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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Jacek Malasek
Research priorities and innovations in transport sector
Abstract: For wider participation in international research projects we have to concentrate on the issues referring to three main
challenges facing Europe and the world. They are: climate change,
safety & security and aging of population. More attention should
be paid to the smart city idea, V2X connectivity and urban sprawl.
Generally speaking, we have to pay more attention on using in
transport sector six Key Enabling Technologies (indicated by the
European Commission): advanced materials, micro- and nanoelectronics, nanotechnology, photonics, industrial biotechnology and
advanced manufacturing. Upgrading of the Polish scientists financial status could increase competitiveness of Polish industry which
at present is not innovative enough to compete with Asian as well as
European companies. The article concentrates on some innovations
in the field of urban eco-mobility (Smart Eco-travel Planner, alternative propulsion vehicles, municipal electric cars sharing systems,
cycling promotion, moving sidewalks) for inspiring Polish entrepreneurs and scientists in further improvements and creation of the
new products and services.
Keywords: urban eco-mobility, research priorities, innovative technologies
Michał Beim, Andrzej Soczówka
The development of regional cross-border rail connections in Poland
Abstract: The development of regional, cross-border rail connections in Western Europe is an important factor in economic
growth and brings a significant contribution to the European integration. Regional railways connecting the neighbouring states
not only complement the main transport system of the continent,
but stimulate local development of border areas. Since 1989, the
begin of socio-economic transition, Poland has experienced many
changes in the field of cross-border rail connections. The abolitions of visas for neighbouring countries, the access to common
market (the abolition of custom border) and finally accession to
the Schengen area has been instrumentally translated into functioning of the rail connections. At present, the real impact have
regional and national transport policies as well as efforts of rail
companies to acquiring new customers. Still, the potential of
railways to operate cross-border connections is underestimated.
However, the situation at the borders of countries with large tradition (Germany, the Czech Republic) rail is steadily improving.
Significantly, the connection with the Baltic countries, despite the
political importance of the project Rail Baltica, does not function
well. The article presents changes in the field of regional, crossborder rail connections in the years 1990 - 2016, presenting them
with regard to long-distance connections.
Key words: regional railways, cross-border co-operation, European
integration

2

Tomasz Kulpa, Sonia Kulas
Performance of bicycle contraflow lanes within junctions
Abstract: Share of bicycle traffic in Polish cities is constantly growing, what can be seen on bicycle roads. Along with increase of bicycle traffic volume, number of accidents and collisions with cyclists is
also increasing. Unluckily, majority of them are not registered, causing safety analysis more difficult. Thus it is necessary to use direct
measurements to identify potentially dangerous incidents. In this
paper analysis of car-bicycle conflicts have been conducted. Three
junctions in Krakow with bicycle contraflow lanes passing through
have been analyzed . Analysis of results enabled to identify main
conflict groups as well as share of conflicts in total cyclists passes
through junctions. Based on measurements results changes in traffic
organisation scheme have been proposed.
Keywords: bicycle traffic, bicycle infrastructure, traffic organisation scheme
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Piotr Gołębiowski
Model of bicycle traffic in the Warsaw travel household survey 2015
Abstract: Bicycle is a mean of transport which is increasingly eager
used for the realization of daily travel in heavily urbanized areas.
The article describes model of bicycle traffic, which was prepared
under the Warsaw Travel Household Survey 2015. We presented
guidelines, which have been adopted at the conceptual stage and
described model in general as well as its implementation in the environment of PTV VISUM. The network model and demand model
has been characterized in detail. The issues of model calibration have
been presented. Obtained results are unique on the national scale.
Keywords: model of bicycle traffic, Warsaw Travel Household
Survey 2015, trip modeling
Urszula Duda
Results of Park and Ride car parks survey in Warsaw
Abstract: The aim of this article is to show results of a survey which
was conducted among group of Park and Ride users in Warsaw.
The inquiry has been conducted in selected Park and Ride parking
lots and its main result is a data base containing information about
car parks’ users and their journeys. The data contains f.e. information about source and aim of a journey, motivation of their journey,
transport modes used during journeys to and from the city centre
and also a frequency of use a selected parking lot in an expedient
relation as well as period of use. Significant element of this data base
is the information on the reasons of using Park and Ride parking lots
and travel behaviors before selected Park and Ride parking lot had
been opened. The survey partially confirms a thesis that there are
also disadvantages of the Park and Ride operation. This type of data
is a crucial element in planning of variants of Park and Ride system
expansion nevertheless in Polish literature there is a lack of research
data and analysis on the Park and Ride system users.
Key words: park&ride, P+R, parking lot, survey, inquiry
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Aktualności ze świata

Elektryczny transport indywidualny
Śledzenie światowych nowości w dziedzinie elektryfikacji transportu indywidualnego staje się dla nas coraz
bardziej interesujące w świetle opracowywanego przez Ministerstwo Energetyki planu, którego realizacja ma
spowodować, że już w roku 2025 po polskich drogach ma jeździć 1 mln aut na prąd.
Wzrost popularności samochodów elektrycznych
w Wielkiej Brytanii
W ciągu ostatnich trzech lat, zarówno w Londynie, jak i w całej Wielkiej Brytanii, odnotowano wielki wzrost popularności samochodów elektrycznych, do czego walnie przyczyniła się rządowa inicjatywa Plug-in Car
Grant, oferująca nabywcom pojazdów elektrycznych zachęty finansowe. Właśnie dzięki temu liczba pojazdów elektrycznych wrosła z poniżej 7 tys. w roku 2013 do blisko 70 tys. w lipcu 2016 r. 19 252 samochodów na prąd już zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w pierwszej
połowie bieżącego roku oznacza wzrost o 31,8%, w porównaniu
z tym samym okresem roku poprzedniego. Tak więc rejestrowanych
jest tam dziennie 115 pojazdów elektrycznych, podczas gdy w Polsce
ich łączna liczba to zaledwie 427 („Gazeta Wyborcza”, 5.08.2016).

Przewiduje się, że w roku 2020 po brytyjskich drogach będzie już
jeździć ponad pół miliona pojazdów elektrycznych bądź hybrydowych,
a od roku 2027 będzie rejestrowanych rocznie ponad 1 300 000 samochodów elektrycznych – więcej niż spalinowych. Wzrost liczby pojazdów
elektrycznych przyczyni się do radykalnej poprawy warunków środowiskowych, tym bardziej że prąd ładowania pochodzić ma w dużym stopniu ze źródeł energii odnawialnej.

Według prognoz Nissana już w roku 2020 liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych przekroczy w Wielkiej Brytanii liczbę stacji
benzynowych – odpowiednio: 7900 i 7870. Podczas gdy liczba stacji
benzynowych zmalała z 37 539 w roku 1970 do zaledwie 8472 w końcu
roku 2015, liczba punktów zasilania pojazdów prądem elektrycznym
wzrosła z kilkuset w roku 2011 do ponad 4100 obecnie. Według Energy
Institute w latach 2005–2015 rocznie ubywało średnio 129 stacji benzynowych, podczas gdy liczba stacji elektrycznych w latach 2012–2015
wzrastała każdego roku o 911 („Traffic Technology Today”, 4.08.2016).

Nowa sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych
dla Londynu
Wzrost liczby samochodów elektrycznych w Londynie wymaga stworzenia nowej sieci stacji ładowania. Zadania tego podjęły się firmy Q-Park
i Chargemaster – zarządzający siecią Polar, obejmującą na terenie
Wielkiej Brytanii ponad 4 tys. punktów zasilania samochodów energią
elektryczną.

Sieć stacji ładowania pojazdów prądem, licząca obecnie w Londynie
124 punkty rozmieszczone w 20 lokalizacjach, zostanie znacznie rozszerzona i wyposażona w nowe urządzenia najwyższej jakości. Nowe
stacje będą lokalizowane na terenie dużych parkingów i w garażach
wielopoziomowych.
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Zarządzający parkingami Q-Park oferuje kierowcom pojazdów elektrycznych możliwość zakupu miesięcznego abonamenty parkingowego
w cenie o połowę niższej niż dla kierowców pojazdów spalinowych. Korzystanie z punktów ładowania wymaga uiszczenia opłaty miesięcznej
w wysokości 7,85 GBP, co pozwala na ładowanie pojazdów prądem
w cenie 0,09 GBP/kWh, czyli taniej niż w domu („Traffic Technology
Today”, 3.08.2016).

Wzrost zasięgu samochodów elektrycznych
Mały zasięg (odległość do przejechania na jednym ładowaniu) pojazdów elektrycznych stanowi obecnie ich główny mankament. Próbuje
się z tym uporać Nissan Technical Centre w Barcelonie, testując prototyp modelu Leaf o nazwie roboczej Cocoon, z akumulatorami o mocy
48 kWh. Nowe akumulatory zwiększają zasięg pojazdu o 75% (czyli
do 300 km), ale zabierają niestety w pojeździe aż dwukrotnie więcej
miejsca. Wygląda na to, że aby w tym zgrabnym samochodziku (podobnie jak w innych pojazdach elektrycznych) było więcej miejsca dla pasażerów, niezbędna jest pilne dokonanie się rewolucji technologicznej
w dziedzinie produkcji ogniw paliwowych („Automotive Testing Technology International”, 26.07.2016).

Niedogodności związane z dużymi gabarytami akumulatorów Nissan (w partnerstwie z pracownią architektoniczną Foster+) próbuje
rekompensować pracami nad projektem supernowoczesnej stacji ładowania. Zalety projektu to nie tylko wykorzystanie stosowanych już technik szybkiego ładowania (80% pojemności baterii Nissana Leaf w 30
minut), lecz również ładowanie bezprzewodowe, obsługa pojazdów autonomicznych i wymiana akumulatorów na już naładowane.
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Elektryczny skuter miejski w Berlinie
W Berlinie jako element programu zrównoważonej mobilności uruchomiono system elektrycznych skuterów miejskich. Usługa miejska typu
„e-skuter” jest efektem współpracy oddziału Boscha (o nazwie Coup)
z firmą softwarową BCG Digital Ventures i tajwańskim startupem Gogaro, który przekazał spółce 200 elektrycznych skuterów „inteligentnych”,
czyli będących w stałej łączności z Centrum Zarządzania Systemem
(„Traffic Technology Today”, 3.08.2016).

W pierwszym etapie zasięg projektu obejmuje cztery dzielnice Berlina: Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain i Kreuzberg. Dzięki aplikacji
na smartfon klienci mogą rezerwować wolny e-skuter znajdujący się
najbliżej, a po osiągnięciu celu podróży zostawić go w dowolnym miejscu na obszarze czterech objętym projektem dzielnic. Celem projektu
jest przekonanie głównie osób młodych, że szybka mobilność w mieście
nie wymaga posiadania własnego samochodu.
E-skuter porusza się z prędkością do 45 km/h, co pozwala na korzystanie z niego wszystkim osobom powyżej 21 lat, posiadającym prawo
jazdy na samochód lub motocykl. Pod siedzeniem skutera mieści się
kask (chwilowo jeden, mają być dwa) i dwa wymienialne akumulatorki.
Zasięg skutera wynosi ok. 100 km, a ładowanie baterii należy do obowiązków operatora (Coup). Dokonywana smartfonem opłata za korzystanie z e-skutera wynosi 3 € za każde 30 minut lub 20 € za cały dzień.
Otwarcie schowka na kask jest kontrolowane smartfonem, który łączy
się ze skuterem poprzez Bluetooth.
Jacek Malasek
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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Model ruchu rowerowego
dla Warszawy według
Warszawskiego Badania Ruchu 20151

Streszczenie: Rower to środek transportu, który coraz chętniej jest
wykorzystywany do realizacji codziennych podróży w obszarach silnie
zurbanizowanych. W artykule scharakteryzowano model ruchu rowerowego, który został przygotowany w ramach Warszawskiego Badania
Ruchu 2015. Przedstawiono założenia, które przyjęto na etapie prac
koncepcyjnych oraz opisano model w sposób ogólny oraz implementację
w środowisku PTV VISUM. Szczegółowo scharakteryzowano model sieci oraz model popytu. Zaprezentowano problematykę kalibracji modelu.
Uzyskane rezultaty są unikatowe na skalę krajową.
Słowa kluczowe: model ruchu rowerowego, WBR 2015, modelowanie
podróży

Wprowadzenie
Rower to niewątpliwie najbardziej proekologiczny ze środków transportu. Jest coraz chętniej wykorzystywany do
przemieszczania się po obszarach miejskich. Jak wykazują badania wykonane w ramach Warszawskiego Badania
Ruchu (WBR) 2015 [12], każdego dnia roboczego z wykorzystaniem rowerów odbywa się 3,1% wszystkich podróży
– rysunek 1.
Wykorzystanie rowerów w codziennych podróżach pozwala na zmniejszenie utrudnień w ruchu oraz na poprawę
jakości życia w mieście. Dzięki osobom, które wybierają
rower zmniejsza się degradacja elementów infrastruktury
drogowej, a także komunikacja publiczna staje się coraz
bardziej atrakcyjna (mniej samochodów to mniejsze praw-

Rys. 1. Podział zadań przewozowych w Warszawie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]
1
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dopodobieństwo wystąpienia zatorów drogowych, które
negatywnie oddziałują na czas przejazdu autobusem czy
trolejbusem).
Niestety na drodze rozwoju komunikacji rowerowej występuje także wiele barier. Ścieżki rowerowe mają zwykle
okrężny przebieg i do tego niekiedy ich nawierzchnia jest
dość słabej jakości. Do innych barier należy zaliczyć ograniczoną możliwość bezpośredniego przejazdu przez przejścia
dla pieszych, ograniczoną liczbę parkingów czy niedostateczne oznakowanie. Nie bez znaczenia jest też klimat, niska kultura uczestników ruchu drogowego. Likwidacja wymienionych przeszkód jest niezbędna, aby zwiększyć atrakcyjność ruchu rowerowego.
Aby skutecznie zaplanować rozwój komunikacji rowerowej w danym regionie i skutecznie móc likwidować bariery, należy budować narzędzia, które pozwolą na prognozowanie ruchu. W tym celu buduje się modele transportowe z wykorzystaniem specjalnych narzędzi. Problematyka
modelowania z wykorzystaniem klasycznego czteroetapowego modelu transportowego jest szeroko scharakteryzowana w literaturze zarówno polskojęzycznej (m.in. 4, 79,
17, 18), jak i anglojęzycznej (m.in. 1, 14, 19). Natomiast
prace traktujące o ruchu rowerowym można podzielić na
te, które stanowią wytyczne do planowania rozwoju transportu rowerowego 2, 10, 11, 21 oraz na te, które opisują
proces modelowania ruchu rowerowego 4, 6, 13, 20. Jak
wnika z analizy stosowanych dotychczas podejść, model ruchu rowerowego można zbudować na dwa sposoby: albo
wydzielić przemieszczenia rowerowe na etapie podziału zadań przewozowych (część potoku ruchu przemieszcza się
z wykorzystaniem środków transportu rowerowego), albo
wydzielić ruch rowerowy na początku modelowania ruchu
pasażerskiego na podstawie wyników badań, ankietowych
i osobno przeprowadzić całą procedurę modelowania tylko
dla przemieszczeń rowerowych.
W artykule przedstawiono założenia przyjęte podczas
modelowania ruchu rowerowego w aglomeracji War
szawskiej w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015.
Przedstawiono założenia ogólne do modelu ruchu rowerowego istotne zarówno z punktu widzenia badań jak
i z punktu widzenia jego implementacji w środowisku
PTV VISUM [15]. Opisano przygotowany model sieci, jak
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również opracowany model popytu dla podróży rowerowych (w zakresie motywacji, potencjałów ruchotwórczych
oraz rozkładu przestrzennego podróży). Przedstawiono
uzyskane z modelu wyniki rozłożenia potoku ruchu na sieć
dla roku bazowego (2015) zarówno dla szczytu porannego,
jak i popołudniowego oraz problematykę kalibracji modelu
ruchu rowerowego.

Ruch rowerowy w aglomeracji warszawskiej
W dniu roboczym 81,6% mieszkańców Warszawy w wieku minimum 6 lat, odbywa co najmniej jedną podróż [12].
Analizując poszczególne grupy wiekowe mieszkańców, okazuje się, że największy odsetek osób wykonujących podróż
jest w grupie wiekowej 16–19 lat, tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych (90,6% mieszkańców w tym wieku wykonało
przynajmniej jedną podróż). Natomiast najmniejszym odsetkiem wykonujących podróż cechują się seniorzy w wieku 65
lat i więcej (61,4% osób w tym przedziale wiekowym odbyło podróż). Mieszkańcy Warszawy każdego dnia wykonują
3 348 336 podróży, zatem ich ruchliwość to 1,99 podróży/
dobę. Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy w wieku od 6 lat
wykonują blisko dwie podróże dziennie.
Analizując wszystkie podróże mieszkańców Warszawy,
stwierdzono, że 17,9% stanowią podróże piesze [12], 31,7%
podróży odbywa się samochodem osobowym, 46,8% publicznym transportem zbiorowym i 0,5% innym środkiem
transportu. Jednocześnie istotne miejsce w podziale modalnym zajmują środki transportu rowerowego. Z ich wykorzystaniem w dzień roboczy realizowanych jest 3,1% podróży (103 799 sztuk). Analizując tylko podróże niepiesze,
udział transportu rowerowego w ogólnej liczbie podróży
wynosi 3,8%.
Udział grup wiekowych mieszkańców wykonujących
podróże rowerowe w całkowitej liczbie podróży przedstawiono na rysunku 2.
Jak wynika z zamieszczonych tam danych, do przemieszczania po Warszawie, rower najchętniej wykorzystują
osoby w wieku od 16 do 19 lat, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Udział tej grupy wiekowej mieszkańców poruszających się rowerem w całkowitej liczbie podróży wynosi 4,9%. Następnie uplasowały się grupy wiekowe
6–15 lat (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych)
oraz osoby pracujące (w wieku 26–44 lat) z udziałem 3,7%,

Rys. 2. Udział grup wiekowych mieszkańców wykonujących podróże rowerowe w całkowitej
liczbie podróży
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]
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osoby w wieku średnim (45–64 lata) z udziałem 3,0% i studenci (20–25 lat) z udziałem 2,9%. Najmniejszy udział podróży rowerowych w całkowitej liczbie podróży występuje
dla grupy seniorów w wieku 65 lat i więcej – 1,5%.
Udział podróży rowerowych w całkowitej liczbie podróży
w poszczególnych motywacjach przedstawiono na rysunku 3.
Zgodnie z nim rower najchętniej wybierany jest dla podróży
niezwiązanych z domem. Udział liczby podróży rowerowych
w całkowitej liczbie podróży w tej motywacji to 3,4%. Między
tą motywacją a następnymi czterema różnica w udziale podróży rowerowych wynosi 0,1%. Są to motywacje praca-dom
(3,3%), dom-praca (3,2%), dom-inne (3,1%) oraz inne-dom
(3,0%). Udział podróży rowerowych w kolejnych dwóch motywacjach jest mniejszy niż w pozostałych i wynosi w motywacji szkoła-dom 2,6% oraz dom-szkoła 2,2%.
Rozkład czasów podróży rowerowych przedstawiono na
rysunku 4. Według przeprowadzonych badań najwięcej podróży rowerowych trwa do 15 minut (39,9%) oraz od 16 do
30 minut (37,9%). Jest to ponad ¾ ogólnej liczby tych podróży. Następnie liczba podróży rowerowych dość drastycznie
spada, ale udział tych podróży trwających od 31 do 45 minut
(10,9%) i od 46 do 60 minut (8,4%) jest na podobnym poziomie. Podróże rowerowe powyżej 60 minut stanowią rzadkość
i ich udział w całkowitej liczbie podróży wynosi 2,9%.
Wyniki badania dla województwa mazowieckiego wykazały, że udział podróży rowerowych w podziale modalnym dla mieszkańców aglomeracji kształtuje się na poziomie 4,1%, a dla mieszkańców gmin poza Warszawą 6,8%.
Dla podróży niepieszych wartości te są równe odpowiednio
5,2% oraz 9,3%.

Rys. 3. Udział podróży rowerowych w całkowitej liczbie podróży w poszczególnych motywacjach
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Rys. 4. Rozkład czasu podróży rowerowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]
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Założenia do modelu ruchu rowerowego w Warszawie
W ramach realizacji Warszawskiego Badania Ruchu 2015
opracowany został model ruchu dla aglomeracji warszawskiej, która na potrzeby opracowania została zdefiniowana
jako miasto stołeczne Warszawa oraz 25 gmin sąsiadujących: Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki,
Pruszków, Piastów, Michałowice, Raszyn, Lesznowola,
Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Józefów, Otwock, Karczew
(część miejska), Wiązowna, Sulejówek, Halinów, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Marki, Nieporęt, Legionowo
i Jabłonna.
Opracowany model ruchu został podzielony na trzy niezależne modele, z których trzeci to model ruchu rowerowego.
Model ruchu rowerowego został przygotowany według zasad
klasycznego czteroetapowego modelu transportowego. W ramach etapu pierwszego, dla zidentyfikowanych motywacji podróży, określona została generacja i absorbcja poszczególnych
źródeł i ujść potoku ruchu rowerowego. Następnie w ramach
etapu drugiego wykonano alokację potoków pomiędzy poszczególnymi źródłami i ujściami potoku ruchu. Etap trzeci
tego podejścia to podział zadań przewozowych, zatem z uwagi
na to, że ruch rowerowy został odwzorowany za pomocą odrębnego modelu, ten etap został pominięty. Ostatni etap to
rozłożenie potoku ruchu na poszczególne drogi przewozu.
Przy opracowywaniu modelu ruchu rowerowego przyjęto następujące założenia:
1. Podstawą do budowy modelu są dane ze źródeł pierwotnych, tj. z badań wykonanych w ramach Warszawskiego
Badania Ruchu 2015 (badania zachowań komunikacyjnych Warszawy).
2. Zasięg terytorialny modelu to obszar miasta stołecznego
Warszawy (analizie pod kątem ruchu rowerowego nie
poddano pozostałych 25 gmin sąsiadujących z Warszawą).
3. Model obejmuje tylko podróże, które rozpoczynają się i kończą na terenie Warszawy (ruch wewnętrzny). W modelu
nie uwzględniono ruchu źródłowo-docelowego oraz
tranzytowego w stosunku do aglomeracji.
4. Model odwzorowuje ruch dla typowego dnia roboczego.
Do prowadzenia badań wytypowano jeden dzień, który
mieścił się w okresie pomiarowym Warszawskiego
Badania Ruchu 2015 – był to 23 kwietnia 2015 roku,
czwartek, dzień powszedni.
5. Model zawiera ruch rowerowy dla całej doby, dla godziny szczytu porannego (07:00–08:00) oraz dla godziny
szczytu popołudniowego (16:00–17:00). Wybór godzin
szczytu został dokonany na podstawie analizy badań ankietowych.
6. Model jest makroskopowy (przepływy rowerów modelowane są w ujęciu ciągłym), statyczny (nie jest uwzględniany upływ czasu, potok jedynie jest agregowany do
wartości godzinowych) i deterministyczny (uwzględniony
został oczekiwany, typowy stan sieci).
7. Model umożliwia prowadzenie analiz prognostycznych
w horyzontach czasowych 2016, 2020, 2030 i 2050,
8. Model uwzględnia taką samą strukturę rejonów komunikacyjnych jak model niepieszego, nierowerowego ruchu pasażerskiego.

Model ruchu rowerowego
Model sieci
Model ruchu rowerowego (Model RR), przygotowywany
w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015, został
opracowany dla obszaru miasta stołecznego Warszawy.
Zatem w ramach prac nad modelem sieci odwzorowano
istotne dla ruchu rowerowego węzły transportowe oraz odcinki znajdujące się na obszarze Warszawy. Podczas badań
nie wzięto pod uwagę sieci dróg rowerowych pozostałych
gmin stanowiących aglomerację warszawską.
W modelu sieci odwzorowano odcinki, po których jest
możliwy (lub nie jest możliwy) ruch rowerowy. Aby ograniczyć rozmiary modelu sieci, wprowadzono jako nowe wyłącznie odcinki, które mają odmienny przebieg niż drogi
dedykowane dla pojazdów samochodowych. Pozostałe drogi zostały odpowiednio sparametryzowane.
Ze względu na ruch rowerowy odcinki sieci zostały sparametryzowane następująco:
fr1(i,j) = 0 – droga, na której występuje zakaz ruchu
		 rowerów,
fr1(i,j) = 1 – droga, po której ruch rowerów realizowany
		 jest na zasadach ogólnych,
fr1(i,j) = 2 – droga rowerowa,
fr1(i,j) = 3 – ciąg pieszo-rowerowy,
fr1(i,j)=4 – droga, na której wydzielony jest jeden pas
		 dla rowerów, po którym odbywa się ruch
		 dwukierunkowy,
fr1(i,j)=5 – droga, na której wydzielone są pasy
		 dla rowerów oddzielnie dla każdego kierunku,
fr1(i,j) = 6 – droga, na której wydzielony jest kontrapas 		
		 dla rowerów.
Sieć Warszawy sparametryzowaną na potrzeby modelowania ruchu rowerowego przedstawiono na rysunku 5. Na
rysunku tym dodatkowo odwzorowano stacje VETURILLO
– czyli stacje roweru publicznego. Pozwala to na analizowanie zachowań komunikacyjnych zarówno użytkowników
rowerów prywatnych, jak i systemu roweru publicznego.

Rys. 5. Parametryzacja sieci Warszawy na potrzeby modelowania ruchu rowerowego
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

7

Transport miejski i regionalny 10 2016
Model popytu
Zgodnie z przyjętymi założeniami, przygotowując model
popytu na podróże rowerowe, charakteryzujący wielkość
zgłaszanego zapotrzebowania na transport, odwzorowano
tylko podróże realizowane na terenie miasta stołecznego –
ruch wewnętrzny.
Model RR został przygotowany na podstawie analizy
badań zachowań komunikacyjnych wykonanych w ramach
Warszawskiego Badania Ruchu 2015. W ramach tych badań wydzielono 7 źródeł i celów podróży, na podstawie których można było wyodrębnić 49 motywacji podróży. Jednak
ze względu na stosunkowo małą liczbę ankiet dotyczących
wykorzystania środków transportu rowerowego na potrzeby opracowania modelu RR dokonano agregacji motywacji
podróży do następujących:
r = 1 – D-P (Dom – Praca),
r = 2 – P-D (Praca – Dom),
r = 3 – D-N (Dom – Nauka),
r = 4 – N-D (Nauka – Dom),
r = 5 – D-I (Dom – Inne),
r = 6 – I-D (Inne – Dom),
r = 7 – D-POZAWOH (Dom – Zakupy/Usługi/		
		Rozrywka poza WOH),
r = 8 – POZAWOH-D (Zakupy/Usługi/Rozrywka 		
		poza WOH – Dom),
r = 9 – INNE (pozostałe motywacje, w których liczba
		podróży rowerowych jest znikoma).
Oddzielnie dla każdej z wymienionych motywacji podróży opracowano modele potencjałów ruchotwórczych
oraz modele rozkładu przestrzennego ruchu 8, 16.
Kolejnym krokiem przy budowie modelu popytu na podróże rowerowe było zbudowanie modeli potencjałów ruchotwórczych. Dla każdej motywacji podróży niezbędnym
było wyznaczenie współczynnika produkcji (generacji) gen(r)
oraz współczynnika atrakcji (absorpcji) abs(r), które po wymnożeniu przez sumę wartości zmiennych objaśniającychgenerację lub absorbcję z(r, zo, rej) dla danego rejonu pozwalały uzyskać liczby podróży rozpoczynanych w rejonie
Lgen(r,rej):

zo = 6 – liczba miejsc pracy w kategoriach działalności:
		 handel hurtowy, handel detaliczny i naprawy,
		 transport i magazynowanie, turystyka, kultura,
		 rekreacja, gastronomia, biura, administracja
		 publiczna, nauka i edukacja, zdrowie, pomoc 		
		 społeczna oraz działalności pozostałe.
Formuły opracowane do wyznaczenia potencjałów ruchotwórczych dla rejonów wewnętrznych w ruchu rowerowym przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Modele potencjałów ruchotwórczych dla ruchu rowerowego
Motywacja

Współczynnik
produkcji
gen(r)

Zmienne
objaśniające
– produkcja zo

Współczynnik
atrakcji abs(r)

Zmienne
objaśniające
– atrakcja zo

Dom – Praca

0,0135

Praca – Dom

-

3

-

2

2

0,0125

Dom – Nauka

3

0,0021

3

-

4

Nauka – Dom

-

4

0,0023

3

Dom – Inne

0,0056

3

-

6

Inne – Dom

-

6

0,0057

2

Dom – poza WOH

0,0033

3

-

5

poza WOH – Dom

-

5

0,0037

3

Inne Rower

0,0046

6

0,0046

6

Na podstawie formuł zestawionych w tabeli 1. wyznaczono liczbę podróży rowerowych generowanych i absorbowanych w poszczególnych rejonach komunikacyjnych.
Uzyskane w tym zakresie wyniki przedstawiono na rysunku 6.

(1)
i rozwiązywanych w nim Labs(r,rej):
		

(2)

W modelu ruchu rowerowego uwzględniono następujące zmienne objaśniające generację i absorbcję potoku
ruchu:
zo = 1 – całkowita liczba ludności,
zo = 2 – całkowita liczba miejsc pracy,
zo = 3 – liczba osób w wieku 6 lat i więcej,
zo = 4 – liczba miejsc nauki w szkołach podstawowych,
		gimnazjach oraz w szkołach średnich,
zo = 5 – powierzchnia budynków usługowych
		i handlowych,
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Rys. 6. Liczba podróży rowerowych generowanych i absorbowanych w poszczególnych rejonach komunikacyjnych
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Jak wynika z opracowanego modelu, najwięcej podróży
rowerowych generowanych i absorbowanych jest w centrum Warszawy oraz w miejscach, gdzie znajdują się duże
skupiska mieszkańców – m.in. wzdłuż I linii metra, na
Targówku, Gocławiu, Pradze Północ czy Bemowie. W pozostałych rejonach podróże rowerowe również są produkowane i absorbowane, jednak w dużo mniejszym stopniu.
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Rozkład przestrzenny (więźba podróży) dla podróży rowerowych został opracowany z wykorzystaniem modelu
grawitacyjnego. Jednym z jego istotnych parametrów jest
funkcja oporu przestrzeni Fij, bazująca na odległościach
między rejonami komunikacyjnymi, którą można wyznaczyć z następującej zależności:
					

Rys. 7. Rozkład odległości podróży rowerowych dla motywacji dom – praca oraz praca – dom
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

(3)

gdzie: a, b, c – parametry funkcji oporu przestrzeni, lij– odległość między rejonami komunikacyjnymi.
Parametry funkcji oporu przestrzeni zostały wyznaczone za pomocą modułu Kalibri pakietu PTV VISUM, przy
uwzględnieniu wynikającego z ankiet przestrzennego rozkładu ruchu rowerowego. Uzyskane wartości tych parametrów przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 8. Rozkład odległości podróży rowerowych dla motywacji dom – naukaoraz nauka – dom
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Tabela 2
Parametry funkcji oporu przestrzeni dla ruchu rowerowego
Motywacja

Rodzaj funkcji

Parametr a

Parametr b

Parametr c

Dom – Praca

Combined

0,541

0,347

-0,547

Praca – Dom

Combined

0,541

0,347

-0,547

Dom – Nauka

Combined

7,5

1,942

-2,523

Nauka – Dom

Combined

7,5

1,942

-2,523

Dom – Inne

Combined

0,391

-0,847

-0,289

Inne – Dom

Combined

0,391

-0,847

-0,289

Dom – poza WOH

Combined

3,525

0,638

-4,135

poza WOH – Dom

Combined

3,525

0,638

-4,135

Inne Rower

Combined

0,669

0,029

-0,668

Rozkład odległości podróży rowerowych, wyznaczony na
podstawie parametrów zawartych w tabeli 2, dla poszczególnych motywacji podróży przedstawiono na rys. 7–11.
Najwięcej podróży rowerowych w motywacji dom –
praca oraz praca–dom realizowanych jest na odległość od
1 do 3 kilometrów. Im większa odległość, tym tych podróży jest mniej. Zanik podróży w tej motywacji następuje dla odległości równej około 15 km. Natomiast w motywacjach dom–nauka i nauka–dom najwięcej podróży jest
realizowanych na odległość do 2 km. Następnie można
zaobserwować dość duże zmniejszenie liczby tych podróży, a ich zanik następuje dla odległości równej około 5 km.
Na podstawie badań przeprowadzonych dla motywacji
dom–inne oraz inne–dom ustalono, że najwięcej podróży
zrealizowano na odległość do 1 kilometra. Następnie wraz
ze wzrostem dystansu można zaobserwować dość duży
spadek liczby tych podróży. Zanik tych podróży rozpoczyna się przy odległości równej około 13 km. Podobnie sytuacja kształtuje się dla motywacji dom–poza WOH
i poza WOH–dom, jednak w tych przypadkach liczba
podróży zanika już przy odległości równej 5 km. Dla motywacji inne rower najwięcej podróży także zostało zrealizowanych na trasach o długości do 1 km, natomiast im
dalej, tym liczba tych podróży zmniejsza się, jednak nie
tak gwałtownie jak w poprzednio opisanych motywacjach. Zanik podróży w motywacji inne rower występuje
przy odległości równej około 10 km.

Rys. 9. Rozkład odległości podróży rowerowych dla motywacji dom – inne oraz inne – dom
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Rys. 10. Rozkład odległości podróży rowerowych dla motywacji dom – poza WOH oraz poza
WOH – dom
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM)

Rys. 11. Rozkład odległości podróży rowerowych dla motywacji inne rower
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Na podstawie analizy rozkładów odległości podróży można wywnioskować, że najkrótsze podróże rowerowe realizowane były w motywacji dom–nauka, nauka–dom oraz dom
– poza WOH i poza WOH–dom. Świadczy to o dobrej dostępności dla rowerów na terenie Warszawy miejsc nauki
oraz punktów handlowych poza wielkopowierzchniowymi
obiektami handlowymi. Dla motywacji dom–inne, inne–
dom oraz inne rower można zaobserwować podobny rozkład
odległości podróży. Należy zauważyć, że w tych motywacjach odbywają się także podróże rekreacyjne. Najdłuższe
podróże realizowane są w motywacji dom–praca oraz praca
–dom.
Zgodnie z przyjętymi założeniami macierze ruchu rowerowego zostały przygotowane w taki sposób, aby można było
prowadzić analizy dla doby, godziny szczytu porannego
(07:00–08:00) oraz dla godziny szczytu popołudniowego
(16:00–17:00). Udział godzin szczytu porannego i popołudniowego w dobowej liczbie podróży rowerowych pokazano
na rys. 12.
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Rys. 13. Rozłożenie potoku podróży rowerowych dla roku 2015 – szczyt poranny
Rys. 12. Udział godzin szczytu porannego i popołudniowego w dobowej liczbie podróży rowerowych

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Największy udział w szczycie porannym mają podróże
rowerowe w relacjach dom–nauka i odwrotnie oraz dom–
praca i odwrotnie. Podróże na zakupy oraz z zakupów nie
są w tej godzinie realizowane. W szczycie popołudniowym
natomiast największy udział w całkowitej liczbie podróży
ma motywacja inne rower oraz dom–praca i odwrotnie.
W międzyszczycie największy udział ma motywacja dom–
zakupy i odwrotnie.

Model rozłożenia potoku na sieć transportową
Model rozłożenia potoku na sieć transportową odwzorowano w VISUM, uwzględniając m.in. zależny od rodzaju odcinka sieci transportowej parametr oporu dla ruchu rowerowego. Ponadto, jako kryterium rozłożenia potoku ruchu
uwzględniono czas jazdy w ruchu swobodnym (przyjęto, że
nawet w przypadku wykorzystywania w ruchu rowerowym
dróg, na których prowadzony jest ruch pojazdów samochodowych, problem kongestii ruchu dla rowerów nie jest
istotny). Uzyskany za pomocą opracowanego modelu rozkład potoków rowerów na sieć transportową Warszawy dla
roku bazowego (2015)w szczycie porannym przedstawiono
na rysunku 13, natomiast w szczycie popołudniowym na
rysunku 14.
Jak wynika z przeprowadzonych badań potok podróży
rowerowych rozkłada się w miarę równomiernie po sieci
transportowej Warszawy. Rowerzyści, zarówno w szczycie
porannym, jak i popołudniowym wybierają główne trakty
komunikacyjne. Tam, gdzie ruch rowerowy nie jest dozwolony – w modelu on nie występuje. Porównując szczyt poranny i popołudniowy, można zaobserwować wzrost natężenia ruchu na wybranych odcinkach sieci oraz spadek obciążenia na wybranych jej fragmentach.
Kalibracja modelu RR
Kalibracja modelu to skomplikowany oraz bardzo złożony proces. Podczas kalibracji należy uwzględnić szereg
czynników, które mogą być ze sobą sprzeczne. Model
RR został skalibrowany przy uwzględnieniu szeregu po-
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Rys. 14. Rozłożenie potoku podróży rowerowych dla roku 2015 – szczyt popołudniowy
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

Rys. 15. Rozmieszczenie punktów pomiarowych ruchu rowerowego
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Modelu WBR 2015 w PTV VISUM

miarów z wielu źródeł. Wykorzystano następujące źródła danych:
• WBR 2015, w tym: badania ankietowe podróży i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy
oraz pomiary na kordonach i ekranach,
• Generalny Pomiar Ruchu 2015,
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• Zarząd Dróg Miejskich (pomiary ręczne),
• Trendy Rozwojowe Mazowsza – wykonanie modeli

podróży dla woj. mazowieckiego,

• Warszawski Raport Rowerowy 2015,
• dane z systemu roweru publicznego.

Wymienione źródła danych zawierają dane o różnej
strukturze oraz uwzględnione tam pomiary wykonywane
były w różnych terminach. Czynniki te miały bardzo duży
wpływ na proces kalibracji modelu. Na rysunku 15 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie Warszawy, w których zostały wykonane pomiary ruchu rowerowego dla szczytu porannego, oraz które wykorzystano w procesie kalibracji opracowanego modelu.
W wyniku przeprowadzonego procesu kalibracji modelu uzyskano współczynniki determinacji na poziomie 0,27
dla szczytu porannego oraz 0,36 dla szczytu popołudniowego. Wartości współczynników determinacji zarówno dla
szczytu porannego, jak i popołudniowego odbiegają od
wartości powszechnie przyjętych za akceptowalne, jednak
ze względu na wielorakość czynników, które należało
uwzględnić, oraz niepewność danych uzyskanych z wielu
źródeł (dane te częściowo były ze sobą sprzeczne) i znaczne
rozproszenie ruchu rowerowego, dopasowanie uznano za
zadowalające.

Podsumowanie i wnioski
Model ruchu rowerowego przygotowany w ramach
Warszawskiego Badania Ruchu 2015 został opracowany
przy uwzględnieniu oryginalnego podejścia do problemu.
Dotychczas nikt w kraju nie opracował podobnego modelu. Podróże rowerowe zostały wydzielone na etapie generacji ruchu, zatem jest to model autonomiczny. Należy jednak zauważyć, że zmiana parametrów modelu nie pozwoli
na ocenę zmiany zachowań komunikacyjnych podróżnych
z uwzględnieniem środków transportu rowerowego.
Przedstawiona w artykule koncepcja modelowania ruchu rowerowego pozwoliła na odwzorowanie ruchu rowerów na terenie Warszawy w sposób możliwie dokładny. By
odwzorować przemieszczanie się rowerzystów, dokonano
pewnych szczególnych modyfikacji w modelu ruchu opracowanym w ramach WBR 2015. Zakres przestrzenny modelu RR został ograniczony tylko do obszaru miasta stołecznego Warszawy. Ponadto dokonano w nim agregacji
motywacji podróży. W modelu RR nie uwzględniono także
ruchu źródłowo-docelowego i ruchu tranzytowego.
Ze względu na trudność w modelowaniu zachowań rowerzystów nie było możliwe uzyskanie wysokich wartości
współczynnika dopasowania. Przyczyną tych trudności jest
przede wszystkim jakość danych zgromadzonych w ramach
Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Często uzyskane
wartości znacznie odbiegały od wartości uzyskanych z innych źródeł. Jednak ze względu na wielorakość czynników,
które należało uwzględnić, uzyskane dopasowanie modelu
uznano za zadowalające.
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Priorytety badawcze i innowacyjność
w dziedzinie transportu1
Streszczenie: Szersze uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych projektach badawczych wymaga skoncentrowania się na zagadnieniach odpowiadających na trzy główne wyzwania, przed którymi
stoi obecnie Europa i świat. Są nimi: zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo
ludzi i starzenie się społeczeństw. Więcej uwagi należy też poświęcać idei
inteligentnego miasta, autonomicznym systemom wsparcia transportu drogowego i zwalczaniu niekontrolowanego rozlewania się obszarów
miejskiej zabudowy, a ogólnie rzecz biorąc wykorzystywaniu w sektorze
transportu sześciu kluczowych technologii innowacyjnych, obejmujących:
zaawansowane materiały, mikro- i nanoelektronikę, nanotechnologię, fotonikę, biotechnologię przemysłową i innowacyjne procesy produkcyjne.
Podniesienie statusu finansowego polskich uczestników europejskich
programów badawczych przyczyniłoby się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu, którego innowacyjność obecnie nie wytrzymuje
konkurencji nie tylko krajów azjatyckich, ale i europejskich. W artykule
skoncentrowano się na omówieniu wybranych innowacji z zakresu ekomobilności miejskiej (konsultant wyboru środka transportu, pojazdy
o napędzie alternatywnym, miejskie wypożyczalnie samochodów elektrycznych, promocja ruchu rowerowego, chodniki ruchome), które stanowić mogą dla polskich przedsiębiorców i naukowców inspirację dla ich
dalszego udoskonalania oraz tworzenia nowych produktów i usług.
Słowa kluczowe: ekomobilność miejska, priorytety badawcze, innowacyjne technologie

Priorytety badawcze
Wzrost konkurencyjności i pozycji Polski w Unii Europejskiej,
zarówno w sferze gospodarczej, jak i podczas ubiegania się
o środki unijne na finansowanie działalności badawczej,
wymaga większej innowacyjności i przedefiniowania priorytetów badawczych również w dziedzinie transportu. Nie
zaniedbując starań o nadążanie za postępem technicznym
w zakresie nowych technologii konstrukcji nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich, powinniśmy w większym
stopniu niż obecnie włączyć się w europejski nurt badań
związanych z odpowiedzią na najbardziej aktualne, zdefiniowane w dokumentach unijnych wyzwania stojące przed
społecznością naszego kontynentu. Te wyzwania, stanowiące
jednocześnie pola działania dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych, to w szczególności:
• Climate Change: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, których jesteśmy obecnie świadkami, wymaga zahamowanie efektu cieplarnianego poprzez
promocję ekologicznych środków transportu oraz
ograniczanie szkodliwych dla środowiska emisji spalin samochodowych, jak i zanieczyszczeń wydalanych
do atmosfery podczas całego procesu produkcji elementów infrastruktury drogowej;
1
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• Safety & Security: Z naciskiem na to drugie, czyli –

poza oczywistą dla wszystkich koniecznością dbałości
o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – podjęcie również starań o zabezpieczenie systemu transportu przed skutkami zagrożeń zewnętrznych, powstałych w wyniku np. ataków terrorystycznych
(m.in. poprzez hakowanie systemów kontroli ruchu)
lub niekontrolowanych migracji;
• Aging Population: Konieczność dostosowania infrastruktury drogowej i pojazdów komunikacji zbiorowej do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
(przede wszystkim ruchowo), jak i zapewnienie mobilności osobom nie mogącym korzystać z indywidualnych środków transportu.

Nasze prace powinny być również ukierunkowane na
wnoszenie polskiego wkładu w rozwiązywanie problemów
związanych z najbardziej „modnymi” obecnie zagadnieniami badawczymi:
• Smart City: Wymusza konieczność lepszego dostosowania systemu transportu miejskiego do coraz głoś
niej artykułowanych wymagań społeczeństwa, mieszkającego w inteligentnych domach i korzystającego
powszechnie z bezprzewodowych sieci informatycznych;
• V2X Connectivity: Wymaga przygotowania się do
sytuacji, w której coraz więcej automatycznych pojazdów będzie podejmowało samodzielne decyzje
o torze jazdy w wyniku porozumiewania się z inteligentnym centrum zarządzania ruchem, inteligentną
drogą i z innymi pojazdami w swoim sąsiedztwie;
• Urban Sprawl: Wymusza przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy na tereny podmiejskie, m.in. poprzez skuteczniejszą realizację polityki transportu zrównoważonego, w pełnej koordynacji
ze strategią rozwoju przestrzennego, bazującą na zasadzie kształtowania zespołów gęstej zabudowy wielofunkcyjnej.
Udział w projektach unijnych wymaga, by wymienione
powyżej wiodące europejskie zagadnienia badawcze były
uwzględniane również w dziedzinach uznawanych za tradycyjne:
• jeśli nawierzchnie, to ekologiczne i trwałe: ciche, estetyczne, szorstkie, a niepylące, wytwarzane w możliwie największym stopniu z surowców lokalnych,
zdatne do recyklingu, a może nawet pokryte ogniwami fotowoltaicznymi itp.;
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• jeśli konstrukcje inżynierskie, to – poza warunkami

wymienionymi przy nawierzchniach – bardziej odporne na drgania i coraz dotkliwsze klęski żywiołowe
(powodzie, huragany, osuwiska) oraz na ataki terrorystyczne, np. poprzez utrudnianie mocowania ładunków wybuchowych;
• jeśli bezpieczeństwo ruchu, to koncentrowanie się na
czynniku ludzkim (niechronieni użytkownicy dróg,
czynniki rozpraszające uwagę kierowcy, zdolności
percepcyjne uczestników ruchu itp.) i zagadnieniach
współpracy inteligentnej drogi z inteligentnym pojazdem.

Rys. 2. Udział Europy w światowej produkcji przemysłowej

Szeroki zakres zagadnień, niezbędnych obecnie do
uwzględniania w pracach badawczo-projektowych z dziedziny transportu, wymaga tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, w których, poza inżynierami, powinni uczestniczyć
również przedstawiciele nauk przyrodniczych i społecznych.

Innowacyjna gospodarka
Rozwój innowacyjnej gospodarki w Europie utrudnia obserwowane od lat 80. ubiegłego wieku osłabienie działalności
przemysłowej na rzecz rozwoju szeroko rozumianych usług,
co skutkuje wypychaniem krajów europejskich z listy państw
najbardziej uprzemysłowionych przez kraje azjatyckie.
W roku 2012 Chiny wyprzedziły już Stany Zjednoczone,
wytwarzając produkty o wartości 1,91 bln euro, podczas gdy
wartość produkcji wszystkich krajów członkowskich Unii
Europejskiej wynosiła zaledwie 1,75 bln euro [1].

Rys. 3. Innowacyjne technologie w przemyśle motoryzacyjnym

Rys. 1. Zmiany na liście krajów przodujących w wartości produkcji przemysłowej

Udział krajów Unii Europejskiej w światowych inwestycjach przemysłowych obniżył się z 40% w roku 2005 do zaledwie 25% w roku 2013 (rysunek 2a), a wartość inwestycji
zmalała w latach 2003–2013 o 14%, podczas gdy w przypadku krajów Azji Południowo-Wschodniej nastąpił wzrost
aż o 92% (rysunek 2b). Z kolei udział produkcji przemysłowej krajów UE w GDP, zamiast zbliżać się do 20% (celu
ustalonego przez Komisję Europejską), sukcesywnie spada:
z 19,1% w 2000 roku, poprzez 16% w roku 2011, do nieco
powyżej 15% w roku 2013 [1].
Widząc zagrożenie dalszego obniżania się konkurencyjności gospodarek krajów europejskich, Komisja Europejska
w roku 2009 ustaliła wykaz sześciu kluczowych technologii
innowacyjnych [2] obejmujący: innowacyjne procesy produkcyjne, zaawansowane materiały, mikro- i nanoelektro-

Rys. 4. Rozmieszczenie najbardziej innowacyjnych (kolor ciemny) regionów europejskich
Źródło: [3]

nikę, nanotechnologię, fotonikę i biotechnologię przemysłową (rysunek 3). Technologie innowacyjne mają podwyższyć jakość życia Europejczyków, zwiększyć konkurencyjność
europejskiego przemysłu i przyczynić się do wzrostu zatrudnienia (tylko w latach 2008–2012 Europa straciła
3,8 mln miejsc pracy w przemyśle).
Niestety obraz Polski na mapie najbardziej innowacyjnych regionów europejskich (rysunek 4) nie przedstawia się
w sposób imponujący. Poprawy tej sytuacji szukać należy
przede wszystkim w stworzeniu lepszych warunków dla
współpracy polskich naukowców z przemysłem oraz w realizacji postulatów zawartych w pierwszym rozdziale niniejszego artykułu.
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Wykorzystajmy zalecenia profesora Jerzego Buzka, byłego
Prezydenta Parlamentu Europejskiego, który w październiku
2013 roku podczas obrad V Szczytu Europejskiego mówił:
„Czterema priorytetowymi obszarami innowacyjności są: rozwój sześciu kluczowych technologii innowacyjnych (KET),
rola przemysłu w definiowaniu zagadnień badawczych współfinansowanych przez UE, modernizacja systemu edukacji
i harmonijny rozwój europejskiej infrastruktury transportowej.
KET stanowią idealne wsparcie dla realizacji ambitnych celów
przemysłu europejskiego (dodam, że również polskiego –
J.M.): przyspieszenia wzrostu gospodarczego i ożywienia rynku pracy, popchnięcia Europy w kierunku osiągnięcia światowego przywództwa, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” [1].

Innowacyjne badania i technologie
Innowacyjność staje się obecnie warunkiem niezbędnym dla
uzyskania finansowania prowadzonych badań z funduszy europejskich. Nowatorskie podejście do rozwiązywania analizowanych problemów prześledźmy tu na przykładzie działań
podejmowanych w zakresie przeciwdziałania aktualnie największemu zagrożeniu globalnemu, jakim jest ocieplanie się
klimatu Ziemi, koncentrując się na zagadnieniu ograniczania
emisji gazów cieplarnianych poprzez promocję mobilności
zrównoważonej na terenach zurbanizowanych.
Zagrożenia dla świata wynikające z nasilających się
ostatnio efektów zmian klimatycznych dostrzega również
Kościół. W swojej ubiegłorocznej encyklice „Laudato si”
papież Franciszek pisze: „Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną
część procesów rozwojowych i nie może być rozpatrywana
oddzielnie”. W swoich rozważaniach natury etycznej i duchowej nawołuje do zmiany naszego stylu życia i konsumpcji, gdyż liczne badania naukowe pokazują, że globalne
ocieplenie jest wynikiem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, za którą odpowiada człowiek.
Zmiany klimatyczne
Opracowany przez Wernera (rysunek 5) wykres anomalii
temperaturowych wskazuje na gwałtowne ocieplenie się
klimatu w ostatnich latach. Chociaż letnie temperatury
w Europie w całym XX wieku nie różniły się znacznie od
średniej z wieków I, II, VIII i X naszej ery, to w okresie
ostatnich trzydziestu lat (1986–2015) wzrosły aż o 1,3
stopnia, przy czym najwyższe temperatury odnotowano
w latach 2003, 2010 i 2015 [4].

Rys. 5. Rekonstrukcja letnich anomalii temperaturowych na obszarze Europy
Źródło: J.P. Werner / EuroMed2k
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Rys. 6. Prognoza zagrożeń klimatycznych

Wprawdzie przedstawione na rysunku 6 obszary najbardziej narażone (kolor czerwony) na powodzie lub susze
na szczęście nie obejmują Polski [4], ale projektując drogowe obiekty inżynierskie, musimy liczyć się z częstszym występowaniem wiatrów huraganowych i krótkotrwałych
ulew.
Eko-mobilność
Eko-mobilność obejmuje działania podejmowane w celu
zwiększenia udziału podróży dokonywanych w sposób
minimalizujący zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
Może to być zarówno nowa metoda nakłaniania kierowców do ograniczania korzystania z samochodu w podróżach
miejskich, ułatwienia w korzystaniu z pojazdów o napędzie
alternatywnym, jak i promocja ruchu rowerowego czy ułatwienia w pokonywaniu większych odległości pieszo.
Inteligentny konsultant wyboru środka transportu
(Smart Eco-travel Planner)
Swoją ideę inteligentnego konsultanta wyboru środka transportu (Smart Eco-travel Planner) przedstawiłem już w TMiR
[5] w numerze lutowym z roku 2014. Przypomnę tu tylko,
żemoją koncepcję inteligentnego konsultanta wyboru środka transportu (SEP) różnią od stosowanych obecnie cztery
cechy podstawowe:SEP będzie działał w oparciu o ściśle
spersonalizowany portal internetowy; SEP koncentrować się
będzie na ekologicznym aspekcie wyboru środka transportu;uczestnicy programu będą nagradzani za proekologiczne
zachowania komunikacyjne; SEP jest z założenia inwestycją
samofinansującą się.
W Birmingham [6] problem nadmiaru ilości spalin próbuje się rozwiązać do roku 2020, poprzez utworzenie w centrum miasta Strefy Czystego Powietrza, do której wjazd
starych, najbardziej zanieczyszczających środowisko pojazdów będzie niemożliwy. W celu zorientowania się, jak wielu pojazdów ograniczenia te miałyby dotyczyć, zainstalowany w lutym br. system kamer będzie zbierał dane o pojazdach przez rok, poczynając od kwietnia.
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Pojazdy o napędzie alternatywnym
Pomimo stosunkowo wysokiej ceny pojazdy o napędzie
elektrycznym stają się coraz bardziej popularne. Według raportu JRC [6] Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
popularność pojazdów elektrycznych będzie rosła, gdyż
ponad 80% kierowców europejskich przejeżdża dziennie
mniej niż 65 km, na co wystarcza jedno krótkie ładowanie
baterii. Najnowsza generacja pojazdów Tesla ma już zasięg
dochodzący do 500 km bez ładowania baterii. Elektryczny
samochód osobowy zużywa średnio 186 WH/km, co oznacza, że poza brakiem spalin, pojazdy elektryczne charakteryzuje o połowę wyższa, niż w przypadku pojazdów spalinowych, efektywność energetyczna.
Godnym szerszego upowszechnienia (również w Polce)
rozwiązaniem jest uruchomienie miejskiego systemu wynajmu elektrycznych samochodów, działającego na podobnej
zasadzie jak polskie wypożyczalnie miejskich rowerów. O systemie amsterdamskim pisałem już wcześniej [7]. Jeszcze lepiej rozwinięty system o nazwie Autolib działa od grudnia
2011 r. w Paryżu (fot. 1). W lipcu 2014 roku flota elektrycznych samochodów Bollore Bluecars liczyła ponad 2500 pojazdów, które od uruchomienia systemu przejechały już łącznie ponad 30 mln km. 155 tysięcy zarejestrowanych użytkowników miało do dyspozycji ponad 4000 punktów
ładowania, rozmieszczonych na całym obszarze miasta. Poza
Paryżem system Autolib działa we Francji jeszcze w Lyonie
(od 2013 roku) i w Bordeaux (od 2014).
Korzystanie z systemu Autolib wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej wynoszącej 144 € za rok oraz płacenia 5 € za
każde pół godziny korzystania z samochodu. Każdorazowo
pojazd musi być odstawiony na dowolnie wybrany punkt
wynajmu. Z punktów ładowania baterii korzystać mogą
również pojazdy prywatne, po uprzednim wniesieniu opłaty
rejestracyjnej wynoszącej 180 €/rok dla samochodów i tylko
15 €/rok dla elektrycznych motocykli. Abonament ten
umożliwia ładowanie baterii przez czas nie dłuższy niż 2,25
godz., nie częściej niż 2 razy dziennie. Koszt ewentualnego
doładowania dodatkowego wynosi 6 € za każde pół godziny.
Nowością na rynku pojazdów 0-emisyjnych jest napędzana ogniwami wodorowymi Toyota Mirai (fot. 2), która
w lutym br. ukończyła z pełnym sukcesem w ciągu 107 dni
(również z temperaturą minus 20°C), liczący 100 tysięcy
km europejski test drogowy. Zaletą samochodów napędzanych wodorem (w porównaniu z pojazdami elektrycznymi)
jest czas tankowania wynoszący zaledwie 3 minuty, co wystarcza na przejechanie około 250 km.
Ruch rowerowy
W ostatnich latach, dzięki ogólnokrajowemu programowi
rozwoju infrastruktury rowerowej i uruchomieniu w wielu
miastach rowerów miejskich, rower staje się coraz bardziej
powszechnym narzędziem realizacji podróży obligatoryjnych. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 [8] wykazało, że
w Warszawie udział rowerów w realizacji przemieszczeń niepieszych wzrósł do 3,8%, wobec 0,6% w roku 1998. Wprawdzie
postęp jest widoczny, ale daleko nam jeszcze do Kopenhagi czy
Amsterdamu, uważanych za miasta rowerowe.

Fot. 1. Stacja ładowania baterii systemu Autolib w Paryżu

Fot. 2. Toyota Mirai przy dystrybutorze wodoru

Fot. 3. Amsterdam 1973
– pierwsza „niedziela
bez samochodu”

W Amsterdamie też jeszcze nie tak dawno w śródmieściu
królowały samochody. Dopiero w roku 1973, w obliczu kryzysu paliwowego zorganizowano pierwszą „niedzielę bez samochodu” [9]. Wtedy to po raz pierwszy z ulicami centrum
miasta zawładnęli rowerzyści… i jeźdźcy (fot. 3).
Od tej pory mieszkańcy polubili ciszę i czyste powietrze,
i wywierając presję na władze miasta, doprowadzili do
zmian (fot. 4 i 5), dzięki którym Amsterdam stał się bardziej przyjazny nie tylko rowerzystom, ale i licznie odwiedzającym miasto turystom.
Obecnie metryczka Amsterdamu jako miasta rowerowego przedstawia się już w sposób imponujący (tab. 1):
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Tabela 1
Charakterystyka zrównoważonego transportu w Amsterdamie
Liczba rowerów w Amsterdamie

Ok. 800 000. 63% mieszkańców używa roweru
codziennie

Liczba samochodów w Amsterdamie

263 000

Modal split

32% rowery, 22% samochód, 16% transport
zbiorowy. W centrum 48% ruchu to rowerzyści

Długość ścieżek rowerowych

500 km

Długość ulic w strefie 30 km/h

900 km

Liczba wypożyczalni rowerów

35

Liczba sklepów/warsztatów rowerowych

157

Procent dzieci zdających egzamin ze znajo90%
mości przepisów ruchu drogowego
Procent dzieci zdających egzamin z jazdy
w ruchu drogowym

70%

Liczba wyznaczonych przez miasto miejsc
parkingowych dla rowerów

Stojaki rowerowe: 250.000
Miejsca strzeżone płatne: 13.000
Miejskie parkingi bezpłatne: 4.000

Wobec trwającej obecnie w Polsce dyskusji odnośnie celowości wprowadzenia karty rowerowej warto zauważyć
wysokie uczestnictwo dzieci w kursach uczących właściwego zachowania rowerzysty w ruchu miejskim.
Projektując infrastrukturę rowerową w miastach polskich, musimy brać pod uwagę nowe trendy. Coraz większym powodzeniem, szczególnie wśród osób starszych, cieszą się rowery elektryczne (fot. 6 i 7), które znacznie ułatwiają pokonywanie wzniesień.
Rowery coraz częściej, szczególnie w strefach miasta
niedostępnych dla pojazdów samochodowych, będą służyły
do przewozu towarów w systemie „last-mile delivery”.
W wielu miastach spotyka się również, wprawdzie tylko
sporadycznie, osoby korzystające z segway’ów, które np.
w Berlinie, Wiedniu czy w Lund (fot. 8) wykorzystywane są
m.in. do zwiedzania centrów miast objętych strefą ruchu
pieszego.
Chodniki ruchome
Do wyboru nóg jako środka transportu w zatłoczonych
pojazdami centrach miast mogłaby zachęcić budowa
szybkich chodników ruchomych. Nie jest to idea nowa.
Pierwszy na terenie Europy chodnik ruchomy cieszył się
dużym powodzeniem podczas Wystawy Światowej zorganizowanej w Paryżu w roku 1900 (fot. 9). Dwukierunkowy
chodnik ruchomy o długości 3,5 kilometra miał dwa
umieszczone obok siebie podesty drewniane, poruszające się z prędkością 8 km/h. W wyznaczonych miejscach
wchodziło się na niego z równoległego chodnika poruszającego się z prędkością 4 km/h.
Z trudno wytłumaczalnych powodów sukces paryski
do dzisiaj nie został nawet powtórzony. Wprawdzie w drugiej połowie ubiegłego wieku chodniki ruchome rozpowszechniły się głównie na wielu dworcach lotniczych i na
terenie centrów handlowych, ale były to z reguły krótkie
odcinki poruszające się z prędkością zaledwie 3 km/h.
Pierwszą próbą powrotu do idei szybkiego chodnika ruchomego było uruchomienie w roku 2002 na stacji paryskiego metra chodnika poruszającego się z prędkością
9 km/h (fot. 10).
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Fot. 4. Ulica Amsterdamu przed zmianą organizacji ruchu

Fot. 5. Ulica Amsterdamu po zmianie organizacji ruchu

Rys. 7. Czyńmy starania, by również polskie miasta mogły tym logiem się promować

Fot. 6. Rowery elektryczne stają się coraz lżejsze i tańsze
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Fot. 7. Rower elektryczny do przewozu zarówno dzieci jak i towarów

W tym przypadku wyższą prędkość uzyskano dzięki zastosowaniu sekcji o prędkości zmiennej (rysunek 8), przyspieszającej przy wejściu na chodnik z prędkości 2,2 km/h
do 9 km/h. Tak więc chodnik o długości 200 metrów składa się z trzech sekcji: przyspieszającej o długości 10 m,
szybkiej, poruszającej się z prędkością 9 km/h o długości
180 m i, umożliwiającej bezpieczne zejście z chodnika, sekcji
zwalniającej o długości również 10 m. Podobne rozwiązanie
proponuje w swoim zgłoszeniu patentowym pt. „Szybki ruchomy chodnik z odcinkiem przyspieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia” dr inż.
Czesław Pypno z Politechniki Śląskiej.
Prawdziwie interesujący jest jednak dopiero, znajdujący
się obecnie w fazie wstępnej, projekt realizacji chodnika ruchomego o prędkości rzędu 25 km/h. Pomysł polega na
wykorzystaniu do tego celu centralnego odcinka przestarzałej, obwodowej linii żółtej londyńskiego metra. Wejście
na chodnik miałoby się odbywać z istniejących pawilonów
stacyjnych (fot. 11) po trzech poruszających się obok siebie
pasach o prędkościach 5, 10 i 15 km/h. W tunelu następowałoby przejście z pasa o prędkości 15 km/h na dwa kolejne
pasy poruszające się z prędkością 20 i 25 km/h. Najszybszy
pas ruchu byłby wyposażony w siedzenia (fot. 12), a idąc po
nim osiągałoby się prędkość około 30 km/h, czyli większą
niż funkcjonujące tam obecnie metro, poruszające się ze
średnią prędkością 27 km/h.
Idea to niezwykle ciekawa, aczkolwiek należy zauważyć,
że na powyższej ilustracji popełniono błąd. Zielony chodnik
poruszać się ma z prędkością 9 mil/h (czyli ok. 15 km/h) i nie
byłoby możliwe bezpośrednie zejście z niego do usytuowanych wewnątrz tunelu punktów gastronomicznych. Loka
lizacja tego rodzaju usług możliwa byłaby jedynie w strefie
stacyjnej, gdzie skrajny chodnik porusza się z prędkością
5 km/h. Błąd ten nie dyskwalifikuje jednak pomysłu. Proje
ktanci z NBBJ szacują, że przepustowość chodnika wynosi
55 tysięcy osób/h, a więc ponad dwukrotnie więcej niż obecnie w godzinie szczytu korzysta z linii żółtej.
Dla większości osób wystarczającą zachętą do częstszego poruszania się na większe odległości po centrum miasta
byłaby sieć chodników ruchomych o prędkości 10 km/h –
co w przypadku poruszania nogami dawałoby prędkość
rzędu 15 km/h, a więc porównywalną z prędkością środ-

Fot. 8. Grupa z przewodnikiem zwiedzająca Lund

Fot. 9. Chodnik ruchomy na Wystawie Światowej w Paryżu. W tle oddana wtedy do użytku
wieża Eiffla

Fot. 10. Szybki chodnik ruchomy na stacji metra Montparnasse – Bienvenue w Paryżu

ków komunikacji miejskiej. Chodniki ruchome trzypasowe,
o zmniejszonej dla zapewnienia większego bezpieczeństwa
prędkości (3,3; 6,6 i 10 km/h) wymagałyby przeznaczenia na
to urządzenie pasa terenu o szerokości około 4 m w jednym
kierunku. Prowadzone byłyby, dla większej wygody, w poziomie terenu, na odcinkach rzędu 200–300 m, pomiędzy
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Fot. 12. Szybki chodnik w tunelu metra

Rys. 8. Schemat funkcjonowania chodnika ruchomego o zmiennej prędkości

skrzyżowaniami z niezbędnymi trasami ruchu kołowego.
Prawdopodobnie ze względów technicznych wymagane
byłoby ich zadaszenie (optymalne prowadzenie w podcieniach budynków), aczkolwiek przykład paryski sprzed ponad wieku wskazuje, że umiano już wtedy to urządzenie
przynajmniej przed deszczem zabezpieczyć.

Podsumowanie
Profesor Marek Kwiek ostrzega [10], że alternatywą dla
szerszego włączenia się polskiej nauki w obieg międzynarodowy jest stagnacja i biedowanie. Unijne priorytety badawcze w dziedzinie transportu, podobnie jak w innych obszarach wiedzy, powinny być więc włączane do programów
nauczania i objęte systemem grantów NCN-u i NCBiRu.
Z kolei udział polskich naukowców w pracach zespołów
międzynarodowych powinien być premiowany stażami zagranicznymi i atrakcyjnym wynagrodzeniem w kraju, gdyż
projekty bardziej ambitne wymagają wyższych kwalifikacji, większego zaangażowania i czasu na samokształcenie.
Należy zwalczać zawarte w warunkach uczestnictwa w europejskich projektach badawczych ograniczenia wysokości
zarobków polskich partnerów, gdyż jest to – wierzę, że

Fot. 11. Wejście na szybki chodnik ruchomy w londyńskim metrze
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w sposób niezamierzony – narzędzie drenażu mózgów, którego efekty w niektórych dziedzinach wiedzy są już nazbyt
widoczne.
Nie może być tak, że polski uczestnik badań, nawet
jeśli kieruje projektem, otrzymuje wynagrodzenie godzinowe kilkakrotnie mniejsze od swoich zagranicznych
partnerów, a uczestnicząc w konferencjach naukowych,
musi płacić te same co oni wysokie koszty uczestnictwa.
Nawet gdyby poprawa tej sytuacji wymagała zwiększenia
polskiej składki na fundusz unijnych programów badawczych, mogłoby to się okazać dla nas opłacalne. Wzrost
zainteresowania polskich naukowców udziałem w projektach międzynarodowych (obecnie bardziej opłacalne są
krajowe projekty komercyjne), poza korzyściami merytorycznymi, oznaczałby zwiększenie stopy zwrotu zainwestowanych środków.
Wierząc mimo wszystko w entuzjazm polskich wynalazców, zwracam uwagę na to, że wszystkie z wymienionych w artykule innowacji technicznych wymagają dalszych udoskonaleń, stanowiąc wdzięczne pole do popisu dla
polskich naukowców i licznych małych, prywatnych firm
skupiających zdolnych inżynierów, dla których wprowadzenie na rynek światowy konkurencyjnego produktu byłoby
dużym sukcesem komercyjnym.
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Rozwój kolejowych, regionalnych
połączeń transgranicznych
w Polsce1

Streszczenie: Rozwój regionalnych, transgranicznych połączeń kolejowych w Europie Zachodniej stanowi istotny czynnik wzrostu
ekonomicznego oraz ważny aspekt integracji europejskiej. Koleje regionalne łączące sąsiadujące państwa nie tylko stanowią dopełnienie
głównego systemu transportowego kontynentu, ale stanowią istotny wkład w rozwój ekonomiczny obszarów nadgranicznych. Polska
w okresie transformacji i integracji europejskiej po roku 1989 doświadczała bardzo wielu zmian w zakresie kolejowych połączeń transgranicznych. Znoszenie wiz do państw sąsiednich, likwidacja granicy
celnej czy wreszcie przystąpienie do strefy Schengen walnie przekładały się na funkcjonowanie połączeń. Obecnie realny wpływ posiada
regionalna i państwowa polityka transportowa, a także dążenia przewoźników do pozyskiwania nowych klientów. Główną barierą są przepisy odnośnie ruchu kolejowego. Nadal potencjał kolei w obsłudze
połączeń transgranicznych nie jest w pełni wykorzystany. Znamienny
jest fakt, że połączenia z krajami bałtyckimi, mimo politycznej wagi
projektu Rail Baltica, nie funkcjonują dobrze. Artykuł prezentuje
przemiany w zakresie regionalnych, kolejowych połączeń transgranicznych w latach 1990–2016, przedstawiając je w odniesieniu do
połączeń dalekobieżnych.
Słowa kluczowe: koleje regionalne, współpraca transgraniczna, integracja europejska

Wprowadzenie
Polska w okresie transformacji ustrojowej doświadczyła
wpierw zniesienia wiz do Niemiec w 1991 roku. W 2004
zniknęła między Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją
i Litwą granica celna. Trzy lata później przystąpienie do
strefy Schengen zaowocowało zniesieniem kontroli granicznej na wyżej wymienionych granicach. Równocześnie
wstąpienie do Schengen zaowocowało zaostrzeniem rygorów wizowych we wzajemnych relacjach krajów Schengen
z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Jednocząca się Europa stwarza nowe szanse dla rozwoju regionalnego obszarów nadgranicznych. Transport
publiczny, w szczególności transgraniczne, regionalne
połączenia kolejowe wydają się nadal niewykorzystanym
potencjałem w kreowaniu spójności regionów trans
granicznych. Wprawdzie od początku transformacji
ustrojowej obserwuje się wzrost liczby połączeń kolejowych na granicy z Niemcami i Czechami – przy czym
wzrost ten osiągany jest właśnie dzięki połączeniom regionalnym – to sytuacja na pozostałych granicach Polski
ulega pogorszeniu. Niszę rynkową pozostawioną przez
1
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kolej zagospodarowują przewoźnicy autobusowi (por.
[4]) oraz indywidualna motoryzacja. Kolej regionalna,
aby odzyskać należny udział w siatce połączeń, musi wypracowywać atrakcyjne i stabilne rozkłady jazdy oraz
specjalne oferty taryfowe, odchodząc od dotychczasowych taryf transgranicznych, regulowanych umowami
międzynarodowymi.

Metodyka opracowania
Artykuł prezentuje zmiany w siatce połączeń kolejowych
na obszarze Polski, w latach 1989–2016. Szczegółowe
analizy dla poszczególnych kolejowych przejść granicznych wykonane zostały dla lat 1991–2016 w okresach
pięcioletnich. W celu analizy sieci połączeń kolejowych
wykorzystane zostały informacje z Sieciowych Rozkładów
Jazdy Polskich Kolei Państwowych, a następnie spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe. Uzupełnienie stanowiły informacje dotyczące rozkładu jazdy dla linii zarządzanej
przez spółkę UBB Polska, dla linii nr 311 będącej w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
W analizie przyjęto rozkłady jazdy obowiązujące w sezonie letnim.
W związku z ograniczonym dostępem do danych archiwalnych, ograniczono się do analizy planowanej w rozkładach jazdy siatki połączeń, nie ustosunkowując się do faktycznie wykonywanych połączeń. Przykładowo, w momencie powstawania artykułu trwała dyskusja o projekcie
połączeń Berlin Lichtenberg–Toruń Główny przez Kostrzyn
nad Odrą, Gorzów Wielkopolski, Krzyż i Piłę. Połączenie
to jednak nie zostało uwzględnione w rozkładzie jazdy.
Podobnie sprawa wyglądała z ekspresem regionalnym łączącym Berlin Lichtenberg z Wrocławiem Głównym przez
Chociebuż, Zasieki i Legnicę, kursującym pod marką
„Pociąg do kultury”. Należy nadmienić, iż nietrwałość
transgranicznej oferty regionalnej stanowi jedną z większych barier utrudniających osiągnięcie sukcesu. Mieszkańcy
sąsiadujących regionów nie są w stanie wyrobić sobie przyzwyczajeń komunikacyjnych. Powszechną praktyką z ostatnich lat jest planowanie połączeń międzynarodowych bez
ich uruchomienia w momencie wdrożenia rozkładu jazdy,
ewentualnie odwołanie ich w trakcie obowiązywania rozkładu jazdy.
W artykule dokonano subiektywnego podziału kategorii pociągów pasażerskich przekraczających granice
państwa. Podział ten zakłócają różnice w systemach kategorii pociągów w państwach ościennych oraz zachodzące
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ewolucje nazewnictwa. Kreując podział przedstawiony
w tabeli 1, starano się mieć na uwadze funkcjonale znaczenie połączeń.

Rola kolei w obsłudze ruchu międzynarodowego
Państwowa statystyka charakteryzująca ruch transgraniczny nie jest prowadzona w sposób ciągły ani systemowy.
Dane są zbierane i udostępniane w sposób różny. Podział
liczby podróżnych przekraczających granice na poszczególne środki transportu publicznego publikowany jest
od 2004 roku w wartościach dla wszystkich granic kraju
łącznie, a od 2006 w rozbiciu na poszczególne granice.
Ponadto statystyka publiczna nie rozróżnia międzynarodowych przewozów kolejowych dalekobieżnych i regionalnych. Niemniej, dane pozwalają na uchwycenie pewnych
tendencji (rysunek 1).
Od kilkunastu lat na wszystkich kolejowych granicach
spada liczba podróżnych (rysunek 2, rysunek 3). Jest to
naturalna konsekwencja wzrostu poziomu motoryzacji
oraz ograniczania, czasowego lub całkowitego zawieszania połączeń kolejowych. Drugim problemem są nieatrakcyjne cenowo taryfy międzynarodowe – bilet w bezpośredniej relacji jest znacząco (nawet kilkukrotnie) droższy
od sumy cen biletów krajowych. Zdarzają się również
przewoźnicy regionalni (np. Koleje Śląskie), którzy nie
honorują biletów zakupionych w taryfie międzynarodowej. Problem przez lata rozwiązywano w sposób doraźny
– wprowadzając bilety z na odcinek transgraniczny, bądź
– na dłuższych trasach – limitowane oferty specjalne (np.
SparDay, SparNight, EuropaSpezial), tym niemniej prawie zawsze tańsze przejechanie pociągiem przez granicę
kraju wiązało się dla pasażera z dodatkowymi utrudnieniami, co w sposób naturalny motywowało do wyboru
środka transportu.
Wzrost liczby pasażerów obserwowany jest tylko na
dwóch granicach – z Białorusią (turystyka zakupowa) oraz
z Niemcami, gdzie oferta połączeń ulega systematycznej
poprawie, a oferty taryfowe konstruowane są w sposób niwelujący problem granicy. Najbardziej atrakcyjną ofertą
z punktu widzenia pasażerów jest włączenie całej trasy
transgranicznej oraz komunikacji miejskiej Szczecina w regionalny system taryfowy Berlina i Brandenburgii (por.
[4]). Ponadto na pograniczu Polski, Niemiec i Czech funkcjonuje od 2004 roku transgraniczna taryfa regionalna (bilet „Euro–Nysa–Ticket”) obejmująca nie tylko kolej, ale
również miejską i regionalną komunikację autobusową
oraz tramwajową [1].
Kolejowe przejścia graniczne
Na rysunku 4 zaprezentowano kolejowe przejścia graniczne z ruchem pociągów pasażerskich funkcjonujące w latach 1991–2016. Przy czym w kategorii przejść granicznych uwzględniono nie tylko fizycznie istniejące przejścia,
ale wszystkie miejsca na sieci kolejowej, gdzie pasażerowie mają możliwość w kursach handlowych przejechać
przez granicę. Kolorem czarnym oznaczono przejścia,
na których w latach 1991–2016 ruch pociągów pasażer-
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Tabela 1
Podział pociągów międzynarodowych na potrzeby badań
Oznaczenie

Kategorie pociągów

A

Pociągi osobowe, przyspieszone, Regio, RegionalBahn, UBB

B

Pociągi pospieszne dzienne, InterRegio, RegioExpress

C

Pociągi ekspresowe, EuroCity, Intercity

D

Pociągi nocne pospieszne z wagonami z miejscami do siedzenia, kuszetkami
oraz sypialnymi

E

Pociągi nocne zestawione wyłącznie z wagonów sypialnych i kuszetek

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Udział poszczególnych środków transportu publicznego w obsłudze ruchu międzynarodowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (dane są prowadzone przez GUS od 2004 r.)

Rys. 2. Liczba pasażerów kolei w ruchu międzynarodowym w podziale na państwa (w tysiącach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (dane są prowadzone przez GUS od 2006 r.)

Rys. 3. Liczba pasażerów samochodów osobowych w ruchu transgranicznym (w tysiącach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (po wejściu Polski do strefy Schengen zaniechano zbierania danych na granicach wewnątrzunijnych)
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Rys. 4. Kolejowe przejścia graniczne w latach 1991–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [11], rozkładów jazdy oraz materiałów autorów

skich prowadzony był nieprzerwanie (zaledwie 8 przejść).
Kolorem czerwonym – przejścia funkcjonujące po 1991
roku, na których ruch pociągów pasażerskich zawieszono (11 przejść), natomiast kolorem zielonym – przejścia otwarte po 1991 roku, funkcjonujące do 2016 roku
(12 przejść).
Na szczególną uwagę na sieci kolejowej zasługują dwa
miejsca: Głuchołazy (granica polsko-czeska) oraz
Krzewina Zgorzelecka (granica polsko-niemiecka). Na linii Šumperk–Jesenik–Karniów pociągi już znacznie wcześniej, na mocy podpisanych porozumień, przejeżdżały
tranzytowo przez Głuchołazy, gdzie zmieniały kierunek
jazdy, ale dopiero od 2006 roku mają tam postoje handlowe. Problem przejazdu przez Polskę uruchomionych od
2002 roku pociągów relacji Chociebuż–Goerlitz–Krze
wina Zgorzelecka–Żytawa, rozwiązano poprzez wprowadzenie na peronie kontroli paszportowej dla pasażerów
tranzytowego pociągu [10].
Ruch pociągów pasażerskich na poszczególnych granicach w wybranych latach autorzy przedstawili w formie
graficznej (rysunek 5) oraz tabelarycznego zestawienia relacji pociągów (tabela 2). Ujęcie wieloletnie doskonale pokazuje kierunki przemian w kolejowym pasażerskim ruchu
międzynarodowym. Charakterystyczny jest kontrast pomiędzy wschodnimi i zachodnimi granicami kraju. Jedno
cześnie widać, jak uboga jest dzienna oferta międzynarodowa – pociągi najwyższej kategorii to zaledwie kilka w skali
kraju (od 7 do 10 par), pociągi pospieszne – początkowo
relatywnie więcej (w badanych latach do 20 par), obecnie
zaniknęły zupełnie. Najliczniejszą kategorią pociągów międzynarodowych są pociągi regionalne, których liczba wzrasta z początkowych 10 aż do 132 par. Rozwój rynku lotniczego doprowadził natomiast do marginalizacji znaczenia
nocnych pociągów z wagonami sypialnymi i miejscami do
leżenia.

W 2016 roku ruch pasażerski prowadzony jest tylko
do 5 krajów. Z powodu przedłużającej się modernizacji –
trwającej od 2013 roku – trasy Rail Baltica nie można
dojechać pociągami na Litwę, a od 2012 roku nie wykorzystuje się również normalnotorowego połączenia kolejowego do obwodu Kaliningradzkiego w Rosji. Problemy
z finansowaniem połączeń międzynarodowych doprowadziły do likwidacji połączeń do Grodna. Nie jest też wykorzystywany potencjał szerokiego toru ze Lwowa do
Przemyśla, chociaż przewoźnicy autobusowi uruchamiają
coraz więcej regularnych połączeń. Pomimo odbudowy
w 2011 roku mostu na Popradzie w Nowym Sączu, po
powodzi w lecie 2010 roku, nie przywrócono już ruchu
pociągów międzynarodowych przez Muszynę. Generalnie
na granicy z państwami byłego ZSRR oraz ze Słowacją
otwierane przejścia kolejowe po kilku lub kilkunastu latach funkcjonowania zazwyczaj zamykano. Obecnie
utrzymywany na tych granicach pasażerski ruch kolejowy
ma charakter jedynie symboliczny.
Zupełnie odmiennie prezentuje się sytuacja na granicy
z Niemcami oraz z Republiką Czeską, gdzie udaje się
utrzymać istniejące, a nawet tworzone są nowe możliwości
przejazdu przez granicę. W 2008 roku wybudowano
1,5 km linii od strony Niemiec, tworząc stację Świnoujście
Centrum, a w 2010 roku po rocznych pracach modernizacyjnych, realizowanych z pomocą środków unijnych, odremontowano trasę ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc i uruchomiono pociągi do czeskiego Harrachova. Na marginesie
– wyżej wspomniane odcinki sieci kolejowej nie są zarządzane przez PKP PLK SA; w pierwszym przypadku zarządcą jest UBB Polska Sp. z o.o., w drugim – Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ponadto w 2015 roku
udało się przywrócić ruch pociągów pasażerskich na granicy czeskiej w Chałupkach, Cieszynie (po 3 latach przerwy)
oraz na granicy niemieckiej w Zgorzelcu (po kilku miesiącach przerwy).
Brak atrakcyjnej oferty międzynarodowej to w dużej
mierze pokłosie braku systemowego rozwiązania ich finansowania. Jest to problem kompetencyjny – zarówno
ministerstwo, jak i regiony dofinansowują połączenia
transgraniczne. Środki ministerialne pozwalają na dofinansowanie jedynie niewielkiej – w rzeczywistości coraz
mniejszej – liczby połączeń, a samorządy województw
również niechętnie przyjmują na siebie dodatkowe obciążenia. Na to nakładają się bariery natury technicznej, organizacyjnej i prawnej, które właściwie nie występują
w transporcie drogowym. Wszystko to znacząco ogranicza konkurencyjność kolei, jak i zniechęca władze regionalne do intensyfikacji działań na rzecz siatki połączeń
transgranicznych.

Możliwości rozwoju połączeń transgranicznych wewnątrz
Unii Europejskiej
Choć transport publiczny łączący regiony i miasta po obu
stronach granic wewnętrznych stanowi ważny czynnik integrujący gospodarki i społeczności lokalne, to jednak rozwój połączeń transgranicznych nie odbywa się wszędzie
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Rys. 5. Liczba par pociągów pasażerskich na przejściach granicznych w latach 1991–2016 (Objaśnienia kategorii pociągów (A–E) w tabeli 1).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sieciowych Rozkładów Jazdy Pociągów (1991–2012), materiałów spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz materiałów autorów
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Tabela 1
Zestawienie relacji międzynarodowych pociągów dziennych w latach 1991–2016 w sezonie letnim
Rok

Pociągi osobowe, przyspieszone, Regio, RegionalBahn, UBB (kat. A)

1991

Sokółka – Wilno, Muszyna – Plaveć (2x), Zebrzydowice – Petrovice (3x), Międzylesie – Lichkov (3x) – łącznie 10 par

1996

Terespol – Brześć (3x), Zagórz – Chyrów (2x), Zwardoń – Ćadca / Skalite (6x), Cieszyn – Czeski Cieszyn (5x), Zebrzydowice – Petrovice (4x), Racibórz / Chałupki – Bogumin (4x),
Międzylesie – Lichkov (2x), Wałbrzych – Mezimesti (3x), Leszno / Głogów / Żary – Forst (2x), Zielona Góra / Czerwieńsk – Guben (3x), Poznań – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn – Berlin
(9x), Szczecin – Andermunde (5x), Szczecin – Pasewalk (4x) – łącznie 53 pary

2001

Kuźnica B. – Grodno (4x), Terespol – Brześć (4x), Brześć – Czeremcha, Chełm – Jagodin, Zagórz – Chyrów (2x), Sanok – Koszyce, Sanok – Humenne, Krynica – Plaveć (2x), Zwardoń
– Ćadca (7x), Cieszyn – Czeski Cieszyn (6x), Zebrzydowice – Petrovice (2x), Racibórz / Chałupki – Bogumin (4x), Wałbrzych – Mezimesti (2x), Żary – Forst (2x), Zielona Góra – Guben
(2x), Zielona Góra – Frankfurt nad Odrą , Poznań – Frankfurt nad Odrą, Rzepin – Frankfurt nad Odrą (2x), Kostrzyn – Berlin (17x), Szczecin – Andermunde (7x), Szczecin – Berlin,
Szczecin – Pasewalk (8x) – łącznie 78 par

2006

Kuźnica B. – Grodno (3x), Białystok – Grodno, Terespol – Brześć (5x), Wysokolitowsk – Czeremcha (2x), Sanok – Chyrów (2x), Krynica – Plaveć (2x), Zwardoń – Żylina / Skalite (3x),
Bielsko-Biała – Czeski Cieszyn (2x), Katowice – Czeski Cieszyn, Cieszyn – Czeski Cieszyn, Zebrzydowice – Petrovice (2x), Katowice – Bogumin (2x), Jesenik – Krnov (2x), Międzylesie
– Lichkov, Chociebuż – Goerlitz – Żytawa (17x), Zgorzelec – Goerlitz, Wrocław – Goerlitz(4x), Żagań – Forst (2x), Poznań – Frankfurt nad Odrą (3x), Kostrzyn – Berlin (17x), Szczecin –
Andermunde (7x), Świnoujście – Berlin, Szczecin – Hagenow (6x), Szczecin – Neubrandengurg – Schwerin (2x) – łącznie 89 par

2011

Kuźnica B. – Grodno (3x), Terespol – Brześć (3x), Wysokolitowsk – Czeremcha (2x), Zwardoń – Ćadca (3x), Kraków – Bogumin, Katowice – Bogumin (2x), Opole / Wrocław –
Bogumin, Jesenik – Krnov (3x), Kłodzko – Usti nad Orlicą / Pardubice / Czeska Trzebowa (4x), Jelenia Góra / Sędzisław – Trutnov (3x), Korzenov / Harrachov – Szklarska Poręba /
Jelenia Góra (5x), Chociebuż – Goerlitz – Żytawa (17x), Legnica – Forst (2x), Żagań – Forst, Poznań – Frankfurt nad Odrą (2x), Kostrzyn – Berlin (17x), Szczecin – Andermunde (7x),
Szczecin – Berlin, Szczecin – Lubeka (6x), Szczecin – Neubrandengurg / Schwerin (3x), Świnoujście – Strausland (9x), Świnoujście – Wolgast / Zussow (18x), Świnoujście – Seebad
(4x) – łącznie 116 par

2016

Terespol – Brześć (3x), Zwardoń – Żylina (4x), Katowice – Bogumin (2x), Racibórz – Bogumin (2x), Lipova Lazne / Jesenik – Krnov (4x), Pardubice – Wrocław, Usti nad Orlicą – Kłodzko
/ Wrocław (2x), Jelenia Góra – Trutnov (3x), Szklarska Poręba Górna – Liberec (9x), Chociebuż – Goerlitz – Żytawa (17x), Wrocław – Drezno (3x), Jelenia Góra – Goerlitz (3x), Węgliniec
– Goerlitz (3x), Żagań – Forst, Zielona Góra – Frankfurt nad Odrą (2x), Kostrzyn – Berlin (17x), Szczecin – Andermunde (5x), Szczecin – Berlin (4x), Szczecin – Lubeka (7x), Szczecin –
Neubrandengurg (2x), Świnoujście – Strausland (8x), Świnoujście – Wolgast / Zussow (18x), Świnoujście – Seebad (4x) – łącznie 132 pary

Rok

Pociągi pospieszne dzienne, InterRegio, RegioExpress (kat. B)

1991

Warszawa – Grodno, Częstochowa – Brześć, Przemyśl – Mostiska, Katowice – Ostrawa, Katowice – Bogumin / Brno, Katowice – Praga / Pilzno, Warszawa – Wiedeń, Szczecin – Berlin
(2x) – łącznie 9 par

1996

Gdynia – Kaliningrad, Warszawa – Szestokai, Suwałki – Szestokai, Siedlce – Brześć (2x), Lublin – Kowel, Warszawa – Rawa Ruska (2x), Przemyśl – Lwów, Tarnów – Preszów (2x),
Kraków – Bratysława, Żylina – Katowice, Warszawa – Praga, Wrocław – Drezno, Wrocław – Berlin, Piła / Gorzów Wlkp. – Berlin (2x), Berlin – Olsztyn, Świnoujście – Andermunde –
łącznie 20 par

2001

Warszawa – Szestokai, Suwałki – Szestokai, Siedlce – Brześć, Warszawa – Rawa Ruska, Kraków – Koszyce (2x), Kraków – Bratysława, Żylina – Katowice, Wrocław – Praga (2x),
Wrocław – Drezno (3x) – łącznie 13 par

2006

Gdynia – Kaliningrad, Warszawa – Szestokai, Ostrawa – Krnov (3x), Poznań – Praga – łącznie 6 par

2011

Gdynia – Kaliningrad, Warszawa – Szestokai, Jesenik – Ostrawa (4x), Wrocław – Pardubice, Wrocław – Drezno (3x) – łącznie 10 par

2016

brak

Rok

Pociągi ekspresowe, EuroCity, Intercity (kat. C)

1991

brak

1996

Warszawa – Praga, Warszawa – Wiedeń, Warszawa – Budapeszt, Kraków – Berlin, Warszawa – Berlin (2x) – łącznie 6 par

2001

Warszawa – Praga, Warszawa / Kraków – Wiedeń, Warszawa – Budapeszt, Kraków – Hamburg, Warszawa – Berlin (3x), Poznań – Berlin – łącznie 8 par

2006

Kraków – Praga / Wiedeń, Warszawa – Wiedeń, Warszawa – Praga, Warszawa / Kraków – Wiedeń, Kraków – Hamburg, Warszawa – Berlin (3x) – łącznie 8 par

2011

Warszawa – Villach, Warszawa – Praga / Budapeszt, Warszawa – Wiedeń, Warszawa – Berlin (4x), Kraków – Hamburg, Szczecin – Berlin – Praga – łącznie 9 par

2016

Warszawa – Wiedeń, Gdynia – Wiedeń, Warszawa – Budapeszt, Warszawa – Ostrawa, Warszawa – Praga, Warszawa – Berlin (4x), Gdynia – Berlin – łącznie 10 par

Objaśnienia: w nawiasach podano liczbę par pociągów w danej relacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sieciowych Rozkładów Jazdy Pociągów (1991–2012), materiałów spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz materiałów autorów

równomiernie. W Europie spotkać można sytuacje, gdzie
funkcjonują transgraniczne systemy kolei regionalnych
(np. między Niemcami a Luksemburgiem, por. [6]), jak
i granice pozbawione pasażerskiego ruchu kolejowego, np.
między Polską a Litwą).
Wśród barier utrudniających rozwój wymienić można
zasadniczo kwestie organizacyjne, prawne i techniczne.
W Niemczech powszechną praktyką są kilkunastoletnie
kontrakty na świadczenie regionalnych przewozów kolejowych, ogłaszane z dwu lub trzyletnim wyprzedzeniem.
Co więcej, zamówienia publiczne organizowane są wspólnie przez władze regionów po obu stronach granic państwowych (por. [3], [6]). Zapewnia to stabilność realizacji
połączeń oraz wypracowanie standardów umożliwiających
pokonanie barier prawnych i organizacyjnych. Najlepszym
przykładem jest wspomniana granica niemiecko-luksemburska obsługiwana przez pociągi regionalne w trakcji

ukrotnionej, w których każdy człon elektrycznego zespołu trakcyjnego należy do przewoźnika z innego państwa,
a ponadto różni się technicznie (niemiecki ezt – DB Regio
– jest pięcioczłonowym, jednopoziomowym ezt, natomiast luksemburski – CFL – jest trójczłonowym, dwupoziomowym składem). Tymczasem w polskich realiach
przykłady odcinków ze Zgorzelca do Goerlitz oraz
z Harrachova do Szklarskiej Poręby pokazują, że poważną
barierą nie tyle techniczną, a prawną jest w ogóle możliwość przejazdu pociągu do najbliższej stacji za granicami
kraju.
Brak doświadczeń polskich władz regionalnych we wspólnym organizowaniu przetargów na świadczenie transgranicznych przewozów kolejowych obecnie rozwiązywany jest
poprzez, zazwyczaj zawiły, sposób powierzania usług przewozowych Przewozom Regionalnym czy Kolejom Dolnośląskim.
W rezultacie na granicy następuje zmiana de iure przewoźnika
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oraz numeru pociągu – zagraniczny przewoźnik staje się
podwykonawcą polskiego przewoźnika. Innym modelem
funkcjonowania są połączenia Usedomer Bäderbahn GmbH
(UBB), które ze względu na dużą atrakcyjność dla pasażerów
Świnoujścia odbywają się po polskiej stronie na ryzyko ekonomiczne przewoźnika. W tym celu, nie bez licznych przeszkód administracyjnych i politycznych (por. [2]), wybudowana została licząca 1,4 km linia kolejowa od granicy państwa do centrum miasta. Linia jest w zarządzie spółki UBB
Polska, będącej spółką córką UBB.
Narzędziem instytucjonalnym wsparcia współpracy regionalnej i lokalnej po obu stronach granic Unii Europejskiej
są Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
(EUWT). W świetle analiz prawnych Krzymuskiego [7]
EUWT mogłyby stanowić podmiot, któremu można powierzyć zadania o charakterze transgranicznym, jeśli wszyscy
członkowie są upoważnieni do realizacji tego zadania. Równo
cześnie zmiany prawne w zakresie zamówień publicznych
(dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
oraz 2014/25/UE z 26.2.2014 r.) wychodzą naprzeciw oczekiwaniom transgranicznym i zamówieniom publicznym.

Podsumowanie
Wbrew obiegowym opiniom, sytuacja w zakresie regionalnego transgranicznego transportu kolejowego
poprawia się systematycznie. Poprawa osiągana jest
jednak dzięki rozwojowi połączeń kolejowych na granicy z Niemcami i Czechami. Władze regionalne dążą do
wzrostu liczby połączeń, ponosząc trud finansowania.
Regionalne, transgraniczne połączenia kolejowe postrzegane są jako szansa na rozwój lokalny terenów o gorszej
kondycji ekonomicznej (głównie na pograniczu polsko-niemieckim) oraz szansa na wypromowanie regionalnych
produktów turystycznych (Sudety). Choć liczba połączeń
na granicy polsko-niemieckiej jest najwyższa, to w świetle
Białej Księgi VBB [12] jest i tak o ponad 1/3 mniejsza
niż pożądana z punktu widzenia interesów rozwoju regionalnego. Potencjał transportu publicznego w większości
zagospodarowywany jest przez prywatnych przewoźników autobusowych lub mikrobusowych oraz przez indywidualną motoryzację [4]. Równocześnie plany rozwoju
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, mimo bezpośredniego sąsiedztwa granicy, nie przewidują połączeń transgranicznych (por. [9]).
Sytuacja na wschodniej granicy jest natomiast bardzo
problematyczna. Składają się na nią problemy związane
z granicą zewnętrzną Unii Europejskiej (Rosja, Ukraina
i Białoruś), jak i spadek znaczenia kolei w systemie transportowym Litwy i Słowacji. Litwa w świetle danych Eurostat
należy do państw Unii Europejskiej, w których najwyższy
udział mają podróże indywidualnymi środkami lokomocji.
Wprawdzie połączenia z Polską stanowiły podstawowy kierunek podróży pasażerskich [5], to jednak w 2013 roku nastąpiło zawieszenie ruchu pasażerskiego na Litwę. Na Słowacji
następuje systematyczna redukcja połączeń na liniach bocznych, które w większości służą również ruchowi transgranicznemu (por. [8], s. 25, [13] s. 78).
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Istotnym narzędziem stymulującym rozwój połączeń
transgranicznych na granicach wewnętrznych UE byłoby
stworzenie puli środków finansowych dedykowanych wyłącznie infrastrukturze i taborowi służącemu obsłudze tych
relacji. Rozwój połączeń poprzez zewnętrzną granicę Unii
wymagałby natomiast systemowych rozwiązań w zakresie
odprawy granicznej, np. z przekraczaniem granicy na peronach i zmianą pociągów. Dziś tabor narażany jest na zniszczenia dokonywane zarówno przez przemytników, jak
i służby graniczne. Znacząco obniża to rentowność połączeń, jak i atrakcyjność tej formy transportu dla pozostałych pasażerów.
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Funkcjonowanie kontrapasów
rowerowych w obrębie skrzyżowań1

Streszczenie: Udział ruchu rowerowego w polskich miastach stale rośnie, co można zauważyć na drogach rowerowych. Wraz ze wzrostem
natężenia ruchu rowerowego wzrasta też liczba zdarzeń drogowych
z udziałem rowerzystów. Niestety wiele z nich nie jest rejestrowanych, co utrudnia ocenę rozwiązań, takich jak kontrapasy rowerowe
lub kontraruch rowerowy pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stąd konieczne są pomiary bezpośrednie pozwalające zidentyfikować występujące zdarzenia. W artykule dokonano analizy konfliktów
samochód–rower na wybranych skrzyżowaniach w Krakowie, przez
które prowadzony jest kontrapas rowerowy. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na zdefiniowanie głównych typów występujących
zdarzeń oraz udziału sytuacji konfliktowych w ogóle przejazdów rowerzystów. Na tej podstawie zaproponowano zmiany w oznakowaniu
skrzyżowań, na których występuje kontrapas rowerowy.
Słowa kluczowe: ruch rowerowy, infrastruktura rowerowa, organizacja ruchu

Wprowadzenie
Promowanie ruchu rowerowego jest jednym z działań na
rzecz kreowania polityki zrównoważonego rozwoju transportu w mieście. Zaletą roweru jest to, że zajmuje mniej
miejsca w przestrzeni w stosunku do samochodu osobowego, a niekiedy również porównywalna do samochodu
prędkość komunikacyjna. Równie ważnym powodem podejmowania inicjatyw w zakresie ruchu rowerowego jest
zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza. Ustanawianie
ulic jednokierunkowych dla ruchu ogólnego jako dwukierunkowych dla rowerzystów to element, który skutecznie
wspomaga rozwój ruchu rowerowego. Może przyjmować
formę kontrapasów lub kontraruchu rowerowego, w zależności od technicznego oznakowania. Rowerzyści, podobnie
jak piesi, na ogół poruszają się zgodnie z zasadą brachidacji
(dążenie do prostoliniowych powiązań). W związku z tym
dogęszczanie sieci rowerowej miasta, poprzez wprowadzanie kontrapasów i kontraruchu rowerowego, usprawnia odbywanie podróży przez rowerzystów. Jest to równocześnie
niskonakładowy środek pozwalający na zwiększenie podaży rowerowej. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu
może powodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych,
ujawniających się zwłaszcza w fazie testowania, gdy zmiany nie są jeszcze dobrze znane przez uczestników ruchu.
Pomimo że kontrapasy rowerowe i kontraruch rowerowy
1
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pojawiają się w wielu polskich miastach, nadal zauważalne
są braki w uregulowaniach prawnych w zakresie prowadzenia ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowań.
W związku z powyższym przeprowadzono badania,
mające na celu określić strukturę i przyczynę sytuacji
konfliktowych, do jakich dochodzi między rowerzystami
a kierowcami samochodów osobowych w obrębie skrzyżowań, przez które przebiegają kontrapasy rowerowe.
Poligony badawcze rozlokowano w trzech punktach
w Krakowie. Jako sytuacje konfliktowe rozumiano wszelkie zachowania związane z wymuszaniem pierwszeństwa
przez kierującego pojazdem, które zakłócały płynny przejazd rowerzysty przez skrzyżowanie. W każdym z badanych przypadków rowerzysta znajdował się na drodze
z pierwszeństwem przejazdu, w związku z czym ewentualne wymuszenia pierwszeństwa mogły nastąpić wyłącznie z winy kierowcy.

Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych
pomiędzy skrzyżowaniami
Badanie, o którym mowa w niniejszym artykule, dotyczyło sytuacji niebezpiecznych w obrębie skrzyżowań.
Niemniej należy pamiętać o zdarzeniach, do jakich dochodzi na odcinkach z ruchem rowerowym „pod prąd”
pomiędzy skrzyżowaniami. Raport [1] przygotowany na
zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju szczegółowo opisuje tę kwestię. Przeprowadzone pomiary wykazały, że wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa sprzyja
wprowadzanie stref ruchu uspokojonego. Sporadyczne zachowania niepożądane rowerzystów, do jakich dochodziło,
dotyczyły jazdy po kontrapasie w kierunku przeciwnym
do wskazanego. Dodatkowo spodziewano się pewnych
utrudnień wynikających z przejazdu rowerzysty po kontrapasie zlokalizowanym bezpośrednio przy wyznaczonych miejscach do parkowania równoległego. Badania
wykazały jednak, że nie dochodzi do sytuacji, w których
nieostrożne otwieranie drzwi przez wysiadających kierowców lub pasażerów zagroziłoby bezpieczeństwu przejeżdżającego rowerzysty. Podstawowy wniosek postawiony
w procesie analizy pomiarów to brak identyfikacji zdarzeń drogowych lub konfliktów pomiędzy rowerzystami
a samochodami. Natomiast w celu ograniczenia jazdy rowerzystów po kontrapasach w złym kierunku zaproponowano dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe.
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Kontrapasy w obrębie skrzyżowania w Polsce i innych krajach
W Polsce kontrapasy bądź kontraruch rowerowy oznacza się za pomocą tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”.
Umieszcza się ją na początku i końcu ulicy jednokierunkowej, pod znakiem D-3 „ulica jednokierunkowa” i znakiem
B-2 „zakaz wjazdu”, a także na ulicach poprzecznych, pod
znakami zakazującymi lub nakazującymi skręt w określonym kierunku. Kontrapas dodatkowo oznacza się malowaniem prawej krawędzi jezdni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu ogólnego.
Pomimo obowiązujących zasad oznakowania wydają
się one niewystarczające w obrębie skrzyżowań. Analizy
wykonane na podstawie internetowej ankiety przeprowadzonej wśród rowerzystów w Krakowie wykazują, że ich
zdaniem kierujący samochodami nie zachowują należytej
ostrożności, wymuszając na rowerzystach pierwszeństwo
przejazdu [2]. Jednocześnie badania ankietowe przeprowadzone wśród rowerzystów na Górnym Śląsku [3] wykazały, że istnieje szereg obaw co do bezpieczeństwa, jakie
odczuwają rowerzyści. Z kolei pomiary przeprowadzone
w Bydgoszczy [5] pokazują, że główną przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (39% wymuszeń nastąpiło ze strony
rowerzystów, podczas gdy 61% ze strony innych uczestników ruchu).
W krajach europejskich doświadczenia związane z funkcjonowaniem infrastruktury rowerowej są znacznie bogatsze. Wiele państw wypracowało własne rozwiązania mające
na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów.
We włoskim mieście Bolzano przeprowadzono kampanię
„Rowerowe Bolzano”, mającą na celu promowanie ruchu
rowerowego [6]. Kolorem przewodnim był czerwony, ponieważ w takim kolorze maluje się tam najbardziej niebezpieczne przejazdy rowerowe. W tym przypadku postawiono na wzmacnianie uwagi kierowców poprzez jasną i klarowną informację wizualną. Kampania przyczyniła się
ponadto do tego, że w tym mieście 29% wszystkich podróży odbywa się rowerem [6]. Bardzo dobrym rozwiązaniem
jest odseparowanie ruchu rowerowego od ogólnego poprzez
budowę np. tuneli rowerowych lub przejazdów w różnych
poziomach. Jest to jednak uzasadnione w przypadku sprzyjającego ukształtowania terenu. Przykład takiego rozwiązania z Belgii, w którym tworząc quasi tunel w pobliżu mostu, unika się przecinania trasy rowerowej i drogi kołowej
w jednym poziomie, przedstawiono na fot. 1.
W Chemnitz (Niemcy) przeprowadzono badania [7],
które potwierdzają, że najczęstszym błędem w zachowaniu
kierowców, powodującym wystąpienie konfliktu na kontrapasach rowerowych w obrębie skrzyżowań, jest nieustępowanie pierwszeństwa rowerzyście przez kierującego samochodem. Z kolei analiza konfliktów [8] między rowerzystami na ścieżce rowerowej przyległej do drogi a kierującymi
samochodami przecinającymi tor ruchu rowerzystów przeprowadzona w Norwegii wykazała, że duże znaczenie ma
okres funkcjonowania takiej ścieżki. Oznacza to, że kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmiany w organizacji ruchu.
Według badań [8] liczba konfliktów po czterech latach od
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Fot. 1. Quasi tunel rowerowy w mieście Gent, Belgia
Źródło: zdjęcie autorów

momentu wprowadzenia nowego rozwiązania spadła
z 3,3% do 0,7%, a po dziesięciu latach – do 0,4%. Kierowcy,
którzy mimowolnie jeżdżą na pamięć, z czasem odzwyczajają się od dotychczasowych nawyków, przyswajając nowe
(np. zwiększona uwaga w miejscu zmiany organizacji ruchu). Proces ten nazwano adaptacją i uczeniem się [8].
W Holandii receptą na spadek liczby ofiar wśród rowerzystów okazał się wzrost ich liczby, przez co kierowcy zaczęli
zwracać większą uwagę na rowerzystów [9]. Ankieta przeprowadzona wśród kierowców i rowerzystów w Brisbane
(Australi) [10] wykazała, że 2/3 spośród wypadków, które
się wydarzyły, były przyczyną niedostrzeżenia rowerzysty
przez kierowcę w odpowiednim czasie, tak aby można było
uniknąć kolizji. Co więcej, kierowcy postulowali, aby rowerzyści nosili odzież odblaskową. Uznali bowiem, że ciężko
dostrzec rowerzystę w ruchu. Poprawa widoczności jest
istotnym działaniem, dzięki któremu niewielkim kosztem
można istotnie poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.
Kierowcy potrzebują łatwo dostrzegalnych sygnałów, które
pobudzą ich reakcję.

Badania konfliktów rower – samochód na skrzyżowaniach
w Krakowie
W roku 2015 w Krakowie przeprowadzono badania, które miały na celu identyfikację sytuacji niebezpiecznych na
skrzyżowaniach, przez które przebiegał kontrapas. Wzięto
pod uwagę trzy skrzyżowania:
• ulicy Mikołaja Kopernika z ulicą Strzelecką,
• ulicy. Senatorskiej z ulicą Bolesława Komorowskiego,
• ulicy Dolnych Młynów z ulicą Rajską.
Lokalizacja punktów została przedstawiona na rysunku 1.
We wszystkich trzech przypadkach kontrapas znajdował się na ulicy z pierwszeństwem przejazdu. Analizowane
skrzyżowania były trójwlotowe, o kącie skrzyżowania równym lub zbliżonym do 90º. Ulice podporządkowane oznaczone były znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa” (ulice
Komorowskiego, Strzelecka) lub B-20 „stop” (ulica Rajska),
co prezentują fotografie 2–4.
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Na wszystkich poligonach przeprowadzono pomiary
w czerwcu 2015 roku, natomiast na skrzyżowaniach:
ulicy Senatorskiej z ulicą Komorowskiego i ulicy
Dolnych Młynów z ulicą Rajską – dodatkowo w październiku 2015 roku. W każdym przypadku pomiar był
przeprowadzony w dzień powszedni i trwał godzinę. We
wszystkich trzech badanych przypadkach zauważono problem związany ze słabą widocznością na skrzyżowaniach
(ciasna zabudowa) oraz z niedostatecznym oznakowaniem
przebiegającego przez skrzyżowanie kontrapasa. Przejazdy
rowerzystów były kwalifikowane do jednego z czterech typów wyróżnionych zdarzeń (przedstawionych również na
rysunku 2):
• konflikt – nieprawidłowe zachowanie kierującego samochodem polegające na wymuszeniu pierwszeństwa
na rowerzyście,
• prawidłowe zachowanie kierującego samochodem –
kierujący samochodem ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu rowerzyście,
• kierujący samochodem ustępował pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu – kierujący samochodem
ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu rowerzyście
wskutek zatrzymania się przed przejściem dla pieszych lub linią zatrzymania z przyczyn innych niż
nadjeżdżający rowerzysta,
• brak samochodu – podczas przejazdu rowerzysty
przez skrzyżowanie nie pojawił się samochód na wlocie podporządkowanym.
Największa liczba niepożądanych zdarzeń miała miejsce
na skrzyżowaniu ulic Dolnych Młynów i Rajskiej oraz na
skrzyżowaniu ulic Kopernika i Strzeleckiej. W drugim
przypadku jest to o tyle niepokojący fakt, że kontrapas na
ulicy Kopernika działa już od kilkunastu lat, a natężenie
ruchu rowerzystów jest duże, w związku z czym kierowcy
winni być przygotowani na możliwość wystąpienia kolizji
z rowerzystą. Niemniej biorąc pod uwagę udział procentowy konfliktów, jest on najniższy wśród analizowanych poligonów. Duża liczba konfliktów na skrzyżowaniu ulicy
Dolnych Młynów z ulicą Rajską jest spowodowana przede
wszystkim ograniczoną widocznością.
Łącznie w trakcie badania zarejestrowano 25 konfliktów, które stanowią 15% wszystkich przejazdów rowerzystów przez analizowane skrzyżowania. Szczegółowa analiza
rodzajów konfliktów, przedstawiona w tabeli 1, pozwala
porównać, jakie sytuacje miały miejsce najczęściej.
Z łącznej liczby 25 konfliktów 11 zaliczono do grupy
zdarzeń najmniej zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, natomiast 9 – do grupy zdarzeń, w których kierujący pojazdem wymusił pierwszeństwo, jednak rowerzysta
zareagował odpowiednio wcześnie. Sytuacje niebezpieczne,
bliskie kolizji wystąpiły 5 razy, z czego większość (3) na
skrzyżowaniu ulicy Dolnych Młynów z ulicą Rajską.

Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

Fot. 2. Wlot na skrzyżowanie nr 1 od ulicy Strzeleckiej
Źródło: zdjęcie autorów

Fot. 3. Wlot na skrzyżowanie nr 2 od ulicy Bolesława Komorowskiego
Źródło: zdjęcie autorów

Fot. 4. Wlot na skrzyżowanie nr 3 od ulicy Rajskiej
Źródło: zdjęcie autorów

27

Transport miejski i regionalny 10 2016
nie zawsze da się wpłynąć (np. budynek zlokalizowany przy
zbiegu ulic), o tyle poprawa oznakowania pionowego i poziomego jest działaniem łatwym do wdrożenia.
W przypadku skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą
Strzelecką, na wlocie tej drugiej pod znakiem B-22 „zakaz
skrętu w prawo” istnieje tabliczka T-22 „nie dotyczy rowerów”. Może to sugerować kierującemu samochodem, że na
drodze z pierwszeństwem rowerzyści będą poruszać się w obu
kierunkach. Na wlocie ulicy Rajskiej zastosowano znak B-20
„stop”, natomiast na wlocie ulicy Komorowskiego – znak A-7
„ustąp pierwszeństwa przejazdu”. W obu przypadkach kierujący nie jest w żaden sposób informowany o możliwości nadjechania rowerzysty z lewej strony. Jest to o tyle mylący fakt, że
kierowca wjeżdża na skrzyżowanie ze świadomością, że powinien popatrzyć tylko w prawo, ponieważ dla ruchu ogólnego
wjazd na skrzyżowanie występuje tylko z prawej strony. Ulice
z pierwszeństwem przejazdu (tj. Dolnych Młynów i Senatorska)
są dwukierunkowe tylko dla rowerzystów. Podanie, na wlocie
podporządkowanym, informacji o ruchu rowerowym na kontrapasie wydaje się być kluczową kwestią dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Dla wzmocnienia informacji na wlotach podporządkowanych proponuje się zastosowanie oznakowania w formie tabliczek T-22 uzupełnionych o strzałki
kierunkowe (rysunek 3).
Kierowcy wjeżdżający na skrzyżowanie z wlotu podporządkowanego często zatrzymują się na kontrapasie rowerowym w oczekiwaniu na możliwość wjazdu na skrzyżowanie, co zostało zauważone zwłaszcza na wlocie ulicy
Strzeleckiej. W związku z tym należałoby wzmocnić ozna-

Rys. 2. Liczba zdarzeń w ciągu godziny na poszczególnych poligonach
Źródło: opracowanie własne

Reasumując, najwięcej zdarzeń niebezpiecznych wystąpiło na skrzyżowaniach: ulic Senatorskiej i Komorowskiego
oraz Dolnych Młynów i Rajskiej. Pomimo dużej liczby konfliktów na skrzyżowaniu ulicy Kopernika z ulicą Strzelecką,
były to zdarzenia najmniej zagrażające rowerzystom. W połączeniu z dużym natężeniem ruchu rowerowego pozwala
to stwierdzić, że kilkanaście lat funkcjonowania kontrapasa
skutkuje prawidłowymi zachowaniami uczestników ruchu
(proces adaptacji i uczenia się [8]).

Propozycja rozwiązań
Analiza sytuacji na trzech badanych skrzyżowaniach wykazuje, że pojawiają się sytuacje, w których dochodzi nie tylko
do zakłócenia płynnego przejazdu rowerzysty przez skrzyżowanie, ale również zagrożenia jego bezpieczeństwa. Pomimo
braku zdarzeń drogowych w trakcie badania udział konfliktów na poziomie 15% jest przesłanką do wprowadzenia dodatkowych środków poprawy bezpieczeństwa rowerzystów
na kontrapasach w obrębie skrzyżowań. W analizowanych
przypadkach dostrzeżonym problemem jest słaba widoczność i niewystarczające oznakowanie. O ile na widoczność

Rys. 3. Propozycje nowych tabliczek T-22.
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
Struktura konfliktów samochód–rower na analizowanych poligonach
Zachowanie kierowcy
Zatrzymał się na kontrapasie w oczekiwaniu na
możliwość wjazdu na
skrzyżowanie

Ruszył, ale w ostatniej
chwili się zatrzymał

Mikołajska
(czerwiec)

SenatorskaKomorowskiego
(czerwiec)

SenatorskaKomorowskiego
(październik)

Dolnych MłynówRajska (czerwiec)

Dolnych MłynówRajska (październik)

Zwolnił i ominął pojazd
(przed)

6

–

–

1

–

Zwolnił i ominął pojazd (za)

–

1

–

–

–

Zwolnił niepewny, czy pojazd ustąpi pierwszeństwa

–

–

–

–

2

Zwolnił i ominął pojazd
(przed)

–

1

–

–

–

1

–

–

Zachowanie rowerzysty

Gwałtownie się zatrzymał
Nie rozejrzał się i wymusił pierwszeństwo
Rozejrzał się i wymusił
pierwszeństwo
Źródło: opracowanie własne
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Został zmuszony do ustąpienia pierwszeństwa

1

1

1

5

–

Gwałtownie się zatrzymał

–

–

–

3

–

Został zmuszony do ustąpienia pierwszeństwa

–

–

–

1

–

Gwałtownie się zatrzymał

–

–

1

–

–
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Rys. 5. Oznakowanie kontrapasa w obrębie skrzyżowania na dwukierunkowej ulicy z pierwszeństwem przejazdu, przechodzącej w ulicę jednokierunkową
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Oznakowanie kontrapasa w obrębie skrzyżowania na jednokierunkowej ulicy z pierwszeństwem przejazdu
Źródło: opracowanie własne

kowanie przebiegającego przez skrzyżowanie kontrapasa
rowerowego. Proponuje się wprowadzenie w obrębie skrzyżowania oznakowania poziomego wyznaczającego kontrapas rowerowy wraz z dodatkowym malowaniem koloru
czerwonego i symbolem roweru (rysunki 4 i 5).
Należy zauważyć, że oznakowanie kontrapasa tylko liniami krawędziowymi nie daje pożądanego efektu, jakim
byłoby wzmocnienie uwagi kierowców. Zauważono to na
skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Komorowskiego. Pomiędzy
pierwszym a drugim pomiarem uzupełnione zostało oznakowanie poziome kontrapasa w obrębie skrzyżowania, poprzez wprowadzenie linii segregacyjnych i krawędziowych.
W pierwszym przypadku kończył się on tuż przed skrzyżowaniem, natomiast przy drugim pomiarze – zaraz za skrzyżowaniem. Nie wpłynęło to jednak na zmniejszenie liczby
konfliktów.

Podsumowanie i wnioski
Kontrapas rowerowy, choć posiada wiele zalet, niesie ze
sobą ryzyko powstawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu, jakimi są
rowerzyści. Jednym ze środków poprawy bezpieczeństwa,
między innymi rowerzystów, jest wprowadzanie stref ruchu
uspokojonego (np. strefy zamieszkania lub strefy Tempo
30). Niemniej również na skrzyżowaniach w strefie ograniczonej prędkości, jak analizowane w niniejszym artykule
przypadki, dochodzi do konfliktów pomiędzy uczestnikami ruchu. Zaproponowane rozwiązania mogą przyczynić
się do poprawy bezpieczeństwa, co daje również szansę
na wzrost udziału ruchu rowerowego, który jest istotnym
elementem kształtującym zrównoważony rozwój transportu w mieście. W trakcie pomiarów pojawiały się sytuacje
konfliktowe, począwszy od konieczności ominięcia pojazdu
przez rowerzystę aż po gwałtowne zatrzymania, które przy
dłuższym czasie reakcji rowerzysty mogłyby się zakończyć
kolizją. Należy jednak podkreślić, że w trakcie badań nie
doszło do żadnego zdarzenia drogowego. Jest to dodatko-

wy argument za wprowadzaniem ruchu rowerowego „pod
prąd”. Uzupełnienie oznakowania skrzyżowań zaproponowanymi znakami pionowymi i poziomymi może przyczynić
się do spadku potencjalnych sytuacji konfliktowych i poprawy zarówno faktycznego, jak i postrzeganego poziomu
bezpieczeństwa rowerzystów. Artykuł jest istotnym przyczynkiem do prowadzonej w ostatnim czasie dyskusji na
temat projektowania i oznakowania elementów infrastruktury rowerowej.
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Wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych na parkingach
„Parkuj i Jedź” w Warszawie1
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród użytkowników warszawskiego systemu parkingów przesiadkowych. Badanie przeprowadzono
na wybranych parkingach „Parkuj i Jedź”, a głównym ich efektem jest
baza danych, dotyczących użytkowników systemu oraz ich podróży. Są
to m.in. informacje dotyczące źródła i celu podróży użytkowników, motywacji ich podróży, środków transportu wykorzystywanych w podróżach
do i z centrum miasta, ale także częstość wykorzystywania danego parkingu w podróżach we wskazanej relacji oraz okres jego wykorzystywania. Istotnym elementem uzyskanej bazy danych są informacje dotyczące
powodów wykorzystywania parkingów „Parkuj i Jedź” w podróżach oraz
zachowań komunikacyjnych użytkowników przed rozpoczęciem funkcjonowania danego parkingu. Przeprowadzone badania częściowo potwierdziły również istnienie negatywnych efektów funkcjonowania parkingów
przesiadkowych. Dane tego rodzaju są kluczowym elementem w planowaniu wariantów rozbudowy systemu parkingów przesiadkowych, jednak w polskiej literaturze brakuje wyników badań i analiz dotyczących
użytkowników tego systemu.
Słowa kluczowe: transport miejski, „Parkuj i Jedź”, P+R, parkingi, badania ankietowe

Wprowadzenie
System Park and Ride wdrażany jest w dużych miastach
ze względu na zatłoczenie komunikacyjne w korytarzach
prowadzących do centrum i związane z tym znaczne pogorszenie warunków ruchu.
Warunkiem koniecznym efektywnego funkcjonowania
tego systemu jest przede wszystkim duża liczba użytkowników odzwierciedlona wysokim wykorzystaniem dedykowanych dla systemu parkingów. W związku z tym w miastach, gdzie system ten sprawnie funkcjonuje od dłuższego
czasu (m.in. w miastach Europy Zachodniej, Stanów Zjed
noczonych, Australii, ale także w miastach azjatyckich)
prowadzone są badania ankietowe wśród użytkowników
parkingów przesiadkowych. Badania mają na celu przede
wszystkim zrozumienie postrzegania systemu Park and
Ride przez użytkownika, poprzez wyróżnienie najistotniejszych czynników, które mają wpływ na zachowania komunikacyjne osób podróżujących do centrum z obszarów peryferyjnych. Studia tego rodzaju są szeroko opisywane w literaturze wraz z metodologią przyjętą do badań oraz
wynikami analiz. Przykłady opisują autorzy m.in. [1], [2],
[3], [4] i [5]. Na podstawie wyników takich badań często
powstają różnego rodzaju modele zależności pomiędzy
wskaźnikami wykorzystania parkingów przesiadkowych
1
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a poszczególnymi czynnikami, budowane za pomocą metod statystycznych. Wykorzystuje się je najczęściej w procesie planowania rozbudowy systemu.
Badania prowadzone wśród użytkowników parkingów
Park and Ride to najczęściej badania ankietowe, gdzie użytkownik proszony jest o podanie danych dotyczących aktualnie
odbywanej podróży oraz danych socjodemograficznych. Ma to
na celu wydzielenie grup użytkowników o charakterystycznych cechach (podział według wieku, płci, wykształcenia, wysokości dochodu itp.) i określenie różnic w ich podejściu do
sposobu odbywania podróży. Zadawane pytania dotyczą również powodu korzystania z parkingów przesiadkowych w podróżach oraz oceny danego parkingu Park and Ride (pod
względem jego lokalizacji, dostępności miejsc postojowych,
częstotliwości odjazdów środków transportu zbiorowego itp.).
W badaniach przeprowadzonych w Holandii [1] zastosowano odmienną metodę, która polegała na wartościowaniu
czynników wpływających na zachowania komunikacyjne,
dokonywanym przez użytkowników. Ankietowani oceniali
w skali siedmiostopniowej wytypowane do analizy czynniki,
dzięki czemu sformułowano listę 30 atrybutów, które w określonym stopniu wpływają na podejście użytkownika do sposobu odbywania podróży do centrum miasta.
Poza badaniem bieżących zachowań komunikacyjnych
osób podróżujących do centrum miasta pojawiają się również pytania, które mają ocenić ich zachowania w sytuacjach hipotetycznych, co wykorzystywane jest do przewidywania podziału zadań przewozowych z uwzględnieniem
podróży Park and Ride w przyszłości [3] i [5].
W Polsce system parkingów przesiadkowych nie jest
rozpowszechniony, w związku z czym brakuje poligonów
dla tego typu badań. Rozwijający się system parkingów
„Parkuj i Jedź” funkcjonuje w Krakowie, gdzie w 2015
roku przeprowadzono badania ankietowe, które miały na
celu uzupełnienie informacji dotyczących wykorzystania
parkingów, ale także określenia powodu wykorzystywania
systemu przez użytkowników [6].
Jedynym w Polsce stosunkowo dobrze rozwiniętym systemem parkingów przesiadkowych jest system „Parkuj
i Jedź” w Warszawie. Parkingi działające w tym systemie są
objęte systematycznym pomiarem ich wykorzystania [7].
Według dostępnej literatury brakuje w Polsce wyników badań dotyczących użytkowników systemu. W 2009 roku
prowadzono szczegółowe badania parkowania w obrębie
Warszawy i aglomeracji, również na parkingach „Parkuj
i Jedź” [8], [9]. Ze względu na rozbudowę systemu wymagają one jednak uaktualnienia.
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W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki
badań ankietowych, które przeprowadzono na 10 parkingach „Parkuj i Jedź” w Warszawie. Uzyskane dane będą
potwierdzeniem i uaktualnieniem założeń przyjmowanych
do tej pory w kontekście systemu „Parkuj i Jedź”. Będą one
mogły stanowić również podłoże informacyjne do analiz
definiujących warunki, jakim powinny odpowiadać planowane i projektowane parkingi przesiadkowe w warunkach
polskich.
W związku z pojawiającymi się w literaturze ([10], [11],
[12]) opiniami, że parkingi przesiadkowe nie spełniają
przypisanych im funkcji (wątpliwość w kwestii zmniejszenia natężenia ruchu i niepożądana zmiana zachowań komunikacyjnych), podjęto także próbę zdefiniowania (na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych) niepożądanych efektów funkcjonowania systemu parkingów
przesiadkowych w warunkach krajowych i sformułowania
wynikających z tego wniosków.

Badanie ankietowe
Badania zostały przeprowadzone równolegle na 10 wybranych parkingach „Parkuj i Jedź” w Warszawie. Szczegółową
charakterystykę parkingów wytypowanych do badania
przedstawiono w tabeli 1.
Wybrane parkingi charakteryzują się różnymi parametrami technicznymi, możliwościami kontynuowania podróży do centrum miasta oraz różną popularnością wśród użytkowników.
Badania przeprowadzono w typowym dniu roboczym
(wtorek 20.10.2015 r.) w godzinach porannego szczytu koTabela 1
Charakterystyka parkingów „Parkuj i Jedź”
wybranych do badania ankietowego
Grupa

Parking

CharakterysLiczba
Data
powsta- miejsc parkin- tyka techniczna
gowych
nia

Możliwości
kontynuowania podróży1

Średnie
napełnienie
parkingu2

1

Metro
Marymont

2007

395

3-poziomowy,
zadaszony

A, T, M

92,2%

1

Metro
Młociny

2008

1010

4-poziomowy,
zadaszony

A, T, M

97,5%

1

Metro
Stokłosy

2009

393

4-poziomowy,
zadaszony

A, M

24,0%

1

Metro
Ursynów

2009

166

jednopoziomowy, odkryty

A, M

98,2%

1

Metro
Wawrzyszew

2014

80

naziemny,
jednopoziomowy

A, M

94,2%

1

Metro
Wilanowska

2008

280

3-poziomowy,
zadaszony

A, T, M

98,2%

2

Anin SKM

2009

83

naziemny,
jednopoziomowy

A, SKM

67,1%

2

Ursus
Niedźwiadek

2012

345

5-poziomowy,
zadaszony

A, SKM

48,9%

2

Wawer SKM

2012

133

naziemny,
jednopoziomowy

A, SKM

98,1%

3

Połczyńska

2007

500

jednopoziomowy, odkryty

A, T

22,0%

A – autobus, SKM – Szybka Kolej Miejska, T – tramwaj, M – metro
2
Średnie napełnienie parkingów (styczeń–sierpień 2015) mierzone o godzinie 13:00, dane wg [7]
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

munikacyjnego (6:00 – 9:00). Pytania zadawano osobom,
które po pozostawieniu indywidualnego środka transportu
(którym realizowały I część podróży) na wybranym parkingu, oczekiwały na możliwość jej kontynuowania środkiem
transportu zbiorowego. Przeprowadzono 428 ankiet, z czego, ze względu na niekompletność wyników, odrzucono 19,
co stanowi około 4% uzyskanych danych. Ostatecznej analizie poddano 409 ankiet.
Ankieta zawierała 9 pytań, w tym 6 pytań zamkniętych
i 3 pytania otwarte. Respondenci byli proszeni o podanie
informacji dotyczących bieżących podróży w systemie
„Parkuj i Jedź” (źródła i celu podróży, motywacji, środków
transportu, którymi realizowali podróże do parkingu oraz
którymi będą realizowali podróże z parkingu do centrum
miasta), ale także częstości wykorzystywania danego parkingu w podróżach we wskazanej relacji i okresu, od którego korzystają z danego parkingu „Parkuj i Jedź”. Ważnym
pytaniem było pytanie o powód, dla którego ankietowani
korzystają z parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” oraz o środek transportu, którym realizowali podróże we wskazanej
relacji przed powstaniem parkingu przesiadkowego.

Obszar oddziaływania parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie
Ankietowani byli proszeni o określenie źródła swojej podróży (ulicy, miejscowości, gminy). Odnotowano ankiety
pochodzące od osób z 41 gmin leżących w województwie
mazowieckim oraz 4 gmin spoza województwa mazowieckiego (województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie). Dominującą grupą respondentów byli mieszkańcy Warszawy (46,6% ankietowanych), zamieszkujący przede wszystkim Białołękę (24,7%),
Wawer (23,7%) i Ursynów (20,0%). Wśród użytkowników
systemu, których źródło podróży zlokalizowane było poza
granicami administracyjnymi Warszawy, znaczącą większością wyróżniała się grupa ankietowanych rozpoczynających podróże w gminie Piaseczno (15,6%), a następnie
w gminach: Łomianki (4,6%), Ożarów Mazowiecki (3,2%)
oraz Pruszków (2,9%), Jabłonna (2,7%) i Piastów (2,7%).
Pozostałe gminy wymieniano sporadycznie. Obszar oddziaływania parkingów „Parkuj i Jedź”, ustalony na podstawie
uzyskanych odpowiedzi, przedstawiono na mapie (rysunek 1), gdzie liczbami od 1 do 13 oznaczono następujące gminy: 1 – Warszawa, 2 – Piaseczno, 3 – Łomianki,
4 – Jabłonna, 5 – Ożarów Mazowiecki, 6 – Pruszków, 7 –
Piastów, 8 – Lesznowola, 9 – Legionowo, 10 – Nowy Dwór
Mazowiecki, 11 – Czosnów, 12 – Izabelin i 13 – Stare
Babice. Czarnymi punktami zaznaczono lokalizację parkingów „Parkuj i Jedź” objętych badaniem ankietowym.
Dysproporcji w rozmieszczeniu źródeł podróży respondentów nie można w tym przypadku wytłumaczyć zróżnicowaną jakością powiązań poszczególnych gmin z centrum
Warszawy za pośrednictwem systemu transportu zbiorowego (według internetowego planera podróży [15] czas jazdy
z poszczególnych gmin do centrum Warszawy jest porównywalny i nie ma jednoznacznej zależności pomiędzy liczbą
użytkowników z danej gminy a czasem podróży środkami
transportu zbiorowego lub liczbą koniecznych przesiadek).
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Charakterystycznym wskaźnikiem może być tutaj zróżnicowany stopień dostępności do parkingów z terytoriów poszczególnych gmin oraz nierównomierne rozmieszczenie parkingów „Parkuj i Jedź”, także tych leżących poza granicami
Warszawy (w obrębie aglomeracji), będących w zarządzie
spółki Koleje Mazowieckie oraz Warszawskiej Kolei Dojaz
dowej. Parkingi te zlokalizowane są w sąsiedztwie południowo-zachodnich oraz wschodnich granic miasta, co może
skutkować przejęciem przez nie części użytkowników podróżujących do Warszawy z gmin sąsiadujących (czerwone i granatowe punkty na rysunku 1).
Należy także zwrócić uwagę, że w badaniach pominięto
parkingi „Parkuj i Jedź Stadion Narodowy” oraz „Parkuj
i Jedź Aleja Krakowska”, co może tłumaczyć niewielką liczbę
użytkowników podróżujących z gmin sąsiadujących z War
szawą, szczególnie od strony południowo-zachodniej.

liczbą pojazdów przypadających na jedno miejsce parkingowe), co może skutkować niską dostępnością miejsc parkingowych dla kierowców chcących wykorzystać parking
„Parkuj i Jedź” w podróży innej niż do pracy/szkoły, rozpoczynającej się w okresie międzyszczytowym.
Wśród wszystkich odpowiedzi respondentów wyodrębniono dwie istotne grupy użytkowników: osoby, które korzystają z parkingu od niedawna (rozpoczęli korzystanie
z parkingu w 2015 roku) – stanowią one 26,7% ankietowanych (w tym 2,0% to osoby, które w dniu ankietowania
pojawiły się na parkingu „Parkuj i Jedź” po raz pierwszy)
i osoby, które korzystają z danego parkingu od początku
jego powstania – te stanowią 22,2% respondentów (rysunek 2). Obydwie wymienione grupy są istotne z punktu
widzenia efektywności parkingów „Parkuj i Jedź”. Osoby,
które rozpoczęły korzystanie z parkingu przesiadkowego,
świadczą o tym, że system wciąż zdobywa zwolenników.
Duża liczba osób korzystających z parkingów od momentu
ich powstania oznacza niezmiennie dużą atrakcyjność systemu dla podróżujących do centrum.

Rys.1. Struktura odpowiedzi na pytanie o źródło podróży (podział według gmin woj. mazowieckiego)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7], [13] i [14]

Wybrane wyniki dotyczące podróży w systemie „Parkuj i Jedź”
Wyniki badania wykazały zdecydowanie największy udział
pracy jako celu (motywacji) podróży, wskazywanego przez
respondentów, niezależnie od parkingu, na którym prowadzono badanie (94,4% odpowiedzi wszystkich ankietowanych). Pozostałe wskazania również dotyczyły podróży
obligatoryjnych, takich jak dojazd na uczelnię (2,93%) i do
szkoły (0,7%). Pojawiły się również pojedyncze odpowiedzi dotyczące podróży w sprawach urzędowych, na zakupy
oraz w innych celach. Ponieważ ankietowanie prowadzono
w godzinach porannych, założono motywacje w relacjach
dom – praca, dom – szkoła, dom – uczelnia, dom – sprawy
urzędowe, dom – zakupy i dom – inne.
Duży udział respondentów realizuje podróże w systemie
„Parkuj i Jedź” codziennie (77,3%) lub 3–4 razy w tygodniu (12,5%). Znacznie mniejsza liczba ankietowanych
osób określiła wykorzystanie parkingu na 1–2 razy w tygodniu (4,2% wszystkich ankietowanych) oraz kilka razy w miesiącu (2,4%) lub rzadziej (1,7%).
Z powyższych danych wynika, że na parkingach tego
rodzaju należy spodziewać się stosunkowo szybkiego zakończenia procesu napełniania się parkingu (szczególnie
w przypadkach parkingów o małej liczbie miejsc parkingowych) oraz niskiego wskaźnika rotacji pojazdów (wyrażonej
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Rys. 2. Okres wykorzystywania parkingu przez użytkowników
Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi na pytanie o środek transportu wykorzystywany w pierwszym etapie podróży użytkowników parkingów wykazały, że niemal każdy z nich dojeżdża do parkingu samochodem (97,8% wszystkich respondentów).
Większość z użytkowników podróżowała jako kierowca
(samotnie – 92,4%). Jedynie 5,4% ankietowanych podróżowało jako pasażer w pojeździe wraz z osobą, która również korzystała z systemu „Parkuj i Jedź”. Średnią liczbę
osób w pojeździe oszacowano na 1,13. Tylko 2,2% wszystkich ankietowanych zdeklarowało, że do parkingu dojeżdża
rowerem. Nie odnotowano odpowiedzi pochodzących od
osób korzystających z motocykli ani osób podwożonych
(Kiss and Ride).
W drugim etapie podróży użytkownicy wybierają spośród dostępnych w danej lokalizacji środków transportu
zbiorowego. Odpowiedzi ankietowanych (rysunek 3) wykazały znaczną dominację metra jako środka transportu
wykorzystywanego w przypadku parkingów zlokalizowanych przy stacjach metra (80,8–100% ankietowanych na
parkingach przy stacjach metra), a także znaczną dominację pociągu jako środka transportu wykorzystywanego
w przypadku parkingów zlokalizowanych przy stacjach kolejowych (około 80% ankietowanych na parkingach przy
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stacjach kolejowych). Oznacza to silną przewagę tych
dwóch środków transportu nad pozostałymi, dostępnymi
w konkretnych lokalizacjach parkingów „Parkuj i Jedź”.
W przypadku parkingu P+R Połczyńska, gdzie użytkownik może wybrać wyłącznie pomiędzy autobusem i tramwajem, znaczna większość ankietowanych (74,4%) wskazała tramwaj jako środek wykorzystywany w podróży do centrum.
Analiza środków transportu wykorzystywanych w podróżach do centrum miasta wykazała, że w II etapie pojawiły się również podróże piesze (1,2% wszystkich ankietowanych), odnotowane głównie z parkingu P+R Metro
Wawrzyszew. Oznacza to naruszenie głównej zasady wykorzystywania parkingu „Parkuj i Jedź” (dalsza podróż środkiem transportu zbiorowego). Celem wyróżnionych podróży była giełda handlowa Wolumen, zlokalizowana około
300 m od parkingu przesiadkowego.

Niezamierzone efekty funkcjonowania systemu, a w szcze
gólności efekt związany z niekorzystną zmianą zachowań komunikacyjnych na skutek wprowadzenia parkingów Park and
Ride na trasie podróży użytkowników potwierdzono badaniami, m.in. w Anglii [11], [12] i Holandii [10]. Aby potwierdzić ten efekt w warunkach polskich, ankietę w badaniu
prowadzonym w Warszawie rozszerzono o pytanie dotyczące środka transportu, wykorzystywanego w podróżach na
danej trasie przed wprowadzeniem parkingu w systemie
„Parkuj i Jedź”. Uzyskane dane przedstawiono na wykresie
(rysunek 4).

Rys. 3. Środki transportu zbiorowego wykorzystywane w II etapie podróży P+R

Rys. 4. Zmiana zachowań komunikacyjnych po powstaniu parkingu P+R

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Efekty funkcjonowania parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”
Oczekiwanym efektem funkcjonowania i głównym powodem wdrażania systemu Park and Ride jest ograniczenie
liczby podróży wykonywanych z obszarów peryferyjnych
do centrum miasta. Wnioski przedstawiane w literaturze
wskazują jednak, że realny skutek funkcjonowania systemu Park and Ride, odzwierciedlony poziomem natężenia
ruchu w korytarzach prowadzących do centrum miasta,
może mieć oddźwięk pozytywny, ale także neutralny bądź
negatywny. Autor [11], na podstawie przeprowadzonych
badań, definiuje niepożądane efekty funkcjonowania systemu. Chodzi tutaj przede wszystkim o:
• wątpliwość w kwestii zmniejszenia natężenia ruchu
poprzez wprowadzenie systemu Park and Ride –
liczba podróży do centrum, która została zastąpiona
przez podróże realizowane środkami transportu
zbiorowego (poprzez system Park and Ride), może
zostać zrównoważona podróżami generowanymi na
skutek powstania nowych, korzystniejszych warunków ruchu oraz nowej możliwości, jaką jest dojazd
za pośrednictwem systemu Park and Ride (ruch
wzbudzony);
• niepożądana zmiana zachowań komunikacyjnych –
powstanie parkingu Park and Ride może spowodować zmianę środka transportu, którym realizowane

Odpowiedzi wskazują na niemal porównywalną zmianę
zachowań komunikacyjnych w zakresie pożądanym i niepożądanym:
• samochód indywidualny na „Parkuj i Jedź” (zmiana
samochodu na środek transportu zbiorowego w II
etapie podróży) – 36,9%;
• środek transportu zbiorowego na „Parkuj i Jedź”
(zmiana środka transportu zbiorowego na samochód
w I etapie podróży) – 33,5%.

są podróże, zarówno w II etapie (zmiana z samochodu na środek komunikacji zbiorowej w podróży z parkingu do centrum miasta), ale także w I etapie (zmiana środka komunikacji zbiorowej na samochód
w podróży z domu do parkingu).

Biorąc pod uwagę wszystkie składowe bilansu natężenia ruchu mierzonego przed i po wprowadzeniu systemu „Parkuj i Jedź”, można stwierdzić, że kwestia jego
efektywności w kontekście ograniczenia problemów zatłoczenia sieci drogowej miasta została podana pod wątpliwość. Jednoznaczne stwierdzenie tego faktu wymaga
jednak dokładnych analiz, które potwierdziłyby dodatkowo:
• wartość faktycznego spadku natężenia ruchu w korytarzach prowadzących do centrum miasta – możliwą
do wykorzystania metodologię dla tego procesu podano w [16], natomiast oszacowany w uproszczony
sposób wpływ funkcjonowania parkingów „Parkuj
i Jedź” na natężenie ruchu na ulicach Warszawy podano w [17];
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• wielkość ruchu wzbudzonego – co wymaga przede

wszystkim rozszerzonych badań ankietowych, zarówno wśród użytkowników parkingów P+R, jak i kierowców realizujących podróże w korytarzach prowadzących do centrum miasta.

Powody wykorzystywania parkingów P+R przez użytkowników
Wśród pytań zadawanych ankietowanym użytkownikom
systemu pojawiło się pytanie dotyczące powodu, dla którego użytkownik zadecydował o wyborze systemu „Parkuj
i Jedź” w dojazdach do centrum. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie (rysunek 5).
Odpowiedzi w tej kwestii wydają się być, poza danymi
dotyczącymi efektywności systemu, najistotniejszymi danymi uzyskanymi podczas badania – pozwalają na ustalenie korzyści, jakie odnoszą użytkownicy w konsekwencji
realizowania podróży w systemie „Parkuj i Jedź”. Baza informacji tego typu powinna być podstawą do rozbudowy
systemu według scenariusza odnoszącego się do wyznaczonych kryteriów.
Najwięcej wskazań respondentów uzyskała odpowiedź
oszczędzam czas (36,0% wszystkich ankietowanych).
Problem z zaparkowaniem pojazdu w centrum zadeklarowało 22,8% użytkowników, natomiast na oszczędność
kosztów wskazało 21,1% ankietowanych.
Na uwagę wskazuje fakt, że oszczędność czasu zadeklarowały zarówno osoby, które na podróże w systemie „Parkuj
i Jedź” zmieniły podróże własnym samochodem, ale także
osoby, które wcześniej podróże do centrum wykonywały
środkami transportu zbiorowego (rysunek 6). Dodatkowo,
liczba osób podróżujących wcześniej transportem zbiorowym, wskazujących oszczędność czasu jako powód korzystania z podróży łączonych, jest większa (62% ankietowanych, którzy korzystali z transportu zbiorowego wobec
56,3% osób korzystających z własnego samochodu). Porów
nywalny udział respondentów z jednej i drugiej grupy deklarował oszczędność kosztów oraz problem z parkowaniem w centrum (różnica kolejno 1,1% i 2,8% na rzecz
osób podróżujących wcześniej własnym środkiem transportu). Za wątpliwe można uznać wskazanie problemu parkowania w centrum osób, które przed rozpoczęciem podróży
w systemie „Parkuj i Jedź” korzystały ze środków transportu zbiorowego. Ich odpowiedzi można potraktować jako
wskazanie problemu, w związku z którym jeszcze przed
powstaniem danego parkingu zrezygnowały z podróży samochodem do Śródmieścia.
Na wykresie (rysunek 7) przedstawiono graficznie różnicę w udziale procentowym respondentów deklarujących
oszczędność czasu i kosztów podróży, z podziałem na grupy
według środka transportu, z którego korzystały przed rozpoczęciem realizowania dojazdów w systemie „Parkuj i Jedź”
oraz według lokalizacji źródła podróży.
Wykres wskazuje, że system parkingów przesiadkowych był równie atrakcyjny dla mieszkańców peryferyjnych obszarów Warszawy, jak i terenów zlokalizowanych
poza jej granicami administracyjnymi. Wyróżniającą się
wartością okazała się jedynie oszczędność kosztu podróży
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Rys. 5. Powody wykorzystywania systemu „Parkuj i Jedź” w podróżach
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Powody wykorzystywania systemu „Parkuj i Jedź” w podróżach – według grup, które
przed powstaniem parkingu korzystały z różnych środków transportu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Powody wykorzystywania systemu „Parkuj i Jedź” w podróżach – według grup, które
przed powstaniem parkingu korzystały z różnych środków transportu oraz według lokalizacji
źródła podróży
Źródło: opracowanie własne

do centrum Warszawy spoza jej granic dla osób korzystających wcześniej z transportu zbiorowego. Tańsze podróże
w systemie „Parkuj i Jedź” zadeklarowało 38,6% osób podróżujących do centrum środkami transportu zbiorowego
spoza Warszawy, podczas gdy tę samą odpowiedź wskazało
tylko 22,8% ankietowanych, którzy dojeżdżali z obszarów
zlokalizowanych w granicach miasta.
Wszystkie powyższe dane wskazują, że system parkingów przesiadkowych był równie atrakcyjnym alternatywnym rozwiązaniem realizowania podróży do centrum
Warszawy dla osób korzystających z własnego samochodu,
jak i dla osób podróżujących całą trasę środkiem transportu
zbiorowego, szczególnie w kwestii oszczędności czasu (dla
porównania, wśród osób ankietowanych na parkingu
„Parkuj i Jedź Czerwone Maki” w Krakowie, oszczędność
czasu, jako powód wykorzystania parkingu przesiadkowe-
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go w podróży, wskazało tylko 1,5% ankietowanych [6],
podczas gdy na warszawskim parkingu „Parkuj i Jedź
Połczyńska”, z którego, podobnie jak w Krakowie, do centrum miasta można dojechać tylko autobusem lub tramwajem, aż 43,2% ankietowanych osób udzieliło takiej odpowiedzi). Oznacza to utrzymanie lub wzrost efektu niepożądanej zmiany zachowań komunikacyjnych (środek
transportu zbiorowego – podróż P+R).
Pod określeniem inne respondenci wskazywali niezdefiniowane w ankiecie powody, które także miały wpływ
na wykorzystywanie przez nich w podróżach parkingów
„Parkuj i Jedź”. Najczęściej podawaną odpowiedzią dodatkową była wygoda (8,5% wszystkich ankietowanych)
oraz przeciążenie i zatłoczenie ulic wiodących do centrum
(4,0%). Pozostałe odpowiedzi wskazywano sporadycznie
(0,2% – 1,5%), a były to m.in. troska o samochód (bezpieczny/zadaszony parking), komfort psychiczny, problem z poruszaniem się po centrum, niedogodne połączenie transportem
zbiorowym z celem podróży lub załatwianie spraw w pobliżu
parkingu.
W ankiecie zabrakło pytania dotyczącego preferencji
użytkowników co do punktów usługowych, jakie mogłyby zostać zlokalizowane w obrębie parkingu, a także pytania o ocenę danego parkingu według różnych kryteriów (przykładowo: dostępności parkingu, częstotliwości
i niezawodności połączeń środkami transportu zbiorowego itp.).

Podsumowanie
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Warsza
wie wskazują na dużą popularność funkcjonujących tam
parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Parkingi są wykorzystywane przez mieszkańców Warszawy oraz sąsiadujących gmin przede wszystkim w codziennych dojazdach
do pracy. Głównym powodem, który decydował o realizowaniu podróży do centrum w systemie przesiadkowym,
jest czynnik oszczędności kosztów użytkowników. Chodzi
w szczególności o znaczną oszczędność czasu, ale również
oszczędność kosztów podróży. Na wykorzystanie parkingów przesiadkowych ma również wpływ polityka parkingowa prowadzona w Śródmieściu (jednym z głównych
powodów wykorzystywania parkingu „Parkuj i Jedź”
w podróżach jest również brak miejsc parkingowych lub
wysoki koszt parkowania pojazdu w centrum).
Pomimo dużego wykorzystania parkingów „Parkuj
i Jedź” ich efektywność mierzona spadkiem natężenia ruchu na ciągach prowadzących do centrum miasta została
podana pod wątpliwość. Wykazały to częściowo wyniki badania ankietowego, w którym pytanie o środek transportu
wykorzystywany w podróżach do centrum przed rozpoczęciem funkcjonowania parkingu przesiadkowego na danej
trasie dowiodło zarówno pożądanej, jak i niepożądanej
zmiany zachowań komunikacyjnych obecnych użytkowników systemu. Jednoznaczne stwierdzenie małego wpływu
systemu parkingów przesiadkowych na natężenie ruchu
w korytarzach prowadzących do Śródmieścia wymaga jednak szerszej i dokładniejszej analizy.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie dotyczące
efektywności systemu „Parkuj i Jedź” w Warszawie oraz
wyniki badań dotyczących powodów wykorzystywania
parkingów przesiadkowych w podróżach wydaje się, że system „Parkuj i Jedź” należy wdrażać głównie dla wygody
i korzyści użytkownika. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu zatłoczenia centrum miasta i korytarzy do niego
prowadzących.
Wyniki badań ankietowych, a w szczególności wyniki
dotyczące powodów wykorzystywania parkingów przesiadkowych w podróżach, powinny być bazą do planowania i projektowania przyszłej rozbudowy systemu.
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Z życia SITK
Gala Jubileuszowa 70-lecia SITK RP
W dniu 2 czerwca 2016 r. w Teatrze Capitol w Warszawie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
obchodziło uroczyście 70-lecie działalności. Patronatem honorowym objął uroczystość Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda. W świętowaniu naszego Jubileuszu 70-lecia udział wzięli: Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Łukasz Smółka – szef Gabinetu Politycznego
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Paweł
Mazurkiewicz – szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Radosław Pacewicz – dyrektor generalny Urzędu
Transportu Kolejowego, Mieczysław Borowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Stanisław Żmijan – zastępca przewodniczącego
Sejmowej Komisji Infrastruktury, Stefan Jarecki – dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
Bogdana Oleksiaka – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Mirosław Pawłowski
– Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA, Ireneusz Merchel
– Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity SA, Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP Cargo SA, Jacek Bojarowicz – Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, Dariusz Grajda członek zarządu Spółki
Koleje Mazowieckie, który reprezentował Marszałka Województwa
Mazowieckiego pana Adama Struzika, Frans Heijnen – prezydent Unii
Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych UEEIV i prezydent
Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Kolejowych VDEI, prezesi
firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, byli ministrowie komunikacji, transportu, infrastruktury (tak zmieniała się nazwa ministerstwa): Adam Wielądek, Ewaryst Waligórski, Andrzej Gołaszewski,
Mieczysław Muszyński, Zbigniew Palczewski, Juliusz Engelhardt, były
prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Andrzej Wach, Jacek
Kubielski sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a także Elżbieta Dzikowska – przewodnicząca Komitetu Honorowego budowy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego w Peru
oraz profesor Gustaw Zemła twórca pomnika i statuetki inż. Ernesta
Malinowskiego. Nie zawiodło grono naukowców, rektorów wyższych
uczelni, dyrektorów instytutów i kadra profesorska. I jak zawsze nie
zawiedli członkowie SITK, którzy liczne przybyli z całej Polski.
Prowadzący Galę Jubileuszową Maciej Orłoś odczytał okolicznościowy list od prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, skierowany na ręce
prezesa Janusza Dyducha. Listy gratulacyjne nadesłali prezesi i dyrektorzy wielu instytucji, firm i stowarzyszeń współpracujących z SITK RP.
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Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Janusz Dyduch, w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi poprzedników w tworzeniu naszej organizacji, nawiązującej
tradycjami do organizacji technicznych działających w latach międzywojennych. Podkreślił również wagę aktualnie prowadzonych działań
SITK, mających na celu rozwój innowacyjności w branży transportu oraz
rolę inżynierów i techników w jego rozwoju.
Potwierdzili tę rolę SITK w swoich wystąpieniach: Mirosław Pawłowski – prezes PKP SA, partner strategiczny Gali oraz Ireneusz Merchel – prezes PKP PLK SA.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Pro Mazowia, a także przyznał dyplomy uznania za wkład
w rozwój województwa mazowieckiego dla: Janusza Dyducha, Bogdana
Kublina, Hanny Kwiatkowskiej, Waldemara Laska, Stefana Sarny, Ewy Soleckiej-Wiech, Hanny Szary, Anny Różyckiej i Stanisława Wietrzyńskiego.
Złote z Diamentem Odznaki Honorowe SITK otrzymali: Mirosław Pawłowski – prezes Zarządu PKP SA, Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP
PLK SA oraz Hanna Kwiatkowska – dyrektor Biura Zarządu Krajowego SITK.
Podsumowanie działalności SITK na przestrzeni 70 lat przedstawione zostało w spocie filmowym.
Kolejnym punktem Gali było wręczenie dorocznych nagród dla najaktywniejszych członków SITK – statuetki ERNEST 2015 – za działalność
w roku ubiegłym. Tegorocznym zdobywcą statuetki ERNESTA 2015 w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa został Tomasz
Siwowski z Oddziału SITK w Rzeszowie; statuetkę wręczyli prezes Janusz
Dyduch, przewodniczący Kapituły, oraz wiceprezes Władysław Rawski,
członek Kapituły. ERNEST 2015 w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie
kolejnictwa został przyznany Mieczysławowi Cieszyńskiemu z Oddziału
SITK w Katowicach. Statuetkę wręczyli prezes Janusz Dyduch i członek
Zarządu Krajowego SITK i jednocześnie członek Kapituły – Wojciech
Rybak. W dziedzinie transportu ERNESTA 2015 otrzymał Tomasz Kulpa
z Oddziału SITK w Krakowie. Statuetkę wręczyli prezes Janusz Dyduch
i wiceprezes Mariusz Szałkowski, członek Kapituły.
Statuetka ERNEST 2015 dla najaktywniejszego koła trafiła do Koła
Międzyzakładowego przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Białymstoku. Statuetkę wręczyli prezes Janusz Dyduch
oraz Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz, członek Kapituły.
W roku 2015 największą aktywnością wykazał się i zdobył ERNESTA
2015 Klub Seniora z Oddziału SITK w Kielcach. Statuetkę wręczyli prezes Janusz Dyduch i wiceprezes Dorota Przybyła, członek Kapituły.

