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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Urszula Duda
Overview of kiss and ride zones signs in selected countries
Abstract: Kiss and ride zone signs have been determined in legal
regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries
mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms.
However they cannot be used as a measure to punish against the
law behavior of drivers. To make drivers use kiss and ride zones properly, together with K+R pictograms, also no parking road signs are
applied. Thus there is also indication of legal regulation concerning
parking in these special zones. In this article author shows possibilities of kiss and ride zones marking in selected countries. There are
included examples of measures from several countries. This article
is complemented with the list of pictograms that are used to mark
kiss and ride zones in different countries. In the article Polish kiss and
ride zones signs have been considered in reference to formal issues.
Several examples of kiss and ride signs in our country have been presented. It is also emphasized that areas of the kiss and ride zone are
provided as well with the Polish road sign, B-35. The article describes several examples of these zones in different Polish cities.
Key words: kiss and ride, K+R, travel behaviors, interchanges
Irena Fryc, Adam Więcko
The impact of bicycle lighting on road safety
Abstract: The popularity of the bicycle use in transportation during
daily trips such as commuting to work, school, shopping or during
tourist trips to the areas outside cities is increasing. The use of the
bicycle is also inscribed into prevailing fashion for eco-friendly lifestyle and it has been recognized as an excellent way of recreation.
Unfortunately, with the increasing popularity of bicycles, the number of road accidents involving them is also growing. These accidents are caused by failure to follow the traffic rules and regulations,
lack of proper lighting of roads and roadsides and poor visibility of
road cyclists. In order to increase the traffic safety, each particular
country in the EU is having rules for use of bicycles and mandatory
requirements for bicycle lighting equipment. Therefore, while planning to bike in another country bicycle’s users should have proper
bicycle lighting equipment. The article contains an analysis of the
requirements of the mandatory lighting bicycle equipment in different EU countries. The article also revealed the existence of the
impact of bicycle lighting rules on the number of road bicycle accidents, in particular country.
Key words: bicycle, bicycle lamps, headlamps, reflective elements,
traffic safety
Artur Budzowski
Problem of Cracow’s International Railway Connections in the Context of
the Plan of Sustainable Development of the Public Transport
Abstract: The problem of international connections between
Małopolska and neighbouring regions has been brought up due
to the unfavourable changes of the offer, resulting with resignation of passengers from the railway transport. In order to illustrate
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the changes in the offer of long-distance and local passenger trains crossing the south border of Poland, the timetables of the last
20 years have been analyzed. It has been noted that during last
few years the number of connections between Southern Poland and
neighbouring countries, especially Slovakia, has been dramatically
decreased. Review on law acts and government documents determining frames organisation of international railway transport services
in Poland has been carried out. In particular, the consequences of
the Plan of sustainable development of the public transport in the
range of communication network in interregional and international
passenger railway transport have been outlined. It has been proven, that one of the reasons of the decrease of the offer quality is
deteriorating condition of the Polish railway infrastructure. Basing
on results of inspection of current modernisation and revitalisation
processes conducted on selected railway lines, some opportunities of
the international connections development between Poland and the
Czech Republic, as well as Slovakia have been proposed. The improvement of the current situation needs comprehensive solutions, e.g.
wide subsidizing of domestic and trans border interregional express
connections have been indicated.
Key words: rail transport, international transport, interregional
connections, Central Europe
Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
Quality of transport services and its components – theoretical academic approach
Abstract: The article presents considerations concerning quality
of transport services. Definition of the quality – which meaning in
the context of economical development is enhanced and evolved
- is a starting point for the consideration. A quality, including quality of transport services, nowadays is becoming something more
than only level of meeting customer’s requirements. This approach – presenting quality in reference to the economy – is insufficient in the times of sustainable development. This is why, while
defining quality of transport services, not only economical but also
ecological and social aspects are taken under consideration. This
change of approach to the transport quality is presented in the
article. Besides, analysis of quality feature’s, determined in the literature on the subject – significant from the quality of transport
services point of view – has been presented. There are different
proposed sets of features describing quality of public transport services. Their analysis contributes with the consideration that many
a time proposed specifications have many elements in common
and differences are related most of all with the way of combination
some features in one - synthetic feature, and also with excluding
some features considered as less significant or including rarely
applied or specific features. Usually, presented sets of features of
public transport services are coincident with the economical approach and take under considerations features important from the
passengers’ point of view.
Key words: public transport, quality, transport quality, quality attributes
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Przegląd stosowanego w wybranych
krajach oznakowania stref kiss and ride1
Streszczenie. Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie
państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można
jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkowników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu,
w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie.
Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przedstawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania
stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na
przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam
sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and
ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjonujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod
względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowania. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce
również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju.
Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w różnych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
Słowa kluczowe: kiss and ride, K+R, zachowania komunikacyjne, węzły
przesiadkowe

Wprowadzenie
Na potrzeby analizy zagadnienia zebrano informacje dotyczące oznakowania stref kiss and ride w wybranych lokalizacjach na świecie. Przeanalizowano możliwości prawne
i zasady, jakimi kierują się zarządcy infrastruktury kiss and
ride w wybranych do analizy państwach (Czechy, Holandia,
Polska).
Kryterium wyboru państwa stanowiła dostępność informacji na temat możliwości i zasad prawnych dotyczących
oznakowania stref kiss and ride w danym kraju.
Wyodrębniono dwa rodzaje oznakowania stref kiss and
ride:
1. oznakowanie stref kiss and ride uregulowane prawnie
(wzór znaków kiss and ride pionowych/poziomych określony w akcie prawnym definiującym wzory znaków
drogowych obowiązujących w danym kraju),
1
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Główne cele funkcjonowania systemów kiss and ride oraz próbę zdefiniowania pojęcia strefy kiss and ride przedstawiono w artykule: Duda U., Starowicz W., Strefy
krótkiego postoju kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 12.

Urszula Duda
mgr inż., Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład
Systemów Komunikacyjnych, e-mail:
urszulaa.duda@gmail.com

2. oznakowanie stref kiss and ride nieuregulowane prawnie
(znaki pionowe i poziome, którymi oznakowano strefy
w danej lokalizacji zostały zaprojektowane przez zarządców instytucji, przy których strefy te funkcjonują).
Opis sposobu oznakowania stref kiss and ride w każdym
omawianym kraju prowadzono w dwóch wyodrębnionych
wcześniej grupach. Zastosowano następujący schemat:
1. Regulacje prawne dotyczące oznakowania dróg w danym kraju.
2. Przykłady możliwego oznakowania, stosowanego wg
prawa.
3. Fotografie przedstawiające zastosowanie oznakowania
w praktyce.

Uregulowane prawnie oznakowanie kiss and ride
na przykładzie Czech
W prawie czeskim wzory znaków drogowych obowiązujących na terenie państwa określa Rozporządzenie nr
30/2001[1]. Rozporządzeniem nr 247/2010 [2] z 12 sierpnia 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie nr 30/2001
wprowadzono znak IP 13e Parkoviště K+R (Parking K+R).
Stosuje się go do oznakowania wszystkich stref kiss and ride
funkcjonujących w Czechach. Wzór znaku 13e przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1.
Znak IP 13e Parkoviště K+R
stosowany w Czechach do oznakowania
stref kiss and ride
Źródło: [2]

Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono oznakowanie strefy
kiss and ride funkcjonującej przy stacji praskiego metra
przed i po wprowadzeniu obowiązującego w całym kraju
znaku IP 13e Parkoviště K+R.

Fot. 1.
Oznakowanie strefy kiss and ride
przy stacji metra Opatov w Pradze
w Czechach przed wprowadzeniem
znaku 13e Parkoviště K+R
Źródło: http://cs.wikipedia.org/
autor: sesar
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Fot. 2.
Oznakowanie strefy kiss and ride
przy stacji metra Opatov w Pradze
w Czechach po wprowadzeniu
znaku 13e Parkoviště K+R
Źródło: mapy Google (13.05.2014)

Oznakowanie kiss and ride nieuregulowane prawnie
na przykładzie Holandii
W Holandii kwestia dotycząca oznakowania stref kiss and
ride pozostaje nieuregulowana prawnie, stąd nieprawidłowe zachowanie użytkowników w strefach tak nazwanych
nie może być karane przez organy wyznaczone do kontroli
ruchu. Aby wymusić odpowiednie zachowania uczestników
ruchu, w strefach oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub
postoju, obowiązujące prawnie (odpowiadające polskim
znakom B-35 i B-36) [3]. Holenderskie znaki dotyczące
parkowania przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

Rys. 2. Znak E1 Parkeerverbod
odpowiadający polskiemu
znakowi B-35 – zakaz postoju

Rys. 3. Znak E2 Verbod stil te staan
odpowiadający polskiemu znakowi
B-36 – zakaz zatrzymywania się

Źródło: [4]

Źródło: [4]

Na fotografii 3 przedstawiono zastosowanie znaku E1
w strefie kiss and ride.

Fot. 3. Zastosowanie znaku E1 Parkeerverbod w strefie kiss and ride na parkingu P+R przy
stacji kolejowej Oss w Holandii
Źródło: mapy Google (15.05.2014)

Strefy kiss and ride są stosowane w wielu lokalizacjach na
terenie Holandii, ale ich nazewnictwo i oznakowanie nie jest
jednolite. Oprócz używanego powszechnie terminu kiss and
ride pojawiają się w nazewnictwie pochodne tego określenia
w języku holenderskim. Według autorów [3] do oznakowania
stref kiss and ride w Holandii najczęściej stosowany jest znak,
który zaprojektowano na wzór oficjalnego znaku E12, stosowanego w przypadku parkingów park and ride. Obydwa znaki
zostały przedstawione na rysunkach 4 i 5.

4

Rys. 4. Znak E12 stosowany
w Holandii do oznaczania parkingów
park and ride

Rys. 5. Znak K+R stosowany do
oznaczania stref kiss and ride,
zaprojektowany na wzór znaku E12

Źródło: [3]

Źródło: [3]

Przykład zastosowania ww. znaku K+R do oznakowania strefy kiss and ride w Holandii przedstawiono na fotografii 4.

Fot. 4. Oznakowanie strefy kiss and ride przy stacji kolejowej Wezep w Holandii
Źródło: [5]

Inne znaki stosowane w Holandii do oznaczania stref
kiss and ride przedstawiono na fotografiach 5 i 6.

Fot. 5. Oznakowanie strefy kiss and
ride przy szkole podstawowej
w Enschedew Holandii

Fot. 6.Oznakowanie strefy kiss and
ride przy szkole podstawowej
w Vught w Holandii

Źródło: [5]

Źródło: [5]

Przykłady oznakowania stref kiss and ride w wybranych
krajach na świecie
Różnego rodzaju oznakowanie nieuregulowane prawnie
występuje w strefach kiss and ride na całym świecie. Na
potrzeby analizy zagadnienia w [6] opracowano przegląd
oznakowania stref kiss and ride ilustrowany przykładami
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z następujących krajów: Australii, Austrii, Belgii, Czech,
Danii, Holandii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Polski,
Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych
i Tajwanu. Zidentyfikowano przykłady oznakowania w następujących lokalizacjach: przy fabrykach, portach lotniczych, stacjach kolei tradycyjnej, stacjach szybkiej kolei

oraz przy szkołach, najczęściej podstawowych. Na poniższych rysunkach 6–31 przedstawiono wybrane przykłady
zestawionego [6] oznakowania. Są to w większości fotografie wykonane przez użytkowników Internetu, co świadczy
przede wszystkim o licznym występowaniu stref kiss and
ride w miastach na całym świecie.

Rys. 12. Oznakowanie strefy kiss
and go przy szkole podstawowej
w Belgii
Autor: nieznany

Rys. 13. Oznakowanie strefy kiss
and ride w Brukseli w Belgii
Autor: Lumixbx
Źródło:http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Kiss_and_ride_signs#mediaviewer/File:Bruxelles-Kiss_
and_Ride-001.jpg

Rys. 6. Oznakowanie strefy kiss
and go przy szkole podstawowej
Sandringham East Primary School
w Melbourne w Australii

Rys. 7. Oznakowanie strefy kiss and ride przy
szkole podstawowej w Strathfield w Australii

Źródło:http://webwinkel.octopusplan.be/
product.php?id_product=120

Rys. 8. Oznakowanie strefy kiss
and ride przy stacji kolejowej
w Wolfsbergu w Austrii

Rys. 9. Oznakowanie strefy kus en weg
(kiss and ride) przy stacji kolejowej
w Harelbeke w Belgii

Rys. 14. Oznakowanie strefy kiss and good- Rys. 15. Oznakowanie strefy tút en d’r út
bye w porcie lotniczym Aalborg w Danii
(kiss and ride) przy szkole podstawowej
Autor: nieznany
w Oude Bildtzijl w Holandii

Autor: Sandringham East Primary School
Źródło:http://www.sepsnews.com /2014/03/21/
dear-parents-students-and-friends-55/

Autor: Holger Born
Źródło:http://www.fotocommunity.de/pc/
pc/display/20924130

Autor: Strathfield Municipal Council
Źródło:https://www.strathfield.nsw.gov.au/home/residents/
roads-footpaths-and-traffic/road-safety/kiss-and-ride-zones

Autor: Tom Lesaffer
Źródło:http://www.lesaffer.be/nl/overpeinzingen-11.htm

Źródło:http://www.travelandtourworld.com/news/
article/kiss-n-goodbye-sign-at-aalborg-airport-a-hiton-social-media/

Autor: harry
Źródło:http://www.wegenforum.nl/viewtopic.
php?f=118&t=18594&start=30

Rys. 17. Oznakowanie strefy zoen & zoef
(kiss and ride) przy szkole podstawowej
w Ravenstein
Autor: Pascal Van Hecke
Źródło:https://www.flickr.com/photos/pascal/
2632535526/in/photostream/

Rys. 10. Oznakowanie strefy kiss
and ride przy szkole podstawowej
w Belgii

Autor: MvanWunnik
Źródło:http://www.flickr.com/photos/martin_vw/13805294423/in/photostream/

Rys. 11. Oznakowanie strefy kus en
rij (kiss and ride) przy szkole podstawowej w Belgii

Autor: lokalepolitie.be
Źródło:http://www.lokalepolitie.be/verkeerskrak/wist-je-dat/70-schoolomgeving.html

Rys. 16. Oznakowanie strefy zoen & zoef
(kiss and ride) przy szkole podstawowej
w Noordwijk
Autor: Jeff Derksen JB
Źródło:http://joepderksen.blogspot.com/search?q=zoef

Rys. 18.
Oznakowanie
strefy kiss and go
w Dudelange
w Luksemburgu

Autor: Christoph
Kühnemund
Źródło:http://www.zlv.
lu/spip/spip.php?article11245
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Rys. 21. Oznakowanie strefy
kiss and fly w porcie lotniczym w Chicago w Stanach
Zjednoczonych
Autor: Evan[Bu]
Źródło:https://foursquare.com/v/
kiss-n-fly/4c3259c73896e21e1f67e890/photos

Rys. 19. Oznakowanie strefy kiss Rys. 20. Oznakowanie strefy kiss and ride
and ride przy stacji Sky Train
przy stacji kolejowej w Kapsztadzie
(LRT) w Vancouver w Kanadzie
w Republice Południowej Afryki
Autor: Dawn Lamont
Źródło:https://www.flickr.com/photos/87397405@N00/38326168/

Rys. 22. Oznakowanie
strefy kiss and fly
w porcie lotniczym
w Bolonii we Włoszech

Autor: Dean Hutton
Źródło:http://www.2point8.co.za/photography/
iportraits/iphone_portraits_07img_3296.jpg/

Autor: Tricia Torgeson
Źródło:http://www.bologna-airport.it/uk/car-parks/?IDFolder=1202&LN=UK

Rys. 23. Oznakowanie strefy kiss
and ride przy stacji szybkiej kolei
THSR Hsinchu w Zhubei w Tajwanie
Autor: David
Źródło:http://photos.taiwanguide.org/index.php/signs/DSCF8016

Rys. 27. Oznakowanie strefy kiss and
ride przy stacji kolejowej w Guelph
Autor: nieznany
Źródło: http://www.guelphtribune.ca/news/
changes-at-guelphs-go-station/

Rys. 24. Oznakowanie strefy kiss Rys. 25. Oznakowanie strefy kiss and Rys. 26. Oznakowanie strefy kiss and go
and ride przy stacji kolejowej
go przy szkole podstawowej w Sydney przy szkole podstawowej w Leduc
Autor: Notre Dame School
w Melbourne
Autor: TriciaTorgeson
Autor: Coral Musgrave
Źródło:
Źródło: http://travellingcoral.wordpress.
https://www.travelblog.org/Photos/4731854
com/2014/04/02/melbourne-yaraville-andwillilamstown-by-train-boat-and-plane/

Źródło: http://nd.starcatholic.ab.ca/files/2010/03/
Notre-Dame-Kiss-and-Go-Zones.pdf

Rys. 28. Oznakowanie strefy kiss and ride
przy stacji kolejowej Goleta
Autor: moonjazz
Źródło: https://www.flickr.com/photos/moonjazz/5552940003/in/photostream/

Poprzez przeprowadzone w [6] zestawienie wykazano,
że pomimo braku informacji na ten temat w literaturze fachowej, strefy kiss and ride są częstym elementem systemów
transportowych miast. Strefy kiss and ride tworzy się najczęściej przy dużych generatorach ruchu dowozowego, takich
jak: dworce kolejowe, terminale portów lotniczych oraz
szkoły podstawowe. Dominującymi w propagowaniu idei
oraz tworzeniu systemów kiss and ride są: Australia, Stany
Zjednoczone i Holandia.

Rys. 29. Oznakowanie strefy
kiss and ride przy stacji
kolejowej w Offenburgu

Autor: Schplock
Źródło: http://schplock.wordpress.
com/ 2009/08/04/kiss-and-ride/
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Rys. 30. Oznakowanie strefy
kiss and ride przy wejściu
do fabryki samochodów
Volkswagen w Uitenhage

Autor: JonkerFourie
Źródło: http://portelizabethdailyphoto.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

Rys. 31. Oznakowanie
strefy kiss and go
w Northern Territory

Autor: Alice Springs
Źródło:http://creedsinoz.wordpress.
com/2012/05/01/
signage-graffiti-and-other-things

Oznakowanie stref kiss and ride w Polsce
W Polsce wzory znaków i sygnałów drogowych oraz tabliczek
uszczegóławiających określa załącznik do Rozporządzenia
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków
i sygnałów drogowych [7]. Nie został w nim zawarty znak
stosowany do oznakowania stref kiss and ride. W związku
z tym są one oznakowane za pomocą specjalnie do tego celu
zaprojektowanych piktogramów, natomiast jeśli są to strefy
zorganizowane przy drogach publicznych, dodatkowo z uzupełnieniem w postaci znaku B-35 – zakaz postoju, który
w Polsce formalnie reguluje czas postoju samochodów w wyznaczonych do tego celu miejscach.
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Poniżej przedstawiono przykłady oznakowania stref kiss
and ride w Krakowie (fot. 7) i Wrocławiu (fot. 8).

Rys. 33.
Znak B-35 – zakaz postoju
z informacją o czasie
obowiązywania zakazu
Źródło: [8]

Rys. 34.
Znak B-35 – zakaz postoju z informacją
o dozwolonym czasie postoju
Źródło: [8]

Fot. 7. Oznakowanie strefy kiss and
ride zlokalizowanej w Krakowie,
przy pętli autobusowo-tramwajowej Krowodrza Górka

Fot. 8. Oznakowanie strefy kiss and
ride zlokalizowanej we Wrocławiu,
przy hotelu Radisson Blu
Źródło: M. Szpórnóg

Według oceny autora, aby strefa oznakowana w ww.
sposób spełniała warunki wynikające z definicji strefy i założeń systemu kiss and ride, powinna m.in.:
• mieć odpowiednie oznakowanie: znak B-35 – zakaz
postoju z ewentualną tabliczką uszczegóławiającą,
• mieć wyznaczony obszar bądź miejsca postojowe.

Źródło: materiały własne

Strefy krótkiego parkowania oznakowane znakiem B-35
zakaz postoju
W polskich miastach i miejscowościach zachowania komunikacyjne polegające na „podwożeniu” i „odbieraniu”
pasażerów odbywają się głównie w obrębie takich generatorów ruchu jak dworce kolejowe, autobusowe oraz szkoły podstawowe, choć nie nazywa się tych miejsc strefą kiss
and ride. Są to strefy krótkiego parkowania, które pełnią tę
samą funkcję co strefy kiss and ride. Do ich oznakowania
stosuje się w Polsce sam znak B-35 – zakaz postoju [8]:
(…) znak B-35 stosuje się także w miejscach, w których – ze
względu na warunki ruchu – należy umożliwić krótkotrwałe
unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia pasażera przed takimi obiektami jak: urzędy, instytucje, budynki
użyteczności publicznej itp.
Znak B-35 obowiązujący w Polsce przedstawiono na rysunku 32.

Rys. 32.
Znak B-35 – zakaz postoju
Źródło: [8]

Według [8]: znak B-35 – zakaz postoju – stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na
drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.
(...) Jeżeli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to na znaku
lub na tabliczce pod znakiem podaje się godziny obowiązywania
(…). Jeżeli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy
niż 1 minuta, na znaku należy umieścić napis określający czas
dopuszczonego postoju. Przykłady znaku B-35 z informacją
o okresie obowiązywania zakazu oraz dozwolonym czasie
postoju przedstawiono na rysunkach 33 i 34.

Przykład tego rodzaju stanowić może m.in. strefa funkcjonująca w okolicy dworca kolejowego w Poznaniu. Jest to obszar zorganizowany wprost przy wejściu do starego budynku
poznańskiego dworca. Wyznaczona została na pasie ruchu,
w oddzieleniu od ruchu ogólnego, zaaranżowanym za pomocą
podłużnej wyspy dzielącej. Ruch dowozowy do dworca został
posegregowany. Z drugiej strony wyspy dzielącej zorganizowano przestrzeń dla autobusów i busów prywatnych.
Oznakowanie strefy stanowią: znaki B-35 – zakaz postoju z tabliczkami: T-26 (wskazującą lokalizację strefy),
T-24 (informującą, że pozostawiony pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela) oraz znaki B-35 malowane na
jezdni w obszarze obowiązywania zakazu postoju. Sposób
organizacji strefy przy dworcu kolejowym w Poznaniu
przedstawiono na fotografiach 9 i 10.
Kolejnym przykładem jest strefa objęta zakazem postoju zlokalizowana przy dworcu kolejowym i galerii handlowej w Tczewie. Zorganizowano ją w zatoce przy ulicy
Pomorskiej, biegnącej wzdłuż skweru pomiędzy dworcem
kolejowym a galerią handlową. Oznakowanie strefy stanowi znak B-35 – zakaz postoju z tabliczką określającą dopuszczalny czas postoju w strefie oraz dozwolony sposób
parkowania. Sposób organizacji ww. strefy przedstawiono
na fotografiach 11 i 12.

Fot. 9. Strefa objęta zakazem postoju działająca przy dworcu kolejowym w Poznaniu
Źródło: mapy Google (06.08.2014)
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Fot. 10. Oznakowanie strefy objętej zakazem postoju przy dworcu kolejowym w Poznaniu
Źródło: mapy Google (06.08.2014)

Kwestię sposobu oznakowania stref kiss and ride (w szcze
gólności stosowanego wzoru, piktogramu, symboliki i języka, w którym zapisane jest hasło przewodnie), należałoby
poddać pod dyskusję. Jest to element, który może mieć
wpływ przede wszystkim na rozpoznawalność oznakowania przez tych użytkowników systemu transportowego,
którzy mają swój udział w ruchu dowozowym. To z kolei
jest czynnikiem decydującym o prawidłowym wykorzystaniu stref, co determinuje prawidłową pracę systemu
kiss and ride.
Rozpatrując obiektywnie obie możliwości, należy zauważyć, że formalne oznakowanie stref kiss and ride przyswajane jest na poziomie teoretycznej nauki przepisów ruchu drogowego, co zwiększa prawdopodobieństwo dobrego rozpoznania oznakowania przez wszystkich kierowców
danego państwa. Natomiast oznakowanie niejednolite, zastosowanie piktogramów i wyróżniających się haseł sprawia, że oznakowanie jest wyraziste i nie powinno pozostać
niezauważone.

Fot. 11. Strefa objęta zakazem postoju przy dworcu /galerii handlowej w Tczewie
Źródło: mapy Google (17.08.2014)

Fot. 12. Strefa objęta zakazem postoju przy dworcu /galerii handlowej w Tczewie
Źródło: mapy Google (17.08.2014)

Podsumowanie
Sposób i wzór oznakowania stosowanego w strefach kiss and
ride organizowanych przy różnego rodzaju generatorach
ruchu dowozowego na świecie nie jest jednolity. Co więcej,
niejednolite jest również oznakowanie stref tego typu, stosowane w poszczególnych krajach. Ujednolicenie oznakowania przeprowadzono tylko w państwach, w których wzór
znaku stosowany do oznakowania stref kiss and ride został
uznany jako oficjalnie obowiązujący. W pozostałych przypadkach, jak wykazano poprzez zestawienie przykładów
oznakowania stref kiss and ride na świecie, strefy tego rodzaju oznakowane są za pomocą piktogramów, rysunków,
kombinacji słownych, różnego rodzaju pochodnych idiomu
kiss and ride w języku angielskim bądź oficjalnym języku
danego państwa.
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Bezpieczeństwo rowerzystów
a oświetlenie roweru1

Streszczenie. Rower staje się coraz częściej używanym środkiem transportu, zarówno w trakcie codziennych podróży np. dojazdy do pracy,
szkoły, czy też po zakupy, jak i w podczas turystycznych wycieczek po
terenach zamiejskich. Niestety wraz ze wzrostem popularności rowerów
rośnie również liczba wypadków drogowych z ich udziałem. Przyczyną
tych wypadków jest nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, brak
odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz słabe oznakowanie i widoczność poruszających się po drodze rowerzystów. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu rowerowego, poszczególne kraje UE regulują przepisami warunki użytkowania rowerów. Przepisy te uwzględniają między
innymi to, że rower używany jest o różnych porach dnia i w zmiennych
warunkach pogodowych. Na terenie poszczególnych krajów UE istnieją różnice w wymaganym obowiązkowym wyposażeniu roweru w sprzęt
oświetleniowy. Różnice te są związane z liczbą elementów oświetleniowych i ze sposobem ich mocowania oraz wymaganiami stawianymi parametrom świetlno-technicznym używanego osprzętu oświetleniowego.
W związku z tym, udając się z Polski w podróż do innego państwa,
użytkownicy rowerów powinni zadbać o ich odpowiednie wyposażenie
w sprzęt oświetleniowy, obowiązujący na terenie danego kraju UE. W artykule wskazano także na istnienie związku pomiędzy zasadami oświetlenia roweru a bezpieczeństwem rowerzystów.
Słowa kluczowe: rower, lampy rowerowe, oświetlenie pozycyjne, elementy odblaskowe, bezpieczeństwo ruchu

Wprowadzenie
Jazda na rowerze w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej popularnych sportów, a na świecie co roku produkuje się około 135 milionów rowerów [1]. W miastach
oraz poza nimi powstają liczne ścieżki rowerowe, z których
korzystają tysiące osób. Ze względu na ciągle zwiększające
się korki w wielkich miastach coraz więcej osób dojeżdża
codziennie rowerem do pracy [2,3]. Rower jest najbardziej
praktyczną i najczystszą ekologicznie [4] alternatywą samochodu i uzupełnieniem transportu publicznego. Polskie
miasta konkurują między sobą w inwestycjach infrastruktury
rowerowej, a głównym parametrem plasującym je w rankingu jest długość posiadanych ścieżek rowerowych. Wychodząc
naprzeciw potrzebom ludzi, chcących używać rowerów np.
w centrach dużych miast, stworzono np. system „Bike and
Ride” [5, 6]. Możliwe też jest przewożenie rowerów pociągami [7], zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Niestety wraz ze wzrostem popularności rowerów
rośnie również liczba wypadków drogowych z ich udziałem.
Według statystyk policyjnych [8] w roku 2013 na terenie
1
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Polski rowerzyści uczestniczyli w 4723 wypadkach drogowych, w których zginęło 317 osób, a rany odniosły 4573 osoby. Do większości z tych zdarzeń, bo aż do 4012, doszło na
terenie zabudowanym i zginęło w nich 185 osób. Natomiast
na terenie niezabudowanym było 711 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, a liczba ofiar śmiertelnych
wyniosła aż 132 osoby. Przyczyną tych wypadków było nieprzestrzeganie prawidłowych zasad ruchu drogowego, brak
odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz słabe oznakowanie i poruszających się po drodze rowerzystów, tj. niewystarczająca z punktu widzenia kierowców aut osobowych
widoczność rowerzystów [8,9]. Problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby ofiar
wśród użytkowników dróg są jednym z priorytetowych zagadnień społecznych na terenie Unii Europejskiej. Parlament
Europejski w swoim dokumencie „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020”
wzywa państwa członkowskie, aby do 2020 roku zmniejszyły o połowę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego jest etapem realizacji długofalowej, europejskiej polityki określanej jako „Wizja Zero”. Zero zabitych na drogach jest jednym z 10 najważniejszych celów,
które zostały przedstawione w przyjętym w marcu 2011
roku dokumencie: „Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i oszczędnego systemu transportu”.
W Polsce opracowany został dokument „Strategia Rozwoju
Kraju 2020”. Zakłada on, że przygotowane i realizowane
będą programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, połączone z pracami nad poprawą stanu infrastruktury
oraz kampaniami informacyjno-edukacyjnymi, w zakresie
zasad ruchu drogowego oraz promocji bezpiecznych zachowań na drodze. Opracowany został też rządowy „Narodowy
program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013–2020”.
Dokument ten przyjęto uchwałą nr 5/2013, przez Krajową
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w dniu 20 czerwca
2013 roku. Z informacji zawartych w tym opracowaniu wynika, że pomimo tego, iż rowerzyści stanowią w Polsce jedynie
1% uczestników ruchu drogowego, to stanowią około 8% zabitych i 9% ciężko rannych ofiar wypadków drogowych. Ten
wynik skłania do przeprowadzenia porównania liczby wypadków drogowych z udziałem rowerzystów na terenie poszczególnych krajów UE. Porównanie to zawarte zostało w opracowaniu [10] Candappa N., et al. „Safety Basic Facts 2012”.

9

Transport miejski i regionalny 01 2015
Liczba wypadków drogowych z udziałem rowerzystów
na terenie krajów UE
We wszystkich krajach UE co roku ginie blisko dwa tysiące
rowerzystów. Procentowy udział śmiertelnych wypadków
drogowych z udziałem rowerzystów, do których dochodzi
w nocy i o zmierzchu, w stosunku do ogólnej liczby wypadków śmiertelnych, na terenie poszczególnych państw
UE, w 2010 roku przedstawiony został na rysunku 1, stanowiącym opracowanie własne danych [10] pochodzących
z raportu Candappa N., et al. „Safety Basic Facts 2012”.

kraj członkowski UE

Rys. 1. Procentowy udział śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, do
których dochodzi w nocy i o zmierzchu, w stosunku do ogólnej liczby wypadków śmiertelnych,
na terenie poszczególnych państw UE

Pomimo tego, że właściwie zaprojektowane i zrealizowane oświetlenie drogowe powinno w porze nocnej zapewnić użytkownikom dróg komfort widzenia oraz bezpieczeństwo [11], mamy do czynienia z dużą liczbą wypadków drogowych zachodzących w nocy i o zmierzchu.
Oświetlenie jest jednym z podstawowych warunków, od
którego zależy bezpieczeństwo rowerzysty [12]. Z istnienia tego wpływu zdawano sobie sprawę już od momentu,
kiedy John Kemp Starley skonstruował w roku 1885 pojazd „Rover Safety Cycle”. Światła pozycyjne roweru,
w postaci lampy naftowej, były komercyjnie dostępne już
w roku 1868 i producenci rowerów zaczęli je dołączać jako
wyposażenie dodatkowe wytwarzanych pojazdów [13].
Wraz z rozwojem technologii źródeł światła pojawiały się
lampy o coraz większym strumieniu świetlnym, tym samym zapewniające lepszą widoczność oświetlanego nimi
pojazdu. Pod koniec XIX wieku użytkownicy pojazdów
drogowych mogli wybierać spośród lamp ze źródłami olejowymi (lampy naftowe), elektrycznymi (lampy żarowe)
oraz gazowymi (lampy karbidowe lub acetylenowe). Ze
względu na stosunkowo niską cenę oraz bardzo dobre parametry fotometryczne największą popularnością, aż do
II wojny światowej, cieszyły się lampy acetylenowe. Z czasem ceny lamp żarowych dorównały cenom gazowych
i w efekcie wyparły je aż do początków XXI, kiedy to masowa produkcja diod elektroluminescencyjnych LED o wysokiej skuteczności świetlnej spowodowała, że oprawy żarowe stały się coraz mniej popularne [14]. Dodatkowo
trwałość, krótki czas załączania oraz małe wymiary diod
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LED uzasadniają ich zastosowanie w lampach rowerowych. Lampa rowerowa nie jest jedynym elementem
oświetlenia, w jaki wyposażany jest rower. Szczególnie
zmierzch jest niebezpieczną porą do jazdy na rowerze.
Zdarza się, że kierowcy aut zbyt późno dostrzegają rowerzystę, aby mieć możliwość wykonania bezpiecznego manewru. Stosunek liczby rowerowych wypadków śmiertelnych zaistniałych w nocy i o zmierzchu do ich liczby w ciągu dnia (rys. 1) na terenie Grecji wynosi ponad 50%,
a w Polsce 37%, co jest jedną z największych jego wartości
w Europie. Do refleksji nad wpływem oświetlenia na bezpieczeństwo ruchu drogowego skłania to, że w Wielkiej
Brytanii stosunek ten wynosi 23%, a w Niemczech 19%.

Wpływ oświetlenia na bezpieczeństwo rowerzysty
Bezpieczne prowadzenie pojazdu, a co za tym idzie ograniczenie liczby wypadków, w dużej mierze zależy od dostatecznie szybkiego i dokładnego spostrzegania zjawisk
występujących na drodze. Jakość widzenia na drodze jest
funkcją wielu czynników. Powszechnie uważa się, że najważniejszą rolę odgrywają: ostrość widzenia, próg czułości kontrastowej, pole i kąt widzenia, tj. związana z nim
zdolność oceny odległości, zdolność rozróżniania kształtów po zmroku, wrażliwość na olśnienie oraz rozpoznawanie barw. W fizjologii widzenia podstawową wielkością
charakteryzującą proces widzenia jest wielkość określana
widzialnością. Definiuje się ją jako oddalenie od warunków progowych widzenia. Ilościowo jest ona stosunkiem
wartości obranego parametru np. kontrastu w warunkach badanych do wartości tego parametru w warunkach
progowych. Zwiększenie widzialności skutkuje polepszeniem jakości widzenia, a tym samym bezpieczeństwa na
drogach. Widzialność drogi i obiektów znajdujących się
na niej zależy przede wszystkim od poziomu natężenia
oświetlenia jezdni, poziomu i rozkładu luminancji obserwowanych obiektów i poziomu adaptacji wzroku kierowcy [15]. Dzięki zdolności wzroku do przystosowania się do
światła i ciemności, zwanej adaptacją, można prowadzić
pojazd zarówno w nocy, jak i w dzień. Podczas jazdy nocą
kierowca narażony jest na dodatkowe czynniki pogarszające jakość widzenia. Należą do nich między innymi:
ograniczony czas obserwacji obiektów drogowych, ograniczone pole widzenia kierowcy, względnie duże rozmiary obiektów drogowych i obserwacja otoczenia pojazdu
przy niskich poziomach luminancji. Do najtrudniejszych
manewrów kierowcy w nocy zaliczyć można wymijanie
i omijanie. Wynika to z tego, że kontury zbliżającego
się pojazdu są niewidoczne, a w bezpośredniej odległości oślepiają kierowcę reflektory. Olśnienie jest groźnym
czynnikiem nie tylko ze względu na ograniczenie widoczności, ale również ze względu na tendencję osoby olśniewanej do zbyt długiego zatrzymywania wzroku na źródle
światła, czemu może towarzyszyć skręcenie kierownicy
w stronę pojazdu olśniewającego [16]. W związku z tym
stosowane lampy oświetleniowe nie powinny powodować
olśniewania uczestników ruchu. Parametry lamp rowerowych muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy. Na
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terenie poszczególnych krajów UE istnieją różnice w wymaganym obowiązkowym wyposażeniu roweru w sprzęt
oświetleniowy. Różnice te są istotne z punktu widzenia
liczby i sposobu mocowania oraz wymagań stawianych
parametrom świetlno-technicznych używanego osprzętu
oświetleniowego tj. lamp oświetlenia pozycyjnego oraz
elementom odblaskowym roweru.

Wymagania użytkowe dotyczące lamp rowerowych
Lampa rowerowa musi kierować strumień świetlny w taki
sposób, aby pozostali użytkownicy drogi nie doznawali
olśnienia. Cecha ta jest podstawą konstrukcji optycznej
lampy. Nowoczesne projekty seryjnie produkowanych
świateł rowerowych osiągają wartości strumienia oprawy
rzędu 1500 lm, zatem umiejętne wyznaczenie granicy
światło-cień jest konieczne do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich poruszających się po drogach publicznych. Dodatkowo wartość strumienia świetlnego lampy,
a zarazem długości wiązki świetlnej, nie jest formalnie
ograniczona, ale powinna osiągać wartość satysfakcjonującą użytkownika przy założeniu, że nie może powodować
olśnienia czy dezorientacji innych uczestników. Wymagana
jest także możliwości zmiany ilości strumienia świetlnego,
uwzględniającego różne warunki oświetleniowe panujące podczas pracy urządzenia: użytkowanie w otoczeniu
oświetlenia drogowego, poza zabudowaniami, przy zachmurzeniu, jak również ze względu na oszczędność związaną z mniejszym poborem prądu przy zmieszonym strumieniu świetlnym. Lampa ta musi jak najdłużej świecić.
Zasilanie bateryjne powinno umożliwić świecenie pełnym
strumieniem, w zależności od temperatury otoczenia, do
kilku godzin. Istotnym zagadnieniem jest także możliwość
stosowania trybu migającego, który zwiększa widoczność
użytkownika poruszającego się w warunkach dużego natężenia ruchu w ciągu dnia oraz po zmroku. Światło pulsujące zaznacza w szczególny sposób obecność nietypowego
uczestnika ruchu drogowego, pozwalając na wcześniejsze
dostrzeżenie go oraz zareagowanie w odpowiedni sposób. Jednakże światło takie utrudnia rozpoznanie prędkości oraz odległości rowerzysty. Ograniczenie strumienia
świetlnego emitowanego przez lampy z diodami dużych
mocy, w trybie migającym, jest konieczne ze względu na
możliwość dezorientowania innych uczestników ruchu
drogowego [17].
Konwencja o ruchu drogowym
Przepisy dotyczące oświetlenia rowerowego kraje Unii
Europejskiej ustalają na podstawie artykułu 44 konwencji wiedeńskiej z 1968 roku [18]. Według tej konwencji
w oświetleniu roweru wymagane jest światło barwy białej
lub żółtej selektywnej z przodu pojazdu, a czerwonej z tyłu,
gdzie musi się znaleźć również czerwone światło odblaskowe (fot. 1). Pojęcie barwy białej i żółtej selektywnej zdefiniowane zostało w tekście EKG ONZ [19].
Na terenie Polski przepisy dotyczące rowerowego
oświetlenia aktywnego i odblaskowego regulowane są
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku: Prawo o ruchu dro-

Fot. 1. Wymagane oświetlenie roweru według konwencji wiedeńskiej

gowym, Dz. U. z 2012 poz. 1137. Według § 51 ust. 1 pkt
tej ustawy pojazdy nie posiadające świateł mijania, drogowych lub do jazdy dziennej, muszą używać od zmierzchu
do świtu świateł, które stanowią ich podstawowe wyposażenie, ponadto § 53 ust. 1 mówi o wyposażeniu roweru
w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub
żółtej selektywnej, a § 53 ust. 1a dopuszcza możliwość demontażu świateł, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do
ich używania [20]. Zatem konstrukcja mocowania powinna umożliwiać szybki montaż, jak i demontaż lampki za
pomocą uchwytu przykręcanego lub w inny prosty sposób,
na przykład za pomocą naciąganych gumowych mocowań.
W § 56 ust. 1 pkt 1 mówi się o światłach pozycyjnych oraz
światłach odblaskowych, które powinny być widoczne
w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co
najmniej 150 metrów oraz o dopuszczeniu migających
świateł pozycyjnych. Położenie świateł nie wyżej niż 1500
milimetrów i nie niżej niż 250 milimetrów od powierzchni
jezdni zdefiniowane zostało w § 56 ust. 1 pkt 2. Dodatkowo
rozporządzenie 262 w § 56 ust. 1 pkt 5 brzmi: „światła
czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe
(żółte selektywne) – z tyłu”.
Zdecydowana większość państw UE nie posiada, dodatkowo we własnym zakresie, rozbudowanych przepisów dotyczących oświetlenia rowerowego. Obowiązujące na ich
terenie przepisy wcale lub jedynie w niewielkim stopniu,
regulują techniczne aspekty lamp rowerowych. Przykła
dowo w Polce nie określono częstotliwości migania świateł
rowerowych. Zwyczajowo przyjmuje się, że nie powinny
one dezorientować innych uczestników ruchu drogowego,
zatem muszą mieć inną częstotliwość niżeli: sygnały ostrzegawcze (w tym przykładowo służb ratowniczych od 0,5Hz
do 1,5 Hz) [18], światła kierunku jazdy (od 0,5 Hz do 1,5
Hz) [21], urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (od
0,25 Hz do 2 Hz) [22], światła awaryjnego sygnału stopu
(od 1 Hz do 4 Hz) [18]. W tabeli 1 oraz tabeli 2 zestawiono
informacje dotyczące wymagań co do oświetlenia pozycyjnego i odblaskowego roweru, obowiązujące na terenie
większości państw członkowskich UE. Tabele te stanowią
opracowanie własne danych pochodzących z raportu
Candappa N., et al. „Traffic Safety Basic Facts 2012”. Z danych tych wynika, że jedynie Niemcy, Wielka Brytania
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Tabela 1
Przepisy dotyczące rowerowego oświetlenia pozycyjnego
Światła aktywne (pozycyjne)
Kiedy jest wymagane

Barwa przednie

Barwa tylne

Sposób mocowania

Wartość strumienia świetlnego
lub informacja o percypowaniu
oświetlenia

Światła migające

Austria

całą dobę

biała lub żółta

czerwona

do roweru

dozwolone tylko tylne

światłość min. przód roweru 100 cd,
a tył 1 cd

Belgia

od zmierzchu do świtu oraz przy
widoczności poniżej 200m

biała

czerwona

do roweru, ubrań,
kasku

dozwolone przód i tył

tylne światło w nocy ma być widoczne
z odległości min. 100 m

biała

czerwona

-

-

-

Bośnia
od zmierzchu do świtu oraz przy
i Hercegowina ograniczonej widoczności w dzień
Bułgaria

Regulacje prawne wymagają od wszystkich pojazdów wyposażenia w „odpowiednie” oświetlenie.

Dania

od zmierzchu do świtu oraz przy
ograniczonej widoczności w dzień

biała

czerwona

do roweru

dozwolone zarówno z przodu,
jak i z tyłu z częstotliwością
co najmniej 200 razy na min

światła widoczne z odległości 300 m
oraz brak efektu olśnienia innych
użytkowników drogi

Finlandia

od zmierzchu do świtu oraz przy
ograniczonej widoczności w dzień

biała lub żółta

czerwona
(tylna lampa nie
jest obowiązkowa)

do roweru na wys.
(0,3÷1,3) m nad
drogą

zakazane

brak efektu olśnienia innych
użytkowników drogi

Francja

w nocy oraz przy ograniczonej
widoczności w dzień

biała lub żółta

czerwona

Islandia

w ciemności oraz przy ograniczonej
widoczności

biała

czerwona

-

-

-

Irlandia

całą dobę (mogą nie świecić, gdy
rower jest prowadzony lub w czasie
postoju)

biała lub żółta

czerwona

do roweru

dozwolone zarówno z przodu,
jak iż z tyłu

przód roweru ma być widoczny
z „odpowiedniej odległości”, a tył
z odległości 500 stóp tj. 152,4 m

Włochy

całą dobę

biała

czerwona

-

-

-

Łotwa

w nocy oraz przy ograniczonej
widoczności w dzień

biała

czerwona

-

-

-

Litwa

w ciemności

biała

czerwona

-

-

-

Holandia

od zmierzchu do świtu oraz w złych
biała lub żółta
warunkach pogodowych w ciągu dnia

czerwona

do roweru lub na
ubraniu, tylne światło zakazane
na wys. (26÷120) cm

białe widoczne z przodu, czerwone
z tyłu, bez efektu olśnienia innych
użytkowników drogi

Polska

od zmierzchu do świtu, w tunelach

biała lub żółta
selektywna

czerwona

na wysokości
(0,25÷1,5) m nad
jezdnią

dozwolone przód i tył

oba światła oświetlone światłami
drogowymi powinny być widoczne
w nocy z min. 150 m

Rumunia

całą dobę

biała

czerwona

do roweru

-

-

Słowenia

całą dobę

biała

czerwona

do roweru

-

-

Szwecja

całą dobę

biała lub żółta

czerwona

do roweru

dozwolone tył, migające min.
200 razy na min

strumień świetlny świateł umożliwiający odpowiednią widoczność
z odległości 300 m

Szwajcaria

całą dobę

biała

czerwona

do roweru

-

brak efektu olśnienia innych
użytkowników drogi

Ukraina

Podczas jazdy nocą oraz w warunkach ograniczonej widoczności rower musi mieć zamontowane i włączone światła.

oraz Republika Czeska precyzują szczegółowo wymagania
dotyczące oświetlenia rowerowego. Jednocześnie w tych
państwach można zaobserwować niższy wskaźnik (rys. 1)
rowerowych wypadków śmiertelnych, w warunkach niskiej
widoczności niż w pozostałych państwach UE. W związku
z tym można rozważyć zagadnienie, czy istnieje związek
pomiędzy liczbą wypadków drogowych z udziałem rowerzystów a stosowanym na terenie danego kraju oświetleniem roweru.

Oświetlenie rowerowe obowiązujące na terenie Niemiec
Najbardziej rozbudowane przepisy (norma StVZO §67)
dotyczące oświetlenia rowerowego (fot. 2) obowiązują na
terenie Niemiec [23]. W normie tej zawarto informacje (tabela 3) dotyczące oświetlenia aktywnego tj. świateł pozycyjnych oraz oświetlenia odblaskowego rowerów. Ponadto
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dozwolone tylko jako dodatek
do świateł ciągłych

wszystkie lampy używane w pojazdach na terenie Niemiec
nie mogą powodować olśnienia innych uczestników ruchu
drogowego. W związku z tym ich układy optyczne, muszą
ograniczać strumień świetlny lampy emitowany w określone zakresy kątowe (rys. 2). Należy używać lamp nie
powodujących olśnienia innych użytkowników drogi, tj.
lamp z tzw. odcięciem (rys. 3). Środek stożka światła lampy
przedniej padający na płaszczyznę wertykalną w odległości
5 metrów od lampy musi znajdować się maksymalnie w połowie wysokości źródła światła (rys. 2). Wyraźna granica
światła i cienia występuje, gdy na wertykalnej płaszczyźnie
pomiarowej oddalonej o 10 metrów od urządzenia, powyżej 3,4° od punktu o największym natężeniu oświetlenia,
natężenie wynosi maksymalnie 2 lx. Tylne światło musi
być umiejscowione nie niżej niż 250 milimetrów nad powierzchnią jezdni.
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Tabela 2
Przepisy dotyczące oświetlenia odblaskowego roweru
Oświetlenie odblaskowe
Przednie

Tylne

Na kołach/oponach

Na pedałach

Wymagane oświetlenie odblaskowe w Austrii nie dotyczy rowerów wyścigowych.
Austria

białe

czerwone

na każdym z kół żółty odblask o pow. min. 20 cm2 lub na oponach
umieszczone pierścienie odblaskowe

dwa żółte na każdy

Belgia

białe

czerwone (różniące się barwą
od pozycyjnego)

wymagane odblaski widoczne z boku

wymagane

Bośnia
i Hercegowina

nie wymagane

czerwone

nie wymagane

po jednym żółtym lub pomarańczowym

Bułgaria

stwierdzenie, że „światła odblaskowe są wymagane”

Dania

białe

na każdym z kół żółty odblask lub na oponach umieszczone pierścienie
odblaskowe

dwa żółte światła widziane z tyłu

Finlandia

czerwone

Poniższe wymagania dla rowerów powyżej 10 kg. Przednie i tylne światło umieszczone na wys. (300÷1200) mm nad jezdnią.
białe

czerwone

na każdym z kół żółty odblask

po jednym żółtym na każdy

Francja

białe

czerwone

pomarańczowe na kołach

pomarańczowe na każdym

Islandia

białe

czerwone

żółte lub białe montowane na szprychach

żółte lub białe na każdym

Irlandia

nie wymagane

czerwone widoczne z odległości
99 m

nie wymagane

nie wymagane

Włochy

Nakaz posiadania świateł odblaskowych z przodu i z tyłu pojazdu.

Łotwa

nie wymagane

nie wymagane

dwa pomarańczowe odblaski na kołach z obu stron

nie wymagane

Litwa

nie wymagane

czerwone

widoczne z obu stron pomarańczowe odblaski

nie wymagane

Holandia

nie wymagane

czerwone

białe lub żółte na kołach

cztery pomarańczowe

nie wymagane

co najmniej jedno czerwone
(kształt inny niż trójkąt)

nie wymagane (dozwolone światła na kołach i pierścienie na oponach)

nie wymagane (dozwolone)

Polska
Rumunia
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria
Ukraina

W Rumunii obowiązują od zmierzchu do świtu. Wymagane jest noszenie ubrań z elementami odblaskowymi.
białe

czerwone

nie wymagane

nie wymagane

białe

czerwone

żółte na obu kołach

nie wymagane

białe

czerwone

żółte lub białe widoczne z boku

nie wymagane

białe

czerwone

nie wymagane

światła o pow. min 5 cm2 (nie wymagane
w rowerach z pedałami zatrzaskowymi)

pomarańczowe widoczne z boku

nie wymagane

o rozmiarze min. 10 cm2, widoczne z min. 100 m
białe

czerwone

Tabela 3
Wymagania, dotyczące oświetlenia rowerowego zawarte w normie StVZO §67
Oświetlenie aktywne (światła pozycyjne)

Oświetlenie odblaskowe

Rower musi być wyposażony w przednie oraz tylne lampy zasilane z prądnicy 6V/3W. Rowery
wyścigowe poniżej 11 kg są zwolnione z tego obowiązku w przypadku, gdy używane w nich są
lampy zasilane bateryjnie. Wymagane jest użycie przedniego światła barwy białej. Urządzenie
musi być zamontowane stabilnie, jego działanie musi być zapewnione trwale, nie może być
pokryte zabrudzeniami.

Wymagane są: jedno światło odblaskowe barwy białej z przodu, dwa żółte lub białe umieszczone na szprychach lub paski odblaskowe na bokach opon, dwa żółte umieszczone na pedałach
oraz jedno światło barwy czerwonej z tyłu roweru umieszczone nie wyżej niż 600 mm od
powierzchni jezdni.

Rys. 2.
Wiązka światła lampy rowerowej padająca na płaszczyznę
wertykalną według StVZO §67

Fot. 2. Obowiązkowe oświetlenie roweru według normy StVZO §67

Rys. 3.
Efekt oświetleniowy uzyskany przy użyciu
lampy spełniającej wymagania StVZO §67
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Oświetlenie rowerowe na terenie Wielkiej Brytanii
Podobnie jak w Niemczech, także na terenie Wielkiej
Brytanii obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące oświetlenia jednośladów. Przepisy wymagają, aby każde urządzenie spełniało normę BS 6102 lub jej odpowiednik [24].
W tabeli 4 zestawiono wymagania, dotyczące oświetlenia
rowerowego zawartego w tej normie. Z normy tej wynika, że możliwy jest montaż świateł dodatkowych, które
nie muszą spełniać wymagań przedstawionych w normach
poza wymaganiami dotyczącymi barw, częstotliwości migania oraz możliwości olśniewania pozostałych uczestników ruchu drogowego. Także na terenie Republiki Czeskiej
oświetlenie rowerów jest opisane szeregiem wymagań [25].
Wymagania te zestawiono w tabeli 5.
Tabela 4
Wymagania, dotyczące oświetlenia rowerowego
zawarte w normie BS 6102
Oświetlenie aktywne (światła pozycyjne)

Oświetlenie odblaskowe

Obowiązek posiadania oświetlenia dotyczy
rowerzystów poruszających się po drogach
od zmierzchu do świtu. Przednie światło barwy białej powinno być ustawione po środku
pojazdu bądź na skraju oraz powinno znajdować się niżej niż 1500 mm nad powierzchnią
jezdni. Tylna lampa o barwie czerwonej
powinna być również ustawiona po środku
bądź na skraju roweru na wysokości od
350 mm do 1500 mm nad powierzchnią jezdni oraz świecić w tył. Dozwolone są światła
migające o częstotliwości od 1 Hz do 4 Hz
i o światłości powyżej 4 cd.

Rower musi być wyposażony w czerwone
światło odblaskowe umieszczone z tyłu
roweru oraz cztery światła o barwie żółtej
na pedałach. Odblask czerwony musi być
ustawiony po środku bądź na skraju roweru
na wysokości od 250 mm do 900 mm nad
powierzchnią jezdni oraz kierować wiązkę
światła odbitego w tył.
Dozwolone jest użycie świateł spełniających
normy odpowiadające BS 6102. Jedyną
aktualnie obowiązującą normą, która spełnia
to kryterium, jest StVZO§67.

Tabela 5
Wymagania dotyczące oświetlenia rowerowego według przepisów
obowiązujących w Republice Czeskiej
Oświetlenie aktywne (światła pozycyjne)

Oświetlenie odblaskowe

W warunkach ograniczonej widoczności
rower musi być wyposażony w:
a) światła o barwie białej, świecące
w przód pojazdu, oświetlające podłoże
w odległości 20 m od lampy. Urządzenie
nie może zmieniać ustawionej pozycji
samoczynnie bądź przez niezamierzony
ruch użytkownika;
b) czerwone światło tylne, które może
posiadać wbudowany odblask; dozwolone są też czerwone światła migające;
Jeżeli tego rodzaju światła zasilane są
bateryjnie, to pojemność baterii musi
pozwalać na ich nieprzerwaną pracę przez
1,5 godziny.

Powierzchnia refleksyjna światła odblaskowego nie może być mniejsza niż 2000 mm2 oraz
najkrótszy bok wpisanego w tej powierzchni
czworokąta musi mieć minimum 40 mm.
Światło odblaskowe musi być trwale zamocowane po lewej stornie roweru bądź wzdłuż osi
biegnącej przez jego środek na wysokości od
250 mm do 900 mm nad drogą. Powierzchnia
świecąca musi być prostopadła do drogi,
po której porusza się pojazd, z możliwym
odchyleniem +/-15˚ oraz prostopadła do osi
biegnącej wzdłuż roweru z możliwym odchyleniem +/-5˚. Czerwone oraz białe światła
odblaskowe mogą być zastąpione przez
materiały odblaskowe o podobnych właściwościach. Tylne światło odblaskowe może
być zastąpione przez materiały odblaskowe
umieszczone na ubraniach lub obuwiu.

Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym artykule analiza śmiertelnych
wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, do których
dochodzi na terenie poszczególnych krajów UE w nocy
i o zmierzchu, wskazuje na istnienie wpływu obowiązujących
zasad i przepisów dotyczących oświetlenia roweru na liczbę
tych wypadków. Liczba rowerzystów na terenie Niemiec jest
o wiele większa niż w pozostałych krajach UE, ale dzięki
sprecyzowanym wymaganiom odnośnie parametrów technicznych używanego w rowerach sprzętu oświetleniowego liczba śmiertelnych wypadków jest tam zdecydowanie
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niższa niż w Polsce. W związku z tym wykazano istnienie
związku pomiędzy bezpieczeństwem użytkowników ruchu
drogowego a obowiązującym oświetleniem roweru.
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Problem międzynarodowych połączeń
kolejowych Krakowa w kontekście
aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego1

Streszczenie. Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Mało
polski oraz sąsiednich regionów podjęty został ze względu na niekorzystne zmiany w ofercie przewozowej, powodujące rezygnację pasażerów z transportu kolejowego. Celem zobrazowania zmian zachodzących
w ofercie pociągów międzynarodowych oraz lokalnych pociągów transgranicznych w południowej Polsce szczegółowej analizie poddano ofertę przewozową, na podstawie sieciowych rozkładów jazdy pociągów na
przestrzeni ostatnich 20 lat. Stwierdzono, że w ostatnich latach nastąpiło istotne pogorszenie liczby i jakości połączeń z krajami sąsiednimi,
zwłaszcza ze Słowacją. Dokonano także przeglądu zapisów ustawowych
oraz rządowych dokumentów planistycznych wyznaczających ramy organizacji przewozów międzynarodowych. W szczególności zwrócono uwagę
na konsekwencje zapisów Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie
kolejowym. Wykazano, że jednym z powodów spadku atrakcyjności oferty jest pogarszający się stan infrastruktury kolejowej. Na podstawie przeglądu trwających prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na wybranych liniach kolejowych zaproponowano kierunki rozwoju sieci połączeń
pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją. Wskazano na konieczność podjęcia działań o charakterze systemowym, w tym umożliwiających finansowanie sieci międzyregionalnych połączeń przyspieszonych, które mają
szansę wypełnić lukę pomiędzy pociągami kwalifikowanymi a siecią połączeń aglomeracyjnych i mogą odegrać rolę w kształtowaniu oferty przewozowej pociągów transgranicznych przez południową granicę Polski.
Słowa kluczowe: transport szynowy, transport międzynarodowy, połączenia międzyregionalne, Europa Centralna

Wprowadzenie
Problematyka dotycząca kolejowego transportu pasażerskiego jest corocznie poruszana w licznych opracowaniach,
jednak prawie wszystkie dotyczą ruchu aglomeracyjnego
w obrębie regionów, w tym województwa małopolskiego.
Również samorządy lokalne, w których gestii leży organizacja transportu publicznego, same zamawiają liczne opracowania, mające na celu optymalizację rozwiązań w zakresie
organizacji przewozów lokalnych, w tym aglomeracyjnych.
Tymczasem nieliczne opracowania dotyczą analizy przewozów dalekobieżnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wybrany temat związany z międzynarodowym
transportem kolejowym został przedstawiony z perspektywy Krakowa, gdyż fragment niniejszej publikacji był tematem wystąpienia zaprezentowanego podczas seminarium
naukowego pt. „Aktualne problemy transportu międzynarodowego”, odbywającego się w Krakowie 25 września
1
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2014 roku. Problem Małopolski oraz sąsiednich regionów
w tym kontekście poruszony został ze względu na szereg
niekorzystnych zmian, które zaszły w dostępnej dla pasażerów ofercie przewozowej, prowadzących do drastycznego
spadku znaczenia kolei w pasażerskim transporcie międzynarodowym.
Najbardziej aktualnym syntetycznym opracowaniem dotyczącym sieci połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych
w Europie Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem
Polski, Czech, Słowacji i Austrii była praca J. Taczanowskie
go [1]. Autor, bazując na danych do roku 2011, zwrócił uwagę na stopniowe zmniejszanie się sieci połączeń dalekobieżnych w Polsce i ograniczanie jej do linii magistralnych łączących największe polskie miasta. Zaobserwowane zostało ponadto zmniejszenie liczby pociągów dalekobieżnych przekraczających południową granicę Polski.
Zmiany w strukturze kolejowych połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych, które zaszły od tego czasu, wynikające z pogarszającego się stanu infrastruktury kolejowej, z ograniczeń wynikających z prac modernizacyjnych
na głównych ciągach komunikacyjnych, jak również z niskiego poziomu finansowania tych połączeń, skłoniły mnie
do dokonania ponownej analizy dotyczącej kolejowej komunikacji międzynarodowej, ze szczegółowym uwzględnieniem Krakowa, województwa małopolskiego oraz sąsiednich regionów. W chwili przygotowania tego artykułu,
trwają ostatnie ustalenia dotyczące kształtu rozkładu jazdy
pociągów, obowiązującego od 14 grudnia 2014 roku.
Niektóre istotne zmiany zaplanowane w siatce połączeń dalekobieżnych również są przedmiotem dyskusji w niniejszej
publikacji. W dalszej części przeprowadzono także analizę
stanu prawnego związanego z organizacją przewozów dalekobieżnych i międzynarodowych. W tym aspekcie na uwagę zasługuje aktywność organizacji pozarządowej Stowa
rzyszenie Zielone Mazowsze, które systematycznie dokonuje analizy dokumentów planistycznych przygotowywanych
na szczeblu rządowym i zgłasza do nich swoje uwagi i postulaty [2].
Na turystycznej mapie Polski Małopolska jest jednym
z najchętniej odwiedzanych regionów. Według danych
Małopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2013 sam
Kraków odwiedziło 9,25 miliona turystów, z czego 2,55
miliona (czyli 28%) to turyści zagraniczni [3]. Szacuje się,
że w sumie turyści wydali w Krakowie równowartość około
4,8 miliarda złotych. Liczby te wskazują, że przemysł turystyczny stanowi istotną pozycję w budżecie zarówno miasta
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Krakowa, jak i całego województwa małopolskiego. Fakt
ten znajduje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Woje
wództwa Małopolskiego na lata 2011–2020. W dokumencie tym zawarte są pożądane zapisy dotyczące: budowy zdolności regionu do intensyfikacji wymiany międzynarodowej,
dążenia do bezpośredniej obecności w przestrzeni międzynarodowej, a nawet zapewnienia bezpośredniego dostępu
Krakowa do kolei dużych prędkości. Realizacja tego postulatu pozwoliłaby na wydatne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy wieloma miastami wojewódzkimi w Polsce oraz skrócenie czasu podróży do ośrodków europejskich.
Z drugiej strony już na poziomie władz samorządowych
można zaobserwować brak realnych działań w zakresie poprawy istniejącej sytuacji, objawiający się w postaci niechęci Urzędu Marszałkowskiego do finansowania połączeń
przygranicznych, jak i do finansowego wspierania infrastruktury kolejowej, która, jak zostanie wykazane, stanowi
jedną z głównych barier rozwoju kolejowej komunikacji
dalekobieżnej i międzynarodowej.

Analiza międzynarodowych połączeń kolejowych
południowej Polski
Celem zobrazowania zmian zachodzących w ofercie pociągów międzynarodowych obsługujących województwo małopolskie szczegółowej analizie poddano sieciowe rozkłady
jazdy pociągów od roku 1995 do 2014 [4].
Według rozkładu jazdy obowiązującego do 13 grudnia
2014 roku liczba par pociągów międzynarodowych kursujących przez Kraków wynosi 2. Obie pary pociągów rozpoczynają bieg w Krakowie i kursują w porze nocnej. Są to:
pociąg pospieszny TLK prowadzący wagony bezpośrednie
do Wiednia, Pragi i Budapesztu oraz pociąg pospieszny
TLK do Przemyśla z wagonami bezpośrednimi do Lwowa.
Natomiast w porze dziennej występuje całkowity brak połączeń bezpośrednich Krakowa z krajami sąsiednimi. Jak
na prawie 800-tysięczne miasto, którego znaczna część budżetu jest tworzona dzięki turystyce, moim zdaniem jest to
oferta niewystarczająca.
Oferta w tym zakresie uległa drastycznemu ograniczeniu w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę, że około 14%
turystów zagranicznych odwiedzających Kraków stanowią Niemcy, analizę rozpocznę od połączeń z naszym zachodnim sąsiadem. Pociągiem o najwyższej kategorii w kierunku zachodnim był EC Wawel z Krakowa do Berlina
i Hamburga. Kursowanie pociągu EC Wawel z zawieszono na odcinku Kraków–Wrocław w grudniu 2012 roku.
Połączenie to bardzo długo cieszyło się dobrą frekwencją
pasażerów, która osłabła w wyniku wydłużania czasu jazdy spowodowanego stanem infrastruktury. Jednak nie bez
winy jest też przewoźnik PKP IC, który chcąc zmniejszyć
koszty wynajmowania od PKP Cargo lokomotyw spalinowych serii SU46 poprzez połączenie kursów w obie strony
w jeden obieg lokomotyw, zdecydował się na wytrasowanie tego pociągu przez Węgliniec, zamiast najkrótszą trasą od Legnicy przez Żagań, co dodatkowo wpłynęło na
wydłużenie czasu jazdy. Obecnie kursuje okrojona wersja
w postaci pociągu EIC Wrocław–Hamburg Altona, któ-
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rego kursowanie wkrótce zostanie zawieszone. Oprócz
dziennego połączenia istniał także nocny pociąg pospieszny z Krakowa do Berlina, przez Wrocław, Zieloną Górę
i Rzepin, który zakończył kursowanie w roku 2004. W latach 90. istniały także bezpośrednie połączenia Krakowa
z Dreznem (do 1999) i Lipskiem.
Konkurencyjność połączeń dalekobieżnych w osi
wschód–zachód w południowej Polsce, jak również połączeń międzynarodowych miast południowej Polski z Niem
cami jest warunkowana stanem technicznym magistrali
E-30, która pomimo tego, że jest zaliczana do głównych
korytarzy transportowych, to jednak na wielu fragmentach
nie może doczekać się końca prac modernizacyjnych.
Obecnie, ze względu na zaawansowanie prac modernizacyjnych, prędkości pociągów przekraczające 120 km/h mogą
być osiągane tylko na odcinku Opole–Wrocław – Zgorzelec.
Poprawa stanu technicznego zachodniego odcinka magistrali E-30 pozwoliła na uruchomienie w roku 2009 trzech
par bezpośrednich pociągów kategorii RE (ekspres regionalny) w relacji Drezno–Wrocław, obsługiwanych szynobusami serii 642, które pomimo tego, że nie osiągają maksymalnych prędkości technicznych na zmodernizowanym
odcinku E-30, to jednak mają konkurencyjny czas jazdy
zapewniający frekwencję.
Wprawdzie miasto Wrocław posiada obecnie połączenia
bezpośrednie z Dreznem i Berlinem, ale oferta ta jest trudno dostępna dla podróżnych z Krakowa i Górnego Śląska.
Wynika to z braku dogodnych skomunikowań oraz długiego czasu jazdy połączeń krajowych kursujących magistralą
E-30. W szczególnie złym stanie technicznym znajdują się
odcinki Kraków–Katowice oraz Opole–Kędzierzyn Koźle.
W tej sytuacji pewna liczba podróżnych z Krakowa korzysta z połączeń z przesiadką w Warszawie, ale większość decyduje się na wybór transportu samochodowego lub lotniczego.
Problem niewystarczającej liczby połączeń kolejowych
pomiędzy Polską a Niemcami jest podnoszony zarówno
w mediach, zwłaszcza niemieckich, jak i podczas obrad na
szczeblu rządowym i samorządowym. Ostatnio, przy okazji
targów InnoTrans w Berlinie, 22 września 2014 roku miały
miejsce burzliwe obrady dotyczące kształtu tych połączeń
w przyszłym rozkładzie jazdy. Bardziej szczegółowa analiza
dotycząca połączeń z Niemcami wymaga odrębnego opracowania.
Województwo małopolskie graniczy od strony południowej ze Słowacją. Pomiędzy stacjami kolejowymi
Muszyna i Plaveč, formalnie do czasu wejścia w życie układu z Schengen, znajdowało się jedyne czynne kolejowe
przejście graniczne w województwie małopolskim. Trasą tą
obecnie nie kursuje żaden pociąg pasażerski. Całoroczny
pociąg pospieszny Cracovia z Krakowa przez Muszynę,
Prešov, Košice do Budapesztu, prowadzący wagony bezpośrednie do Keszthely, Bukaresztu i Warny, kursował w roku
2008. Połączenie do Budapesztu powróciło na okres wakacji w roku 2009 i 2010, po czym zostało zawieszone, wraz
z ostatnimi transgranicznymi pociągami lokalnymi łączącymi Muszynę z Plavčem. W roku 2008 i 2009, w porze
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dziennej, kursował tą trasą pociąg EuroCity z Krakowa do
Budapesztu. W latach 1995–2004 oferowano ponadto
dwie pary dziennych połączeń pospiesznych pomiędzy
Krakowem a Koszycami. Wprawdzie frekwencja w tych
pociągach na odcinku granicznym nie była zadowalająca,
jednak odegrały one znaczącą rolę w relacjach krajowych,
zapewniając poprawę skomunikowania miejscowości uzdro
wiskowych leżących w dolinie Popradu.
Kolejowe przejścia graniczne łączące Polskę ze Słowacją
istniały także w sąsiednich regionach. Przez przejście pomiędzy stacjami Łupków i Medzilaborce, położone we
wschodniej części województwa podkarpackiego, do roku
2003 kursował bezpośredni pociąg przyspieszony relacji
Rzeszów–Koszyce oraz osobowy Sanok–Humenne. W latach 2003–2011 podróżni mieli możliwość przesiadki
w Łupkowie na lokalne pociągi transgraniczne kolei słowackich, przy czym od roku 2005 oferta ta dostępna była
wyłącznie w sezonie letnim i służyła głównie lokalnemu
ruchowi turystycznemu. W województwie podkarpackim
znajdują się również przejścia graniczne z Ukrainą, ale ze
względu na różnicę w szerokości toru włączenie ich do sieci
szybkich połączeń jest utrudnione.
Wśród tras kolejowych łączących Polskę ze Słowacją,
znacznie większe znaczenie miało przejście graniczne w województwie śląskim, pomiędzy stacjami Zwardoń i Skalite. Od
czasu otwarcia w roku 1992 do chwili obecnej trasą tą kursowało od 7 (2001, 2002) do 3 par pociągów lokalnych kolei
słowackich. Przejście to służyło także międzynarodowym
przewozom dalekobieżnym, w latach 2001–2007 przez
Zwardoń i Žilinę kursował nocny pociąg pospieszny Batory
z Warszawy do Budapesztu. W latach 1995–2000 funkcjonowały 2 pary dziennych połączeń pospiesznych pomiędzy
Krakowem a Bratysławą przez Bielsko-Białą i Zwardoń,
w latach 2000–2002 już tylko jedna. W roku 2002 relacja ta
została skrócona do połączenia Kraków–Žilina, natomiast
uruchomiony został pociąg przyspieszony Katowice–
Bratysława, również skrócony do Žiliny w roku 2006.
Uruchomienie tych pociągów było cenną inicjatywą kreującą
nową sieć połączeń pomiędzy ważnymi ośrodkami miejskimi
Polski i Słowacji. Jednak pociągi te zostały zlikwidowane
w roku 2010 na fali drastycznych cięć w rozkładach jazdy,
dotyczących międzynarodowych pociągów, zwłaszcza osobowych i przyspieszonych. Cięcia te, dokonywane głównie
w latach 2010–2011, nie były spowodowane nagłym spadkiem frekwencji w tych pociągach, lecz wynikały ze zmiany
źródeł finansowania tzw. połączeń transgranicznych.
Likwidacja wymienionych połączeń stanowiła dotkliwą
stratę także w sieci połączeń krajowych, gdyż były one jedynymi konkurencyjnymi względem transportu drogowego połączeniami Krakowa z Bielskiem Białą i Żywcem.
Pociągi lokalne, obecnie kursujące w ilości 4 par z Čadcy
i Žiliny do Zwardonia, ze względu na słabe skomunikowane w pociągami Kolei Śląskich stanowią ofertę atrakcyjną
wyłącznie w ruchu lokalnym. Oferta ta wprawdzie może
służyć pasażerom podróżującym w kierunku Katowic, natomiast jest praktycznie niedostępna dla podróżnych odwiedzających Kraków.

W województwie śląskim znajdowały się także trzy kolejowe przejścia graniczne do Republiki Czeskiej. Pierwszym
z nich, licząc od strony wschodniej, było lokalne przejście
pomiędzy Cieszynem a Českym Ťesinem. W latach 1997–
2003 trasą tą kursował pociąg pospieszny Olza relacji
Katowice–Žilina, zdegradowany w roku 2004 do przyspieszonego, a w 2005 do roli jednego z połączeń lokalnych
z Katowic do Českego Ťesina. Od czasu ponownego uruchomienia przejścia w roku 1995 do 2003 przez przejście to
kursowało 4–5 par lokalnych pociągów transgranicznych,
później tylko 2 pary. Pod koniec roku 2009 całkowicie zawieszono kursowanie pociągów pomiędzy Cieszynem
a Českym Ťesinem, łącznie z przyległym odcinkiem linii
lokalnej do Goleszowa. Głównym powodem małej
frekwencji pasażerów w ostatnich latach kursowania tych
pociągów była konkurencja ze strony przewoźników
autobusowych kursujących przebiegającą równolegle drogą
szybkiego ruchu S1.
Największe znaczenie w ruchu dalekobieżnym na południowej granicy Polski posiada przejście graniczne pomiędzy Zebrzydowicami a Bohuminem. Po stronie czeskiej
pierwsza stacja to Petrovice u Karviné. Trasą tą kursują 2
pary międzynarodowych pociągów pospiesznych nocnych,
prowadzące wagony bezpośrednie z Warszawy i Krakowa
do Pragi, Budapesztu i Wiednia, a także pociągi Moskwa
– Praga i Moskwa–Nicea w wybrane dni tygodnia. Kursują
także 4 pary codziennych pociągów klasy EuroCity
z Warszawy przez Ostravę i Břeclav do Wiednia, Villach,
do Budapesztu. Pociągi te zatrzymują się na terenie
Górnego Śląska na stacjach Katowice, Sosnowiec Główny
oraz Zawiercie i stanowią atrakcyjną ofertę w ruchu międzynarodowym.
Jednak propozycja ta jest trudno dostępna dla mieszkańców Krakowa z powodu zdegradowanej infrastruktury
kolejowej na odcinku Kraków–Katowice, a co za tym idzie
również stale pogarszającej się oferty zarówno pod względem ilości połączeń, jak i czasu jazdy przekraczającego
2 godziny. Autor tej publikacji niejednokrotnie był świadkiem groteskowej sytuacji, gdy po przyjeździe pociągu
międzynarodowego z Wiednia podróżni opuszczali dworzec kolejowy w Katowicach w poszukiwaniu szybszych
połączeń autobusowych do Krakowa. Dzisiejsza oferta połączeń z przesiadką nie wypełniła pustki, powstałej po likwidacji w roku 2006 dziennego bezpośredniego połączenia EuroCity Sobieski z Krakowa do Wiednia.
Wśród nielicznych pociągów regionalnych kursujących przez Zebrzydowice jako ciekawostkę można wymienić pociąg przyspieszony z Krakowa do Bohumina, który
kursował zaledwie rok, od grudnia 2010 do grudnia 2011,
i nie cieszył się specjalnie wysoką frekwencją. Wyruszał
z węzłowej stacji Bohumin około godziny 6.30 i docierał
do Krakowa po ponad 4 godzinach jazdy okrężną trasą
przez Bielsko, Wadowice i Kalwarię. Akurat 2010 był
ostatnim rokiem, kiedy wszystkie pociągi regionalne
przekraczające granicę państwową były finansowane centralnie, dlatego marszałkowie województw próbowali wykorzystywać takie pociągi do obsługi maksymalnej liczby linii
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lokalnych. Jednak już w roku następnym strona rządowa
przerzuciła koszty przygranicznych połączeń regionalnych na samorządy lokalne, a to szybko spowodowało rezygnację przez urzędy marszałkowskie z wielu podobnych
kursów.
Przejście graniczne pomiędzy Chałupkami w województwie śląskim z Bohuminem także miało epizod w postaci ruchu dalekobieżnego. W latach 1992–2001 trasą tą kursował
pociąg pospieszny Bem ze Szczecina, przez Wrocław,
Kędzierzyn Koźle do Budapesztu. Ruch lokalnych pociągów
transgranicznych był kilkakrotnie zawieszany lub reorganizowany. Przykładowo w latach 2009–2011 do Bohumina
docierały tą trasą 2 pary pociągów osobowych z Katowic i jedna para z Opola przez Kędzierzyn Koźle. W roku 2012 kursowanie pociągów pasażerskich zostało zawieszone, co jest
dotkliwą stratą, gdyż wspomniane linie kolejowe łączą duże
ośrodki miejskie po obu stronach granicy.
W województwie opolskim również istnieje możliwość
przekroczenia południowej granicy Polski. Przez Głuchołazy
kursują 4 pary pociągów przyspieszonych kolei czeskich,
pomiędzy Krnovem a atrakcyjnym turystycznie Jesenikiem.
Stację kolejową Głuchołazy dzieli dystans zaledwie 6 kilometrów od Nowego Świętowa, w którym zatrzymują się
polskie pociągi regionalne. Dotychczasowe próby zintegrowania sieci połączeń polskich i czeskich kończyły się niepowodzeniem. Specyficzna sytuacja tych okolic została opisana w artykule K. Kołodziejczyka [5].
Duże znaczenie ma kolejowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Republiką Czeską, położone w województwie
dolnośląskim, na południu Kotliny Kłodzkiej, pomiędzy
stacjami Międzylesie i Lichkov. Trasą tą obecnie kursuje
5 par połączeń transgranicznych, w tym 3 pary pociągów
osobowych z Wrocławia i z Kłodzka do stacji Usti nad
Orlici lub Choceň, skąd podróżni mają do dyspozycji liczne
skomunikowania w kierunku Pragi i Brna. Do roku 2009
trasą tą kursował bezpośredni dzienny pociąg pospieszny
z Wrocławia do Pragi, w roku 2010 zastąpiony połączeniem pospiesznym do Pardubic. Do roku 2005 funkcjonowało także nocne połączenie międzynarodowe.
Do roku 2003 istniało przejście graniczne pomiędzy
stacjami Mieroszów i Mezimesti, przez które w latach
1995– 2002 kursował bezpośredni pociąg pospieszny
z Wrocławia i Wałbrzycha do Pragi. Jednym z powodów
likwidacji tego przejścia był pogarszający się stan infrastruktury kolejowej.
Przez przejście graniczne pomiędzy stacjami Lubawka
i Kralovec w Republice Czeskiej od ponownego uruchomienia w roku 2010 kursują 3 pary pociągów lokalnych, jednak jeżdżą one wyłącznie w soboty i niedziele w sezonie
letnim. Pociągi te zapewniają skomunikowania Jeleniej
Góry i Wrocławia z Trutnovem. Pomimo tego, że zwłaszcza
w początkowym okresie kursowania cieszyły się bardzo wysoką frekwencją, nie zdecydowano się na poszerzenie tej
oferty o kolejne terminy kursowania.
Najbardziej na zachód wysuniętym kolejowym przejściem granicznym do Republiki Czeskiej, czynnym w ruchu
pasażerskim, jest przejście pomiędzy stacjami Szklarska

18

Poręba Górna i Harrachov, przez Przełęcz Szklarską. Od
czasu ponownego uruchomienia w roku 2011 trasą tą kursuje 6 par pociągów lokalnych, spośród których połowa
kursuje w weekendy. Trasa ta cieszy się popularnością wśród
turystów, oprócz dojazdu w Góry Izerskie zapewnia wygodne skomunikowanie Jeleniej Góry z Libercem.
Warto pamiętać, że na terenie Czech, Austrii, Niemiec,
na większości linii kolejowych pociągi kursują w takcie godzinnym lub ewentualnie dwugodzinnym, zapewniając dogodne połączenia w dowolnym kierunku. Obecnie podróżny, chcący wyszukać dogodne połączenie kolejowe z Polski
w kierunku tych krajów, trafia na trudną do pokonania barierę w postaci polskiej granicy. Tymczasem wystarczy dostać się do najbliższej stacji po stronie czeskiej np. Bohumina
lub Ostravy w Republice Czeskiej, skąd można kontynuować podróż, korzystając z bogatej oferty zarówno kolei
czeskich, jak i przewoźników prywatnych.
Tabela 1
Liczba par pociągów pasażerskich przekraczających granicę
Polski ze Słowacją oraz Republiką Czeską przez poszczególne
przejścia graniczne
Rok 2009
Przejście
graniczne

Pociągi
międzynarodowe
dalekobieżne

Rok 2014

Pociągi
transgraniczne

Pociągi
międzynarodowe
dalekobieżne

Pociągi
transgraniczne

Łupków

0

0 + 2 sez.

0

0

Muszyna

1 + 1 sez.

0 + 2 sez.

0

0

Zwardoń

0

5

0

4

Cieszyn

0

2

0

0

Zebrzydowice

7

1

5 + 2 okr.

0

Chałupki

0

2

0

0

Głuchołazy

0

6b + 2 okr.

0

4b

Międzylesie

2

2

0

5

Lubawka

0

0

0

0 + 3 sez.

Szklarska
Poręba Górna

0

0

0

3 + 3 sez.

Tabela zawiera liczbę par pociągów całorocznych, z wyszczególnieniem (po znaku +) pociągów
kursujących w sezonie turystycznym (sez.) lub okresowo w wybrane dni tygodnia (okr.)
b – pociągi tranzytowe zaczynające i kończące bieg w Czechach

Rezultaty analizy rozkładów jazdy zestawiono w tabeli 1, zawierającej porównanie stanu z roku 2014 z sytuacją
sprzed pięciu lat. Dwa lata po wejściu w życie układu
z Schengen, mającego na celu ułatwienie mieszkańcom
krajów Unii Europejskiej poruszanie się pomiędzy krajami
Wspólnoty, w roku 2009 rozpoczęła się likwidacja kolejowych połączeń transgranicznych przekraczających południową granicę Polski, szczególnie dotkliwa dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Jedynie w województwie dolnośląskim, dzięki zaangażowaniu samorządów, doprowadzono do ponownego uruchomienia dwóch linii transgranicznych przebiegających
przez tereny chętnie odwiedzane przez turystów. Nie udało się również zahamować trwającej od początku XXI
wielu tendencji spadkowej w dalekobieżnych przewozach
międzynarodowych i wiążącej się z tym rezygnacji z finansowania kolejnych połączeń pomiędzy ważnymi ośrodkami Europy Centralnej.
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Prawne aspekty funkcjonowania kolejowych
przewozów międzynarodowych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym definiuje „międzynarodowe przewozy pasażerskie” jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej. Zgodnie z przytoczoną
definicją do kategorii tej mogą zostać zaliczone wyłącznie
dalekobieżne pociągi międzynarodowe. Natomiast tzw.
przewozy w strefie nadgranicznej, czyli pociągi regionalne
łączące państwa sąsiednie z województwami położonymi
wzdłuż granic Polski, tworzą osobną kategorię, finansowaną przez samorządy lokalne. Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym usługi w zakresie
kolejowych przewozów międzynarodowych mogą, lecz nie
muszą, być dofinansowywane w postaci dotacji z budżetu
państwa, co wskazuje na priorytet finansowania krajowych
pociągów międzywojewódzkich
Dokumentem rządowym wyznaczającym ramy funkcjonowania przewozów międzynarodowych jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich
i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (zwany dalej Planem Transportowym), stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października
2012 roku. [6]. Dokument ten określa, iż kolejowe pasażerskie przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe są
przewozami o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego, a ich rynek jest
objęty zasadami konkurencji regulowanej.
Głównym zadaniem Planu Transportowego jest wyznaczenie optymalnego katalogu połączeń kolejowych międzywojewódzkich i międzynarodowych w oparciu o prognozy
zapotrzebowania na te przewozy oraz określenie potencjalnych kierunków rozwoju. Na podstawie kształtu sieci kolejowej oraz prognozowanego zapotrzebowania w Planie
Transportowym określone zostały główne kierunki przewozów międzynarodowych, które zgodnie z planem podlegają
finansowaniu przez Ministerstwo. Decyzje o uruchomieniu
konkretnych połączeń powinny zapadać po uwzględnieniu
bieżącego stanu infrastruktury oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych.
Przy sporządzaniu prognozy popytu na międzynarodowe
kolejowe przewozy pasażerskie przyjęto założenie, że podstawową motywacją do skorzystania z tego rodzaju przewozów są: podróż służbowa, turystyka oraz kontakty rodzinne.
Prognozę dla przewozów międzynarodowych w perspektywie do 2025 roku sporządzono z podziałem na trzy warianty: minimalny, maksymalny i najbardziej prawdopodobny.
We wszystkich trzech wariantach założono, że oferta w zakresie połączeń międzynarodowych ma zostać utrzymana na
obecnym poziomie, nie pozostawiając nadziei na szybką poprawę sytuacji w tym zakresie. Trudno oprzeć się wrażeniu,
że prognozy te nie uwzględniają danych dotyczących szybko
rosnącego ruchu turystycznego, a tym bardziej nie podej-

mują prób oszacowania potoków pasażerskich w przypadku
tworzenia nowych połączeń i podjęcia konkurencji z innymi
środkami transportu. Dane te pokazują, że Ministerstwo
dąży do zachowania status quo, niekorzystnego dla Krakowa
i całej południowej Polski.
W przypadku przewozów dalekobieżnych międzywojewódzkich, dla minimalnego i maksymalnego wariantu prognozy zapotrzebowania, założenia również są zbliżone, przy
czym dla wariantu maksymalnego dopuszczono zwiększenie liczby połączeń w dotychczasowych relacjach i ewentualnie wydłużenie niektórych relacji.
Pewne nadzieje daje zapis o uzależnieniu rozwoju połączeń od postępów w realizacji programu modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, gdyż ze względu na liczne prace
prowadzone obecnie na liniach magistralnych w Polsce występuje wiele ograniczeń w przepustowości najważniejszych
ciągów komunikacyjnych, a także ograniczeń prędkości
pociągów. Jednak pod warunkiem planowego prowadzenia
tych prac można spodziewać się pozytywnych zmian w najbliższych latach. Nie sposób pominąć także nadziei wiązanych z rozpoczęciem nowej perspektywy budżetowej Unii
Europejskiej na lata 2014–2020, która daje szansę na modernizację kluczowych dla transportu międzynarodowego
linii kolejowych na południu Polski.
Ostateczny kształt oferty w zakresie przewozów dalekobieżnych i międzynarodowych ujęty w Planie Transpor
towym został opracowany na podstawie Master Planu dla
transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku [7].
Dokument ten zawiera koncepcję zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego, zgodnie z którą m.in. należy dążyć do zapewnienia konkurencyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu, do stabilnego
finansowania infrastruktury kolejowej, ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
Zgodnie z tym dokumentem transport kolejowy powinien dążyć do tego, by stać się podstawowym elementem
systemu transportu zbiorowego w przewozach o charakterze dalekobieżnym. Postulat ten wskazuje, że kolej jest jedynym rodzajem transportu lądowego, mogącym w sposób
szybki i efektywny przemieszczać duże potoki pasażerów
na znaczne odległości. Ta zaleta predestynuje kolej do stworzenia mocnej sieci połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych o charakterze szkieletu, zapewniającego sprawne
przemieszczanie się pasażerów pomiędzy poszczególnymi
regionami kraju oraz do krajów sąsiednich, ale także skomunikowanego z pociągami innych kategorii, np. regionalnymi, nawet jeśli są one uruchamiane przez innych przewoźników.
Tymczasem obecnie przewozy dalekobieżne realizowane
są przez dedykowaną do tego celu spółkę PKP IC. Pozostali
przewoźnicy posiadający koncesje na przewozy pasażerskie
wykonują przewozy aglomeracyjne i lokalne, jedynie spółki
Przewozy Regionalne oraz Koleje Mazowieckie uruchamiają na zasadach komercyjnych nieliczne pociągi należące do
kategorii połączeń międzywojewódzkich. Ponieważ przewozy dalekobieżne krajowe oraz międzynarodowe są finansowane centralnie, a finansowanie przewozów regionalnych
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i aglomeracyjnych leży w gestii województw, to właśnie
podmioty finansujące dany segment transportu uzyskują
decydujący wpływ na kształt oferty. Przewoźnicy wykonujący przewozy aglomeracyjne i lokalne, przy współpracy
z Urzędami Marszałkowskimi, starają się w pierwszej kolejności dostosować godziny kursowania pociągów regionalnych do potrzeb społeczności lokalnej (dojazdy do pracy,
szkół), w drugiej kolejności zapewniają skomunikowania
z innymi pociągami tej samej spółki, natomiast skomunikowania z pociągami dalekobieżnymi innych przewoźników są często całkowicie pomijane.
Ponadto w segmencie krajowych przewozów dalekobieżnych rozbudowywana jest oferta pociągów kwalifikowanych, skierowana do klientów zamożniejszych, natomiast ograniczana jest liczba popularnych połączeń pospiesznych kategorii TLK. Następuje koncentracja droższych pociągów dalekobieżnych na kilkunastu wybranych
liniach, przy jednoczesnym wycofywaniu się z mniej dochodowych połączeń. Maleje liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi dalekobieżne, co w połączeniu z niedogodnymi skomunikowaniami lub ich brakiem na stacjach węzłowych skutkuje ogólnym spadkiem dostępności oferty
kolei.
Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia większości
pasażerów, pomimo różnorodności spółek wykonujących
przewozy pasażerskie, nadal liczy się oferta transportu kolejowego jako całości. Pasażer podejmując decyzje o wyborze środka transportu, bierze pod uwagę cenę, czas przejazdu od stacji początkowej do końcowej oraz komfort podróży. A więc projektując sieć połączeń dalekobieżnych, nie
można tego czynić w oderwaniu od lokalnej sieci połączeń
regionalnych i aglomeracyjnych, chyba że decydujemy się
na adresowanie oferty wyłącznie do mieszkańców kilku
największych miast w Polsce.
Aktualne dane statystyczne wskazują na systematyczny
odpływ pasażerów, widoczny zwłaszcza w przypadku przewozów dalekobieżnych. Dlatego trzeba zadać pytanie, czy
obowiązujące regulacje prawne narzucające ramy funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego oraz założenia dokumentów planistycznych określających perspektywy rozwoju publicznego transportu zbiorowego prowadzą
do efektywnej realizacji potrzeb transportowych społeczeństwa.
Może warto np. ponownie zastanowić się nad celowością dalszego stosowania rygorystycznej definicji pociągu
regionalnego jako pociągu pasażerskiego pokonującego
maksymalnie jedną granicę województw. Przepis ten,
w ciągu ostatnich lat, wielokrotnie przyczyniał się do
utrudnień we wprowadzaniu do rozkładów jazdy przyspieszonych połączeń regionalnych łączących kilka dużych
ośrodków miejskich. Takie relacje funkcjonowały dawniej
w wielu rejonach Polski i cieszyły się dużą frekwencją, gdyż
łączyły funkcje pociągów aglomeracyjnych z ruchem międzymiastowym. Obecnie jedyny sens utrzymywania tej regulacji wynika z cennika dostępu do infrastruktury PKP
PLK, w którym pociągi kategorii międzywojewódzkich obciążane są wyższą stawką. W niektórych krajach (Szwecja,
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Wielka Brytania) istnieje nawet odrębna kategoria pociągów tzw. międzyregionalnych, które podobnie jak przewozy w regionach zaliczane są do służby publicznej, a ich obsługa realizowana jest poprzez przetargi i wybór ofert spośród zainteresowanych operatorów [9]. Tymczasem
w Niemczech pociągi międzyregionalne są integralną częścią oferty regionalnej, podlegając tym samym zasadom
subsydiowania, ponadto pasażerowie korzystają w pociągach klasy RE (Regional Express) z taryfy regionalnej.
Ujednolicenie taryfy regionalnej i międzyregionalnej,
wdrożone również u naszych południowych sąsiadów, jest
kolejnym postulatem mogącym przyczynić się do poprawy
atrakcyjności transportu kolejowego.
Pociągi przyspieszone mogą stanowić również atrakcyjną ofertę w ruchu międzynarodowym, zwłaszcza jeśli po
obu stronach granicy docierają do większych miast, gdzie
są skomunikowane z pociągami innych kategorii i stanowią
ogniwo spajające wewnętrzne sieci komunikacyjne poszczególnych państw i regionów. Mogą wtedy łączyć funkcję pociągu międzynarodowego z pociągiem regionalnym w relacjach transgranicznych i krajowych. Pociągi takie są atrakcyjne dla pasażerów pod względem cenowym, gdyż można
z nich korzystać na podstawie biletu w taryfie regionalnej.
Rozwiązania takie, funkcjonujące w województwie dolnośląskim, mogłyby zostać spopularyzowane poprzez wypracowanie korzystnego modelu finansowania takich połączeń
przy współudziale samorządów lokalnych i ośrodków centralnych.
Innym postulatem, mogącym się przyczynić do poprawy sieci połączeń międzynarodowych według Master Planu
opracowanego w roku 2010, jest liberalizacja kwalifikowanych przewozów międzynarodowych. Postulat ten był jednym z punktów harmonogramu, który powinien zostać
wdrożony w pierwszej kolejności, do roku 2013. Tymczasem,
mimo upłynięcia założonego okresu, w praktyce nie doczekał się realizacji. Przykładowo prowadzeniem przewozów
międzynarodowych oraz dalekobieżnych na terenie Polski
było zainteresowane konsorcjum czeskiego przewoźnika
prywatnego Leo Express z firmą Dolnośląskie Linie
Autobusowe, jednak nie zdołało ono uzyskać w UTK niezbędnych pozwoleń oraz licencji [8]. W listopadzie 2014
roku Leo Express zdecydował się na uruchomienie połączenia autobusowego z Krakowa do Ostravy, skomunikowanego z pociągami tego przewoźnika do Pragi.

Możliwości rozwoju sieci połączeń międzynarodowych
Plan Transportowy przewiduje pewne możliwości rozwoju
sieci połączeń międzynarodowych. W szczególności jako
główne kierunki tego rozwoju wskazane zostały następujące relacje przebiegające przez województwa południowe:
Wrocław – Praga, Warszawa – Łódź – Wrocław – Drezno.
Wymieniona została także opcja uwzględniająca skierowanie dodatkowych połączeń Kraków/Katowice/Wrocław
– Berlin przez Zieloną Górę. Oczywiście postulat wprowadzenia do rozkładów jazdy wymienionych połączeń należy uznać za słuszny, ewentualnie można poddać pod dyskusję trasy kursowania tych połączeń, gdyż od czasu ich
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opracowania w roku 2010 zaszły zmiany w infrastrukturze
kolejowej, polegające z jednej strony na modernizacji infrastruktury i poprawie jej jakości, a z drugiej na dalszej degradacji infrastruktury i pojawianiu się nowych ograniczeń
prędkości pociągów. Na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego trwają aktualnie prace rewitalizacyjne,
które w perspektywie najbliższego roku mogą przyczynić
się do znaczącego skrócenia czasu jazdy między Warszawą
a Wrocławiem, jak również między Wrocławiem i Zieloną
Górą, co w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy
konkurencyjności proponowanych połączeń. Powyższe
propozycje kierunków rozwoju z pewnością dają szansę na
poprawę komunikacji między Dolnym Śląskiem a krajami
sąsiednimi, jednak mogą być niewystarczające w zakresie poprawy połączeń międzynarodowych południowo–
wschodniej Polski.
W Planie Transportowym zawarte zostały szczegółowe
założenia realizacji przewozów międzynarodowych.
W punktach odnoszących się do południowej Polski generalną zasadą powinno być:
1. dążenie do zapewnienia bezpośrednich pociągów pomiędzy ważniejszymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami gospodarczymi i naukowymi (Kraków/Katowice –
Berlin, Warszawa – Drezno, Rzeszów – Preszów/
Koszyce),
2. dążenie do zapewnienia połączeń pomiędzy stolicami
województw przygranicznych a stolicami państw, z którymi województwa te graniczą – bezpośrednich lub poprzez system skomunikowań.
I w tym miejscu, według zaproponowanej przez
Ministerstwo koncepcji, padają deklaracje o konieczności
zapewnienia bezpośrednich połączeń Wrocławia z Berlinem
i Pragą, Katowic z Pragą i Bratysławą, natomiast dla
Krakowa mają wystarczyć połączenia z przesiadką w Kato
wicach. Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury na
linii Kraków–Katowice, wpływający na czas jazdy powyżej
2 godzin oraz planowane prace rewitalizacyjne i modernizacyjne, które wkrótce spowodują dalsze wydłużenie tego
czasu, można łatwo przewidzieć, że realizacja takiego planu
nie spotka się z akceptacją pasażerów i spowoduje dalszy
ich odpływ od kolei.
Powyższe fakty dowodzą, że kluczową kwestią konieczną dla zapewnienia jakości i konkurencyjności połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych jest stan infrastruktury
kolejowej. Organizatorzy tych przewozów z jednej strony
są zmuszeni do wydłużania czasów jazdy zgodnie z rozkładami narzucanymi przez zarządzającą infrastrukturą spółkę
PKP PLK, jednak z drugiej strony powinni wykorzystać
szansę polegającą na trasowaniu pociągów alternatywnymi
liniami poddanymi modernizacji, na których możliwe jest
osiągnięcie krótszych czasów przejazdu. Przykładowo, na
ukończeniu jest częściowa rewitalizacja linii kolejowej nr 94
pomiędzy Skawiną a Oświęcimiem, która ma szansę przejąć część ruchu tranzytowego z Małopolski na południe
i zachód Europy, przynajmniej do czasu przeprowadzenia
gruntownej modernizacji linii Kraków–Katowice. Moim

zdaniem już obecnie powinny być podjęte decyzje o wprowadzeniu na tą linię m.in. połączeń w kierunku Ostravy,
przez przejście graniczne w Zebrzydowicach.
Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy w grudniu 2014 roku oddany zostanie do użytku zmodernizowany
ciąg komunikacyjny pomiędzy Warszawą a Wrocławiem,
przez Koniecpol, Częstochowę Stradom, Lubliniec i Opole,
który ma za zadanie przejąć część ruchu dalekobieżnego,
w tym pociągi kwalifikowane obsługiwane przez zespoły
trakcyjne typu Pendolino. Biorąc pod uwagę, że dobiegają
końca również prace rewitalizacyjne pomiędzy Gliwicami
a Opolem przez Strzelce Opolskie, województwo opolskie
wkrótce uzyska znaczącą poprawę jakości w zakresie czasu
podróży na najważniejszych ciągach komunikacyjnych.
Szansę tę powinni wykorzystać organizatorzy przewozów
dalekobieżnych i międzynarodowych, kierując dodatkowe
połączenia przez Opole.
Trasą od Koniecpola do Opola prawdopodobnie wkrótce pojedzie także większość pociągów pospiesznych TLK
z Krakowa do Wrocławia, uzyskując czas jazdy około 3 godzin. Jest to duża zmiana jakościowa. Tą trasą mogłyby
kursować również pociągi międzynarodowe z Krakowa do
Berlina, ale przedstawiciele kolei niemieckich wyrażali wątpliwości związane z ominięciem Górnego Śląska, skąd dawniej podróżowała duża liczba pasażerów.
Większość linii kolejowych przekraczających południową granicę Polski prowadzi przez tereny górzyste, co powoduje wydłużenie ich przebiegu z powodu konieczności omijania naturalnych przeszkód terenowych, jak również determinuje ich parametry konstrukcyjne, w tym prędkość
pociągów. Wyjątkiem są linie magistralne biegnące z Chału
pek i Zebrzydowic do Bohumina, które docelowo powinny
przyjmować funkcję głównych osi komunikacyjnych w relacjach północ–południe. Dla magistrali E-65 pomiędzy
Katowicami a Zebrzydowicami do końca roku 2015 zostanie przygotowane studium wykonalności modernizacji zakładającej na części trasy podwyższenie prędkości pociągów
do 160 km/h, co przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności połączeń. Wskazana byłaby również rewitalizacja
odcinka Kędzierzyn Koźle–Chałupki, co ułatwiłoby włączenie Wrocławia i Opola do sieci połączeń międzynarodowych w kierunku Austrii i Węgier.
Ponadto trasą, która mogłaby w większym stopniu służyć komunikacji pomiędzy zachodnią Polską a Czechami,
oprócz linii z Wrocławia przez Międzylesie do Usti na
Orlici, powinna być także linia Wałbrzych–Lubawka–
Trutnov Pořiči. Trwająca po polskiej stronie rewitalizacja
linii nr 274 w niedalekiej przyszłości umożliwi skrócenie
czasu jazdy pomiędzy Wrocławiem a Sędzisławiem, natomiast po południowej stronie granicy już teraz koleje czeskie zapewniają szybkie połączenia dalekobieżne miasta
Trutnov z Pardubicami i Pragą. W takich relacjach najbardziej korzystnym dla pasażerów rozwiązaniem jest uruchamianie pociągów przyspieszonych, łączących atrakcyjny
czas jazdy z korzystną taryfą regionalną.
Znacznie trudniejsza sytuacja występuje na granicy polsko-słowackiej. Wprawdzie istnieją połączenia międzynarodowe
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Polski z Bratysławą drogą okrężną przez Republikę Czeską,
ale uważam, że należy dążyć do przywrócenia międzynarodowych połączeń dalekobieżnych lub też przyspieszonych
połączeń transgranicznych na istniejących liniach kolejowych przekraczających granicę polsko-słowacką. Wybór
odpowiedniego rodzaju pociągu powinien zależeć od docelowo wybranej relacji, a także od modelu finansowania danego połączenia. W pierwszej kolejności konieczna będzie
poprawa skomunikowania Katowic i Krakowa z Žiliną,
przez Zwardoń. W dalszej perspektywie relacje przebiegające tą trasą mogłyby być wydłużone do ośrodków południowej Słowacji, jest to również najkrótsza trasa prowadząca w kierunku Budapesztu.
Inny charakter ma przejście pomiędzy Muszyną a Plav
čem, gdyż po obu stronach granicy znajdują się miejscowości atrakcyjne turystycznie. Po stronie słowackiej są okolice
podtatrzańskiego Popradu, które powinny zostać skomunikowane z Muszyną i Krynicą za pomocą połączeń transgranicznych, co sprzyjałoby stworzeniu wspólnej oferty dla
turystów preferujących aktywny wypoczynek.
Trwające prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 91
między Krakowem a Rzeszowem przyczynią się do znaczącego skrócenia czasu jazdy pociągów między wymienionymi miastami wojewódzkimi a Tarnowem. Umożliwi to odbudowę szybkich połączeń województw podkarpackiego
i małopolskiego z Prešovem i Košicami przez Muszynę,
zgodnie z deklaracjami zawartymi w przytoczonym wcześ
niej zapisie Planu Transportowego. Wprawdzie po zakończeniu rewitalizacji linii kolejowej nr 106 z Rzeszowa do
Jasła, wraz z planowanymi pracami na linii nr 108, nastąpi
również skrócenie czasu jazdy do przejścia granicznego
w Łupkowie, ale południowe powiaty województwa podkarpackiego wymagają w pierwszej kolejności przywrócenia stabilnej oferty w zakresie połączeń krajowych.

Podsumowanie
Pomimo upływu ponad siedmiu lat od wejścia w życie układu
z Schengen w Europie Centralnej nie udało się doprowadzić
do scalenia kolejowych sieci połączeń zarówno regionalnych,
jak i dalekobieżnych poprzez likwidację barier w postaci
martwych odcinków linii kolejowych bez połączeń pasażerskich lub ze znikomą ich liczbą. Wprawdzie projektowanie
nowych połączeń międzynarodowych oraz transgranicznych
wymaga uzgodnień międzyrządowych z krajami sąsiednimi
i umieszczanie ich w rozkładach jazdy jest mniej elastyczne
niż w przypadku połączeń krajowych ze względu na konieczność rezerwacji tras z większym wyprzedzeniem czasowym,
jednak bez wątpienia warto podejmować wyzwania zmierzające do połączenia krajów europejskich w jeden spójny obszar zapewniający efektywne przemieszczanie pasażerów za
pomocą transportu zbiorowego.
Ograniczeniem w tworzeniu nowych, atrakcyjnych połączeń międzynarodowych jest zawsze budżet. Ministerstwo
decydując się na dofinansowanie określonej liczby połączeń,
musi brać pod uwagę ich opłacalność ekonomiczną. Jednak
biorąc pod uwagę rosnące dochody z turystyki i chcąc utrzymać tendencję wzrostową tych dochodów, trzeba zapewnić
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potencjalnym turystom jak najdogodniejsze połączenia, konkurencyjne względem innych środków transportu.
We wrześniu 2014 roku Ministerstwo ogłaszało plany
wzbogacenia sieci połączeń transgranicznych wykonywanych przez spółkę Przewozy Regionalne w nowym rozkładzie jazdy obowiązującym od połowy grudnia 2014.
Planowano między innymi uruchomienie nowej pary pociągów pomiędzy Krakowem a Ostravą. Nieoficjalne informacje wskazywały na wytrasowanie tego pociągu w godzinach
porannych z Ostravy, a wieczornych w relacji odwrotnej,
a więc w porze dogodnej dla turystów odwiedzających
Kraków, natomiast mniej korzystnej dla osób podróżujących z Polski. Można to uznać za krok w dobrym kierunku.
Jednak ostatnie doniesienia wskazują, że Ministerstwo zamierza wycofać się z większości złożonych obietnic, pomimo stosunkowo niewielkiej kwoty potrzebnej na uruchomienie wielu ważnych relacji transgranicznych.
W takiej sytuacji rolę organizatora sieci połączeń transgranicznych powinny przynajmniej częściowo przejąć samorządy
lokalne. Podmioty organizujące kolejowy transport w regionach nie mogą dążyć wyłącznie do koncentracji przewozów
regionalnych w ruchu aglomeracyjnym miast wojewódzkich,
jak dzieje się to obecnie. Potrzebne jest szersze spojrzenie na
potrzeby przewozowe mieszkańców oraz turystów odwiedzających dany region, uwzględniające atrakcyjną czasowo możliwość dotarcia przynajmniej do najbliższych większych miast
lub węzłów przesiadkowych leżących poza granicami danego
województwa. Przy wyborze takich relacji nie należy ograniczać się tylko do stolic województw sąsiednich, które zwyczajowo są uwzględniane w lokalnych planach transportowych.
Na przykład, jeśli chodzi o Kraków, miastami leżącymi poza
województwem małopolskim wymagającymi lepszego skomunikowania są: Bielsko-Biała i Częstochowa w województwie śląskim, Stalowa Wola oraz Jasło w województwie podkarpackim, a w relacjach transgranicznych lub międzynarodowych dalekobieżnych – Žilina i Prešov na Słowacji oraz
Ostrava w Czechach.
Uprzednio wskazałem na celowość rozbudowy połączeń
transgranicznych jako połączeń przyspieszonych, z zapewnieniem sieci skomunikowań. Oprócz tego, aby zachować konkurencyjność międzynarodowych połączeń kolejowych wobec
wzrastającej dominacji prywatnego transportu samochodowego, konieczna jest także budowa sieci komfortowych połączeń
kwalifikowanych, mogących sprostać wygórowanym oczekiwaniom pasażerów. Jedną z głównych przyczyn niechęci części
pasażerów do oferty kolei jest konieczność przesiadek. Prob
lemu tego nie można całkowicie wyeliminować, jednak liczbę
przesiadek można zmniejszać dzięki budowie jak najdłuższych
relacji pociągów klasy EuroCity przy współpracy z kolejami
państw sąsiednich. Należy dążyć do tego, aby trasa takich pociągów, przy uniknięciu dużej straty w czasie przejazdu, łączyła
jak największą liczbę węzłów zintegrowanych z różnymi środkami transportu zbiorowego.
Dużą grupą potencjalnych pasażerów pociągów dalekobieżnych są mieszkańcy południowej Polski, coraz częściej
decydujący się na spędzanie urlopu na południu Europy.
Wprawdzie w relacjach do krajów śródziemnomorskich, ze

Transport miejski i regionalny 01 2015
względu na długi czas przejazdu, trudno kolei konkurować
z transportem lotniczym, ale na pewno może być ona konkurencyjna w przypadku połączeń z kurortami alpejskimi.
Turyści preferujący aktywny wypoczynek w rejonach górskich, w południowych rejonach Austrii, mogą korzystać
z połączeń lotniczych do dużych miast, np. Wiednia, Grazu
lub Salzburga, natomiast, jeśli nie są uczestnikami zorganizowanych wycieczek, z tamtejszych lotnisk czeka ich uciążliwy transport do centrum miast, skąd dopiero mogą skorzystać z bogatej oferty miejscowych przewoźników. Sytuację tą
ratuje bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawy do
Villach, które w atrakcyjnym czasie dowozi pasażerów do
wielu austriackich miejscowości, skutecznie konkurując
z transportem samochodowym, zwłaszcza podczas trudnych
warunków zimowych. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy koleje austriackie planują znaczącą reorganizację
ruchu, związaną z oddaniem do użytku dworca Wien
Hauptbahnhof. Z jednej strony oznacza to lepsze skomunikowanie pociągów z lotniskiem, z drugiej rezygnację ze
wspomnianego połączenia Warszawa–Villach.
Znacznie łatwiej zaplanować podróż z wykorzystaniem
transportu lotniczego do szwajcarskich kurortów alpejskich, gdyż dzięki zintegrowaniu lotnisk w Zurychu
i Genewie z transportem kolejowym, turyści bezpośrednio
po przylocie mogą korzystać z doskonale działającej sieci
połączeń kolejowych w Szwajcarii.
Można założyć, że połączenia kolejowe do krajów bardzo
oddalonych od Polski nie będą konkurencyjne, tutaj dominującą rolę odgrywa transport lotniczy. Ale są także coraz
liczniejsze grupy młodych ludzi, którzy przylatują do jednego z krajów Europy Centralnej, chcąc zwiedzić kilka miast
w różnych krajach, np. Pragę i Kraków podczas jednej wycieczki, przemieszczając się transportem publicznym. Młodzi
turyści, wychowani w krajach Europy Zachodniej, gdzie
oferta w zakresie kolejowej komunikacji pasażerskiej jest
znacznie bogatsza zarówno w aspekcie liczby połączeń, jak
i jakości oferty pod względem prędkości handlowych pociągów oraz komfortu podróży, chcąc zaplanować podróż pociągiem dookoła Europy, trafiają na południowej granicy Polski
na bariery wynikające z braku dostępnej dla nich oferty przewozowej. Wspomniany problem niedostosowania oferty
przewozów dalekobieżnych, w tym międzynarodowych do
potrzeb i oczekiwań pasażerów, szczególnie boleśnie dotykający południowo-wschodnią Polskę i aglomerację krakowską,
widoczny jest także w innych częściach naszego kraju.
Dotychczasowa alokacja środków na utrzymanie i rozwój infrastruktury, jak również kształtowanie oferty w międzynarodowym ruchu kolejowym, nie wypełnia założeń
wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu, której powinny służyć Plany Transportowe, nawiązujące do tej koncepcji w pełnym brzmieniu tytułów.
Zgodnie z tą koncepcją celem polityki transportowej powinno być dążenie do równowagi opierającej się na takim
kształtowaniu zapotrzebowania na transport i takim podziale środków, aby z jednej strony nie powstawały utrudnienia w dostępie, a z drugiej nie występowały stany zatłoczenia oraz nadmierne uciążliwości dla otoczenia [10].

Zgodnie z tą koncepcją należy wspierać rozwój transportu
zbiorowego, zwłaszcza jego ekologiczne formy, w tym
transport kolejowy. Należy także zapewnić rozwój wszystkich gałęzi transportu, w tym infrastruktury drogowej i kolejowej. Aby zbliżyć się do pożądanej proporcji 60:40 pomiędzy wydatkami na infrastrukturę drogową i kolejową
w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2014–2020,
konieczne jest przygotowanie projektów rewitalizacyjnych
i modernizacyjnych infrastruktury kolejowej, mając na
uwadze znaczenie tej infrastruktury nie tylko dla ruchu
aglomeracyjnego Krakowa, ale także dla komunikacji z regionami sąsiednimi, w tym z zagranicą. Bez infrastruktury
zapewniającej odpowiednią rezerwę przepustowości trudno
elastycznie kształtować ofertę przewozową.
Biorąc pod uwagę szereg planowanych w Krakowie
w najbliższych latach dużych imprez sportowych, kulturalnych i religijnych, a także dotychczasową bierność narodowego przewoźnika PKP IC, który nawet w obliczu planowanych imprez masowych zapewniających dużą frekwencję, bardzo rzadko z własnej inicjatywy decyduje się na
uruchomienie pociągów dodatkowych, uważam, że samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe powinny rozpocząć aktywny lobbing celem przywrócenia Krakowa do
sieci dziennych połączeń międzynarodowych. Natomiast
utrzymanie dotychczasowej oferty oznacza oddanie pola
konkurencji w postaci transportu lotniczego oraz prywatnego transportu samochodowego.
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Jakość usług przewozowych i jej elementy
składowe – ujęcie teoretyczne1
Streszczenie. Artykuł przedstawia rozważania na temat jakości usług
przewozowych. Punktem wyjścia do rozważań jest definicja jakości, której
znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego ulega ewolucji i rozszerzeniu. Jakość, w tym również jakość przewozów, obecnie stanowi coś więcej
niż tylko stopień spełnienia oczekiwań klienta. Takie podejście – traktujące jakość w ujęciu ekonomicznym – jest niewystarczające w dobie działań
zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, również w zakresie definiowania jakości przewozów, zarysowuje się znaczenie nie tylko
aspektu ekonomicznego, ale także ekologicznego i społecznego. Tę zmianę podejścia do jakości przewozów zaprezentowano w artykule. Ponadto
przedstawiono analizę cech jakości, które w literaturze przedmiotu wskazywane są jako istotne z punktu widzenia badania jakości usług przewozowych. Można spotkać się z różnymi propozycjami zbiorów cech opisujących jakość usług transportu publicznego. Ich analiza dowodzi jednak, że
niejednokrotnie proponowane zestawienia mają wiele elementów wspólnych, a rozbieżności, które ich dotyczą, to przede wszystkim sposób łączenia określonych cech w jedną syntetyczną, a także pomijania określonych
cech jako mniej ważnych, uwzględniania rzadko spotykanych lub wręcz
specyficznych. Zazwyczaj prezentowane zbiory cech jakości są zbieżne
z podejściem do jakości usług przewozowych w ujęciu ekonomicznym –
uwzględniają głównie te aspekty usług transportu publicznego, które są
istotne z punktu widzenia pasażerów.
Słowa kluczowe: transport publiczny, jakość, jakość przewozów, cechy
jakości

Wprowadzenie
Pojęcie „jakość” to klasyczna kategoria poznawcza, którą przeciwstawia się „ilości”. Jest różnorodnie pojmowana
i niejednokrotnie przysparza autorom dużo trudności interpretacyjnych. Samo pojęcie jakości wywodzi się od greckiego słowa poiotes, którego po raz pierwszy użył Platon (427–
347 p.n.e.) do określenia pewnego stopnia doskonałości
oraz sądu wartościującego wyrażanego przez osobę. Od
tego momentu pojęcie to stało się przedmiotem zainteresowań wielu filozofów, m.in. Arystotelesa, czy Cycerona, który greckie słowo poiotes przekształcił w łacińskie qualitas2.
Z czasem, poza filozofią, zaciekawienie jakością zaczęły
również przejawiać inne dziedziny naukowe, takie jak ekonomia, nauki o zarządzaniu czy prawo. Przyczyną szerokiego zainteresowania było funkcjonowanie wielu, niejednokrotnie sprzecznych kategorii jakości, jak również powstawanie wielu różnych interpretacji tego terminu. W konsekwencji, próby ujednolicenia pojęcia „jakość” prowadziły
i nadal prowadzą do tworzenia i proponowania wciąż nowych definicji. Być może wiele problemów związanych
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z pełnym jej zdefiniowaniem wynika z tego, iż prawdziwa
jakość – jak to określił François de La Rochefoucauld – „jest
jak duch, o którym każdy mówi, ale którego nikt nie widział ”3.
Amerykanie jakość pojmują jako stopień spełnienia
oczekiwań klienta4. Zgodnie z taką interpretacją pojęcia jakość należy uznać za kategorię subiektywną i niedookreśloną, a co istotne – nie ma sensu bez istnienia klienta. Dlatego
też na rynku zdobywa przewagę ten producent czy dostawca, który słucha jego głosu, zna jego potrzeby i potrafi reagować w odpowiedzi na jego oczekiwania5. Japończycy
natomiast za jakość uznają wszystko, co można poprawić.
Oznacza to, że w Japonii nie należy poszukiwać jednej,
uznanej definicji jakości, ale raczej pewnego podejścia do
jakości. W takim ujęciu jakość nie jest doskonałym spełnieniem oczekiwań klienta, do tego należy dążyć przez strumień ciągłych udoskonaleń6.

Jakość w ujęciu technicznym i ekonomicznym
Wśród szerokiego wachlarza definicji pojęcia „jakość”,
można wyróżnić dwie podstawowe grupy poglądów jej dotyczących, a mianowicie:
• jakość w ujęciu technicznym,
• jakość w ujęciu ekonomicznym lub też utylitarnym7.
Pierwsze podejście pojmuje jakość jako zbiór cech materialnych przedmiotu. Jest ono jednak zbyt wąskie i niewystarczające, bowiem koncentracja jedynie na wytwarzaniu
produktów lub usług zgodnym ze specyfikacją zawartą
w dokumentacji może prowadzić do dostarczania na rynek
produktów niesprzedawalnych.
Podejście ekonomiczne natomiast postrzega jakość
znacznie szerzej, a mianowicie jako zbiór wymagań stawianych przedmiotowi, w zakresie których nie leżą tylko właściwości produktu lub usługi, jak to jest w przypadku ujęcia technicznego. Na podjęcie decyzji o zakupie produktu
lub usługi – oprócz określonych standardów – wpływ ma
również cena, dostępność czasowa, preferencje klienta i odczucia, dlatego też jakość weryfikuje dopiero klient, który
3

M. Woodhead, Dążenie ku tęczy: poszukiwanie standardów jakości edukacji,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998, s.16.

4
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5
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ocenia, w jakim stopniu produkt lub usługa zaspokaja jego
potrzeby8. Takie podejście do jakości znalazło swoje odbicie
w wielu definicjach zaproponowanych przez najbardziej
znanych badaczy problemów jakości, jak np. J.M. Juran,
W.E. Deming, A.V. Feigenbaum czy J. Oakland.
Podejście techniczne i ekonomiczne łączy ze sobą definicja przyjęta przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli
Jakości, która mówi, że „jakość jest sumą cech produktu
lub usługi, decydującą o zdolności danego wyrobu do zaspokojenia określonych potrzeb”. E. Skrzypek, przedstawiając własną definicję jakości, bazuje na wyżej cytowanej,
ale dzieli konieczne do zaspokojenia potrzeby odbiorców na
stwierdzone i przewidywane, czyli te obecne, jak i przyszłe9.
Jakość, jako stopień zaspokojenia potrzeb konsumenta
przez dany produkt lub usługę, rozpatruje również
P. Niedzielski. Według niego o stopniu tym decyduje zespół
cech materialnych użytkowych (np. trwałość, niezawodność) i emocjonalnych (np. zgodność z modą, podnoszących
prestiż) – inaczej mówiąc – zespół cech odróżniających dane
dobro lub usługę od innych10.
L. Wasilewski również definiuje jakość przez pryzmat
cech danego dobra. Niemniej jednak swoim cechom nadaje
negatywny wydźwięk, określając jakość jako miarę braku
wad w danym produkcie. Przez wadę produktu rozumie
natomiast każdą taką cechę, której klient się nie spodziewa.
Oczywiście, im mniej wad zostanie stwierdzonych przez
klienta, tym wyższą jakość można przypisać dostarczonemu produktowi11.
Odejście od czysto technicznego podejścia i uznanie
szczególnej roli, jaką odgrywa sam klient w kreowaniu jakości, ma znaczenie przede wszystkim w zakresie usług,
których jakości – ze względu na jednoczesność produkcji
i konsumpcji – nie można ocenić przed ich nabyciem.
Bardzo często, również w przypadku usług przewozowych,
usługobiorcy nie tylko oceniają, czy świadczona usługa jest
zgodna z ich oczekiwaniami, ale w wyniku swojego uczestnictwa w procesie realizacji usługi wpływają bezpośrednio
lub pośrednio na jej ostateczną jakość12.
W przypadku jakości usług – w tym także jakości przewozów – klient odgrywa znaczącą rolę jeszcze z innego powodu. Przed nabyciem konkretnej usługi nabywca pozbawiony jest możliwości zbadania i zidentyfikowania jej istotnych cech. Jedynie na podstawie różnych przesłanek może
wyobrazić sobie cechy usługi i przekazać usługodawcy
pewne oczekiwania. Dopiero w trakcie procesu świadczenia
usług i po jego zakończeniu następuje konfrontacja oczekiwań i faktycznych odczuć usługobiorcy. Jakość usług skutecznie można zatem zdefiniować jako „funkcję dwóch
8
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zmiennych: oczekiwań usługobiorców i ich doznań podczas
procesu świadczenia usługi”13. W przypadku jakości usług
transportu publicznego można mówić o wypadkowej preferencji pasażerów i ich oceny świadczonej usługi przewozowej, a zatem stopniu zaspokojenia zgłaszanych potrzeb.
Jednym z pierwszych, który jakość usługi transportowej
nazwał „stopniem, w jakim zaspokaja ona potrzeby użytkowników transportu w pełnym procesie transportowym”,
był B. Walczak14. Zaznaczył on przy tym, iż stopień ten jest
funkcją cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych
związanych z drogą, środkiem transportu, czasem i przedmiotem przemieszczania.
Zaproponowana przez W. Starowicza definicja jakości
przewozów w transporcie publicznym również odwołuje się
do potrzeb usługobiorców. Według niego jakość przewozów to „stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów”15. Jakość usługi przewozowej bywa również definiowana
jako różnica między oczekiwaniami klientów usługi a ich
postrzeganiem realizacji usługi16.
A. Sambor jakość przewozów także ściśle uzależnia od
zaspokajania potrzeb usługobiorców. Definiuje on jakość
jako zespół cech i parametrów danego dobra mających
wpływ na zdolność zaspokajania określonych potrzeb.
Według niego miejski transport publiczny można rozpatrywać jako system, którego ocenę jakości można wykonać
w oparciu o zespół następujących cech systemowych mających związek ze skutecznością i wydajnością systemu,
a także jego ekonomicznością i stopniem spełniania wymagań dotyczących ekologii i estetyki17.
Wszyscy powyżej przytaczani autorzy jakość przewozów
określają jako pewien stopień spełnienia wymagań usługobiorców mierzony zbiorem cech. J. Figura jakości przewozów
nadaje natomiast dynamiczny charakter, określając mianem
procesu, a przystosowanie cech usług oferentów do potrzeb
klientów jego wynikiem. Proponowana przez autora definicja jakości przewozów uwzględnia również aspekt technologiczny i ekonomiczny, jak również organizacyjny.18.
T. Dyr podkreśla, że aspekt techniczno-eksploatacyjny
usługi powinien odgrywać rolę wtórną, natomiast aspekt
ekonomiczny – wiodącą. Powinien on uwzględniać zarówno istniejące, jak i przewidywane potrzeby odbiorców oraz
13

J. Toruński, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja
i Zarządzanie Nr 97, 2013, s. 79.

14

B. Walczak, Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych, OBET, Warszawa
1981, s. 9.

15

W. Starowicz, Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 60.

16

M. Wisniewski, Using SERVQUAL to assess customer satisfaction with public sector services, Managing Service Quality, University Press, Volume 11, No. 6, 2001. p. 381.

17

A. Sambor, Możliwości poprawy jakości komunikacji miejskiej metodami inżynierii ruchu,
http://katedr.republika.pl/hmozl.htm z dn. 13.11.2012 r.

18

J. Figura, Jakość usług jako funkcja preferencji użytkowników transportu [w:],
Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu pod red. E. Załogi, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 494, Ekonomiczne problemy usług Nr 17,
Szczecin 2008, s. 22.
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funkcje, jakie może spełniać usługa w ich zaspokajaniu19.
Jest to tym bardziej istotne, że jakość usług, jak również jej
ocena dokonywana przez klientów, nie jest stała w czasie,
lecz nieustannie się zmienia20. Między innymi z tego względu A. Panasiuk, jak i W. Starowicz podkreślają konieczność
ewolucji rozumienia istoty jakości przewozów. Według nich
zmiana ta polegać ma na odejściu od definiowania jakości
przewozów związanej z opisywaną usługą przez zestaw cech
jakościowych na rzecz jakości obejmującej szerszy zakres
kryteriów stanowiących opis jakości przewozów, jakości obsługi pasażerów oraz jakości przez nich postrzeganej21.
Oznacza to, że działania projakościowe powinny być skoncentrowane nie tylko na utrzymaniu istniejącej liczby klientów, ale również na zdobywaniu nowych, zwłaszcza że dostawca usług przewozowych funkcjonuje w zmiennych warunkach rynku i musi nieustannie adaptować się do wymagań jakości, jakie stawia odbiorca usług22.
W związku z powyższym jakość można określić również
jako umiejętność dostosowywania się do zachodzących
przemian oraz organizacyjnego przyswajania wiedzy, skutecznego jej wykorzystania, powiązania z kreatywnością
i innowacją23 i nie będzie to błędna interpretacja. Taki tok
rozumowania towarzyszył Międzynarodowej Unii Trans
portu Publicznego (UITP), która zdefiniowała jakość przewozów jako postępowanie zarządcze zmierzające do ciągłej
poprawy usług i procesów ich realizacji. Jakość przewozów
powinna być zatem ukierunkowana na poprawę zadowolenia klientów w celu pozyskania ich lojalności i zwiększenia
korzystania z usług24.
Zaprezentowane dotychczas definicje jakości przewozów
stawiają w centrum uwagi konieczność zaspokajania potrzeb
zgłaszanych przez użytkowników transportu publicznego.
Początkowo autorzy mówią o kształtowaniu jakości przewozów w celu spełniania oczekiwań obecnych podróżnych.
Z czasem ich poglądy zmierzają również w kierunku potencjalnych pasażerów. Takie podejście do jakości usług przewozowych należy traktować jako w pełni uzasadniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa przewozowego na rynku.
Uzasadnieniem prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej jest bowiem klient, bez którego osiąganie stawianych
celów ekonomicznych jest niemożliwe. Stopień jego zadowolenia ze świadczonej usługi będzie przekładać się na jego lojalność, chęć skorzystania z usługi po raz kolejny, sposób wyrażania opinii o jej jakości etc., a tym samym na stopień realizacji założonych celów ekonomicznych.
19

T. Dyr., Wykorzystanie metody SERVQUAL w ocenie jakości kolejowych przewozów
regionalnych, Problemy Kolejnictwa z. 141, Centrum Naukowo-Techniczne
Kolejnictwa, Warszawa 2006, s. 117.

20

A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług… op. cit., s. 144.

21

W. Starowicz, Kształtowanie jakości… op. cit., s. 59; Jakość usług turystycznych pod red. A.
Panasiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 33.

22

J. Figura, Jakość usług jako funkcja preferencji… op. cit., s. 22.

23

R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo Dom
Organizatora, Toruń 2006, s. 44–45.

24

S. Zamkowska, Problemy mobilności w obszarach miejskich, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 435, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 3,
Szczecin 2006, s. 184.
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Jakość usług przewozowych a zrównoważony rozwój
Niewątpliwie wszyscy cytowani autorzy jakość przewozów
skupiają się wokół odbiorcy i jego potrzeb, ale obecny i potencjalny pasażer zdecydowanie nie wyczerpuje zbioru wszystkich
odbiorców transportu publicznego w miastach. Z punktu widzenia obszarów miejskich wysoka jakość usług przewozowych
leży bowiem nie tylko w interesie samych podróżujących, ale
również otoczenie zgłasza wymagania, które usługodawca
powinien honorować w procesie tworzenia jakości. Procesy
zanieczyszczania powietrza, gleby i wód, niszczenie świata roślinnego i zwierzęcego uzasadniają potrzebę kreowania jakości
także w aspekcie ekologicznym. Jakość nie powinna być kwestią ograniczoną tylko do zależności pomiędzy producentem
a użytkownikiem, istnieją również relacje typu: człowiek–natura25. Ponadto wynikający z ruchu miejskiego hałas, zatory
drogowe, terenochłonność transportowa, zanieczyszczenie
powietrza przekładają się na jakość życia mieszkańców miast.
W rozpatrywaniu jakości przewozów pojawia się dodatkowo aspekt społeczny, którego nie należy pomijać. W grę
wchodzą – oprócz samych klientów – zarówno mieszkańcy
ośrodków miejskich, władze samorządowe, jak również pracownicy czy dostawcy wykonawcy usług przewozowych.
Dostarczanie dóbr zgodnych z oczekiwaniami klientów, ale
kosztem np. nadmiernego obciążania własnych pracowników,
nieetycznego działania względem swoich partnerów, dostawców, zanieczyszczania środowiska naturalnego czy utrudniania
funkcjonowania różnych ogniw w najbliższym otoczeniu jest
niezgodne z ekonomią zrównoważonego rozwoju, która od
wielu lat stanowi główne odniesienie do wszelkiej działalności
ekonomicznej. Dlatego też jakość przewozów nie może dotyczyć tylko oczekiwań bezpośredniego użytkownika, lecz
wszystkich istotnych interesariuszy, którym usługa może przynosić korzyści26. W tym znaczeniu jakość usług przewozowych
należy rozumieć jako stopień zaspokajania potrzeb zbiorowych
i indywidualnych27. Poglądowy schemat jakości usług przewozowych w takim ujęciu przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Jakość przewozów w miejskim transporcie publicznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo.
Teoria i praktyka zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 134–140.

25

K. Lisiecka, Kreowanie jakości. Uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 39.

26

W. Downar, System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo
Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 140-141.

27

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – teoria i praktyka,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 26.
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Mając na względzie ekonomiczny, ekologiczny i społeczny wymiar jakości, za poprawną można przyjąć definicję
pojęcia jakości sformułowaną przez R. Karaszewskiego.
Według niego, istotą jakości dostarczanych dóbr jest „osiąganie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych klientów i współdziałające osoby i instytucje”28.
Całkowicie wyczerpującą definicję zaproponował jednak
Donkelear, dla którego „produkt (usługa) jest dobrej jakości jedynie, gdy przy minimalnych kosztach użytkowania
wnosi maksymalny wkład do zdrowia i szczęścia wszystkich
ludzi biorących udział w jego projektowaniu, wytwarzaniu,
dystrybucji, użytkowaniu, ochronie i wtórnym wykorzystaniu, a także odznacza się minimalnym zużyciem energii i surowców oraz możliwym do zaakceptowania wpływem na
środowisko i społeczeństwo”29.

(1) Spełnienie wymagań specyfikacji (2) Spełnienie wymagań klientów (obecnych i potencjalnych) (3)
Spełnienie wymagań klientów (obecnych i potencjalnych) z poszanowaniem środowiska naturalnego
(4) Spełnienie wymagań wszystkich ludzi biorących udział w jego projektowaniu, wytwarzaniu, dystrybucji, użytkowaniu, ochronie z poszanowaniem całego otoczenia

Rysunek 2. Poglądowy zakres kształtowania jakości usług przewozowych
Źródło: A. Ciastoń-Ciulkin, Jakość usług transportu publicznego instrumentem zmian kultury mobilności
w miastach. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński 2014.

Rozumiany w ten sposób proces doskonalenia jakości
dóbr reprezentuje element dobrowolnej strategii uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, jaką jest społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw (CSR). Z punktu widzenia roli, jaką pełnią
usługi transportu publicznego w miastach, wykraczającej
poza wyłącznie funkcje podażowe (zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zmniejszanie kosztów zewnętrznych
transportu, generowanie nowych miejsc pracy, generowanie popytu na różne dobra etc.), doskonalenie jakości usług
przewozowych w kierunku spełniania oczekiwań różnych
grup interesariuszy jest szczególnie uzasadnione.

Elementy składowe jakości usług przewozowych
Do ustalenia oraz mierzenia stopnia spełnienia potrzeb
przewozowych stosuje się określony zbiór właściwości jakości usług przewozowych, które ją charakteryzują. Zgodnie
z większością prezentowanych definicji jakości przewozów,
28

R. Karaszewski: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, … op. cit., s. 44–45.

29

A. Jazdon: Doskonalenie zarządzania jakością, Wydawnictwo Biblioteki Menadżera
i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2001, Zeszyt 210, s. 9.

właściwości te nazywane są cechami jakości30. Zdarza się
także, iż cechy te, ze względu na postulowaną jakość usługi
przewozowej, określane są mianem postulatów przewozowych31. W literaturze przedmiotu spotkać się można również z tym, że część składowa jakości usługi przewozowej
definiowana jest jako kryterium32. W. Starowicz odróżnia
jednak oba pojęcia. Według niego postulat przewozowy
to oceniana właściwość przedmiotu analizy, postulowana przez odbiorców cecha jakości, natomiast kryterium
to jedna z istotnych cech jakości, wybrana jako składowa do określenia jej stanu zbiorczego33. Innymi słowy lista kryteriów wziętych pod uwagę w ocenie jakości usług
nie musi zawierać wszystkich postulowanych cech jakości
decydujących o stopniu zaspokojenia potrzeb usługobiorców transportu publicznego. W takim ujęciu jakość usług
przewozowych traktuje również Polska Norma PN–EN–
13816:2002 (U)34. Według zapisów w dokumencie jakość
usług publicznego transportu zbiorowego opisuje zestaw
kryteriów jakości i odpowiednich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca usług.
Zakres cech określających jakość usług transportu publicznego jest bardzo szeroki i w zasadzie powiększa się
wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym. W znacznej
mierze zależą one od aktualnie doświadczanych warunków
przewozowych, statusu motoryzacyjnego podróżnego, poziomu i stylu życia w miastach, a ich wartościowanie jest
indywidualną kwestią każdego usługobiorcy. Dlatego też
należy pamiętać, że podobnie jak samo pojęcie jakości również zakres podstawowych cech jakości ulega ciągłym procesom ewolucji i hierarchizacji, co oznacza, że nieustanne
pozyskiwanie wiedzy w tym zakresie jest koniecznością
w celu skutecznego zaspokajania ich potrzeb.
Ustaleniu zbioru cech opisujących jakość usług transportu publicznego poświęcono wiele badań empirycznych
oraz wywodów teoretycznych. Przy ocenie jakości usług
klienci nie posługują się bowiem jednym sprawdzonym
standardem normatywnym. Na podstawie analizy prac
ukazujących się w latach 1970–1990, W. Starowicz dokonał ujednolicenia głównych cech jakości, które można potraktować jako punkt wyjściowy do rozważań na temat
30

W. Starowicz, Kształtowanie jakości… op. cit., s. 60; H. Babis: Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 1986, s. 59; Jakość usług turystycznych… op. cit., s. 33; A. Sambor,
Możliwości poprawy jakości… op. cit.; J. Figura, Jakość usług… Op. Cit., s. 22.

31

W. Starowicz, Kształtowanie jakości… op. cit., s. 60; Transport miejski. Ekonomika
i organizacja pod redakcją O. Wyszomirskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 66; D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku
usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2001, s. 129.

32

R. Kolman, Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet,
Warszawa 2009, s. 214; Commission of the European Communities, The Citizens’
Network. Fulfilling the Potential of Public Transport in Europe. Communities Green Paper,
COM(95) 601 final; A. Rudnicki, Jakość komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowo
– Techniczne Oddziału SITK w Krakowie Nr 71, Kraków 1999, s. 39–44; EN
13816:2002 Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service
quality definition, targeting and measurement, European Standard, April 2002.

33

W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 33.

34

W. Starowicz, Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej
Polskiej Normy (część I), „Transport Miejski i Regionalny”, 2004, nr 10, s. 29.
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kierunków ich ewolucji w czasie. W grupie wymienianych
cech jakości usług przewozowych znalazły się:
• prędkość podróży – uwzględniająca czas dojścia do/z
przystanku i przesiadania się,
• masowość – rozumiana jako pożądana wielkość jednorazowego przewozu i duża częstotliwość kursowania,
• taniość – mająca odzwierciedlenie w pożądanym
koszcie podróży,
• bezpieczeństwo – mające na względzie brak zagrożenia wypadkami oraz przestępstwami w czasie podróży (często rozszerzane kryterium o pożądany poziom
wygody podróżowania),
• dostępność,
• bezpośredniość – możliwość podróżowania bez konieczności przesiadania się,
• niezawodność – czyli pewność odbycia podróży,
zgodnie z rozkładem jazdy35.

Rysunek 3. Klasyczne ujęcie cech jakości usług przewozowych
Źródło: W. Starowicz, Kształtowanie jakości… op. cit., s. 63.

W 1995 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną
Księgę zatytułowaną Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału transportu publicznego w Europie, w której zaprezentowano listę cech jakości wymaganych do spełnienia
przez transport publiczny. W rozumieniu Komisji Euro
pejskiej na transport publiczny wysokiej jakości wpływają:
• dostępność systemu (dla osób niepełnosprawnych, do
pojazdów, do innych środków transportu, do różnych
obszarów miast),
• taryfa biletowa (atrakcyjna opłata za przejazd),
• bezpieczeństwo (spełnienie określonych kwalifikacji
personelu oraz zachowanie minimalnej liczby personelu na zmianie),
• użyteczność podróży (czas przejazdu, niezawodność
i częstotliwość kursowania, czystość, komfort podróży, informacja),
• wpływ na środowisko (zanieczyszczenia, hałas, infrastruktura).
Z punktu widzenia marketingowego lista cech jakości
najczęściej redukowana jest tylko do czterech obejmujących:
bezpieczeństwo, koszt, czas i wygodę podróży36. Taki syntetyczny zestaw wypracował zespół O. Wyszomirskiego w cza35

W. Starowicz: Kształtowanie jakości… op. cit., s. 62–63.

36

Transport miejski. Ekonomika i organizacja… op. cit., s. 66.
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sie prowadzenia rozważań naukowych na temat badań marketingowych w zakresie preferencji i zachowań transportowych mieszkańców miast. W zakresie czasu podróży mieści
się kilka cech jakości usług przewozowych takich jak: prędkość przejazdu, częstotliwość, punktualność, rytmiczność i niezawodność kursowania pojazdów, dostępność przystanków
oraz liczba połączeń bezpośrednich. Na wygodę podróży
wpływają natomiast blisko dwie dziesiątki częściowych kryteriów, związanych przede wszystkim z dostępną ofertą biletową, systemem informacji o trasach i rozkładach jazdy, ergonomią i komfortem jazdy oraz kulturą obsługi personelu.
Cecha jakości związana z kosztem podróży dotyczy preferowanych opłat za usługi przewozowe, natomiast związana z bezpieczeństwem dotyczy dwóch aspektów: bezpieczeństwa
drogowego i osobistego.
Ten sam zespół badaczy zaproponował również zbiór cech
jakości usług przewozowych w ujęciu definicyjnym37. Jest on
zdecydowanie bardziej rozbudowany niż prezentowana lista
w ujęciu marketingowym i obejmuje dziesięć cech jakości tj.:
dostępność, częstotliwość, punktualność, rytmiczność, bezpośredniość, niezawodność, prędkość, koszt, wygoda oraz
informacja na temat usług przewozowych.
Wypadkową badań prowadzonych przez A. Rudnickiego38
jest natomiast pięciopunktowa lista syntetycznych cech jakości: dostępność, czas podróży, warunki podróży, niezawodność,
ekologia. Każda cecha jakości proponowana przez A. Rudnic
kiego stanowi swoistą grupę części składowych. O ocenie dostępności stanowią m.in. takie elementy jak: dostępność przestrzenna i czasowa, powiązania z innymi środkami transportu,
a także kompletność informacji, dogodność systemu taryfowego czy różnorodność oferty przewozowej. Na czas podróży
wpływa czas jazdy, czas dojścia do/z przystanku, czas oczekiwania na pojazd oraz czas tracony na przesiadki. Warunki podróżowania definiowane są natomiast przez m.in. bezpośredniość połączeń, czynniki mające wpływ na warunki dojścia
i oczekiwania na przystanku, wsiadania/wysiadania, przesiadania się i samej jazdy, a także czystość pojazdów i przystanków
i kultura personelu. Niezawodność kursowania pojazdów
określana jest poprzez stabilność układu linii i rozkładów jazdy,
regularność i punktualność kursowania pojazdów, pewność
osiągnięcia celu podróży w zaplanowanym czasie, ale też możliwość objazdu czy wyboru powiązania alternatywnego.
Składowymi cechy związanej z ekologią są oczekiwania związane z bezpieczeństwem pasażerów oraz wpływem działalności
transportowej na środowisko naturalne (oddziaływanie hałasu,
oddziaływanie wibracji, oddziaływanie spalin, atrakcyjność
i przyjazność przestrzeni ruchu).
Szerszy zbiór głównych cech jakości zaprezentowany został w Europejskiej Normie EN 13816:200239. Ich pełna
lista składa się z trzech poziomów: najwyższy zawiera osiem
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syntetycznych cech jakości, których rozwinięcie i uszczegółowienie stanowią cząstkowe cechy kolejnych dwóch poziomów. Do ośmiu najbardziej ogólnych postulowanych cech
jakości zaliczono:
• dostępność czasowo-przestrzenna (odległość do/od
przystanku, konieczność przesiadania się, zasięg terytorialny, niezawodność, częstotliwość i czasookres
działania),
• dostępność funkcjonalna (dostępność przystanków,
stan techniczny przystanków, pojazdów, łatwość
wsiadania/wysiadania do/z pojazdów oraz przemieszczania się po ich wnętrzu, dostępność biletów),
• informacja (pozyskiwana w warunkach normalnych
lub wyjątkowych),
• czas (zależny od regularności i punktualności kursowania pojazdów),
• troska o klienta (poziom innowacyjności usług, poziom obsługi klienta, umiejętności i uprzejmości personelu, elastyczność w stosowaniu i zakupie biletów),
• komfort (użyteczność stosowanych udogodnień,
przestrzeń w pojazdach, płynny sposób prowadzenia
pojazdów, stylistyka wyposażenia, temperatura
i oświetlenie, czystość, ochrona przed hałasem, złymi
warunkami atmosferycznymi),
• bezpieczeństwo (zabezpieczenia przed przestępstwami i wypadkami oraz zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi),
• środowisko (zmniejszanie zanieczyszczeń, oszczędzanie zasobów naturalnych i infrastruktury).
Zbiorcze ujęcie przedstawionych przez różnych autorów
cech jakości ułatwia ich porównanie (tabela 1). Tabelaryczne
zestawienie pokazuje, że w znaczącym stopniu syntetyczne
cechy jakości pokrywają się, chociaż można zaobserwować
również pewne rozbieżności. Na przykład niezawodność
niektórzy autorzy uwzględniają jako ważną cechę jakości,
inni pomijają. Według większości propozycji koszt podróży
odgrywa istotna rolę, choć na liście Europejskiej Normy
i u A. Rudnickiego się nie pojawia.
Jednak gdy analizie poddane zostają elementy składowe
głównych cech jakości, szybko okazuje się, że zdecydowaną
ich większość zawierają wszystkie zaprezentowane listy.
Różnica polega na łączeniu określonych elementów cząstkowych w jeden syntetyczny lub ich przyporządkowywaniu
do różnych głównych cech jakości według indywidualnych
doświadczeń i spostrzeżeń autorów. Tak na przykład dostępność, która przez A. Rudnickiego i w ujęciu klasycznym została przedstawiona jako jedna główna cecha jakości, w Europejskiej Normie podzielona została na trzy oddzielne i zdefiniowana jako: dostępność czasowo-przestrzenna, dostępność funkcjonalna i informacja. Natomiast
w przypadku marketingowego ujęcia głównych cech jakości można powiedzieć, że dostępność została zupełnie pominięta, ale analizując już ich składowe, okazuje się, że dostępność wpływa bezpośrednio na czas podróży i jest jednym z parametrów go opisujących. Informacja natomiast,
która w ujęciu definicyjnym i na liście Europejskiej Normy

Tabela 1
Główne cechy jakości usług przewozowych według różnych autorów
Komisja
W. Starowicz
Europejska
(2001)
(1995)
Bezpieczeństwo
Masowość
Taniość

Bezpieczeństwo
Wpływ na
środowisko
Taryfa
biletowa

Prędkość
Bezpośredniość

Ekologia
Koszt

Użyteczność Wygoda
podróży

Koszt
Czas
Warunki
podróży
Niezawodność

Dostępność

Europejska
Norma
(2002)
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Ekologia

Czas

Niezawodność

Dostępność

O. Wyszomirski
O. Wyszomirski
(2002)
A. Rudnicki
(2002)
Definicyjne
(1999)
Marketingowe
ujęcie
ujęcie

Dostępność

Czas
Prędkość
Wygoda

Czas
Troska o klienta

Bezpośredniość Komfort
Rytmiczność
Punktualność
Niezawodność
Dostępność

Dostępność
czasowo‑przestrzenna

Częstotliwość

Dostępność
funkcjonalna

Informacja

Informacja

Źródło: A. Ciastoń-Ciulkin, Jakość usług transportu publicznego instrumentem zmian kultury mobilności
w miastach. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński 2014.

jest wyodrębniona, według A. Rudnickiego stanowi część
składową dostępności, a w ujęciu marketingowym wpływa
bezpośrednio na wygodę podróżowania.
Podobnie jest w przypadku uwzględniania taryfy przewozowej i elementów z nią związanych w zestawie cech jakości
transportu publicznego. Listy syntetycznych cech jakości zaproponowanych w Europejskiej Normie oraz przez A. Rud
nickiego nie zawierają kosztu/ceny usługi jako cechy jakościowej, niemniej jednak koszt/cena uwzględniana jest jako
jeden z elementów cząstkowych syntetycznych cech jakości.
W przypadku propozycji A. Rudnickiego koszt/cena stanowi
jeden z elementów szeroko pojętej dostępności. Cecha cząstkowa zdefiniowana jako dogodność systemu taryfowego zawiera w sobie ceny biletów, różnorodność oferty biletowej,
zakres ulg i zwolnień z opłat, łatwość nabycia i kasowania
biletu, możliwość odzyskania zagubionego biletu lub wymiany zniszczonego. Proponowane w Europejskiej Normie
syntetyczne cechy jakości nie wyszczególniają kosztu/ceny
jako odrębnej cechy, ale zawierają ten element szczególnie
w obszarze cechy „kontakt z klientem”. Jeden z cząstkowych
elementów tej cechy stanowi o opcjach biletów, w ramach
których należy uwzględniać ich elastyczność, taryfy przewoźników, bilety bezpośrednie (integracja taryfowa), sposoby regulowania opłat, stałe zasady wyliczania ceny.
Porównując między sobą różne listy istotnych cech jakości
usług przewozowych, rzadko zwraca się uwagę na ekologię.
Jedynie A. Rudnicki i Europejska Norma uwzględniają wpływ
transportu publicznego na środowisko w swoich zestawieniach. Niemniej jednak różnica polega na tym, iż A. Rudnicki
uwzględnia oddziaływanie między innymi hałasu, wibracji
i spalin na pasażerów transportu publicznego, natomiast
w Europejskiej Normie podejście do aspektów ekologicznych
jest zdecydowanie szersze i spójne z rozszerzonym podejściem
do jakości usług przewozowych uwzględniającym wymiar
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ekologiczny i społeczny. Norma Europejska bierze bowiem
pod uwagę wpływ transportu publicznego na wielkość emitowanych spalin, hałasu, widocznych zanieczyszczeń, drgań, zakłóceń elektromagnetycznych czy też produkowanych odpadów. Bierze również pod uwagę wielkość energii oraz przestrzeni niezbędnej do wykonywania usług przewozowych,
promując w ten sposób środki transportu bardziej przyjazne
środowisku i mniej terenochłonne. Cechy, na które zwrócono
uwagę w Normie Europejskiej, należy traktować jako typowe
dla jakości usług przewozowych, gdyż w myśl prezentowanego spojrzenia na jakość usług przewozowych ma ona spełniać
oczekiwania szerszej grupy odbiorców niż tylko użytkowników transportu publicznego.

Podsumowanie
Rozważania na temat ewolucji pojęcia jakości przewozów dowodzą, że znamienną, a zarazem niezmienną jej
rolą jest zaspokajanie zgłaszanych potrzeb odbiorców.
Zdecydowanej zmianie ulega natomiast spojrzenie na
grupę odbiorców zainteresowanych wysokim poziomem
świadczenia usług przewozowych. Kształtowanie jakości
przewozów na podstawie zgłaszanych potrzeb użytkowników transportu jest obecnie niewystarczające, de facto
przyczynia się do spełniania oczekiwań choć najistotniejszej, to tylko jednej grupy odbiorców, jakim są pasażerowie.
W kręgu zainteresowania dostawców usług przewozowych
powinny znaleźć się również inne grupy odbiorców oraz
ich potrzeby i oczekiwania. Jakość przewozów powinna
uwzględniać i równoważyć wszystkie, często sporne interesy użytkowników transportu i otoczenia oraz przyczyniać
się do rozwiązywania ważnych i najczęściej trudnych problemów społecznych i ekologicznych w mieście i regionie.
W literaturze można spotkać się z różnymi propozycjami
zbiorów cech opisujących jakość usług transportu publicznego. Ich analiza dowodzi jednak, że niejednokrotnie proponowane zestawienia mają wiele elementów wspólnych, a rozbieżności, które ich dotyczą, to przede wszystkim sposób łączenia określonych cech w jedną syntetyczną, a także pomijania określonych cech jako mniej ważnych czy uwzględniania rzadko spotykanych lub wręcz specyficznych. Zazwyczaj
prezentowane zbiory cech jakości są zbieżne z podejściem do
jakości usług przewozowych w ujęciu ekonomicznym –
uwzględniają głównie te aspekty usług transportu publicznego, które są istotne z punktu widzenia pasażerów.
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Od Redakcji
Nowe projekty zmian ustaw
1. Rządowy projekt zmiany Ustawy o transporcie drogowym
i Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw ma na celu wykonanie postanowień rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1).
Rozporządzenie nr 181/2011 jest stosowane bezpośrednio
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od
dnia 1 marca 2013 r. Jest aktem prawnym kompleksowo regulującym kwestie praw pasażerów w transporcie autobusowym
i autokarowym, które nie były wcześniej objęte przepisami
unijnymi.
Projektowana ustawa oprócz zmian w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1414, z późn. zm.), wprowadza również zmiany w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 196, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13, z późn. zm.).
Projekt ustawy został opracowany na podstawie założeń
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 listopada 2013 r. Do
Sejmu wniosek wpłynął 26 listopada 2014 roku. Pierwsze czytanie w Komisjach odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 roku.
Przepisy rozporządzenia nr 181/2011 pozostawiają pewne
kwestie do uregulowania przez poszczególne państwa członkowskie. Obowiązujące obecnie polskie przepisy prawne nie
wykonują w pełni zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie
nr 181/2011. W związku z tym w projekcie ustawy zawarto regulacje dotyczące:
 wyznaczenia dworców autobusowych i autokarowych, w których będzie udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie określonym w załączniku I lit. a do rozporządzenia nr
181/2011,
 organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia nr 181/2011,
 sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011.
Projekt ustawy przewiduje ponadto zmianę ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym polegającą na możliwości zwiększenia stawki opłaty za korzystanie przez
operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika
z dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w za-

kresie określonym w załączniku do rozporządzenia nr 181/2011
z maksymalnie 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na
dworcu do maksymalnie 2 zł.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
zmienianej w art. 1 projektu ustawy, dodano rozdział 8a określający zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej
sprawności ruchowej.
Projekt ustawy wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest
jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie
z inną jednostką samorządu terytorialnego, i które są zlokalizowane w miastach powyżej 50 000 mieszkańców oraz w których rocznie obsługiwanych jest powyżej 500 000 pasażerów,
do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom
o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie określonym
w załączniku rozporządzenia nr 181/2011. W celu monitorowania spełniania przez dworce, których właścicielem jest jednostka
samorządu terytorialnego, powyższych kryteriów warunkujących dostosowanie dworców do udzielania pomocy osobom
niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, na jednostkę samorządu terytorialnego został nałożony
obowiązek przeprowadzania corocznie do dnia 31 marca analizy
dotyczącej spełniania tych kryteriów. Wyniki analizy przekazuje
się niezwłocznie wojewodzie. Obowiązek dostosowania przez
jednostkę samorządu terytorialnego danego dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej powstaje, jeżeli przeprowadzona
analiza wykaże, że dworzec spełnia ustawowe kryteria. W takim
przypadku jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana dostosować dworzec w terminie roku następującym po
roku, w którym dworzec spełnił te kryteria. Wyznaczenia dworca
do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom
o ograniczonej sprawności ruchowej będzie dokonywał minister
właściwy do spraw transportu na wniosek jednostki samorządu
terytorialnego, która dostosowała dworzec do udzielania tej pomocy. Wniosek do ministra właściwego do spraw transportu będzie składany za pośrednictwem wojewody.
2. Poselski projekt zmian ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym
Projekt zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
dotyczy utworzenia nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i zarządzania
publicznym transportem zbiorowym. Projektowana regulacja nie
jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy został opracowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 listopada 2013 r. Do Sejmu
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wniosek wpłynął 26 września 2014 roku. 25 listopada 2014 roku został skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Wniosek złożyli posłowie: Andrzej Adamczyk, Waldemar Andzel, Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Ast, Zbigniew Babalski,
Barbara Bartuś, Dariusz Bąk, Andrzej Bętkowski, Antoni Błądek,
Przemysław Czarnecki, Witold Czarnecki, Edward Czesak, Piotr
Krzysztof Ćwik, Zbigniew Dolata, Jacek Falfus, Szymon Giżyński,
Grzegorz Janik, Wojciech Jasiński, Andrzej Jaworski, Mariusz Orion
Jędrysek, Piotr Król, Maciej Małecki, Grzegorz Matusiak, Kazimierz
Moskal, Anna Paluch, Piotr Polak, Bogdan Rzońca, Jacek Sasin, Jerzy Sądel, Grzegorz Schreiber, Kazimierz Smoliński, Czesław Sobierajski, Krzysztof Sońta, Marek Suski, Jerzy Szmit, Stanisław Szwed,
Jacek Świat, Robert Telus, Marcin Witko, Grzegorz Adam Woźniak,
Wojciech Zubowski.
Przez obszar wielu gmin w Polsce aktualnie przebiegają linie
komunikacyjne, które wykraczają poza obszar jednej gminy, a nawet poza obszar jednego powiatu lub jednego województwa.
W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 r. ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
przewozy te stanowią odpowiednio powiatowe i wojewódzkie
przewozy pasażerskie. Organizatorem tych przewozów, zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 5 PTZ jest powiat lub województwo, a zadanie
to jest ich zadaniem własnym w rozumieniu art. 216 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.). Zadania organizatora powinien wykonywać odpowiednio w przypadku powiatu starosta, a w przypadku
województwa – marszałek województwa. Tymczasem w wielu
gminach przewozy powiatowe i wojewódzkie, a nawet międzywojewódzkie (np. do sąsiedniej gminy w innym województwie)
są nadal wykonywane i finansowane z budżetu gminy, co stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z budżetu nie można bowiem finansować zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego.
Uznanie, że:
 niedopuszczalne jest finansowanie przez gminę przewozów
wykraczających poza jej obszar, albowiem nie stanowią one jej
zadania własnego, oraz
 województwa i powiaty nie będą organizować ani finansować takich przewozów wojewódzkich i powiatowych, które
nie mają ponadlokalnego znaczenia prowadzi do wniosku, że
w celu organizowania i wspólnego finansowania takich przewozów, które będąc przewozami wojewódzkimi lub powiatowymi mają charakter wyłącznie lokalny niezbędne jest zawarcie przez zainteresowane gminy lub powiaty stosownych
porozumień albo utworzenie związku komunalnego albo
związku powiatów.
Dopuszczalne jest zawieranie porozumień między gminami,
gminy z powiatem lub województwem. Gmina nie może jednak
zawrzeć porozumienia ze związkiem komunalnym.
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Wątpliwości budzi także dopuszczalność zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą wchodzącą w skład związku komunalnego a inną gminą. W celu rozwiązania tych problemów konieczna jest nowelizacja ustawy o publicznym transporcie
drogowym, w taki sposób, aby:
 związki międzygminne mogły zawierać porozumienia ze
związkami międzygminnymi, a organizatorem byłby związek,
któremu przekazano organizację transportu na określonym
obszarze lub liniach komunikacyjnych;
 związki międzygminne mogły zawierać porozumienia z gminą,
która nie jest jego członkiem, a organizatorem byłby związek
międzygminny albo ta gmina;
 gmina, która nie jest członkiem związku międzygminnego mogła zawierać porozumienia z gminą, będącą członkiem związku, a powierzone zadanie wykonywałby ten związek międzygminny albo ta gmina.
Wnioskodawcy proponują utworzenie nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.
Proponuje się nazwanie jej „porozumieniem transportowym”. Porozumienia transportowe różniłyby się od „zwykłych” porozumień
między gminami tym, że:
 przedmiotem porozumień transportowych może być tylko
pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej lub liniach komunikacyjnych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z wyłączeniem
organizowania i zarządzania tym transportem w granicach poszczególnych jednostek,
 porozumienia transportowe mogłyby zawierać: gmina ze
związkiem komunalnym; gmina, która nie jest członkiem
związku międzygminnego z gminą, będącą członkiem związku, a także związki komunalne między sobą (będące jednostkami samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym),
 przystąpienie do porozumienia transportowego byłoby możliwe nawet bez partycypacji finansowej, ponieważ treść każdego porozumienia transportowego swobodnie określałaby
zasady finansowania zadań,
 zawarcie porozumień transportowych pozostawałoby bez
wpływu na: właściwość organizatora, podmioty zobowiązane
do opracowania planów transportowcy i organy, które od 1 lipca 2016 r. będą wydawać decyzje administracyjne o potwierdzeniu zgłoszenia przewozu.
Opracowała:
Janina Mrowińska

