęto liczbę
ludności L. Większa liczba mieszkańców wiąże się z większą liczbą podróży, a co za tym idzie, z większym ruchem na
sieci.
W badanym scenariuszu zmieniano popyt w taki sposób, że mnożono liczbę ludności w każdym i-tym rejonie
przez współczynnik a1:
Li* = Li * a1
Innymi parametrami możliwymi do zmiany, są również:
• ludność w korytarzu analizowanej drogi L_r,
• ruchliwość r,
• udział godzin szczytu uam,
• grawitacja f(c_od),
• podział zadań przewozowych Uki,
• impedancja I.
Każda modyfikacja tych zmiennych (np. r→r*) pociąga
za sobą zmianę więźby ruchu (d→d*), która z kolei pociąga
zmianę potoków q→q* i zmianę kosztów C.
Przykładowe wyniki
Wyniki przy zmieniającej się liczbie ludności L określonej
wskaźnikiem al przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 6.
Tabela 3

Z tabeli 2 można wywnioskować, że budowa nowej drogi
wpłynęła korzystnie na warunki ruchu na sieci – co prawda
wzrosła praca przewozowa w pojazdokilometrach, lecz na
tyle zmalały czasy przejazdów, że prędkość na sieci wzrosła.
Można zatem stwierdzić, że koszty podróży zmalały.
Zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, sytuację tę można
zapisać w następujący sposób:

Nie wystąpił więc paradoks Braessa, a wykonana symulacja, korzystająca z rozkładu ruchu Wardropa, nie jest
przewidziana do wykonania obliczeń wskazujących na zaistnienie prawa Lewisa-Mogridge’a. Jest to spowodowane
tym, że rozkład ruchu Wardropa jest procedurą, która
określa obciążenie danej sieci drogowej s danym popytem
d. Popyt jest daną wejściową w procedurze i przy powyższej
analizie założyliśmy, że jest stały. Procedura nie przewiduje
też zewnętrznych skutków realizacji inwestycji związanych
ze zmianami zachowań użytkowników, takimi jak: zwiększanie się osiedlania, pojawienie się nowych podróży, zmiana godzin szczytu, większa chęć do wyboru samochodu
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Kształtowanie się pracy przewozowej w zależności od zmiany liczby
ludności w mieście (mnożonej przez współczynnik a1)
a1

Cd [pojkm]

Ct [pojh]

Cv [km/h]

1

1 011 961

20 613

46,711

1,05

1 035 503

21 398

46,043

1,06

1 040 387

21 538

45,961

1,07

1 045 151

21 683

45,863

1,08

1 049 815

21 827

45,764

1,09

1 054 636

21 969

45,676

1,1

1 059 332

22 112

45,582

Rys. 6. Wykres zależności średniej prędkości na sieci od współczynnika a1 zwiększenia ludności w mieście
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Z tabeli 3 i rysunku 6 wynika, że zwiększenie ludności
w całym mieście ma wpływ na zmianę warunków ruchu.
Wraz ze wzrostem liczby ludności wzrasta praca przewozowa, zarówno liczona w pojazdokilometrach, jak i pojazdogodzinach.
Na rysunku 6 można zauważyć, że zwiększenie ludności
w mieście wpływa silnie na zmianę warunków ruchu, a co
za tym idzie na średnią prędkość ruchu w mieście, czyli iloraz pracy przewozowej wyrażonej w pojazdokilometrach
przez tę w pojazdogodzinach. Wystarczy 7-procentowy
wzrost liczby mieszkańców, aby średnia prędkość ruchu powróciła do stanu początkowego.

Wybór środka transportu
W drugim scenariuszu, w celu zmiany podziału zadań
przewozowych, starano się zasymulować postrzeganie czasu przejazdu samochodem jako mniejszego niż jest w rzeczywistości. Zmniejszono zatem koszt przejazdu samochodem tak, aby udział tego środka transportu był większy
według zależności:
gdzie:
• K to koszt podróży samochodem (zależny od motywacji – jest on zwiększony dla motywacji związanych
z nauką),
• e – analizowany zmienny współczynnik.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki dla każdego z analizowanych współczynników e.
Tabela 4
Kształtowanie się pracy przewozowej w zależności od zmiany
kosztów podróży samochodem (za pomocą współczynnika e),
wpływających na podział zadań przewozowych
Praca przewozowa
[pojkm]

Praca przewozowa
[pojh]

Prędkość
[km/h]

0,4

1 085 921

23 917

45,403

0,3

1 068 496

23 353

45,754

0,25

1 060 103

23 082

45,928

0,2

1 051 816

22 821

46,091

0,1

1 035 568

22 314

46,408

0

1 011 961

21 664

46,711

Współczynnik e

Jak wynika z tabeli, średnia prędkość na sieci wraca do
stanu początkowego już w momencie, gdy współczynnik e
osiąga wartość między 0,25 a 0,3. Na tej podstawie można
wywnioskować, że zmiana środków transportu wybieranych przez użytkowników na rzecz samochodu osobowego
wpływa niekorzystnie na ruch na sieci.

Podsumowanie
Kształtowanie się ruchu, rozkład ruchu na sieć, zachowania
komunikacyjne użytkowników, wybór przez nich trasy to
skomplikowane zagadnienie, do którego nie można zastosować prostych zasad. Nie dość, że ma na niego wpływ ogromna liczba czynników, to dodatkowo zawsze wynik obarczony

będzie niepewnością. Ponadto rządzony jest przez paradoksy,
które powodują, że działania, które wydają się racjonalne, nie
zawsze są takimi w rzeczywistości. Występowanie każdego
z paradoksów można przeanalizować dla poszczególnych
przypadków i znając zasady ich działania sprawdzić, czy proces, który w nich zachodzi, zgodny jest z przewidywaniami.
Celem artykułu było zaproponowanie metody, która
wskaże, jakie uwarunkowania muszą być spełnione, aby wystąpił paradoks Downsa/Thompsona, czyli w jakiej skali
zmiany, możliwe do symulowania w modelu czterostadiowym, muszą wystąpić, aby zniwelowany został wysiłek w postaci rozbudowy sieci drogowej. Przeanalizowany pojedynczy
przykład daje do zrozumienia, że już niewielkie zmiany spowodowane rozbudową miasta, a co za tym idzie, zwiększeniem się liczby mieszkańców, prowadzą do pogorszenia się
warunków ruchu. Metoda ta może być pomocna przy planowaniu sieci transportowych, na etapie analizy efektywności
danej inwestycji. Wykorzystanie tej metody da możliwość
powiązania aspektów miastotwórczych, jakie ciągnie ze sobą
budowa nowej drogi, ze spowodowaną przez nią zmianą zachowań komunikacyjnych.
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Koncepcja bezpłatnych przejazdów
liniami krakowskiej Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej w czasie przekroczonych
norm zanieczyszczenia powietrza1
Streszczenie: W artykule została zaprezentowana koncepcja darmowych przejazdów liniami krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
w trakcie wysokiego zanieczyszczenia powietrza. W pracy zostały zaprezentowane różne modele organizacji darmowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na działania
organizatorów transportu zbiorowego w miastach i przewoźników kolejowych, mające na celu realizowanie bezpłatnych przejazdów dla pasażerów w dni z przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza.
W pracy przedstawiono także obecne regulacje prawne obowiązujące
w Krakowie oraz autorską koncepcję ich rozszerzenia na przejazdy kolejowe. W artykule zaprezentowano analizę koncepcji pod względem jej
kosztów i potencjalnych zysków.
Słowa kluczowe: Szybka Kolej Aglomeracyjna, bezpłatne przejazdy,
smog.

Wprowadzenie
Pierwsze próby finansowania przewozów na liniach publicznego transportu zbiorowego wyłącznie ze środków publicznych, mają swoje początki w drugiej połowie XX wieku.
Miast, które zdecydowały się na wprowadzenie lub przetestowanie jednego z modeli bezpłatnych przejazdów, jest ponad 70 [17]. Wśród najbardziej rozpoznawalnych przykładów warto wymienić Tallin i Hasselt, których doświadczenia
dużo wniosły do rozwoju wiedzy na temat darmowych przejazdów dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego.
Efekty finansowania transportu zbiorowego
wyłącznie z funduszy publicznych
Efekty wprowadzenia darmowych przejazdów dla pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego można
podzielić na dwie grupy:
• efekty popytowe,
• efekty finansowe.

Jan Aleksandrowicz
mgr inż., Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra
Systemów Transportowych, 31-155
Kraków, ul. Warszawska 24, e-mail:
jaleksandrowicz@pk.edu.pl

Dodatkowo warto zauważyć, że wzrost popytu na usługi przewozowe w systemie publicznego transportu zbiorowego jest związany także ze zwiększeniem dostępności do
transportu zbiorowego dla wszystkich grup społecznych
(zwłaszcza tych, których przed wprowadzeniem zmian nie
było stać na kupno biletu).
Wzrost popytu na usługi przewozowe ma także swoje
negatywne strony. Wśród nich warto wymienić wzrost zatłoczenia w pojazdach transportu zbiorowego oraz minimalne zwiększenie czasu podróży (wskutek zwiększenia
czasu postoju na przystankach obsługujących duże liczby
pasażerów).
Do efektów finansowych można zaliczyć:
• przeniesienie na budżety organizatorów transportu
wszystkich kosztów funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego,
• wyeliminowanie kosztów dystrybucji i kontroli biletów oraz montażu w pojazdach urządzeń takich jak:
kasowniki i automaty biletowe.
Dodatkowo warto zauważyć, że wyeliminowanie sprzedaży i kontroli biletów spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepunktualnych kursów (w przypadku sprzedaży
biletów przez prowadzącego pojazd) oraz zwiększenie przestrzeni dostępnej dla pasażerów w pojazdach (usunięcie
urządzeń kontroli i sprzedaży biletów) [9].
Efekty wprowadzania darmowych przejazdów dla pasażerów w systemie publicznego transportu zbiorowego można przedstawić w formie błędnego koła bezpłatnego transportu zbiorowego przedstawionego na rysunku 1.

Obie grupy można jeszcze podzielić na efekty pozytywne i negatywne.
Pierwszym i najczęściej przytaczanym efektem bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym jest
wzrost popytu na usługi przewozowe. Dzięki temu w krótkim okresie po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów
możliwy jest do odnotowania spadek zatłoczenia w systemie drogowym. Jest to możliwe dzięki zmianie zachowań
komunikacyjnych części kierowców, którzy w podróżach po
mieście decydują się na wybór transportu publicznego [9].
Rys. 1. Błędne koło bezpłatnego transportu zbiorowego
1

©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
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W ramach błędnego koła bezpłatnego transportu zbiorowego przedstawiono cztery etapy, jakie mogą zaistnieć
podczas procesu wprowadzania i po wprowadzeniu darmowych przejazdów w systemie publicznego transportu zbiorowego. Pierwszy etap to moment, w którym zostaje podjęta decyzja na temat wprowadzania zmian. Najczęściej
decyzja jest efektem dużego zatłoczenia w systemie transportu drogowego (wywołanego przez zbyt dużą liczbę pojazdów indywidualnych) oraz stosunkowo małą liczbą pasażerów transportu zbiorowego.
Drugi etap obejmuje czas, w którym wprowadzane są
zmiany i część kierowców testuje możliwość podróżowania
transportem zbiorowym. Efekty są zauważalne zarówno
w popycie na usługi transportu zbiorowego, jak i zmniejszenie tłoku w systemie drogowym [9].
Trzeci etap to punkt kulminacyjny, w którym możliwe
jest odnotowanie najwyższej liczby pasażerów korzystających
z transportu zbiorowego. Jest to też moment, w którym organizator transportu musi podjąć decyzję na temat poszerzenia oferty przewozowej, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie nadmiernego tłoku w pojazdach. Utrzymanie oferty
przewozowej na podobnym poziomie, jak pokazuje przykład
Salt Lake City [9], powoduje przejście do etapu 4.
Ostatni etap to odpływ pasażerów z transportu zbiorowego, związany ze spadkiem komfortu podróży. Kierowcy,
którzy zdecydowali się wcześniej korzystać z usług transportu publicznego, wracają do pojazdów indywidualnych.
W ten sposób koło się zamyka i organizator transportu, nie
zauważając pozytywnych efektów swojej wcześniejszej decyzji, ponownie wprowadza opłaty za usługi transportowe.

Modele bezpłatnych przejazdów dla pasażerów
Modele bezpłatnych przejazdów dla pasażerów w systemie
publicznego transportu zbiorowego opierają się na kilku
założeniach. Organizator transportu zbiorowego musi założyć:
• grupę, która zostanie objęta dostępem do darmowych przejazdów;
• czas, w którym będą obowiązywały darmowe przejazdy;
• część systemu transportowego, w którym będą obowiązywały darmowe przejazdy;
• plan wdrażania zmian.
Pierwszy z modeli wartych przedstawienia jest to model
Hasselt i Tallina. Belgijskie miasto Hasselt w 1997 roku
wprowadziło bezpłatne przejazdy dla pasażerów, dla
wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowo na wybranych liniach z bezpłatnych przejazdów mogli korzystać
także turyści. W pełni bezpłatny dla pasażerów transport
publiczny funkcjonował nieprzerwanie w Hasselt przez 16
lat. Od 2013 roku z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie osoby do 19 roku życia [10,18,19].
W Tallinie grupą objętą dostępem do bezpłatnych przejazdów są wyłącznie mieszkańcy miasta. Zmiany zostały
wprowadzone na stałe w obrębie całej sieci transportu miejskiego. Bezpłatne przejazdy zostały wprowadzone w jednym

etapie od dnia 1.01.2013 roku. Efektem był nieznaczny
wzrost popytu na usługi transportu publicznego (największy
wzrost odnotowano w dzielnicach zamieszkanych przez osoby starsze, bezrobotne i niezmotoryzowane) [3,9,10].
Więcej na temat efektów wprowadzenia bezpłatnych
przejazdów w Tallinie i Hasselt można znaleźć w [1,3,4,9,10].
Drugi model bezpłatnych przejazdów publicznym trans
portem zbiorowym opiera się na wprowadzaniu zmian dedykowanych określonej grupie społecznej. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje w takich miastach, jak Nysa czy
Kraków. Wyróżnioną w obu miastach grupą społeczną są
właściciele samochodów osobowych. Na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu mogą korzystać z bezpłatnych
przejazdów (w Nysie każdego dnia, w Krakowie wyłącznie
w wybrane dni) [9,13]. Dodatkowo należy wspomnieć, że
w Krakowie bezpłatnymi przewozami miejskim transportem zbiorowym zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół
podstawowych i gimnazjów (wyłącznie na czas trwania
roku szkolnego) [11,12].
Ostatni prezentowany model zakłada zaplanowane,
tymczasowe wprowadzanie bezpłatnych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Najpopularniejszym
rozwiązaniem w tym modelu jest wprowadzanie bezpłatnych przejazdów na czas przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza. Tego typu rozwiązania wprowadziły
w Polsce m.in. Warszawa i Kraków [13,15]. W obu miastach przyjęto nieco inne zasady. W Warszawie prawem do
bezpłatnych przejazdów zostali objęci wszyscy mieszkańcy
w ramach systemu miejskiego transportu zbiorowego (także połączeń kolejowych) [15]. W Krakowie takie prawo
mają wyłącznie właściciele samochodów osobowych,
a uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nie obejmują połączeń Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej [13].

Zasady bezpłatnych przejazdów w czasie przekroczonych
norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie
Rada Miasta Krakowa pod koniec 2015 roku, ze względu
na częste przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza
na terenie miasta, wprowadziła dla mieszkańców bezpłatny
dostęp do usług transportu publicznego w obrębie Gminy
Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących (objętych siatką
aglomeracyjnych linii autobusowych). Prawo do darmowych przejazdów zyskali wyłącznie właściciele samochodów osobowych (i potencjalni pasażerowie, maksymalnie
tyle osób ile może pomieścić dany samochód) w dni, w które zostały przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza.
Przekroczenie dopuszczalnych norm, uprawniających do
bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym, stwierdzane jest w następujący sposób:
• „gdy średni poziom stężenia zanieczyszczeń ze wszys
tkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa przekroczy 150 mikrogramów/m3 w godzinach od 1:00
do 16:00/17:00,
• gdy średni poziom stężenia zanieczyszczeń ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa przekroczy 150 mikrogramów/m3 w godzinach od 12:00
do 22:00/23:00” [13].
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Według polskich norm średnie stężenie zanieczyszczeń
pyłowych PM10 nie powinno przekraczać w ciągu doby 50
mikrogramów/m3, a dopuszczalna wartość średnia dla całego roku wynosi 40 mikrogramów/m3 [20].
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
dostęp do darmowych usług w miejskim transporcie zbiorowym jest możliwy od godziny 0:00 do godziny 24:00
kolejnego dnia po przekroczeniu dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń pyłowych PM10 w powietrzu. Po weryfikacji informacji na temat przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza osoby odpowiedzialne za realizację
zarządzenia prezydenta mają obowiązek poinformować
mieszkańców poprzez:
• stronę internetową zarządcy transportu (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie),
• media społecznościowe (m.in. Facebook),
• tablice zmiennej treści na przystankach (rys. 2),
• monitory wewnątrz pojazdów miejskiego transportu
publicznego
o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów miejskim transportem publicznym [16].

Rys. 2. Tablica zmiennej treści na przystanku tramwajowym w Krakowie
Źródło: http://i.iplsc.com/zdj-ilustracyjne/0006IBY3W4U0E226-C122-F4.jpg

Każdorazowemu wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym nie towarzyszą decyzje o czasowym zwiększeniu oferty przewozowej. Efektem
tego jest znacznie ograniczona (zwłaszcza w godzinach
wzmożonego ruchu porannego i popołudniowego) rezerwa
zdolności przewozowej oraz wysokie ryzyko obniżenia poziomu komfortu jazdy pasażerów [2].

Krakowska Szybka Kolej Aglomeracyjna
Od roku 2014 Województwo Małopolskie realizuje projekt
tworzenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Pierwsze
połączenie SKA zostało uruchomione między portem lotniczym Balice (Kraków Lotnisko/Airport) a Wieliczką
(Wieliczka Rynek–Kopalnia). W kolejnych latach uruchomiono dwie kolejne linie SKA:
• Sędziszów–Miechów–Kraków Główny (od końca
2017 roku połączenie wydłużone do stacji Podbory
Skawińskie) – SKA2,
• Kraków Główny–Tarnów (w przyszłości połączenie
zostanie wydłużone do Trzebini) – SKA3. [2,5]
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Zasięg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w aglomeracji
krakowskiej wraz z planowanymi wydłużeniami połączeń
został przedstawiony na rysunku 3. Więcej na temat połączeń SKA można znaleźć w [2,5].

Rys. 3. Zasięg SKA w aglomeracji krakowskiej
Źródło:https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/TK/mapa%20-%20linie%20SKA%202017_2.jpg

Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami SKA
w aglomeracji krakowskiej
Przy opracowywaniu autorskiej koncepcji bezpłatnych
przejazdów połączeniami SKA w aglomeracji krakowskiej
skorzystano z rozwiązań wykorzystanych w modelu warszawskim [15], krakowskim [13] oraz innych miast wcześniej opisanych [3,9,10,18,19].
Pierwszym założeniem koncepcji jest integracja taryfy
biletowej w obrębie aglomeracji krakowskiej, pod kierownictwem jednego organizatora transportu. Integracja ta
umożliwiłaby szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji
na temat bezpłatnych przejazdów podczas przekroczonych
norm zanieczyszczenia powietrza.
Drugim założeniem jest rozbudowa siatki stałych i mobilnych punktów pomiarowych, mających na celu badanie jakości powietrza. Efektem pracy wyżej wymienionych punktów
byłaby dokładna mapa stężenia zanieczyszczeń dla całej aglomeracji (rozbudowana wersja mapy [21] – rys. 4).
Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie

Rys. 4. Mapa stężenia zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji krakowskiej
Źródło: [21]
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Trzecim założeniem koncepcji jest możliwość wyboru
przez operatora połączeń, na których – w razie przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza – obowiązywałoby
prawo do bezpłatnego przejazdu Szybką Koleją Aglome
racyjną. W ten sposób darmowe przejazdy obowiązywałyby tylko w te dni i na tych połączeniach kolejowych, na
których rzeczywiście wystąpiłoby przekroczenie norm.
Bezpłatne przejazdy po wprowadzeniu na danym połączeniu (np. SKA3) obowiązywałyby przez całą dobę na całej
długości połączenia lub – w wyjątkowych sytuacjach – na
części połączenia od stacji Kraków Główny do wybranej
stacji końcowej (np. Tarnów).
Ostatnim założeniem do koncepcji jest przysługiwanie prawa do darmowych przejazdów wszystkim pasażerom (zarówno właścicielom pojazdów indywidualnych, jak i innym).
W przypadku pasażerów z wykupionymi biletami okresowymi, działającymi w ramach biletu elektronicznego w ujednoliconej taryfie, każdy dzień bezpłatnych przejazdów wydłużałby
ważność biletu okresowego o jeden dzień. Jest to ważne założenie, ponieważ m.in. obecnie obowiązujące przepisy w Kra
kowie dyskryminują posiadaczy biletów okresowych [13].

Analiza rezerwy zdolności przewozowej połączeń SKA
w aglomeracji krakowskiej
W ramach przygotowywania koncepcji bezpłatnych przejazdów połączeniami SKA w aglomeracji krakowskiej
wykonano analizę rezerwy zdolności przewozowej połączeń SKA na podstawie wykonanych badań przez Koło
Naukowe Logistyki TILOG [6,7,8]. Jako dane wejściowe przyjęto procent zajętych miejsc siedzących w każdym
przebadanym kursie SKA. Przyjęto, że każdy pociąg może
pomieścić drugie tyle (co na miejscach siedzących) pasażerów na miejscach stojących (przyjęto jak w [2]). W tabeli
1 przedstawiono maksymalne średnie procentowe wykorzystanie miejsc siedzących ze wszystkich kursów dla dnia
roboczego, soboty i niedzieli dla każdego kierunku dla
połączenia SKA1. Zaobserwowane wartości maksymalne
przypadały na kursy odbywające się w typowych godzinach
wzmożonego ruchu porannego i popołudniowego dla dnia
roboczego. Dla sobót i niedziel wartości maksymalne odnotowano w godzinach południowych lub popołudniowych.
W tabeli 2 przedstawiono maksymalne średnie procentowe wykorzystanie miejsc siedzących ze wszystkich kursów dla dnia roboczego, soboty i niedzieli dla każdego kierunku dla połączenia SKA2 (Kraków Główny–Sędziszów).
Tabela 1
Maksymalne średnie procentowe wykorzystanie
miejsc siedzących – SKA1
Maksymalne średnie procentowe wykorzystanie miejsc
siedzących – kierunek do
Wieliczki [%]

Maksymalne średnie procentowe wykorzystanie miejsc
siedzących – kierunek do
Krakowa [%]

Dzień roboczy

70

95

Sobota

38

38

Niedziela

57

60

Dzień
tygodnia

Źródło: [6]

Tabela 2
Maksymalne średnie procentowe wykorzystanie
miejsc siedzących – SKA2
Maksymalne średnie procentowe
wykorzystanie miejsc siedzących
– kierunek do Sędziszowa [%]

Maksymalne średnie procentowe
wykorzystanie miejsc siedzących
– kierunek do Krakowa [%]

Dzień roboczy

63

92

Sobota

40

57

Niedziela

39

59

Dzień
tygodnia

Źródło: [7]

W tabeli 3 przedstawiono maksymalne średnie procentowe wykorzystanie miejsc siedzących ze wszystkich kursów dla dnia roboczego, soboty i niedzieli dla każdego kierunku dla połączenia SKA3 (Kraków Główny–Tarnów).
Tabela 3
Maksymalne średnie procentowe wykorzystanie
miejsc siedzących – SKA3
Dzień
tygodnia

Maksymalne średnie procentowe Maksymalne średnie procentowe
wykorzystanie miejsc siedzących wykorzystanie miejsc siedzących
– kierunek do Krakowa [%]
– kierunek do Tarnowa [%]

Dzień roboczy

178

Sobota

131

213
96

Niedziela

153

146

Źródło: [7]

Na podstawie powyższych danych i przyjętych założeń
można stwierdzić, że nawet dla najbardziej obciążonych
kursów dla linii SKA1 i SKA2 istnieje duża rezerwa zdolności przewozowej przy utrzymaniu obecnego rozkładu jazdy
i przydziału taboru. W przypadku SKA3 odnotowano
znacznie większe średnie procentowe wykorzystanie miejsc
siedzących. Wartości maksymalne prawie we wszystkich
przypadkach przekraczały 100%, a nawet w jednym przekroczyły 200% – co uznaje się za maksymalne wykorzystanie wszystkich miejsc siedzących i stojących przy najniższym możliwym poziomie komfortu podróżowania [2].
W przypadku wprowadzania bezpłatnych przejazdów
na połączenia SKA w aglomeracji krakowskiej należy mieć
na uwadze krótkotrwały wzrost popytu na przewozy. Ze
względu na brak danych (w aglomeracji krakowskiej nie
testowano wprowadzania darmowych przejazdów w czasie
smogu) ciężko jest określić, jak duży wzrost popytu mógłby nastąpić po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów na
każdym z połączeń. Warto jednak zauważyć, że zarówno
SKA1, jak i SKA2 przy obecnym rozkładzie jazdy są w stanie przewieźć nawet drugie tyle pasażerów na najbardziej
obciążonych kursach. W przypadku SKA3 za każdym razem, gdy miałoby obowiązywać prawo do bezpłatnych
przejazdów, operator wraz z organizatorem byliby zmuszeni odpowiednio dopasować tabor do zwiększonego popytu,
aby uniknąć bardzo wysokiego zatłoczenia pojazdów.

Analiza kosztów bezpłatnych przejazdów połączeniami SKA
Każdorazowe wprowadzenie prawa do bezpłatnych przejazdów połączeniami SKA w aglomeracji krakowskiej zwiększałoby koszty realizacji kursów. Na podstawie raportu
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pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli [14] można określić, jaki procent kosztów realizacji kursów jest pokrywany
z przychodów każdego z przewoźników (głównie wpływy
ze sprzedaży biletów) oraz wypłacanych przez województwo rekompensat. W przypadku przewoźnika Koleje
Małopolskie stosunek przychodów do kosztów wynosi 1/3,
a w przypadku Przewozów Regionalnych 1/4 [14].
Na podstawie wyżej wymienionego raportu możliwe
jest także określenie średniego dobowego przychodu dla
każdego z przewoźników. Zestawienie dla spółek Koleje
Małopolskie i Przewozy Regionalne zostało przedstawione
w tabeli 4.
Tabela 4
Średni dobowy przychód dla przewoźników obsługujących SKA
w aglomeracji krakowskiej
Przewoźnik

Średni dobowy przychód [PLN]

Koleje Małopolskie

11 422,95

Przewozy Regionalne

75 621,64

Źródło [14]

Dodatkowo, na podstawie kosztu 1 pockm dla każdego
przewoźnika [14] oraz liczby wykonywanych kursów na
każdym z połączeń, przygotowano zestawienie dobowych
kosztów prowadzenia przewozów na każdej linii SKA.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Dobowe koszty prowadzenia przewozów na liniach SKA
w aglomeracji krakowskiej
Połącznie

długość połączenia
w jednym kierunku
[km]

Dzienny koszt
obsługi (dzień
roboczy) [PLN]

Dzienny koszt
obsługi (soboty)
[PLN]

Dzienny koszt
obsługi (niedziele) [PLN]

SKA 1

25,8

22 110,82

22 110,82

21 787,63

SKA 2

65,5

42 483,30

29 738,31

29 738,31

SKA 3

77,4

58 845,67

54 313,90

54 313,90

Źródło własne na podstawie [6,7,8,14]

Powyższe dane odnoszą się do wszystkich wykonywanych przewozów przez obu przewoźników (Koleje
Małopolskie i Przewozy Regionalne) w roku 2015 (tabela
4) i 2016/2017 (tabela 5). Określenie dokładnych średnich
dobowych przychodów wyłącznie z kursów wykonywanych
w obrębie SKA w aglomeracji krakowskiej wymagałoby
pozyskania bardziej dokładnych danych finansowych z obu
spółek. Warto jednak zauważyć (na podstawie danych
o przychodach i kosztach wykonanych pockm), że każdorazowe wprowadzenie bezpłatnych przejazdów połączeniami
lub jednym z połączeń SKA w aglomeracji krakowskiej
wiązałoby się z kosztami rzędu dziesiątek tysięcy złotych
dla organizatora transportu kolejowego.

Podsumowanie
Realizacja koncepcji bezpłatnych przejazdów połączeniami
SKA w aglomeracji krakowskiej powinna zostać poprzedzona szeregiem działań, takich jak: dokładna analiza kosztów
takiego przedsięwzięcia, integracja taryfy biletowej w aglomeracji, rozbudowa sieci stacji pomiarowych oraz opraco-
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wanie dokładnych i jasnych zasad wprowadzania darmowych przejazdów. Każdemu przeprowadzanemu działaniu
powinna towarzyszyć pełna informacja dla mieszkańców
aglomeracji krakowskiej.
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Dobre praktyki w miejskim transporcie
zbiorowym w Krakowie
ułatwiające podróżowanie osobom
o ograniczonej mobilności1

Streszczenie: Ciągły rozwój miast determinuje konieczność wprowadzania cyklicznych zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego. W artykule opisane są dobre praktyki, jakie stosuje Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne SA w Krakowie w celu ciągłego podnoszenia jakości
świadczonych przez siebie usług. Priorytetowo traktuje bezpieczeństwo
w podróży oraz ciągłe podnoszenie komfortu pasażerów w ich codziennych przejazdach transportem zbiorowym w Krakowie, ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Artykuł omawia szereg działań na różnych płaszczyznach, począwszy od przystanków i infrastruktury towarzyszącej przez eksploatowany tabor, szkolenia
pracowników, które sprawiają, że korzystanie z transportu zbiorowego
w Krakowie jest coraz łatwiejsze i bardziej komfortowe. Aby nadążyć nad
zmieniającymi się oczekiwaniami pasażerów oraz nowymi technologiami
dostępnymi w dzisiejszym świecie, niezbędne jest kontynuowanie wdrażania innowacji, które sprawiać będą, że transport zbiorowy będzie się
stawał coraz atrakcyjniejszy w stosunku do transportu indywidualnego,
a nie będzie mało dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, innowacje,
osoby o ograniczonej mobilności.

Wprowadzenie
Ze względu na coraz większe zatłoczenie ulic i ciągów komunikacyjnych polskich miast, sprawnie funkcjonująca komunikacja miejska jest niezbędna w dobrze zarządzanych
samorządach. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
SA w Krakowie już od wielu lat wprowadza dobre praktyki
i innowacje, które służą pasażerom miejskiego transportu
zbiorowego i zapewniają coraz większe poczucie bezpieczeństwa, zdecydowanie podnoszą komfort codziennych
podróży oraz ułatwiają przejazdy osobom o ograniczonej
mobilności ruchowej.
Przystanki i towarzysząca infrastruktura
Przy projektowaniu nowych przystanków oraz przy adaptacji i przebudowie starych bierze się pod uwagę rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury, jak np.:
słupki przystankowe, wiaty czy też kosze na śmieci. Jest
ważne, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
mogły bez problemu ominąć te elementy i zająć miejsca
w pojeździe lub z niego wysiąść. Wiaty przystankowe nie
tylko mają estetyczny wygląd, ale również chronią przed
opadami atmosferycznymi oraz pozwalają na bezpieczne
obserwowanie nadjeżdżających pojazdów.
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Na przystankach miejskiego transportu zbiorowego
w Krakowie sukcesywnie stawiane są nowoczesne wiaty
przystankowe, wyposażone w ławkę, kosz na śmieci,
w podświetlany znak D-15 lub D-17, podświetlane kasetony na rozkłady jazdy, nazwę przystanku oraz gabloty
(fot. 1, 2).

Fot. 1. Podświetlany znak D-15 wraz
z nazwą przystanku

Fot. 2. Podświetlone znaki D-15 i D-17

W centralnym miejscu umieszczane są rozkłady jazdy,
komunikaty dla pasażerów o planowanych i obowiązujących zmianach w komunikacji miejskiej, telefony alarmowe, przepisy porządkowe, obowiązująca taryfa przewozowa
oraz schematy sieci komunikacyjnej (fot. 3, 4).

Fot. 3. Gablota przystankowa

Fot. 4. Podświetlona gablota przystankowa
z rozkładami jazdy i komunikatami

Dzięki temu, nawet w godzinach wieczornych i nocnych sprawdzenie godziny odjazdu tramwaju czy autobusu
jest wygodne i komfortowe.
W 2012 roku krakowskie przystanki po raz pierwszy
zostały wyposażone w QR-kody ułatwiające pasażerom
korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego. W gablotach obok informacji dla pasażerów, tj. regulamin,
cenniki biletów, komunikatów oraz rozkładów jazdy,
umieszczone zostały karty informacyjne z unikalnym kodem QR (fot. 5, 6).
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Fot. 5. Gablota przystankowa z rozkładami jazdy i kartą informacyjną QR kod

Fot. 7. Panel solarny na przystanku autobusowo-tramwajowym

Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym pasażer
może zobaczyć na wyświetlaczu swojego telefonu stronę
www serwisu jakdojade.pl. Na mapie cyfrowej może obejrzeć dokładne położenie przystanku, przy której się aktualnie znajdujemy. Po wpisaniu adresu docelowego podróży
otrzymuje się na ekranie swojego telefonu informację o możliwych połączeniach do wybranego miejsca. Dodatkowo
można także uzyskać informację o obiektach znajdujących
się w pobliżu przystanku, przy której się znajdował (np.
dworzec, stadion, lotnisko, muzeum, teatr itp.).

Na przystankach o bardzo dużej wymianie pasażerów
instalowane są stacjonarne automaty biletowe, w których
nie tylko można zakupić bilety jednorazowe, ale także bilety okresowe. Można również zapoznać się z informacjami
dedykowanymi turystom, które dostępne są w czterech językach. Ostatnio podejmowane są też działania mające na
celu zadaszenie automatów biletowych, aby w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych zakup biletu
nie był uciążliwy.
Od kilku lat w odpowiedzi na wnioski pasażerów, w tym
niedowidzących, przystankowe rozkłady jazdy drukowane
są powiększoną czcionką, dzięki czemu sprawdzenie godziny odjazdu tramwaju czy autobusu stało się łatwiejsze,
szczególnie dla osób starszych i słabowidzących.
Przystanki tramwajowe wyposażone są też w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, na których prezentowany jest czas do odjazdu najbliższych tramwajów, a dla osób
niedowidzących istnieje możliwość nadania komunikatów
głosowych poprzez naciśnięcie przycisku (fot.: 8, 9).

Fot. 6.
Karta informacyjna QR kod
na przystanku tramwajowym

Na przystankach zastosowano także rozwiązanie, które
wykorzystuje energię słoneczną do oświetlania części przystanków, zarówno wiat przystankowych, jak i słupków
przystankowych (fot. 7). Dzięki wykorzystaniu specjalnych
paneli solarnych system automatycznie włącza się po zapadnięciu zmroku, oddając zgromadzoną podczas dnia
energię elektryczną do oświetlenia LED. Niewątpliwie rozwiązanie to wpływa na zmniejszenie zużycia tradycyjnie
pozyskiwanej energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
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Fot. 8.
Tablica zmiennej treści na
przystanku tramwajowym
z dodatkową informacją
o pojazdach
niskopodłogowych

Fot. 9.
Słupek tablicy zmiennej treści
na przystanku tramwajowym
z przyciskiem dla osób
słabowidzących
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Ponadto na tablicach prezentowane są informacje o nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach w miejskim ruchu, tj.
zatrzymania w ruchu, kolizje czy inne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (fot. 10)

Fot. 10.
Tablica zmiennej treści na
przystanku tramwajowym
z dodatkową informacją
o utrudnieniach w ruchu

Na przystankach Dworzec Główny Tunel (oba kierunki)
zamontowane zostały szafki z defibrylatorami. W celu łatwego ich odnalezienia, w rejonie dworca kolejowego, autobusowego oraz galerii handlowej zostały zamontowane
33 piktogramy, które informują, gdzie znajdują się te urządzenia. Oprócz montażu dwóch defibrylatorów, wszystkie
pojazdy krakowskiego przewoźnika zostały wyposażone
w apteczki pierwszej pomocy. Dzięki temu pasażerowie
w każdej chwili mogą zgłosić się do prowadzącego pojazd,
jeśli potrzebują pierwszej, przedmedycznej pomocy.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy orientacji osób niewidomych zaczęto wprowadzać oznaczenia fakturowe, które ostrzegają osoby niewidome lub słabowidzące przed zbliżaniem się do krawędzi peronu tramwajowego
(fot. 11).

Pojazdy miejskiego transportu zbiorowego
W Krakowie operator transportu zbiorowego sukcesywnie prowadzi wymianę taboru zarówno tramwajowego, jak
i autobusowego. Już od wielu lat wszystkie nowo zakupione
pojazdy są w pełni niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, nowoczesną informację pasażerską, zapowiadanie
głosowe wewnątrz pojazdów oraz w przypadku autobusów,
także na zewnątrz. Dzięki temu podczas podjazdu autobusu na przystanek nadawany jest komunikat o numerze linii
i kierunku jazdy. Wewnątrz pojazdów (zarówno tramwajowych jak i autobusowych) nadawane są komunikaty o nazwie najbliższego przystanku, a także w przypadku uruchomienia klimatyzacji, komunikat informujący o tym fakcie.
Wszystkie nowe pojazdy spełniają najwyższe obecnie normy ochrony środowiska. We wszystkich instalowane są także
automaty do sprzedaży biletów. Ponadto pojazdy są wyposażone w rampy, które umożliwiają wjazd wózka inwalidzkiego,
wózka elektrycznego czy wózka dziecięcego (fot. 13), a także
specjalnie podświetlane uchwyty, aby osoby słabo widzące
mogły bez problemu zlokalizować miejsce, gdzie mogą przytrzymać się w trakcie podróży (fot. 14).

Fot. 13. Podest w autobusie ułatwiający wejście osobie z ograniczoną mobilnością

Fot. 11.
Peron przystankowy
z oznaczeniem fakturowym

Dla osób słabowidzących ważne jest, aby wszelkie oznaczenia posiadały barwę kontrastową do barw, z którymi sąsiaduje dane oznaczenie. Uważa się, że najlepszy w tym
wypadku jest kolor żółty. Krawędzie peronów tramwajowych i autobusowych posiadają oznaczenie fakturowe w kolorze żółtym (fot. 12).
Fot. 14. Podświetlane poręcze w tramwaju

Fot. 12.
Peron przystankowy
z oznaczeniem fakturowym
w kolorze żółtym

Z myślą o tych osobach stopnie w środku pojazdu również są oświetlone specjalnymi diodami (fot.:15,16). Auto
busy z ostatnich dostaw mają podświetlane również progi
wejściowe przy drzwiach, które szczególnie na nieoświetlonych ulicach poza centrum miasta ułatwiają wejście do pojazdu.
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Sukcesywnie, niemal każdego roku wprowadzane są do
ruchu nowe pojazdy, dzięki czemu te najbardziej wyeksploatowane są wycofywane z ulic miasta. Przy konstruowaniu
specyfikacji przetargowych dąży się do likwidacji barier
w poruszaniu się transportem zbiorowym osób o ograniczonej mobilności, zapewniając im specjalne przestrzenie w pojazdach (fot. 18, 19).

Fot. 15. Podświetlane progi wejściowe do pojazdu – widok z boku

Fot. 18. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej
Fot. 16. Podświetlane progi wejściowe do pojazdu – widok z przodu

Przy wszystkich drzwiach znajdują się kasowniki, co
ułatwia korzystanie z nich w czasie wsiadania, dzięki czemu
nawet podczas większego napełnienia pojazdu nie ma problemu ze skasowaniem biletu (fot. 14,17).

Fot. 17.
Kasownik bezpośrednio
przy drzwiach do pojazdu

Część nowego taboru krakowskiej komunikacji wyposażona jest także w porty USB, które umożliwiają np. doładowanie telefonu w trakcie jazdy. Na pojazdach oraz wewnątrz
są specjalne, ujednolicone piktogramy, które informują o lokalizacji automatu biletowego, miejscach przeznaczonych
dla osób o ograniczonej mobilności czy dla osób z dziećmi.
W części taboru autobusowego (z tyłu pojazdu) oraz
w części taboru tramwajowego (wewnątrz) zakładane są
specjalne uchwyty dla rowerów, dzięki czemu ewentualna
podróż z rowerem staje się bezpieczniejsza, bardziej komfortowa, a przede wszystkim nie jest uciążliwa dla pozostałych pasażerów.
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Fot. 19. Przycisk dla osoby niepełnosprawnej

Najnowsze autobusy zostały wyposażone także w bramki do zliczania liczby wsiadających i wysiadających osób.
Dzięki temu można zweryfikować dostosowanie oferty
przewozowej do rzeczywistych potrzeb. Urządzenia te są
bazą wiedzy o występujących potokach pasażerskich na liniach komunikacyjnych.

Strona internetowa
Strona internetowa www.mpk.krakow.pl zawiera wszystkie
informacje dotyczące funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Posiada nowoczesny wygląd, a w roku 2016
została zmieniona i odświeżona podstrona z rozkładami jazdy, dzięki czemu korzystanie z niej jest jeszcze łatwiejsze
oraz możliwe jest wydrukowanie rozkładów jazdy, którymi
pasażer jest zainteresowany. Ponadto stronę można wyświetlić w wersji dla osób niedowidzących i dwóch obcych
językach. Dodatkowo od niedawna wybierając konkretny
rozkład jazdy, można znaleźć informacje, czy ta linia jest
obsługiwana pojazdem niskopodłogowym.
Podsumowanie
Wszystkie opisane w artykule dobre praktyki to tylko część
udogodnień, jakie są stosowane w miejskim transporcie
zbiorowym, aby zdobycie wiedzy o lokalnym transporcie,
oczekiwanie na przystankach, zakup biletu oraz podróż pojazdami transportu zbiorowego stawała się coraz bardziej
bezpieczna, komfortowa dla pasażerów, zwracając uwagę
na potrzeby pasażerów o ograniczonej mobilności ruchowej. W artykule zaprezentowano te obszary, które są ważne z punktu widzenia pasażera, szczególnie o ograniczonej mobilności. Rozwiązania te są z sukcesem stosowane
w praktyce, a co najważniejsze bardzo dobrze odbierane
i oceniane przez użytkowników.
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Badania sondażowe na temat
przystosowania transportu zbiorowego
do potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących w Krakowie1

Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie problemów, sytuacji
oraz niedogodności, z którymi najczęściej stykają się podczas podróży
środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie osoby niewidome i słabowidzące. Podstawą do identyfikowania problemów i ocen
były badania sondażowe przeprowadzone wśród osób niewidomych
i słabowidzących. Badano problemy w zlokalizowaniu przystanku, najlepsze źródła informacji o rozkładzie jazdy i nadjeżdżającym pojeździe,
problemy podczas wsiadania do pojazdu, podczas podróży i wysiadania
oraz oceny skrajne niezadowolenia i zadowolenia z miejskiego transportu zbiorowego. Według ankietowanych transport zbiorowy w Krakowie
staje się powoli coraz bardziej im przyjazny. Ogólna jego ocena w skali
1–10 wynosi 6.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, osoby niewidome, osoby słabowidzące.

Wprowadzenie
Przestrzeń, obszar, który dla osoby niewidomej jest przyjazny to taki, w którym może się ona swobodnie i bezpiecznie poruszać. W Polsce, jak i w innych krajach ogólna obserwacja przestrzeni publicznej wskazuje, że jest ona słabo
zaadaptowana na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Na ulicach miast instalowana jest infratruktura
mająca wspierać osoby niewidome i słabowidzące, jak np.
sygnalizacja dźwiękowa, specjalne oznaczenia fakturowe na
chodnikach, tablice opisowe w alfabecie Braille’a czy też
makiety przestrzenne obiektów lub fragmentów miast.
Niestety brak uregulowań prawnych i szczegółowych wytycznych sprawia, że nie ma spójnych regulacji w tym zakresie. Wynika to z m.in. z braku konsultacji z organizacjami osób niewidomych, różnic w opiniach i rekomendacjach
różnych kół Polskiego Związku Niewidomych i samych
zainteresowanych2.
Poruszanie się w przestrzeni miejskiej jest niebezpieczne i skomplikowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Wymaga wiedzy, ale i doświadczenia oraz konkretnych umiejętności. Dla osoby z wadą wzroku problem
może stanowić nie tylko przejście przez ruchliwą ulicę,
skrzyżowanie czy odnalezienie przystanku tramwajowego
lub autobusowego, ale również przemieszczanie się po
chodniku.

W Krakowie są miejsca, w których osobom z wadami
wzroku szczególnie trudno bezpieczne poruszać się i eksplorować przestrzeni. Do takich miejsc należą m.in.: ciągi
komunikacyjne, przejścia podziemne, schody, przejścia dla
pieszych, przystanki komunikacji miejskiej, różne place,
hale dworcowe czy przestrzeń niektórych budynków użyteczności publicznej3.
Osoby niewidome przemieszczając się, wykorzystują
połączenie bodźców, które otrzymują głównie za pomocą
zmysłu słuchu i dotyku. Kiedy poruszają się chodnikiem,
nasłuchują, w jakim kierunku jadą samochody. Rozpoznają
niektóre elementy, jak na przykład wiaty przystanków, wykorzystując zjawisko echolokacji. Dlatego też sygnały
dźwiękowe są bardzo ważne dla osób niewidomych.
Od momentu, kiedy zaczęto obniżać krawężniki do
poziomu jezdni czy też podnosić fragmenty drogi do poziomu chodników (głównie ze względu na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), dla osób niewidomych
zniknęła rozpoznawalna granica pomiędzy jezdnią
a chodnikiem. Brak krawężnika dla osoby z dysfunkcją
wzroku jest utrudnieniem, które może zagrażać jej życiu
lub zdrowiu. Dlatego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i poprawy orientacji zaczęto wprowadzać oznaczenia fakturowe, które ostrzegają przed zagrożeniami. Odpowied
nio dobrana faktura, która jest wyczuwalna za pomocą
białej laski lub przez stopę osoby niewidomej, znacząco
ułatwia jej poruszanie się w przestrzeni zwłaszcza dla niej
nieznanej.
Dla osób słabowidzących ważne jest, aby wszelkie
oznaczenia posiadały barwę kontrastową do barw, z którymi sąsiaduje dane oznaczenie. Uważa się, że najlepszy
w tym wypadku jest kolor żółty. Na przykład szklane
przegrody według PZN powinny być oznaczone na wysokościach od 0,80 m do 1,20 m i 1,40 m, co 1,70 m pasami o szerokościach 0,10–0,15 m. Jeśli chodzi o drzwi,
zaleca się, aby oznaczyć ich framugę pasem o szerokości
0,10 m4.
W Krakowie wobec znaczącej liczby osób, która ma
utrudnienia w zaspokajaniu swoich potrzeb transportowych (około 19% mieszkańców), przyjęto program dosto-
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Niewidomi w dużym mieście, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Wiciaka.
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Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej, zalecenia, przepisy, dobre praktyki, opracowanie Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 2009, s. 31.
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sowania systemu transportu zbiorowego do obsługi osób
niepełnosprawnych [5].

Sondażowe badania ankietowe w Krakowie
W 2014 roku zostały przeprowadzone wśród osób niewidomych i słabowidzących ankietowe badania sondażowe,
których celem była ocena systemu transportu zbiorowego
w Krakowie [6 ]. Ankieta była przygotowana po konsultacjach z:
• osobami zajmującymi się orientacją przestrzenną
osób niewidomych i słabowidzących w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, przy ulicy Tynieckiej 6;
• osobami zarządzającymi transportem zbiorowym
w Krakowie;
• osobami niewidomymi i słabowidzącymi, które na co
dzień korzystają z transportu zbiorowego.
Konsultacje te pozwoliły na zawarcie w ankiecie ważnych problemów, z jakimi spotykają się obecnie osoby
z dysfunkcją wzroku podczas podróży po mieście autobusem lub tramwajem. Wskazały również na różne kwestie,
na które należy zwrócić uwagę, układając pytania.
Respondenci to:
• uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 6,
• absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 6,
• studenci z wadą wzroku z krakowskiego Studium
Masażu przy ul. Królewskiej 86,
• uczestnicy Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego
przy ul. Wybickiego 3a,
• osoby z wadami wzroku, które wyraziły chęć uczestnictwa w badaniu.
Grupa 117 badanych obejmowała osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku:
• osoby niewidome od urodzenia,
• osoby niewidome, które utraciły wzrok po urodzeniu
(ociemniałe),
• osoby słabowidzące.
W tabeli 1 przedstawiono podział respondentów ze
względu na uszkodzenie wzroku.

Tabela 1
Charakterystyka respondentów ze względu na uszkodzenie wzroku
Stopień niepełnosprawności

Liczba respondentów

Udział procentowy [%]

Osoba niewidoma

29

Osoba ociemniała

8

6,8

80

68,4

117

100

Osoba słabowidząca
Razem

22

24,8

W badaniu największą grupę stanowiły osoby słabowidzące. Stanowiły one około 68%. Osoby niewidome od
urodzenia stanowiły około 25%, a osoby, które utraciły
wzrok po urodzeniu około 7%. Wszystkie osoby biorące
udział w badaniu ankietowym korzystały i korzystają
z miejskiego transportu zbiorowego na co dzień.
Ze względu na bardzo małą liczę osób ociemniałych,
które brały udział w badaniu, i tym, że ich odpowiedzi
w większości były zgodne z odpowiedziami osób niewidomych od urodzenia, analizę przeprowadzono łącznie dla
tych dwóch grup.

Problemy w zlokalizowaniu przystanku
Należało wybrać maksymalnie dwa ze wskazanych czynników, które utrudniają osobie niewidomej i słabowidzącej
umiejscowienie przystanku, określeniu jego granic i wskazać inne czynniki, niewymienione w pytaniu. Wskazania
respondentów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Utrudnienia w zlokalizowaniu przystanku
Niewidomi
Lp.

Czynniki

Słabowidzący

Liczba
Udział
Liczba
Udział
odpowiedzi procentowy [%] odpowiedzi procentowy [%]

1.

Brak wiaty

23

35,4

35

31,5

2.

Przystanki podwójne

17

26,2

28

25,2

3.

Brak pasów o zmiennej
strukturze i kolorze

20

30,8

25

22,5

4.

Przystanek z zatoką

2

3,1

12

10,8

5.

Inne wskazania
respondentów

3

4,6

11

9,9

Z badania wynika, że dużą rolę odgrywa wiata przystanku. Brak wiaty, jako utrudnienie przy zlokalizowaniu
przystanku wskazało 35,4% niewidomych i 31,5% osób
słabowidzących. Jest to zatem duży problem zarówno dla
osób niewidomych, jak i słabowidzących. Wiata stanowi
charakterystyczny punkt odniesienia do zajęcia miejsca
w celu oczekiwania na środek transportu, wyznacza granicę
i wskazuje centralny punkt przystanku.
Przystanek podwójny jest dużym problemem dla osoby
z dysfunkcją wzroku, zwłaszcza dla osoby niewidomej (wskazanie 26,2% respondentów). Często osoba z dysfunkcją
wzroku w momencie, kiedy na przystanek wjeżdżają dwa
autobusy, nie jest w stanie usłyszeć tego drugiego. Skutkuje
to zwykle niezauważeniem swojego środka transportu i wymusza konieczność oczekiwania na kolejny. Trudno również
podjąć decyzję, w którym miejscu najlepiej oczekiwać na pojazd tak, by w momencie nadjechania tego właściwego mieć
czas na spokojne dostanie się do jego środka.
Problem powyższy po części mogłyby rozwiązać pasy
o zmiennej strukturze i kolorze, które pozwalają określić
granice i przestrzeń przystanku. Problem ich braku osoby
niewidome wskazują w 30,8%.
Inne odpowiedzi, które zostały podane przez osoby badane, to:
• słabe oświetlenie przystanku (2 osoby),
• zbyt małe nazwy przystanków (2 osoby),
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Tabela 4

• przystanek na wysepce (2 osoby),
• brak jakichkolwiek oznaczeń przystanku (1 osoba),
• brak informacji o nadjeżdżającym pojeździe na przy-

stanku na żądanie (1 osoba).

Najlepsze źródła informacji o rozkładzie jazdy i nadjeżdżającym pojeździe
Należało wskazać najlepsze źródło informacji o rozkładzie
jazdy. W tabeli 3 zestawiono wskazania respondentów.
Tabela 3

Sposób informowania o nadjeżdżającym pojeździe
Niewidomi

Słabowidzący

Liczba
odpowiedzi

Udział
procentowy
[%]

Liczba
odpowiedzi

Udział
procentowy
[%]

Komunikat z nadjeżdżającego pojazdu

11

29,7

21

25,9

2.

Komunikat z głośników
umieszczonych na
przystanku

24

64,9

56

70,4

3.

Inne wskazania respondentów

2

5,4

3

3,7

Lp.

Sposób informowania

1.

Najlepsze źródło informacji o rozkładzie jazdy
Niewidomi
Lp.

Źródło informacji
o rozkładzie jazdy

Słabowidzący

Inne odpowiedzi, które wskazywali badani, to:

Udział
Udział
Liczba
Liczba
procentowy
procentowy
odpowiedzi
odpowiedzi
[%]
[%]

1.

Rozkład kartkowy na przystanku

0

0

19

22,4

2.

Tablice LED umieszczone
na przystankach

0

0

17

20,0

3.

Rozkład internetowy

4

10,8

16

18,8

4.

Telefon komórkowy (aplikacja
na telefon)

18

48,6

18

21,2

5.

Infolinia organizatora transportu

0

0

0

0,0

6.

Ludzie stojący na przystanku

15

40,5

10

11,8

7.

Inne wskazania respondentów

0

0

5

5,9

Spośród badanych 48,6% osób niewidomych wskazało
aplikację na telefon komórkowy jako najlepsze źródło pozyskania informacji. W formie nagranych komunikatów mówionych przekazuje ona dokładnie godziny odjazdu poszczególnych linii autobusowej lub tramwajowej. Co ciekawe, kolejne 40,5% respondentów w celu sprawdzenia
rozkładu jazdy prosi o pomoc osoby znajdujące się na przystanku. Prawie 11% osób niewidomych korzysta z internetowego rozkładu jazdy.
Osoby słabowidzące wskazały jako najlepsze źródło informacji o odjeździe pojazdu standardowy kartkowy rozkład jazdy (22,4%). Jednym z oczekiwań wśród osób słabowidzących było to, aby na standardowych rozkładach stosować większą czcionkę, przez co staną się dla nich bardziej
czytelne. Niewiele mniej osób wskazało aplikację na telefon
(21,2%). Duża liczba osób słabowidzących (20%) korzysta
również z tablic LED. Zwróciły one uwagę na barwę.
Zaznaczyły, że kolor bursztynu jest dla nich najodpowiedniejszym do czytania komunikatów.
Kolejną kwestią, która była badana, to najlepszy dla
osoby z dysfunkcją wzroku sposób informowania o nadjeżdżającym pojeździe. Do wyboru były dwie odpowiedzi.
Zaznaczyć można było jedną lub podać swoją propozycję.
Wyniki zawiera tabela 4.
70,4% respondentów słabowidzących i 64,9% niewidomych wskazało odpowiedź: „Komunikat z głośników
umieszczonych na przystanku”. Jest to lepsze rozwiązanie
niż komunikat z pojazdu, ponieważ źródło dźwięku znajduje się cały czas w tym samym miejscu, dzięki czemu wiadomo skąd dochodzi i gdzie się najlepiej ustawić w celu jak
najlepszego odbioru.

• ekran z wyraźną informacją (2 osoby),
• pilot odczytujący numer nadjeżdżającego pojazdu

(2 osoby).

Problemy podczas wsiadania do pojazdu
W grupie problemów podczas wsiadania do pojazdu identyfikowano:
• czynniki utrudniające wsiadanie do pojazdu,
• ocenę sposobu oznakowania stopni pojazdu.
Należało wybrać maksymalnie trzy ze wskazanych
czynników, które utrudniają osobie niewidomej i słabowidzącej wsiadanie do pojazdu, i wskazać inne czynniki niewymienione w pytaniu. Wskazania respondentów przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Czynniki utrudniające wsiadanie do pojazdu
Niewidomi

Słabowidzący

Udział
Liczba
Liczba
procentowy
odpowiedzi
odpowiedzi
[%]

Udział
procentowy
[%]

Lp.

Czynniki

1.

Brak określonego punktu,
do którego podjeżdża pojazd

19

22,4

31

18,7

2.

Zajęcie odpowiedniego
miejsca przy wsiadaniu
do pojazdu

9

10,6

13

7,8

3.

Znalezienie przycisku
otwierania drzwi

30

35,3

48

28,9

4.

Trudności w znalezieniu drzwi

14

16,5

7

4,2

5.

Brak niskiej podłogi

8

9,4

23

13,9

6.

Brak zewnętrznego oświetlenia przestrzeni przyprogowej

3

3,5

36

21,7

7.

Inne wskazania respondentów

2

2,4

8

4,8

Aż 35,3% odpowiedzi osób niewidomych i 28,9% słabowidzących wskazywało kłopot z odnalezieniem przycisku otwierania drzwi. 22,4% odpowiedzi niewidomych
wskazywało brak określonego punktu, do którego podjeżdża pojazd. 16,5% osób niewidomych jako trzeci najczęstszy problem wskazało trudności w znalezieniu drzwi.
Natomiast 21,7% wskazań osób słabowidzących dotyczyło braku zewnętrznego oświetlenia przestrzeni przyprogowej.
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Inne problemy, które zostały wskazane przez respondentów podczas wsiadania:
• tłum ludzi, który utrudnia im dostanie się do pojazdu
(5 osób),
• brak pomocy ze strony kierowcy (3 osoby),
• zbyt szybkie zamykanie drzwi (1 osoba),
• słabo widoczny numer pojazdu (1 osoba).
• brak informacji o nadjeżdżającym pojeździe (1 osoba).

Można zaobserwować, że znajomość trasy przejazdu odgrywa bardzo dużą rolę w komforcie podróżowania komunikacją publiczną, gdyż aż 53,2% wskazuje ją jako powód
dobrej orientacji w trasie przejazdu. Kolejna przyczyna jest
oczywista, 29,1% kieruje się komunikatami głosowymi
w pojeździe.
W tabeli 9 przedstawione zostały przyczyny złej orientacji w trasie wskazywane przez respondentów.

Wskazania respondentów oceniające oznakowanie stopni w pojeździe przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 9

Tabela 6
Ocena oznakowania stopni w pojeździe
Niewidomi

Słabowidzący

Lp.

Ocena oznakowania
drzwi

1.

dobre

9

24,3

29

36,3

2.

złe

28

75,7

51

63,8

Liczba
odpowiedzi

Udział
procentowy
[%]

Udział
procentowy
[%]

Liczba
odpowiedzi

Prawie 76% respondentów niewidomych i około 64%
osób słabowidzących źle ocenia oznakowanie stopni w pojeździe.

Problemy podczas podróży
W grupie problemów podczas podróży identyfikowano:
• orientację w trasie pojazdu i przystankach,
• uzasadnienie dobrej orientacji,
• uzasadnienie złej orientacji.
Odpowiedzi na pytanie, czy podczas podróży osoba badana dobrze jest zorientowana, w którym miejscu trasy się
obecnie znajduje i jaki będzie następny przystanek, przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7

Przyczyny złej orientacji w podróży
Lp.

Wskazania respondentów
Brak zapowiedzi przystanków

44

81,5

2.

Częste zmiany tras linii

3

5,5

3.

Zbyt cicha zapowiedź przystanków

7

13,0

Należy podkreślić, że u wszystkich ankietowanych pojawiały się te same trzy odpowiedzi. Zdecydowana większość
(81,5%) za przyczynę złej orientacji w trasie wskazała brak
zapowiedzi głosowej kolejnego przystanku. Drugim istotnym utrudnieniem są zbyt ciche komunikaty głosowe informujące o kolejnych przystankach (13%).

Problemy podczas wysiadania z pojazdu
Należało wybrać jeden z trzech wskazanych czynników,
które utrudniają osobie niewidomej i słabowidzącej wysiadanie z pojazdu, lub wskazać inne czynniki, niewymienione
w pytaniu. Wskazania respondentów przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10
Czynniki utrudniające wysiadanie z pojazdu
Niewidomi
Lp.

Lp.

Słabowidzący

Udział
Ocena orientacji w podróży
Liczba
Liczba
procentowy
odpowiedzi
odpowiedzi
[%]

Udział
procentowy
[%]

1

dobra

13

35,1

50

62,0

2

zła

24

64,9

30

38,0

64,9% niewidomych i 38% słabowidzących nie są w stanie zorientować się, jaki będzie następny przystanek i w którym miejscu trasy się obecnie znajdują.
W tabeli 8 przedstawione zostały uzasadnienia dobrej
orientacji w trasie wskazywane przez respondentów.
Tabela 8
Przyczyny dobrej orientacji w podróży
Lp.

Liczba odpowiedzi

Udział procentowy [%]

1.

Znam trasy i miasto

34

53,2

2.

Komunikaty głosowe

18

29,1

3.

Tablice z nazwą przystanków

7

11,3

4.

Pytam pasażerów

2

3,2

5.

Korzystam z listy przystanków
w telefonie

2

3,2

24

Wskazania respondentów

Udział
procentowy [%]

1.

Czynniki

Ocena orientacji respondentów podczas podróży
Niewidomi

Liczba
odpowiedzi

Słabowidzący

Liczba
odpowiedzi

Udział
procentowy
[%]

Liczba
odpowiedzi

Udział
procentowy
[%]

1.

Różna lokalizacja
przycisku otwierania
drzwi

21

51,2

36

46,2

2.

Problem z trafieniem
do drzwi wyjściowych

10

24,4

3

3,8

3.

Brak zewnętrznego
źródła światła na przestrzeni przyprogowej

5

12,2

28

35,9

4.

Inne wskazania
respondentów

5

12,2

11

14,1

Z badań wynika, iż największy problem stanowi odnalezienie przycisku otwierania drzwi, na co wskazało aż 51,2%
respondentów niewidomych i 46,2% słabowidzących. Jako
drugi czynnik u osób słabowidzących wskazany został brak
zewnętrznego źródła światła na przestrzeni przyprogowej
– 35,9%, a u osób niewidomych problem z trafieniem do
drzwi wyjściowych – 24,4%.
Inne problemy, które napotykają osoby niewidome i słabowidzące, to:
• nie ma problemu z wysiadaniem (6 osób),
• różne miejsca zatrzymania się pojazdu (4 osoby),
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Tabela 12

• duże odległości zatrzymania się autobusów od kra•
•
•
•

wężnika (3 osoby),
brak wyraźnego oznaczenia przycisku otwierania
drzwi (2 osoby),
za wysokie schody (2 osoby),
mało czasu na opuszczenie pojazdu (1 osoba),
tłok (1 osoba).

Oceny skrajnego niezadowolenia z transportu zbiorowego
Aby zidentyfikować oceny skrajnego niezadowolenia z trans
portu zbiorowego, poproszono respondentów o wskazanie
trzech najgorszych rzeczy, które kojarzą im się z transportem
zbiorowym w Krakowie. Było to pytanie otwarte. Zostało
wybrane dziewięć najczęściej wymienianych odpowiedzi.
Wyniki przedstawiono w tabeli 11 i na rys. 1.
Tabela 11
Oceny skrajnego niezadowolenia z transportu zbiorowego
Niewidomi
Lp.

Wskazania respondentów

Słabowidzący

Udział
Udział
Liczba
Liczba
procentowy
procentowy
odpowiedzi
odpowiedzi
[%]
[%]

1.

Słabo oznaczone schody/próg

1

1,1

7

4,7

2.

Zatłoczenie

14

15,2

42

28,4

3.

Zbyt ciche komunikaty
głosowe

5

5,4

6

4,1

4.

Brak komunikatów o nadjeżdżającym pojeździe

5

5,4

6

4,1

5.

Brak komunikatów głosowych

23

25,0

9

6,1

6.

Mała punktualność

6

6,5

6

4,1

7.

Brud/nieprzyjemny zapach

0

0,0

10

6,8

8.

Słabe oznakowanie przycisku
otwieranie drzwi

7

7,6

0

0,0

9.

Stary tabor

3

3,3

9

6,1

Rys. 1. Oceny skrajnego niezadowolenia z transportu zbiorowego

Propozycje poprawy transportu zbiorowego
dla zwiększenia poziomu zadowolenia
Niewidomi [%]
Lp. Wskazania respondentów

Słabowidzący [%]

Udział
Liczba
Liczba
procentowy
odpowiedzi
odpowiedzi
[%]

Udział
procentowy
[%]

1.

Komunikat głosowy o nadjeżdżającym pojeździe

10

10,9

13

9,6

2.

Udźwiękowienie rozkładów
jazdy

8

8,7

5

3,7

3.

Ustalenie punktów zatrzymana się pojazdu

7

7,6

0

0,0

4.

Poprawa oznakowania
pojazdów (tablice LED kolor
bursztynu)

0

0,0

13

9,6

5.

Pomoc ze strony kierowców
w informowaniu i otwieraniu
drzwi

2

2,2

7

5,2

6.

Większa głośność/jakość
komunikatów głosowych

12

13,0

4

3,0

7.

Zwiększenie liczby pojazdów
z komunikatami głosowymi

16

17,4

16

11,9

8.

Zwiększenie częstotliwości
kursowania pojazdów na
liniach

4

4,3

13

9,6

9.

Usytuowanie przycisków
otwierania drzwi w tym
samym miejscu

2

2,2

8

5,9

10.

Większa liczba niskopodłogowych pojazdów

4

4,3

8

5,9

11.

Lepsze oświetlenie schodów
wyjściowych w pojazdach

0

0,0

8

5,9

12.

Lepsze oznaczenia fakturowe
przystanków

6

6,5

5

3,7

1

1,1

7

5,2

13. Unowocześnienie taboru

Można zauważyć, że zarówno niewidomi, jak i słabowidzący wskazują zatłoczenie w pojazdach jako przyczynę
niezadowolenia z podróży (15,2% osób niewidomych
i 28,4% osób słabowidzących). U osób niewidomych aż
25% wskazało na brak komunikatów głosowych. Jest to
bardzo istotne dla nich ułatwienie podczas podróży. Trzecim
złym skojarzeniem dla osoby niewidomej jest słabe oznakowanie przycisku otwierania drzwi (7,6%).
Dla osób słabowidzących oprócz zatłoczenia z transportem zbiorowym w Krakowie kojarzy się jeszcze brud i nieprzyjemny zapach (6,8%) oraz brak komunikatów głosowych i stary tabor, na co wskazało po 6,1% respondentów.

Propozycje poprawy transportu zbiorowego dla zwiększenia
poziomu zadowolenia
Identyfikując możliwości poprawy transportu zbiorowego,
poproszono respondentów o wskazanie propozycji działań do
podjęcia przez organizatora transportu, które według ankietowanych mogłyby podnieść poziom zadowolenia z podróży
osób niewidomych i słabowidzących. Było to pytanie otwarte. Wyniki przedstawiono w tabeli 12 i na rys. 2.
Osoby niewidome (17,4%) i słabowidzące (11,9%) najczęściej sugerowały, aby zwiększyć liczbę pojazdów z komunikacją głosową. Druga sugestia osób niewidomych
również dotyczyła komunikacji dźwiękowej. Jednak 13%
respondentów, którzy nie widzą, sugeruje, aby poprawić jakość i zwiększyć głośność tak, aby bez problemu można
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Rys. 2. Propozycje poprawy transportu zbiorowego dla zwiększenia poziomu zadowolenia

było usłyszeć zapowiedź najbliższego przystanku. Trzecie
wskazanie dotyczy również informacji głosowej. Prawie
10,9% respondentów niewidomych zasugerowało, aby
wprowadzić komunikaty głosowe o nadjeżdżającym pojeździe.
Osoby słabowidzące sugerują, aby poprawić oznakowania pojazdów głównie poprzez wyraźniejsze tablice LED
(9,6%), zwiększyć częstotliwość pojazdów na liniach (9,6%)
i wprowadzić komunikaty głosowe o nadjeżdżającym pojeździe (9,6%).

Podsumowanie
Artykuł miał na celu przedstawienie problemów, z którymi
najczęściej stykają się podczas podróży środkami transportu zbiorowego osoby niewidome i słabowidzące. Za pomocą metody badawczej, jaką jest ankieta, wśród osób z dysfunkcją wzroku sprawdzony został poziom zadowolenia
z systemu transportu zbiorowego w Krakowie.
Podstawą do identyfikowania problemów i ocen były
badania sondażowe przeprowadzone wśród osób niewidomych i słabowidzących. Badano problemy w zlokalizowaniu przystanku, najlepsze źródła informacji o rozkładzie
jazdy i nadjeżdżającym pojeździe, problemy podczas wsiadania do pojazdu, podczas podróży i wysiadania oraz oceny
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skrajne niezadowolenia i zadowolenia z miejskiego transportu zbiorowego.
Z badania ankietowego oraz z rozmów z osobami niewidomymi i słabowidzącymi można wywnioskować, że transport zbiorowy w Krakowie staje się powoli coraz bardziej
im przyjazny. Ogólna ocena zadowolenia w skali 1–10 wynosi 6.
Zarówno niewidomi, jak i słabowidzący zwracają uwagę
na komfort podróży, jeśli w pojeździe funkcjonuje informacja głosowa. Zaznaczają równocześnie, że spora liczba pojazdów nie jest w nią wyposażona, a jakość odtwarzanych
dźwięków nie jest na odpowiednim poziomie, przez co często nie są w stanie jej usłyszeć. Oczekują również zapowiedzi głosowych na przystankach, co ułatwi im pozyskanie
informacji o nadjeżdżającym pojeździe czy też sprawdzenie
rozkładu jazdy bez konieczności proszenia innej osoby o pomoc.
Dla osób słabowidzących dużą rolę odgrywają tablice
LED. Zwracają one uwagę na ich czytelność, a głównie barwę. Zależałoby im, aby była ona mniej jaskrawa w części
pojazdów. Najlepiej, aby tablice LED posiadały odcień
bursztynu.
Problemem jest też przycisk otwierania drzwi. Jego różne lokalizacje (brak standaryzacji taboru), oznakowania lub
słabe oznakowania sprawiają osobie z dysfunkcją wzroku
wiele problemów w odnalezieniu go.
Osoby z dysfunkcją wzroku proszone o wymienienie
przyczyn największego niezadowolenia w podróżowaniu
wskazują zatłoczenie pojazdów utrudniające im wsiadanie
i wysiadanie z pojazdu oraz brak informacji głosowych
w wielu pojazdach i na przystankach. Osoby niewidome
wskazują jako kolejne słabe oznakowanie przycisku otwierania drzwi. We wskazaniach propozycji działań do podjęcia przez organizatora transportu, które według ankietowanych mogłyby podnieść poziom zadowolenia z podróży
osób niewidomych i słabowidzących, wskazano zwiększenie
liczby pojazdów z komunikacją głosową, lepszą jakość komunikatów głosowych w pojazdach i wprowadzenie komunikatów głosowych na przystankach.
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Od Redakcji
Europejska Strategia Rowerowa
W czerwcu 2017 roku, na międzynarodowej konferencji Velo-City w Arnhem-Nijmegen (Holandia), w obecności Violety Bulc – Europejskiej Komisarz Transportu – zaprezentowano Europejską Strategię Rowerową.
Zaproponowano w niej kierunki działań do 2030 roku. Dokument ten ma
służyć jako inspiracja dla przyszłej strategii opracowanej przez Komisję
Europejską. Około 1000 osób uczestniczyło w procesie formułowania
strategii, jednak główna grupa ekspercka składała się 27 członków reprezentujących 15 organizacji rządowych i pozarządowych, środowisk
akademickich i biznesu.
Przy odpowiednim wsparciu, strategia ma duży potencjał do zmiany
stylu europejskich nawyków transportowych, a także ma szanse pomóc
osiągnąć Unii Europejskiej inne, kluczowe cele społeczno-gospodarcze,
w tym: zwalczanie zmian klimatycznych, tworzenie miejsc pracy, poprawę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Dokument został
przygotowany na podstawie dotychczasowej polityki UE dotyczącej ruchu rowerowego z szeregiem obecnie potrzebnych i zalecanych działań.
Obejmują one m.in.:
• uwzględnienie ruchu rowerowego we wszystkich istotnych programach finansowanych przez Unię Europejską;
• ustanowienie ogólnoeuropejskich ram politycznych i głównych
zasad dla rozwoju infrastruktury rowerowej;
• włączenie EuroVelo – europejskiej sieci tras rowerowych do
transeuropejskich sieci transportowych;
• integrację nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów, m.in. w przepisach dotyczących regulacji pojazdów, np. uwzględnienie ruchu rowerowego w systemie
pomagającym kierowcy utrzymanie prędkości;
• redukcję podatku VAT z tytułu zakupu roweru dla państw członkowskich;
• utworzenie Rowerowego Punktu Koordynacyjnego w celu koordynacji i wdrożenia strategii dla ruchu rowerowego na szczeblu UE;
• ujednolicenie kluczowych wskaźników skuteczności działań na
rzecz ruchu rowerowego na szczeblu europejskim.
Zrealizowanie celów zapisanych w strategii pozwoliłoby na:
• zwiększenie korzyści ekonomicznych związanych z ruchem rowerowym o prawie 50% (513–760 mld EUR),
• utworzenie dodatkowych 225 tys. miejsc pracy związanych
z ruchem rowerowym,
• zwiększenie o 50% do 2030 r., dziennych podróży realizowanych rowerem (160–240 mln),
• zmniejszenie o połowę liczby rowerzystów zabitych w przeliczeniu na 100 milionów km.

Aby osiągnąć powyższe cele, inwestycje UE w projekty w zakresie
ruchu rowerowego powinny zostać podwojone w dwóch kolejnych budżetach Komisji, tj. wzrosnąć do 3 mld EUR w latach 2021–2027 i do
6 mld EUR w latach 2028–2034. Wielu interesariuszy z dziedziny mobilności UE wezwało do opracowania oficjalnej strategii UE w zakresie
ruchu rowerowego, która powinna zostać włączona do programu prac
Komisji na 2018 roku lub w kolejnych inicjatywach.
Pełna wersja oraz podsumowanie ENG są dostępne pod tym linkiem
https://ecf.com/eu_cycling_strategy
Opracowała: Sabina Puławska-Obiedowska

Polbus PKS wprowadza bezpłatne przejazdy
Od 1 września 2017 r. Polbus PKS wprowadził nową ofertę dla seniorów. Wszystkie osoby, które ukończyły 70. rok życia będą mogły
bezpłatnie korzystać ze wszystkich połączeń operatora. Wystarczy
okazać dowód osobisty i cieszyć się zwolnieniem z opłat w podróży
do kilkudziesięciu miejscowości z Wrocławia. Krzysztof Balawejder,
prezes Polbus PKS, tak uzasadnił decyzję: Jesteśmy po podsumowaniu finansowym pierwszego półrocza 2017 r., w którym osiągnęliśmy
pokaźny zysk. Uważam, że jest to najlepszy moment, by podzielić
się nim z naszymi pasażerami. Wybór padł na seniorów, gdyż wiadomo, że ceny biletów mogą ograniczać możliwości przemieszczania
się dla osób powyżej 70. roku życia. Chcemy tym samym pomóc
seniorom, by łatwiej mogli podróżować do swoich dzieci, wnuków,
do lekarza, jak również otworzyć przed nimi szansę na wycieczki
w celach turystycznych.
Oferta jest szczególnie atrakcyjna, biorąc pod uwagę, iż do tej pory
seniorzy korzystający z usług Polbusu nie mogli liczyć na żadne zniżki.
Pomysł przewoźnika został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa z propozycją, by zarządy innych spółek odpowiadających
za transport zbiorowy zastanowiły się nad wprowadzeniem tego typu
bezpłatnych usług w swoich ofertach. Jak skorzystać ze zniżki? Żeby
skorzystać z bezpłatnego przejazdu nie potrzeba wyrabiać żadnej dodatkowej karty lub innego dokumentu. Wystarczy pojawić się na dworcu
i wsiąść do autobusu.
Polbus swoją ofertę dla seniorów wprowadza na przejazdy z Wrocławia do kilkudziesięciu miejscowości na wszystkie swoje połączenia,
również te dalekobieżne. Oznacza to, że z Wrocławia za darmo seniorzy
będą mogli dostać się aż do kilkudziesięciu miejscowości na poniższych
liniach (wymienione tylko większe miasta):
• na linii Wrocław–Karpacz: Strzegom, Bolków, Jelenia Góra, Kowary, Karpacz;
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• na linii Wrocław–Zielona Góra: Środa Śląska, Lubin, Polkowice,
Nowa Sól, Zielona Góra;
• na linii Wrocław–Hrubieszów: Opole, Lubliniec, Częstochowa,
Jędrzejów, Kielce, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów,
Ożarów, Annopol, Kraśnik, Lublin, Chełm, Hrubieszów;
• na linii Wrocław–Jakuszyce: Jaroszów, Strzegom, Bolków, Jelenia Góra (jak na linii do Karpacza) + Szklarska Poręba, Jakuszyce.
Autobusami komunikacji podmiejskiej można się dostać z Wrocławia do: Sobótki, Środy Śląskiej, Oleśnicy, Twardogóry i Jelcza-Laskowic.
Polbus PKS dysponuje obecnie ponad 150 autobusami i busami.
Zarządza dworcami autobusowymi we Wrocławiu, Oleśnicy i Środzie
Śląskiej. Spółka wkrótce zamierza kupić nowe autobusy, które wykorzysta do transportu podmiejskiego i turystycznego.
Opracowała: Janina Mrowińska

Najwolniejsze miasta w Polsce
Specjaliści systemu Yanosik opublikowali średnie prędkości osiągane
w największych miastach w Polsce. Na podstawie danych z systemu sprawdzono, jak kształtowała się w okresie wakacyjnym średnia
prędkość w największych miastach w Polsce. W analizie wzięto pod
uwagę dni robocze w godzinach 7:00–18:00. Dało to pogląd na sytuację, jaka panuje w polskich miastach podczas letnich miesięcy. Jak
się okazuje, w niektórych przypadkach jest ona diametralnie inna niż
w okresie wiosennym. Zestawienie średnich prędkości w lecie i na
wiosnę oraz różnic prędkości w tych okresach przedstawiono w poniższej tabeli.

Podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego w czołówce najwolniejszych miast na pierwszym miejscu znalazł się Wrocław ze średnią prędkością na poziomie 39 km/h, następnie Kraków – tam kierowcy poruszali się średnio 40 km/h oraz Gdańsk, gdzie odnotowano
średnią prędkość sięgającą niemal 42 km/h. Wysoko w rankingu
uplasował się Lublin – średnia prędkość dla tego miasta to blisko
43 km/h, a także Poznań – powyżej 43 km/h i Szczecin – ponad
44 km/h. Najszybszym miastem w okresie letnim okazały się Katowice, gdzie kierowcy średnio przemieszczali się z prędkością sięgającą 51 km/h. Zaskakująca jest także pozycja Warszawy w rankingu.
Stolica Polski znalazła się na przedostatnim miejscu co oznacza, że
latem Warszawiacy mogli cieszyć się znacznie lepszą przepustowością dróg niż np. we Wrocławiu. Średnia prędkość w Warszawie
kształtowała się na poziomie 45 km/h, z podobną prędkością (nieco poniżej 45 km/h) poruszali się bydgoszczanie oraz mieszkańcy
Łodzi. Dotychczas Warszawa, Łódź czy Katowice zwykle zajmowały
pierwsze miejsca w rankingu najwolniejszych miast. Sezon wakacyjny znacznie przetasował całą klasyfikację. Może mieć to związek
z wyjazdem mieszkańców na wakacje.
W lecie największy przyrost prędkości wystąpił w Warszawie, Lublinie i Krakowie, a najmniejszy w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu.
Specjaliści systemu Yanosik przeanalizowali także sytuację kierowców w centrach miast. Średnie prędkości w centrach miast w lipcu
i sierpniu 2017 r. wyniosły:
• Kraków 26,5 km/h,
• Poznań 26,6 km/h,
• Łódź 27,5 km/h,
• Warszawa 28,4 km/h,
• Szczecin 28,8 km/h,
• Wrocław 29,7 km/h,
• Gdańsk 30,1 km/h,
• Bydgoszcz 31,3 km/h,
• Lublin 34,5 km/h,
• Katowice 36,4 km/h.
W niektórych przypadkach prędkość diametralnie spadła w stosunku do pozostałego obszaru miasta. Najwolniej w centrum jeździ
się w Krakowie, następnie w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu. W miastach tych średnia prędkość jest poniżej
30 km/h. Nieco szybciej jeździ się w Gdańsku i Bydgoszczy. Miastami o najszybszym centrum w sezonie letnim okazały się Katowice
oraz Lublin.
Opracowała: Danuta Schwertner

28

