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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Krych
The intervention logic in engineering projects
Abstract: The principles of using the logical framework approach (LFA)
in the planning of projects were worked out in the 1990s under the
leadership of the European Commission. Based on the observations of
investment projects in the transport sector relying on the EU funding
and following the principles of the Blue Book, essential discrepancies
between the outcomes of these projects and their consequences, both in
macroeconomic and local scale, have been identified. Contrary to hopes
they have not provided a permanent solution to fundamental transport
issues and its situation. In the macroeconomic scale, the situation was
compared to the analysis of the effects of Chinese local government investments systems on the increase of China’s national debt. By defining
a strict relation between an accurate, cause and effect diagnosis of the
situation and the realization of general objectives and general projects
under the intervention logic formula, two positive examples were presented (problem –action – effect). Generally, the article postulates to
introduce intervention logic as an attribute of transport projects, additionally to, or within the framework of feasibility studies.
Key words: transport projects, urban transport, transport economics, projects management.
Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski,
Krzysztof Kalkowski, Tomasz Budziszewski
Analysis of the possibility of increasing the share of public transport in the
provincial passenger travels on the example of the Pomerania region
Abstract: Modal split between the available means of transport is
one of the key challenges in developing Transport Plans in regions.
Current status and forecasts conducted in the European Union
show that in the coming years, the dominant mean of passenger
transport would be a car with impending upward trend. It is therefore very important while constructing an integrated transport
system in the region to increase the share of public transport in
the regional passenger or stop its downward trend. This challenge faced authors of Plans for Sustainable Development Public
Transport in Poland. The paper presents the current trends in modal split in selected countries, characteristics of passenger transport in the Pomerania province and forecast changes in the share
of each mode of travel. Moreover the paper presents, proposed
during formulating of transport plan, options for development of
public transport networks and possible effects of their implementation on the modal split. The authors are trying to answer the
question concerning the expected role of different types of public
transport in the implementation of regional passenger transport.
Keywords: regional public transport, transportation plan, mode of
transport, modal split
Maciej Kruszyna
Challenges for Mobility Policies as the documents developing the existing
Transport Policies
Abstract: The need for a change in approach from the supply side to
the demand side of transport, which is reflected in the shift of activities
from infrastructure to moderating transportation behaviors of users,
is formulated in the process of assessing and updating the Transport
Policies. Transportation behaviors can be equated with mobility, in its
broader sense. Achievement of changes in mobility (transportation
behaviors) expressed, for example, by the changes in the choice of
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means of transport will be now the aim of the policy replacing just
infrastructure development of specific parameters.An important element of the new documents is to give an appropriate degree of accuracy allowing for an efficient implementation of the recorded actions
and unambiguous assessment of specific investments. Highlighting
the zones will be an important distinction in the areas covered by the
Mobility Policy. Zoning should be richer than in the existing Transport
Policies.The author proposes a modification of the terminology in the
documents of Mobility Policy. The change in terminology should go
with reformulation of the content of the documents relevant to the
new aim. He introduces a distinction of the two spheres of activity:
travel only by private cars (with short walk on foot at beginning and
destination of the journey) and travel in an alternative way for the exclusive use of the private car. In the wake of this distinction he proposes
to introduce four types of zones with varying role of the activity zones
in different areas. Next important aspect of change is the territorial
scope of the policy. Mobility (and transport) management rarely can
close within individual municipalities. Use of Mobility Policy makes
sense for large agglomerations, which consist of a central site surrounded by neighboring units. Examples of application of the proposed
elements are referred to Wrocław, but presented methodology can be
applied in any places. This article is an expanded and modified version
of the papers from the conference «The performance of transport systems», Poznan – Rosnówko, 2013 [1].
Key words: mobility, mobility policy, transport policy
Olena Filippova, Andrzej Soczówka
Basic measures of financial support for electric urban transport companies
in Ukraine
Abstract: The article is a multifaceted review of the financial situation of urban electric transport in Ukraine. The main aim of this
article is an analysis and critical evaluation of currently used forms
of financial support activities of these companies. The introduction
to these studies is a short description of current situation of urban
electric transport (metro, trams, trolleybuses) in Ukraine. In the further part of article there is detailed description of advantages and
disadvantages of each financing form of studied companies: internal
financing, credit and government financing. Also detailed description of specification and practical mechanism of use of different financial measures illustrated on specific companies is presented in the
article. The authors are giving an explanation about reason of inapplicability of other solutions. As a result of this studies, it is appeared
that each of presented forms of financing has scarcities in practical
aspects of application them in Ukrainian transport companies. An
attention is paid to the mechanism of compensation calculating from
the state budget for the carriage of passengers eligible for free and
reduced fare. At the end of this article, simple solutions to improve
government financing are proposed. The studies showed that current
conception of functioning urban electric transport restrains its normal development. Incorporation to tariff structure planned profits
and investment needs does not allow to cover operational costs with
revenues. Important source of funding are subsidies from the state
budget, but the way of their distribution deprives companies of motivation to increase effective indicators of their operation. Permanent
crediting of everyday operating results with impairment of their financial situation and increasing risk of bankruptcy.
Keywords: Ukraine, electric urban transport, financing, crediting
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Logika interwencji
w projektach inżynierskich1

Streszczenie. W latach 90. pod przewodnictwem Komisji Europejskiej
wypracowane zostały zasady budowania projektów oparte na tzw. ramie
logicznej (Logical Framework Approach – LFA). Zasady te opracowano z myślą o kontroli efektywności systemu dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w krajach członkowskich. W ostateczności formuła LFA
w niewielkim stopniu utrwaliła się w pragmatyce wykorzystania tych
środków po rozszerzeniu Unii o nowe kraje członkowskie. Obserwując
procesy inwestycyjne w transporcie wsparte środkami unijnymi i zasadami Niebieskiej Księgi, postrzega się zasadnicze rozbieżności pomiędzy
osiągniętymi efektami tych projektów a ich skutkami – zarówno w skali makroekonomicznej, jak lokalnej. Wbrew nadziejom nie rozwiązują
one w sposób trwały zasadniczych problemów transportu i jego sytuacji.
Problem LFA jest uniwersalny w sytuacjach, w których inwestycje lokalne budowane są ze znacznym udziałem publicznych środków zewnętrznych i w systemach finansowania, w których liczba takich inwestycji
oraz środków jest znaczna. W skali makroekonomicznej wskazano na
podobieństwo systemu unijnego do chińskich procedur cesji środków na
inwestycje lokalne (Local Government Investments Systems) i ich wpływ
na wzrost długu wewnętrznego Chin. Definiując ścisły związek pomiędzy
trafną, przyczynowo-skutkową diagnozą sytuacji a realizacją celów ogólnych i generalnych projektów w formule logiki interwencji, przedstawiono dwa pozytywne przykłady (problem – działanie – efekt). Generalną
tezą artykułu jest postulat wprowadzenia formuły logiki interwencji jako
atrybutu projektów transportowych obok lub w ramach studiów wykonalności projektów. Artykuł jest zaktualizowaną i zmodyfikowaną wersją
prezentacji z IX Konferencji nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”.
Słowa kluczowe: projekty transportowe, transport miejski, ekonomika
transportu, zarządzanie projektami

Uwagi ogólne
Rodzaje interwencji
Każdą interwencję zdefiniujemy jako proces, projekt lub
działanie. Projekt zdefiniujemy jako przedsięwzięcie o cechach SMART [2]:
• Specyficzne – o jasno sprecyzowanym, wyróżnionym
co do podmiotu, celu, miejsca i czasu sposobie interwencji;
• Mierzalne – gdy cel jest określony w sposób umożliwiający zmierzenie sukcesu;
• Ambitne – gdy jego podjęcie wymaga wysiłku i pracy, nie jest czynnością rutynową, codzienną, ale zarazem jest wykonalny;
• Realne – w sposób motywujący do interwencji;
• Terminowe – gdy ograniczone ramami czasowymi daje
się wpisać w harmonogram opisanego zbioru działań.
1
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W przeciwieństwie do procesu, mającego charakter cykliczny, powtarzalny lub niemierzalnie ukierunkowany,
projekt wykonuje się raz – ma on określoną datę rozpoczęcia i zakończenia. Wyprodukowanie partii towaru na linii
produkcyjnej zdecydowanie nie kwalifikuje się jako projekt, gdyż jest to proces powtarzalny. Dokumentacja techniczna budowanego budynku lub drogi nie jest projektem,
ale jednym z produktów w procesie zmierzającym do realizacji projektu. Ale projektem może być np. zaplanowanie
i zorganizowanie przyjęcia urodzinowego. Każdy projekt
jest zaplanowanym procesem z sekwencją działań, ale nie
każdy proces i nie każde działanie jest projektem w rozumieniu cech SMART.
Inżynierski projekt transportowy
Przedmiotem projektu inżynierskiego są produkty i działania techniczne. Przedmiotem inżynierskiego projektu
transportowego jest zadanie polegające na celowej interwencji w kształt, wydajność i sposób korzystania z sieci
transportowych. Pewna klasa zadań transportowych nie
musi być przedmiotem projektów inżynierskich, tak jak nie
musi być projektem w ogóle.
Projekt inżynierski jest kompleksem zdefiniowanych
przedsięwzięć technicznych i produktów, które poprzez
przypisany im nakład inwestycyjny na działania i budowane projektem produkty winny wnieść prognozowane korzyści ekonomiczne. Inżynierski projekt transportowy opisany jest przez takie atrybuty, jak [1]:
• cele projektu,
• przedmiot projektu (produkty),
• miejsce i zasięg oddziaływania projektu (oddziaływanie na koszty finansowe i społeczno-ekonomiczne
oraz korzyści np. poprzez uwarunkowania sieciowe),
• kompletność w odniesieniu do rezultatu (oczekiwany rezultat nie może być zależny od produktów nie
uwzględnionych w projekcie),
• spójność (nie powinno być tak, że autonomiczne
produkty wnoszą dominujące korzyści niezależnie od
projektu);
• optymalność (przez wykazanie i wyłączenie gorszych wariantów realizacji),
• etapowanie (harmonogram).
Podstawą oceny inżynierskiego projektu transportowego jest studium jego wykonalności, który poza wyżej opisanymi atrybutami uwzględnia sześć jego koniecznych aspektów [1]:
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• ekonomiczny – wymaga zdefiniowania i wartościo•

•
•

•
•

wania kosztów ekonomicznych projektu oraz rozkładu korzyści pomiędzy beneficjantami;
techniczny – związany musi być z szacowaniem kapitałowych i operacyjnych kosztów pełnego procesu
realizacji projektu oraz użytkowania podmiotu projektowania w sposób kompletny;
instytucjonalny – uwzględniać musi sposób zarządzania i organizację zarówno procesu realizacji, jak
użytkowania obiektu projektu;
finansowy – uwzględniać musi źródła i rozmiary
wprowadzania środków finansowych do procesu realizacji z uwzględnieniem ich przepływów w czasie
i w bilansie całości – podobnie w okresie eksploatacji;
handlowy – uwzględniający rynek popytu i sprzedaż
dóbr oferowanych projektem w okresie eksploatacji;
społeczny – uwzględniający wpływ projektu na
zdrowie, kulturę, gospodarkę, rynek pracy, wykluczenie społeczne itp.

Logika interwencji jako atrybut działania
Idea logiki interwencji zarysowana została w teorii zarządzania projektami w ostatnich dekadach ubiegłego wieku.
Według podręcznika [11] logika interwencji „jest to strategia leżąca u podstaw projektu – narracyjny opis projektu
na każdym z czterech poziomów hierarchii celów” – zawierająca „określone działania (1), wyniki (2), zamierzenie projektu (3), cele ogólne (4) wykorzystane w ramie logicznej”2.
Podejście oparte na ramie logicznej (ang. Logical Frame
work Approach – LFA) obejmuje fazę analizy i fazę planowania. Faza analizy obejmuje:
• analizę problemów (przyczynowo-skutkowe drzewo
problemów),
• analizę celów (oczekiwanych osiągnięć – drzewo celów pomiędzy środkami a efektami),
• analizę strategii osiągnięcia celów (wyboru celu ogólnego i celu centralnego projektu).
Zwykle jest tak, że cel ogólny wymaga realizacji kilku projektów, z których każdy poprzez swój cel centralny wnosi pewien mierzalny wkład w realizację celu ogólnego. Tak jak analiza problemów prezentuje negatywne aspekty istniejącej sytuacji, analiza celów przedstawia pożądane aspekty sytuacji przyszłej. Drzewo celów jest odwróconą kalką drzewa problemów.
Jeżeli jednym z problemów w drzewie jest „spadek prędkości
pociągów”, w drzewie celów występuje ich zwiększenie. Jeżeli
przyczyną spadku prędkości jest między innymi zły stan techniczny torowisk, w drzewie celów zapisana jest „poprawa stanu technicznego torowisk”. Głównym wynikiem LFA jest matryca logiczna wyznaczająca logikę interwencji projektu.
Podejście oparte na matrycy logicznej (LFA) jest metodą
budowania projektu lub grupy projektów wtedy, gdy jeden
projekt nie byłby w stanie spełnić atrybutów wymienionych w punkcie 1.2.
2

Matryca przedstawiająca logikę interwencji, założenia, obiektywnie weryfikowalne
wskaźniki i źródła weryfikacji [11]
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Interesować nas jednak będzie logika interwencji jako
dodany atrybut projektu. Abstrahując więc od formalnej
metodycznie struktury FLA, przez logikę interwencji w inżynierskich projektach transportowych rozumieć będziemy
logicznie uzasadniony działaniami związek zrealizowanych
celów projektu z trafną diagnozą (analizą problemów).
W tym kontekście zasadnicze znaczenie przypiszemy trzem
ważnym aspektom LFA:
• relacji pomiędzy diagnozą a celami projektu,
• relacji pomiędzy celem centralnym projektu a celem
ogólnym,
• relacji pomiędzy środkami a efektami projektu.
Przez trafność diagnozy rozumie się, podobnie jak w FLA,
identyfikację rzeczywistych problemów, ich źródeł i zagrożeń
w związkach skutkowo-przyczynowych, ujętych w formie
drzewa problemów. Skoncentrujemy się na definicji centralnego celu projektu, która główny akcent kładzie na trwałość (cyt. [11]: „mechanizmy zapewniające ciągły strumień
korzyści” beneficjentom lub grupom celowym). Projekt poprzez wymienione w rozdziale 2 atrybuty może być przekonywujący, a ocena studium wykonalności wysoka, bez logiki
interwencji zdefiniowanej jak wyżej. Należy podkreślić, że
logika interwencji jest charakterystyką projektu niezależną
od pozytywnych rezultatów studium wykonalności, aczkolwiek występuje ścisła zależność odwrotna – logika interwencji oparta na trafnej diagnozie winna prowadzić do pozytywnych rezultatów w studium wykonalności. O tak zdefiniowanej logice interwencji da się powiedzieć, że albo jest czytelna
i przekonywująca, albo, że jej brak.
Może być logicznie uzasadniona interwencja, jeżeli diagnoza jest nietrafna lub postawione cele wynikają z innych
względów jak trafna diagnoza, tyle że nie przydamy takim
projektom atrybutu logiki interwencji. Logika interwencji
nie musi być atrybutem projektu, ale nim być może, powinna lub musi. Różnica jest taka, że logika interwencji projektu
ma zasadniczy, trwały i znaczący wpływ na pozytywną, mierzalną zmianę ważnych aspektów rzeczywistości. Z tego
punktu widzenia projekt pozbawiony logiki interwencji będzie miał najwyżej znaczenie neutralne, cząstkowe, chwilowe
lub spektakularne. Brak logiki interwencji jako atrybutu
projektu nie dyskryminuje samego projektu, lecz osadza go
w innych okolicznościach.
Jest to podejście odmienne jak LFA, które, wyróżniając
cele ogólne i cel centralny projektu, buduje jego logikę interwencji w oparciu o hierarchiczną strukturę celów wyodrębniającą wyróżniony cel centralny. Logika interwencji
interesować nas będzie głównie w kontekście znaczącego oddziaływania projektu na osiągnięcie celów
ogólnych. W tym kontekście istotne pozostaje trafne sformułowanie diagnozy (przyczynowo-skutkowego drzewa
problemów w rozumieniu LFA) oraz cechę ciągłości.
Typowym przypadkiem braku ciągłości w osiąganiu celów projektu o pozytywnym rezultacie w studium wykonalności może być zewnętrzna dotacja do projektu zakupu taboru autobusowego, którego realizacja po dziesięciu latach
wymaga ponowienia zakupu bez dotacji. Wprowadzając koszt
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amortyzacji do kosztu transportu, może on pozostawać
w sprzeczności z problemem opłaty za przejazd pasażera i/
lub poprawy podziału modalnego, które z kolei mogą być
elementami drzewa problemów i ich kalki w drzewie celów.
Jeżeli tego nie wprowadzono do strategii budowania projektu lub grupy projektów, nie możemy mówić o trwałym sukcesie projektu zakupu.
W inżynierskich projektach transportowych prócz ujęcia związków systemowych kluczowym kryterium jest logika struktur formalnych zadania transportowego (por. sześć
wymienionych jego koniecznych aspektów w rozdz. 1.2).
Podstawową przesłanką logiki struktur formalnych pozostają mierzalne i spójne komponenty diagnozy, produktów i celów. Warto zauważyć, że niezwykle trudno ocenić
jakość projektu, jeżeli jego końcowy efekt nie zostanie poddany pomiarowi i rzetelnej ewaluacji osiągniętych korzyści.
Jedną z podstawowych cech SMART jest unikalność projektu. Wprowadzenie grupy zestandaryzowanych mierników
monitorowania projektów w Niebieskiej Księdze jest zaprzeczeniem logicznej ewaluacji ich korzyści, bowiem logika
ewaluacji winna się wiązać z miejscem projektu w strategii,
która jest w większym stopniu unikalna niż sam projekt.

Logika interwencji jako instrument dofinansowania
projektów lokalnych
Poddanie ocenie projektu przez logikę interwencji rozumianej jak wyżej wynika w znacznym stopniu z doświadczenia
płynącego z dotychczasowych procedur i sposobu wydatkowania środków unijnych na projekty transportowe. Ogląd
krajowej praktyki w procesie finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków Unii Europejskiej zdaje się
wskazywać na kilka niepokojących syndromów, takich jak:
• narastanie długu wewnętrznego państwa, jednostek
samorządowych i przedsiębiorców;
• wzrost kosztów utrzymania transportu;
• brak związku wskaźników monitorowania projektów
z nazbyt często rozmytymi celami ogólnymi, nagminnie zaś kruchy związek celu generalnego projektu ze wskaźnikami monitorowania.
Poparciem powyższych tez może być wiele przykładów
lokalnych projektów finansowanych ze środków unijnych
lub państwowych. Według oceny Komisji Europejskiej przeprowadzonej w 2014 roku na podstawie analizy osiągnięć
transportu w wyróżnionych 22 kategoriach jego jakości
Polska znalazła się na ostatnim miejscu listy rankingowej,
pozostając aż w dziewięciu obszarach w ostatniej piątce krajów wspólnoty [11]. Ponieważ jak dotąd nie dokonano bardziej rzeczowej analizy skuteczności dopłat, przytoczymy
krytyczny ogląd sytuacji w tym zakresie i jej potencjalnych
skutków na przykładzie funkcjonowania chińskiego LGIVs
(Local Government Investments System) [4]3.
Środki centralnego budżetu państwa w ramach LGIVs
przekazywane są prowincjom w sposób przypominający
3

Artykuł [4] jest przedrukiem publikacji Adama Izydorczyka na stronie internetowej Centrum Studiów Polska–Azja.

w znacznym stopniu zasady finansowania projektów unijnych. Pokrywane jest 75% kosztów inwestycji prowincjonalnych ze wspomaganiem preferencyjnych kredytów na
wkład własny prowincji w tych projektach. W odróżnieniu
od systemu unijnego, w Chinach funkcjonuje bardzo przejrzysta logistyka planowania inwestycji, co zresztą potwierdza kilkunastoletnia, imponująca historia rozbudowy chińskiego transportu publicznego [13]. Okazuje się jednak, że
LGIVs przyczynił się w ponad połowie do narastania chińskiego długu wewnętrznego szacowanego łącznie na niemal 80% wartości PKB. Chińska komisja nadzoru bankowego w roku 2010 ujawniła, że równowartość 1,5 biliona zł przeznaczonych na LGIVs ze środków banku centralnego jest zagrożona niespłacalnością. Do tego autor w [7]
dolicza zadłużenia kredytowe samorządów lokalnych, liczne przypadki wykrytej korupcji, rozrost biurokracji oraz
wzrost kosztów utrzymania zrealizowanych inwestycji
przez zadłużone w lokalnych bankach prowincje. Na wniosek chińskiej komisji nadzoru bankowego w obecnej dekadzie wprowadzono silne zaostrzenie kryteriów przydziału
środków LGIVs, ograniczając je wyłącznie do działań ukierunkowanych na wzrost gospodarczy4.
Ten „chiński syndrom” stanowi poważne ostrzeżenie dla
funkcjonowania unijnego dofinansowania w skali wspólnoty
i w państwach członkowskich, tym bardziej że atuty silnej
i rozwojowej gospodarki chińskiej są niewspółmiernie silniejsze w porównaniu z sytuacją wielu zadłużonych gospodarek
krajów europejskich. Wpisanie logiki interwencji w atrybuty
inżynierskiego projektu transportowego ma pierwszorzędne
znacznie również dlatego, że władze publiczne i siła lobbingu
na rzecz konkurencyjnych alternatyw w rzadkich przypadkach akceptują obiektywne, zatem trafne diagnozy zachodzących procesów. Powoduje to wspomniane wyżej rozmycie
relacji celów ogólnych projektów z celami generalnymi. We
współczesnej praktyce większość projektów transportowych
o rozpoznanej przekonującej logice interwencji wiąże się ze
zmianą władzy (np. budowa szybkiego tramwaju w Poznaniu),
zainteresowaniem kapitału prywatnego (budowa tunelu pod
żeglowną Tamizą [5, 14]), przezwyciężaniem kryzysu społecznego (rewitalizacja metra w Nowym Jorku [3, 5]) czy
dramatycznym brakiem pewnych funkcjonalności (tunel pod
Tamizą, szybki tramwaj w Poznaniu, metro w Rennes).
Prezentuje się niżej dwa z wyżej wspomnianych przykładów logiki interwencji w transporcie miejskim:
• metro w Rennes – jako ewenement sukcesu kosztownej inwestycji w stosunkowo niewielkim mieście.
• szybki tramwaj w Poznaniu – jako przykład wieloaspektowego sukcesu w istocie niewielkiej inwestycji
tramwajowej (6 km toru podwójnego).
Powyższe przykłady, a także dwa dalsze:
• tunel Tamizy – jako przykład inwestycji prywatnej,
głęboko osadzony w historii transportu miejskiego
i inicjującej proces rozwoju wielkiego miasta na przestrzeni dwustu lat;
4

W tym autostrady tak, transport publiczny – nie.

5

Transport miejski i regionalny 08 2014
• metro w Nowym Jorku – jako przykład skutecznej

rewitalizacji systemu zdegradowanego technicznie
i wizerunkowo, w którym klasyczna interwencja inżynierska uwarunkowana została skutecznością projektu społecznego,

opisane zostały w pracy [5], na podstawie której zresztą
dokonano transkrypcji i aktualizacji niniejszego artykułu.
Opisano je w syntetycznym ujęciu: problem – działanie
– efekt, starając się w obrębie każdego z przykładów wypunktować przesłanki składające się na logikę interwencji,
tj. związek pomiędzy diagnozą, kształtem projektu a osiągniętymi celami. W opisach problemu położono nacisk na
trafność diagnozy sytuacji ogólnej, w opisie działania na
jego strukturę i uwarunkowania, w opisie efektu – na znaczący i trwały wpływ celu centralnego na cel ogólny. Oprócz
projektu metra w Rennes w żadnym z pozostałych opisanych działań nie kierowano się w planowaniu świadomym
podejściem zarządzania projektem według ramy logicznej
(LFA, [11]).

Przykłady logiki interwencji w projektach transportowych
Metro w Rennes
Problem (diagnoza)
Rennes, stolica Bretanii, liczy 208 tysięcy mieszkańców,
w zespole miejskim około 410 tysięcy. Miasto rozwijało się
dynamicznie wraz ze swą strefą podmiejską. Ukształtowane
historycznie centrum na znacznym obszarze zawiera wiele
zabytkowych obiektów, kwartałów, placów i pierzei. Miasto
przecinają rzeki Vilain i jej dopływ Saint Martin, których
lustro położone jest kilka metrów poniżej poziomu obudowanych brzegów. Stosunkowo zwarta, zbliżona do koła
o średnicy 7 kilometrów, zabudowa miasta otoczona jest
autostradową obwodnicą N 136. Obszar wewnątrz obwodnicy tworzy układ wąskich ulic w kształcie zbliżonym do
zwichrowanego rusztu osadzonego w stosunkowo gęstej
zabudowie z centralnym, ramowym zamknięciem zabytkowego śródmieścia w module 1,5 x 1,7 kilometra. Między
jezdniami tej ramy w części południowej przebiega głęboki
kanał Villain w odległości 0,8 do 1,0 kilometra od równoległej wielotorowej średnicy węzła kolejowego ze stacją TGV
(rys.1). Wokół tej ramy i w jej obrębie wylewały się typowe
dla kongestii motoryzacyjnej zatory.
Pod koniec XX wieku transport publiczny oparty był na
liniach autobusowych wielu operatorów, z pojazdami zalegającymi w tych zatorach na szlakach od i do centralnego,
zabytkowego placu Republiki z kilkudziesięcioma peronami wzajemnie tłoczących się autobusów i pasażerów. Plac
otaczają typowe dla francuskiego baroku i klasycyzmu reprezentacyjne budowle publiczne. Obsługa miasta i regionu setkami autobusów w tych okolicznościach nie tyle natrafiała na barierę systematycznie rosnących kosztów operacyjnych, ile na ograniczenia pojemności transportowej
sieci dróg i ulic. Należy dodać, że wykorzystano już wszelkie możliwości adaptacji istniejącej sieci ulic dla usprawnienia ruchu autobusowego oraz, że sytuacja ta stanowiła
główną barierę dalszego rozwoju miasta i jego regionu.
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Działanie
Dla nikogo nie ulegało wątpliwości, że możliwości
rozwiązania problemu należało szukać w zdecydowanym rozwoju transportu publicznego, opartym na segregacji pionowej w stosunku do ruchu ulicznego.
Rozważano wariant tunelowego prowadzenia autobusów. Wprowadzenie autobusów do tunelu wymagało
jednak rozprowadzenia dziesiątek linii po obszarze miasta i regionu, a także skomplikowanego rozwiązania węzłów zjazdów i wyjazdów w obszarach zabudowanych.
Wpływało to na rozmiary tunelu, konieczność realizacji w nim kilku stacji oraz niekorzystne uwarunkowanie
jego długości i lokalizacji kształtem sieci drogowej. Tak
kosztownej inwestycji nie dawało się przy tym spiąć finansowo w kooperacji z prywatnymi operatorami firm
autobusowych, natomiast dla takiego celu warte uwagi stało się zrównoważenie kosztów finansowania inwestycji kosztami operacyjnymi publicznego przewoźnika
z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów systemu
VAL [15]. Nie bez znaczenia pozostawała polityka
energetyczna i transportowa państwa dysponującego
tanią energią z atomowych elektrowni, a pozbawionego własnych źródeł, zatem i kosztownych i poddanych
koniunkturalnym fluktuacjom cen, paliw płynnych.
Efektywne stawało się zatem rozwiązanie z wykorzystaniem elektrycznej komunikacji szynowej zamiast entropijnie rozlanej, spowolnionej sieci autobusowej.
Sukcesy kilku miast francuskich w budowie tras szybkiego tramwaju, przeważnie naziemnego, pozwalały rozważać podobną opcję w Rennes, jednak wprowadzenie
tramwaju na głównych kierunkach ciążeń wymagało realizacji tunelowego przejścia pod średnicą przyległej od
południa kolei TGV, pod bardzo głębokimi korytami
rzek, a następnie pod całym obszarem śródmiejskim.
Biorąc pod uwagę także konieczność znacznego zagłębienia i wynurzania tunelu, w grę wchodził układ wielokilometrowej długości.

Rys. 1. W tle zarysowanej czerwonym kolorem linii metra uwidoczniono projektowaną drugą
linię planowaną z północnego wschodu w kierunku południowo-zachodnim, słabiej szarym
kolorem zarysowane są linie węzła kolejowego oraz zagłębione w głębokich kanałach rzeki
La Vilaine i Saint Martin
Źródło: Windowsphone
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O zamiarze budowy metra zdecydowano po wielu dyskusjach i politycznej walce socjalistów z opozycją, stawiających w wyborach 1989 roku na szali właśnie budowę metra. Nie bez znaczenia przy tym pozostawała okoliczność
ponownego wyboru mera – Edmonda Harve, który tę
funkcję pełnił od 1977 roku, później dzięki wielu funkcjom
ministerialnym uznany był jako wpływowy polityk, znany
ze swych ekologicznych, energetycznych i protransportowych zapatrywań. Po przeprowadzeniu wstępnych studiów,
przez firmę SISTRA oraz miejscową spółkę SEMTCAR,
Edmond Harve budowę metra podniósł do rangi głównego, strategicznego celu miasta w kolejnych wyborach.
Niezależnie od woli politycznej mera i jego wyborców, nad
wypracowaniem rozwiązań i specyfikacją projektu pracowały przez całą dekadę niezwykle kompetentne służby inżynierskie i sztab merostwa5.
Rozwiązanie typu VAL, sprawdzone od 1983 roku w Lille,
w porównaniu z tunelem tramwajowym miało dwa niezaprzeczalne atuty – bezzałogowe pociągi pozwalały znacznie
obniżyć koszty operacyjne, natomiast ogumione koła
umożliwiały pokonanie spadków 8% oraz pomniejszenie
kosztów konstrukcji antywibracyjnych w ochronie istniejącej zabudowy. Ruch pociągów całkowicie automatyczny,
nadzorowany przez system gęstych radiolatarni i monitory
wizyjne, obsługiwać mogą 4 osoby, natomiast pełne zatrudnienie operatora (STAR – zarząd transportu obsługiwany
przez profesjonalną firmę) nie przekracza aktualnie 100
osób. Pociągi VAL208 miała dostarczyć firma Siemens,
która przejęła aktywa dotychczasowego producenta taboru
z Lille (MATRA). Dla Rennes pudła długości 26 metrów
poszerzono z 2 do 2,25 metra, poprawiono charakterystyki
dynamiczne pociągów i wprowadzono znacznie nowocześniejszy system sterowania. Pojemność pociągu wzrosła w ten
sposób do 158 pasażerów a prędkość i intensywność ruchu
pociągów wzrosły. Planowano przewozy na poziomie 65 tysięcy pasażerów w dobie.
Koszty uruchomienia 9,4 kilometra linii (w tym 0,9 km
odcinka technologicznego) z 15 stacjami wyceniono na 450
milionów euro (1992 r.). Przy dość krótkiej średniej odległości między stacjami (611 m – średnia prędkość komunikacyjna 32 km/h) zaplanowano obsługę linii 14 pociągami
z odstępem kursowym 3 minutowym w ruchu i z łącznie 16
dwuczłonowymi pojazdami w parku.
W latach 1993–1996 udało się zapewnić środki na realizację projektu a w 1997 roku rozpocząć budowę. W kwiet5

W lipcu 1995 r. autor wraz z poznańskimi kolegami współpracował z tą grupą inżynierów nad specyfikacją techniczną oraz zasadami ewaluacji projektu
oszczędności energii przez zastosowanie inteligentnego sterowania ruchem
w pilotażowym zespole skrzyżowań Rondo Kaponiera–Most Uniwersytecki
w Poznaniu (por. [6, 7] – projekt był rekomendowany przez miasto Rennes administracji unijnej przed przystąpieniem Polski do Unii). Przy okazji tej współpracy zapoznano się z większością cytowanych w tekście diagnoz, postępem prac
i logiką projektu metra. Urzędnicy z Rennes, nie mając żadnego doświadczenia
z problemami ruchu tramwajowego i zaawansowanych systemów sterowania ruchem, za to dysponujący znakomitymi kompetencjami w zarządzaniu projektami, doświadczeniem praktyki unijnej oraz kontaktami z rynkiem zaawansowanych producentów i ekspertów z Niemiec, Włoch i Francji umożliwili w trakcie
dwutygodniowej pracy doprowadzenie ogólnego zarysu poznańskiego projektu
do wymogów opisanej wcześniej procedury LFA.

niu 1999 roku rozpoczęto drążenie tunelu z prędkością 80
metrów na dobę, kończąc go w marcu 2000 roku. Metro
uruchomiono dwa lata później (marzec 2002). Rzeczywiste
koszty w cenach roku uruchomienia wyniosły 527 miliony
euro, w tym 164 milionów kosztował tabor, a 221 milionów budowa tunelu. Wzrost kosztów jest pozorny, tłumaczą go różnice inflacyjne w stosunku do okresu pierwotnej
ich oceny (1992–2002) [15]6.
Efekt (cel centralny a cel ogólny)
Według Wikipedii w 2009 roku liczba mieszkańców w zespole miejskim przekroczyła 400 tysięcy i jest to obecnie
trzeci pod względem dynamiki rozwoju obszar metropolitalny Francji.
Dzięki uruchomieniu metra zreformowano ruch autobusowy, ograniczając do ośmiu autobusowe linie miejskie
łączące dzielnice miasta z centrum, sześciu – linie diagonalne omijające centrum i jednej linii wewnątrz centrum (razem 15 linii miejskich). 24 linie pozamiejskie zostały skrócone przez doprowadzenie ich do kilku stacji metra poza
śródmieściem oraz zespołów przystankowych na liniach
diagonalnych.
W efekcie inwestycji i przeprowadzonych zmian do
2004 roku liczba pasażerów w transporcie publicznym
wzrosła ze 160 do 240 tysięcy (o 50%). Daje to wzrost z około 100 do 160 przejazdów transportem publicznym na
mieszkańca rocznie i w podobnej skali wzrosły także wpływy7. Aktualnie liczba pasażerów metra sięgnęła 135 tysięcy
w dobie, dwukrotnie przewyższając wartości prognozowane. Dokupiono osiem pociągów, co pozwoliło na obsługę
szczytowych potoków pasażerskich z odstępem kursowym
90 sekund, a liczba pasażerów charakteryzuje się tendencją
wzrostową.
W 2013 roku został spłacony zaciągnięty przez miasto
kredyt. Otwarło to zdolność kredytową miasta Rennes do
podjęcia w ubiegłym roku budowy drugiej projektowanej
linii o długości 12,5 kilometra (z tego 8,5 km w tunelu)
z 15 stacjami i z dokupieniem 19 pociągów (rys. 1).
Realizowany jest system nowej generacji – CITYVAL.
W spinanym aktualnie planie finansowym przeznacza się
na ten cel około 1,2 miliarda euro (w tym 0,2 mld – tabor),
6

Podaje się za [15] wyłącznie wartości pewne. Co do wykazanej w [15] struktury, zachować należy daleko idącą ostrożność. Miasto Rennes miało dużo wyższy
udział w finansowaniu projektu niż podane w nim 21 mln euro (5%) – udział ten
z pewnością nie obejmuje zaciągniętego kredytu bankowego. Wykazało podejrzanie wysoką kwotę (50% planowanych kosztów budowy) umieszczoną w kategorii
„źródła prywatne”. Być może kryje się w tym ustawowy podatek pracodawców,
którzy tworzą we Francji fundusz rozwoju i utrzymania transportu całego zespołu
miejskiego. Udział budżetu państwa (około 60 mln euro) również jest niższy od
planowanego sposobu spięcia finansowego całego projektu. Możliwe jest, że w poczet źródeł prywatnych wliczono partycypację nadzorowanych przez rząd agencji
– energetycznej i aktywizacji osób nie w pełni sprawnych (metro w Rennes pozbawione jest wszelkich w tym względzie barier, co zresztą kalkulowano w analizie
finansowania w LFA). Podana w tekście artykułu struktura finansowania odnosi
się do poznanego przez autora planu finansowego opracowanego w 1992 r., a nie
przepływów, jakie miały miejsce w pełnym sfinansowaniu inwestycji.

7

W 2011 r. 71,6 mln pasażerów rocznie – 175 podróży na rok w skali całego
zespołu miejskiego. Obraz ten nie jest w pełni transparentny ze względu na prawdopodobny wzrost liczby przesiadek .
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z planem zakończenia budowy w 2019 roku oraz z założeniem sfinansowania 25% kosztów budowy przez budżet
państwa.
Często w różnych miejscach podkreśla się, że Rennes
jest najmniejszym na świecie miastem z linią metra. Jest
tak rzeczywiście, lecz w czasie, gdy Rennes miało 206 tysięcy mieszkańców, Lille – 210 tysięcy, a Lozanna 250 tysięcy.
Rzadko podkreśla się zalety kosztowe systemu bezzałogowego, takiego jak VAL i szczególnie istotne, specyficzne
w stosunku do innych krajów uwarunkowania energetyczne. Rzutuje to także na wynik finansowy, który w warunkach francuskich pozwolił miastu sfinansować kredyt na
tak kosztowną inwestycję w ciągu 10 lat.
Szybki tramwaj w Poznaniu
Problem (diagnoza)
W latach 1968–1995 miasto przekroczyło zabudową
mieszkaniową północne rubieże otaczającego centrum
wzgórza na Cytadeli, osadzając na nich przeszło 150 tysięcy
mieszkańców. Do roku 1985 trwała zabudowa południowej części pasma – osiedli winogradzkich, obsługiwanych
cząstkowo jedną trasą tramwajową. Zarazem na przełomie
dekad rozwinięto zabudowę osiedli piątkowskich na północ
od obwodowej drogi krajowej 92. Infrastruktura tych osiedli pozbawiona była praktycznie usług wyższego rzędu, co
znacznie zwiększało mobilność mieszkańców i kierunkową
nierównomierność potoków. Czas przejazdu do śródmieścia
z najbardziej oddalonych osiedli wynosił 31 minut.
Miasto, dotąd opierające rozwój na trasach tramwajowych, obsługiwało osiedla północnego pasma transportem
autobusowym przy znacznym wzroście długości przejazdu
coraz większej liczby pasażerów. W ciągu 20 lat (1968–
1988) liczba pasażerów komunikacji tramwajowej
zmniejszyła się o 29%, autobusowej wzrosła ponad
sześciokrotnie, a udział transportu publicznego w podróżach niepieszych zmniejszył się z 80 do 60%.
Koszty utrzymania transportu publicznego, liczone

Rys. 2. Szybkie trasy na tle sieci tramwajowej w Poznaniu – stan 2014. Źródło: [9]
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w cenach porównywalnych, praktycznie podwajały się
co dekadę przy rosnących problemach gospodarczych
kraju. Pod koniec lat osiemdziesiątych park autobusowy liczył 453 pojazdy [8]. Stan taboru pogorszał się z każdym rokiem – w krytycznym okresie zatrudniano średnio
niemal trzech mechaników na przeciętny pojazd w ruchu
w trybie trzyzmianowym.
Działanie
Plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniały
budowę autonomicznej trasy szybkiego tramwaju od połowy lat 70. i legły u podstaw budowy północnego pasma osiedli. Decyzja o budowie podjęta została w końcu
lat 80., a w 1982 roku uruchomiono budowę w oparciu
o przygotowaną dokumentację. Opis inwestycji był wielokrotnie publikowany (m.in. [7, 9]). Budowę podzielono
na dwa etapy. Etap I (6,1 km) obejmował budowę pięciu
stacji pośrednich z węzłami przesiadkowymi oraz pętle
końcowe. II etap budowy (1,2 km) zrealizowano w latach
2011–2014, chociaż główny węzeł przesiadkowy znajduje
się jeszcze w fazie realizacji. Plan autonomicznego obiektu
uwzględniał koszty budowy zaplecza z zajezdnią i autonomiczne zasilanie trakcyjne. W cenach 2005 roku szacowano koszt na nieco ponad 90 milionów euro (bez taboru).
Do roku 1989 zaawansowano budowę obiektu do poziomu
66% szacowanego nakładu (średnio 7,5 mln euro rocznie).
W latach 1989–1992 kryzys finansów publicznych spowodował ograniczenie wydatków, praktycznie sprowadzając je
do kosztów utrzymania i konserwacji budowy.
W końcu lat 80. kilka kolejnych ekspertyz oraz studium wykonalności [12] wskazały na celowość i wysoką
rentowność finansową wyprowadzenia linii tramwajowych
z trasy PST do istniejącej sieci (IRR= 20 do 38% – w zależności od wariantu wyposażenia taborowego). Praktycznie
oznaczało to rezygnację z autonomii PST i obniżenie kosztów inwestycji do 75,6 miliona euro w cenach porównywalnych (2005). W 1993 roku na skutek interwencji „poznańskiej” premier Hanny Suchockiej wznowiono państwowy
udział w finansowaniu inwestycji, oddając obiekt do użytkowania w styczniu 1997 roku. Prognoza przewidywała
konieczność wyprowadzenia dwóch do trzech linii przy potoku dobowym w jednym kierunku w granicach 30 do 40
tysięcy pasażerów. W 1997 roku na trasie uruchomiono
trzy linie.
Efekt (cel centralny a cel ogólny)
Przy średniej odległości międzyprzystankowej 1.016 metra średnia prędkość komunikacyjna na trasie wynosi 33,3
km/h. Czas przejazdu skrócony został z 31 do 11 minut
w dojeździe z najbardziej wysuniętych na północ osiedli do
Śródmieścia. Około 8% pasażerów PST zrezygnowało z samochodu, 10% z innych tras tramwajowych, 10% przesiada się z autobusów, 50% zamieniło linie autobusowe na
linie PST, 22% nie korzystało dotąd z żadnych środków
komunikacji, jednakże znaczną jego część stanowiło pokolenie wyrosłe ze szkół podstawowych. Obecnie z trasy PST
korzysta 72 tysiące pasażerów w dobie przy czterech liniach
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tramwajowych wzmocnionych jedną linią szczytową, co
daje średni odstęp kursowy 2 minuty.
Uruchomienie PST, zwiększając o 10% pracę transportową komunikacji tramwajowej (poc.km), uwolniło 30%
potencjału przewozowego komunikacji autobusowej
(w km). W tabl. 1 widoczne jest, w jakim stopniu uruchomienie sześciokilometrowej trasy PST wpłynęło na zmianę
proporcji w podróżach mieszkańców, utrzymując w miarę
stabilny potencjał i pozycję sieci tramwajowej w podziale
modalnym, stabilizując zarazem koszty operacyjne.
Korzyści bowiem w kosztach operacyjnych zrównoważyły
skredytowany przez bank zakup 120 autobusów niskopodłogowych. Zakup takiej liczby autobusów z jednoczesnym wycofaniem zbędnego taboru istotnie poprawił stan
techniczny, funkcjonalny i sytuację ekonomiczną transportu autobusowego, pozwolił uruchomić najnowocześniejszą
w kraju zajezdnię autobusową i dwie podpoznańskie fabryki.. Zatrudniły one zbędnych w MPK „mechaników” w zakładach, które obecnie, wespół z setkami drobniejszych
kooperantów, są producentami najwyższej klasy produktów na rynku europejskim. Zakup autobusów zarazem powiązano z wprowadzeniem stosownych kwot amortyzacji
do przepływów finansowych między miastem i operatorem.
Zagwarantowało to do dziś utrzymujące się autonomiczne
możliwości operatora w modernizowanym parku autobusowym (aktualnie dysponuje on liczbą 315 wyłącznie niskopodłogowych, w znacznej części klimatyzowanych pojazdów). Miasto nie dołożyło do tego ani złotówki.
Na trasie PST potoki rosną, a przeobrażenia urbanistyczne w sąsiedztwie stacji i na placach budowy tramwaju
zamieniły tę największą sypialnię w mieście w normalną
dzielnicę wielkomiejską.
Tabela 1
Zmiany w sposobie podróżowania i niepieszej mobilności
mieszkańców Poznania w latach 1968–2000
Cecha

1968
tys.

1988
%

tys.

2000
%

tys.

%

Liczba podróży

620

100

920

100

1.061

100

Liczba przejazdów

650

105

1.100

120

1.240

119

Udział środków transportu w podróżach:
- samochód
- autobus
- tramwaj
- inne środki

40
60
520
30

6,5
9,5
84,0
5,0

240
380
370
110

26
42
40
12

554
280
340
66

52
26
32
6

Udział tramwaju w podróżach
transportem publicznym

89

49

55

Źródła: Kompleksowe Badania Ruchu w Poznaniu 1987. MPU Poznań,
Kompleksowe Badania Ruchu Poznań – 2000
Studia Obsługi Transportowej Śródmieścia. Synteza. ZDM, Poznań 1989

Wnioski
Jak dotąd obserwuje się niewielki wpływ inwestycji infrastrukturalnych na eliminację trwałych zagrożeń w procesie
rozwoju miast. Za takie uznać należy ciągle rosnące koszty
utrzymania transportu publicznego, brak spójności i cech
kreatywnych w stosunku do struktur urbanistycznych,
a także utrzymywanie się nadmiernej mobilności motoryzacyjnej mieszkańców. Wprawdzie poszczególne projekty
mają dobry wpływ na jeden, może dwa spośród tych czyn-

ników, rzadko który na wszystkie, to w pakiecie kilku projektów te wpływy się znoszą. Wszystko to powoduje, iż
efekt wielu z nich ma charakter doraźny.
Okrzepłe władze samorządowe unikają formowania
profesjonalnych diagnoz, a rolę inżynierii w coraz większym stopniu sprowadza się do niezbędnego minimum, tj.
sporządzania dokumentacji i technicznego wykonania
obiektów. Specyfikacje techniczne warunków wykonania
inwestycji często są niespójne wewnętrznie, a kryteria najniższej ceny i terminu realizacji pozostają sprzeczne z podstawowymi zasadami inżynierskiej rzetelności. Doświad
czanych jest wiele złych tego skutków już w fazie wykonania dokumentacji technicznych: zaniechanie lub uproszczenie badań geologicznych, brak wczesnego rozpoznania kolizji infrastrukturalnych, uproszczone aktualizacje dokumentacji geodezyjnych. Wszystko to komplikuje proces
budowy, który w przypadku inżynierii lądowej należy do
najbardziej złożonych wśród różnych kategorii inwestowania. Równie negatywnie można ocenić sposób monitorowania osiągnięcia celów projektów poprzez wskaźniki, których dotychczasowy kształt znakomicie rozmywa istotę
wielu realizowanych projektów. Wskaźniki winny być integralnym i wypracowanym elementem wnioskowanego
projektu, który ze swej natury jest projektem unikalnym,
w najlepszym przypadku uwikłanym w lokalną strategię
projektów osiągania celu ogólnego. Wystarczającym warunkiem winno być, by obejmowały one każdą z kategorii
kierunków wsparcia finansowego.
W przeciwieństwie do wielu rozwiniętych gospodarczo
krajów Unii Europejskiej państwo polskie nie wypracowało
możliwości wsparcia inwestycji samorządowych trwałymi,
przejrzystymi i systemowo stabilnymi instrumentami finansowania lokalnych inwestycji infrastrukturalnych poza tymi,
jakie doraźnie dają środki unijne i własne budżety gmin.
Planowane środki wsparcia unijnego w latach 2015–2020
stanowić mogą ostatnią szansę dla budowania bardziej efektywnego i trwałego pod względem ekonomicznym i urbanistycznym transportu publicznego w miastach. Zarazem obserwacja dotychczasowych tendencji w finansowaniu infrastruktury ze środków zewnętrznych zdaje się wskazywać na
liczne zagrożenia zarówno w niedoskonałym procesie prowadzenia inwestycji, jak i w skutkach inwestowania, których
syndromy nie przypadkowo pozostają zbieżne z przytoczonymi wynikami analizy chińskiej procedury LGIVs. W znacz
nym stopniu dotknęły one niektóre kraje Unii, a w Polsce jej
syndromy są wyraźnie odczuwane.
Mechanizmy dofinansowania inwestycji strukturalnych
z budżetów centralnych w warunkach globalizacji oraz zaawansowanej eksternalizacji kosztów lokalizacji zabudowy
i transportu pozostaną koniecznością. Tym bardziej istotne
jest, aby w kulturze projektowania trwałe miejsce zajęła logika interwencji. Wypada żałować, że dotychczasowe zasady rozdziału tych środków nie zachowały trybu LFA wypracowanego przez Komisję Europejską na przełomie lat 1990
–2000. Postuluje się wprowadzenie zasad logiki interwencji
obok lub, w ramach obligatoryjnych studiów wykonalności, włącznie z monitorowaniem procesu realizacji celów
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generalnych i ogólnych projektów wspomaganych publicznymi środkami zewnętrznymi. Wprowadzenie tych zasad
w oparciu o trafną, przyczynowo-skutkową formułę diagnozy stanu transportu i jego otoczenia jest zadaniem
pierwszoplanowym dla skutecznego rozwoju i zapobiegania marnotrawstwu środków publicznych, będących w istocie pieniędzmi podatników.

Postscriptum
Tunel Tamizy, pierwszy tunel pod rzeką w historii techniki zbudowali Marc Brunel i jego syn Isambard w latach
1825–1843. W tych latach przeraźliwie wysoka gęstość
zaludnienia, przerażający stan sanitarny oraz zatłoczenie
pięciu istniejących mostów na Tamizie i otaczających ich
przyczółki ulic stały się pierwszoplanowymi problemami
Londynu. Miasto żyło z portu, doków, magazynów i stoczni rozplanowanych po obu brzegach rzeki, żeglownej od
średniowiecza do wysokości London Bridge. Był to największy w ówczesnym świecie kompleks portowy, będący
zarazem głównym źródłem bezprecedensowego wzrostu
bogactwa miasta i Zjednoczonego Królestwa. Przerwanie
żeglowności Tamizy w ogóle nie wchodziło w rachubę.
Pierwszy na żeglownej Tamizie zwodzony most, Tower
Bridge, powstał dopiero pod koniec lat 80. XIX wieku,
gdy osiągnięto wystarczającą ku temu moc silników parowych. Realizacja tunelu stała się wyzwaniem nie tylko dla
rozwoju miasta w kierunku Greenwich, ale koniecznej poprawy jego egzystencji jako całości. Dwie pierwsze próby
(1807 –1812) okazały się nieudane. Aktualnie na wschód
od Tower Bridge funkcjonuje 10 tuneli, podczas gdy
w kierunku zachodnim, w obszarze Wielkiego Londynu
jest trzydzieści mostów.
Nowy Jork leży na archipelagu, którego sercem jest
Manhattan. Wartość tutejszych terenów odpowiada jego
znaczeniu dla gospodarki i kultury nie tylko Ameryki
Północnej i przekłada się na znaczenie metra w systemie
transportowym Nowego Jorku. To jest przyczyna, zarazem w amerykańskim mieście ewenement, że 53% podróży realizuje się tu transportem publicznym. W latach
80. w ponad 500 punktach na 380 istniejących segmentów międzystacyjnych obowiązywało ograniczenie prędkości do 25 km/h. Niemal codziennie gdzieś wybuchał
pożar, półoświetlone stacje i 6 tys. wagonów pokrytych
grubą warstwą graffiti pełne były żebraków, narkomanów
i kryminalistów. Równowartość roczna nieopłacanych
przez pasażerów przejazdów odpowiadała cenie zakupu
10 nowych pociągów. Metro przenosiło przestępczość jak
bakterie zarazę i było zrazem głównym instrumentem
rozwiązania problemu miasta. Klasyczny projekt transportowy restytucji upadającego systemu został więc
uwarunkowany projektem społecznym i oba związane
były z strategią realizacji celu nadrzędnego w problemach
miasta. W rozumieniu LFA daje się tu rozrysować idealnie
drzewo problemów, drzewo celów i strategia oparta na
dwóch projektach. Warto dodać i trzeci – projekt menadżerskiej obsady głównych graczy w procedurze osiągnięcia celu ogólnego.
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Mosty i tunele miały podobne znaczenie dla wielu miast.
Podobnym przykładem może być pierwszy na Manhattanie,
wiszący Most Brookliński. Możemy mówić o tych i wielu
podobnych przypadkach jako o klasycznej i stosunkowo
wyrazistej strukturze logicznej interwencji, jeżeli problem
i wynik pozostają w jednoznacznym związku z produktem
projektu. W większości przypadków struktura problemu
jest bardziej złożona.
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Analiza możliwości wzrostu udziału
transportu zbiorowego w wojewódzkich
przewozach pasażerskich na przykładzie
województwa pomorskiego1,2

Streszczenie. Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki
transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów
Transportowych w regionach. Stan aktualny i prognozy prowadzone na obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym
środkiem transportu pasażerskiego będzie samochód osobowy z zarysowującą się tendencją wzrostową. Dlatego bardzo istotnym działaniem przy
budowie zintegrowanego systemu transportu w województwie jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, bądź zatrzymanie jego trendu spadkowego. Przed tym wyzwaniem
stanęli autorzy Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego w całej Polsce. W referacie przedstawiono obecne trendy
zmian podziału zadań przewozowych w wybranych krajach, charakterystykę przewozów pasażerskich w województwie pomorskim oraz prognozy
zmian udziału poszczególnych gałęzi transportu w podróżach międzypowiatowych. Ponadto zaprezentowano opracowane w ramach formułowania
Planu Transportowego warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego, możliwe efekty ich wdrożenia na podział zadań przewozowych oraz spróbowano
odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być rola poszczególnych rodzajów
transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich.
Słowa kluczowe: regionalny transport zbiorowy, podział zadań przewozowych, plan transportowy, środki transportu

Obszar UE
Podział zadań przewozowych uwzględniający podróże
wszystkimi środkami transportu na obszarze UE w roku
2011 [1] był następujący:
• transport drogowy: samochodem 73,3%, autobusem
7,8%, motocyklem 1,9%,
• transport lotniczy: 8,8%,
• transport szynowy: koleją 6,2%, metrem i tramwajem 1,4%,
• transport wodny: 0,6%.
Prognozy przewozów pasażerskich w UE wskazują dalszy wzrost podróży wykonywanych transportem drogowym, a w szczególności samochodem osobowym (rys. 1).

Wybrane kraje
Analizując statystyki UE, można stwierdzić, że samochód
osobowy jest dominującym środkiem transportu pasażerskiego. W 2011 roku, wśród 27 krajów członkowskich,
w transporcie lądowym [1]:

Wprowadzenie
Problem podziału zadań przewozowych w województwach
był dotychczas marginalizowany. W statystykach światowych czy europejskich najczęściej prezentowany jest podział zadań przewozowych na poziomie krajowym albo
w dużych miastach.
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz
25%, K. Birr 20%, S. Grulkowski 20%, K. Kalkowski 20%, T. Budziszewski 15%.

2

W artykule wykorzystano wyniki badań i analiz przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku, dla potrzeb opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicz
nego Transportu Zbiorowego dla województwa pomorskiego.

Rys. 1. Prognoza podróży wykonywanych różnymi środkami transportu w UE do roku 2030 [2].
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• samochodem osobowym wykonywano od 66% (Wę-

gry) – 90% (Litwa) pracy przewozowej liczonej w pasażerokilometrach; w Polsce według tych danych szacuje się, że było to 88% pasażerokilometrów;
• transportem zbiorowym wykonywano od 10% (Litwa) – 34% (Węgry) – pracy przewozowej liczonej
w pas-km; w Polsce według tych danych szacuje się,
że było to 12%.
Duże miasta
W dużych miastach amerykańskich w roku 2009 samochodami osobowym realizowano od 29% (Nowy Jork) do 91%
(Nashville) podróży do pracy. W 85–95% podróży realizowanych samochodem osobowym, w pojeździe podróżowała
tylko jedna osoba [3]. W dużych miastach europejskich sytuacja nieco się różni, gdyż [4]:
• samochodem osobowym wykonywano od 25% (Barcelona) – 59% (Rzym) podróży,
• transportem zbiorowym wykonywano od 20% (Rzym)
– 62% (Paryż) podróży.
Regiony
Istotny wpływ na podział zadań przewozowych ma gęstość zaludnienia i dostępność do transportu zbiorowego.
Przykładem podziału zadań przewozowych w regionach
o dużej gęstości zaludnienia (> 9000 osób/km2) może być
Bukareszt. Z dostępnych danych wynika, że w 2009 roku
podział zadań przewozowych wynosił: transport zbiorowy 51%, samochody osobowe – 24%, pieszo 20% [5].
Natomiast dobrym przykładem podziału zadań przewozowych w regionach o małej gęstości zaludnienia (< 200
osób/km2) może być Walonia. W 2009 roku podział zadań przewozowych wynosił: samochody osobowe – 80%,
autobusy 15% i kolej 5%. Na podstawie porównania wyników badań przeprowadzonych w latach 1990 i 2009
można stwierdzić, że w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił przyrost udziału transportowego w podróżach z 16
do 20% [5], [6]. Mimo to nadal występuje bardzo wysoki udział samochodów osobowych w realizacji podróży
w tym regionie.
Na tym tle kwestią stawianą przy okazji opracowywania
planów rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego
w województwach jest problem podziału zadań przewozowych. Stawiane są następujące pytania:
1) Czy są szanse na zwiększenie udziału transportu zbiorowego, a zmniejszenie udziału transportu indywidualnego (samochodowego) w wojewódzkich przewozach pasażerskich ?
2) Jaka powinna być rola poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów
pasażerskich?
Problem ten analizowano przy okazji budowania Planu
Transportowego dla województwa pomorskiego [7]. W artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na tak postawione
pytania.
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Charakterystyka przewozów pasażerskich
w województwie pomorskim
Z badań zachowań transportowych mieszkańców województwa pomorskiego (z wyłączeniem mieszkańców
Trójmiasta) przeprowadzonych dla potrzeb niniejszego
Planu [8], na próbie 8500 gospodarstw domowych wynika, że w roboczym dniu tygodnia mieszkańcy województwa pomorskiego wykonują łącznie 4,1 miliona podróży,
w tym (rys. 2a):
• 1,6 miliona podróży aglomeracyjnych,
• 2,5 miliona podróży regionalnych (międzypowiatowych i międzywojewódzkich).
Wskaźnik ruchliwości liczony jako średnia liczba podróży wykonanych w okresie jednej doby na analizowanym
obszarze, w odniesieniu do wszystkich jego mieszkańców
(dla podróży pieszych i niepieszych), kształtuje się poziomie
1,90 podróży/mieszkańca/dobę. Przeciętnie w ciągu doby
z ogółu podróży regionalnych (rys. 2b) [8], [9]:
• 34% mieszkańców wykonuje podróże tylko wewnątrz własnej gminy,
• 41% mieszkańców podróżuje poza gminę,
• 25% mieszkańców podróżuje poza powiat, w tym
2% mieszkańców podróżuje poza województwo pomorskie.

Rys. 2. Podział podróży w województwie pomorskim w roku 2013
Źródło: [8]

Podróże międzypowiatowe realizowane są w następujący sposób (rys. 3):
• 73% podróży transportem indywidualnym, w tym:
53% jako kierowca samochodu osobowego, 19%
jako pasażer samochodu osobowego, 0,7% jako kierujący lub pasażer motocykla, motoroweru lub roweru itp.;
• 27% podróży odbywanych jest transportem zbiorowym, w tym: 11,5% pociągiem, 6,3% autobusem regionalnym, 3,0 mikrobusem, 5,7% autobusem miejskim, szkolnym itp.
Jednocześnie występuje duże zróżnicowanie podziału
zadań przewozowych w poszczególnych powiatach. Naj
większy udział transportu zbiorowego w podróżach międzypowiatowych występuje w powiatach położonych w pobliżu Trójmiasta, o dużej ofercie transportu zbiorowego.
Natomiast najmniejszy udział transportu zbiorowego, a tym
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Rys. 3. Podział zadań przewozowych w podróżach międzypowiatowych mieszkańców województwa pomorskiego (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta) w roku 2013

Rys. 4. Udział podroży międzypowiatowych realizowanych transportem zbiorowym w poszczególnych powiatach

Źródło: [7], [8]

Źródło:[10]

samym największy udział samochodów osobowych w podróżach występuje w powiatach najbardziej oddalonych
od Trójmiasta: starogardzkim, bytowskim, kościerskim
i chojnickim (rys. 4).
Analizując podział zadań przewozowych w poszczególnych powiatach, można stwierdzić, że [8], [9]:
• pociąg wykorzystywany jest najczęściej w powiecie
tczewskim, wejherowskim i malborskim, natomiast
najrzadziej w powiatach: bytowskim, gdańskim i kościerskim; zwraca uwagę małe wykorzystanie tego
środka transportu w powodu trwającego remontu torów kolejowych i słabej dostępności przystanków kolejowych w powiecie gdańskim;
• autobus regionalny wykorzystywany jest najczęściej
w powiecie nowodworskim, słupskim i puckim, natomiast najrzadziej w powiatach: wejherowskim, chojnickim i kwidzyńskim.

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Sieć linii kolejowych użyteczności publicznej przedstawiono na rys. 5.
Przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe wykonywane są przez spółkę PKP Intercity.
Długość eksploatowanych w 2012 roku linii kolejowych
w województwie pomorskim wynosiła 1237 kilometrów,
z czego zdecydowaną większość stanowiły odcinki jednotorowe (868 km) i niezelektryfikowane (780 km). Gęstość
linii kolejowych w województwie pomorskim (6,8 km/100
km2) należy do średnich wielkości w skali kraju (8 miejsce).
Dane eksploatacyjne:
• praca eksploatacyjna: 7 661 133 pojkm/rok,
• liczba pasażerów:
51 mln pas/rok
(78% aglomeracyjne),
• praca przewozowa:
ok. 1 mld paskm/rok.

Podział zadań przewozowych w podróżach międzypowiatowych mieszkańców województwa pomorskiego (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta) w roku 2013 przedstawiono w pracy [8].
W odniesieniu do ponad połowy gmin czas dojazdu autobusem regionalnym do Gdańska wynosi ponad 90 minut. W zachodniej części województwa dobrymi powiązaniami wyróżnia się jedynie Słupsk, częściowo Chojnice.
Zdecydowanym obszarem problemowym pod względem
powiązań transportem zbiorowym jest środkowa i zachodnia część województwa, gdzie istnieje grupa miast i wielu
gmin o bardzo słabych powiązaniach – w tym trzy miasta
powiatowe: Bytów, Kartuzy i Kościerzyna.
Na obszarze województwa pomorskiego publiczny
transport kolejowy obsługuje 92 wojewódzkie relacje, realizowane przez trzy spółki przewozowe: Przewozy Regionalne
Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
oraz Arriva RP Sp. z o.o. Oprócz tego realizowane są przewozy kolejowe aglomeracyjne w 7 różnych parach relacji na
odcinku Gdańsk Główny–Wejherowo przez spółkę PKP

Sieć dróg publicznych w województwie pomorskim
w roku 2012 wynosiła 19,5 tysiąca kilometrów, w tym:
drogi krajowe 763 kilometry, które przenoszą około 30%
całego ruchu drogowego i drogi wojewódzkie 1750 kilometrów. Negatywnym objawem ruchu drogowego są zdarzenia drogowe, których w roku 2012 było: 17,49 tysięcy kolizji i 2,76 tysiąca wypadków, w których zginęło 179 osób
(mniej o 33% w ciągu 8 lat), a 3568 było rannych. Straty
materialne wyniosły ponad 1,8 miliarda złotych.
Na obszarze województwa pomorskiego transport autobusowy obsługuje ponad 2500 linii transportu zbiorowego
miejskiego i regionalnego, które były obsługiwane przez
67 przewoźników. Łącznie w roku 2012 transportem autobusowym przewieziono w województwie pomorskim
293 milionów pasażerów, wykonując pracę eksploatacyjną
93 milionów wozo–km. Transport regionalny stanowił tylko część autobusowego transportu zbiorowego i obejmował: 583 linie (w tym 75 linii międzywojewódzkich), tj.
23,2% ogółu linii autobusowych w województwie pomorskim, które wykonały 36,6% całej pracy eksploatacyjnej
i przewiozły 6,3% ogółu pasażerów przewiezionych przez
transport autobusowy w województwie.
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Uwarunkowania i możliwości realizacji przewidywanych
potrzeb transportowych
Model transportowy
Do budowy modelu transportowego województwa pomorskiego wykorzystano klasyczny czterostopniowy model
transportowy składający się z czterech kolejno następujących etapów: generowanie podróży, rozkład przestrzenny
ruchu, podział zadań przewozowych i rozkład ruchu na sieć.
Korzystając z wyników badań zachowań transportowych
mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2013 [8],
opracowano na potrzeby planu model transportowy, który
składał się z dwóch istotnych części: modelu sieci transportowej i modelu popytu na transport. Do budowy modelu
transportowego, a także wykonywanych prognoz przyjęto:
• trzy scenariusze rozwoju społeczno-ekonomicznego: pesymistyczny, umiarkowany i optymistyczny, uwzględ
niające zmiany demograficzne (liczby mieszkańców),
ekonomiczne (PKB), poziom bezrobocia, motoryzacyjne (wskaźnik motoryzacji), napełnienia pojazdów itp.;
• trzy warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego
użyteczności publicznej;
• cztery okresy obliczeniowe (stany ruchu): dla lat
2015, 2020, 2025 i 2030.
Koncepcja sieci linii transportu zbiorowego
Kształtowanie sieci linii transportowych użyteczności publicznej dla wojewódzkich przewozów pasażerskich opiera
się na następujących założeniach:
• podstawowym środkiem transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich będzie transport kolejowy;
• regionalny transport autobusowy będzie pełnił rolę:
– podstawową, tam gdzie nie ma transportu kolejowego,
– dowozową pasażerów z punktów źródłowych do
węzłów integracyjnych, umożliwiając przesiadanie się na środki transportu kolejowego,
– uzupełniającą, w przypadku linii autobusowych
równoległych do linii kolejowych tam, gdzie mają
one małą częstotliwość kursowania;
• węzły integracyjne i ich standardy będą pełniły istotną rolę w wymianie pasażerów pomiędzy poszczególnymi środkami transportu (podsystemami transportu
publicznego i indywidualnego).
W koncepcji kształtowania sieci linii transportu zbiorowego sformułowano przewidywane przedsięwzięcia strategiczne
ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie
transportu „Mobilne Pomorze”, w skład których wejdą:
• pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii
kolejowych ważnych dla spójności województwa;
• pakiet przedsięwzięć dotyczących rozwoju SKM oraz
budowanej sieci PKM;
• budowa, rozbudowa, przebudowa węzłów integracyjnych;
• pakiet działań związanych z dostępem do autostrady
A1;
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• pakiet działań wzmacniających korytarz transporto-

wy południowy;
• pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny.
Opracowano dwuwariantową koncepcję połączeń
o charakterze użyteczności publicznej, która obejmuje
trasy przekraczające granice powiatów oraz istotne połączenia o charakterze międzypowiatowym. Połączenia są
wykonywane pomiędzy wybranymi ośrodkami miejskimi,
tworzącymi węzły integracyjne. W wariancie 1 (docelowym) sieci transportowej użyteczności publicznej wyznaczono 24 linie (relacji) kolejowe i 61 linii autobusowych
o długości 2395 kilometrów, które będą realizowały wojewódzkie przewozy pasażerskie (użyteczności publicznej).
W wariancie 2 (wyjściowym) wyznaczono 13 linii kolejowych i 61 linii autobusowych o długości 2610 kilometrów. Wyznaczono również węzły integracyjne i przystanki zintegrowane istotne dla połączenia transportu regionalnego z innymi (wyższymi i niższymi) poziomami transportu publicznego.
Warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego
użyteczności publicznej
Analizowano trzy warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego użyteczności publicznej: wariant 0 – bezinwestycyjny
i dwa warianty inwestycyjne 1 i 2.
Wariant 0. Jest to wariant stagnacji (a inaczej braku aktywności w rozwoju i usprawnianiu sieci transportowej).
W wariancie tym założono kontynuację zmian warunków
rozwoju społeczno-gospodarczego według scenariusza
umiarkowanego (najbardziej prawdopodobnego) oraz standardy obsługi transportowej na relatywnie niskim poziomie.
Przyjęto funkcjonowanie transportu publicznego bez
specjalnych interwencji, tzw. scenariusz „nie robić nic nowego”. Nie przewiduje się rozwoju sieci transportu kolejowego i drogowego. Nie przewiduje się wyodrębnienia sieci
linii autobusowych użyteczności publicznej. Efektem funkcjonowania tego scenariusza może być dalsze pogorszenie
funkcjonowania systemu transportowego w województwie
pomorskim, objawiające się znacznym zwiększeniem udziału transportu indywidualnego w podróżach. Scenariusz ten
wykorzystywany jest jako bazowy do porównań z innymi
scenariuszami i ostrzegawczy w przypadku, gdyby zaniechano dalszych działań rozwojowych.
Wariant 1. Jest to wariant sieci linii kolejowych i podstawowych linii autobusowych użyteczności publicznej,
obejmujący 24 linie (relacje) kolejowe i 60 linii autobusowych użyteczności publicznej. Wariant ten przyjmowany
jest jako docelowy, przy założeniu uruchomienia wszystkich
linii kolejowych przewidzianych do obsługi wojewódzkich
przewozów pasażerskich (rys. 5).
Wariant 2. Jest to wariant sieci linii kolejowych i podstawowych linii autobusowych użyteczności publicznej,
obejmujący 13 linii (relacji) kolejowych i 61 linii autobusowych użyteczności publicznej. Wariant ten przyjmowany
jest jako wariant startowy, przy założeniu uruchomienia
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Rys. 5. Mapa linii kolejowych i podstawowych linii użyteczności publicznej w województwie
pomorskim według wariantu 1

nowania przedsiębiorstw transportu zbiorowego oraz średni standard usług transportowych. Dla umiarkowanego
scenariusza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego przyjęto, że:
• liczba mieszkańców do roku 2025 wzrośnie do 2,34
miliona mieszkańców, tj. o 2,1% w stosunku do roku
2012;
• utrzyma się obecna tendencja migracji do powiatów
graniczących z Trójmiastem;
• PKB w województwie pomorskim do 2025 roku
wzrośnie o 55% w stosunku do roku 2010; a poziom
bezrobocia utrzyma się na obecnym poziomie (11%);
• liczba samochodów osobowych do 2025 roku wzrośnie o dalsze 28% w stosunku do roku 2010, a wskaźnik motoryzacji samochodów osobowych wzrośnie
z 480 do 590 samochodów osobowych na 1 tysiąc
mieszkańców.

Źródło: [7]

tylko linii kolejowych o wysokim poziomie akceptowalności, przewidzianych do obsługi wojewódzkich przewozów
pasażerskich.

Prognozowany podział zadań przewozowych
Przeprowadzono analizę i ocenę potrzeb transportowych
dla województwa do roku 2025. Podstawowym narzędziem
wykorzystanym do prognozowania popytu był model symulacyjny bazujący na tradycyjnym podejściu do modelowania pasażerskiego ruchu międzypowiatowego skalibrowany
na podstawie pomiarów i badań terenowych wykonanych
specjalnie dla potrzeb Planu Transportowego [8]. W założonym okresie planowania, obejmującym rok 2015, 2020
oraz 2025, przy uwzględnieniu scenariuszy rozwoju społeczno-ekonomicznego: optymistycznego (maksymalizującego
popyt), pesymistycznego (minimalizującego popyt), wariant
umiarkowanego (realistycznego – najbardziej prawdopodobnego) opracowano prognozy podróży. Wykorzystując zbudowany model symulacyjny, oszacowano skutki zastosowania
zaproponowanych rozwiązań pod względem: transportowym, ekonomicznym, społecznym (bezpieczeństwo ruchu
drogowego) i ekologicznym (zmniejszenie emisji spalin).
Porównanie przeprowadzono dla scenariusza umiarkowanego i dla trzech wariantów rozwoju systemu transportowego:
„nie robić nic nowego”, wariant 1 i wariant 2.
Scenariusz umiarkowany (realistyczny). W zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego przewiduje się: niewielki
wzrost liczby mieszkańców w województwie pomorskim
w roku 2025, średni wzrost PKB oraz średni wzrost liczby
samochodów osobowych. Spowoduje to funkcjonowanie
transportu publicznego w korzystniejszych warunkach od
wariantu pesymistycznego, zdeterminowanych warunkami
demograficznymi, gospodarczymi, zakresem i uwarunkowaniami rozwoju sieci transportowej, w tym budowy infrastruktury tego transportu, jakości oferty przewozowej,
w tym dostępności i integracji usług. W zakresie zachowań
transportowych mieszkańców przewiduje się średni wzrost
ruchliwości mieszkańców, umiarkowane warunki funkcjo-

Wariant nie robić nic nowego. Przyjmując powyższe założenia szacuje się, że w roku 2025 liczba podróży wzrośnie aż
o 23%. Badania symulacyjne wskazują, że udział tego rodzaju
pojazdów w podróżach wzrośnie z 73% (obecnie) do 78%
w roku 2025. Tym samym udział podróżujących transportem
zbiorowym spadnie z 27 do 22%. Ta niekorzystna perspektywa wymaga podjęcia zdecydowanych działań usprawniających
system transportowy województwa pomorskiego.
Warianty rozwoju sieci transportowej. W prognozach wojewódzkich (międzypowiatowych) przewozów pasażerskich wykonywanych transportem zbiorowym na obszarze województwa pomorskiego przyjęto następujące parametry oceny funkcjonowania transportu w województwie
pomorskim:
• liczba podróży międzypowiatowych (LP);
• praca przewozowa, mierzona liczbą pasażerokilometrów (PP);
• udział transportu zbiorowego w podróżach międzypowiatowych (UTZ).
Zaprezentowane wyniki wskazują, że zarówno obecnie,
jak i w przyszłości głównym regionalnym rodzajem transportu zbiorowego w realizacji podróży międzypowiatowych
będzie transport kolejowy. Uzyskane wyniki wskazują, że
nastąpią dość istotne zmiany w funkcjonowaniu regionalnego transportu zbiorowego:
• wzrośnie liczba podróży (LPtz) międzypowiatowych
obsługiwanych przez transport zbiorowy, która
w roku 2025 może wynieść w przypadku:
–– wariantu 1: 57,1 miliona podróży (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 26,0%),
–– wariantu 2: 56,2 miliona podróży (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 24,4%);
• wzrośnie praca przewozowa, tj. droga przebyta przez
podróżnych wykonujących podróże międzypowiatowe transportem zbiorowym (PPtz), i wyniesie w roku
2025 w przypadku:
–– wariantu 1: 1,62 miliarda paskm, (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 26,6%),
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–– wariantu 2: 1,56 miliarda paskm (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 22,9%);
• korzystnie zmieni się udział podróży odbywanych
transportem zbiorowym (UTZ) i wyniesie w roku
2025 w przypadku (rys. 4.5):
–– wariantu 1: 28,4% (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 6,1%),
–– wariantu 2: 27,7% (tj. wzrost w stosunku do wariantu 0 o 5,5%).
Te korzystne zmiany udziału transportu zbiorowego,
przy dalszym wzroście liczby samochodów osobowych,
oznaczają, że oferta transportu zbiorowego może być konkurencyjna dla wielu użytkowników samochodów osobowych.
Prognozowany popyt na podróże jest głównym czynnikiem wpływającym na ukształtowanie sieci linii transportowych użyteczności publicznej. Przedstawiony na rysunku 6
kartogram międzypowiatowych przewozów pasażerskich
transportem kolejowym i transportem autobusowym użyteczności publicznej, według wariantu 1 w roku 2025, potwierdza powyższe tezy i wskazuje, że:
• na liniach kolejowych:
–– 	największe obciążenia potokami pasażerów występować będą na liniach kolejowych między
Malborkiem i Starogardem Gdańskim a Gdań
skiem, Gdynią i Wejherowem,
–– duże obciążenia potokami pasażerów występować
będą na liniach kolejowych między Wejherowem
i Słupskiem, Kościerzyną oraz Kartuzami a Gdańs
kiem i Gdynią, Chojnicami i Starogardem Gdańskim,
–– 	średnie lub małe obciążenie ruchem wystąpi na
pozostałych liniach;
• na liniach autobusowych użyteczności publicznej:
–– duże obciążenia potokami pasażerów występować
będzie na liniach autobusowych między powiatami
starogardzkim, tczewskim i kościerskim a Gdańs
kiem, powiatem puckim a Gdynią i powiatem
wejherowskim, powiatem kartuskim a Gdynią i po-

Rys. 6. Więźba prognozowanych podróży międzypowiatowych transportem zbiorowym w roku
2025 w woj. pomorskim (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta)
Źródło: [7]
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wiatem wejherowskim, powiatami słupskim i bytowskim a Słupskiem,
–– 	dość duże obciążenia potokami pasażerów występować będzie na liniach autobusowych między
powiatami ościennych województw a powiatami:
elbląskim, słupskim, bytowskim, człuchowskim
i chojnickim.
Dyskusja wyników. W krótkiej analizie postaramy się
odpowiedzieć, jakie są możliwości realizacji przyjętych w województwie pomorskim założeń do Planu Transportowego.
Podstawą dyskusji wyników są pytania postawione na początku niniejszego artykułu.
Pytanie pierwsze dotyczyło oceny szans na zwiększenie
udziału transportu zbiorowego, a zmniejszenie udziału
transportu indywidualnego (samochodowego) w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Na podstawie przeglądu studiów literatury i innych raportów [1], [2], [3], [4],
[5], [6] można stwierdzić, że dominującym środkiem transportu pasażerskiego w UE i w poszczególnych krajach jest
i będzie samochód osobowy. Biorąc pod uwagę tylko transport lądowy, to podróże pasażerskie realizowane są w 83%
transportem indywidualnym, a w 17% transportem zbiorowym. Biorąc pod uwagę regiony, można zauważyć, że
udział transportu zbiorowego w podróżach pasażerskich
wynosi od kilku (2–3%) do kilkudziesięciu procent (45–
50%). Należy przy tym zaznaczyć, że każde zmniejszenie
udziału samochodów osobowych w podróżach pasażerskich
przynosi poprawę bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie
ujemnego wpływu na środowisko, co powoduje zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu pasażerskiego.
Przeprowadzone analizy wskazują, że w roku 2025 liczba
podróży pasażerskich na obszarze województwa pomorskiego
wzrośnie aż o 23%. Przeprowadzone badania symulacyjne,
z wykorzystaniem opracowanego modelu, wskazują, że udział
samochodów osobowych w podróżach wzrośnie z 73% (obecnie) do 78% w roku 2025, tj. na poziomie spodziewanym
w UE (średnia) w roku 2020. Przyjmując obecny stan systemu
transportowego, należy stwierdzić, że pogłębią się jeszcze bardziej dzisiejsze problemy w przewozach pasażerskich, a pogarszające się warunki podróżowania transportem zbiorowym
będą zachęcać mieszkańców województwa (szczególnie zamieszkujących obszary o małej dostępności do transportu zbiorowego) do większego korzystania z samochodu osobowego.
Biorąc to pod uwagę udział podróżujących transportem
zbiorowym, może zmienić się znacznie i zmniejszyć się z 27,0%
do 22,3%, tj. prawie o 5% (przedstawiono na rys. 7), co zagraża znacznym zbliżeniem się do średniej notowanej w UE.
Zmniejszenie tych zagrożeń wymaga podjęcia dużego wysiłku
inwestycyjnego i organizacyjnego. Przewidywane kierunki
rozwoju transportu zbiorowego w województwie pomorskim
nakierowane na rozwój transportu kolejowego, jako głównego
środka transportu przewidzianego dla realizacji podróży międzypowiatowych oraz autobusu jako środka uzupełniającego
(poparte realizowanymi i przewidywanymi inwestycjami),
mogą spowodować zwiększenie udziału transportu zbiorowego w międzypowiatowych przewozach pasażerskich.
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Rys. 7. Prognozowany udział transportu zbiorowego w podróżach międzypowiatowych w roku
2025 na obszarze województwa pomorskiego, w zależności od wariantu
Źródło: [7]

Podjęte już działania inwestycyjne i organizacyjne oraz
ich kontynuacja mogą spowodować zmniejszenie spodziewanych zagrożeń. W przypadku rozwoju systemu transportu zbiorowego według wariantu 1, udział transportu
zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich
może się zwiększyć do 28,4%. To zwiększenie udziału będzie widoczne, ale:
• w stosunku do udziału transportu zbiorowego w stanie obecnym (rok 2013) jest to zmiana niewielka, bo
wzrost udziału w podróżach międzywojewódzkich
wyniesie zaledwie 1,4%, co podkreślają przeciwnicy
tego sposobu rozwoju transportu w województwie;
• w stosunku do udziału transportu zbiorowego w stanie planowanym (rok 2025), ale w przypadku wariantu 0, jest to zmiana istotna, bo wzrost udziału
w podróżach międzywojewódzkich wyniesie aż 6,1%,
co podkreślają zwolennicy tego sposobu rozwoju
transportu w województwie.
Dodatkowym efektem tych zmian w podziale zadań
przewozowych będzie :
• zmniejszenie zatłoczeń na trasach dojazdowych do aglomeracji Trójmiejskiej i innych ośrodków regionalnych;
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszacowano, że liczba wypadków zmniejszy się o 2,0%,
a oszczędności kosztów wypadków drogowych mogą
wynieść nawet 150 milionów złotych rocznie;
• zmniejszenie emisji spalin samochodowych; oszacowano, że wielkość emitowanych gazów cieplarnianych i związków toksycznych zmniejszy się o ok.
3,5% w przypadku rozwoju systemu transportu zbiorowego według wariantu 1.
Przedstawione analizy wskazują, że istnieją szanse na
korzystną zmianę podziału zadań przewozowych w podróżach pasażerskich w województwie pomorskim.
Drugie pytanie dotyczyło oceny roli poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich. Na podstawie przeglądu studiów literatury i innych raportów [1], [2], [3], [4], [5], [6] można

stwierdzić, że generalnie nie ma dominującego środka transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. Transport szynowy
(kolej, metro) realizuje 49% przewozów pasażerskich,
a transport drogowy 51%. Można zauważyć, że w wielu krajach lub regionach dominującym środkiem transportu jest
autobus i minibus, a w innych transport szynowy. Analizując
przykłady z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich,
można stwierdzić, że wykorzystanie poszczególnych środków transportu zbiorowego zależy od dostępności do danego
środka oraz przyjętej i realizowanej polityki transportowej.
W województwie pomorskim w podróżach międzypowiatowych realizowanych transportem zbiorowym w roku
2013 (bez SKM między Gdynią a Gdańskiem, tj. bez podróży Trójmiejskich) podział zadań był następujący:
• transport kolejowy – 43,5%,
• regionalny transport autobusowy użyteczności publicznej – 24,5%,
• pozostałe autobusy regionalne – 32,0%.
Jest to wynik dość bliski średniej krajów UE.
Podjęte już działania inwestycyjne i organizacyjne oraz
ich kontynuacja mogą spowodować znaczą zmianę udziału
transportu kolejowego w realizacji podróży międzypowiatowych. W przypadku rozwoju systemu transportu zbiorowego według wariantu 1, podział zadań przewozowych
w podróżach międzypowiatowych (bez SKM miedzy
Gdynia a Gdańskiem, tj. bez podróży Trójmiejskich) w roku
2025 będzie następujący:
• transport kolejowy – 66%,
• regionalny transport autobusowy użyteczności publicznej – 22%,
• pozostałe autobusy regionalne – 12%.
Porównując prognozowany na rok 2025 podział zadań
przewozowych z podziałem obecnym (rys. 8), zauważyć
można dość istotne zmiany. Nastąpi dość istotny przyrost
podróży odbywanych transportem kolejowym i znaczne
zmniejszenie podróży odbywanych transportem autobusowym (komercyjnym). Te zmiany będą możliwe dzięki podjęciu takich działań jak:
• uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, łączącej Gdańsk z Kartuzami, Kościerzyną i Gdynią
(po obszarze Wzgórz Morenowych);
• zakończenie modernizacji kluczowych odcinków sieci
kolejowej (wzrost średniej prędkości przejazdu) np.
Tczew–Gdańsk, Chojnice–Tczew, Słupsk–Trójmiasto;
• redukcja części dalekich połączeń autobusowych użyteczności publicznej;
• znaczący udział połączeń autobusowych o charakterze dowozowym do transportowych węzłów integracyjnych;
• likwidacja lub zmniejszenie liczby połączeń autobusowych równoległych do linii kolejowych (np. Tczew–
Gdańsk);
• przywrócenie dostępu do linii SKM relacji Gdańsk
Główny–Pruszcz Gdański–Tczew, w okresie wykonywania pomiarów zawieszono funkcjonowanie tej linii
SKM, a potoki pasażerskie przejęły linie autobusowe;
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• dostosowania rozkładu jazdy do rzeczywistych po-

trzeb pasażerów, w tym umożliwienie sprawnej realizacji podróży kilkoma środkami transportu zbiorowego;
• podnoszenia standardów komfortu podróży.

Rys. 8. Podział zadań przewozowych między środki transportu zbiorowego w podróżach międzypowiatowych w 2013 i w 2025 roku na obszarze województwa pomorskiego
Źródło: [7], [8]

• usunięcie ograniczeń w kursowaniu pociągów wyni-

kające z modernizacji linii kolejowej E65 (Gdańsk–
Warszawa) – co powodowało wydłużenie czasu przejazdu, ograniczenie oferty przewozowej;
• zwiększenie dostępności do oferty kolejowej poprzez
budowę transportowych węzłów integracyjnych oraz
systemów P&R.
Przeprowadzone analizy wskazują, że proponowane w Pla
nie Transportowym warianty sieci linii transportowych użyteczności publicznej i proponowany podział zadań przewozowych przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim.
Wzrośnie średnia prędkość eksploatacyjna podróży odbywanych koleją, natomiast zmniejszy się średnia prędkość eksploatacyjna podróży odbywanych autobusami regionalnymi
z powodu zwiększających się zatłoczeń na sieci drogowej.

Podsumowanie
Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki
transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów Transportowych w regionach (województwach, obszarach metropolitalnych, powiatach wraz ze
strefą wpływu). Stan aktualny i prognozy prowadzone na
obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym środkiem transportu pasażerskiego będzie samochód osobowy, z zarysowującą się tendencją wzrostową. Dlatego bardzo istotnym działaniem przy budowie
zintegrowanego systemu transportu w województwie jest
zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Jednak, aby cel ten został
osiągnięty, niezbędne jest dążenie do:
• pełnej integracji systemów taryfowych w ramach
aglomeracji;
• integracji systemów biletowych sieci użyteczności
publicznej;
• zapewnienia odpowiedniej częstotliwości kursowania
i zdolności przewozowej transportu zbiorowego, dopasowanej do popytu – poprzez wykorzystanie różnych środków transportu, w tym w większym zakresie niż dotychczas transportu kolejowego;
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Zastosowanie modelu transportowego umożliwia przeprowadzenie symulacji zastosowania różnych scenariuszy
i wariantów rozwoju systemu transportu w województwie.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki analiz
przeprowadzonych dla obszaru województwa pomorskiego
wskazują, że poprzez zastosowanie wielokierunkowych i zdecydowanych działań inwestycyjnych i organizacyjnych możliwe będzie:
• zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich,
• zwiększenie udziału transportu kolejowego w realizacji tych przewozów.
Podziękowania. W referacie wykorzystano wyniki badań i analiz przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Infrastruktury
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, dla potrzeb
opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Trans
portu Zbiorowego dla województwa pomorskiego.
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Wyzwania dla Polityk Mobilności,
czyli dokumentów rozwijających
dotychczasowe Polityki Transportowe1

Streszczenie. W procesie oceny i aktualizacji Polityk Transportowych
formułuje się potrzebę zmiany podejścia od podażowej do popytowej strony transportu, co wyraża się przesunięciem punktu ciężkości działań od
infrastrukturalnych na moderujące zachowania komunikacyjne użytkowników. Zachowania komunikacyjne mogą być utożsamiane z mobilnością,
w szerszym jej znaczeniu. Celem polityki nie będzie teraz samo kształtowanie infrastruktury o konkretnych parametrach, a osiągnięcie zmian
w mobilności (w zachowaniach komunikacyjnych) wyrażające się na przykład zmianami w wyborze środka lokomocji. Ważnym postulatem jest
nadanie nowym dokumentom odpowiedniego stopnia dokładności pozwalającego na efektywne wdrożenie zapisywanych działań oraz na jednoznaczną ocenę konkretnych inwestycji. Istotne będzie wyróżnienie stref,
w obszarze którego dotyczy Polityka Mobilności. Strefowanie powinno
być bogatsze niż w dotychczasowych Politykach Transportowych. Autor
artykułu proponuje modyfikacje w nazewnictwie dokumentów określanych jako Polityka Mobilności. Za zmianą nazewnictwa powinno pójść
przeformułowanie treści dokumentów, stosowne do nowego punktu ciężkości. Wprowadza się wyróżnienie dwóch sfer aktywności: podróży wyłącznie prywatnymi samochodami (z krótkimi dojściami pieszo u źródła
i celu podróży) oraz podróży w sposób alternatywny do wyłącznego wykorzystania prywatnego samochodu. W ślad za powyższym wyróżnieniem
proponuje się wprowadzenie czterech rodzajów stref ze zróżnicowaną rolą
danych sfer aktywności w poszczególnych strefach. Następnym, istotnym
aspektem zmian jest zakres terytorialny polityki. Zarządzanie mobilnością (i transportem) rzadko można zamknąć w granicach poszczególnych
gmin. Stosowanie Polityki Mobilności ma sens dla dużych aglomeracji,
które składają się z ośrodka centralnego otoczonego przez sąsiadujące jednostki. Przykładowe zastosowanie proponowanych elementów odniesiono do Wrocławia, ale przedstawiana metodyka może mieć zastosowanie
w dowolnym ośrodku. Artykuł jest rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją
referatu z konferencji „Wydajność systemów transportowych”, Poznań –
Rosnówko 2013 r. [1].
Słowa kluczowe: mobilność, polityka mobilności, polityka transportowa

Wprowadzenie
Zdefiniujmy tu „mobilność” jako część aktywności człowieka polegającej na wyborach związanych z przemieszczaniem się. W kontekście parametrów podróży oznacza
to decyzje związane z określeniem celu, trasy, terminu,
środka lokomocji. W szerszym aspekcie: wybór miejsca zamieszkania, pracy, stylu życia itp. Dotychczas używanym
w Polsce terminem o podobnym znaczeniu są „zachowania komunikacyjne”. Takie ujęcie mobilności prezentowano między innymi w [2] i [3] oraz podanych tam źródłach
(w tym zagranicznych). W powyższym kontekście mobilność należy sytuować po stronie popytowej transportu.
Cele związane z kształtowaniem mobilności oraz programy
1
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i działania zmierzające do osiągnięcia tych celów powinny
dotyczyć popytu, zachowań ludzi, wyżej wymienionych
parametrów podróży. Podobnie należy formułować metodykę oceny działań kształtujących mobilność w kontekście
konkretnych kryteriów, wielkości, wag itp. Jeżeli Politykę
Mobilności (dalej: PM) traktować jako kontynuację i rozwinięcie Polityk Transportowych (dalej: PT), to konieczne jest
wprowadzenie nie tylko zmian z zakresu terminologii, ale
wyraźne przeformułowanie treści dokumentów oznaczające inny punkt ciężkości. Wynika to głównie z podejścia
od strony popytowej zamiast podażowej, którą w zasadzie
reprezentowały kluczowe zapisy PT. Programy, działania
i narzędzia PT dotyczyły przede wszystkim infrastruktury
transportowej i działań organizacyjnych na tej infrastrukturze. Elementy z zakresu strony popytowej transportu występowały rzadziej w dotychczasowych politykach i nie były
wzmacniane narzędziami do ich wdrażania. Być może ten
fakt przyczyniał się do trudności w ocenie zgodności konkretnych inwestycji z zapisami polityk, a w konsekwencji
z niemożnością osiągnięcia zapisywanych celów. Przykłady
zapisów PT przedstawiono w dalszej części artykułu.Wobec
powyższego podstawowym postulatem dla tworzonych
PM powinno być nakierowanie tych dokumentów na stronę popytową transportu. Cele PM, podstawowe działania
i programy mają dotykać aktywności człowieka. Faktyczne
działania realizowane w toku wdrażania polityki mogą
mieć także charakter inwestycji w infrastrukturę. Celem
ich nie będzie jednak samo kształtowanie infrastruktury
o konkretnych parametrach, a osiągnięcie zmian w mobilności (w zachowaniach komunikacyjnych) wyrażające się na
przykład zmianami w wyborze środka lokomocji.
Drugim, istotnym postulatem, jest nadanie nowym dokumentom odpowiedniego stopnia dokładności pozwalającego na efektywne wdrożenie zapisywanych działań oraz na
jednoznaczną ocenę konkretnych inwestycji. Ważne będzie
wyróżnienie stref, w obszarze którego dotyczy PM, wskazanie działań właściwych dla danych stref i ewentualnie zróżnicowanie metody oceny stosownie do konkretnej strefy.
Strefowanie powinno być bogatsze niż w dotychczasowych
PT, gdzie występowało kilka rodzajów stref koncentrycznie
otaczających centrum. Ilustruje to przykład z Wrocławia
(rysunek 1), gdzie zaznaczono dotychczasowe trzy strefy
Polityki Transportowej (pola o różnych odcieniach zieleni)
na tle granic miasta, podstawowej sieci drogowej oraz tras
kolejowych (linie zielone) i tramwajowych (linie czerwone).
Strefami różnego rodzaju należy objąć cały obszar, którego
dotyczy polityka, tak aby nie było miejsc, dla których nie
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określa się żadnych regulacji. Zasady dotyczące stref muszą
współgrać z terminologią PM i dotyczyć strony popytowej
transportu.
Kolejny element wyróżniający PM od PT to potrzeba
wprowadzenia specyficznej, często nowej terminologii, która
będzie korespondować ze zmianą podejścia i punktu ciężkości dokumentów. Istotnym aspektem PM powinno być także
akcentowanie w niej elementów pozytywnych (działań stymulujących określone zachowania) zamiast szykan i zakazów. Dokument tego typu powinien posiadać akceptację
społeczną, jego cele mają być przejrzyste i zrozumiałe.
W przeciwnym wypadku działania mogą być krótkotrwałe,
atakowane w toku kampanii wyborczych i zmieniane przy
zmianie ekip rządzących (por. przykład Londynu). Tymczasem
wdrażanie polityki i uzyskiwanie efektów wymaga długiego
czasu, znacznie przekraczającego pojedynczą kadencję.

Rys. 1. Strefy dotychczasowej Polityki Transportowej Wrocławia

Następnym ważnym elementem jest także zakres terytorialny polityki. Zarządzanie mobilnością (i transportem) rzadko można zamknąć w granicach poszczególnych gmin.
Stosowanie PM ma sens dla dużych aglomeracji, które składają się z ośrodka centralnego otoczonego przez sąsiadujące gminy (powiaty). Szanując autonomie poszczególnych samorządów, należy wypracowywać spójny dokument regulujący mobilność na całym obszarze, w którym powstają podróże. Jest to
zadanie trudne, ale warunkujące efektywność polityki.
Transport towarów, mimo iż istotny w zarządzaniu
miejskimi systemami transportu, powinien być wyłączony
z rozważań PM. System transportu towarów może być uregulowany odrębnym dokumentem lub rozważany w opracowaniach planistycznych (np. Studium kierunków rozwoju i zagospodarowania). PM powinna dotyczyć podróży
osób oraz kształtowania zachowań komunikacyjnych.

Przykłady zapisów z Polityk Transportowych
Poniższy przegląd ma za zadanie ocenić zapisy PT pod kątem
ich zbieżności ze stroną podażową i popytową. Skoncentrowano
się na zapisach z Wrocławia [4] (dodatkowo z uwzględnieniem
metody oceny zgodności Polityki Krakowa [5]). Dokumenty
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przyjmowane i obowiązujące w innych polskich miastach mają
jednak bardzo podobną zawartość.
Generalnym celem polityki transportowej Wrocławia jest:
stworzenie warunków zapewniających sprawne, bezpieczne i efektywne ekonomicznie przemieszczanie się osób oraz towarów, przy
spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska [4]. Jest to cel ogólny o charakterze wpływu na
popyt (podkreślenie autora).
Cele podstawowe to [4]: zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu osobowego i towarowego, zapewnienie oczekiwanych
i uzasadnionych standardów podróży, stymulowanie rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta poprzez zapewnienie dostępności celów
podróży umożliwiającej mieszkańcom realizację wszelkich form aktywności oraz poprzez rozwijanie nowych elementów systemu transportowego dla udostępnienia pod przyszłe inwestycje nowych terenów
w mieście, ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska
i mieszkańców, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, obniżenie
ekonomicznych i społecznych kosztów transportu. Powyższe cele również sytuują się w zakresie wpływu na popyt.
Przykładowe programy i działania [4]: dla realizacji celów określonych wyżej, przy uwzględnieniu strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmuje się następujące zadania priorytetowe:
1. Zmniejszenie zapotrzebowania na przejazdy wewnątrz miasta
w ramach koordynacji polityki transportowej z polityką przestrzenną.
2. Zapewnienie utrzymania przejezdności podstawowego układu
drogowego miasta.
3. Zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej.
4. Zapewnienie dynamicznego rozwoju miasta poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta dzięki realizacji dróg
umożliwiających dostęp do terenów stanowiących obszary aktywności gospodarczej.
Zadanie 1 ma charakter wpływu na popyt, zadania 2, 3
i 4 już raczej dotyczą strony podażowej, przy czym 4 w zasadzie kłóci się z celami PT.
Przyglądając się zadaniom szczegółowym z poszczególnych grup, dostrzec można zmieszanie działań dotyczących
strony popytowej i podażowej. Przykładowo w grupie 2 zawarto:
• aktywne kreowanie korzystnego podziału zadań przewozowych (powiększanie udziału podróży pieszych, rowerowych
i komunikacją zbiorową) – element „popytowy” (choć
nie wskazano jakimi środkami planuje się to zadanie
realizować);
• zahamowanie degradacji istniejącej infrastruktury drogowej (...) – element „podażowy”;
• wdrażanie efektywnego systemu zarządzania i sterowania
ruchem z uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej i ograniczeń ruchu samochodowego w wybranych obszarach miasta – element raczej „podażowy”;
• konsekwentne stopniowe przekształcanie struktury sieci drogowej z układu promienistego na promienisto-obwodnicowy
(...) – element „podażowy”;
• stymulowanie działań organizacyjnych i ekonomicznych służących przyśpieszeniu realizacji Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia (...) – element „podażowy”,
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• wstrzymanie się od powiększania przepustowości tras drogo-

wych wprowadzających ruch do ścisłego centrum ponad
chłonność komunikacyjną tego obszaru (...) – element raczej „podażowy”;
• dostosowanie pojemności parkingowej centrum miasta do
przepustowości układu w tym obszarze poprzez ograniczenie
możliwości długoterminowego parkowania na parkingach
powierzchniowych – element raczej „podażowy”;
• politykę cenową, ścisłe egzekwowanie przez właściwe służby
przestrzegania przepisów o parkowaniu pojazdów, (...) –
element „popytowy”.
Przykład kryteriów oceny podaje się zgodnie z zapisami
[5]. Ocena dokonywana jest w zakresie 9 zagadnień: planowania przestrzennego, transportu publicznego, układu drogowego, parkowania, dróg rowerowych, organizacji i zarządzania, polityki ekonomiczno-finansowej, ochrony środowiska, monitorowania podróży i oddziaływania na zachowania
transportowe oraz komunikowania się z mieszkańcami i edukacji społecznej. Tylko zagadnienie 9 ma wyraźny charakter
„popytowy”. Zawarto w nim za to bardzo interesujące zapisy,
dotychczas niespotykane w polskich PT:
• Informowanie mieszkańców na szeroką skalę przez utworzenie platformy informacyjnej o planowanych inwestycjach
transportowych, szczególnie w zakresie budowy dróg i ulic.
• Opracowanie procedury udziału społeczności lokalnej
w konsultowaniu i opiniowaniu planowanych rozwiązań
transportowych oraz poprawa standardu przekazu informacji i komunikowania się ze społecznością lokalną.
• Monitorowanie zmian zachowań komunikacyjnych, wielkości ruchu drogowego oraz przewozów, zarówno w sposób
cykliczny (kompleksowe badania ruchu), jak i ciągły.
• Stworzenie intermodalnej platformy informacyjnej pozwalającej podróżnym między innymi na zindywidualizowanie
planowania podróży.
• Promowanie poprzez edukację społeczną oraz kampanię informacyjno-reklamową „kultury mobilności”, czyli korzystania z ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego)
i komunikacji zbiorowej oraz odpowiedzialnego, samoograniczającego się korzystania z samochodu osobowego; informowanie o negatywnym wpływie nadmiernego użycia samochodu na jakość i szybkość poruszania się w mieście.
• Informowanie na szeroką skalę mieszkańców o negatywnym
wpływie motoryzacji indywidualnej na zdrowie (zanieczyszczenia powietrza, hałas), ze szczególnym naciskiem na zdrowie
dzieci i osób w podeszłym wieku.
• Rozwój form edukacji i informacji o bezpieczeństwie ruchu
drogowego oraz zachowaniach komunikacyjnych, przyjaznych miastu i środowisku.
Jak wynika z powyższego zestawienia, w dotychczasowych PT widoczna jest przewaga podejścia od strony podażowej transportu. Szczególnie dotyczy to formułowania
konkretnych zadań. Występują trudności z określeniem
zadań dotyczących strony popytowej – mobilności.
Podobnie jest w zakresie kryteriów oceny. Można jednak
wskazać przykłady (Kraków) istotnego wyjścia w kierunku

wzmocnienia roli mobilności w planowaniu miejskich systemów transportu i w zarządzaniu nimi.

Propozycja terminologii
Dotychczasowe wyróżnianie wielu gałęzi i form transportu
(środków lokomocji) oraz akcentowanie opozycji transport
publiczny (zbiorowy) – transport indywidualny (w rozumieniu samochodowego) proponuje się zastąpić „sferami aktywności” – sposobami wykonywania podróży, jako realizacją
mobilności. Sfery będą dwie: podróży wyłącznie prywatnymi
samochodami (z krótkimi dojściami pieszo u źródła i celu podróży) oraz podróży w sposób alternatywny do wyłącznego
wykorzystania prywatnego samochodu. Alternatywna sfera
aktywności obejmować będzie całą, szeroką gamę możliwości: podróże pieszo i rowerem, z wykorzystaniem środków
transportu publicznego, z wykorzystaniem różnych środków
lokomocji (w tym z częściowym wykorzystaniem prywatnych samochodów z przesiadką w węźle „Park and Ride”).
Można w niej pomieścić także mniej konwencjonalne sposoby podróży, jak „Bike and Ride”, car pooling, car sharing itd.
Dla każdej ze sfer można będzie przypisać stosowną infrastrukturę, określić sposoby preferencji (priorytety), przypisać
konkretne działania. Powyższe także w rozróżnieniu dla stref
poszczególnych typów.
Sfera alternatywna dla (nadużycia) samochodu powinna
być preferowana w centralnych częściach miast i aglomeracji
jako przyczyniająca się do osiągnięcia celów PM. Sferę taką
można nazwać „ekosferą” (rozumiejąc przedrostek „eko”
jako: ekologiczny, ekonomiczny = oszczędny). Sferę podróży
„samochodowych” nazywać można „drugą sferą” (tak będzie
określana w dalszej części referatu), podkreślając jej drugorzędne znacznie w podróżach w mieście. Możliwe jest też stosowanie nazwy „strefa SAM” podkreślającej opozycję względem podróży w zbiorowości, osób samotnych i wyalienowanych ze społeczności miejskich. Ekosfera niekoniecznie musi
ograniczać się do centralnych części miast. Przeciwnie, wykreować można wiele obszarów z dominacją ekosfery – otaczanych jedynie przez pozostałe obszary. Ideę tę ilustruje model zaczerpnięty z publikacji [6] – rysunek 2.
Istotnym, z używanych dalej terminów jest także „węzeł
mobilności” jako swoiste rozwinięcie terminu „węzeł przesiadkowy”. Jego charakterystykę podaje się za [3]. Węzłom przesiad-

Rys. 2. Idea „ziarnistego” strefowania z dominacją dla sfery „eko”
Źródło: [6]
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kowym towarzyszą przede wszystkim obiekty powiązane z transportem, takie jak: poczekalnie, punkty sprzedaży biletów, punkty informacji. Węzeł mobilności natomiast oferuje szerszy zakres aktywności
niepowiązanych już tylko z funkcjami transportowymi. Szeroko rozumiane usługi z jednej strony wzbogacają atrakcyjność miejsca, w którym dokonuje się przesiadek. Z drugiej strony stanowią generator podróży, które mogą odbywać się środkami transportu zbiorowego.
Koncentracja aktywności w takim miejscu oznacza brak potrzeby wykorzystywania samochodu w podróżach do sklepów, urzędów, kin,
miejsc rekreacji itd. Tworzenie węzłów mobilności wpływa zatem na
zachowania komunikacyjne, moderuje stronę popytową transportu.
Węzły mobilności powinny być istotnym elementem PM.

Propozycja rodzajów stref i przypisywanych im działań
Proponuje się wprowadzenie 4 rodzajów stref:
1. wyłącznego dostępu w przestrzeni publicznej dla sfery „eko”,
2. znacznych preferencji dla sfery „eko” w dostępie do
przestrzeni publicznej,
3. zrównoważonego dostępu do przestrzeni publicznej dla
sfery „eko” oraz drugiej sfery,
4. koegzystencji (i swobody występowania) obu sfer.
Jako przestrzenie publiczne rozumie się nie tylko obszary przeznaczone na transport lecz, szerzej, wszelkie ogólnodostępne tereny w mieście. Regulacje PM dotyczą sfer aktywności obywateli, jako rozwinięcie PT obejmującej zasadniczo tylko system transportowy.
Klasyfikacja i nazewnictwo stref wskazują na koncentrację
po stronie popytowej oraz potencjalnie duże preferencje dla
„ekosfery”. Swobodne podróżowanie własnym samochodem
występuje jedynie w czwartej grupie stref. Oczywiście najbardziej istotne jest określenie granic i zasięgu poszczególnych
stref. Proponuje się wpasowanie do jednej z powyższych stref
następujących obszarów (z wykorzystaniem dotychczas stosowanego nazewnictwa poszczególnych części miasta):
• do strefy 1 – obszary staromiejskie (w tym aktualnie
wyłączone z ruchu lub planowane do wyłączenia
„strefy piesze”, lokalne (osiedlowe) centra, tak zwane
ryneczki, otoczenie „śródmiejskich węzłów mobilności”, tereny rekreacyjne;
• do strefy 2 (swoistej „otuliny” strefy 1) – istotne korytarze transportu publicznego (w zasadzie szynowego), tak zwane linie główne (patrz „Plan transportowy” w następnym punkcie), wszystkie pozostałe
„węzły mobilności” wraz z otoczeniem, „strefy zamieszkania”, „wnętrza” osiedli;
• do strefy 3 – szeroko rozumiane śródmieście (jako obszar zwartej i intensywnej zabudowy, zamykany zazwyczaj „obwodnicami śródmiejskimi”), strefy „tempo 30”, pozostałe korytarze transportu publicznego;
• do strefy 4 – wszystkie pozostałe przestrzenie publiczne mieszczące się w zakresie terytorialnym PM,
przy czym postuluje się brak wyłączenia z regulacji
PM jakichkolwiek obszarów w granicach miasta, a nawet włączenie do konkretnych stref terenów sąsiednich gmin mających znaczenie dla mobilności w aglomeracji (przy czym w uzasadnionych przypadkach
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mogą to być tereny zaliczane do stref wyższego rzędu
jak 4 – na przykład istotne korytarze transportu publicznego oraz pozamiejskie węzły mobilności).
Przykład zastosowania powyższej klasyfikacji dla konkretnego obszaru – Wrocławia wraz z otaczającymi gminami
– pokazano na rysunku 3. Ilustracja ta jest dopiero punktem
wyjścia do bardziej szczegółowych prac – zaznaczone strefy
to tylko przykłady, kompletna mapa powinna być wynikiem
ścisłej koordynacji PM z planami zagospodarowania przestrzennego. Obszary zaliczone do strefy 1 wyróżniono kolorem fioletowym – jest to Stare Miasto oraz wybrane centra
lokalne o podobnym charakterze. Strefa 2 (kolor ciemnozielony) to otoczenie głównych tras transportu zbiorowego –
których dokładna lokalizacja powinna wynikać z Planu
Transportowego. Zarys strefy 3 (kolor zielony) obejmuje wyżej zdefiniowane obszary. Pozostałą część Wrocławia zaliczono do strefy 4 (kolor jasnozielony). Dodatkowo w ramach tej
strefy wskazano wybrane osiedla podmiejskie (jako przykład
objęcia zasadami PM także obszarów poza granicami miasta,
a nie efekt konkretnych studiów i analiz). Poza granicami
Wrocławia, na obszarze aglomeracji, można wyróżnić także
obszary o charakterze strefy 2 i 3.
Działania przypisywane do konkretnej strefy powinny
mieć przede wszystkim charakter strony popytowej. Przy
ich formułowaniu można określić efekty działań możliwe
do „mierzalnej” oceny. Na przykład w strefach typu 2
(znacznych preferencji dla sfery „eko”) podać można proporcje „czasu obsługi” pomiędzy sferą „eko” a drugą sferą.
Jako czas obsługi zdefiniować można średni czas podróży
z uwzględnieniem dojścia / dostępu do środków transportu, częstotliwości połączeń, bezpośredniości, prędkości
komunikacyjnej. Preferencje dla sfery „eko” należy wyrazić postulatem wyraźnej wyższości czasu obsługi w tej sferze niż przy podróżach wyłącznie samochodem (na przykład jak 1,2 : 1,0). Działanie zatem w tym przypadku
polega na dążeniu do osiągnięcia założonej proporcji czasów obsługi.

Rys. 3. Strefowanie miasta i jego otoczenia według logiki PM – przykład wstępnej propozycji
dla Wrocławia
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W dalszej kolejności uszczegóławiania zapisów PM formułować można rozwiązania „techniczne” leżące po stronie
podażowej, a nazywane już raczej jako narzędzia, a nie działania. Narzędziami realizacji konkretnych działań (tu zmierzających do przewagi w czasie obsługi) mogą być znane i stosowane rozwiązania, na przykład z zakresu kształtowania
infrastruktury czy inżynierii ruchu, takie jak: dobór przekrojów poprzecznych ulic, rozplanowanie skrzyżowań
(w sensie uzyskania stosownego PSR), separacja korytarzy
dla transportu publicznego, lokalizacja przystanków, organizacja dojść / przejść dla pieszych, sposoby sterowania ruchem (w tym z wykorzystaniem sygnalizacji) itp.
Podobnie działaniem może być postulat osiągnięcia stosownego podziału modalnego (określanego także jako podział
zadań przewozowych, „modal split”) – tu pomiędzy dwie strefy podróży. Dla strefy określonego typu podać można docelowy / pożądany / przejściowy podział modalny. Za tak określonym działaniem powinna iść lista narzędzi dzięki którym można będzie uzyskać konkretne wartości. Przykładowymi narzędziami będą: wprowadzanie opłat za parkowanie (lub wjazd)
w określonych wysokościach lub proporcjach do ceny podróży
w sferze „eko”, polityka cenowa biletów transportu publicznego, rowerów miejskich, szerzej: system taryfowo – biletowy i jego
dostępność, także dostępność „terytorialna” do sfery „eko” itp.
W tabeli 1 podano przykładowe wartości mierzalnych
wskaźników charakteryzujących działania przypisane do
stref typu 2, 3 i 4. Nie określano wartości dla stref typu 1
z uwagi na brak dostępu do niej dla drugiej sfery aktywności. Przykładowe wskaźniki reprezentują dość wyraźne
wspieranie strefy „eko” i mogą być traktowane jako wskaźniki docelowe. Wprowadzenie wartości pośrednich, innych
liczbowo lub różnicowanie ich także w ramach poszczególnych stref pozostawia się do decyzji społeczności lokalnych.
Podobnie jak szczegółowe definicje czasów obsługi i innych
możliwych parametrów.
Tabela 1
Przykład wskaźników charakteryzujących działania przypisane
do poszczególnych stref
Strefa

Proporcja czasu obsługi
sfera „eko” / druga sfera

Podział modalny [%]
sfera „eko” / druga sfera

2

1,2 / 1,0

80 / 20

3

1,0 / 1,0

70 / 30

4

nieokreślane

60 / 40

Dokumenty uzupełniające i uszczegóławiające
Politykę Mobilności
Kluczową sprawą dla zapewnienia faktycznej realizacji zapisów PM (w tym osiągnięcia zakładanych celów) jest jego
koordynacja z innymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie miasta oraz wykreowanie opracowań uszczegóławiających (lub wkomponowanie konkretnych elementów
PM w tworzone opracowania). Postuluje się wykonanie następujących opracowań:
• określenie siatki połączeń transportu zbiorowego, w tym
główne korytarze transportowe, węzły przesiadkowe
(mobilności), standardy obsługi (w tym częstotliwość);

• określenie granic i lokalizacji poszczególnych stref;
• zbudowanie metody oceny stopnia wdrażania PM

(kryteria, wagi, zasady punktacji) wraz ze wskazaniem działań (inwestycji) podlegających ocenie oraz
sposobów modyfikacji konkretnych działań w kierunku zwiększenia oceny zgodności.

Pierwsze z powyższych opracowań może być składową
„planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego”
(Planu transportowego) wykonywanego zgodnie z wymaganiami Ustawy [7]. Granice i lokalizacja stref PM powinny
być wkomponowane w dokumenty planistyczne, takie jak
Studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego oraz Plany Miejscowe. W szczegółowe zapisy Planów
Miejscowych należy wkomponować zasady zgodne z PM.
Metodyka oceny PM powinna wpływać na szczegóły oraz
kolejność realizacji miejskich inwestycji oraz innych działań
(inicjatyw). Stąd echa metody oceny powinny występować
w wieloletnich planach inwestycyjnych i projektach na które
pozyskiwane są środki zewnętrzne (w tym z UE).

Wrocławska Polityka Mobilności
We wrześniu 2013 roku uchwalono we Wrocławiu „Politykę
mobilności” [8] – pierwszy tak zatytułowany dokument
w Polsce (dotyczący miast), jako aktualizację dotychczasowej „Polityki transportowej” [4] po niemal 14 latach jej
funkcjonowania. Opracowanie ma 17 stron (po odliczeniu
okładki i spisu treści zajmujących strony o numerach: 1 i 2)
i składa się z sześciu rozdziałów: wprowadzenie; cele polityki (generalny i podstawowe), zasady realizacji polityki,
środki realizacji celów podstawowych, monitorowanie realizacji polityki mobilności oraz słowo końcowe.
Jako cel generalny Wrocławskiej Polityki Mobilności
(WPM) określono: tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska.
Ponadto sformułowano 6 celów podstawowych:
1. poprawa dostępności transportowej miasta i obszaru metropolitalnego,
2. wzmacnianie roli transportu zbiorowego oraz rowerowego
i pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania
miasta i obszaru metropolitalnego,
3. integracja systemów transportowych miasta i obszaru metropolitalnego oraz regionu i kraju,
4. poprawa jakości transportu,
5. wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się,
6. ograniczanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze.
Środki realizacji celów podstawowych opisano w podziale
na 15 obszarów: planowanie przestrzenne, kształtowanie
zrównoważonej mobilności, transport zbiorowy, bezpieczeństwo przemieszczania się, dialog społeczny, ruch pieszych i osób
o ograniczonej sprawności, transport rowerowy, polityka
parkingowa, transport samochodowy osobowy (indywidualny), transport ładunków, transport lotniczy, organizacja i za-
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rządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, monitorowanie i modelowanie zachowań komunikacyjnych.
Z punktu widzenia rozważań prowadzonych w niniejszym artykule warto przytoczyć wybrane środki z grupy
„kształtowanie zrównoważonej mobilności”:
• tworzenie warunków przestrzennych, społecznych i gospodarczych sprzyjających zmniejszaniu długości podróży,
wyboru przyjaznego środowisku środka transportu lub realizowania podróży poza godzinami szczytu;
• kreowanie podziału zadań przewozowych zwiększającego
udział podróży pieszych, rowerowych i transportem zbiorowym w stosunku do podróży samochodem;
• zachęcanie do odbywania podróży w mieście środkami
transportu niesamochodowego;
• wprowadzanie atrakcyjnych form edukacji przedszkolnej
i szkolnej o dobrych zachowaniach komunikacyjnych przyjaznych człowiekowi, miastu i środowisku;
• promowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zachowań komunikacyjnych, zgodnych z ideą zrównoważonego
transportu;
• zachęcanie firm zatrudniających wielu pracowników oraz
szkoły i uczelnie, a także jednostki administracji publicznej
do tworzenia własnych planów mobilności (...);
• inspirowanie mieszkańców do przyjaznych zachowań komunikacyjnych, zgodnych ze zrównoważoną mobilnością,
a polegających na bardziej świadomym niż wymuszonym;
• ograniczaniem się z korzystania z samochodu osobowego
w podróżach w mieście.
Interesujące są elementy monitorowania realizacji
WPM. Wymieniono aż 32 przedmioty analiz, za najistotniejsze uznając:
• udział podróży transportem niesamochodowym w ogólnej liczbie podróży z rozbiciem na poszczególne środki transportu
(transport zbiorowy, rower i piesi);
• liczba ofiar wypadków w poszczególnych środkach transportu, w tym osób niezmotoryzowanych;
• stopień zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania systemu transportu zbiorowego.
Sam fakt zauważenia znaczenia terminu mobilność
w strategicznym dokumencie miejskim jest jego wielką zaletą. Formułowane cele, obszary i środki działań oraz elementy
monitorowania realizacji nie budzą zastrzeżeń w świetle rozważań niniejszego artykułu. Mnogość uwarunkowań wdrażania efektywnej polityki mobilności każe natomiast zastanowić się nad skromną objętością wrocławskiej uchwały.
Przyjęte zasady są zaledwie początkiem niezbędnych działań.
W kontekście powyższego, za ważny zapis WPM autor niniejszej publikacji uważa poniższy akapit:
W dalszej perspektywie – w zależności od potrzeb – tworzone
będą odpowiednie programy i plany, których celem będzie doprecyzowanie zadań w danym obszarze działań. Dla sprecyzowania
i dostosowania środków realizacji celów do specyfiki Wrocławia
planuje się, na kolejnym etapie realizacji polityki, określenie stref
miasta wraz z charakterystycznymi cechami i przypisanymi im
środkami realizacji celów. Strefy te uwzględniać będą m.in. usytu-
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owanie na mapie miasta, sposób zagospodarowania oraz funkcję
obszaru, a także relacje z systemem transportowym.
Z niecierpliwością oczekuje się rozwinięcia i uszczegółowienia WPM. Bez tych elementów jej zapisy mogą pozostać jedynie szczytną deklaracją, nie przekładającą się na
osiągnięcie zamierzonych celów.

Wnioski
Mobilność jest ostatnio bardzo modnym terminem. Stąd
jego częste występowanie w różnych opracowaniach i strategiach. Zasadniczo słuszne formułowanie Polityk Mobilności
powinno mieć jednak odzwierciedlenie w ewolucji zapisów
takich dokumentów. Moderowanie mobilności oznacza
zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z tym terminem.
Jak dotąd szczegółowe rozważania na ten temat formułowane były głównie w środowisku naukowym – w formie
publikacji. Przełożenie tych postulatów na uchwalane dokumenty jest już zadaniem trudniejszym.
Proponuje się wprowadzenie specyficznej terminologii,
jeszcze wyraźniej akcentującej „nowy” punkt widzenia.
Istotnymi pojęciami są tu: sfera „eko” (ekologiczna, ekonomiczna) obejmująca podróże wszystkimi alternatywnymi
środkami lokomocji względem wyłącznego użycia prywatnego samochodu, druga strefa (samochodowa) oraz węzeł
mobilności (jako „wyższe” stadium węzła przesiadkowego).
Proponuje się rozbudowanie sposobu strefowania w ramach Polityki Mobilności z odejściem od znanego z Polityk
Transportowych „koncentrycznego” układu stref oraz z objęciem strefami całego zakresu terytorialnego Polityki
(z postulowanym włączeniem otoczenia miasta).
Wskazano na konieczność wykonania dodatkowych
opracowań uszczegóławiających zapisy Polityki Mobilności
oraz na elementy Polityki, które powinny być uwzględnione
w dokumentach strategicznych miast (na przykład w MPZP).
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Podstawowe formy wsparcia finansowego
działalności przedsiębiorstw miejskiego
transportu elektrycznego na Ukrainie1

Streszczenie. Artykuł stanowi wieloaspektowy przegląd sytuacji finansowej przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie.
Jego celem jest analiza oraz krytyczna ocena wykorzystywanych obecnie form wsparcia finansowego działalności tych przedsiębiorstw.
Wprowadzeniem do badań jest krótki opis bieżącej sytuacji miejskiego
transportu elektrycznego (metro, tramwaje, trolejbusy) na Ukrainie.
W dalszej części artykułu omówione zostały szczegółowo wady i zalety poszczególnych form finansowania badanych przedsiębiorstw, czyli:
finansowania ze środków własnych, kredytowania oraz finansowania ze
środków budżetu państwa. Na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw
szczegółowo opisano specyfikę i praktyczne mechanizmy stosowania okreś
lonych rozwiązań finansowych, wraz z uzasadnieniem przyczyny braku
możliwości zastosowania innych. W rezultacie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że każda z przedstawionych form finansowania ma swoje
niedostatki w praktyce jej stosowania w ukraińskich przedsiębiorstwach
transportowych. Istotną uwagę zwrócono na mechanizm wyliczania kompensacji z budżetu państwa z tytułu przewozu pasażerów uprawnionych
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Na koniec zaproponowano proste rozwiązania, doraźnie usprawniające mechanizm finansowania z budżetu państwa. Przeprowadzone badania dowiodły, że obecna koncepcja
funkcjonowania miejskiego transportu elektrycznego znacząco hamuje
ich normalny rozwój. Włączenie do struktury taryf planowanych zysków
i potrzeb inwestycyjnych nie daje możliwości pokrycia kosztów działalności przychodami. Ważnym źródłem finansowania są dotacje z budżetu
państwa, ale sposób ich rozdzielenia pozbawia przedsiębiorstwa motywacji do podwyższenia wskaźników efektywności swojej działalności, a ciągłe
korzystanie z kredytów znacznie pogarsza ich finansowe położenie, zwiększając ryzyko bankructwa.
Słowa kluczowe: Ukraina, miejski transport elektryczny, finansowanie,
kredytowanie

Ogólna ocena stanu miejskiego transportu elektrycznego
na Ukrainie1
Według stanu na koniec 2012 roku miejski elektryczny transport na Ukrainie zapewnia przewozy ludności miejskiej na
obszarze 52 miast. Zgodnie z art. 1 Prawa Ukrainy „O miejskim transporcie elektrycznym” do tego rodzaju transportu
zaliczamy: metro, tramwaj i trolejbus [1]. Miejski transport
elektryczny na Ukrainie realizowany jest przez 50 komunalnych przedsiębiorstw: 6 tramwajowych, 25 trolejbusowych,
16 tramwajowo-trolejbusowych oraz 3 metra [2], a okresowo także przez 1 podmiot prywatny. Tym wyjątkiem, nie
ujmowanym w statystykach, jest kursujący w wakacje tramwaj we wsi Mołoczne koło Eupatorii, należący do pensjonatu
1
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„Brzegowy”. Jest to krótka linia, o długości 2 kilometry, na
której kursuje skład poniemieckich wagonów Gotha z końca
lat 50. XX wieku. Tramwaj ten pełni funkcję linii turystycznej, a nie regularnej komunikacji. Funkcjonujące sieci elektrotransportu prezentowane są na rysunku 1. Zauważalna
jest ich koncentracja we wschodniej części Ukrainy, w obwodach donieckim i ługańskim.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że historycznie, w krajach byłego ZSRR (z wyjątkiem państw nadbałtyckich) obserwuje się przekazywanie pasażerów transportu miejskiego do minibusów („marszrutek”), deprecjonując tym samym miejski transport elektryczny. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego Ukrainy [3] w ciągu
ostatniego dziesięciolecia w miejskim transporcie elektrycznym jest wyraźnie widoczna tendencja do zmniejszenia
wielkości przewozów i obniżenia wskaźników jakości i bezpieczeństwa, co pokazuje rysunek 2.

Rys. 1. Sieci miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie
I – Miasta, w których funkcjonuje metro, tramwaje i trolejbusy (3 sieci): 01 – Charków, 02
– Dniepropetrowsk, 03 – Kijów,
II – Miasta, w których funkcjonują tramwaje i trolejbusy (12 sieci:): 11 – Donieck, 12 –
Gorłówka, 13 – Kramatorsk, 14 – Krzywy Róg, 15 – Lwów, 16 – Ługańsk, 17 – Mariupol, 18
– Mikołajów, 19 – Odessa, 20 – Winnica, 21 – Zaporoże, 22 – Żytomierz,
III – Miasta, w których funkcjonują tylko tramwaje (8 sieci): 31 – Awdijiwka, 32 –
Dnieprodzierżyńsk, 33 – Drużkiwka, 34 – Eupatoria, 35 – Jenakijewe, 36 – Konotop, 37 –
Konstantynówka, 38 – Mołoczne (wieś, tylko w wakacje),
IV – Miasta, w których funkcjonują tylko trolejbusy (29 sieci): 41 – Ałczewśk, 42 – Ałuszta,
43 – Antracyt, 44 – Artiomowsk, 45 – Biała Cerkiew, 46 – Charcyzk, 47 – Chersoń, 48 –
Chmielnicki, 49 – Czerkasy, 50 – Czernihów, 51 – Czerniowce, 52 – Iwano-Frankowsk, 53
– Jałta, 54 – Kercz, 55 – Kirowohrad, 56 – Krasnodon (+ Mołodohwardijśk), 57 –
Krzemieńczuk, 58 – Lisiczańsk, 59 – Łuck, 60 – Makiejewka, 61 – Połtawa, 62 – Równe, 63
– Sewastopol, 64 – Siewierodonieck, 65 – Słowiańsk, 66 – Sumy, 67 – Symferopol (+ linia
międzymiastowa do Jałty przez Ałusztę), 68 – Tarnopol, 69 – Wuhłehirśk,
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zmniejszając jego popularność wśród ludności. Do podstawowych problemów należą:
• niedoskonałość mechanizmu zarządzania miejskim
transportem pasażerskim na różnych poziomach, a także niedoskonałość mechanizmów jego finansowania;
• brak efektywnych mechanizmów zarządzania w komunalnych przedsiębiorstwach oraz ich nierentowność;
• niedostateczny rozwój infrastruktury transportowej
miast (brak automatyzowanych systemów dyspozytorskiej kontroli, brak punktów przesiadkowych itp.);
• brak celowych programów rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w poszczególnych miastach i obwodach zapewniających odpowiednie ich finansowanie;
• wysoki stopień wyeksploatowania dużej części wykorzystywanego taboru;
• niedostateczny stopień odnawiania taboru, a w rezultacie zmniejszenie jego liczebności;
• charakter działalności tych przedsiębiorstw oparty na
dotacjach w wyniku nadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych licznym grupom ludności;
• niska jakość proponowanych pasażerom usług itp.

Rys. 2. Dynamika przewozu pasażerów na Ukrainie w transporcie miejskim (w mln)
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Ukrainy

Realnym konkurentem transportu autobusowego na
Ukrainie, z uwagi na swoje korzystne charakterystyki techniczno-eksploatacyjne, mogłoby być metro. Obecnie ten
rodzaj transportu funkcjonuje tylko w 3 miastach Ukrainy:
Kijowie, Charkowie oraz Dniepropietrowsku. Metro cieszy
się dużą popularnością – według stanu na 1 stycznia 2013
ma 13,8% udziału w strukturze przewozów pasażerskich
w transporcie miejskim (por. rys. 2).
W aktach prawnych uzasadniono pilną potrzebę zakończenia budowy metra w Doniecku i rozpoczęcia budowy metra w Zaporożu, Lwowie, Mariupolu, Odessie
i kilku innych dużych miastach [4]. Na dzień dzisiejszy
jednak proces dalszego rozwoju metra na Ukrainie jest
wstrzymany i nie jest rozpatrywany przez władze państwowe. Dlatego dziś, podobnie jak przed 23 laty, wśród
występujących na Ukrainie rodzajów miejskiego transportu elektrycznego najpopularniejsze są tramwaje i trolejbusy. Na koniec 2012 roku ich udział w miejskich
przewozach pasażerskich wynosił odpowiednio 14,4%
i 26,6% (por. rys. 2)
Obecna tendencja wynika z tego, że na Ukrainie w obszarze miejskiego transportu elektrycznego skoncentrowało się wiele problemów, które wstrzymują jego rozwój,

W celu pełnej oceny ogólnego stanu miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie przeprowadzono przegląd
techniczno-ekonomicznych wskaźników działalności przedsiębiorstw tramwajowych i trolejbusowych. Najważniejsze
dane przedstawiono w tabeli 1. Zaprezentowane dane świadczą o tym, że stan komunikacji tramwajowej, jak i trolejbusowej jest bardzo podobny i skrajnie niezadawalający, co sugeruje, że w tym obszarze występuje ogromna ilość problemów wymagających szybkiego rozwiązania.
Prowadzi to do pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego i zwiększenia strat. Podstawowymi przyczynami tego stanu są:
• spadek liczby pasażerów korzystających z usług tego
rodzaju transportu, przy jednoczesnym wzroście ilości uruchamianego taboru;
Tabela 1

Techniczno-ekonomiczne wskaźniki działalności przedsiębiorstw tramwajowych i trolejbusowych na Ukrainie
Wskaźnik
Liczba przewiezionych pasażerów (w mln)

przedsiębiorstwa tramwajowe
2008

2009

przedsiębiorstwa trolejbusowe

2010

2011

2012

2008

2010

2011

2012

1094,13

1089,8

1311,4

1278,35
32,79

800,5

672,8

632,49

757,46

732,61

Udział płacących za przejazd (w %)

33,6

35,85

34,27

33,77

34,48

37,7

36,6

33,5

31,97

Liczba taboru (sztuki)

2230

2120

2042

2401

2177

3700

3467

3196

3730

3551

Średni wiek taboru (w latach)

22,6

24,7

25,7

26,45

27,53

16

16,7

17,2

17,14

16,85

73,14

67,79

61,98

79,62

73,6

126,03

119,5

123,51

140,08

138,06

45

14

17

78

39

92

30

9

237

216

52,6

57,3

56,3

56,9

60,1

62

62,6

62

62,7

64,9

Praca eksploatacyjna wagonów (w mln km)
Liczba nowego taboru (sztuk)
Odsetek uruchomień (w %)
Współczynnik odnowienia taboru (w %)

1304

2009

2,02

0,66

0,83

3,25

1,79

2,49

0,87

0,28

6,35

6,08

Przychody (w mln hrywien)

181,49

206,8

192,29

280,33

321,03

276,56

291,95

302,59

434,17

492,32

Wydatki (w mln hrywien)

622,53

632,19

696,36

996,92

1077,27

863,54

891,47

979,33

1539,32

1607,73

Zaplanowane transfery środków
(w mln hrywien)

707,99

776,67

891,85

835,45

912,67

809,12

922,38

1049,95

1143,39

1248,18

Faktycznie otrzymane środki (w mln hrywien)

373,44

339,85

446,43

627,96

549,38

497,47

461,61

551,44

860,99

780,38

52,75

43,76

50,06

75,16

60,19

61,48

50,05

52,52

75,30

62,52

–21,67

–425,4

–504,1

–716,6

–756,23

–33,48

–599,52

–676,74

–1105,1

–1115,4

Realizacja planu dofinansowania (w %)
Straty (w mln hrywien)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Korporacji Przedsiębiorstw Miejskiego Transportu Elektrycznego na Ukrainie „Ukrelektrotrans”
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• utrzymujący się niski odsetek pasażerów płacących za

przejazd w ogólnej strukturze przewiezionych pasażerów, co wynika z posiadanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów przez liczne grupy społeczne;
• wzrost kosztów utrzymania taboru, co można wyjaśnić jego stanem technicznym spowodowanym ponadnormatywnym okresem eksploatacji;
• niepełny i niedoskonały sposób kompensacji przewoźnikowi bezpłatnych i ulgowych przejazdów przez
władze państwowe i lokalne, o czym świadczy wielkość otrzymanych dotacji – średnio 56,38% planowanych kwot w przedsiębiorstwach tramwajowych
i 60,37% – w przedsiębiorstwach trolejbusowych.

Krótka charakterystyka głównych form finansowego
wsparcia przedsiębiorstw miejskiego transportu
elektrycznego na Ukrainie
Jak pokazała przeprowadzona krótka ocena ogólnego stanu
miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie, obecnie
negatywnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw
transportowych jest „błędne koło” zasad ich działania
(rys. 3). Przedsiębiorstwa mają trzy warianty wyjścia z tej
trudnej sytuacji:
• finansowanie ze środków własnych – wykorzystanie
własnych zasobów finansowych przedsiębiorstwa
w celu zapewnienia normalnej działalności i zwiększenie ich roli w tworzeniu własnego kapitału;
• kredytowanie – sposób finansowania, w którym potrzeby finansowe przedsiębiorstw zaspokajane są poprzez:
–– kredyty bankowe – udzielane na ściśle określony
cel, warunkach, terminach płatności i pod zastaw,
–– kredyt kupiecki – przybierający formę odroczonej
płatności za zakupione towary;
• finansowanie z budżetu państwa – funkcjonuje na
różnych poziomach administracji [5; s. 140–141].

Rys. 3. „Błędne koło” funkcjonowania miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie
Źródło: opracowanie własne

Finansowanie ze środków własnych jako forma zaspokojenia
potrzeb finansowych działalności przedsiębiorstw miejskiego
transportu elektrycznego
Istotą finansowania ze środków własnych jest samodzielne zapewnienie działalności przedsiębiorstwa za pomocą
własnych zasobów finansowych, otrzymanych z tytułu bieżącej działalności operacyjnej. Zgodnie z prawem ukraińskim podstawowym źródłem tworzenia środków własnych
przedsiębiorstwa są: kapitał zakładowy, odpisy amortyzacyjne, przychód brutto i zysk [5]. W przedsiębiorstwach
miejskiego transportu elektrycznego różnica między poziomem dochodów i wydatków przedsiębiorstwa jest na tyle
duża, że trudno nie tylko o sfinansowanie nimi niezbędnych
wydatków, ale w ogóle o jakiekolwiek pokrycie bieżących
kosztów funkcjonowania (tab.2)
Według danych Korporacji Ukrelektrotrans w latach
2008–2012 wszystkie przedsiębiorstwa miejskiego transportu elektrycznego, zarówno tramwajowe, jak i trolejbusowe, przynosiły straty. Przy czym, największe straty
w 2012 roku miało przedsiębiorstwo „Kijewpasstrans”
(301,85 mln hrywien w przewozach trolejbusowych
i 228,93 mln hrywien w przewozach trolejbusowych).
W segmencie przewozów trolejbusowych najmniejsze straty miało przedsiębiorstwo KP EGS „TTU m. Jenakijewo”
(obwód doniecki) – 0,43 mln hrywien, a w przewozach
tramwajowych – KP „Konstantinowskoje TU” (1,67 mln
hrywien) [2]. W tych przedsiębiorstwach paradoksalnie
jest też najmniejszy stopień pokrycia wydatków przychodami – odpowiednio 7% i 12%. Sytuację tę można wyjaśnić
różnicą wielkości realizowanej pracy eksploatacyjnej, odmiennym stanem technicznym taboru i rolą miejskiego
transportu elektrycznego w obsłudze komunikacyjnej tych
ośrodków. Wuhłehirśk to miasto liczące 8 tysięcy mieszkańców, w którym funkcjonuje 1 linia trolejbusowa obsługiwana przez KP EGS „TTU m. Jenakijewo” 1 trolejbusem, a Konstantynówka to miasto liczące 76 tysięcy mieszkańców, w którym funkcjonują 2 linie tramwajowe obsługiwane 3 wagonami.
Ciągłe straty przedsiębiorstw miejskiego transportu
elektrycznego na Ukrainie to tradycja jeszcze z czasów
ZSRR. Podstawowa przyczyna tej sytuacji to z jednej strony – utrzymanie tendencji do zapewnienia dostępności
dla ludności usług publicznego transportu zbiorowego
Tabela 2

Wyniki finansowe działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie
Przedsiębiorstwa tramwajowe

Przedsiębiorstwa trolejbusowe

Przychody
w mln hrywien

Wydatki
w mln hrywien

Straty
w mln hrywien

Współczynnik
pokrycia wydatków
przychodami

2006

143,37

412,93

–269,56

34,72%

238,13

626,65

–388,52

38,00%

2007

146,77

475,28

–328,51

30,88%

232,62

722,93

–490,31

32,18%

2008

181,49

622,53

–441,04

29,15%

276,56

863,54

–586,98

32,03%

2009

206,80

632,19

–425,39

32,71%

291,95

891,47

–599,52

32,75%

2010

192,29

696,36

–504,07

27,61%

302,59

979,33

–676,74

30,90%

2011

280,33

996,92

–716,59

28,12%

434,17

1539,32

–1105,15

28,21%

2012

321,03

1077,27

–756,24

29,80%

492,32

1607,73

–1115,41

30,62%

Rok

Przychody
w mln hrywien

Wydatki
w mln hrywien

Straty
w mln hrywien

Współczynnik
pokrycia wydatków
przychodami

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Korporacji Przedsiębiorstw Miejskiego Transportu Elektrycznego na Ukrainie „Ukrelektrotrans”
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poprzez zatwierdzenie niskich cen biletów, a z drugiej –
zagwarantowanie prawa do ulgowych lub bezpłatnych
przejazdów licznym grupom ludności. W ten sposób
utrzymywany jest i popularyzowany tzw. socjalistyczny
transport miejski [7], również w niepodległej i demokratycznej Ukrainie.
Po przeanalizowaniu kosztów przewozu pasażerów
i przeciętnej ceny biletu (rys. 4) widać, że jest to poważny
problem. Szczególnie że przy takim sposobie funkcjonowania miejskiego transportu elektrycznego zjawisko to
nie powinno mieć miejsca. Zgodnie ze stosownymi postanowieniami Ministerstwa ds. Gospodarki Mieszkaniowo‑Komunalnej [8] oraz Ministerstwa Infrastruktury
Ukrainy [9], dotyczącymi porządku zasad tworzenia taryfy na usługi miejskiego transportu elektrycznego, przy
obliczaniu ceny na początku uwzględniało się „ekonomicznie uzasadnione planowe wydatki” i „planowaną rentowność przewozów” [8], potem – uwzględniało się jeszcze potrzeby inwestycyjne [9]. W ten sposób struktura
taryfy teoretycznie uwzględnia:
• planowe zyski, w wielkości dostatecznej dla zapewnienia przewozów transportem tramwajowym i trolejbusowym (zgodnie z zasadami, na poziomie nie
wyższym niż 8%);
• potrzeby inwestycyjne, w rozmiarze dostatecznym
dla odnowy parku taborowego w ciągu 15 lat i trolejbusowego w ciągu 10 lat, zgodnie z miejscowymi
programami rozwoju miejskiego transportu elektrycznego.
Wydawałoby się, że na Ukrainie, w odróżnieniu od
Polski, funkcjonujący mechanizm konstrukcji taryfy
ukierunkowany jest na zapewnienie maksymalnej zdolności finansowania ze środków własnych przez komunalne przedsiębiorstwa transportowe. Jednakże, jak widać
na rysunku 4, mechanizm ten nie funkcjonuje. Główną
przyczyną tej sytuacji jest pozostawienie socjalnego modelu funkcjonowania miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie. Znajduje to odzwierciedlenie w przyznaniu licznym kategoriom ludności szerokich praw do
bezpłatnych przewozów w miejskim transporcie publicznym.
Na Ukrainie ulgi na przejazd w publicznym transporcie zbiorowym regulowane są przez 22 akty prawne,
z których w 13 określono prawo do ulgi na podstawie statusu społecznego, a w 9 – na podstawie przynależności do
określonych grup zawodowych. Na przykład, tylko na
podstawie postanowień Rady Miasta Doniecka wykaz kategorii pasażerów, korzystających z prawa do bezpłatnego
przejazdu lub ulgi, obejmuje 34 kategorie ludności [10].
Wszystko to w sposób pośredni wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw, zwiększając tym samym koszt
usług transportowych (rys. 4). Z tych powodów taka forma zaspokojenia potrzeb finansowych funkcjonowania
przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na
Ukrainie, jak finansowanie ze środków własnych, zwyczajnie nie działa.
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Rys. 4. Porównanie średniego kosztu przewozu pasażera miejskim transportem elektrycznym
oraz średniej ceny biletu {[1] – średni koszt przewozu pasażera (w hrywnach), [2] – średnia
cena biletu (w hrywnach), [3] – średni koszt przewozu w przeliczeniu na pasażera płacącego za przejazd (w hrywnach)}
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Korporacji Przedsiębiorstw Miejskiego Transportu
Elektrycznego na Ukrainie „Ukrelektrotrans”

Praktyka stosowania procedur kredytowania
w komunalnych przedsiębiorstwach na Ukrainie
Niemożność korzystania przez przedsiębiorstwa miejskiego
transportu elektrycznego z finansowania działalności ze środków własnych zmusza je do częstego korzystania z innych
form zaspokojenia potrzeb finansowych – z kredytowania.
Przy tym warto zaznaczyć, że jeszcze przed 10–15 laty kredyty nie były tak popularne. Sytuacja finansowa podmiotów
gospodarczych nie była wtedy tak trudna jak obecnie, a równocześnie nie miały one pełnej swobody działalności, co skutkowało trudnymi procedurami uzyskiwania pozwoleń od
miejscowych organów władzy. Jednakże trudna polityczna
i ekonomiczna sytuacja na Ukrainie, brak umiejętności organów władzy lokalnej zagwarantowania normalnego funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw transportowych
i inne czynniki wpłynęły na to, że przedsiębiorstwom tym
pozwolono na korzystanie z tego dość łatwo dostępnego, ale
też dość kosztownego źródła finansowania działalności.
Warto również zaznaczyć, że w ostatnim czasie faktycznie same organy władzy państwowej nakłaniają komunalne
przedsiębiorstwa transportowe do nadużywania tego źródła. Dobrze prezentuje to następujący przykład.
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W państwowym programie rozwoju miejskiego transportu elektrycznego do 2017 roku [11], będącym podstawowym dokumentem na Ukrainie regulującym kwestie
wspierania z budżetu państwa rozwoju tej gałęzi transportu, zapisano, że podstawowymi zadaniami państwa w tej
kwestii są:
• zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstw bez
strat finansowych, poprzez stosowne kompensacje
z budżetu państwowego oraz z budżetów lokalnych
z tytułu bezpłatnego przewozu określonych grup
mieszkańców;
• rekonstrukcja parków taborowych, wymiana całkowicie wyeksploatowanych wagonów tramwajowych
i wozów trolejbusów poprzez zakup nowego taboru
rodzimej produkcji i inne działania [11].
Jednakże ukraińskie realia dowodzą, że te zadania nawet w części nie są realizowane w praktyce. Sytuacja ta
zmusza przedsiębiorstwa komunalne do korzystania z kredytów i nie zmieniła się nawet w trakcie tak ważnej imprezy, jak finały mistrzostw w piłce nożnej Euro-2012.
Państwowy program przygotowań i przeprowadzenia na
Ukrainie finałów mistrzostw w piłce nożnej Euro-2012
przewidywał, że duża część podejmowanych działań,
w tym odnowienie taboru, będzie finansowana z budżetu
państwa (51,07%), niewielka (3,26%) – z budżetów lokalnych, pozostała (45,57%) – z innych źródeł, w tym
własnych pożyczonych środków przedsiębiorstw [12].
Tymczasem i tym razem ciężar odnowienia taboru spoczął
na barkach miast i samych przedsiębiorstw, co tylko pogorszyło i tak ich nienajlepszą kondycję finansową.
Znalazło to odzwierciedlenie w zwiększeniu zadłużenia
przedsiębiorstw, w wyniku wzrostu udziału pożyczonych
środków w ogólnej strukturze kapitału.
Jak widać na rysunku 5, komunalne przedsiębiorstwa
transportowe na Ukrainie już od dawna korzystają aktywnie z kredytów, nie zważając na skutki takiego postępowania w przyszłości. Przykładowo, zgodnie z Posta
nowieniem Kijowskiej Rady Miasta w 2006 roku przedsiębiorstwu komunalnemu „Kijewpastrans” udzielono
zezwolenia na zastaw nieruchomości komunalnych wspólnoty terytorialnej miasta Kijów pod kredyt na otrzymanie niezbędnych dla bieżącej działalności finansowych
środków [13] i z każdym rokiem zakres zastawu ulega
zwiększeniu. Niestety, ta forma gwarancji funkcjonowania działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu
elektrycznego na Ukrainie jest normą. Znajduje to potwierdzenie w analizie aktów prawnych Donieckiej Rady
Miasta w zakresie finansowania poprzez kredyty działalności komunalnego przedsiębiorstwa „Donelektroawto
trans” (tab. 3).
W latach 2008–2013 stabilnym źródłem finansowania
bieżącej działalności donieckiego przedsiębiorstwa były pożyczone środki. Potwierdzają to praktycznie comiesięczne
zezwolenia Donieckiej Rady Miasta. Było to jednak możliwe
tylko dzięki:

Tabela 3
Analiza aktów prawnych Donieckiej Rady Miasta w zakresie
kredytowania komunalnego przedsiębiorstwa „Donelektroawtotrans”
Postanowienia Rady Miasta

Streszczenie dokumentów

Zapewnienie zadań

№21/19 z 18.07.2008 r.,
№27/17 z 23.01.2009r., №
28/40 z 20.02.2009 r., №
29/15 z 20.03.2009 r., 21/27
z 21.09.2012 r., № 33/25
z 24.07.2013 r.)

Zgoda dla przedsiębiorstwa na
zawarcie z bankiem „Ukrsocbank”
umowy kredytowej na otwarcie
odnawialnej linii kredytowej
z limitem.

Tabor autobusowy oraz
tabor miejskiego transportu elektrycznego

№ 26/10 z 19.12.2008 r., №
31/9 z 24.04.2009 r., № 5/13
№ 15.04.2011 r.

Zgoda na zmiany w umowie kredytowej na otwarcie linii kredytowej i umowie hipoteki, podpisanej
z Prominwestbankiem.

Nieruchomości przedsiębiorstwa (budynek
sanatorium i budynki
zajezdni)

№27/18 z 23.01.2009 r.,
№35/16 z 23.07.2009 r.

Zgoda na zmiany w umowie
kredytowej i umowie zastawie
podpisanej z Kreditprombankiem
w kwestiach zmiany oprocentowania i prolongowania daty
zamknięcia linii kredytowej.

Tabor (autobusy dużej
pojemności) oraz
nieruchomości przedsiębiorstwa

№ 42/8 z 25.12.2013 r.

Zgoda na ustanowienie zastawu
na obiektach własności komunalnej dla otrzymania kredytu
w kwocie 7 mln hrywien na okres
nie dłuższy niż 24 miesiące,
oprocentowanego 18% rocznie.

Nieruchomości przedsiębiorstwa (budynki
i wyposażenie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa „Donelektroawtotrans” [10]

Rys. 5. Dynamika wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego
w wybranych miastach Ukrainy (w mln hrywien)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Korporacji Przedsiębiorstw Miejskiego Transportu
Elektrycznego na Ukrainie „Ukrelektrotrans”
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• cyklicznemu przekazywaniu pod zastaw każdego

roku nieruchomości przedsiębiorstwa, a także podstawowego taboru (autobusów, tramwajów, trolejbusów), będących faktycznie majątkiem wspólnoty terytorialnej miasta Donieck, a jedynie użyczonych
przedsiębiorstwu transportowemu na prawach gospodarczego zarządzania;
• możliwości wzięcia kredytu w różnych bankach i tym
samym krzyżowego zabezpieczenia: kredyt wzięty
w jednym banku służy na pokrycie zadłużenia w innym banku.
Z jednej strony ten sposób finansowania daje przedsiębiorstwu możliwość utrzymania się na powierzchni, ale z drugiej – pogrąża jego stabilność finansową. Ciągłe, niekontrolowane korzystanie z kredytów bankowych nakręca spiralę
długów i w przyszłości może doprowadzić do bankructwa
przedsiębiorstwa.

Praktyka finansowania działalności przedsiębiorstw
miejskiego transportu elektrycznego z budżetu państwa
Analizując działalność miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie, a także znaczenie socjalne polegające na
zapewnieniu wszystkim mieszkańcom usług publicznego
transportu pasażerskiego, jedną z form finansowania ich
działalności powinno być finansowanie z budżetu państwa.
W światowej i ukraińskiej praktyce bazowym instrumentem budżetowego finansowania były i są transfery środków. Na Ukrainie stosowanymi formami finansowania są:
dotacje, subsydia, subwencje i międzybudżetowe transfery
środków.
Jednym z głównych źródeł pokrycia bieżących wydatków miejskiego transportu elektrycznego są wpływy z budżetu państwowego Ukrainy jako kompensacyjne wypłaty
za bezpłatne przejazdy określonych grup mieszkańców.
Zgodnie z art. 89 Kodeksu budżetowego Ukrainy, poszczególne rodzaje wypłat odnoszące się do wydatków budżetów: rejonów, miast znaczenia obwodowego, są brane pod
uwagę przy określaniu międzybudżetowych transferów finansowych [14]. Te natomiast należą do środków, które
bezpłatnie i bezzwrotnie przekazuje się z jednego do drugiego budżetu. Takie wydatki finansowane są ze środków
subwencji budżetu państwowego Ukrainy procedurą określoną przez Radę Ministrów [14, art. 102].
Ogólnie rzecz biorąc, mechanizm finansowania wydatków lokalnych wdrażających działania z zakresu państwowych programów socjalnego zabezpieczenia ludności odnośnie kompensacyjnych wypłat za bezpłatne przejazdy
transportem publicznym regulowany jest obecnie przez
kilka aktów normatywnych [15, 16]. Przy czym przeważnie określają one tylko zasadę wyliczenia środków z budżetu wyższego poziomu na niższy, a także określają metodę
wyliczenia liczby przewiezionych pasażerów (uwzględniając
uprawnionych do ulgowego i bezpłatnego przejazdu).
Brakuje jednakże wspólnej metody wyliczenia strat komunalnych przedsiębiorstw transportowych z tytułu realizacji
prawa do bezpłatnych przewozów określonych grup ludno-
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ści. Daje to możliwość organom lokalnej administracji samodzielnie zatwierdzać stosowaną metodykę wyliczeń takich strat.
Przegląd stosowanych lokalnie rozwiązań pokazał, że
ogólny algorytm określenia rozmiaru kompensacyjnych
wypłat z budżetu państwowego za bezpłatne przejazdy
w różnych regionach kraju jest podobny. Różnica dotyczy
tylko metodyki wyliczenia liczby bezpłatnych pasażerów.
Obecnie na Ukrainie stosuje się trzy podobne metody:
• obliczenia na podstawie współczynników stosunku
pasażerów uprawnionych do przejazdów bezpłatnych
i pasażerów płacących za przejazd, przyjętych na
określony okres przez obwodowe urzędy statystyczne
i organy władzy państwowej (charakterystyczny dla
centrów obwodowych i dużych miast);
• obliczenia na podstawie współczynników stosunku
pasażerów uprawnionych do przejazdów bezpłatnych
i pasażerów płacących za przejazd, określony na podstawie badania potoku pasażerskiego na funkcjonujących liniach komunikacyjnych (charakterystyczny
dla małych miast i centrów rejonowych);
• talonowy (biletowy) sposób obliczeń (charakterystyczny dla średnich i małych miast).
Także analiza funkcjonujących zasad finansowania budżetowego działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego pokazała, że na chwilę obecną rozdzielenie danego rodzaju budżetowych środków z budżetu państwa na budżety lokalne realizowana jest według
określonej, syntetycznej metody. Metoda ta opiera się na
dwóch podstawowych kryteriach, będących podstawą dla
rozdzielenia subwencji między jednostkami administracyjnymi:
• liczby przewiezionych pasażerów płacących za przejazdy;
• liczby mieszkańców, mających prawo do bezpłatnych
przejazdów i zamieszkujących w określonej jednostce
administracyjnej.
Pomimo powszechnego stosowania we wszystkich regionach Ukrainy metoda ta nie jest idealna. Głównym jej
niedostatkiem jest to, że nie uwzględnia ona: po pierwsze
– faktycznych możliwości przedsiębiorstw miejskiego
transportu elektrycznego w zakresie zapewnienia przewozu
pasażerów uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (w szczególności ilości taboru, faktycznego jego
uruchomienia, wykonywanej pracy eksploatacyjnej itd., po
drugie – stopnia wykorzystywania uprawnień na bezpłatne
przejazdy.
Dane korporacji „Ukrelektrotrans” w 2012 roku dotyczące działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu
elektrycznego w obwodzie donieckim (tab. 5) w sposób widoczny potwierdzają brak zależności pomiędzy poziomem
finansowej pomocy z budżetu państw a uzyskiwanymi rezultatami działalności. Przykładowo – KP JeGS „TTU m.
Jenakijewo” i KP „Gorłowskoje TTU”, które zgodnie mają
najniższe wartości wskaźników działalności transportowej

Transport miejski i regionalny 08 2014
Tabela 4
Podstawowe wskaźniki działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego w obwodzie donieckim w 2012 r.
udział przewozów pasażerskich
przedsiębiorstwa w ogólnej
liczbie przewiezionych pasażerów w obwodzie [%)]

wskaźnik
uruchomień
taboru [%)]

przebieg wagonów
lub wozów [tys. wagonokm lub wozokm]

udział pasażerów
płacących za
przejazd [%)]

koszt przewozu
pasażera
[hrywny]

poziom pokrycia
wydatków
przychodami [%)]

poziom pokrycia
wydatków subwencjami i dotacjami [%)]

KKP DGS
„Donelektroawtotrans”

39,3

64,8

15674,1

39,5

1,36

37,35

40,35

KP „Mariupolskoje TTU”

16,1

68,25

5527,1

22,47

1,49

16,6

72,66

KP „Gorłowskoje TTU”

3,4

51,65

1016,7

18,95

1,99

6,5

75,41

KP „Kramatorskoje TTU”

9,0

84,8

1284,6

22,47

1,67

18,5

57,23

KP JeGS «TTU m. Jenakijewo”

2,9

27,45

473,7

22,44

2,15

11,5

75,23

Nazwa przedsiębiorstwa *)

*) do analizy zostały wybrane te przedsiębiorstwa miejskiego transportu elektrycznego z obszaru obwodu donieckiego, w których przewozy pasażerów realizowane są zarówno komunikacją tramwajową, jak też
i trolejbusową.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Korporacji Przedsiębiorstw Miejskiego Transportu Elektrycznego „Ukrelektrotrans”

(w szczególności dotyczy to odsetka pasażerów płacących
za przejazd, a także udziału przewozów pasażerskich przedsiębiorstwa w ogólnej liczbie przewiezionych pasażerów
w obwodzie), w analizowanym okresie dzięki znacznej pomocy finansowej z budżetu państwa osiągnęło stopień pokrycia kosztów przychodami na poziomie odpowiednio
75,23% i 75,41%. Taka sytuacja jest tylko potwierdzeniem, że zastosowanie syntetycznej metody budżetowego
finansowania między poszczególnymi ośrodkami sprawia,
że przedsiębiorstwa transportowe nie są zainteresowane poprawą rezultatów swojej działalności.
W związku z powyższym autorzy chcieliby zaproponować krótkoterminowe uproszczenie i udoskonalenie zasad
budżetowego finansowania działalności miejskiego transportu elektrycznego, uwzględniając przy rozdzieleniu subwencji rolę wielkości przewozów pasażerów płacących za
przejazdy, a także wykonywaną przez tabor pracę eksploatacyjną. Matematycznie można przedstawić to w sposób
następujący:

gdzie:
V – odsetek rozdzielanej subwencji pomiędzy jednostkami administracyjnymi (w %)
Q1 – liczba przewiezionych pasażerów, płacących za
przejazd w danej jednostce administracyjnej
(w tys. osób)
Q2 – liczba przewiezionych pasażerów, płacących za
przejazd w całym obwodzie (w tys. osób)
T1 – liczba przewiezionych pasażerów bezpłatnie
w przeliczeniu na wykonywaną pracę eksploatacyjną taboru (w tys. osób/tys. km)
T2 – liczba przewiezionych pasażerów bezpłatnie
w całym obwodzie (w tys. osób)
Q3 – liczba mieszkańców obwodu posiadających
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w miejskim transporcie elektrycznym (w tys. osób)
R3 – praca eksploatacyjna taboru wykonana w całym
obwodzie (w tys. km)
Ri – praca eksploatacyjna taboru wykonana w danej
jednostce administracyjnej (w tys. km).

Zastosowanie tego algorytmu przy podziale subwencji
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami wydaje się możliwe
do wdrożenia aplikacyjnego w krótkoterminowej perspektywie. W dalszej przyszłości konieczne jest zastosowanie
kompleksowych, bardziej radykalnych miar i instrumentów, a w szczególności:
1) dotowanie bezpłatnych przejazdów w sposób pośredni,
a także ograniczenie liczby osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
2) przejście na opłaty za przejazd kartami elektronicznymi
i rejestracja bezpłatnych przejazdów za pomocą kart
wydanych osobom uprawnionym (pomoc publiczna adresowana do konkretnych osób), co pozwoli przeliczyć
faktyczną wielkość zrealizowanych bezpłatnych przejazdów i wynikającą z tego tytułu stratę przewoźnika.
Przyszłość miejskiego transportu elektrycznego na
Ukrainie rysuje się niestety w ciemnych barwach. Potrzeby
inwestycyjne – zarówno w zakresie zdekapitalizowanej infrastruktury jak też wyeksploatowanego do granic możliwości taboru – są ogromne. Na Ukrainie w ostatnich
latach tylko nieliczne miasta otrzymywały nowy tabor,
głównie trolejbusowy, a i to w niewielkich ilościach.
Jakiekolwiek remonty infrastruktury jeśli były, to tylko
w dużych miastach. Najkrócej rzecz ujmując, nie ma za
bardzo czym, jak też i po czym jeździć. Jeśli tramwaje
i trolejbusy na Ukrainie mają nadal funkcjonować, konieczne są gigantyczne nakłady inwestycyjne, co w najbliższych latach może być trudne z racji katastrofalnego
stanu finansów publicznych i trudnej sytuacji geopolitycznej. A jeśli mają być czymś więcej niż formą pomocy
socjalnej dla najbiedniejszej warstwy społeczeństwa, konieczne są głębokie reformy systemowe.
Przypuszczalnie zatem w najbliższych kilku latach może
mieć miejsce proces, jaki nastąpił już w niektórych krajach
Związku Radzieckiego (np. w Gruzji, w Kazachstanie),
czyli zamykanie niedoinwestowanych sieci miejskiego
transportu elektrycznego z przyczyn technicznych i ekonomicznych. Na razie większość sieci tramwajowych i trolejbusowych na Ukrainie jeszcze funkcjonuje, a w ostatnich latach
zamknięto jedynie kilka: Makiejewka (2006 r. – tramwaje,
ale pozostawiono trolejbusy), Dzierżyńsk (2007 r. – trolej-
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busy), Stachanów (2007 r. – tramwaje, 2011 r. – trolejbusy) i Dobropole (2011 r. – trolejbusy). Ale w najbliższych
latach lista ta może się naprawdę znacząco wydłużyć. A już
zupełnie odrębnym pytaniem, na ten moment właściwie
niemożliwym do udzielenia odpowiedzi, jest wpływ na
przyszłość państwa trwającego od kilku miesięcy na
Wschodzie Ukrainy konfliktu zbrojnego.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza podstawowych form zaspokojenia
potrzeb finansowych działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Utrzymana tendencja rozwoju miejskiego transportu
elektrycznego na Ukrainie, zgodna z „socjalistyczną”
koncepcją, znacząco hamuje jego normalny, zrównoważony rozwój i ogranicza możliwość pełnego wykorzystania podstawowych form zabezpieczenia potrzeb
finansowych jego działalności. Prowadzi to do chronicznego braku środków finansowych w przedsiębiorstwach, co pośrednio znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu ilościowych i jakościowych wskaźników rozwoju systemów miejskiego transportu elektrycznego
na Ukrainie.
2. Włączenie do struktury taryf na usługi przewozu miejskim transportem elektrycznym takich elementów, jak
planowane zyski, a później również i potrzeby inwestycyjne, nie daje możliwości pełnego pokrycia kosztów
działalności przychodami. Jest to związane, w pierwszej
kolejności, z przewagą bezpłatnych i ulgowych przejazdów w strukturze przewożonych pasażerów miejskim
transportem elektrycznym. Utrzymanie się tej tendencji
pośrednio wpływa na kondycję finansową komunalnych
przedsiębiorstw, zwiększając tym samym faktyczny
koszt usług transportowych w przeliczeniu na pasażera
płacącego za przejazd. Dla samych przedsiębiorstw
stwarza brak możliwości przejścia na zasady samofinansowania.
3. W rezultacie braku możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych działalności środkami własnymi przedsiębiorstwa miejskiego transportu elektrycznego zmuszone są posiłkować się kredytami. Początkowo takie działania częściowo pomagają rozwiązywać bieżące problemy (w szczególności finansowanie aktywów obrotowych
przedsiębiorstwa, a także częściowo i nabycie taboru).
Jednakże ciągłe korzystanie z kredytów znacznie pogarsza położenie i tak już niestabilnych finansowo przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko ich bankructwa.
4. Ważnym źródłem zaspokojenia potrzeb finansowych
działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie są dotacje z budżetu państwa.
Mają one na celu przede wszystkim kompensowanie
przedsiębiorstwom transportowym strat z tytułu bezpłatnego lub ulgowego przewozu pasażerów. Jednakże
funkcjonujący na chwilę obecną w Ukrainie sposób rozdzielenia środków budżetowych pomiędzy poszczególne
jednostki administracyjne, bez uwzględnienia liczby pa-

32

sażerów płacących za przejazd i realizowanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej pozbawia przedsiębiorstwa motywacji do podwyższenia wskaźników efektywności swojej działalności.
5. Wnioski z przeprowadzonych badań są cenne nie tylko
dla samej Ukrainy, ale również dla innych państw,
zwłaszcza w kontekście niezbędnych do przeprowadzenia w kraju reform, z uwagi na trudne położenie finansowe państwa. Zebrane pozytywne i negatywne doświadczenia pomogą innym krajom nie popełnić tych
samych błędów, jakie każdego roku popełniane są na
Ukrainie.
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prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – IBD i M
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP
Członkowie:
Krystyna Chudoń-Kroczek – Biuro ZK SITK RP
Tadeusz Kowalczyk – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Grzegorz Małetka – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Marek Rolla – Przewodniczący Krajowej Sekcji Drogowej SITK RP
Włodzimierz Walerych – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP

Tematyka LVII Technicznych Dni Drogowych
– Sesja I
Plenarna
19.11.2014 r. godzina 14.00–14.45
– Sesja II	 Realizacja rządowego programu budowy dróg krajowych
19.11.2014 r. godzina 14.45–15.50
Panel dyskusyjny: Aktualne problemy drogownictwa
19.11.2014 r. godzina 16.00–17.30
– Sesja III Technologie w utrzymaniu nawierzchni
20.11.2014 r. godzina 9.00–10.30
– Sesja IV Infrastruktura komunikacyjna w miastach
20.11.2014 r. godzina 11.00–13.00
– Sesja V 	Obiekty inżynierskie w infrastrukturze drogowej
20.11.2014 r. godzina 15.00–17.00
– Sesja VI Bezpieczeństwo na drogach
20.11.2014 r. godzina 17.20–18.50
– Sesja VII 	Ochrona środowiska w infrastrukturze transportowej
21.11.2014 r. godzina 9.00–10.00
– Sesja VIII Prawo w drogownictwie
21.11.2014 r. godzina 10.00–11.30
– Sesja IX Zamykająca
21.11.2014 r. godzina 11.30–12.00

Sponsorzy:
Budimex SA*., Strabag Sp. z o.o.*, Skanska SA*, Mota Engil Polska SA*, Viacon Polska Sp. z o.o.*.
Patronat medialny:
„Drogownictwo”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Drogi”, „Magazyn Autostrady”, „Polskie Drogi”, portal e-drogi.
Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela mgr inż. Krystyna Chudoń-Kroczek,
SITK RP ZK – Warszawa tel. 22 827 02 58; www.sitk.org e-mail: k.chudon@sitk.org
Więcej informacji i formularz uczestnictwa na http://www.sitk.org
*wystąpiliśmy o patronat
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Z działalności SITK
Seminarium „Transport i mobilność w projekcie Krajowej Polityki
Miejskiej – postulaty i uwarunkowania niezbędne do wdrożenia”
Seminarium odbyło się 17 czerwca br. w siedzibie ministerstwa
w okresie konsultacji społecznych projektu dokumentu KPM. Organizatorami seminarium byli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział w Warszawie oraz Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Celem seminarium
była wymiana poglądów autorów projektu Krajowej Polityki Miejskiej
ze specjalistami z dziedziny transportu.
W programie seminarium były trzy wystąpienia, w formie prezentacji komputerowych:
• Projekt Krajowej Polityki Miejskiej przedstawiony przez pana Rajmunda Rysia dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego
Warszawy przedstawiona przez pana Mieczysława Reksnisa dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urząd m.st. Warszawy,
• Szanse i zagrożenia jakie przynosi projekt Krajowej Polityki Miejskiej
w zakresie transportu przedstawione przez dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego z Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.
Całość prezentowanych materiałów zamieszczona będzie na
stronie internetowej Oddziału Warszawskiego SITK. Prezentacje kolegów M. Reksnisa i A. Brzezińskiego miały charakter środowiskowej
opinii projektu KPM w zakresie transportu.
Dyrektor R. Ryś przedstawił zadania dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). KPM jest to dokument określający planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej,
uwzględniające cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego.
Dokument ten został opracowany w celu zwiększenia efektywności,
kompleksowości i komplementarności działań. Podmiotami i adresatami dokumentu są: instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy miast, podmioty należące do sfery
biznesu, nauki oraz sfery pozarządowej, korporacje samorządowe
i podmioty reprezentujące obszary funkcjonalne miast (związki,
stowarzyszenia itp.).
Celem projektu KPM jest poprawa jakości życia mieszkańców realizowana w 10 obszarach, w tym w transporcie i mobilności miejskiej
(rys. 1).
Z prezentacji wynikało, że wyzwaniami wobec polityki transportowej ujętej w KPM są:
• zrównoważona mobilność miejska;
• zmiana zachowań komunikacyjnych – odwrócenie trendu w zakresie codziennego korzystania z samochodu osobowego;
• nadawanie priorytetu transportowi zbiorowemu;
• poprawa warunków ruchu rowerowego i pieszego;
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Rys. 1. Podstawowe obszary Krajowej Polityki Miejskiej

• integracja systemów transportowych, tworzenie węzłów przesiadkowych, tworzenie wspólnych systemów taryfowych i biletowych, systemy zarządzania ruchem;
• organizacja sytemu i zasad parkowania, i strefy ruchu ograniczonego;
• relacje z ruchem dalekobieżnym, eliminacja ruchu tranzytowego
wewnętrznego i zewnętrznego z centrów miast;
• ograniczenie transportochłonności miast poprzez oddziaływanie
na zagospodarowanie przestrzenne miast.
Proponowanymi generalnymi kierunkami realizacji tych wyzwań są:
• zmiana obowiązujących przepisów, w tym doprecyzowanie przepisów wiążących planowanie przestrzenne z planowaniem transportu;
• różnorodne działania, a wśród nich wspieranie jednostek samorządu terytorialnego przy organizowaniu atrakcyjnej oferty transportu publicznego;
• tworzenie centrów wiedzy tj. upowszechnianie dobrych praktyk,
innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach transportu
w tym ITS, komunikacji rowerowej i pieszej.
W swojej prezentacji dyr. M. Reksnis, po przedstawieniu założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego
Warszawy, potwierdził zasadność wyrażoną w projekcie KPM zmian
legislacyjnych obowiązującego prawa dotyczącego transportu. Powinny dotyczyć m.in. stawek za parkowanie w miastach (stawki nie
powinny być zamrożone od lat), możliwości wprowadzenia „opłaty
kongestyjnej”, ustanawiania „stref niskiej emisji” w miastach, udo-
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stępnianie przestrzeni w pasie drogowym na bazie umów cywilno-prawnych w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej konieczności wydawania decyzji administracyjnych (taka zmiana pozwoliłaby
np. na kształtowanie przestrzeni reklamowej). Obowiązujące przepisy nie oferują wystarczająco szerokiej palety rozwiązań w zakresie oddziaływania na ruch samochodów do obszarów śródmiejskich,
które skutecznie mogłyby stosować władze samorządowe.
Do kwestii, które powinny być podjęte w KPM, zaliczył logistykę
miejską. Logistyka miejska rozumiana jako sposób zaopatrywania
sklepów i zakładów pracy powinna być tak zaplanowana i realizowana, aby nie powodować nadmiernej emisji i nie dezorganizować
ruchu, zwłaszcza w obszarach ruchu uspokojonego. W tym zakresie
konieczne jest podejmowanie zintegrowanych działań organizacyjnych dotyczących organizacji ruchu, ściśle współpracując z lokalnymi
przedsiębiorcami.
W obszarach funkcjonalnych miast niezbędnym kierunkiem działań w tym zakresie jest współpraca władz miejskich z samorządami
gmin sąsiednich i władzami regionalnymi, a także przewoźnikami
w zakresie m.in. integracji taryfowej w obszarach objętych porozumieniem, integracji rozkładów jazdy, budowy racjonalnego systemu
parkingów park and ride oraz bike and ride i innego typu dogodnych
miejsc parkingowych o ograniczonym czasie korzystania (kiss and
ride).
W podsumowaniu autor stwierdził, że zdefiniowane w projekcie
KPM uwarunkowania i kierunki rozwoju systemu transportowego są
zbieżne z wyznaczonymi w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy planami i programami w tej dziedzinie.
Dr A.Brzeziński wysoko ocenił zawartość merytoryczną dokumentu projektu KPM, uzasadniając to m.in. tym, że KPM ma dużo silnych
stron m.in. trafność sformułowanych celów w zakresie transportu
w szerokim rozumieniu (transport, telekomunikacja, przesył energii).
Uznał, że korzystnym jest adresowanie KPM do wszystkich miast tj.
różnej wielkości i różnym położeniu w kraju, choć jest przewaga informacji adresowanych do miast dużych. Przyjętą perspektywę obowiązywania dokumentu do 2020 r. ocenił jako zbyt krótką. Potwierdzając
celowość zmian w obowiązującym prawie, stwierdził, iż pewnym brakiem jest nieproponowanie zapisów tych zmian w tym dokumencie.
Zapisy takie przyśpieszyłoby ich wprowadzenie.
Zaproponował poszerzenie diagnozy stanu transportu osób i towarów w miastach o nowe występujące w tym zakresie niedostatki
jak np. brak obowiązku gromadzenia przez władze samorządowe
danych o funkcjonowaniu transportu pasażerskiego i pojazdów oraz
nieprzywiązywanie wagi do edukacji transportowej. Ocenił, że zbyt
mało w dokumencie podkreślono pozytywne zmiany do jakich już
doszło, a są wprowadzone w duchu zapisów KPM, jak np. intensywny rozwój komunikacji rowerowej, mający miejsce w miastach,
poprawa standardów transportu szynowego oraz szerokie stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego np. wydzielone
pasy autobusowe.

Zdaniem prezentera autorzy KPM trafnie zdiagnozowali politykę przestrzenną, stwierdzając np. choćby zanik skoordynowanego
planowania przestrzennego, w tym fakt niekontrolowanego rozrostu
przestrzennego miast, powodujący wzrost kosztów tak społecznych,
jak i indywidualnych, nie tylko w zakresie obsługi potrzeb transportowych, ale też w innych dziedzinach.
Stwierdził, że korzystną propozycją jest to, że KPM proponuje
dwie ważne zasady: miasto jako obszar funkcjonalny oraz wielopoziomowe zarządzanie. Operowanie obszarem funkcjonalnym miasta
powinno ograniczyć obowiązująca zasadę planowania tylko w granicach administracyjnych tego miasta. Stosowanie tej zasady utrudnia realizację korzystnych rozwiązań w dziedzinie transportu jak np.
wprowadzenie integracji systemów infrastruktury i przewozowych
wymagającej współpracy odpowiedzialnych podmiotów w zarządzaniu tym systemami. Przeciwdziałanie suburbanizacji wymaga zmiany
dotychczasowej praktyki planowania przestrzennego poprzez eliminację powszechnego wydawania decyzji administracyjnych na rzecz
prowadzenia gospodarki przestrzennej na bazie planów przestrzennych jako aktów prawa miejscowego, wskazujących zarówno tereny
pod zabudowę (rozwojowe), jak też zakazujących zabudowy. Wybór
tych terenów powinien być wynikiem optymalizacji zysków i kosztów.
Stwierdził, że warto uwzględnić w dokumencie KPM wprowadzane zmiany w sposobie postrzegania sieci TEN-T. Chodzi mianowicie o podkreślenie znaczenia sieciowych węzłów transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. W dokumentach
UE wyróżniono 66 takich węzłów, którymi są systemy miast, gdyż
w miastach te sieci nakładają się na siebie. Wśród nich 8 na terytorium Polski: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin,
Warszawa i Wrocław. Wdrażając to wymaganie, węzły te powinny
zostać przekształcone do nowych zadań w okresie do roku 2030
we współpracy rządu i samorządów. Jest to ogromne wyzwanie nie
tylko dla środowisk inżynierskich, ale też decydentów wszystkich
poziomów zarządzania.
Autor podkreślił kluczową rolę kolei w przewozach aglomeracyjnych, której skuteczność i efektywność wykorzystania przez mieszkańców warunkowana jest nie tylko jej cechami jak dostępność,
częstotliwość oraz czas przejazdu, ale też dobre skomunikowanie
z innymi środkami transportu, w tym indywidulanego, m.in. dzięki
parkingom przesiadkowym.
Ocenił, że korzystnym elementem KPM jest zapowiedź możliwości stosowania mechanizmów ułatwiających zarządzanie w obszarze
funkcjonalnym miast, jak możliwość stosowania różnych modeli zarządzania i finansowania inwestycji i ich eksploatacji w transporcie
publicznym i infrastrukturze. W tym kontekście celowe powinno być
w KPM zwrócenie uwagi na niską jakość planów publicznego transportu zbiorowego. Plany stanowiące prawo miejscowe nie realizują zadań na nie nałożonych w zakresie równoważenia mobilności
mieszkańców, pełniąc jedynie rolę dokumentu formalnego.
Opracował: Stefan Sarna
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Doktoraty
Mgr. Kamila Bujaka na podstawie rozprawy „Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskim”
Przewód był prowadzony na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski. Recenzentami prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz, z Politechniki Krakowskiej. Obrona pracy odbyła się w dniu 4 czerwca br. Rada
Wydziału zatwierdziła stopień doktora w dniu 26 czerwca br
Pierwsza część pracy poświęcona została roli i znaczeniu jakości
jako instrumentu doskonalenia przedsiębiorstwa. Zaprezentowano
różnorodne ujęcia interpretacyjne w zakresie definicji jakości. Ze
względu na specyficzne cechy usług, przedstawiono osobno pojęcie
ich jakości. W dalszej kolejności wskazano na sposoby projektowania i kształtowania jakości w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem
różnych systemów, metod i narzędzi. Podczas charakteryzowania
etapów rozwoju koncepcji zarządzania jakością zwrócono uwagę na
ewolucję zmian w zakresie rozumienia i postrzegania jakości. Podkreślono rezygnację z podejścia, w którym wyznacznikiem tej wartości jest liczba defektów ujawniona w wyniku kontroli końcowej, na
rzecz koncepcji Total Quality Management, zakładającej ujmowanie
jakości w sposób kompleksowy podczas całego, zintegrowanego
cyklu życia produktu. Szczególnie dużo miejsca poświęcono systemom ISO 9001 jako instrumentom służącym do osiągania celów
koncepcji TQM. Rozważaniami objęto przesłanki i korzyści przedsiębiorstw z certyfikacji oraz wpływ posiadania systemu jakości na
poziom wytwarzanych produktów lub usług i na wyniki finansowe
przedsiębiorstw.
W rozdziale drugim omówiono problematykę kreowania jakości
usług transportu miejskiego. Zaprezentowano definicje usług oraz
określono miejsce transportu zbiorowego w klasyfikacji usług. W kolejności zdefiniowano pojęcie transportu miejskiego oraz przedstawiono jego rolę w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych.
Poddano analizie udział transportu publicznego w realizacji podróży
miejskich na tle wskaźnika motoryzacji oraz PKB na mieszkańca
w Polsce i w Europie. W dalszej części omówiono przesłanki oraz
znaczenie kreowania jakości transportu miejskiego w kształtowaniu
zrównoważonej mobilności oraz dokonano oceny wpływu jakości na
wzrost liczby pasażerów. Przedstawiono również występujące zjawisko tzw. błędnego koła w transporcie miejskim. Następnie zaprezentowano definicję jakości usług transportu zbiorowego, opartą na
koncepcji pętli jakości. Rozważaniami objęto też zagadnienia, które
w największym stopniu determinują jakość usług transportu miejskiego, a więc zastosowany model organizacji i zarządzania transportem miejskim, politykę transportową, integrację podsystemów
transportowych oraz bezpieczeństwo osobiste pasażerów. W końcowej części tego rozdziału wskazano na działania podejmowane
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przez polskie przedsiębiorstwa w celu podnoszenia atrakcyjności
podróżowania środkami transportu zbiorowego. Wśród nich scharakteryzowano wykorzystanie systemów jakości przez operatorów
i organizatorów oraz opisano proces certyfikacji w przedsiębiorstwie transportu miejskiego.
Część trzecią poświęcono kontrolowaniu jakości usług w transporcie miejskim. Najpierw zaprezentowano wyniki wybranych badań preferencji i stopnia realizacji postulatów przewozowych, wykonanych wśród pasażerów w Polsce i za granicą. Pomiary takie
są niezbędne do wyznaczenia jakości docelowej w przedsiębiorstwie, która odpowiadać powinna oczekiwaniom klientów. W dalszej kolejności określono zadania kontroli oraz wyszczególniono
różne obszary jej występowania w przedsiębiorstwach transportu
miejskiego. Zaprezentowano również definicję kontroli jakości oraz
pełnione przez nią funkcje. Rolę i znaczenie kontroli w kształtowaniu jakości usług przedstawiono na przykładzie wyników ukrytych
obserwacji funkcjonowania komunikacji miejskiej organizowanej
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W części empirycznej rozdziału dokonano analizy podejmowanych przez organizatorów i operatorów działań, mających na celu ocenę jakości
odczuwanej wśród pasażerów oraz kontrolę jakości dostarczanej
przez przedsiębiorstwa. Wśród omówionych zagadnień poruszono
temat wykorzystania do kontroli inteligentnych systemów zarządzania transportem publicznym.
W czwartej części dysertacji wskazano na modelowe działania
przedsiębiorstw w zakresie doskonalenia jakości usług transportu
miejskiego. Na podstawie wyników własnych badań pierwotnych
oraz dostępnej literatury podjęto próbę analizy SWOT transportu
miejskiego w Polsce. W modelowym ujęciu kreowania jakości usług,
uwzględniając wyniki własnych badań pierwotnych oraz wtórnych,
zaproponowano rozwiązania organizacyjne oraz inwestycyjne, mające głównie na celu poprawę komfortu podróżowania i bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu trwania podróży. Ostatni podrozdział poświęcono postulowanym metodom oraz narzędziom egzekwowania
jakości usług w transporcie miejskim. Określono sposób organizacji i zarządzania transportem zbiorowym, który najbardziej sprzyja
prowadzeniu efektywnej kontroli jakości. Opracowano modelowy
zestaw kar za brak spełniania zawartych w umowie standardów
jakości. Zaproponowano także pożądane metody i techniki badania
jakości oczekiwanej i odczuwanej przez pasażerów oraz sposoby
kontroli jakości dostarczanej przez przedsiębiorstwa.
Końcową część pracy stanowi podsumowanie zawierające
wnioski wynikające z rozważań przeprowadzonych na podstawie
materiału teoretycznego i empirycznego, nawiązujące do celu i hipotez badawczych.
Opracował: Wiesław Starowicz

