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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Leszek Kornalewski, Jacek Malasek
Autonomic road transport support systems
Abstract: The main goal of the ARTS (Autonomic Road Transport
Support Systems) EU project is to unite and align groups from transport studies, computer science and engineering into a world leading
research community that will develop radically new ways of designing road transportation support systems based on the ideas of autonomic systems. Autonomic road transport support systems will help
in better traffic management&control, adjusting public transport
services supply to demand observed and logistical planning. That
actions should be supported by preparatory activities i.e. working
out methods of changing travel behaviors and further development
of the intelligent road&vehicle technology. For the road safety improvement results of the UDRIVE (European Naturalistic Driving
and Riding for Infrastructure&Vehicle Safety and Environment) EU
research project will be very helpful. The real novelty of the Smart
Travel Planner prepared by the IBDiM is: STP will work on strictly
personalized Internet portal; STP will cover environmental aspects
(for pollution counting); participants will be awarded; the business
model idea for cities implementing STP is presented.
Keywords: autonomic system, road traffic management, sustainable transport
Paweł Dydyszko
Conditions of bicycles carriage on trains
Abstract: This article analyzes rules, possibilities and restrictions
in the carriage of bicycles on trains. The summary and comparison of practices in the carriage of bicycles on trains, run by Polish
railway carriers, are the purpose of this analysis. It is focused on the
international and domestic bicycles carriage services. According to
the Regulation (EC) No 1371/2007 of The European Parliament and of
The Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations
“Railway undertakings shall enable passengers to bring bicycles on
to the train, where appropriate for a fee, if they are easy to handle, if
this does not adversely affect the specific rail service, and if the rolling-stock so permits”. This article examines the application of this
right by the Polish carriers. It shows also a possibility of free carriage
and its restrictions. Because of a small number of passengers travelling by UBB sp. z o.o. which offers services between Świnoujście
Centrum and Ahlbeck state border, this carrier is not included in
this analysis.
Key words: carriage of bicycles, passenger railway carrier, legal and
tariff regulations
Piotr Renkiel
The applicability of multi-agent systems in transport
Abstract: Distributed intelligent systems are increasingly used
in various fields of science. The example of simplest distributed
system is human organization. With features such as negotiation,
cooperation and coordination people are able to jointly solve variety of problems. The system consists of communicating and
cooperating agents who are able to achieve goals that were set.
Situations requiring solution of distributed or complicated character such as searching of an information in the Internet, network management, market simulation, management support in
the company or supervision of air traffic present wide range of
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possibilities of multi-agent system use. Systems based on agents
may also be used in the transport. The development of technology
has allowed to use artificial intelligence in such fields of science as
transport and traffic engineering. The next step in development
of intelligent transportation systems is application of the multi-agent systems. Agent based systems may find their use in traffic
control systems, modeling and planning of transportation systems
in cities. In the article types of agents that might be used and
examples of simulation with the practical application are presented. Following examples are given: traffic simulation model in the
French city of La Rochelle; construction of the Poznań agglomeration model with the simulation implemented in the MATSim
as well as simulation of the traffic at intersections management
system implemented by the scientists from Melbourne. The article
concludes with short summary of advantages of multi-agent systems and their future application in the ITS.
Key words: multi-agent system, intelligent transportation system,
social agent, MATSim
Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński
Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP under the assumptions of
the CHALLENGE Project
Abstract: This article provides an introduction to the methodology of sustainable urban mobility planning (Sustainable Urban
Mobility Plan - SUMP), developed on the basis of available documents, guidelines or other source materials. SUMP planning is
a new concept promoted by the European Commission in order
to protect the climate and to improve energy efficiency in transport. In contrast to traditional approaches for mobility planning,
methodological assumptions described in the article put special
emphasis on the involvement of citizens and institutional cooperation between different levels of government and management
bodies and between neighboring municipalities. The authors
drew the basic differences between the traditional approach to
transport planning in cities, and this assumed by the methodology of sustainable urban mobility planning, what can help to relatively quick understand of the essential features of sustainable
urban mobility planning in relation to so-called traditional methods.Article also presents the assumptions of the CHALLENGE
Project - Addressing the four Key Challenges of Sustainable Urban
Mobility Planning, being implemented by the Municipality of
Krakow. This is an international project, whose goal is to develop
innovative, proven in practical action and possible to implement
solutions for the four key challenges in sustainable urban mobility planning. Urban transport and mobility should not be a goal
itself, but should have a positive impact on high-ranking goals,
such as quality of life and well-being of citizens. This is the starting point for the concept of sustainable urban mobility planning.
Depending on the national context there may be a legal obligation
constraining the development of sustainable mobility plans, but it
is always needed to have real commitment of the parties in order
to have really durable and effective plan. If there are no leaders at
the local level, convincing relevant politicians to become advocates
of the development of sustainable mobility will be very difficult.
Key words: transport systems, sustainable transport, mobility,
planning
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Krzysztof Gradkowski
Functional development of tram terminals in big urban agglomerations
Abstract: Development of tram transport in many Polish cities
and the expansion of the tram tracks systems require the exchange of adequate experiences and information. The article presents
basic principles of tram terminal development in big cities including the criteria of functionality and optimal construction costs.
Example of the basic outline of tram terminal with minimalist
equipment and simplest track geometry is used to indicate im-

portant criteria to optimize the construction costs of the extended
structure. There are few examples of public transport hub realized in large Polish cities. Examples include tram terminal solutions connected with bus interchange. Comparative presentation
of methods of hub’s development will contribute with using more
effective criteria and forms of bus-tram interchangee with regard
to the real local conditions.
Keywords: tram, bus, tram terminal, public transport hub

Od Redakcji
We Wrocławiu pierwszy w Polsce system BRT?
We wrocławskim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na roku 2014 jest
przewidziane opracowanie projektu trasy przeznaczonej wyłącznie dla
autobusów z centrum miasta na Nowy Dwór. Koncepcja systemu BRT
(Bus Rapid Transport), czyli szybkiego autobusu, który z dużą prędkością pokonuje trasę. To rozwiązanie doskonale sprawdza się od lat
w USA, Turcji, Chinach, Wielkiej Brytanii czy Ameryce Południowej.
Idea polega na tym, że wzdłuż ul. Strzegomskiej powstanie nowa,
dwukierunkowa jezdnia wyłącznie dla autobusów i pojazdów ratowniczych. Nie będzie to wydzielony pas dla autobusów w tradycyjnym
wydaniu, czyli pas wydzielony na obecnej jezdni, tylko zupełnie odrębna
jezdnia dla komunikacji autobusowej. Dzisiejsza ulica Strzegomska na
Nowym Dworze ma już fragment takiej jezdni, dalej, w kierunku centrum
miasta, autobusy zjeżdżałyby na swoją, specjalnie do tego wybudowaną
jezdnię. Odchodziłaby ona od Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadziła aż do ul. Wagonowej. Tam musiałby powstać wiadukt drogowy
nad torami kolejowymi, dalej jezdnia mijałaby obecną pętlę Wrocławski Park Przemysłowy i trafiała w istniejące torowisko tramwajowe. Do
ul. Śrubowej autobusy jeździłyby po przebudowanym torowisku, wspólnie z tramwajami – kursuje tam tylko jedna linia tramwajowa. Dalej,
do pl. Orląt Lwowskich, powstałaby nowa jezdnia, która biegłaby po
południowej stronie parkingu Domaru. Koncepcja wymaga oczywiście
odpowiedniego przebudowania zachodniego wlotu pl. Orląt Lwowskich.
Dzięki takiemu rozwiązaniu autobusy mogłyby z dużą częstotliwością i bardzo szybko przemieszczać się na tej trasie. Skorzystałaby na
tym także linia 406 na lotnisko, bo specjalna jezdnia przyspieszyłaby
znacznie jej kursowanie i ułatwiła dojazd do portu lotniczego. Droga
dla autobusów, aby być atrakcyjną alternatywą dla linii tramwajowej,
musi być zrobiona w najwyższych parametrach.
Przewiduje się zabieganie przez władze miasta o dofinansowanie
budowy ze środków UE. W tym aspekcie pojawia się pomysł obsługi
systemu BRT autobusami z napędem elektrycznym, co ma zwiększyć
szanse dofinasowania projektu.

Pierwsze autobusy zasilane gazem LNG wyjadą na ulice Warszawy
na początku 2015 roku
19 grudnia 2013 roku w Urzędzie m.st. Warszawy podpisano
umowę na dostawę 35 autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG – Liguified Natural Gas) oraz budowę stacji
do ich tankowania. Już na początku 2015 roku na ulice stolicy
trafią pierwsze przegubowe autobusy gazowe, które zostaną dostarczone przez Lider Trading – partnera dystrybucyjnego spółki
Gazprom Germania oraz firmy Solbus z Solca Kujawskiego. W ramach umowy firma Solbus dostarczy stołecznym Miejskim Zakładom Autobusowym 35 innowacyjnych autobusów przegubowych
napędzanych LNG, natomiast Gazprom Germania zapewni paliwo
oraz zainwestuje w niezbędną infrastrukturę stacji tankowania.
To nie pierwsza inwestycja Gazprom Germania i polskiego producenta autobusów Solbus w rozwój transportu opartego na gazie
ziemnym w Polsce. W październiku firmy wprowadziły w Olsztynie
11 autobusów miejskich napędzanych LNG – pierwszych takich
pojazdów w Europie.
Projekt wprowadzenia autobusów miejskich napędzanych LNG
w Polsce jest częścią realizowanej przez firmę Gazprom europejskiej strategii rozwoju ekologicznego i przynoszącego oszczędności
transportu opartego na gazie ziemnym. Gaz ziemny jest jednym
z najbardziej obiecujących paliw alternatywnych, szczególnie biorąc pod uwagę stale rosnące ceny benzyny i diesla. Jednym z podstawowych atutów pojazdów zasilanych paliwem metanowym, jest
czysty proces spalania gazu. Dzięki temu autobusy gazowe spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin bez konieczności używania drogich systemów oczyszczania spalin, niezbędnych
w silnikach diesla. Gaz pozwala więc ograniczyć emisję szkodliwych
substancji niskim kosztem.
Opracowała:
Janina Mrowińska

Opracowała: Janina Mrowińska
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Autonomiczne systemy
wsparcia transportu drogowego1,2
Streszczenie. Bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie miejskiej powierzchni komunikacyjnej jest głównym celem rozwoju autonomicznych
systemów wsparcia transportu drogowego. Zagadnienie to jest przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
w ramach europejskiego projektu COST TU1102, o akronimie ARTS
(Autonomic Road Transport Support Systems). Autonomiczne systemy
wsparcia transportu drogowego służą realizacji m.in. następujących celów
taktycznych: tworzenia systemów informacyjnych do poprawy zarządzania ruchem; wykorzystania nowych technologii telekomunikacyjnych do
nadzoru ruchu; przewidywania zatorów drogowych; zmiany programów
sygnalizacji świetlnej w reakcji na aktualną sytuację ruchową; dostosowywania podaży usług transportu zbiorowego do przewidywanego popytu; optymalizacji usług logistycznych. Wdrażaniu autonomicznych
systemów wsparcia transportu drogowego towarzyszyć muszą działania
przygotowawcze, polegające na rozwoju metod kształtowania zachowań
komunikacyjnych, automatyzacji ruchu pojazdów i optymalizacji wykorzystania infrastruktury drogowej. Wyniki realizowanego przez IBDiM
projektu europejskiego UDRIVE (European Naturalistic Driving and
Riding for Infrastructure&Vehicle Safety and Environment), przedstawiające pogłębioną analizę przyczyn powstawania sytuacji niebezpiecznych
w ruchu drogowym, z uwzględnieniem różnic kulturowych w poszczególnych krajach europejskich, podobnie jak i rezultaty dalszych doświadczeń
z funkcjonowania pojazdów automatycznych w ruchu miejskim, stanowić
będą bardzo istotne przesłanki do udoskonalenia opracowywanych obecnie założeń realizacyjnych autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego. Zmianie zachowań komunikacyjnych podczas podróży
miejskich służyć ma opracowywany przez autorów artykułu w ramach
projektu ARTS inteligentny konsultant wyboru środka transportu.
Słowa kluczowe: system autonomiczny, zarządzanie ruchem drogowym,
transport zrównoważony

Wprowadzenie
Bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie miejskiej
powierzchni komunikacyjnej jest głównym celem rozwoju autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego. Zagadnienie to jest przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w ramach
europejskiego projektu COST TU1102 o akronimie ARTS
(Autonomic Road Transport Support Systems).
Zapewnienie mobilności ludzi i towarów jest bardzo
kosztowne i coraz bardziej złożone. Jednym z głównych
problemów społecznych naszych czasów jest zawodność
sieci transportu drogowego, w wyniku zdarzeń drogowych,
przeciążenia systemu lub braku zoptymalizowanych inteli1
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2

Wkład autorów w publikację: L. Kornalewski 50%, J. Malasek 50%.

4

Leszek Kornalewski
mgr inż., Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa,
tel.+48 22 390 02 04,
e-mail: lkornalewski@ibdim.edu.pl
Jacek Malasek
dr inż., Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa,
tel.+48 22 390 02 02,
e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

gentnych systemów wsparcia zarządzania ruchem drogowym. Celem projektu ARTS jest zorganizowanie zespołu
europejskich ekspertów z zakresu transportu, inżynierii ruchu, informatyki i socjologii w celu prowadzenia wspólnych
badań i opracowania nowych sposobów projektowania systemów wsparcia transportu drogowego, opartych na idei
systemów autonomicznych. Działanie takie daje możliwość
połączenia ze sobą odmiennych nurtów badań w zintegrowaną dyscyplinę, stawiając państwa europejskie biorące
udział w projekcie na czele rozwoju autonomicznych systemów transportu drogowego. Dodatkowo podejście takie
ma szansę wpłynąć na inne dziedziny wiedzy, co może przełożyć się na inne obszary aplikacji, np. zarządzanie energią.
Autonomiczność stanowi bardzo poważne i stosunkowo
nowe wyzwanie w zakresie projektowania, rozwoju i wdrażania współczesnych systemów wsparcia transportu drogowego i jest postrzegana jako przygotowanie do ich pełnej
samodzielności decyzyjnej. Stosowane obecnie coraz powszechniej systemy automatyczne zwalniają operatora od
konieczności realizacji zadań powtarzalnych (o określonej
strukturze i kolejności wykonywania), prowadzących do
osiągnięcia celu założonego uprzednio przez człowieka.
Procesy autonomiczne w przeciwieństwie do automatycznych posiadają zdolność podejmowania decyzji, leżącą
obecnie w gestii operatora systemu. Ta zdolność decyzyjności pozwala systemowi na znaną dotychczas głównie z powieści fantastycznych samodzielność, która jak nas straszono może doprowadzić do „buntu robotów”. Właściwości
przyszłego, dobrze zaprojektowanego i w pełni bezpiecznego autonomicznego systemu inżynieryjnego to jego samozarządzanie, samokonfiguracja, samonaprawa i samooptymalizacja, ukierunkowane na realizację ogólnego celu strategicznego, mogącego dotyczyć najbardziej żywotnych interesów mieszkańców miast, takich jak:
• poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• eliminacji zatorów drogowych,
• ograniczenia hałasu i emisji spalin.
Idea systemu autonomicznego wywodzi się z obserwacji
biologicznych (1), a w szczególności z analizy zachowań
człowieka. Kiedy z jakichś względów (strach, rywalizacja
sportowa itp.) stwierdzamy, że konieczny jest szybki bieg,
nasz świadomy mózg podejmuje decyzję o prędkości, przyspieszeniach i momencie zatrzymania. Wsparcie dla tych
decyzji strategicznych stanowi autonomiczny system na-
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szego organizmu, który w sposób całkiem dla nas nieświadomy i od nas niezależny optymalizuje tętno i wydzielanie
potu. Nasz system autonomiczny pozwala w ten sposób
skoncentrować się na celu nadrzędnym, jakim jest ucieczka
przed niebezpieczeństwem lub chęć wygrania zawodów
sportowych, bez konieczności rozpraszania się na zagadnieniach związanych z pracą naszego serca itp.
Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego
mają realizować m.in. następujące cele taktyczne:
• tworzenie systemów informacyjnych do poprawy zarządzania ruchem,
• wykorzystanie nowych technologii telekomunikacyjnych do nadzoru ruchu,
• przewidywanie zatorów drogowych,
• zmiany programów sygnalizacji świetlnej w reakcji
na aktualną sytuację ruchową,
• dostosowywanie podaży usług transportu zbiorowego do przewidywanego popytu,
• optymalizacja usług logistycznych.

Rys.1. Sieć powiązań kooperacyjnych projektu ARTS
Źródło: na podstawie materiałów roboczych COST TU1102

Wdrażaniu autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego towarzyszyć muszą działania przygotowawcze, polegające na rozwoju metod kształtowania zachowań komunikacyjnych, automatyzacji ruchu pojazdów
i optymalizacji wykorzystania infrastruktury drogowej.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
Możliwość wpływu rozwoju autonomicznych systemów
wsparcia transportu drogowego na dużą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczące usprawnienie interakcji pojazdu i infrastruktury jest bezdyskusyjna.
Inteligentna droga wybaczająca błędy kierowcy i inteligentny, wkrótce już zapewne automatyczny, pojazd potrafiący tych błędów unikać, to potężny oręż w trudnej walce
o osiągnięcie szwedzkiej „Wizji 0” – całkowitej eliminacji
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
W roku 2006 podczas konferencji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowanej przez Autoworld w Brukseli
jeździłem pojazdem z automatyczną skrzynią biegów potrafiącym, dzięki zainstalowaniu w komputerze pokładowym
mapy cyfrowej miasta z naniesionymi dozwolonymi prędkościami, automatycznie hamować zapędy kierowcy do
zbyt szybkiej jazdy. Instalacja w samochodzie zbyt dużej
liczby urządzeń elektronicznych (rys. 2), z których część ma
za zadanie ułatwiać kierowcy podejmowanie trafnych decyzji, prowadzi jednak często do niebezpiecznego rozpraszania jego uwagi.
Testowane obecnie pierwsze samochody w pełni automatyczne (fot. 1 i 2) wyglądają już całkiem inaczej i nie
absorbują kierowcy nawet tylko koniecznością trzymania
rąk na kierownicy. Jadąc własnym samochodem, po uprzednim zaprogramowaniu trasy podróży możemy już spokojnie oddać się przyjemności oglądania filmu na pokładowym
telewizorze lub czytaniu prasy.
Pojazdy automatyczne, pomimo przejścia już pomyślnie
szeregu testów w ruchu drogowym zarówno na terenie
Stanów Zjednoczonych, jak i w Europie, budzą jeszcze cią-

Rys. 2. Rysunek satyryczny
Źródło: [2]

Fot. 1. Automatyczny pojazd testowy produkcji amerykańskiej
Źródło: [2]

Fot. 2. Automatyczny pojazd testowy produkcji niemieckiej
Źródło: [2]
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gle poważne obawy i wątpliwości. Jest zgoda na uwolnienie
kierowcy od konieczności trzymania rak na kierownicy
i nóg na pedale hamulca (czy aby powszechna?), ale czy
można kierowcę zwolnić z obowiązku myślenia i kontrolowania sytuacji na drodze? Czy ludzie chcą być pozbawieni
przyjemności (dużej dla niektórych) kierowania pojazdem?
Czy znacznie droższe od obecnych pojazdy automatyczne
będą znajdowały nabywców?
Poza wątpliwościami lubiących prędkość i adrenalinę
naśladowców easy ridera i obawami handlowców, poważny
problem stanowią wątpliwości prawne. Czy prowadzenie
(?) pojazdu automatycznego wymaga posiadania prawa jazdy? Jak to się ma do konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 roku? Kto będzie odpowiadał w przypadku
spowodowania przez pojazd automatyczny wypadku – osoba nim jadąca, producent czy autor software? Czy są obecnie
jakieś instytucje zdolne do homologacji pojazdów automatycznych? A co na to powiedzą pozbawieni pracy liczni
członkowie związków zawodowych kierowców?
Czekając na wyjaśnienie tych licznych wątpliwości, w trosce o poprawę bezpieczeństwa ruchu, należy skoncentrować
się na badaniach niebezpiecznych zachowań kierowców obserwowanych w ruchu rzeczywistym (czyli Naturalistic
Driving Study). Temu zagadnieniu poświęcony jest obecnie
jeden z największych unijnych projektów badawczych z dziedziny transportu – projekt o akronimie UDRIVE (European
Naturalistic Driving and Riding for Infrastructure&Vehicle
Safety and Environment), którego uczestnikami są autorzy
artykułu.
Celem badawczym projektu UDRIVE jest opracowanie
katalogu i rankingu zachowań kierowców prowadzących
do zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wniosków odnośnie
poprawy metod szkolenia, m.in. w zakresie ekologicznego
stylu jazdy. Filmowa rejestracja sytuacji przedwypadkowych i drastycznie niebezpiecznych pozwoli również na
opracowanie zaleceń przydatnych podczas projektowania
i modernizacji infrastruktury drogowej i jej oznakowania.
W ramach projektu testowane będą w ruchu drogowym, przez okres 21 miesięcy, samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i motorowery (3) wyposażone w kamery
(rys. 3, 4 i 5), mikrofony oraz urządzenia pokładowe do
rejestracji parametrów ruchu i zużycia paliwa. Z ośmiu kamer (zaznaczonych na rysunkach kółeczkami), zamontowanych w każdym z testowanych samochodów osobowych,
3 pokazują panoramiczny obraz drogi i sytuacji ruchowej
przed pojazdem, jedna obraz sytuacji za pojazdem, a kolejne cztery: twarz kierowcy, położenie jego stóp, wnętrze pojazdu i martwe pole prawego lusterka bocznego. W pojazdach ciężarowych 8 kamer rozmieszczonych jest w sposób
podobny jak w samochodzie osobowym. W przypadku motocykli instalujemy tylko 6 kamer: dwie pokazujące sytuację przed pojazdem, dwie obrazy boczne, jedna sytuację za
motocyklem i kolejna skierowana na twarz motocyklisty.
Wyniki projektu UDRIVE przedstawiające pogłębioną
analizę przyczyn powstawania sytuacji niebezpiecznych
w ruchu drogowym, z uwzględnieniem różnic kulturowych
w poszczególnych krajach europejskich, podobnie jak i re-
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zultaty dalszych doświadczeń z funkcjonowania pojazdów
automatycznych w ruchu miejskim, stanowić będą bardzo
istotne przesłanki do udoskonalenia opracowywanych
obecnie założeń realizacyjnych autonomicznych systemów
wsparcia transportu drogowego.

Rys. 3. Lokalizacja kamer we wnętrzu samochodu osobowego
Źródło: [3]

Rys. 4. Kąt widzenia poszczególnych kamer
Źródło: [3]

Rys. 5. Przykładowy obraz z ośmiu kamer
Źródło: [3]
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Optymalizacja wykorzystania infrastruktury drogowej
Wytyczne realizacji autonomicznych systemów wsparcia
transportu drogowego tworzone są w oparciu o zalecenia
Białej Księgi Transportu (4), dokumentu strategicznego
Komisji Europejskiej z roku 2011, który przedstawia drogę
wiodącą do tworzenia systemów transportu charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością oraz dbałością o poszanowanie energii i ochronę środowiska naturalnego.
Projekt ARTS w swoich założeniach strategicznych
uwzględnia m.in. następujące postulaty zawarte w Białej
Księdze:
• tworzenie podstaw naukowych dla ustalania wpływu
wyboru środka transportu na emisję gazów cieplarnianych;
• opracowanie metody wyceny kosztów kongestii, emisji transportowych i wypadkowości dla celów egzekwowania kosztów zewnętrznych podróży miejskich,
w formie podatku lub opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej;
• rozwój metod zarządzania ruchem, służących lepszemu wykorzystaniu miejskiej powierzchni komunikacyjnej.
Funkcje miejskich centrów zarządzania ruchem (fot. 3
i 4) powinny obejmować, poza realizacją zadań podstawowych związanych z zapewnieniem sprawnego i bezpiecznego kierowania potokami pojazdów, szereg zadań związanych z udogodnieniami dla uczestników ruchu drogowego,
takich jak:
1. informowanie kierowców o długości trwania światła zielonego/czerwonego (fot. 5), co przyczynia się do poprawy płynności ruchu, zmniejsza liczbę wjazdów na skrzyżowanie na czerwonym świetle i ułatwia realizację ekologicznego stylu jazdy;
2. informowanie pieszych o czasie wyświetlania światła
zielonego (fot. 6) i o nadjeżdżających pojazdach uprzywilejowanych;
3. informowanie kierowców o wolnych miejscach parkingowych (fot. 7), co przyczynia się szczególnie w centrach miast do ograniczenia ruchu związanego z poszukiwaniem możliwości zaparkowania pojazdu;
4. informowanie o aktualnym stanie środowiska miejskiego (fot. 8).
Wykorzystywanie danych o zanieczyszczeniu środowiska w zarządzaniu ruchem (5) może:
• pozwolić na lepsze zrozumienie realnego wpływu ruchu drogowego na środowisko naturalne, umożliwiając bardziej efektywne zarządzanie ruchem;
• wspomagać definiowanie polityki transportowej i dokonywanie wyborów przez podróżnych, wywierając
wymierny wpływ ma stan zdrowia mieszkańców;
• ulepszyć zarządzanie środowiskowe na całym obszarze miasta np. poprzez przeciwdziałanie powstawaniu
smogu i emisji ozonu;
• pomóc w przestrzeganiu przepisów unijnych dotyczących jakości powietrza i hałasu miejskiego.

Fot. 3. Jedno z największych europejskich centrów zarządzania ruchem, uruchomione
w Madrycie w roku 2007

Fot. 4. Ekran główny centrum zarządzania ruchem w Madrycie

Fot. 5. Czasomierz na skrzyżowaniu
w Toruniu

Fot. 6. Czasomierz dla pieszych w Toruniu

Fot. 7. Informacja o wolnych miejscach parkin- Fot. 8. Tablica informacyjna na ulicy węgowych na ekranie centrum zarządzania
gierskiego Sopronu
ruchem w hiszpańskim Burgos
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W projekcie ARTS korzystamy w tym zakresie głównie
z długoletnich doświadczeń brytyjskich (6) w walce ze smogiem (fot. 9) i przełamywaniu trendu stabilizacji wartości emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych (rys. 6).
Skuteczność współczesnych narzędzi zarządzania ruchem jest już obecnie imponująca, a należy się spodziewać,
że jeszcze znacznie wzrośnie w wyniku pełnego wykorzystania możliwości nowych technologii (7) związanych z automatycznym pojazdem i inteligentną drogą (rys. 7 i 8).
Wyposażenie brytyjskiej autostrady M42 w obecnie dostępne urządzenia Inteligentnego Systemu Transportu (w
ciągu dwóch lat kosztem 150 mln USD) spowodowało
efekt możliwy do osiągnięcia poprzez poszerzenie jezdni
kosztem 800 mln USD, co trwałoby 10 lat (8). Mamy nadzieję, że w przyszłości systemy autonomiczne potrafią ten
efekt zwielokrotnić.

Kształtowanie zachowań komunikacyjnych
Zmianie zachowań komunikacyjnych podczas podróży
miejskich służyć ma opracowywany przez autorów artykułu w ramach projektu ARTS inteligentny konsultant wyboru środka transportu (STP – Smart Travel Planner).
Mobilne usługi informacyjne dla podróżnych, stanowiące
źródło kompleksowych informacji na temat podróży podczas
jej trwania lub podejmowania decyzji o wyborze środka
transportu, są już dostępne w wielu miastach. Z nowych inicjatyw warto wymienić opracowany w ramach programu UE
NICHES+ (9) projekt dla norweskiego miasta Trondheim.
Projekt mobilnych usług informacyjnych dla Trondheim
przewiduje realizację następujących usług:
• lokalizacja autobusów na sieci ulicznej;
• informacja o autobusach wyświetlana w pojazdach
i na przystankach;
• otrzymywanie informacji SMS-owej o czasie przyjazdu oczekiwanego autobusu na konkretny przystanek;
• aplikacja mapowa na smartphone z lokalizacją autobusów w czasie rzeczywistym.
Tego typu usługi wymagają zintegrowania komunikacji
mobilnej, technologii bezprzewodowej, internetowej, satelitarnej i komputerowej. Decyzja o wprowadzeniu mobilnych usług
informacyjnych dla podróżnych, zarówno w Trondheim, jak i w
innych miastach) wiąże się z szeregiem korzyści zarówno dla
podróżnych, jak i dla przedsiębiorstw transportu zbiorowego.
Korzyści dla podróżnych to:
• uatrakcyjnienie transportu publicznego poprzez
skrócenie czasu podróży dzięki oferowaniu alternatywnych opcji w przypadku problemów na trasie,
• ułatwienie dostępu do transportu publicznego wielu
różnym użytkownikom,
• zapewnienie szerokiego zakresu informacji w czasie
trwania podróży,
• zwiększenie pewności osiągnięcia celu podróży w założonym czasie.
Rys. 8. Idea inteligentnej drogi wyposażonej w sensory monitorujące wielkość,
prędkość i strukturę ruchu, wilgotność nawierzchni (gołoledź!) i emisję spalin oraz
kontrolujące odstępy między pojazdami i trzymanie się wybranego pasa ruchu
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Fot. 9. Londyński smog z lat 50
Źródło: [6]

Rys. 6. Trendy brytyjskich emisji transportowych
Źródło: [6]

Rys. 7. Środowisko technologiczne pojazdu automatycznego
Źródło: [7]
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Dla operatorów najbardziej istotne jest to, że mobilne
usługi informacyjne powodują:
• zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego,
• ułatwienia we wprowadzaniu zmian w usługach i lepszym dostosowywaniu ich do aktualnych potrzeb podróżujących,
• zwiększenie bezpieczeństwa dzięki lepszemu skoordynowaniu systemu reagowania w sytuacjach awaryjnych,
• większą skuteczność realizacji celów związanych
z ochrona środowiska dzięki dostarczaniu informacji
skłaniających ludzi do dokonywania bardziej ekologicznych wyborów środka transportu.
Interesujące dla ewentualnych polskich naśladowców
może być to, że koszty realizacji projektu i jego eksploatacji przez okres 5 lat oszacowano w przypadku tego
165-tysięcznego miasta na 15 milionów euro, przy czym
7,8 miliona euro stanowią koszty inwestycyjne, 3,2 koszty osobowe, a 4 miliony euro koszty operacyjne. Spo
dziewane efekty wdrożeniowe miejskiej polityki transportowej (której ważnym elementem jest poprawa usług informacyjnych) do roku 2018 (w porównaniu z rokiem
2008) to:
• wzrost liczby osób korzystających z komunikacji
autobusowej o 33%,
• zmniejszenie natężeń ruchu drogowego o 4%,
• zmniejszenie emisji CO2 o 20%,
• zwiększenie prędkości autobusów w centrum miasta
o 25%,
• zmniejszenie liczby podróży dokonywanych samochodem osobowym o 8%,
• zmniejszenia hałasu ulicznego o 15%,
• zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 20%.
Naszą koncepcję inteligentnego konsultanta wyboru
środka transportu (STP) różnią od omówionej powyżej
cztery cechy podstawowe:
• STP będzie działał w oparciu o ściśle spersonalizowany portal internetowy,
• STP koncentrować się będzie na ekologicznym aspekcie wyboru środka transportu,
• uczestnicy programu będą nagradzani za proekologiczne zachowania komunikacyjne,
• STP jest z założenia inwestycją samofinansującą się.
STP ma być rzetelnym doradcą w sprawie optymalnego
wyboru środka transportu i trasy podróży miejskiej, działającym w oparciu o:
• informacje o aktualnych warunkach ruchu na drogach i trasach komunikacji publicznej;
• informacje o wypadkach drogowych i utrudnieniach
ruchu spowodowanych prowadzeniem robót drogowych;
• informacje o utrudnieniach w funkcjonowaniu transportu zbiorowego, spowodowanych strajkiem, awarią
sieci trakcyjnej itp.;

• informacje z miejskich stacji monitoringu ekologicz-

nego odnośnie stanu zanieczyszczeń i poziomu hałasu
ulicznego;
• informacje o stałych i aktualnych ograniczeniach i preferencjach osoby korzystającej z usług STP.
W celu dokładnego dopasowania oferowanych opcji podróży do potrzeb konkretnego użytkownika, jego konto
osobiste w portalu internetowym STP zawierać będzie następujące informacje:
• adres zamieszkania i miejsca pracy/nauki,
• godziny pracy/nauki,
• informacje o innych periodycznych podróżach obligatoryjnych (zawożenie dzieci do szkoły, udział w zajęciach np. sportowych itp.),
• posiadanie biletu okresowego komunikacji miejskiej,
• zwyczaj korzystania z roweru własnego lub roweru
miejskiego,
• akceptowany dystans podróży pieszej lub rowerowej
w zależności od warunków pogodowych,
• typ i rocznik posiadanego samochodu (do kalkulacji
emisji),
• preferowany parking typu P+R,
• ewentualne członkowstwo załogi carpoolu lub korzystanie z car-sharingu,
• akceptowany limit czasu podróży,
• akceptowany koszt podróży (dla usług typu taxi lub
call-a-ride).
W przypadku zaistnienia specjalnych okoliczności (np.
konieczność zabrania ciężkiego bagażu) portal STP powinien być o tym uprzedzony.
Przed każdą podróżą uczestnik programu otrzymuje informację o optymalnym sposobie dotarcia do celu na smartphonie, a w przypadku korzystania z samochodu również
na ekranie nawigacji satelitarnej. Trasa przejazdu samochodem zostanie wytyczona z uwzględnieniem aktualnych warunków ruchu i parametrów emisji odnotowywanych przez
stacje monitoringu zanieczyszczenia środowiska. W przypadku wyboru podróży środkami transportu zbiorowego
otrzymamy sugerowaną trasę dojścia do najbliższego przystanku i z przystanku końcowego, numer linii z godziną
odjazdu, miejsce ewentualnej przesiadki i sposób kontynuacji podróży. W przypadku podróży pieszej lub rowerowej
jej optymalna trasa zostanie wytyczona na mapie, spodziewany czas dotarcia do celu podany zostanie w oparciu o zapamiętane średnie prędkości jazdy lub marszu.
Uczestnictwo w programie stanowić będzie forum rywalizacji internautów o osiągnięcie najlepszych wyników
w przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu środowiska miejskiego. Każda podróż będzie przeliczana na punkty wynikające
z porównania jej „śladu węglowego” z podróżą odbytą na
tej samej trasie typowym dla danego miasta samochodem
osobowym. Osoby osiągające najlepsze wyniki będą promowane w mediach lokalnych i nagradzane przez miasto
możliwością udziału w różnych atrakcyjnych wydarzeniach,
biletami na organizowane przez miasto koncerty lub dostę-
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pem do tzw. dóbr rzadkich (np. miejsce dla dziecka w preferowanym przedszkolu)
Korzystanie z samochodu elektrycznego będzie w kalkulacji efektu środowiskowego traktowane jak podróż
środkami transportu zbiorowego, czyli nieco gorzej niż rowerem lub pieszo, a znacznie lepiej niż pojazdem spalinowym. Wyższą ocenę uzyska osoba korzystająca z samochodu wyposażonego w ograniczniki eco-drivingu (ekologicznego stylu jazdy) lub z zainstalowanym np. systemem Traffic
Light Assistant – optymalizującym prędkość i zużycie paliwa w zależności od aktualnej fazy programu na zbliżającym
się skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.
Eco-driving jest jednym z głównych postulatów autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego. Jego
znaczenia dla poprawy środowiska miejskiego, zwiększenia
przepustowości dróg i zmniejszenia wypadkowości nie sposób przecenić. Korzyści wynikające z ekologicznego stylu
jazdy dla środowiska i poszanowania energii obrazują najlepiej następujące dane:
• bezpośrednio po odbyciu treningów z eco-drivingu zużycie paliwa spada aż o 25%, stabilizując się później
na poziomie 7%;
• eco-driving pozwala statystycznemu kierowcy na
zmniejszenie kosztów paliwa o 10%, co przy tankowaniu co tydzień 30 litrów benzyny oznacza roczne
oszczędności w wysokości około 800 zł;
• potencjał eco-drivingu to zmniejszenie europejskiej
emisji CO2 o 50 mln ton, co oznacza roczne oszczędności w wysokości 20 miliardów euro;
• eco-driving ogranicza też hałas uliczny. Jeden samochód jadący przy 4000 obrotach/min powoduje hałas
równy 32 samochodom jadącym na wyższym biegu
przy 2000 obrotach/min.
W staraniach o pełen sukces programu STP, musi być zaangażowanych w każdym mieście szereg współpracujących ze
sobą partnerów, z których każdy ma do spełnienia inną rolę:
1. Korzystający z internetowego portalu STP muszą informować portal o zamiarze podróży i starać się zachować
przyjęte w programie normy społecznego współżycia.
2. Duzi pracodawcy powinni wspierać telepracę, zmniejszać pojemność parkingów samochodowych, partycypować w kosztach pracowniczych biletów okresowych komunikacji miejskiej i zapewnić odpowiednią infrastrukturę rowerową (zadaszone parkingi, prysznic itp.).
3. Zarząd transportu miejskiego musi stale poprawiać jakość świadczonych usług i dostosowywać podaż do rosnącego popytu oraz przekazywać miejskiemu centrum
kontroli ruchu wszystkie dane operacyjne (m.in. dotyczące lokalizacji pojazdów na trasie) .
4. Miejskie centrum kontroli ruchu musi informować w czasie rzeczywistym o utrudnieniach w ruchu, wolnych miejscach parkingowych i o prędkości ruchu na poszczególnych odcinkach podstawowego układu sieci drogowej.
5. Miejski wydział ochrony środowiska musi przekazywać bieżące dane z miejskich stacji monitoringu środowiskowego.
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6. Operator STP działający w ramach miejskiego centrum
zarządzania ruchem zaleca sposób dokonania podróży
w oparciu o dane gromadzone i przetwarzane przez centrum zarządzania ruchem.
7. Media powinny promować proekologiczne zachowania
komunikacyjne, wykorzystując do tego cele brytów
i doświadczenia przewodzących w rankingu internetowym uczestników programu.
8. Urząd miasta ma realizować ciągle uaktualnianą politykę rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego i kalkulować zyski/oszczędności budżetowe wynikające ze
zmian zachodzących w zachowaniach komunikacyjnych
mieszkańców.
Samofinansowanie programu STP (po uprzednim zaciągnięciu kredytu na jego rozwój) polegać ma na realizacji następującego modelu biznesowego. Wydział finansowy urzędu miasta kalkuluje zyski wynikające z mniejszego ruchu
samochodowego, porównując je z kosztami spłaty rat zaciąg
niętego kredytu. W rubryce zysków mieścić się będą zarówno oszczędności inwestycyjne, jak i korzyści równie istotne,
choć mniej wymierne:
• niższe koszty inwestycji i remontów drogowych,
• nowe miejsca pracy w sektorze high-tech,
• oszczędności na czasie podróży, co podwyższa standard życia w mieście i przyciąga inwestorów,
• zdrowsze środowisko miejskie, co wpływa na mniejsze koszty leczenia,
• mniejsza liczba wypadków i zdarzeń drogowych,
• bardzo w Europie ceniony Green City Image.
Oszczędności uzyskane przez miasto w wyniku zakończonego sukcesem wdrożenia programu STP powinny być
przeznaczane wyłącznie na:
• dalszy rozwój środków transportu przyjaznych środowisku, a więc przede wszystkim szynowego transportu zbiorowego, infrastruktury rowerowej i parkingów
typu P+R;
• zwolnienia podatkowe dla uczestniczących w programie dużych pracodawców;
• różnego rodzaju nagrody dla uczestników programu
wyróżniających się sukcesami w zmianie swoich zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne środowisku.
Dwie podstawowe zasady współzawodnictwa uczestników programu STP są następujące:
• koszty środowiskowe każdej podróży zarejestrowanej
w programie STP są porównywane z emisją generowaną na tej samej trasie przez typowy dla danego
miasta samochód osobowy;
• koszty społeczne/zewnętrzne każdej podróży, zawierające koszty emisji spalin i hałasu oraz koszty wynikające z przyczynienia się do wydłużenia czasu podróży
innych uczestników ruchu i zwiększenia ryzyka zaistnienia wypadku drogowego, są wyliczane kwotowo i zamieniane na punkty dodatnie lub ujemne.
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Podsumowanie
Należy sądzić, że przedstawiony w artykule zakres
możliwości oferowany przez inteligentnego konsultanta wyboru środka transportu jest w stanie, w znacznie
większym stopniu niż ma to miejsce przy korzystaniu
z systemów obecnie dostępnych, przyczynić się do zmiany zachowań kierowców, poprawy środowiska miejskiego i warunków ruchu. W tym przypadku koszty systemu będą jednak znacznie wyższe niż w przedstawionym
przykładzie Trondheim i mimo spodziewanych korzyści
nie każde miasto będzie na to stać.
Każde miasto zainteresowane wdrożeniem usługi STP
powinno przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, mając
świadomość, że możliwe jest etapowanie aktywacji poszczególnych funkcji systemu i przesunięcie wdrożenia finalnego nawet na odległą przyszłość – zbieżną z horyzontem czasowym pierwszych kompleksowych systemów autonomicznych wsparcia transportu drogowego, czyli po
roku 2030. Należy ponadto pamiętać, że osiągnięcie pełnego sukcesu będzie musiało być poprzedzone profesjonalnie
opracowaną kampanią medialną i szerokimi konsultacjami
społecznymi, mającymi na celu wyjaśnienie wszystkich pojawiających się wątpliwości.
Potwierdzenie naszych założeń odnośnie możliwości
skutecznego ograniczania społecznych kosztów transportu
można odnaleźć w wykonanym przez Aalto University
opracowaniu dla Helsinek (10). Celem przeprowadzonych
tam analiz była ocena realnych możliwości poprawy energetycznej efektywności transportu miejskiego w wyniku
stworzenia atrakcyjnej alternatywy dla poruszania się po
mieście samochodami. Zmiana zachowań komunikacyjnych kierowców miałaby nastąpić w wyniku podjęcia następujących działań:
• stałe dostosowywanie podaży (pojemności środków
transportu zbiorowego) do obserwowanego/zgłaszanego popytu,
• uruchomienie bardziej efektywnego elektronicznego
narzędzia planowania podróży „od drzwi do drzwi”,
• uruchomienie systemu taksówek zbiorowych podjeżdżających na wezwanie telefoniczne.
Fiński system wspomagania planowania podróży, którego idea jest nieco podobna do naszego STP, bazowałby na
zestawie następujących informacji:
• mapy układu drogowego i linii komunikacji miejskiej;
• lokalizacja aktualnych zdarzeń drogowych;
• obserwowane prędkości ruchu na wybranych odcinkach sieci drogowej;
• rozkłady jazdy komunikacji zbiorowej z aktualnymi
opóźnieniami;
• dostępne miejsca parkingowe;
• możliwości oferowane przez system carpooling;
• czasy dojścia do i z przystanków komunikacji miejskiej, obliczane przy założeniu średniej prędkości pieszego 4 km/godz.;
• warunki meteorologiczne.

Oszczędności energii w transporcie miejskim oszacowane zostały w oparciu o uśrednione potrzeby energetyczne
mieszkańca dużej aglomeracji miejskiej, który dziennie zużywa 195 KWh energii na następujące cele:
• 21% na podróże samochodem i ruch pojazdów ciężarowych,
• 6% na podróże transportem zbiorowym,
• 15% na niezwykle energochłonne podróże samolotowe,
• 25% na wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych,
• 19% na ogrzewanie i klimatyzację,
• 2% na oświetlenie,
• 8% na produkcję żywności,
• 3% na gadżety,
• 2% na cele obronne.
Oszczędności energetyczne wynikające z korzystania
z komunikacji miejskiej zamiast z pojazdów indywidualnych oszacowano w oparciu o następujące założenia:
• prywatne samochody osobowe stanowią 50% ruchu
pojazdów;
• transport zbiorowy potrzebuje na 1 pasażerokilometr
20% energii zużywanej przez samochód osobowy;
• korzystając przez jeden dzień w tygodniu z transportu miejskiego zamiast z samochodu oszczędzamy 5%
przypadającego na nas wydatku energetycznego
związanego z transportem naziemnym.
Przyjęto ponadto następujące założenia dotyczące osiągniętego skrócenia czasu podróży miejskich:
• korzystanie z narzędzi planowania podróży powoduje
skrócenie jej czasu z powodu wyboru optymalnej trasy i przyczynienia się do zmniejszenia liczby zatorów
drogowych,
• czas podróży jest ściśle skorelowany z konsumpcją
energii,
• 5% redukcji czasu podróży oznacza 5% zaoszczędzonej energii.
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Uwarunkowania przewozu
rowerów w pociągach1
Streszczenie. W artykule dokonano analizy zasad, możliwości oraz
ograniczeń w przewozie rowerów w pociągach. Analiza ma na celu zestawienie i porównanie praktyk stosowanych w przewozie rowerów
pociągami uruchamianymi przez polskich przewoźników kolejowych,
zarówno w komunikacji międzynarodowej, jak i w komunikacji krajowej. Punktem wyjścia niniejszej analizy jest prawo podróżnych do przewozu rowerów zagwarantowane przez postanowienia Rozporządzenia
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu
kolejowym. Prawo to zostało zestawione z regulacjami prawnymi oraz
taryfowymi stosowanymi podczas świadczenia usług transportu pasażerskiego. Artykuł wskazuje zasady bezpłatnego przewozu roweru – usługę
oferowaną przez niektórych przewoźników oraz opłaty pobierane za taki
przewóz przez pozostałych przewoźników. Oprócz możliwości, w artykule
przedstawiono również ograniczenia przewozu stosowane przez niektóre kolejowe przedsiębiorstwa transportowe. W końcowej części artykułu
dokonano analizy przewozu rowerów w pociągach lokalnego transportu
zbiorowego w Warszawie, uruchamianych przez Metro Warszawskie Sp.
z o.o. oraz Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. Zasady przewozu rowerów
w pociągach (oraz ich ograniczenia) zostały dla potrzeb niniejszego artykułu zawężone do aspektów prawno-taryfowych, bez analizowania tych
zasad z punktu widzenia rozwiązań technicznych. Dodatkowo, ze względu na bardzo niski odsetek liczby podróżnych odbywających przejazd
pociągami uruchamianymi przez UBB sp. z o.o (oferującej połączenia na
odcinku Świnoujście Centrum - Ahlbeck granica państwa) w ogólnej liczbie podróżnych korzystających z usług kolejowych w Polsce, w niniejszej
analizie nie uwzględniono tego przewoźnika.
Słowa kluczowe: przewóz rowerów, pasażerski przewoźnik kolejowy, regulacje prawne i taryfowe

Wprowadzenie
Rosnąca liczba pasażerów, którzy korzystają z możliwości
przewozu rowerów w pociągach, jest wynikiem trwałych
zmian stylu życia. Dlatego oczekiwanie zapewnienia dogodnych warunków przewozu rowerów częściej jest obecnie uważane za konieczny standard niż przywilej.
Proces wdrażania Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym [1] – zwanego dalej Rozporządzeniem
(WE), rozszerzył zakres praw przysługujących podróżnym
korzystającym z usług przewoźników kolejowych. Jednym
z nich jest zobowiązanie do respektowania prawa przewozu
rowerów. Postanowienia artykułu 5 wskazują wprost, że
„przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz roweru w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli
1
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umożliwia to tabor, w odpowiednich przypadkach za opłatą”. Natomiast artykuł 2 ust. 1 mówi, że: „…rozporządzenie stosuje się na terenie całej Wspólnoty w odniesieniu do
wszelkich podróży i usług kolejowych wykonywanych
przez jedno lub kilka przedsiębiorstw kolejowych…”.

Charakterystyka europejskich regulacji prawnych
w zakresie przewozu rowerów w pociągach
O ile w przypadku przewozu rowerów na terenie kraju nie
ma większych problemów, nawet w przypadku, gdy tabor
nie jest specjalnie do tego przystosowany, o tyle w przypadku podróży z/do Polski możliwość przewozu roweru
jest mocno ograniczona. Pomimo tego, że Rozporządzenie
(WE) jednoznacznie określa, że podróżny ma prawo przewozić rower na terenie całej Wspólnoty, prawo to jest ograniczone przez Międzynarodowe szczególne warunki przewozu
(SCIC) w części A stosowanej do przejazdów na podstawie biletów
nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (NRT) [2],
gdzie zgodnie z postanowieniami ust. 15.9, przewóz rowerów w komunikacji międzynarodowej z/do Polski możliwy
jest wyłącznie w pociągach Berlin–Warszawa – Express,
EuroNight (EN) „Jan Kiepura”, EuroCity (EC) „Praha”2
oraz EC „Varsovia”. Zgodnie z tymi zapisami, przewóz
rowerów za granicę w pozostałych pociągach międzynarodowych nie jest możliwy (np. w EC „Polonia”, pociągach
przygranicznych3, czy w pociągu „Hańcza”, który na terenie Polski kursuje jako TLK). Zdumiewającym jest fakt,
że w większości tych pociągów nie ma większych przeciwwskazań do przewozu rowerów na terenie kraju, natomiast
podróż za granicę z rowerem nie zawsze jest możliwa, pomimo zapewnienia w Rozporządzeniu (WE), że „przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz roweru
w pociągu” oraz „rozporządzenie stosuje się na terenie całej Wspólnoty w odniesieniu do wszelkich podróży i usług
2

Spółka „PKP Intercity” od 9 czerwca 2013 r. uruchamia na terenie kraju wyłącznie pociągi kategorii Express InterCity (EIC) oraz Twoje Linie Kolejowe
(TLK). Pociągi EuroCity (EC) w komunikacji krajowej traktowane są jako EIC.
Wykreślenie zapisów o uruchamianiu pociągów EC w komunikacji krajowej z postanowień Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”
(RPO–IC) nastąpiło dopiero zmianą nr 2 do RPO–IC obowiązującą od 21 czerwca
2013 r.

3

Pociągi przygraniczne uruchamiane są w rozkładzie jazdy 2012/2013 przez
„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w komunikacji z Czechami, Białorusią
i Niemcami oraz przez „Koleje Dolnośląskie” S.A. w komunikacji z Czechami.
Najczęściej podróż pociągami przygranicznymi odbywa się na podstawie zasad
ustalonych w porozumieniach dwustronnych zawieranych pomiędzy zainteresowanymi przewoźnikami, które to zezwalają na przewóz rowerów. Jeśli jednak podróż odbywa się na podstawie biletów wydanych w komunikacji międzynarodowej
(SCIC), które zezwalają również na przejazd w pociągach przygranicznych, przewóz rowerów nie jest możliwy.
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kolejowych”. Swoistym rozwiązaniem tego problemu może
być zapis zawarty w § 5 ust. 2 Regulaminu przewozu osób,
rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO–IC) [3],
który mówi, że „w przypadku zamiaru przejazdu pociągiem międzynarodowym z przekroczeniem granicy, bilet
na przejazd w komunikacji krajowej można wydać odpowiednio do/od granicy państwa”. Jednak podróżny nie ma
w tym przypadku pewności, jak zostanie potraktowany
przez służby kontrolne już za granicą. Odpowiedzialność
za brak ważnego biletu na przejazd po przekroczeniu granicy spoczywa na podróżnym. Pracownik niemieckiej lub
czeskiej drużyny konduktorskiej może uznać takiego pasażera za podróżnego bez ważnego biletu na przejazd (w tym
wypadku na przewóz roweru) lub też może wystawić mu
bilet od granicy z Polską, zgodnie z postanowieniami prawa
przewozowego danego kraju. Regulamin przewozu osób, rzeczy
i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO–IC), mimo że
umożliwia wydanie biletu do granicy państwa, nie zawiera
zapisów, które precyzowałyby prawa i obowiązki podróżnego przewożącego rower, po przekroczeniu granicy – de facto
podróżnego, który w tym momencie nie posiada ważnych
dokumentów przejazdowych. Nie zawiera również zapisów,
że po przekroczeniu granicy podróżny, który nie posiada
biletu na dalszą część podróży (już za granicą państwa),
może być uważany przez zagraniczne służby kontrolne za
podróżnego bez ważnego biletu. Z powyższego wynika, że
przepisy taryfowe przewoźników wymagają uzgodnienia
i dostosowania do prawa unijnego.

Charakterystyka polskich regulacji prawnych
w zakresie przewozu rowerów w pociągach
Dwie najważniejsze ustawy regulujące zasady funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce nie odnoszą się wprost do problematyki przewozu rowerów w pociągach. Pierwsza z nich – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe [4], określa w artykule 23 prawo pasażera
do zabrania ze sobą do środka transportowego rzeczy, której
przewóz nie jest wyłączony na podstawie odrębnych przepisów lub która mogłaby wyrządzić szkodę osobom lub mieniu. W ten sposób sformułowane prawo do przewozu rzeczy nie wyklucza możliwości przewozu roweru. Szczegółowe
uwarunkowania przewozu rowerów zazwyczaj zawarte są
w regulaminach poszczególnych przewoźników, określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu
osób i rzeczy. Regulaminy te przewoźnicy mogą wydawać na
podstawie postanowień artykułu 4 ww. ustawy.
Druga, istotna z punktu widzenia pasażerskiego transportu kolejowego regulacja prawna – Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [5] – w sposób
pośredni odnosi się do problematyki przewozu rowerów
w pociągach. Na podstawie rozporządzenia wydanego zgodnie z artykułem 13 ustawy, minister właściwy do spraw
transportu określa plan transportowy w zakresie linii lub
sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 paź-

dziernika 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym [6] zawarte są standardy kolejowych usług przewozowych. Określają one, że „…operator4
powinien zapewnić podróżnym (…) w zakresie podnoszenia
jakości usług (…) umożliwienie przewozu rowerów w pociągach…” oraz to, że przewoźnik (operator) „…powinien udostępnić informację o ofercie umożliwiającą planowanie podróży, obejmującą w szczególności (…) możliwość i warunki
przewozu rowerów…”. Analizując powyższe zapisy, można
dostrzec, że są one analogiczne do przytoczonych postanowień artykułu 5 Rozporządzenia (WE) oraz do zapisu zawartego w załączniku nr 2 do tego Rozporządzenia, który wskazuje, że minimalny zakres informacji dostarczanych przed
podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców
biletów, powinien zawierać m.in. „możliwość i warunki przewozu rowerów”.

Bezpłatny przewóz rowerów w pociągach KM oraz PKP SKM
W większości przypadków, aby zabrać ze sobą rower do
pociągu, podróżny zobowiązany jest nabyć bilet na jego
przewóz. Cena za bilet na jednorazowy przewóz roweru,
w zależności od spółki waha się od 3,60 zł do 9,10 zł
(por. tabela 1). Zgodnie ze stosowaną praktyką, w większości przypadków konieczność opłaty uzależniona jest od
tego, czy rower jest złożony i znajduje się w pokrowcu.
Jeśli tak, to przewożony jest bezpłatnie w ramach bagażu
podręcznego. Natomiast za rower, który nie jest złożony
(takie przewożone są najczęściej) należy uiścić opłatę (por.
tabela 1).
Aby skłonić podróżnych do korzystania ze swoich
usług, niektórzy przewoźnicy stosują liczne promocje –
np. przez okres letni podróżny ma prawo do bezpłatnego
przewozu jednego roweru – jak to ma miejsce każdego
roku w przypadku „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.
(dalej KM)5 lub na wybranych trasach jego przewóz możliwy jest za symboliczną złotówkę – atrakcyjne turystycznie trasy obsługiwane przez „Koleje Dolnośląskie” SA
(dalej KD)6 oraz promocyjna opłata za przewóz roweru
pociągami uruchamianymi przez Arriva RP Sp. z o.o. (dalej ARP) w letnie weekendy7. W tym przypadku uprawnienie pasażera do przewozu roweru, gwarantowane przez
Rozporządzenie (WE), traktowane jest jako narzędzie
4

W świetle art. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym za operatora uznaje się samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

5

Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie przewoźnika pod adresem
http://mazowieckie.com.pl/strefa-podroznych/aktualnosci/nieodplatny-przewoz–roweru-od-27–kwietnia-do-30-wrzesnia-2013-r.html. Dostęp 1 września 2013 r.

6

Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie przewoźnika pod adresem
http://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/bilety/promocje.html. Dostęp 1 września 2013 r.

7

Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie przewoźnika pod adresem
http://arriva.pl/upload/file/aktualnosci/2013/Rowerowe%20weekendy%20z%20
Arriva%20RP%20–%20regulamin.pdf. Dostęp 1 września 2013 r.
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marketingowe przedsiębiorstwa. W świetle powyższego,
możliwość bezpłatnego przewozu roweru w okresie letnim może stanowić pewien rodzaj dyskryminacji pasażerów, którzy przewożą rower w okresie zimowym. Zro
zumiałą byłaby sytuacja, gdyby przez cały rok przewóz
ten był bezpłatny lub przez cały rok płatny, natomiast po
spełnieniu przez podróżnego określonych przez promocję
warunków opłata za przewóz roweru byłaby obniżona,
czy też wręcz zniesiona. Pomimo tego, że przewoźnik
może w dowolny sposób kształtować swoją politykę handlową, segregowanie tej samej grupy klientów ze względu na porę roku (zimą płatnie, a latem bezpłatnie) jest
przynajmniej zastanawiające. Rok 2013 był ostatnim,
podczas którego KM wprowadziły promocję polegającą
na bezpłatnym przewozie rowerów w okresie letnim – od
1 września 2013 roku każdy podróżny ma prawo bezpłatnie przewieźć jeden rower pociągiem KM.
Godnym uwagi rozwiązaniem stosowanym przez wybranych przewoźników jest możliwość przewożenia roweru
dowolną ilość razy w ciągu weekendu, uiszczając opłatę jak
za bilet na jednorazowy przewóz – warunkiem jest tu nabycie dla siebie biletu z ceną zryczałtowaną, uprawniającego
do podróżowania przez cały weekend – np. biletu turystycznego. Taki sposób promowania podróżnych przewożących rower można znaleźć w postanowieniach § 9 ust. 2,
pkt 8, lit. a Regulaminu przewozu (RPR) [7] Spółki „Przewozy
Regionalne” (dalej PR)8 oraz w postanowieniach oferty promocyjnej Spółki „Koleje Wielkopolskie” (dalej KW)9 – por.
tabela 2. Czterech przewoźników oferujących regionalne
usługi przewozu (PR, KW, KŚ10 oraz WKD11) umieściło
w swojej ofercie również bilety miesięczne na przewóz roweru, których cena w zależności od spółki waha się od
44,80 zł do 60,00 zł (por. tabela 2).
Reasumując, można zauważyć, że przewoźnicy kolejowi
w Polsce, wypełniając postanowienia Rozporządzenia (WE),
propagują zdrowy styl życia, umożliwiając rowerzystom
korzystne warunki przejazdu z rowerem. W przypadku
przejazdu pociągami KM i PKP SKM opłata za przewóz
roweru nie jest pobierana, co stanowi dodatkowy atut oferty przewozowej oferowanej przez tych przewoźników (por.
tabele 1 i 2). Wszyscy przewoźnicy umożliwiają jego przewóz, jednak nie wszyscy na tych samych warunkach.
Większość z przewoźników zawarło w swoich przepisach
(odpowiednio w Regulaminie przewozu lub/i w Taryfie
przewozowej) postanowienia mówiące o odpłatnym przewozie rowerów.
8

Do biletu turystycznego (umożliwiającego nieograniczoną ilość przejazdów pociągami uruchamianymi przez PR od godz. 18:00 zazwyczaj w piątek do godz. 06:00
zazwyczaj w poniedziałek) podróżny ma prawo zakupić bilet na przewóz roweru
w cenie 7,00 zł. Termin ważności biletu na przewóz roweru jest tożsamy z biletem
turystycznym.

9

Oferta promocyjna Rower/BIKE+ stosowana wyłącznie przy zakupie Biletu
Wielkopolskiego lub Wielkopolskiego Biletu Weekendowego GRUPA – szczegóły oferty dostępne są na stronie przewoźnika pod adresem http://kolejewlkp.pl/
rower–bike/. Dostęp 1 września 2013 r.

10

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

11

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
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Tabela 1
Wysokość opłat pobieranych przez poszczególnych przewoźników
za przewóz roweru
Opłata
za jednorazowy
przewóz złożonego
roweru w pokrowcu

Opłata
za jednorazowy
przewóz
niezłożonego roweru

Kategorie/rodzaje
pociągów,
w których można
przewozić rower

„PKP Intercity” S.A.

bezpłatnie

9,10 zł

w wybranych pociągach TLK i EIC*

„Przewozy Regionalne”
Sp. z o.o.

bezpłatnie

7,00 zł

wszystkie pociągi

„Koleje Mazowieckie –
KM” Sp. z o.o.

bezpłatnie

bezpłatnie

wszystkie pociągi

„Koleje Wielkopolskie”
Sp. z o.o.

bezpłatnie

7,00 zł

wszystkie pociągi

„Koleje Dolnośląskie” SA

7,00 zł

7,00 zł

wszystkie pociągi

„PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście”
Sp. z o.o.

bezpłatnie

bezpłatnie

wszystkie pociągi

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

5,00 zł

5,00 zł

wszystkie pociągi

Arriva RP Sp. z o.o.

5,50 zł

5,50 zł

wszystkie pociągi

bezpłatnie

I strefa (do 19 min)
– 3,60 zł,
II strefa (do 38 min)
– 4,80 zł,
III strefa (pow. 38
min) – 7,00 zł

wszystkie pociągi

Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z o.o.

* Wykaz pociągów, w których brak jest możliwości przewozu roweru, zamieszczony jest na stronie
internetowej przewoźnika pod adresem http://intercity.pl/pl/site/niezbednik–podroznego/przewoz–rowerow–rzeczy–i–zwierzat/przewoz–rowerow.html.
Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów, taryf oraz cenników poszczególnych spółek.

Tabela 2
Wysokość opłat pobieranych za wielokrotny przewóz roweru
Możliwość przewozu
rowerów dowolną ilość razy
podczas weekendu / oplata
„PKP Intercity” S.A.
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
„Koleje Wielkopolskie” sp. z o.o.

Bilet miesięczny
na przewóz
roweru / opłata

brak

brak

tak / 7,00 zł

tak / 60,00 zł

nie dotyczy
od dnia 01.09.2013 r.

nie dotyczy

tak / 7,00 zł

tak / 60,00 zł

„Koleje Dolnośląskie” S.A.

brak

brak

„PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście” sp. z o.o.

nie dotyczy

nie dotyczy

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

brak

tak / 60,00 zł

Arriva RP Sp. z o.o.

brak

brak

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

brak

tak / 44,80 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów, taryf, ofert specjalnych oraz cenników
poszczególnych spółek.

Ograniczone prawa w przewozie rowerów
„PKP Intercity” SA korzysta z faktu, że artykuł 5
Rozporządzenia zezwala na przewóz rowerów pod warunkiem, że „nie zakłóca on świadczenia danej usługi
i jeżeli umożliwia to tabor”. Rowerów nie można przewozić w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,
które znajdują się w składzie pociągów uruchamianych
przez przewoźnika. O ile jest to zrozumiałe – w wagonach tych obowiązuje cisza nocna, która mogłaby być
przerwana – o tyle zakaz przewozu rowerów w dziennych pociągach Express InterCity (EIC), które nie prowadzą w swoim składzie wagonów przystosowanych do
przewozu rowerów (z tzw. stelażami na rowery), może
budzić pewne wątpliwości. Tym bardziej że kilkanaście
wyszczególnionych przez przewoźnika par pociągów EIC
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nie prowadzi tego typu wagonów, co w przypadku liczby uruchamianych pociągów EIC stanowi spory odsetek
tych pociągów. W odróżnieniu od pociągów EIC, w pociągach TLK, które nie prowadzą w swoim składzie wagonów przystosowanych do przewozu rowerów, (fot. 1),
wyznaczono miejsca, gdzie podróżny może przewozić rower – w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub
w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie
pociągu. Warunkiem jest jednak to, że tym pierwszym
lub ostatnim wagonem w składzie musi być wagon 2
klasy. Jeśli pierwszym lub/i ostatnim wagonem jest wagon sypialny/z miejscami do leżenia lub wagon 1 klasy,
to podróżny ma zamkniętą możliwość przewozu roweru.
Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że bilety na
przejazd pociągiem TLK wydawane są z tzw. wskazaniem
miejsca (miejscówką) – może się okazać, że miejsce, na
którym powinniśmy odbywać podróż znajduje się w innym wagonie niż przedsionki wagonów wyznaczonych do
przewozu roweru12. Obserwowanie roweru byłoby w tym
przypadku bardzo utrudnione (lub wręcz niemożliwe),
natomiast zgodnie z zapisami § 25 ust. 9 Regulaminu
[3] przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego. Można zaryzykować stwierdzenie, że problem byłby mniejszy, gdyby przewoźnik dysponował optymalną
(dostosowaną do wielkości popytu na ten rodzaj usługi
przewozowej) liczbą wagonów ze stelażami na rowery.
Aby tak się stało, należy uwzględnić w długoterminowej
strategii zabezpieczenie środków na modernizację taboru, który umożliwiłby w pełni realizację zapisów prawa
unijnego.
Niektórzy z przewoźników, którzy świadczą usługi kolejowego przewozu pasażerskiego elektrycznymi zespołami trakcyjnymi – tzw. EZT lub autobusami szynowymi
(PR, KD, KW, KM, ARP, PKP SKM) – umożliwiają przewóz rowerów w miejscu wyznaczonym dla podróżnych
z większym bagażem (fot. 2 oraz 3). Zazwyczaj takie
miejsce (przedział) wyznaczone jest na początku i/lub na
końcu składu. Zdarza się również tak, że na początku
składu, tuż za maszynistą przedział zarezerwowany jest
dla drużyny konduktorskiej – wtedy rowery można przewozić na końcu składu – do czasu, gdy pociąg w trakcie
przejazdu zmienia kierunek jazdy. W wielu przypadkach
drużyna konduktorska przenosi się do przedziału, w którym do tej pory przewożone były rowery, natomiast podróżni z rowerami zmuszani są do przejścia do przedziału,
w którym do tej pory jechała drużyna konduktorska.
Sytuacja taka prowadzi do sporego zamieszania i z pewnością nie wpływa pozytywnie na wrażenia pasażerów.
Praktyka wskazuje również na odmienny sposób postępo12

Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy podróżny z rowerem wsiada do
pociągu na tzw. stacji nieobsadzonej, tzn. na stacji, na której nie ma kasy biletowej
lub kasa jest nieczynna. Odprawa podróżnych odbywa się wtedy w pociągu przez
pracownika drużyny konduktorskiej. W przypadku zakupu biletu przez Internet,
gdzie nie ma możliwości nabycia biletu na przewóz roweru – podróżny zakupuje
bilet na przejazd za pomocą aplikacji internetowej, natomiast bilet na przewóz
roweru powinien „dokupić” w kasie biletowej (jeśli na stacji jest punkt odprawy)
lub u pracownika drużyny konduktorskiej.

Fot. 1. Wagon w składzie pociągu TLK przystosowany do przewozu rowerów.
Źródło: Materiał własny

Fot. 2. Przedział w EZT wyznaczony dla osób z większym bagażem ręcznym.
Źródło: Materiał własny

Fot. 3. Pociąg typu „elf” przystosowany do przewozu rowerów, kursujący na trasie Kraków Gł.
– Zakopane
Źródło: Materiał własny

Fot. 4.
Samowolne oznaczenie przedziału
dla osób z większym bagażem
ręcznym jako przedziału służbowego.
Źródło: Materiał własny.
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wania. Zdarza się, że pomieszczenie oznaczone na zewnątrz poprawnie jako przedział dla podróżnych z większym bagażem ręcznym jest samowolnie oznaczane jako
przedział służbowy (fot. 4). Nie oznacza to wprawdzie, że
miejsce to jest niedostępne dla podróżnych z ponadgabarytowymi bagażami podręcznymi, jednak dezinformujący
napis wymaga podjęcia negocjacji o użyczenie miejsca,
które przecież zostało prawnie wydzielone, a jego oznaczenie nie powinno budzić wątpliwości jako usługa gwarantowana przez przewoźnika w celu zwiększenia jakości
usług i podniesienia komfortu podróży.
Analizując zapisy o przewozie rowerów w postanowieniach poszczególnych spółek przewozowych, na uwagę
zasługuje fakt, że dwóch przewoźników w ogóle nie wyznacza miejsc do przewozu roweru (KŚ, WKD), nie nakazując tym jednocześnie podróżnym przewożenia rowerów
w konkretnym miejscu – jedynym warunkiem (całkiem
zrozumiałym) jest to, aby rower nie utrudniał przejazdu
innym pasażerom.

Przewóz rowerów w pociągach lokalnego
transportu zbiorowego w Warszawie
Zasady przewozu rowerów pociągami kolei podziemnej
uruchamianymi przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz
pociągami uruchamianymi przez Szybka Kolej Miejska
Sp. z o.o. uregulowane zostały w Regulaminie przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
Warszawie, który stanowi załącznik do Uchwały nr
XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 listopada 2012 r. [8] Zgodnie z postanowieniami
§ 16 Regulaminu, „pasażer może przewozić w pojazdach
bagaż (w tym również rower) i zwierzęta, jeżeli istnieje
możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe
tak, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na szkodę
osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu”. Zapis ten świadczy o tym, że organizator lokalnego
transportu zbiorowego umożliwia wszystkim pasażerom
niedyskryminujące zasady przewozu rowerów w pociągach uruchamianych na terenie Warszawy. Pomimo tego,
że przewóz rowerów w pociągach metra jest bardziej
skomplikowany z punktu widzenia powierzchni dostępnej do dyspozycji podróżnych (w szczególności w okresach szczytów przewozowych), organizator nie określa
konkretnego miejsca w składzie pociągu, w którym można przewozić rower. Nie przewidział on również w postanowieniach Uchwały nr XXXII/769/2012 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. opłat za
przewóz roweru, co pozytywnie wpływa na rozwój ruchu
rowerowego na terenie miasta i okolic.
Powyższe wskazuje, że organizatorzy przewozów (w tym
przewoźnicy), bez względu na stan i liczbę posiadanego taboru, są w stanie zagwarantować możliwość przewozu roweru we wszystkich uruchamianych przez siebie pociągach.
Podobne rozwiązania stosowane są przez przewoźników
kolejowych – KM oraz PKP SKM.
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Podsumowanie
Powyższa analiza wskazuje, że prawo podróżnych do przewozu rowerów w wielu przypadkach jest ograniczone. Może
to wynikać m.in. z dwóch powodów – podczas uchwalania
prawa unijnego mogła nie zostać wzięta pod uwagę specyfika poszczególnych krajów członkowskich albo krajowi
przewoźnicy kolejowi nie respektują w pełni prawa do przewozu roweru zawartego w Rozporządzeniu (WE) z powodu
niedostosowanego taboru i trudności z pozyskaniem nowego (modernizacją już istniejącego). Możliwe jest również, że
z jednego i drugiego powodu jednocześnie.
Bez względu na przyczynę ograniczenia w przewozie
rowerów przewoźnicy powinni dołożyć wszelkich starań,
by umożliwić podróżnym skorzystanie z prawa do przewozu rowerów. Powodów można wymienić kilka, jednak
dwa z nich zasługują na największą uwagę. Pierwszym
jest wspomniane prawo do przewozu rowerów wynikające
z postanowień Rozporządzenia (WE), które nakłada na
przewoźników obowiązek oferowania tego typu usługi
transportowej. Drugim powodem jest zmiana w sposobie
spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo. W dobie
promocji działań proekologicznych rower stał się nieodłącznym atrybutem współczesnego obywatela, który stara się spędzać czas aktywnie. Dodając do tego coraz większą świadomość praw przysługujących konsumentowi,
można zaryzykować stwierdzenie, że możliwość przewozu
rowerów w danym pociągu będzie determinowała wybór
przez pasażera ofert dostępnych na rynku pasażerskich
przewozów kolejowych.
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Przegląd możliwości zastosowania
systemu wieloagentowego w transporcie1

Streszczenie. Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech
takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie
rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się
oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im
wcześniej cel. Sytuacje, które wymagają rozwiązania problemów o charakterze rozproszonym lub złożonym obliczeniowo, takie jak wyszukiwanie informacji w sieci, zarządzanie sieciami, symulacje rynku, wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie czy kontrola ruchu lotniczego,
ukazują szerokie pasmo możliwości stosowania systemów wieloagentowych. Systemy oparte na agentach mogą znaleźć swoje zastosowanie
również w transporcie. Projektowanie systemów sterowania i zarządzania
ruchem, modelowanie ruchu oraz planowanie systemów transportowych
z użyciem systemów multiagentowych pokazuje możliwości dalszego rozwoju transportu jako inteligentnej dziedziny. W artykule przedstawiono
sposób działania systemu wieloagentowego oraz możliwości jego wdrożenia w dziedzinę transportu. Opisano rodzaje agentów, które można zastosować w systemach wieloagentowych oraz przykłady symulacji z ich
użyciem. Przedstawiono następujące przykłady: model symulacji ruchu
we francuskim mieście La Rochelle; budowa modelu sieci aglomeracji
poznańskiej z wykorzystaniem go do symulacji wieloagentowej w środowisku MATSim oraz symulacja systemu zarządzania ruchem na skrzyżowaniach w symulatorze opracowanym przez naukowców z Melbourne.
Artykuł kończy krótkie podsumowanie opisujące korzyści płynące z zastosowania systemów multiagentowych i ich przyszłości w dziedzinie ITS.
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, inteligentne systemy transportu, agent socjalny, MATSim

Wprowadzenie
Organizacje ludzkie są bardzo dobrym przykładem inteligentnych systemów rozproszonych. Z najprostszych organizacji ludzkich można w łatwy sposób przejąć wiele sposobów rozwiązań różnorodnych problemów, jak na przykład problem rozproszonego decydowania, hierarchicznej
kontroli. Kooperacja, negocjacja, koordynacja za pomocą
komunikatów to podstawowe ludzkie cechy, które muszą posiadać grupy i organizacje agentów, aby efektywnie
funkcjonować. Systemy wieloagentowe poprzez złożoną
budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych.
Pomimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych
wciąż nie zdefiniowano głównego standardu projektowania. Zastosowanie systemów opartych na agentach znalazło
uzasadnienie w wielu dziedzinach naukowych, w których
trzeba rozwiązywać problemy o charakterze rozproszonym
lub złożonym obliczeniowo. Systemy wieloagentowe wykorzystuje się w sektorze informatycznym – wyszukiwanie
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informacji w sieci, zarządzanie sieciami; w sektorze ekonomicznym – symulacje rynku, wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie; w transporcie – kontrola ruchu
lotniczego. Kolejnym obszarem badań z dziedziny transportu, który rozwija się poprzez systemy multiagentowe,
są inteligentne systemy transportu związane z inżynierią
ruchu drogowego [1][2][3].
Obserwowany rozwój motoryzacji w Polsce powoduje
zwiększanie podróży odbywanych samochodami przy jednoczesnym spadku udziału transportu zbiorowego.
Zjawisko to jest zauważalne w szczególności w dużych
aglomeracjach miejskich, gdzie transport zbiorowy jest
dobrze rozwinięty. Rosnąca tendencja posiadania wielu samochodów w jednym gospodarstwie domowym nie została pohamowana znacznymi wzrostami cen paliw. Wynikiem
pojawiania się coraz większej liczby pojazdów osobowych
na drogach jest przeciążanie układu drogowego. Zwięk
szona liczba podróży, opóźnienia, zwiększona liczba kolejek na skrzyżowaniach, zatłoczenia, zużycie paliwa to tylko
niektóre nieudogodnienia jakie odczuwają kierowcy.
Większość użytkowników dróg nie zwraca uwagi na
aspekty związane z ekologią, takie jak zwiększona emisja
hałasu oraz emisja spalin.
W miastach, zwłaszcza dużych, nie ma możliwości
stworzenia układu drogowego umożliwiającego swobodny
ruch na całej sieci drogowej (popyt przewyższa podaż).
Wobec braku praktycznych możliwości nadążania z rozbudową sieci ulicznej w miastach za rozwojem motoryzacji
należy szukać innych rozwiązań w celu zredukowania tworzących się zatłoczeń i przeciążeń sieci. W wyniku połączenia sektora technologii informacyjnych oraz dziedziny inżynierii ruchu powstały Inteligentne Systemy Transportowe
(ITS). Ogromny postęp technologiczny pozwolił na implementację technologii informacyjnych w dziedzinę inżynierii
drogowej. Zaprojektowano systemy sterowania i zarządzania ruchem w miastach, które mają na celu odciążenie przesyconych sieci drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Na większości skrzyżowań w sieciach
miejskich zainstalowane są sygnalizacje świetlne. Opty
malizacja cyklu sygnalizacji świetlnej, która ma istotny
wpływ na poziom zagęszczenia ruchu nie tylko na badanym skrzyżowaniu, ale również na sąsiednich (koordynacja
cykli sygnalizacji), jest jednym z rozwiązań prowadzących
do wyeliminowania przeciążeń sieci oraz redukcji zatłoczeń.
Sytuacje, które wymagają rozwiązania problemów o charakterze rozproszonym lub złożonym obliczeniowo, takie
jak sterowanie i zarządzanie siecią lub kontrola ruchu, ukazują szerokie pasmo możliwości stosowania systemów
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agentowych. Architektura systemów agentowych jest różnorodna i dostosowana do środowiska (sieci), w którym ma
działać. System agentowy może być zbudowany z jednego
lub wielu agentów.

Agent
Podstawową jednostką systemów agentowych jest agent.
Z braku standardów nie sformułowano jego jednolitej definicji. Agent jest jednostką działająca w pewnym środowisku, zdolną do komunikacji, monitorowania swojego otoczenia oraz podejmowania autonomicznych decyzji w celu
określenia zamierzonych wyników, określonych na etapie
projektowania lub działania. W systemie można rozróżnić
dwa rodzaje agentów:
• sztucznych agentów (artificial agents),
• użytkowników agentów (human agents).
Agent powinien charakteryzować się następującymi cechami:
• autonomicznością, czyli podejmowaniem samodzielnych decyzji;
• komunikatywnością, czyli umiejętnością komunikacji z innymi agentami oraz użytkownikiem;
• percepcją, czyli zdolnością do postrzegania i reagowania na zmiany środowiska.
Dodatkową cechą, którą również powinien charakteryzować się agent, jest mobilność. Moulin i Chaib Draa wyszczególnili trzy klasy programów agentowych [3]:
• agenci reakcyjni (reactive agents),
• agenci intencjonalni (intentional agents),
• agenci socjalni (social agents).
Agenci reakcyjni należą do grupy prostszych agentów reagujących na zmiany w otaczającym ich środowisku oraz na
komunikaty nadsyłane przez innych agentów. Programy
tego rodzaju nie potrafią przewidywać przyszłości, raczej
stosują się ściśle do swoich reguł i na ich podstawie generują swoje stereotypowe plany, rozszerzają bazę wiedzy i wysyłają komunikaty do otoczenia.
Agenci intencjonalni należą do grupy inteligentnych programów zdolnych do wytwarzania nowych planów i ich
wykonywania, jak również mogą sami być uważani za systemy planowania. Takie programy są zdolne do stawiania
sobie własnych celów, tworzenia nowych planów, dostrzegania konfliktów pomiędzy nimi, wykonywania bądź
wstrzymywania ich w razie potrzeby. W systemach wieloagentowych agenci intencjonalni współdziałają między sobą
na drodze wymiany komunikatów, celów, nabytej wiedzy
oraz akcji.
Agenci socjalni stoją na najwyższym poziomie inteligencji
spośród wszystkich typów programów. Ich sposób rozumowania jest najbardziej zbliżony do sposobu rozumowania
człowieka. Agenci socjalni posiadają oprócz zdolności tworzenia nowych planów także umiejętność brania pod uwagę
zachowań innych agentów. Mają zatem zdolność do otrzymywania danych od sąsiednich agentów na temat ich pla-
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nów, celów, intencji itd. To wszystko daje im możliwość
respektowania otoczenia i generowania mniejszej liczby
konfliktów.
Każdy program agentowy składa się z poszczególnych
modułów przetwarzających sukcesywnie informacje z wejścia, kierując je do innych modułów, w których dochodzi
do analizy możliwych planów, a następnie wykonywania
ich. Do bardziej skomplikowanych rodzajów agentów zalicza się agenta socjalnego, który różni się od innych agentów
przede wszystkim większą złożonością wynikającą ze zdolności do liczenia się z intencjami innych programów.
Schemat działania agenta socjalnego przedstawiono na rysunku nr 1.

Rys. 1. Schemat działania agenta socjalnego
Źródło:[3]

Filozofia systemów wieloagentowych opiera się na organizacjach lub grupach inteligentnych programów (agentów), które mają za zadanie wspólnie rozwiązywać problemy. Programy (agenci) tworzące grupę mają możliwość
kooperacji, negocjacji oraz koordynacji za pomocą wymiany komunikatów między sobą. Zaproponowano trzy warunki będące podstawą owocnej współpracy między programami:
• pokrycie – każda część problemu musi być przydzielona chociaż jednemu agentowi,
• współpraca – programy (agenci) powinni ze sobą
współpracować,
• zdolność do racjonalizmu – agent powinien racjonalnie wykorzystywać dojścia do zasobów oraz współpracę z innymi agentami.
Kooperacja, negocjacja, koordynacja za pomocą komunikatów pomiędzy sobą to podstawowe ludzkie cechy, które muszą posiadać grupy i organizacje agentów. Koordynacja
polega na wspólnej alokacji zasobów oraz na wymianie
wspólnych wyników. Rozważono trzy fundamentalne procesy koordynacji:
• wzajemne przystosowanie,
• bezpośrednia kontrola,
• standaryzacja.
Kooperacja polega na pełnej współpracy. Każdy agent
jest zdolny do całkowitego rozwiązania lokalnego problemu. Pomimo to, że działa samodzielnie, jednoczesne rozwiązanie globalnego problemu odbywa się dzięki współpracy wszystkich programów. Nie każdy agent posiada
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specyficzną wiedzę do rozwiązywania problemu z każdej
dziedziny. Istotną cechą agentów są negocjacje będące fundamentem stosunków międzyludzkich. Służą do poprawy
współpracy i efektywnego rozwiązywania problemów.
Negocjacja jest to proces poprawy porozumienia się polegający na zredukowaniu wszelkich nieporozumień oraz niepewności. W systemach rozproszonej sztucznej inteligencji
negocjacja służy do koordynacji grup agentów. Wyszcze
gólnia się kilka protokołów negocjacji:
• protokół kontraktu (contract-net protocol),
• protokół centralnego zadania (task centralization),
• model rekursywnych negocjacji (recursive negotiation
model).
Zauważono, że pewien rodzaj informacji rozchodzącej
się w środowisku agentów może doprowadzać do spójności.
Informacja posiadająca pewną wagę może być zgodna
z rozwiązaniami pewnych grup agentów. Informacja, która
jest mniej istotna, może doprowadzić agenta do skupienia
się na mniej istotnych sprawach z globalnego punktu widzenia. Gdy dana informacja jest kompletna, liczba przychodzących częściowych komunikatów zostaje poddana
redukcji, dzięki czemu agent jest lepiej zorientowany w danej sprawie. Poprzez narzucenie określonych rozumowań
pewnej grupie programów agentowych interesujących się
konkretnym celem można osiągnąć większą koordynację.
Wynikiem tego są możliwości planowania zadań dla poszczególnych grup lub pojedynczych agentów. Wyróżnia
się dwa sposoby planowania:
• scentralizowane planowanie wieloagentowe (centralized multiagent planning),
• rozproszone planowanie wieloagentowe (distributed
multiagent planning).
Aby być zdolnym do wzajemnej koordynacji, negocjacji
oraz innych rodzajów współpracy programy – agenci muszą komunikować się między sobą. Wymiana informacji
może odbywać się bezpośrednio za pomocą wymiany komunikatów lub pośrednio przez modyfikację środowiska,
w którym dane programy agentowe działają. W systemach
wieloagentowych rozróżnia się dwa rodzaje komunikacji:
• wymiana bezpośrednia,
• wymiana za pomocą tablicy (blackboard).
Komunikacja zarówno w stosunkach międzyludzkich,
jak i w grupach agentowych nie będzie jasna i zrozumiała
jeżeli osoby bądź jednostki uczestniczące w wymianie informacji nie będą posługiwały się wspólnym językiem. Język
naturalny jest doskonałym przykładem protokołu komunikacyjnego wysokiego poziomu dla środowiska wieloagentowego. Proste dialogi są w stanie doskonale opisać wewnętrzne stany takie jak intencje, przypuszczenia bądź wiedzę. Najbardziej przybliżonymi programami sztucznej inteligencji do posługiwania się językiem ludzkim są agenci
socjalni (social agents). Tego typu agenci są zdolni do przekazywania swoich zamiarów, intencji oraz innych stanów wewnętrznych.

Rozproszony system wieloagentowy składa się nie tylko
ze sztucznych agentów, ale także z agentów – użytkowników. Istnieje problem dostosowania interakcji pomiędzy
użytkownikiem i maszyną w taki sposób, aby system został
efektywnie wykorzystany przez jego użytkowników [3].

System wieloagentowy
System wieloagentowy (multi-agent system) jest to system
złożony z komunikujących się i współpracujących ze sobą
agentów, realizujących wspólne cele. Systemy Multi–Agent
są jednym z obszarów badania rozproszonej sztucznej inteligencji (distributed artificial inteligence – DAI)[3].
System koncentruje się przede wszystkim na poszczególnych modułach wykonujących powierzone im podzadania. Każde z nich przydzielone jest suwerennemu, autonomicznemu programowi – agentowi. Programy tego typu
często bywają heterogeniczne, ponieważ różnorodność zadań zmusza do tego, aby każdy agent posiadał specyficzne
zdolności. Cechą naturalną takich systemów jest rozproszenie. Rozproszenie może być przestrzenne, jak w przypadku
specjalnych grup robotów, które mają za zadanie wychwycenie informacji wysyłanych przez czujniki umiejscowione
w określonych miejscach. Rozproszenia mogą być funkcjonalnie, wtedy programy – eksperci mają za zadanie rozwiązać określone problemy w różnych środowiskach programowych.
System wieloagentowy charakteryzuje się szybszym rozwiązywaniem problemów osiąganym przez ich rozproszenie oraz poprzez wymianę mniejszej liczby informacji ze
względu na transmisję wyłącznie istotnych komunikatów
pomiędzy poszczególnymi agentami. W systemach centralistycznych dane dostarczane są masowo do specjalnego
programu dokonującego obliczeń, co stanowi znaczne obciążenie obliczeniowe. Kolejną charakterystyczną cechą
systemu jest umiejętność dynamicznego dostosowywania
się agentów z różnymi zdolnościami do poszczególnych typów problemów oraz większa niezawodność. Jest ona wynikiem ich rozproszenia oraz możliwości uczenia się jednych
agentów na błędach popełnionych przez pozostałych.
Rozproszona sztuczna inteligencja stanowi szerokie pole
do badań. Istnieją dwie główne perspektywy spojrzenia na
DAI:
• agent – jednostka w multi-agent system (rodzaje
agentów, struktura wiedzy, zdolności rozumowania,
zdolności przystosowania i uczenia się, architektura),
• grupa – organizacja zrzeszająca pewną liczbę agentów (koordynacja, kooperacja, negocjacje, planowanie, komunikacja, organizacja i struktura, grupy).
Czasami wyszczególnia się tzw. superagenta, składającego się nawet z kilku sztucznych agentów, który staje się
reprezentantem całej grupy.
Praktycznym przykładem systemu obliczeniowego jest
rozproszony system wieloagentowy JaMAS (Java Multiagent
System). System ten jest próbą użycia systemu wieloagentowego w języku programowania Java. Został on specjalnie
zaimplementowany dla sieci z protokołem TCP/IP. System
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Rys. 2. Struktura systemu wieloagentowego i strefy powiązań między organizacjami agentów

Rys. 3. Schemat poruszania się 3 rodzajów agentów
Źródło:[4]

odzwierciedla tylko najważniejsze właściwości bardzo skomplikowanego teoretycznego modelu rozproszonego systemu
wieloagentowego. System JaMAS został zaprojektowany
oraz uproszczony do najważniejszych cech systemu wieloagentowego. System posiada przede wszystkim [3]:
• wieloplatformowość,
• migrację kodu,
• wymianę informacji pomiędzy agentami,
• koordynację systemu.

Przykłady zastosowania systemów wieloagentowych
w transporcie
Modelowanie i symulacja ruchu
Zastosowanie systemów wieloagentowych w inżynierii
drogowej to kolejny etap rozwoju Inteligentnych
Systemów Transportowych. Systemy Multi-Agent znajdują zastosowanie przy modelowaniu i symulacjach ruchu. Systemy symulacyjne służą do wykonywania analiz
oraz przewidywania potencjalnych konsekwencji zaplanowanej polityki transportowej na dowolnym obszarze (mikrosymulacja – sieć skrzyżowań, dzielnica miasta, miasto;
makrosymulacja – województwo, kraj). Dzięki odpowiednim informacjom gromadzonych na bieżąco ze środowiska przez agentów symulacja staje się dokładniejsza, a jej
wyniki bardziej efektywne i wiarygodne. Odpowiednio
zaprojektowana architektura systemu i przydzielenie zadań agentom daje możliwość przeprowadzenia symulacji
i analiz opartych o różne scenariusze. Agentami mogą być
zarówno pojedyncze jednostki, jak i grupy pieszych, kierowców, pojazdów. Agent dąży do osiągnięcia ustalonego
celu, zbierając informacje ze środowiska, w którym się porusza. Na podstawie odpowiednio zaimplementowanych
algorytmów, wiedzy oraz zbieranych na bieżąco danych ze
środowiska agenci są w stanie podejmować autonomiczne
decyzje prowadzące do osiągnięcia ustalonego celu [2].
We francuskiej miejscowości La Rochelle zaprojektowano wieloagentowy system w oparciu o cztery aplikacje:
ARCHISIM, TRANSIMS, MobiSim oraz MIRO. Każda
aplikacja gromadziła określone dane potrzebne do stworzenia późniejszego systemu Multi-Agent, który miałby testo-
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Rys. 4. Dzienna trasa agenta (dom–praca/szkoła–dom)
Źródło:[4]

wać różne rozwiązania (scenariusze) projektowe w mieście.
Agenta zdefiniowano jako indywidualną osobę, która przemieszcza się z domu do pracy bądź szkoły oraz jego drogę
powrotną. Nie brano pod uwagę, jakim rodzajem transportu się poruszali agenci, ważne było jedynie – z jaką średnią
prędkością. Rozróżniono trzy rodzaje agentów:
• agent wewnętrzny, który mieszka i pracuje w tym samym obszarze badań;
• agent wewnętrzny, która mieszka w obszarze badań,
ale działa poza obszarem;
• agent zewnętrzny, który mieszka poza obszarem badań, ale działa w obszarze.
Na podstawie danych gromadzonych przez agentów i naukę zachowań jednostek można zaprojektować symulacje,
wdrażając różne scenariusze. System z La Rochelle nie ukazuje efektów swojego działania, ale definiuje pierwszy krok
obrazujący założenia do zaprojektowania systemu pomocnego przy symulacjach do modelowania ruchu i planowania systemów transportowych [4].
W Poznaniu w 2012 r. [5] przedstawiono zastosowanie map OpenStreetMap (OSM) w budowie sieci aglomeracji poznańskiej dla symulacji MATSim. Naukowcy
z Politechniki Poznańskiej przedstawili procedurę tworzenia modelu sieci drogowej z wykorzystaniem danych GIS
OpenStreetMap oraz wstępne wyniki symulacji ruchu dla
aglomeracji poznańskiej w systemie MATSim. Stworzyli
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model aglomeracji poznańskiej, przedstawili proces jego
tworzenia oraz wykorzystanie do symulacji wieloagentowej w środowisku MATSim. Za pomocą kilku aplikacji
wprowadzono dane z OSM do systemu MATSim i zasymulowano 4 modele sieci. Do odwzorowania popytu na
transport wykorzystano dane na temat podróży w modelu aglomeracji poznańskiej otrzymanym z Urzędu Miasta
Poznania. Symulacja przepływu ruchu drogowego została
oparta na teorii kolejek. Kolejki zamodelowane są jako
FIFO (First In, First Out), opisane parametrami: długość
i liczba pasów, prędkość w ruchu swobodnym oraz przepustowość. Podczas symulacji agenci poruszali się po sieci, respektując jej ograniczenia, wykonując jednocześnie
zaplanowane aktywności. Badacze udowodnili, że zbyt
ogólna i mało szczegółowa sieć może być niewystarczająca do przeprowadzenia wiarygodnych badań symulacyjnych.
System MATSim został opracowany przez grupę naukowców z Politechniki Berlińskiej prowadzoną przez profesora dra Kai Nagel, grupę z Szwajcarskiego Federalnego
Instytutu Technologii w Zurychu kierowaną przez profesora dra Kay W. Axhausen oraz szwajcarską firmę Senozon
założoną przez byłych doktorów i badaczy. Dodatkowo
współpracują z nimi badacze z innych grup, między innymi
z Toronto, Pretorii, Karlsruhe, Julich oraz Singapuru.
MATSim jest projektem typu open source, czyli każdy zainteresowany może dołączyć do badań i przedstawić swoje
propozycje ulepszenia systemu [5][6][7][8].
MATSim jest to system wieloagentowej mikrostymulacji transportu, w tym przepływu ruchu drogowego, oparty
na modelach aktywności syntetycznych mieszkańców zwanych agentami. MATSim polega na iteracyjnym wykonywaniu trzech podstawowych kroków:
• planowanie (tworzenie nowych bądź modyfikacja istniejących planów),
• symulacja (wykonanie planów),
• ocena (ewaluacja planów).
Dzięki iteracyjnemu powtarzaniu symulacji agenci uczą
się i na podstawie zdobytych doświadczeń próbują poprawić swoje plany [5].

Rys. 5. Fazy działania systemu MATSim
Źródło:[5]

Zarządzanie i sterowanie ruchem
Systemy Multi-Agent można również zaimplementować do stworzenia systemu zarządzania i sterowania
ruchem. Jedną z pierwszych prób zastosowania systemów międzyagentowych do stworzenia systemu zarządzania ruchem podjęli naukowcy z Wydziału Nauk
Informatycznych Uniwersytetu w Melbourne. Posłużyli
się systemem dMARS (Distributed Multiagent Reasoning
System) opracowanym przez naukowców z australijskiego Instytutu Sztucznej Inteligencji (Australian Atrificial
Intelligence Institute). System miał na celu usprawnienie
płynności ruchu w sieci drogowej [9].
System składał się z dwóch podsystemów: symulatora,
który miał za zadanie symulowanie ruchu na sieci ulic
i skrzyżowań, oraz z kontrolera, którego zadaniem było
obserwowanie ruchu i podejmowanie decyzji o wyświetlanych programach sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. Stworzono symulację modelu ruchu na badanym
obszarze, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: przepustowość, natężenie ruchu ze względu na porę dnia, prędkości
pojazdów oraz ich przyspieszenie. Modelowanie skrzyżowań obejmowało następujące cechy: kierunki z pierwszeństwem przejazdu, przepustowość wlotów, prędkość
pojazdów ze względu na gęstość ruchu. Symulator
uwzględniał również występujące na skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne oraz programy sygnalizacji. Do zamodelowania ruchu wykorzystano rzeczywisty obszar sieci
drogowej Melbourne oraz dane o ruchu z Victorian Road
Traffic Authority (RTA).
System zaprojektowany przez australijskich inżynierów składał się z dwóch grup agentów. Pierwsza grupa
miała reprezentować poszczególne odcinki sieci dróg,
a druga określone skrzyżowania. Agenci byli odpowiedzialni za otrzymywanie informacji z detektorów, a także
za komunikowanie się z agentami będącymi geograficznymi sąsiadami. Wprowadzane dane do systemu (gromadzone z detektorów lub przekazywane z symulatora) to
liczba pojazdów, które znajdowały się w danych punktach
systemu. Każdy agent otrzymywał zestaw informacji, na
podstawie których był zdolny do podjęcia samodzielnych
decyzji dotyczących sterowania ruchem drogowym w obrębie swojego odcinka.

Rys. 6. Komunikacja agentów między sąsiednimi skrzyżowaniami
Źródło:[9]
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Główną ideą systemu było określenie i rozwinięcie zestawu reguł dla każdego rodzaju agenta poprzez różnorodne eksperymentowanie systemu, co prowadziło do wcześniej ustalonego, pożądanego efektu globalnego. Za efekt
globalny można uznać zmniejszenie kolejek na skrzyżowaniach, czasów opóźnień podróżujących oraz zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza [5].

Podsumowanie
W artykule przedstawiono zasady działania agenta jako jednostki systemu wieloagentowego i możliwości zastosowania
takiego systemu w transporcie. Opisane przykłady mode
lowania i symulacji ruchu oraz zarządzania i sterowania ruchem
pokazują, w jakim kierunku należy zmierzać w projektowaniu
inteligentnych systemów transportowych. Systemy multiagentowe różnią się danymi wejściowymi oraz celami, które
mają osiągać swoimi działaniami [1][2].
Zastosowanie systemów multiagentowych do modelowania i symulacji ruchu może mieć ogromny wpływ na
przyszłe planowanie polityki transportowej na badanych
obszarach. Dokładna symulacja oparta na rzeczywistych
danych będzie ułatwiała podejmowanie decyzji odnośnie
przyjęcia odpowiednich strategii rozwoju systemu planowania ruchem. Możliwości szybkiego sprawdzania różnych
scenariuszy za pomocą systemu złożonego z uczących się
i przekazujących między sobą wiedzę agentów znacznie
podniesie jakość oraz poprawność przy planowaniu i prognozowaniu ruchu. Przykład symulacji sieci aglomeracji
poznańskiej pokazuje, że wyniki są zależne od szczegółowości modelu oraz dokładności charakterystyki sieci. Ponadto
przykład pokazuje, że dla każdego systemu należy projektować odrębne algorytmy, ponieważ cele do osiągnięcia na
danej sieci mogą być inne [2].
Brak możliwości rozbudowy sieci miejskich przy obserwowanym ogólnoświatowym problemie zatłoczeń w dużych miastach otwiera możliwości dla projektowania inteligentnych systemów zarządzania i sterowania ruchem.
Australijski przykład systemu zarządzania i sterowania ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacją z zastosowaniem
systemu wieloagentowego ukazuje jak należy określić zestaw reguł dla każdego agenta, aby system był efektywny.
Odpowiedni algorytm z określonymi z góry celami prowadzi do osiągnięcia globalnego, zadanego wcześniej celu.
Agenci znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami przekazują informacje o napływającym ruchu do nadrzędnych agentów operujących skrzyżowaniami. Przy ustaleniu odpowiednich zasad i reguł oraz wymiany komunikatów pomiędzy agentami można sprawniej przeprowadzić ruch przed
dany obszar sieci drogowej. Dodatkowo możliwości agentów do uczenia się i przekazywania wiedzy innym powodują szybsze reagowanie na podobne zaistniałe sytuacje w innych obszarach miasta.
Doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych prób
projektowania oraz symulacji pokazują, że w krótkim odstępie czasu w Polsce nie tylko systemy sterowania i zarządzania ruchem, ale również systemy wieloagentowe będą
niezbędne do zaimplementowania na sieciach dużych
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aglomeracji miejskich. System wieloagentowy charakteryzuje się szybszym rozwiązywaniem problemów osiąganym
przez ich rozproszenie oraz poprzez wymianę mniejszej liczby informacji ze względu na transmisję wyłącznie istotnych
komunikatów pomiędzy poszczególnymi agentami. W systemach centralistycznych dane dostarczane są masowo
do specjalnego programu dokonującego obliczeń, co stanowi znaczne obciążenie obliczeniowe. Kolejną charakterystyczną cechą systemu jest umiejętność dynamicznego dostosowywania się agentów z różnymi zdolnościami do poszczególnych typów problemów oraz większa niezawodność. Jest ona wynikiem ich rozproszenia oraz możliwości
uczenia się jednych agentów na błędach popełnionych przez
pozostałych. Zautomatyzowanie systemu i pozwolenie na
podejmowanie decyzji agentom (komputerom), a nie pozostawianie ich operatorowi (człowiekowi) przy bardzo intensywnie i nagle zmieniających się potokach ruchu w obszarach miejskich może być receptą na zatłoczenie się i zanieczyszczanie miast. Tworzenie modeli sieci transportowych
w miastach za pomocą systemu wieloagentowego jest przyszłością inteligentnych systemów transportowych. W Polsce
podjęto już pierwszą próbę stworzenia modelu sieci aglomeracji poznańskiej z zastosowaniem systemu wieloagentowego MATSim. Rozwijanie tego rodzaju systemów oraz
próby późniejszego wprowadzenia ich do symulowania ruchu w świecie rzeczywistym jest przyszłością inżynierii ruchu drogowego.
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Planowanie zrównoważonej mobilności
miejskiej – SUMP w ramach założeń
projektu CHALLENGE1,2

Streszczenie. Niniejszy artykuł zawiera wprowadzenie do metodologii planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable
Urban Mobility Plan – SUMP), opracowane na podstawie dostępnych
dokumentów, wytycznych lub innych materiałów źródłowych. SUMP
stanowi nową koncepcję planistyczną promowaną przez Komisję
Europejską w celu ochrony klimatu oraz poprawy efektywności energetycznej transportu. W kontraście do tradycyjnego podejścia do planowania opisane w artykule założenia metodologiczne kładą szczególny nacisk na angażowanie obywateli oraz współpracę instytucjonalną
pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami. Autorzy przybliżyli podstawowe różnice pomiędzy
tradycyjnym podejściem do planowania transportu w miastach a tym
zakładanym przez metodologię planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, przez co możliwe jest stosunkowo szybkie zrozumienie
zasadniczych cech planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
w odniesieniu do tak zwanych metod tradycyjnych. Artykuł przedstawia ponadto założenia realizowanego przez Gminę Miejska Kraków
międzynarodowego projektu pn. CHALLENGE – Addressing the
four Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning, którego celem jest opracowanie innowacyjnych, sprawdzonych w praktycznym działaniu i możliwych do implementacji rozwiązań dla czterech
kluczowych wyzwań w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. Transport miejski i mobilność nie powinny być celem samym
w sobie, tylko pozytywnie wpływać na przykład na jakość życia i dobre samopoczucie obywateli. Stanowi to punkt wyjściowy dla koncepcji planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Zależnie od
krajowego kontekstu może istnieć obowiązek prawny wymuszający
rozwój zrównoważonych planów mobilności, jednak zawsze potrzebne jest prawdziwe zaangażowanie stron, aby był to naprawdę trwały
i skuteczny plan. Jeśli nie będzie liderów na poziomie lokalnym, przekonanie odpowiednich polityków, by stali się zwolennikami rozwoju
zrównoważonej mobilności, będzie bardzo trudne.
Słowa kluczowe: systemy transportowe, transport zrównoważony, mobilność, planowanie

Wprowadzenie
Postępujący rozwój gospodarczy aglomeracji miejskich oraz
coraz większe oczekiwania pasażerów związane z komfortem przemieszczania się wymagają nieustannych zabiegów
polegających na poprawie jakości i zwiększeniu efektywności systemów transportowych. Działania mające na celu
poprawę oraz utrzymanie komfortu mieszkańców związanego z przemieszczaniem się wymagają stworzenia rozwiązań systemowych zmniejszających szkodliwe oddziaływanie
na środowisko naturalne, poprawiających warunki mobil1
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ności oraz wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa
pasażerów. Zagadnieniom związanym z mobilnością oraz
jej planowaniem poświęcono wiele miejsca w publikacjach
krajowych i zagranicznych. Wiesław Starowicz w pracy
[1] stawia mobilność w grupie najistotniejszych wyzwań
współczesnych miast i aglomeracji.
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable
Urban Mobility Plan – SUMP) to koncepcja, która wpływać ma na osiągnięcie europejskich celów związanych
z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Kon
cepcja ta jest szeroko promowana przez Komisję Euro
pejską, na przykład poprzez Plan Działań na Rzecz
Mobilności Miejskiej [2] oraz Białą Księgę Transportu
[3], jako nowa koncepcja planistyczna odpowiadająca
w bardziej zrównoważony i zintegrowany sposób na wyzwania i problemy związane z transportem w obszarach
miejskich. W kontraście do tradycyjnego podejścia do
planowania nowa koncepcja kładzie szczególny nacisk na
angażowanie obywateli i różnych interesariuszy, koordynowanie polityk między sobą (transport, planowanie
przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, polityka
socjalna, zdrowie, bezpieczeństwo itd.), pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej wymagają długofalowej i zrównoważonej wizji dla
obszaru miasta oraz biorą pod uwagę szeroko pojęte koszty i korzyści społeczne, mając na celu „internalizację kosztów” oraz doceniając znaczenie prowadzenia oceny podejmowanych działań.
Głównym celem planu jest stworzenie zrównoważonego
systemu transportowego w mieście poprzez:
• zwiększanie efektywności transportu pasażerów i ładunków w mieście;
• zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do
miejsc pracy i usług, zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego;
• podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego;
• redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu
cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii
przez transport pasażerów i ładunków w mieście.
Działania określone w planie zrównoważonej mobilności miejskiej powinny obejmować kompleksowo transport publiczny i prywatny, pasażerski i towarowy, zmotoryzowany i niezmotoryzowany, w zakresie ruchu oraz par-
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kowania. Opierając się na dotychczasowych praktykach
i ramach regulacyjnych państw członkowskich, w opracowaniu [4] zdefiniowano podstawowe cechy planów zrównoważonej mobilności miejskiej, którymi są:
• partycypacyjne podejście, które angażuje obywateli
i interesariuszy od początku i przez cały proces planowania;
• zobowiązanie się do realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju w zakresie gospodarczym, sprawiedliwości
i jakości środowiska;
• zintegrowane podejście, które uwzględnia praktyki
i strategie pochodzące z różnych sektorów polityki,
poziomów władzy, podejścia sąsiednich samorządów;
• jasna wizja, określenie celów i koncentracja na osiąg
nięciu wymiernych celów, które są osadzone w ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju;
• przegląd kosztów i korzyści transportu, przy uwzględnieniu szerszego kontekstu kosztu i korzyści społecznych.

Podstawy metodologii planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej
Zgodnie z definicją zawartą w [5] Plan Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej (SUMP) jest planem strategicznym,
zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilnościowe osób i gospodarki w mieście oraz w jego otoczeniu,
przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się on na
dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze
pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz
zasad oceny.
Tabela 1 obrazuje podstawowe różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem do planowania transportu w miastach a tym zakładanym przez „metodologię” SUMP.
Tabela ta pozwala na stosunkowo szybkie zrozumienie
zasadniczych cech SUMP w odniesieniu do tzw. metod
tradycyjnych.
Należy zwrócić uwagę, że dynamiczny rozwój metod
planowania i zarządzania transportem w miastach powoduje, iż stricte tradycyjne, wyizolowane podejście nie ma
już miejsca, szczególnie w dużych aglomeracjach.
Niemniej jednak tabela ta jest pomocna w próbie podjęcia szybkiej oceny metod i podejścia zastosowanego w analizowanym mieście i zorientowanie się, na ile obecny proces planowania jest bliższy tradycyjnemu, a na ile można
uznać, że jest on zgodny lub prawie zgodny z „filozofią”
SUMP.
Opracowanie i wdrażanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej powinno być rozumiane jako proces ciąg
ły, który składa się z jedenastu podstawowych kroków.
Graficzna ilustracja tego procesu przedstawia kroki w logicz
nej kolejności. W praktyce działania te mogą być realizowane częściowo, równolegle lub zawierać sprzężenia zwrotne. Na rysunku 1 przedstawiono kolejne kroki procesu
przygotowania, wdrożenia, oceny i kontynuacji planu
zrównoważonej mobilności miejskiej.
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Tabela 1
Różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem
do planowania transportu, a „metodologią” SUMP
Tradycyjne podejście
do planowania transportu

Podejście SUMP

SKONCENTROWANE NA RUCHU

SKONCENTROWANE NA LUDZIACH

CEL: PŁYNNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ RUCHU

CEL: DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA

SKONCENTROWANE NA ŚRODKACH
TRANSPORTU

ZINTEGROWANE Z PLANOWANIEM
PRZESTRZENNYM, ROZWOJEM
GOSPODARCZYM, POTRZEBAMI SOCJALNYMI,
JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA I ZDROWIA

KRÓTKO- I ŚREDNIO-TERMINOWE

DŁUGOTERMINOWA WIZJA
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Źródło: [5]

Rys. 1. Kroki przygotowania, oceny i wdrożenia SUMP

Stan rozwoju SUMP w Europie
W opublikowanym w 2012 roku przez Rupprecht Consult
oraz Edinburgh Napier University dokumencie pn. The state-of-the-art of sustainable urban mobility plans in Europe zidentyfikowano grupę 10 państw takich jak: Austria, Dania,
Estonia, Finlandia, Węgry, Polska, Portugalia, Hiszpania,
Słowenia, Szwecja oraz belgijski region Walonii, które zobowiązały się do realizacji planów zrównoważonej mobilności (rys.2). Stwierdzono ogólną tendencję zorientowania
planów na infrastrukturę, niekiedy w powiązaniu z obligatoryjnym planowaniem przestrzennym.
W wyniku przeprowadzonych przez autorów opracowania [6] wywiadów ich uczestnicy wskazywali m.in. na na-
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stępujące czynniki wpływające na rozwój SUMP w swoich
krajach:
• potrzeba zapewnienia jakości/audytów w czasie procesu;
• potrzeba osiągania realistycznego stopnia wdrażania
planu z mierzalnymi efektami;
• potrzeba podnoszenia świadomości społecznej nt. polityki zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie
pełnego udziału społeczeństwa;
• konieczność integracji z planami regionalnymi;
• problem, czy proces planowania powinien być przeprowadzony w jednym, czy w dwóch etapach (w
pierwszym przy użyciu metodologii tradycyjnej,
w drugim proces zorientowany bardziej na „sprawy
społeczne i współpracy instytucjonalnej”).
W państwach tych wskazywano na następujące bariery
dotyczące rozwoju SUMP:
• zorientowanie na samochód w znaczeniu społecznym,
lobbing polityczny oraz istniejące obecnie priorytety
co do wydatkowania funduszy przeznaczonych na
transport;
• brak odpowiedniej wiedzy;
• czasochłonność procesu przygotowania planu;
• brak zasobów koniecznych do wdrożenia działań zaproponowanych w SUMP;
• brak zainteresowania ze strony polityków.
Autorzy raportu wskazują na istotną kwestię w przypadku legislacji w Polsce: od 2011 roku dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców istnieje obowiązek przygotowania Planów Zrównoważonego Rozwoju Transportu
Publicznego. Z uwagi na ich ograniczony zakres, nie
kwalifikują się one jako SUMP. Jednak poza obligatoryjnymi wymogami zakres takiego planu może być poszerzony o inne niż transport publiczny, podsystemy transportu w mieście.

Rys. 2. Stopień rozwoju metodologii SUMP w Europie
Objaśnienia kolorów:
 - państwa o dobrze ustanowionych ramach polityk transportowych (w powiązaniu z prawnymi definicjami oraz przewodnikami na poziomie krajowym dot. SUMP),
 - państwa zmierzające do przyjęcia podejścia SUMP,
 - państwa, które nie przyjęły jeszcze zrównoważonego planowania w transporcie.
Źródło: [6]

Założenia projektu CHALLENGE
Ogólnym celem projektu CHALLENGE3 jest opracowanie innowacyjnych, sprawdzonych w praktycznym
działaniu i możliwych do implementacji rozwiązań dla
czterech kluczowych, wspólnych dla różnych miast wyzwań planowania zrównoważonych systemów transportowych [7]. Ponadto celem projektu jest wsparcie miast
na różnych etapach zaawansowania prac dotyczących
planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt

CHALLENGE angażuje miasta o długich tradycjach planowania SUMP (4 miasta) oraz zaawansowane miasta
z Nowych Państw Członkowskich UE, gdzie metodologia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej nie
jest jeszcze integracyjną częścią procesu planowania, ale
które to miasta są przekonane i zobowiązują się do wykorzystania doświadczeń innych. Gmina Miejska Kraków
jest jednym z miast partnerskich projektu, współpracując
między innymi z miastami Amiens, Drezno, Gent, Brno,
Budapeszt, Timisoara oraz Zagrzeb.
W ramach projektu CHALLENGE, wyżej wymienione
miasta będą wdrażały pilotażowe rozwiązania służące realizacji czterech najczęściej wpływających na wskaźnik sukcesu elementów procesu:
• udziału społecznego,
• współpracy instytucjonalnej,
• doboru działań technicznych,
• monitorowania i oceny.

Ogółem budżet projektu CHALLENGE dla Gminy M. Kraków wynosi ok. 320
tys. PLN, w tym 225 tys. PLN grantu (70% dofinansowania). Czas realizacji projektu to marzec 2013 r. – marzec 2016 r.

Projekt został podzielony na pakiety robocze, spośród
których cztery opisane poniżej stanowią merytoryczne zestawy zadań.

Przykłady zastosowania SUMP w Europie
W tabeli 2 zaprezentowano przykłady z zastosowania planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w wybranych miastach Europy. Przykłady te opisano szczegółowo
w dokumencie [4].

3
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Tabela 2
Przykłady zastosowania SUMP w Europie
Lp.

Miasto

Cecha SUMP

Opis działań

1

Koprivnica
(Chorwacja)

Analiza sytuacji

Koprivnica, miasto liczące 33 700 mieszkańców, zlokalizowane w północno-zachodniej Chorwacji przeprowadziło szczegółową analizę stanu swojej
sytuacji w zakresie zrównoważonego transportu. Działanie oparte było na dokonaniu samooceny, podjętych na dużą skalę konsultacjach przeprowadzonych pośród różnych interesariuszy poprzez badania ankietowe. Samoocena wykazała, że miasto ma doskonałe warunki do promowania
zrównoważonej mobilności, a kluczowym elementem jest przyjęcie przez miasto odpowiedniej strategii zrównoważonego transportu. Zwarta struktura
urbanistyczna zlokalizowana jest w terenie płaskim i ma wystarczającą liczbę miejsca dla wdrożenia rozległej sieci dróg rowerowych. Już teraz 30%
mieszkańców miasta regularnie porusza się po nim pieszo lub rowerem. 70% dzieci w wieku szkolnym dociera do szkoły środkami komunikacji
publicznej, rowerem lub pieszo. W okresie letnich wakacji liczba pieszych i rowerzystów przewyższa liczbę samochodów. Kierowcy samochodów
w publicznej ankiecie potwierdzili swoją gotowość do zmian zachowań w zakresie mobilności, jeżeli byłaby zapewniona właściwa infrastruktura.

2

Budapeszt
(Węgry)

Integracja
i koordynacja
strategii

Budapeszt jest przykładem integracji planu mobilności z ogólnymi ramami polityki komunalnej. W 2003 roku miasto zatwierdziło koncepcję rozwoju
urbanistycznego. Dokument określił wizję i długoterminowe priorytety dla ogólnego rozwoju miasta. Na podstawie tej koncepcji i po dokonaniu
konsultacji z zainteresowanymi stronami, miasto stworzyło strategię rozwoju Budapesztu zwaną „plan Podmaniczky”. Dokument ten określa priorytety rozwoju miasta na lata 2005–2013, w tym główne działania rozwojowe miasta. Ta miejska strategia rozwoju uzupełniona jest o strategię
Zrównoważonej Mobilności dla ścisłego centrum stolicy Węgier. Plan ten powstał w 2007 roku w celu dokonania rewitalizacji centrum miasta poprzez
wielkoskalowe projekty uspokojenia ruchu i nadanie priorytetów zrównoważonym środkom transportu. Strategia nadała priorytet niezmotoryzowanemu transportowi lokalnemu w celu wspierania lokalnych przedsięwzięć i poprawy jakości życia mieszkańców.

3

Odense (Dania)

Komunikacja
pomiędzy
interesariuszami
i mieszkańcami

Dzięki dużemu wysiłkowi w zakresie konsultacji społecznych dotyczących miejskiej strategii zrównoważonego transportu miastu Odense udało się
ostatecznie zamknąć dla samochodów dwie główne drogi. Było to działanie, które wcześniej zostało wstrzymane z powodu obaw społeczeństwa
przed wprowadzaniem ograniczeń w ruchu. W 2007 roku miasto zaangażowało szeroki krąg zainteresowanych stron (nie tylko mieszkańców, ale
wiele innych grup z całego miasta) i opracowało specjalny zestaw narzędzi do wyjaśnienia planowanych działań transportowo-komunikacyjnych
w prosty sposób. Ponadto, strategia działania stopniowo zmieniła się z dokumentu na temat samochodów i ruchu w strategię dotyczącą ludzi
i miejsc. Akcja była stale promowana przez dedykowaną stronę internetową, plakaty, prasę lokalną i specjalne wydarzenia. Cały nakład pracy zwrócił
się z nawiązką, a plan został jednomyślnie zatwierdzony przez radę miasta.

4

Lille (Francja)

Budowa wizji

W Lille proces tworzenia Plan de Deplacements Urbains (strategii zrównoważonego rozwoju miasta) rozpoczął się po wielkim ruchu wynikającym
z konieczności rewitalizacji miasta w latach 90. Nowy terminal TGV stworzył możliwość ustanowienia zupełnie nowego obszaru o nazwie Euralille,
który służy również jako międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny węzeł transportu publicznego. Planiści mają wizję miasta, które jest silne
gospodarczo i posiada międzynarodowy profil. Odnawianie przestrzeni publicznej jest obecnie zdominowane przez działania w zakresie organizacji
ruchu, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu urbanistycznej atrakcyjności. Jedną ze strategicznych rozterek był wybór pomiędzy dalszym rozwojem
systemu metra a powierzchniowym rozwojem transportu publicznego w postaci autobusów i tramwajów. Miasto zdecydowało się na rozwój transportu powierzchniowego jako środka do restrukturyzacji, przeprojektowania i przedefiniowania przestrzeni publicznej.

5

Cambridgeshire Cele i strategia
(Wielka Brytania)

Trzeci już lokalny Plan Transportowy dla hrabstwa Cambridgeshire na lata 2011–2026 określa wskaźniki i cele, które są wykorzystywane do monitorowania postępów w osiąganiu założonych celów planu. Wybrane wskaźniki odzwierciedlają problemy, które są najważniejsze dla obszaru hrabstwa, a jednocześnie pozwalają na odniesienie ich do innych wskaźników stosowanych przez władze lokalne na terenie całego kraju. Lokalny Plan
Transportowy Cambridgeshire zawiera ilustracje, które wyjaśniają powiązania pomiędzy zadaniami, celami i długoterminowymi strategiami. Krajowe
cele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2009 zakładają redukcję drogowych wypadków śmiertelnych o 33% w latach 2009–2020.
Plan ustanawia oczekiwany poziom dla tego wskaźnika na okres do roku 2012.

6

Gandawa, Belgia Informowanie
mieszkańców

W 2007 roku władze miasta Gandawy i pięciu innych partnerów uruchomiły projekt przekształcenia głównego dworca kolejowego, Gandawa SintPieters, a obszar wokół niego aż do roku 2020 objęty został złożonym rozwojem intermodalnych rozwiązań transportowych. Projekt realizowany na
taką skalę wymaga właściwego przepływu informacji oraz strategii w zakresie konsultacji dla zdobycia i utrzymania społecznej akceptacji wobec
podjętych działań. Powyższe zaowocowało stałym punktem informacyjnym bogatym w mapy, materiały wideo i modele 3D, a także regularnym
biuletynem informacyjnym dla mieszkańców, imprezami w szkołach i „kawiarenkach społecznościowych”, co dało mieszkańcom możliwość szczegółowego odniesienia się do realizowanego projektu. Dwa razy w roku społeczeństwo jest zapraszane do odwiedzenia placu budowy. Przy tej okazji
od 400 do 800 osób zaproszonych w małych grupach ma możliwość zobaczenia postępu prac z bliska i otrzymania szczegółowych wyjaśnień od
partnerów projektu i inżynierów realizujących roboty.

WP 2: Udział społeczny w rozwoju SUMP (lider –
miasto Gandawa)
Dzięki wsparciu ekspertów partnerzy projektu będą lokalnie wdrażać rozwiązania poprawiające znaczenie i skuteczność udziału społecznego w procesie opracowywania
własnych zrównoważonych planów mobilności miejskiej.
Zakłada się, że do końca projektu każde miasto będzie
miało przyjętą strategię udziału społecznego SUMP, przejdzie intensywne procesy związane z udziałem interesariuszy i w związku z tym podejmie kluczowe kroki dla
właściwego rozwoju zrównoważonych planów mobilności
miejskiej.
WP 3: Współpraca instytucjonalna w rozwoju SUMP
(lider – WYPTE, Leeds)
Ten pakiet działań ma na celu zajęcie się problemem współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, które reprezentują
różne interesy i spojrzenia (np. różne władze lokalne, zarządy, inne sektory polityki gospodarczej, operatorzy prywatni, społeczność biznesowa itp.). Dzięki wsparciu lidera
z Leeds, miasta-partnerzy opracują plany dla włączenia poziomej, pionowej i obszarowej współpracy różnych orga-
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nizacji w procesie rozwoju SUMP. Bazując na tym planie,
wybrane procesy kooperacji będą zainicjowane w ramach
rozwoju lokalnych planów. Będą one także omawiane w ramach szkoleń, seminariów oraz stanowić będą część z końcowych materiałów projektu.
WP 4: Identyfikowanie najbardziej efektywnych działań wdrożeniowych (lider – Uniwersytet w Leeds)
W ramach tego pakietu partnerzy projektu zajmą się
kwestiami identyfikacji i doboru działań wdrożeniowych
(oraz pakietów takich działań), dla sprostania wymogom
mobilnościowym w danym mieście. Ograniczone budżety wymagają wyboru tych działań, które mają największe
szanse na efektywne wyniki i osiąganie założonych celów.
Sposób, w jaki te działania są dobierane, wpływa zasadniczo zarówno na ich stopień akceptowania przez społeczeństwa, jak i ich efektywność. Są to przedsięwzięcia
decydujące w dużym stopniu o powodzeniu lub porażce
całego procesu planowania. W pakiecie tym przewidziano
również m.in. opracowanie przewodnika dla miast spoza
projektu.
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WP 5: Monitorowanie i ocena postępów (lider – miasto
Drezno)
Jednym z kluczowych elementów SUMP jest ocena i monitorowanie postępów. Administracje lokalne często nie
doceniają potrzeby realizacji takich działań. W ramach
tego pakietu przeprowadzone będą prace mające na celu
wypracowanie rozwiązań dla właściwego monitorowania
i oceny zarówno działań technicznych, jak i całego procesu
rozwoju i wdrażania zrównoważonych planów mobilności
miejskiej. Metody te zostaną zastosowane w stosunku do
wybranych działań (już wdrożonych lub obecnie wdrażanych poza budżetem projektu) lub do całego procesu planowania. Podsumowane zostaną także wnioski z takiego
podejścia, będące narzędziem do wykorzystania przez inne
miasta w procesie realizacji własnych planów zrównoważonej mobilności miejskiej.
Zakładanymi, wymiernymi efektami projektu będzie
m.in. zrealizowanie następujących zadań:
• 19 strategii, 41 pilotażowych wdrożeń strategii w 9
miastach CHALLENGE oraz 5 katalogów działań
technicznych SUMP;
• 4 pakiety informacji nt. SUMP zawierające porady
dla decydentów, generator różnych opcji działań
technicznych, przewodniki, kursy e-learningowe dla
lokalnych praktyków dotyczące 4 głównych zadań
projektu;
• 30 „map drogowych” pozwalających na rozpoczęcie
procesu wdrażania SUMP w 30 miastach, tzw. follower
cities (z Polski są to Warszawa, Gdynia oraz Gostyń);
• 200 przeszkolonych młodych osób w ramach „szkół
letnich” w 5 nowych państwach członkowskich UE;
• 320 przeszkolonych osób/ekspertów w ramach 5 seminariów, 4 kursy e-learningowe, 4 warsztaty.
Poprzez tego typu działania jak projekt CHALLENGE
Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia
lepszych i komfortowych warunków życia mieszkańców w zakresie mobilności obejmującej wszystkie formy transportu
w mieście. Należy również podkreślić fakt wysokiej aktywności miasta Krakowa na tle kraju w realizacji innych projektów badawczo-wdrożeniowych dotyczących funkcjonowania
transportu, takich jak np.: CIVITAS CARAVEL (2005–
2009), AENEAS (2008–2011), TRANSPORT LEARNING
(2011–2014), VIA REGIA PLUS (2008–2011), STARS
(2013–2016).

Podsumowanie
Transport miejski i mobilność nie powinny być celem samym w sobie, tylko powinny pozytywnie wpływać na wyższe cele, takie jak jakość życia i dobre samopoczucie obywateli. Stanowi to punkt wyjściowy dla koncepcji planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej. Zależnie od krajowego kontekstu może istnieć obowiązek prawny wymuszający
rozwój zrównoważonych planów mobilności, jednak zawsze
potrzebne jest prawdziwe zaangażowanie stron, aby był to
naprawdę trwały i skuteczny plan. Jeśli nie będzie liderów
na poziomie lokalnym, przekonanie odpowiednich poli-

tyków, by stali się zwolennikami rozwoju zrównoważonej
mobilności, będzie bardzo trudne. Dyskusja nt. popularności zrównoważonych planów mobilności miejskiej pokazała,
że generalnie idea ta staje się coraz bardziej powszechna.
We Francji okazuje się, że nie trzeba nadal stosować polityki przymusu – nawet miasta, od których nie wymaga
się prawnie posiadania SUMP, przystępują teraz dobrowolnie do ich wdrażania i rozwoju. Dostrzegają one zalety istniejących planów, które są dobrym wskaźnikiem sukcesu.
W Belgii miasta dobrowolnie opracowują SUMP, ponieważ
wierzą, że pomoże to im stać się bardziej atrakcyjnymi dla
obywateli i przedsiębiorstw. Podobnie jest w przypadku
Niemiec.
Głównym mankamentem obecnych procesów planowania transportu miejskiego w Polsce jest ograniczona ko
ordynacja pomiędzy politykami sektorowymi i organizacjami wykraczająca poza integrację pomiędzy środkami transportu (np. koordynacja z planowaniem przestrzennym,
ochroną środowiska, integracją społeczną, równością płci,
rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, edukacją, technologiami informacyjnymi). Próba wypełnienia tej luki stanowi duże wyzwanie dla planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej, ale jest również głównym źródłem dla wdrażania innowacji i doskonalenia procesów planowania.
Plan rozwoju transportu miejskiego można nazwać
zrównoważonym tylko wtedy, gdy brane są pod uwagę stosowne kryteria ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.
Bardzo ważne dla ukierunkowania rozwoju SUMP na ogólnym poziomie strategicznym jest podkreślenie zrozumienia
dla zasad zrównoważonego rozwoju oraz zobowiązanie się
do ich przestrzegania. Dobry zrównoważony plan mobilności miejskiej nie musi automatycznie prowadzić do dobrych
wyników. Ważne jest zastosowanie odpowiedniego modelu
zarządzania umożliwiającego efektywne nadzorowanie, realizację i zarządzanie ryzykiem, tak aby umożliwić skuteczne i systematyczne osiągnięcie celów planu.
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7. Annex 1 – Description of Work, Addressing Key Challenges of
Sustainable Urban Mobility Planning, Acronym of the project:
CH4LLENGE, kontrakt nr IEE/12/696/SI2.644740.
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Funkcjonalne kształtowanie
pętli tramwajowych
w dużych aglomeracjach miejskich1
Streszczenie. Rozwój komunikacji tramwajowej w wielu miastach Polski
i związana z tym rozbudowa układów torów tramwajowych wymaga wymiany doświadczeń i informacji w tym zakresie. W artykule omówiono
podstawowe zasady kształtowania pętli tramwajowych w dużych miastach
obejmujące kryteria funkcjonalności i optymalnych kosztów budowy.
Przykład układu podstawowego pętli tramwajowej o minimalistycznym
wyposażeniu i najprostszej geometrii torów służy do wskazania ważnych
kryteriów optymalizacji kosztów budowy o rozbudowanej strukturze.
Przedstawiono kilka przykładów węzłów przesiadkowych projektowanych i zrealizowanych w dużych polskich miastach. Przykłady obejmują
rozwiązania pętli tramwajowych w połączeniu z punktami przesiadkowymi komunikacji autobusowej. Porównawcze przedstawienie sposobów
tworzenia obiektów węzłów przesiadkowych pozwoli na wykorzystanie
skuteczniejszych kryteriów i form ukształtowania pętli tramwajowo-autobusowych z uwzględnieniem realnych warunków lokalizacyjnych.
Słowa kluczowe: tramwaj, autobus, pętla tramwajowa, przesiadka

Wprowadzenie
Trend wzrostu przewozu pasażerów w aglomeracjach miejskich ma swoje uzasadnienie demograficzno-społeczne i ekonomiczno-finansowe. Rozwój komunikacji tramwajowej jest
wynikiem wciąż rosnących cen paliw i odpowiedniej (zrównoważonej) polityki transportowej miast. Powstają nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, nowe systemy sterowania ruchem i nowe systemy integrowania opłat za przejazdy,
które sprzyjają rozwojowi sieci linii tramwajowych. Dostęp,
zasięg tras i użyteczność jakościowa różnych środków lokomocji komunikacji miejskiej w danym obszarze aglomeracji
powoduje konieczność łączenia środków transportu pasażerskiego dla odbycia podróży docelowej. Do podstawowych
środków lokomocji komunikacji miejskiej w warunkach krajowych zalicza się tramwaj, autobus, metro i coraz częściej,
jako uzupełniający środek, rower. Konieczność tzw. przesiadek (ang. interchange) dokonuje się w ramach punktów połączeń tras różnych środków lokomocji. Trasy tramwajowe
dużych miast, jednego z podstawowych środków komunikacji miejskiej, wymagają optymalnych tras torów tramwajowych, w tym i punktów zawracania tzw. pętli tras torowych.
Podstawowe kryteria ich budowy i kształtowania tego typu
projektów technicznych polegają na spełnieniu dwóch warunków funkcjonalności, tj.:
• właściwej funkcji technicznej – możliwości sprawnego poruszania się i zmian kierunku jednostek tramwajowych i autobusowych,
• handlowej użyteczności funkcjonalnej – dogodności
dla pasażerów i skrócenia łącznego czasu podróży.
1
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Podobnie jak wiele innych urządzeń wyposażenia inżynieryjnego tras komunikacyjnych kształtowanie i budowa
pętli tramwajowych polega również na przyjęciu pewnych
kryteriów optymalizacji kosztów. Praktyka i dotychczasowe doświadczenia z realizacji pętli tramwajowych w dużych
aglomeracjach miejskich wykazały, że podstawowym składnikiem tworzącym koszty budowy jest budowa układu torowego (wraz z rozjazdami). Ogólny koszt realizacji danej
pętli torów tramwajowych wynika z jednoczesnego zachowania budowy urządzeń w zakresie wyżej wymienionych
warunków funkcjonalności. Największym kosztem realizacji pętli tramwajowej jest koszt budowy torów tramwajowych. Ten zaś jest proporcjonalny w głównej mierze do wymaganej i założonej łącznej ich długości, zależnej od wymagań technicznych i funkcjonalnych budowy danej pętli.
Koszty budowy koniecznych i stałych elementów wyposażenia, czyli perony, wiaty i przejścia torowe są zawsze niższe
od całkowitych kosztów budowy samego układu torowego,
a ponadto mogą wynikać z różnych, często minimalnych
standardów architektonicznych i z różnych systemach finansowania, np. według zasad partnerstwa publiczno-prywatnego (program PPP) powiązanego z prywatnymi placówkami handlowymi i usługowymi. Można zatem przyjąć, że w pewnym uproszczeniu analizy struktura ogólnych
kosztów podstawowych, ponoszonych przez gestora sieci
tramwajowej w danym ośrodku miejskim, składa się ze stałych kosztów wyposażenia technicznego obszaru pętli oraz
z relatywnie zmiennych kosztów zależnych w głównej mierze od łącznej długości torów tramwajowych w obrębie pętli, według formuły (1).
		

KO = KUST + KLB 		

(1)

gdzie:
KO – ogólny koszt wybudowania pętli;
KUST – koszt budowy urządzeń stałych wyposażenia pętli: perony, wiaty, przejścia i przejazdy przez tory;
KLB – koszt budowy łącznej długości torów tramwajowych (wraz z rozjazdami).
Wymagania co do podstawowej funkcjonalności pętli,
przy jednoczesnym zachowaniu wymagań technicznych,
mogą stanowić kryterium minimum kosztów realizacji zawartego w minimalnie wymaganej łącznej długości torów
w obszarze danej pętli tramwajowej. Stąd też wynika związek KLB=f(L), gdzie L stanowi łączną długość torów tramwajowych w obrębie pętli. Układ geometryczny pętli w pod-
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stawowym kształcie musi być zaprojektowany godnie z zasadami przedstawionymi w [1] i [6]. Wówczas najmniejszą
wymaganą długość torów pętli podstawowego modelu linii
jednotorowej Lwym. min można wyznaczyć ze wzoru (2)
Lwym. min = 2·lmin + pRmina/180		

(2)

gdzie:

lmin – minimalna długość peronów tramwajowych
(na przykład 45 m, 60 m, 66 m itp .w zależności od danego ośrodka miejskiego),
Rmin – minimalny promień łuku toru tramwajowego
dla danego typu jednostek tramwajowych (np.
25 m);
a – kąt środkowy łuku kołowego.

W celu pełnej ekspozycji i zobrazowania podanych wyżej zasad można podać elementarny przykład struktury
geometrii torów pętli jednotorowej linii tramwajowej w minimalistycznym układzie torów podstawowych wraz z ozna
czeniami, który zobrazowano na rysunku 1. Jest to przykład pętli, która może być zbudowana na krańcu linii tramwajowej w strefie peryferyjnej danego miasta. Często wyposażenie takich pętli jest bardzo skromne i ogranicza się
do wybudowania peronu typu chodnikowego, położonego
częściowo w łuku. Wybrany przykład w żadnym stopniu
nie pretenduje do roli obowiązującego rozwiązania typowego, służy bowiem jedynie do zobrazowania pewnych podstawowych zasad i zależności.
Ten sam przykład podstawowego kształtu pętli tramwajowej, odpowiada dwutorowej linii tramwajowej.
Występujące różnice są naturalną konsekwencją dwukierunkowości linii. Pętla linii dwutorowej w układzie podstawowym będzie „tańsza” o jeden rozjazd od linii jednotorowej „droższa” zaś o długość drugiego toru. Należy dodać,
że w rzeczywistości pętle w tramwajowym układzie podstawowym przedstawionym na rysunku 1 występują bardzo
rzadko i mogą być traktowane tylko jako wstępny model
do optymalizacji porównawczej analizy kosztów budowy
proponowanych pętli tramwajowych w fazie projektowania. Efekt porównania potencjalnych kosztów budowy wynikających głównie z niezbędnej długości torów w zestawieniu z rzeczywistą koncepcją planu mogą dawać wynik
zadowalający, tak jak to miało miejsce w przypadku projektu budowy pętli w rejonie ulic Olszewskiego i Norblina we
Wrocławiu [3],(rys. 2).
Podobna analiza porównawcza została przeprowadzona
dla pętli dwutorowej, z jednym torem postojowo-mijankowym w rejonie ulicy Bartoszewickiej we Wrocławiu (rys. 3).
W tym przypadku rozwiązanie to pozwoliło na zachowanie
tej samej liczby rozjazdów, które na ogół w radykalny sposób zwiększają koszt budowy pętli. Przesunięcie peronów
poza strefę łuków torów 1 i 2 pętli istotnie zmniejsza łączna
długość torów zabudowy całej pętli.
Ogólny sposób podejścia do planowania pętli ma jednak
zastosowanie również w przypadku wielotorowego układu
pętli tramwajowych. Lokalne warunki kształtowania tego

Rys. 1. Schemat pętli torów tramwajowych o najmniejszej wymaganej długości

Rys. 2. Koncepcja pętli jednotorowej we Wrocławiu wg [3]

Rys. 3. Wariant pętli dwutorowej we Wrocławiu wg [3]

rodzaju urządzeń linii tramwajowych, w tym również połączeń łączonych interchange, dyktują dodatkowe warunki
przystosowania rozwiązania układu torowego do tego celu
i wpływają na nieco odmienny sposób analizy ogólnych
kosztów budowy pętli typu T/A (tramwaj-autobus).
Wówczas jednak należy wziąć również pod uwagę rozdział
ogólnych kosztów budowy pętli pomiędzy różnych inwestorów.

Współczesne pętle przesiadkowe
Interlokomocyjne sposoby podróży w mieście powodują konieczność budowy węzłów przesiadkowych jako
punktów integracji techniczno-funkcjonalnej przystanków autobusowych i tramwajowych. Projektuje i buduje się zatem pętle połączone tramwajowo-autobusowe, łącznie z punktami depozytów i postojów rowerów
(system „Bike&Ride”) oraz parkingami przesiadkowymi
dla samochodów prywatnych „Parkuj i Jedź” (system
„Park&Ride”). Współczesne możliwości techniczne budowy jezdnych torowisk tramwajowo-autobusowych,
otwierają też nowe możliwości budowy wspólnych pętli
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zawracania i zmiany środka transportu miejskiego przez
pasażerów. W niektórych przypadkach pętle tramwajowo-autobusowe (węzły przesiadkowe) mają kształt tzw.
pętli odwróconych. Tramwaje zawracają na nich zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czyli odwrotnie
niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych pętli tramwajowych (na których tramwaje zawracają w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Dominują
wówczas kryteria funkcjonalności. Rozwiązania te mają
wiele zalet, które można wymienić jako:
• przesiadki „drzwi w drzwi” z jednego peronu przystankowego, co stanowi ułatwienie dla podróżnych
z ograniczonymi możliwościami poruszania się –
w szczególności dla osób niepełnosprawnych, starszych, osób z małymi dziećmi i bagażami;
• poprawa bezpieczeństwa pasażerów poprzez minimalizację liczby punktów kolizji z ruchem pojazdów (np.
autobusów, tramwajów) na pętli (pasażer w celu przesiadki autobus – tramwaj lub tramwaj – autobus nie
musi zmieniać peronu przystankowego);
• poprawa atrakcyjności węzła przesiadkowego poprzez zagwarantowanie pasażerom minimalnej straty
czasu na zmianę środka lokomocji oraz ograniczenie
niedogodności w sytuacji niekorzystnych warunków
atmosferycznych (np. opady deszczu i śniegu, mróz),
na oddziaływanie których pasażerowie są narażeni,
podczas przesiadki, dzięki zastosowaniu wspólnych
peronów tramwajowo-autobusowych;
• zrównoważenie zużycia kół „atakujących” w wózkach
taboru tramwajowego – co oczywiście wymaga, aby
część pętli na sieci była lewoskrętna (przeciwna do
ruchu wskazówek zegara), a część prawoskrętna
(zgodna z ruchem wskazówek zegara);
• ograniczenie zajętości miejsca dla rozwiązania wspólnej pętli tramwajowo-autobusowej w stosunku do
rozwiązania dwóch oddzielnych pętli – autobusowej
i tramwajowej.
W podobny sposób można scharakteryzować ujemne
strony takich rozwiązań, wymieniając:
• rozkłady przyjazdów i odjazdów autobusów i tramwajów na poszczególne perony muszą być ze sobą
właściwie skoordynowane (jest to trudne ze względu
na opóźnienia autobusów poruszających się w mieście
w godzinach szczytu) – w przeciwnym wypadku
może dochodzić np. do sytuacji odjazdu z peronu
prawie pustego tramwaju na chwilę przed dojazdem
do peronu autobusu;
• ruch autobusów i tramwajów odbywa się w przeciwnych kierunkach względem peronu przystankowego,
na którym oczekuje pasażer, a wsiadanie i wysiadanie
odbywa się z różnych krawędzi peronu, co może powodować dezorientację i wymaga dużego skupienia
ze strony pasażera;
• dodatkowy punkt kolizji w układzie torowym pomiędzy tramwajami wjeżdżającymi na pętle i ją opuszczającymi.
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Zestawienie zalet i wad znajduje potwierdzenie w przykładach projektowanych lub zrealizowanych pętli torów
tramwajowych w ramach węzłów przesiadkowych w kilku
dużych miastach kraju. Stanowi też materiał poglądowy do
analiz przy programowaniu funkcji i wyposażenia budowanych w przyszłości węzłów przesiadkowych.

Przykłady rozwiązań pętli tramwajowo-autobusowych
w dużych miastach
Klasycznym przykładem dwufunkcyjnej pętli tramwajowej i jednocześnie węzła przesiadkowego jest planowana
pętla „Gocław”, gdzie punktem początkowym planowanej trasy tramwajowej jest pętla tramwajowo-autobusowa Gocław [2], (rys. 4). Przewiduje się przebudowę istniejącej pętli autobusowej z wykorzystaniem fragmentu
terenu zajmowanego obecnie przez parking. Pętla autobusowa zostanie zlokalizowana wewnątrz pętli tramwajowej tzw. odwróconej.
Ruch autobusów i tramwajów odbywać się będzie w układzie przeciwprądowym pozwalającym na realizację wspólnych peronów tramwajowo-autobusowych gwarantujących
przesiadki „drzwi w drzwi”. Na projektowanej pętli można
wyróżnić dwie strefy przesiadek: – strefa przesiadek tramwaj → autobus zlokalizowana po południowej stronie pętli.
Znajduje się tam wspólny peron dwukrawędziowy tramwajowo-autobusowy (A+T) o długości 45 metrów, pełniący
funkcję przystanku dla wysiadających z tramwajów oraz
zbiorczego przystanku autobusowego. Wymiary tego peronu pozwalają na jednoczesne przyjęcie jednego pociągu
3-wagonowego oraz dwóch autobusów przegubowych,
a strefa przesiadek autobus → tramwaj zlokalizowana jest po
północnej stronie pętli. Znajdują się tam dwa wspólne perony dwukrawędziowe tramwajowo-autobusowe (A+T)
o długości 45 metrów i 66 metrów, pełniące funkcje przystanku dla wsiadających do tramwajów oraz dla wysiadających z autobusów. Wymiary peronów pozwalają na jednoczesną obsługę: jednego pociągu 3-wagonowego i dwóch
autobusów przegubowych (peron wewnętrzny) oraz dwóch
pociągów 2-wagonowych i trzech autobusów przegubowych (peron zewnętrzny).
Projektowana długość peronów wynika z ograniczeń
terenowych, technicznej adaptacji istniejącej pętli autobusowej, wymagań Tramwajów Warszawskich oraz
Zarządu Transportu Miejskiego. Obecnie dąży się do realizacji peronów tramwajowych o długości 66 metrów,
przy czym dopuszczalna jest długość 45 metrów (w trudnych warunkach), która pozwala na obsłużenie pociągu
3-wagonowego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, wysokiego standardu obsługi podróżnych oraz podniesienia
jakości przestrzeni miejskiej przyjęto następujące rozwiązania w zakresie standardu i wyposażenia peronów przystankowych [2]:
• szerokość użyteczna peronów przystankowych nie
mniejsza niż 3 metry, a szerokość całkowita dwukrawędziowych peronów autobusowo-tramwajowych
nie mniejsza niż 5 metrów;
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• długość użyteczna peronów przystankowych – zasad-

•
•
•

•
•

•
•

niczo 66 metrów (dla przyjęcia dwóch pociągów wieloczłonowych o docelowej długości 32 metry),
w trudnych warunkach 45 metrów (dla przyjęcia jednego pociągu 3-wagonowego);
wysokość krawędzi peronowej 0,22 metra ponad poziom główki szyny (PGS), odległość krawędzi peronowej od osi toru 1,25 metra;
na końcach peronów rampy o pochyleniach nie większych niż 6%;
oznakowanie dla osób słabowidzących i niewidomych
w postaci wyznaczenia krawędzi peronowej pasami
w kolorze żółtym i czarnym oraz ułożenia wzdłuż
krawędzi jednego rzędu płyt groszkowych;
zastosowanie wiat o jednolitej formie architektonicznej,
na przystankach o dużej wymianie podróżnych zadaszenie przystanku powinno obejmować całą długość
i szerokość peronu z zapewnieniem do 20 miejsc siedzących,
zastosowanie na wszystkich przystankach przyległych do jezdni tzw. „błotochronów”,
wyposażenie wszystkich przystanków w urządzenia
do informacji wizualnej i głosowej w ramach systemu
informacji pasażerskiej.

„Chełm Witosa” jest nowoczesną pętlą autobusowo-tramwajową (rys. 5 i 6) zlokalizowaną w dzielnicy Chełm
i Gdańsk Południe, przy skrzyżowaniu alei Sikorskiego
i Witosa w Gdańsku.
Wybudowana została w latach 2006–2007 w ramach
II etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej
wraz z trasą ze Śródmieścia, której funkcjonowanie zainaugurowano w grudniu 2007 roku. Jest to pierwsza pętla
wybudowana głównie z myślą o przesiadkach między
tramwajem i autobusem. Funkcjonuje tu system „drzwi
w drzwi” – pasażer, aby się przesiąść musi pokonać zaledwie kilka metrów. Przy dwóch torach postojowych mieszczą się dwa przystanki dla wysiadających (wewnętrzny
nie spełnia zasady „drzwi w drzwi”). Przesiadki z autobusu do tramwaju realizowane są przy jednym, dwukrawędziowym peronie. Istnieje dodatkowo tor umożliwiający
pełne okrążenie pętli. Na przystankach zainstalowano
ekrany LCD Systemu Informacji Pasażerskiej wyświetlające rozkłady jazdy autobusów i tramwajów. Na pętli zlokalizowany jest budynek zaplecza socjalnego dla kierowców i motorniczych (dyspozytornia) oraz Punkt Obsługi
Klienta ZTM.
Trzeci etap Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej
obejmował budowę przedłużenia linii tramwajowej od pętli
„Chełm Witosa” przez ulice Witosa i Havla do pętli „Łostowce
Świętokrzyska”. Na końcu nowej trasy, w maju 2012 r., został
otwarty nowy tramwajowo-autobusowy węzeł przesiadkowy
wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów i rowerów
oraz budynkiem socjalnym (rys. 7). Na pętli odwróconej funkcjonują systemy przesiadkowe: „drzwi w drzwi” (ang. „Doorto-Door”), „Park&Ride” oraz „Bike&Ride”. Dla kierowców

Rys. 4. Schemat pętli tramwajowo-autobusowej „Gocław” wg [2]

Rys. 5. Schemat pętli tramwajowo-autobusowej „Chełm Witosa” wg [4]

Rys.6. Pętla tramwajowo-autobusowa „Chełm Witosa” wg [4]
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samochodów osobowych przygotowano 150 miejsc postojowych na parkingu, a dla rowerzystów 200. Pętla posiada też
pewne wady, np. utrudnienia dojść wynikające z położenia topograficznego i sytuacji własności okolicznych działek. Ponadto
na pętli zainstalowano ekrany Systemu Informacji Pasażerskiej,
niestety w formie monitorów LCD, na których trudno cokolwiek odczytać w słoneczny dzień. Zabrakło także chodnika
w linii prostej pomiędzy bocznym parkingiem samochodowym a pętlą.
Odwrócona pętla tramwajowo-autobusowa „Mały
Płaszów” (rys. 8) znajduje się w Krakowie w dzielnicy
Podgórze. Jest to pierwsza krakowska pętla tramwajowo-autobusowa z przesiadkami „drzwi w drzwi” (rys. 9).
W godzinach rannych pasażerowie z dowozowych linii
autobusowych wysiadają na wprost drzwi czekającego na
nich tramwaju, natomiast po południu, po wyjściu z tramwaju mają zaledwie kilka metrów do czekających na pętli
autobusów. Jest to znaczna zmiana dla pasażerów, bo na
niektórych krakowskich pętlach (np. w Borku Fałęckim),
by się przesiąść, trzeba przejść kilkaset metrów. Pętla
tramwajowo-autobusowa „Mały Płaszów” jest wyposażona w elektroniczny System Informacji Pasażerskiej, a także w automat biletowy Krakowskiej Karty Miejskiej.
Nowoczesność tego węzła przesiadkowego jest jednak
ograniczona. Brakującym elementem jest parking dla rowerów w systemie „Bike&Ride”. Na środku pętli jest
dużo wolnej przestrzeni i można by ją było zagospodarować na parking dla rowerów – miejsca wystarczyłoby na
100–200 stojaków. Parking „Bike&Ride” zwiększyłby
możliwość skorzystania z tramwaju dla okolicznych
mieszkańców. Likwidacja niektórych przystanków MPK
spowodowała znaczne wydłużenie drogi dojścia do przystanków nowej linii tramwajowej, sprawiając, że tramwaj
w Płaszowie stał się mało dostępny dla okolicznych mieszkańców. System „Bike&Ride” mógłby pełnić ważną
rolę w systemie komunikacji zbiorowej.
Budowa pętli tramwajowo-autobusowej „Czerwone
Maki” (rys. 10) jest elementem większej inwestycji – budowy linii tramwajowej biegnącej w okolice III Kampusu
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nowa linia
tramwajowa o długości blisko czterech kilometrów połączyła ulice Brożka i Kapelanka z ulicą Czerwone Maki w południowo-zachodniej części Krakowa na osiedlu Ruczaj.
Znajdują się tam duże osiedla mieszkaniowe, siedziby wielu
firm (głównie z branży IT) działających w krakowskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także III Kampus
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osiedle Ruczaj przed uruchomieniem nowej linii było jednym z najgorzej skomunikowanych obszarów Krakowa. Zapewnienie pasażerom
czterech linii tramwajowych, wspartych autobusami znacząco poprawiło komunikację dla mieszkańców osiedli, studentów wszystkich uczelni mieszczących się na pobliskim
kampusie, ale także dla przedstawicieli wielu firm, które tu
ulokowały swoje siedziby. „Czerwone Maki” jest to pętla
tramwajowa lewoskrętna (klasyczna, nie jest to pętla odwrócona – rys. 11) i posiada tylko jeden wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy. Pasażerowie z dowozowych
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Rys. 7. Schemat pętli tramwajowo-autobusowej „Łostowice Świętokrzyska” wg [4]

Rys. 8. Pętla tramwajowo-autobusowa „Mały Płaszów” – wizualizacja wg [5]

Rys. 9. Schemat pętli tramwajowo-autobusowej „Mały Płaszów” wg [5]
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linii autobusowych mają możliwość przesiadki w systemie
„drzwi w drzwi” bezpośrednio do czekających na nich tramwajów. Przy pętli tramwajowo-autobusowej powstał pierwszy w Krakowie parking typu „Parkuj i Jedź” dysponujący
niemal 200 miejscami dla samochodów. Mieszkańcy podkrakowskich miejscowości i przedmieść Krakowa, którzy
pozostawiają w drodze do pracy lub szkoły swój samochód
i przesiadają się do tramwaju lub autobusu, mogą korzystać
bezpłatnie z tego parkingu.

Podsumowanie
Przedstawiony materiał ma w znacznej mierze charakter
poznawczy. Pozwala on na wykorzystanie niektórych schematów funkcjonalnych w przyszłym projektowaniu analogicznych rozwiązań układów pętli tramwajowych w innych
polskich miastach. Jest rzeczą zrozumiałą, że w projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wyposażenia linii tramwajowych, jak i innych środków komunikacji miejskiej, priorytet mają przystosowania funkcjonalne.
Kryteria minimum kosztów z reguły ustępują projektowym i wykonawczym kryteriom funkcjonalnym relatywnej wygody podróżnych. Dobre funkcjonowanie pętli to
przede wszystkim odpowiednia przestrzeń publiczna wyposażona we właściwą długość torów i odpowiednią liczbę
rozjazdów. Zaprojektowanie pętli tramwajowej w układzie
podstawowym, przy najmniejszych kosztach budowy, jest
rozwiązaniem z zasady teoretycznym i możliwym do realizacji tylko w pewnych szczególnych warunkach zewnętrznych otoczenia ekonomicznego. Podstawowy układ prostej
pętli torów tramwajowych nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwych wariantów ukształtowania pętli tramwajowych, które w dużym stopniu uzależnione są od lokalnych
warunków sytuacyjnych.
W świetle zebranych informacji należy rekomendować
porównanie kilku wariantów poprawnie rozwiązanych
funkcjonalnie pętli tramwajowych pod względem całkowitych kosztów wynikających z form zabudowy układu torowego i jego całkowitej długości. Każdemu wielowariantowemu rozwiązaniu układu pętli tramwajowych powinna
towarzyszyć porównawcza analiza kosztów realizacji poszczególnych rozwiązań. Omawiane na wstępie podstawowe układy geometryczne pętli torów tramwajowych i ich
łącznej długości są tylko jednym ze wskaźników kosztów
realizacji budowy, pomimo że głównym, to jednak nie jedynym. W poszczególnych ośrodkach miejskich występują
też różne i szczegółowe wymagania co do długości peronów, wysokości i minimalnych promieni łuków wynikające
z właściwości taboru przewozowego, którym dysponują.
Zawarte w opisach niektóre wskazania ujemnych stron
w funkcjonowaniu poszczególnych rozwiązań pętli przesiadkowych pozwalają na ich uniknięcie w przyszłych rozwiązaniach projektowych.
Istotne znaczenie dla ekonomiki przedsięwzięć budowy
pętli tramwajowych mają warunki pozyskania potrzebnej
powierzchni działek gruntowych. Wolnorynkowy zakup
potrzebnej powierzchni działu gruntowego może doprowadzić do radykalnego zwiększenia kosztu całej inwestycji,

Rys.10. Pętla tramwajowo-autobusowa „Czerwone Maki” – wizualizacja wg [5]

Rys. 11. Schemat pętli tramwajowo-autobusowej „Czerwone Maki” wg [5]

a także ograniczeń funkcjonalnych w tym i łącznej długości
torów. Innym zagadnieniem przy budowie pętli typu T/A
są koszty budowy jezdni i placów manewrowo-postojowych
przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów samochodowych
oraz zakres partycypacji w tych kosztach przez innych niż
zarządy tramwajowe inwestorów. Oczywistym jest też, że
te same jezdnie samochodowe i ciągi piesze mogą być realizowane w różnych standardach jakości technicznej i kosztach budowy. Nie umniejsza to jednak słuszności sposobu
podejścia do optymalizacji kosztów zawartych w niniejszym
artykule.
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Doktoraty
Mgr inż. Katarzyny Soleckiej na podstawie rozprawy „Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego”
Mgr inż. Katarzyna Solecka jest pracownikiem Katedry Systemów Komunikacyjnych w Instytucie Inżynierii Kolejowej i Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Krakowskiej.Praca doktorska mgr inż. Katarzyny
Soleckiej na temat „Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego
systemu miejskiego transportu publicznego” została napisana pod kierunkiem prof. PP dr. hab. inż. Jacka Żaka. Recenzentami pracy byli:prof.
dr hab. Tomasz Ambroziak z Politechniki Warszawskiej oraz prof. PK dr
hab. inż. Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej. Obrona pracy odbyła się dnia 14 października 2013 roku. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej w dniu 16 października 2013 podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.
Rozprawa doktorska dotyczy problematyki planowania i zarządzania
systemem miejskiego transportu publicznego. W pracy przedstawiono istotę miejskiego transportu publicznego i jego integracji, stosowane
podejścia do oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego oraz poziomu jego integracji. Szczegółowo zaprezentowano
problematykę wielokryterialnego wspomagania decyzji ze szczególnym
uwzględnieniem metod szeregowania wariantów. Głównym dorobkiem
pracy jest opracowanie kompleksowej i uniwersalnej metodyki oceny
wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego
oraz stworzenie rekomendacji końcowych. Proponowana metodyka oceny,
łączy w sobie aspekty heurystycznego konstruowania wariantów wspomaganego symulacją ruchu z metodami oceny wielokryterialnego wspomagania decyzji. Uwzględnia szereg aspektów funkcjonowania miejskiego
transportu publicznego tj.: ekonomicznych, technicznych, społecznych
oraz środowiskowych, jak również interesy szeregu podmiotów (decydenta
oraz interwenientów): władz miasta (decydent), operatorów transportu publicznego, zarządy transportu publicznego, pasażerów oraz innych
uczestników ruchu.W pracy, w celu pokazania praktycznego zastosowania
proponowanej metodyki, dokonano jej weryfikacji na przykładzie Krakowa. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Uwzględnia klika dyscyplin
naukowych: planowanie systemów transportu publicznego, modelowanie
systemów transportowych oraz badania operacyjne w tym w szczególności wielokryterialne wspomaganie decyzji. Wymaga zastosowania różnorodnych metod, technik i narzędzi. Praca składa się z sześciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w problematykę rozprawy –
przedstawia wnioski z przeglądu literatury, definiuje cel, tezę badawczą
oraz zakres pracy. Ponadto w rozdziale pierwszym zdefiniowano szczegółowe zadania badawcze zmierzające do osiągnięcia założonego celu pracy.
W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia związane z miejskim
transportem publicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty integracji miejskiego transportu publicznego i jego oceny. Dokonano
również przeglądu literatury z zakresu oceny miejskiego transportu publicznego oraz przeprowadzonych badań dotyczących kryteriów oceny.
W rozdziale trzecim scharakteryzowano istotę wielokryterialnego
wspomagania decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu szere-
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gowania wariantów, który znalazł zastosowanie w opracowanej metodyce. Szczegółowo scharakteryzowano nastepujące metody wielokryterialnego szeregowania wariantów: AHP, ANP, Electre III/IV, Promethee II.
W rozdziale trzecim przedstawiono propozycję metodyki oceny wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego (ZSMTP).
Opracowana metodyka składa się z pięciu etapów: etap pierwszy obejmuje diagnozę aktualnego stanu systemu miejskiego transportu publicznego;
etap drugi to sformułowanie zagadnienia jako wielokryterialny problem
szeregowania wariantów, który obejmuje cztery kroki: opis sytuacji decyzyjnej, heurystyczne konstruowanie wariantów wspomagane symulacją
ruchu, stworzenie definicji spójnej rodziny kryteriów, modelowanie preferencji decydenta i interwenientów; etap trzeci to przegląd i ocena metod
wielokryterialnego szeregowania wariantów; etap czwarty obejmuje przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych oraz analizę wrażliwości;
etap piąty dotyczy podsumowania eksperymentów obliczeniowych.
W rozdziale piątym dokonano weryfikacji zaproponowanej metodyki
na przykładzie Krakowa. Przeprowadzono symulacje ruchu dla 8 wariantów zintegrowanego miejskiego transportu publicznego w Krakowie
(W0, W1, W2, W3, W4, W5, W5A, W6), gdzie wariant W0 – przedstawia
istniejący stan systemu transportowego w Krakowie, natomiast warianty W1 – W6 są to propozycje wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie. Do oceny wariantów przyjęto
zestaw 10 kryteriów zdefiniowanych w proponowanej metodyce: czas
podróży, standard podróży, wskaźnik wykorzystania taboru, przyjazność
dla środowiska, poziom integracji miejskiego systemu transportu publicznego, niezawodność systemu miejskiego transportu publicznego,
bezpieczeństwo podróży, rentowność systemu transportowego, dostępność oraz koszty inwestycji. W modelu preferencji decydenta oraz interwenientów uwzględniono dwa aspekty preferencyjne: ważność kryteriów
oraz wrażliwość na zmiany wartości kryteriów (uzyskane na podstawie
przeprowadzonych badań ankietowych). Wyrażane preferencje transponowano do postaci modelowej charakterystycznej dla wybranych metod
WWD. Eksperymenty obliczeniowe przeprowadzono czterema metodami
szeregowania wariantów: AHP, ANP, ELECTRE III oraz PROMETHEE II.
W wyniku przeprowadzenia eksperymentów obliczeniowych uzyskano
uszeregowanie końcowe analizowanych wariantów – od najlepszego do
najgorszego. W pracy w celu sprawdzenia stabilności rankingów przeprowadzono również analizę wrażliwości wyników.
W szóstym, a zarazem ostatnim, rozdziale rozprawy zaprezentowano podsumowanie, w ramach którego przedstawiono spełnienie
założonych celów, weryfikację postawionych tez, wnioski ogólne oraz
kierunki dalszych badań. Ponadto na podstawie przeprowadzonych
analiz dotyczących oceny wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego na przykładzie Krakowa sformułowano
rekomendacje końcowe.
Praca została uzupełniona obszernym wykazem bibliograficznym
(265 pozycji, w tym 6 autora pracy, publikowane zarówno pod nazwiskiem panieńskim – Studzińska, jak i obecnym).
Opracował: Wiesław Starowicz
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Doktoraty
Mgr inż. Szymona Fierka na podstawie rozprawy „Integracja
transportu miejskiego z wykorzystaniem symulacji ruchu i wielokryterialnego wspomagania decyzji”
Mgr inż. Szymon Fierek jest pracownikiem Zakładu Logistyki w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu w Politechnice Poznańskiej. Praca
doktorska mgr inż. Szymona Fierka na temat „Integracja transportu
miejskiego z wykorzystaniem symulacji ruchu i wielokryterialnego wspomagania decyzji” została napisana pod kierunkiem prof.
PP dr hab. inż. Jacka Żaka. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab.
inż. Franciszek Tomaszewski z Politechniki Poznańskiej i prof. PK
dr hab. inż. Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej. Obrona pracy odbyła się 23 grudnia 2013 roku. Rada Wydziału Maszyn
Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej w dniu 7 stycznia
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie transport.
W rozprawie doktorskiej zaproponowano metodykę służącą do
projektowania i oceny systemów transportu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem integracji podsystemów indywidualnego
i zbiorowego transportu miejskiego. Metodyka ta umożliwia prowadzenie analizy zarówno w odniesieniu do wariantów całego systemu
transportowego, jak i pojedynczych rozwiązań transportowych i opiera
się na wykorzystaniu symulacji ruchu oraz wielokryterialnego wspomagania decyzji. Dzięki temu, umożliwia ona: uwzględnienie różnych,
niekiedy przeciwstawnych punktów widzenia; uwzględnienie różnych
aspektów funkcjonowania transportu miejskiego; heurystyczne, eksperckie projektowanie rozwiązań transportowych; bieżącą weryfikację
opracowanych rozwiązań. Zaproponowana metodyka stanowi spójne
i uniwersalne narzędzie, a jej opracowanie oraz weryfikacja główny
dorobek pracy.
Praca doktorska składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym
przedstawiono wprowadzenie do problematyki poruszanej w pracy.
Zaprezentowano wnioski z przeglądu literatury z zakresu tematycznego, związanego z rozprawą, które pozwoliły zdefiniować lukę badawczą i w konsekwencji określić cel i zakres pracy. We wprowadzeniu zdefiniowano także szczegółowe zadania badawcze pozwalające
osiągnąć cel pracy.
W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia związane z transportem miejskim. Odniesiono się do zagadnień związanych polityką
transportową oraz zrównoważonym rozwojem transportu, szczególną
uwagę zwracając na integrację transportu miejskiego rozumianą jako
integrację transportu zbiorowego i indywidualnego w obrębie aglomeracji miejskich. Zaprezentowano także przykłady rozwiązań integrujących te dwa podsystemy transportowe takie jak np. system parkingów
„parkuj i jedź” czy rozwiązania budowane w oparciu o wykorzystanie
roweru. W rozdziale tym zaprezentowano również metody oceny systemów i projektów transportowych, a także miary i wskaźniki służące
do tej oceny.

W trzecim rozdziale zaprezentowano istotę narzędzi metodycznych, które znalazły zastosowanie w pracy doktorskiej
tj. wielokryterialnego wspomagania decyzji i symulacji ruchu.
W ramach tego rozdziału dokonano przeglądu i klasyfikacji metod
wielokryterialnego szeregowania wariantów oraz przedstawiono
główne założenia wybranych metod tj. Electre III, Promethee II,
AHP oraz UTA. Zaprezentowano także ich algorytmy obliczeniowe.
W rozdziale tym opisano także zagadnienia związane z modelowaniem systemów transportowych, w szczególności modelu czterostadiowego, omawiając z osobna każde stadium budowy tego
modelu.
W rozdziale czwartym zaprezentowano i szczegółowo omówiono opracowaną w ramach rozprawy doktorskiej metodykę służącą do projektowania i oceny zintegrowanych systemów transportu miejskiego. Metodyka ta zakłada dwa poziomy szczegółowości
– poziom I analizy w skali makro, dotyczący całego systemu transportowego oraz poziom II analizy w skali mikro, dotyczący poszczególnych
rozwiązań, zaproponowanych w najlepszym z wariantów na poziomie
I. Autor zaproponował podział obu poziomów na etapy opierające się
na zbliżonych narzędziach metodycznych. Różnice, jakie występują
pomiędzy poziomami, są konsekwencją specyfiki związanej ze skalą
prowadzonej analizy (skala makro i mikro). W związku z tym podstawową i obligatoryjną różnicą jest narzędzie do symulacji ruchu –
odpowiednio makro- i mikrosymulacja. Narzędzia wielokryterialnego
wspomagania decyzji, wykorzystywane na obu poziomach dobierane
są indywidualnie i uzależnione są od specyfiki sytuacji decyzyjnej.
W rozdziale piątym przedstawiono weryfikację zaproponowanej
metodyki na przykładzie aglomeracji poznańskiej. W ramach tego rozdziału przeprowadzono każdy z etapów na obu poziomach metodyki.
W związku z tym przeprowadzono diagnozę funkcjonowania systemu
transportowego, zaprojektowano warianty systemów zintegrowanego
transportu miejskiego (poziom I) oraz warianty rozwiązań integrujących transport (poziom II), skonstruowano modele transportowe dla
każdego z wariantów, zdefiniowano oraz wyznaczono wartości kryteriów oceny, zbadano i zamodelowano preferencje decydenta oraz
przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe wraz z analizą wrażliwości za pomocą odpowiednio dobranych metod wielokryterialnego
wspomagania decyzji.
W rozdziale szóstym, stanowiącym podsumowanie pracy, zaprezentowano główne osiągnięcia związane z realizacją pracy, wnioski
ogólne oraz możliwe kierunki dalszych prac. Wskazano także na wartość dodaną, jaką wnosi opracowana metodyka, tj. możliwość weryfikacji planów inwestycyjnych przyjętych przez miasto w wieloletniej
prognozie finansowej.
Całość pracy została uzupełniona obszernym wykazem bibliografii
(219 pozycji, w tym 6 autora pracy).
Opracował: Wiesław Starowicz

35

Transport miejski i regionalny 02 2014

Z żałobnej karty
Członek Honorowy SITK RP
Ryszard Drobik
(9.12.1933–4.12.2013)
Ryszard Drobik urodził się 9 grudnia 1933
roku w Rudzie (województwo
Białostockie). W 1956 r. ukończył Wydział Komunikacji Politechniki Warszawskiej ze specjalnością Technika Eksploatacji Kolei. Następnie podjął pracę
na stanowisku Dyżurnego Ruchu w Oddziale
Przewozów PKP Olsztyn, a po dwóch latach
pracował w Oddziale Przewozów PKP Warszawa. Od 1960 r. pracował na stanowisku
zastępcy naczelnika stacji rozrządowej Warszawa Praga. Od 1964 r. był zastępcą naczelnika Zarządu Ruchu w CDOKP Warszawa. Od
1983 r., do chwili przejścia na emeryturę
(1996 r.), był Zastępcą Naczelnego Dyrektora Ruchu Kolejowego w Generalnej Dyrekcji
PKP w Ministerstwie Komunikacji, gdzie zajmował się głównie rozkładami jazdy pociągów. Pracując w służbie ruchu, zrealizował
usprawnienia w rozkładach jazdy pociągów
dalekobieżnych oraz podmiejskich w Warszawskim Węźle Kolejowym. Wprowadził
wiele usprawnień w tej dziedzinie m.in. cykliczny rozkład jazdy na WKD. Przyczynił się
do wprowadzenia pociągów na Centralną Magistralę Kolejową (ekspresy do Katowic i Krakowa).
Był oddanym działaczem społecznym. Od
chwili wstąpienia do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji był jego aktywnym członkiem pełniącym bez przerwy odpowiedzialne funkcje.
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Od 1974 r. był Przewodniczącym Koła Zakładowego SITK w Zarządzie Ruchu CDOKP,
a od 1984 Zastępcy Przewodniczącego Koła
Zakładowego SITK przy Dyrekcji Ruchu Kolejowego Dyrekcji Generalnej PKP w Ministerstwie Komunikacji. Od 1978 r. był Członkiem Zarządu Oddziału SITK w Warszawie,
poprzednio Zastępcą Członka Zarządu O/W.
W Zarządzie Oddziału pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Wiceprezesa. W latach 2002
–2006 był Prezesem Oddziału i Dyrektorem
Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych przy Oddziale SITK w War
szawie. Inspirował i organizował szereg konferencji naukowo-technicznych krajowych
i zagranicznych. Od 2006 roku był Członkiem
Honorowym SITK.
Był dobrym organizatorem pracy, odpowiedzialnym, zaangażowanym w wykonywaną pracę, umiejącym pracować w zespole.
Przyczynił się m.in. do uaktywnienia inżynierów komunikacji w Warszawskim Węźle Kolejowym. Zorganizował dla swojego środowiska szereg wycieczek o bogatym programie
merytorycznym.
Był Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Przodującego Kolejarza, Srebrną i Złotą Odznaką
Dla Województwa Warszawskiego, Srebrną
Odznaką Za Zasługi dla Transportu. Posiadał
Odznaczenia SITK i NOT oraz Medal A. i Z.
Wasiutyńskich.
Zabrakło Mu pięciu dni do ukończenia
osiemdziesięciu lat. Został pochowany w Kny
szynie. Cześć Jego Pamięci.
Oddział SITK w Warszawie

