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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Jan Aleksandrowicz, Wiesław Starowicz
Automatic passenger counting systems in urban public transport
Abstract: The article is devoted to automatic passenger counting
systems. It presents types of technologies used in the process of
detecting passengers of urban public transport vehicles getting
on and off at stops. The article presents application for the col
lected data in an automatic way. Also experiences of the Municipal
Transport Company in Krakow (Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni
kacyjne SA) in the process of testing and implementing automatic
passenger counting systems have been presented. , The article pro
poses a methodology for carrying out measurements in vehicles in
order to verify the system operation on the basis of carried research.
Additionally, important elements of analysis of collected data were
presented. The article is concluded with a plan of further research on
automatic passenger counting systems and a summary and conclu
sions of conducted studies.
Key words: automatic passenger counting system, detection, preci
sion of counting systems.
Jacek Oskarbski
Traffic models in modern road transport management
Abstract: The implementation and development of a multilevel
travel model and network (MST), within the framework of a Traffic
Planning System (SPR), improving transport management in trans
port systems with the use of services offered by Intelligent Transport
Systems, may provide scientific support to national, regional or lo
cal planning and operational administrative planning and operational
units for the optimisation of systemic traffic management, in activities
aimed at improving transport efficiency and safety levels. This article
presents the concept, implementation and examples of applications
of SPR together with MST as key elements of transport manage
ment systems. They have been implemented as a result of scientific
research on the integration of travel models, traffic and transport
network in the framework of the implementation of the Integrated
Traffic Management System TRISTAR in TriCity and research pro
jects CIVITAS DYN@MO “DYNamic citizens @ctive for sustain
able Mobility”, FLOW “Furthering Less Congestion by Creating
Opportunities for More Walking and Cycling” and RID4D “Impact
of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety”.
Key words: transport process modelling, intelligent transport sys
tems, traffic modelling, traffic management.
Katarzyna Solecka, Monika Cholewa
Multi-criteria evaluation of available application supporting city travel
with public transport
Abstract: The article presents the most popular applications support
ing urban travel planning. Selection of travel application was based on
a literature review and internet rankings. Eight most popular applica
tions have been compared. The applications were compared taking
into account their most important functions, there were 3 methods of
comparison: based on a review of internet resources, based on surveys
carried out among application users, and using one of the multicri
teria decision support means – a compensatoryconjunctive method.
Obtained results showed the functionality of all applications, and in
dicated those the most popular and the most often used.
Key words: means of transport, travel planning, multicriteria
decision support.
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Andrzej Krych
Horizon 2050 – Towards a New Paradigm of Mobility Planning
Abstract: The article is one of three papers prepared as a part
of the HORYZONT 2050 series. The two remaining: “Towards
a New Travel Modeling Paradigm” and “for a Towards a New
Urban Transport Planning Paradigm” are mutations of the idea
presented in the first article. The starting point for all of them is
the vision of the 2050 transport system. There are several quite
certain elements underlying the construction of its future techno
logical formula, but its consequences, possibilities and the process
of its implementation require broader discussion. The main direc
tions should be related to the aspects of the system of shared au
tonomous means regulation, the future of public collective trans
port and the need to change the approach to forecasting and plan
ning of travels. The development of technology is significantly
connected with normative expectations related to concern for the
planet’s climate future. The currently applied methodology of mo
bility planning, traffic research and travel modeling procedures,
city and its transport planning are not structurally adequate with
the needs of optimizing future transport systems. Giving them an
appropriate direction in longterm horizons requires breaking the
barriers of the transport system environment, which are the main
obstacles to its sustainable development. Public transport in its
current form is not able to break the dominance of the automo
tive industry in the modal split. The author does not attempt to
endeavor to present the optimal or final path, but perceives the
opportunities in using the developed technology as well as prop
erly regulated competition. The latter may prove to be much more
difficult. It is certainly only the beginning of the way, so the article
presents theses worth to be discussed.
Key words: mobility, mobility planning.
Krzysztof Dostatni
Research on the quality of public transport in Poznań in the years 2013–
2019
Abstract: The article presents the principles of conducting research
on the quality of passenger transport and the analysis of indicators
used to assess the quality of transport in Poznań in the years 2013–
2019. In Poland, the regulations concerning public transport are set
out in the Act on Public Collective Transport of 16 December 2010.
On the basis of the provisions of this Act, agreements between the
organizers and transport operators should include, among other
things, conditions concerning quality standards and improving the
quality of services provided in the field of public mass transport. The
agreement between the Urban Transport Authority in Poznań and
MPK Poznań Sp. z o.o. specifies in a detailed manner the indicators
used to examine the quality of transport, as they affect the amount
of remuneration for providing transport services. The first part of
the article presents standards for the assessment of the quality of
transport services in Poznań, while the second part presents the re
sults of research and conclusions with comments.
Key words: urban public transport, collective transport, quality of
transport, quality research.
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Innowacyjny transport

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
priorytetem polskiego rządu
Ostatnia seria śmiertelnych wypadków na polskich przejściach dla pieszych spowodowała cytowane przez
ETSC oświadczenie premiera Morawieckiego z dnia 29 listopada 2019 roku: „Kompleksowy plan radykalnej
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego stanie się jednym z rządowych priorytetów”.
Oświadczenie premiera Morawieckiego ETSC (Europejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) cytuje na swoim portalu internetowym
w krótkim artykule zatytułowanym: Polska: Premier obiecuje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Artykuł zawiera również
informację o przystąpieniu Polski (wraz z jedenastoma innymi krajami
członkowskimi UE) do unijnej inicjatywy EU Member States in EU Road
Safety Exchange, projektu badawczego EU-ETSC mającego na celu wymianę osiągnięć w zakresie priorytetowych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego (ETSC, 29.11.2019).
O tym jak, wiele mamy jeszcze do zrobienia w dziedzinie poprawy
bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg, świadczą dane statystyczne zamieszczone poniżej. Nadanie w Polsce priorytetu podejmowanym w tym zakresie działaniom zbieżne jest z zaleceniami Deklaracji
Sztokholmskiej Światowej Konferencji Ministerialnej dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego z 20 lutego 2020 roku.

Stan BRD w Polsce na tle europejskim
Liczba zabitych w wyniku wypadków drogowych w Polsce w przeliczeniu
na 1 milion mieszkańców lokuje nas wśród krajów unijnych na miejscu
piątym od końca. Według danych z roku 2018 wskaźnik ten w przypadku
Polski wynosi 75 zabitych na 1 milion mieszkańców, podczas gdy średnia krajów unijnych to 49. Najlepszym wynikiem może się tu poszczycić
Wielka Brytania (28), a listę zamyka Rumunia (96).
Bardziej pocieszające są wyniki Polski w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągnięte w latach 2010–2018. W tym
czasie liczba zabitych uległa w Polsce zmniejszeniu o 27%, przy średniej
dla krajów unijnych wynoszącej 20%. Daleko nam jednak do przodującej
w tej kategorii Grecji (45%). Wypadliśmy tu lepiej niż Czechy (18%) i Węgry (15%), a gorzej niż Słowenia (34%), Słowacja (26%) czy Rumunia
(21%), (EC, Road safety country performance 2018, Dec. 2019).

Interesujące są również statystyki dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W Polsce w wypadkach drogowych giną rocznie 22 osoby na 1 milion mieszkańców (co daje nam czwartą pozycję od końca), podczas
gdy średnia dla krajów unijnych wynosi 10,4. W tej kategorii liderem
jest Norwegia (2), a listę krajów unijnych zamyka Rumunia z wynikiem 37.
W przypadku bezpieczeństwa rowerzystów sytuacja w Polsce wygląda nieco lepiej, bo z wynikiem 6,9 zabitych na 1 milion mieszkańców
zajmujemy szóste miejsce od końca. Średnia dla krajów unijnych wynosi 4,2. W tym przypadku pozycje poszczególnych krajów mogą być
mylące, bo zależą w dużym stopniu od popularności ruchu rowerowego
– ostatnie miejsce z wynikiem 12,1 zajmuje dość niespodziewanie Holandia (ETSC, How safe is walking and cycling in Europe, Jan. 2020).

Rekomendacje sztokholmskie
Oto dwa główne, bardzo ambitne, postulaty deklaracji sztokholmskiej:
• Zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych o 50% w latach 2021–2030, chociaż podobny cel – wyznaczony na upływającą
właśnie dekadę – jest, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i na
świecie daleki od osiągnięcia;
• Osiągnięcie Wizji Zero w skali światowej – brak śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych i znaczna redukcja liczby ciężko rannych –
w roku 2050.
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W konferencji, której współorganizatorem była Światowa Organizacja
Zdrowia, uczestniczyło 80 delegacji z całego świata na szczeblu ministerialnym. W panelach dyskusyjnych brali udział liczni przedstawiciele
światowych liderów przemysłu z sektora transportu, jednostek naukowych i organizacji międzynarodowych (ERF Newsletter, 26.02.2020).

Osiągnięcie zamierzonych celów ułatwić ma zastosowanie się poszczególnych krajów do dziewięciu rekomendacji opracowanych przez
międzynarodowy zespół naukowców przygotowujących deklarację
sztokholmską (Swedish Transport Administration, Saving lives beyond
2020: The next steps, Oct. 2019):
1. Zmiana rozkładu zadań przewozowych – Osiągnięcie zrównoważenia celów poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
wymaga wdrożenia w skali krajowej i lokalnej polityki mobilności,
preferującej dokonywanie podróży środkami transportu wymagającymi aktywności fizycznej i dostępnymi dla wszystkich, tj. pieszo,
rowerem lub środkami transportu publicznego.
2. Dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży – Wymaga przeprowadzenia przez władze lokalne i administracje drogowe audytu i monitoringu najbardziej przez dzieci uczęszczanych tras (do szkoły, na
boiska, itp.), w celu zapewnienia im bezpiecznych przemieszczeń,
w szczególności pieszych i rowerowych.
3. Przestrzeganie ograniczeń prędkości – Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego wymaga wdrożenia polityki zerowej tolerancji dla
nawet nieznacznych przekroczeń prędkości dopuszczalnej – zaczynając od zarządzających dużymi flotami pojazdów biznesowych
i firm państwowych.
4. 30 km/godz. – Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników
ruchu drogowego, aspekty zdrowotne i środowiskowe oraz utrzymanie atrakcyjności środowiska miejskiego wymaga w zasadzie
bezwzględnego ograniczenia prędkości ruchu na terenach zurbanizowanych do 30 km/godz.
5. Procedury przetargowe – Aspekt bezpieczeństwa musi stać się
priorytetowy podczas wszystkich przetargów w dziedzinie transportu, organizowanych zarówno przez firmy państwowe, jak i prywatne,
na zakup pojazdów i maszyn oraz usług serwisowych, remontowych
i budowlanych.
6. Bezpieczny pojazd – Producenci i odpowiednie agendy rządowe muszą dochować wszelkiej staranności, aby pojazdy, też
przeznaczone na eksport do dowolnego kraju, a w szczególności środki transportu publicznego, spełniały światowe standardy
bezpieczeństwa. Polska szczęśliwie znajduje się wśród 40 krajów
respektujących światowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa
pojazdów, podczas gdy w 124 krajach – z obowiązujących ośmiu
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standardów – przestrzegane są tylko 2–6 (kolor żółty), lub 0–1
(kolor czerwony).
7. Nowe technologie – Należy kontynuować badania i przyspieszać
wdrożenia nowych technologii dających nadzieję na poprawę stanu
bezpieczeństwa drogowego, do których należą m.in.: różnego rodzaju sensory, metody komunikowania się pojazdów pomiędzy sobą
i z infrastrukturą drogową oraz sztuczna inteligencja.
8. Raportowanie działań z zakresu bezpieczeństwa – Zaleca się,
aby wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, publikowały roczne raporty dotyczące praktykowanych przez nie zasad ogólnie pojętego bezpieczeństwa (np. bhp lokalne i w łańcuchu dostaw)
– w szczególności dotyczącego zagadnień transportowych.
9. Infrastruktura – Rządy wszystkich krajów i ich administracje drogowe muszą pilnie przeznaczyć niezbędne środki finansowe na to,
by istniejąca infrastruktura drogowa została w pełni dostosowana
do wyjaśnionych poniżej zasad Safe System.
Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego musi koncentrować się na wdrożeniu – stosowanej już z powodzeniem w niektórych
krajach europejskich – metody o nazwie Safe System, opartej na czterech niepodważalnych założeniach:
• Chociaż ludzie, z głupoty czy nieuwagi, popełniają błędy prowadzące do wypadków drogowych, nikt nie może na drodze zginąć
ani odnieść ciężkich obrażeń ciała.
• Ciało człowieka dotkliwie odczuwa skutki wypadku drogowego.
• Bezpieczeństwo drogowe to zbiorowa odpowiedzialność projektantów, budowniczych, zarządzających ruchem i użytkowników drogi.
• Elementy infrastruktury drogowej muszą tworzyć spójny i niezawodny system zapewniający użytkownikom drogi bezpieczeństwo tak,
by gdy jeden element systemu zawiedzie, inny ten błąd naprawił.
International Transport Forum powoła już wkrótce specjalną międzynarodową grupę roboczą WG for Implementing the Safe System, której
celem będzie opracowanie strategii wdrożeń metody Safe System we
wszystkich krajach, również w Polsce.
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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Automatyczne systemy zliczania pasażerów
w miejskim transporcie zbiorowym1

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tematyce automatycznych sys
temów zliczania pasażerów. Przedstawiono w nim typy wykorzystywa
nych technologii w procesie detekcji pasażerów pojazdów miejskiego
transportu publicznego wsiadających i wysiadających na przystankach.
Zaprezentowano zastosowanie dla danych zbieranych w sposób automa
tyczny. W artykule opisano doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego SA w Krakowie w procesie testowania i wdrażania
automatycznych systemów zliczania pasażerów. Na podstawie prze
prowadzonych badań w artykule zaproponowano metodykę przepro
wadzania pomiarów w pojazdach mających na celu weryfikację pracy
systemu. Dodatkowo przedstawiono istotne elementy analizy zebra
nych danych. Artykuł zakończono planem dalszych badań w zakresie
automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz podsumowaniem
rezultatów dotychczasowych prac.
Słowa kluczowe: automatyczny system zliczania pasażerów, detekcja,
dokładność systemów zliczających.

Systemy zliczające pasażerów
Automatyczne systemy zliczania pasażerów (w skrócie:
ASZP) są rozwiązaniami stosowanymi w pojazdach trans
portu publicznego w celu realizacji pomiarów liczby pasa
żerów wsiadających i wysiadających w sposób ciągły dopie
ro od kilkunastu lat. Wcześniej zliczanie pasażerów było
domeną uczniów i studentów zatrudnianych do fizycznego
zliczania wsiadających i wysiadających pasażerów na każ
dym przystanku [1].
W systemach automatycznych stosowane są różnego
rodzaju czujniki i detektory ruchu. Lokalizacja tego typu
urządzeń uzależniona jest od technologii wykorzystywanej
do wykrywania ruchu – od czujników naciskowych, zloka
lizowanych w stopniach pojazdów wysokopodłogowych, po
bramki na podczerwień umieszczone bezpośrednio nad
otworem drzwiowym. Dane zbierane przez detektory są
automatycznie przesyłane do autokomputera w pojeździe.
Następnie, w zależności od stopnia zaawansowania syste
mu, dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio z pojazdu,
przesyłane na serwery po zjeździe pojazdu do zajezdni lub
przesyłane w czasie rzeczywistym na serwery przewoźnika
podczas wykonywania kursów.
Ważnym elementem każdego automatycznego syste
mu zliczania pasażerów jest sposób reprezentowania ze
branych danych. Obecnie standardem jest oprogramowa
nie dla przewoźnika w formie aplikacji umożliwiającej po
branie danych. Bardziej rozbudowane aplikacje umożliwiają
1
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także obróbkę danych, obliczenie podstawowych i bardziej
zaawansowanych statystyk, a także uzależnienie danych
od mapy poprzez zapis lokalizacji GPS dla każdego przy
stanku. Wśród formatów plików generowanych przez
tego typu aplikacje dominują formaty pdf (tabele teksto
we bez możliwości edycji) oraz arkusze kalkulacyjne (csv
oraz xlsx). Z naukowego punktu widzenia, w celu dalszego
przetwarzania danych, formaty arkuszy kalkulacyjnych są
lepszym rozwiązaniem. Na rysunku 1 przedstawiono prze
pływ danych w automatycznych systemach zliczania pasa
żerów.

Rys. 1. Przepływ danych w automatycznym systemie zliczania pasażerów
Źródło: opracowanie własne

Dostępne na rynku automatyczne systemy zliczające pasażerów
W pojazdach miejskiego transportu publicznego wykorzy
stuje się trzy podstawowe technologie wykrywania ruchu
w otworze drzwiowym pojazdu oparte o:
• czujniki laserowe,
• czujniki na podczerwień,
• czujniki wideo.
Zasada działania pierwszego z wymienionych rodzajów
czujników opiera się na emisji wiązek laserowych. Czujnik,
poprzez obliczenie czasu od emisji do odbicia wiązki, jest
w stanie określić, czy w strefie zliczania znajduje się pasażer,
czy się porusza, a jeśli tak to, w którą stronę (czy wsiada,
czy wysiada). W ten sposób działają m.in. czujniki typu
IRMA 6 (zaprezentowanego na rys. 2).

Rys. 2. Przykład czujnika laserowego (IRMA 6)
Źródło: https://www.iris-sensing.com/fileadmin/_processed_/3/3/csm_Einbau_comp_01_1_76423710b0.jpg
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Czujniki na podczerwień wykorzystują niewidzialne
promieniowanie podczerwone. Czujniki tego typu są w sta
nie zliczać osoby poruszające się pod nimi, określając – poza
informacją o ruchu – także kierunek ruchu. Wśród syste
mów wykorzystujących podczerwień w czujnikach zliczają
cych warto wymienić: DILAX i PIXEL. Na fotografii 1
zaprezentowano przykład detektorów na podczerwień zlo
kalizowanych nad drzwiami wejściowymi w autobusie.
Przedstawiona na fotografii 1 bramka zliczająca składa się
z 3 czujników na podczerwień rozmieszczonych w równej
odległości do siebie. Listwa z czujnika zlokalizowana jest
bezpośrednio za mechanizmem drzwiowym wewnątrz po
jazdu. W pojazdach wyposażonych w drzwi odskokowo
przesuwne, listwa z czujnikami zlokalizowana jest za obu
dową mechanizmu drzwiowego, przez co jest mniej narażo
na na ewentualne uszkodzenia lub dewastację. W przypad
ku drzwi jednoskrzydłowych listwa z detektorami wyposa
żona jest w tylko jeden czujnik.

Fot. 1. Przykład bramki detekcyjnej na podczerwień
Fot. J. Aleksandrowicz

Ostatnim typem detektorów wykorzystywanych w no
woczesnych systemach zliczających są czujniki wideo wy
korzystujące obraz z kamer. Tego typu kamery są najczę
ściej montowane nad otworem drzwiowym, ale zdarzają się
także systemy, w których kamery lokalizuje się wewnątrz
pojazdu na ścianie naprzeciw drzwi oraz na zewnątrz pojaz
du. Analizując dostępne technologie, można odnaleźć roz
wiązania wykorzystujące obraz z kamer monitorujących
wnętrze pojazdu (system nie potrzebuje dodatkowych ka
mer nad drzwiami pojazdu) [6]. Zasada działania czujni
ków wideo polega na odpowiednim przekształceniu obrazu
– sprowadzeniu go do macierzy z wartościami kolorów
w poszczególnych pikselach. Dla uproszczenia obraz może
być przedstawiany w skali szarości [4, 5, 9]. Dodatkowo
warto zwrócić uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji
umożliwia rozpoznanie kierunku ruchu w otworze drzwio
wym, a nawet sylwetki poszczególnych pasażerów na pod
stawie obrazu wideo. Tego typu dane dają możliwość zbie
rania dokładnych informacji o faktycznej liczbie wejść
i wyjść (zwłaszcza w przypadku sytuacji, gdy w pojeździe
jest duża liczba pasażerów i niektórzy z nich na przystanku
muszą opuścić pojazd, aby przepuścić innych pasażerów).
Wśród automatycznych systemów zliczania pasażerów wy
korzystujących obraz wideo warto wymienić: SODIMAX
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Fot. 2. Wideodetektor ASZP w tramwaju
Fot. J. Aleksandrowicz

i Infotron. Przykład wideodetektora ruchu, zamontowane
go nad drzwiami wejściowymi do tramwaju, został zapre
zentowany na fotografii 2.
Poza systemami wykorzystującymi trzy wymienione
typy czujników można spotkać także rozwiązania wykorzy
stujące maty naciskowe na podłodze przy wejściu do pojaz
du [10], wagi mierzące wagę pojazdu, na podstawie której
obliczana jest liczba pasażerów [10], oraz czujniki nacisku
zlokalizowane wewnątrz foteli pasażerskich [7].

Doświadczenia z systemami automatycznie zliczającymi
pasażerów w MPK Kraków
Jednym z pierwszych polskich miast, które zdecydowały
się na testy i montaż w pojazdach automatycznych sys
temów zliczania pasażerów, był Kraków. Już w pierwszej
dekadzie XXI wieku rozpoczęto testy nowoczesnych sys
temów zliczania pasażerów. Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne SA w Krakowie zdecydowało się w kilku
pojazdach zamontować bramki zliczające na podczerwień.
Testowane były różne systemy m.in. w pojazdach typu
Bombardier NGT6 oraz Jelcz 181MB/3 Tantus.
Wyniki prowadzonych testów pozwoliły wyciągnąć
wnioski dotyczące wyboru technologii czujników, sposobu
gromadzenia i analizy danych. Krakowski przewoźnik
dzięki zgromadzonej wiedzy i doświadczeniom rozpoczął
zakupy pojazdów wyposażonych w systemy zliczające.
W przypadku autobusów przewoźnik regularnie nabywa
autobusy wyposażone w systemy zliczające, obecnie najwięk
szy udział tego typu pojazdów stanowią autobus marki
Solaris (Urbino 12 IV generacji, Urbino 18 IV generacji
i Urbino 18 Hybrid III generacji). Dzięki zrealizowanym do
stawom, przewoźnik dysponuje odpowiednią liczbą pojaz
dów wyposażonych w ASZP, która umożliwia pomiar na
wszystkich liniach autobusowych. Pomiary wykonywane są
w sposób ciągły przez cały rok, a pojazdy wyposażone
w ASZP rotują pomiędzy różnymi liniami autobusowymi.
W przypadku tramwajów, od czasu pierwszych testów aż
do roku 2020 jedynym pojazdem umożliwiającym realizację
pomiarów w sposób automatyczny był wymieniony
Bombardier NGT6. W roku 2020 firma Stadler rozpoczęła
dostawę 50 tramwajów Lajkonik NGT8, które zostały wy
posażone w system automatycznie zliczający pasażerów.
Dostawa wszystkich tramwajów typu Stadler Lajkonik
NGT8 umożliwi realizowanie pomiarów w sposób ciągły
i automatyczny na wszystkich liniach tramwajowych, tak jak
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ma to już miejsce w przypadku sieci autobusowej. Dane po
zyskiwane w ten sposób są obecnie wykorzystywane w dwóch
głównych celach:
• w doraźnych pomiarach liczby pasażerów na wybra
nych liniach na wniosek organizatora transportu
(Zarządu Transportu Publicznego);
• w badaniach naukowych, realizowanych przez jednost
ki badawcze m.in. przez Politechnikę Krakowską.
Główny system (DILAX), wykorzystywany w pojaz
dach krakowskiego przewoźnika, wykorzystuje bramki na
podczerwień. Dane zgrywane są w sposób automatyczny
w momencie zjazdu pojazdu do zajezdni. Oprogramowanie
wykorzystuje aplikację umożliwiającą generowanie rapor
tów w formie xlsx oraz realizowanie analizy statystycznej ze
branych danych z wybranego, dowolnego przedziału czasu.
Warto zwrócić uwagę, że system zapewnia możliwość gene
rowania zarówno raportów po analizie statystycznej, jak i da
nych surowych z systemu. Dodatkowo system gromadzi in
formacje na temat lokalizacji GPS przystanków, dzięki cze
mu możliwe jest wykorzystanie w ten sposób zbieranych da
nych do tworzenia analiz geolokalizacyjnych oraz innych
opracowań w formie graficznej z wykorzystaniem map.

Zastosowanie zbieranych danych o liczbie pasażerów
w pojeździe
Dane zbierane są w sposób automatyczny, a co z tego wyni
ka w sposób ciągły, dzięki czemu mają szerokie zastosowa
nie. Do najważniejszych należy zaliczyć:
• ocena jakości systemu transportu publicznego,
• aktualizowanie i optymalizowanie marszrut linii
transportu publicznego,
• zmiana rozkładów jazdy,
• prognozowanie popytu w transporcie publicznym,
• informację pasażerską,
• zmianę dopasowania przydziału środków transportu
do linii transportu publicznego.
Dane zbierane w sposób ciągły są lepsze pod względem
oceny jakości systemu, w odróżnieniu od pomiarów kla
sycznych, ponieważ umożliwiają uwzględnienie większej
liczby czynników, m.in. takich jak: wpływ dnia tygodnia,
wpływ zakłóceń w ruchu, wpływ zdarzeń losowych i wyda
rzeń masowych. Dodatkowo, znając dokładny czas i miej
sce każdego pomiaru, można zestawiać je z danymi z in
nych systemów, dzięki czemu możliwe jest tworzenie analiz
zależności liczby pasażerów od m.in.:
• pogody,
• temperatury,
• zanieczyszczenia powietrza,
• natężenia ruchu drogowego.
Dane na temat liczby pasażerów, w przedziale czasu
dłuższym niż jeden dzień roboczy oraz jedna sobota i nie
dziela, dają podstawy do oceny realizowanych tras w trans
porcie publicznym. Dane są niezwykle cenne w przypadku
wytyczania kursów wariantowych, zmian przebiegu trasy,

a także zmian częstotliwości kursowania, poprzez możli
wość uzyskania informacji na temat zmian w popycie nie
tylko w trakcie dnia, ale całego tygodnia lub miesiąca.
W ten sposób możliwe jest także dostosowywanie rozkła
dów jazdy do zaobserwowanego zapotrzebowania na prze
wozy pasażerskie.
Systemy liczące pasażerów w sposób automatyczny
umożliwiają również wykorzystanie danych do tworzenia
prognoz liczby pasażerów na kolejnych kursach. Koncepcję
i jedną z metod realizacji tego typu prognozy przedstawio
no w pracach [2, 8]. Tworzenie prognoz popytu jest możli
we dzięki wielkości możliwych do uzyskania zbiorów da
nych. Do tej pory trudnością związaną z prognozowaniem
liczby pasażerów na liniach miejskiego transportu publicz
nego były dane ze zbyt krótkiego przedziału czasu lub zbyt
wysokie koszty wykonania pomiarów w sposób klasyczny.
W przypadku wykorzystania systemów automatycznego
zliczania pasażerów tego typu trudności nie występują.
Dane przedstawiane w czasie rzeczywistym lub w formie
prognozy mają także zastosowanie w systemach informacji
pasażerskiej. Sposobom przekazywania danych rzeczywi
stych pasażerom w formie informacji o aktualnym napeł
nieniu pojazdu poświęcono pracę [3].
Ostatnim ważnym zagadnieniem, w którym dane z sys
temów automatycznych są bardzo przydatne, jest przydział
taboru do linii. Obecnie przydział realizowany jest na pod
stawie historycznych danych o liczbie pasażerów wykony
wanych w sposób klasyczny lub w przypadku wniosków
pasażerów na podstawie doraźnych pomiarów mających na
celu ich zweryfikowanie. Systemy automatyczne umożli
wiają lepsze dopasowanie taboru do potrzeb przewozo
wych, co może też wpłynąć na koszty obsługi systemu.
Przykładowo – wykrycie linii, na których pojemny tabor
jest potrzebny tylko w dwa dni w tygodniu, przyniesie
oszczędności przewoźnikowi, a w przypadku uzależnienia
stawki za 1 wozokm od klasy pojazdu także organizatorowi
transportu publicznego.

Weryfikacja zbieranych danych o liczbie pasażerów
w sposób automatyczny
Automatyczne systemy zliczania pasażerów umożliwiają
przeprowadzanie procesu kontroli i nadzoru nad miejskim
transportem publicznym z dokładnością, jakiej przy pomia
rach klasycznych nie dałoby się osiągnąć. Systemy te zapew
niają możliwość pozyskiwania danych przez cały czas kur
sowania pojazdów ze wszystkich linii i kursów. Dzięki temu
możliwe jest określanie charakterystyk poszczególnych linii
nie tylko w oparciu o pojedyncze okresowe pomiary, ale
w sposób ciągły. Uzyskane w ten sposób dane dają możliwość
określania między innymi następujących zależności:
• liczby pasażerów od pory dnia,
• liczby pasażerów od dnia tygodnia,
• liczby pasażerów od pogody,
• wielkości potoków międzyprzystankowych od para
metrów ruchu drogowego,
• wielkości potoków pasażerskich na trasach objazdo
wych podczas remontu.
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Trudnością, jaka występuje w przypadku stosowania
systemów automatycznych w procesie zbierania danych na
temat stanu miejskiego transportu publicznego, jest do
kładność zbieranych danych. Każdy system w specyfikacji
technicznej podawanej przez producentów ma dokładność
rzędu 90–99% [9]. Wartości te są możliwe do uzyskania
wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, w warunkach rze
czywistych dokładność spada do 50–60%, co zostało sze
rzej opisane w pracach [2, 3]. Odpowiednie przeprowadze
nie badań weryfikujących umożliwia zarówno obliczenie
dokładności zebranych danych, jak i określenie błędów wy
stępujących w systemie. Aby uzyskać tego typu informację,
należy w odpowiedni sposób przygotować badania weryfi
kujące.
Badania weryfikujące dokładność zbieranych danych
przez automatyczny system zliczania pasażerów należy roz
począć od wybrania metody prowadzenia pomiarów po
równawczych. Pierwszą, najbardziej kosztowną metodą są
pomiary klasyczne w pojazdach lub na przystankach miej
skiego transportu publicznego. W przypadku pomiarów
prowadzonych wewnątrz pojazdów zaleca się, aby na każde
drzwi przypadał jeden obserwator – gdy wszystkie drzwi
pojazdu przeznaczone są zarówno do wsiadania, jak i wysia
dania. Dla przypadku, w którym tylko pierwsze drzwi słu
żą do wsiadania, a pozostałe do wysiadania, można skiero
wać do obserwacji:
• jednego obserwatora dla autobusu wyposażonego
w jedne drzwi do wsiadania i jedne do wysiadania,
• dwóch obserwatorów dla autobusu standardowego –
jedne drzwi do wsiadania i dwoje do wysiadania,
• trzech obserwatorów dla autobusu przegubowego.
Drugą metodą jest pomiar wykonany kamerami zamon
towanymi w pojazdach w taki sposób, aby widoczny był każ
dy otwór drzwiowy. Tego typu możliwość zapewnia już coraz
więcej producentów systemów automatycznych, poprzez za
montowanie dodatkowej kamery w czujniku, lub w przy
padku systemów opierających się na wideodetekcji, nieprze
tworzony obraz z kamery. Zaletą pomiarów realizowanych
przez rejestrację obrazu jest film, który można zawsze od
tworzyć i uzyskać dodatkowe dane (jak warunki pogodowe,
czasy zatrzymań, sytuacje nietypowe).
Drugim etapem przygotowania badań weryfikujących
dokładność ASZP jest przygotowanie planu pomiarów
w oparciu o marszrutę miejskiego transportu publicznego.
W celu uzyskania reprezentatywnych wyników proponuje
się wybór linii o następujących parametrach zaprezentowa
nych w tabeli 1.
Ostatni etap opracowania pomiarów weryfikacyjnych to
przygotowanie przewoźnika, w którego pojazdach będą re
alizowane badania. W tym celu należy ustalić odpowiednią
liczbę pojazdów rezerwowych wyposażonych w ten sam au
tomatyczny system zliczania pasażerów, aby uniknąć sytu
acji, w której na linii podczas pomiarów jeżdżą pojazdy bez
systemu lub wyposażone w inny system. Następnie należy
przeszkolić prowadzących pojazdy, którzy będą wykonywali
kursy na wybranej linii. Podczas pomiarów istotne jest, aby
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Tabela 1
Proponowana charakterystyka linii do pomiarów
weryfikacji dokładności ASZP
Parametr

Opis parametru wzorcowego

Długość linii

Od 8 do 12 km długości

Przebieg linii

Linia dowożąca pasażerów do centrum, należy unikać linii magistralnych

Interwał przystanków Średnio dwa przystanki na 1 kilometr trasy
Częstotliwość
kursowania

Ta sama częstotliwość przez cały dzień.

Potoki międzyprzystankowe

Potoki zróżnicowane, odcinki o:
– napełnieniu poniżej 15% pojemności pojazdu,
– napełnieniu z przedziału 15–70% pojemności pojazdu,
– napełnieniu powyżej 70% pojemności pojazdu.

Tabor

W przypadku pojazdów z ASZP o różnej pojemności – należy wybierać
linie obsługiwane jednolitą klasą pojazdów np. wyłącznie autobusami
przegubowymi.

Trasy wariantowe

Należy wybierać linie, które nie mają tras wariantowych lub tras
skróconych do konkretnego przystanku.

na przystanku prowadzący odblokowywali drzwi do otwar
cia tylko raz oraz unikali sytuacji dwukrotnego zatrzymania
na tym samym przystanku (dotyczy przystanków o długości
peronu umożliwiającej realizację wymiany pasażerskiej wię
cej niż jednego pojazdu w tym samym czasie).
Przed przystąpieniem do badań (zwłaszcza w przypadku
prowadzenia pomiarów w sposób klasyczny) proponuje się
wykonanie systemem automatycznym pomiarów testo
wych w okresie całego dnia, w celu sprawdzenia, czy dane
zbierane są w sposób poprawny, w szczególności czy:
• nie występują przystanki, na których system nie
przeprowadził pomiarów;
• wszystkie zatrzymania na przystankach zostały zapi
sane w poprawny sposób (najczęściej lokalizacja za
trzymania jest pozyskiwana z systemu GPS);
• wszystkie pojazdy kursowały bez awarii.
Jeżeli pomiary testowe nie wykażą żadnych nieprawidło
wości, można przystąpić do realizacji pomiarów właściwych.
Przygotowane i zrealizowane w ten sposób pomiary umożli
wiają wykorzystanie zebranych danych w procesie analizy
statystycznej, mającej na celu określenie poziomu dokładno
ści danych zbieranych przez system automatyczny.

Analiza porównawcza zebranych danych
Podczas analizy zebranych danych należy zwrócić uwagę na
następujące wyniki:
• liczbę przypadków, w których mimo zatrzymania na
przystanku system automatyczny nie wykonał po
miaru;
• liczbę przypadków, w których liczba wejść lub wyjść
z pojazdu pomierzonych przez system automatyczny
była niezgodna z pomiarem weryfikującym;
• liczbę przypadków, w których wielkości potoków
międzyprzystankowych były inne z pomiarów auto
matycznych niż z pomiarów weryfikujących.
W pierwszym przypadku, jeżeli błąd był pojedynczy,
możliwe jest uzyskanie brakujących danych na podstawie
bilansu liczby pasażerów wsiadających i wysiadających.
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W przypadku, gdy błąd dotyczy kilku kolejny przystan
ków, należy dokładnie przeanalizować dane dla pierwszego
przystanku, dla którego został wygenerowany wynik.
Zdarza się, że system zbiera dane na temat wejść do i wyjść
z pojazdu, jednak zamiast je wyświetlać, sumuje je i podaje
dla jednego z kolejnych przystanków. W przypadku braku
danych przydatne okazują się porównania liczby pasażerów
wsiadających i wysiadających z pojazdu; gdy nie są one so
bie równe, można wnioskować, że na przystankach, na któ
rych system nie wykonał pomiaru w rzeczywistości, wymia
na pasażerska miała miejsce. Tego typu analizę można prze
prowadzić wyłącznie dla danych surowych przed obróbką
w aplikacji obsługującej system. Obserwując działanie tego
typu aplikacji, zauważono, że braki zastępowane są zerami,
a na ostatnich przystankach liczba pasażerów jest bilanso
wana, przez co suma wejść i wyjść zawsze się zgadza.
Na potrzeby niniejszego artykuły wykorzystano dane
z badań prowadzonych pod koniec roku 2017 (opisanych
szerzej w pracy [2], na przełomie 2018/2019 (opisanych
w pracach [3 i 8]) oraz najnowszych wyników pomiarów
zrealizowanych na początku 2020.
Na podstawie analizy zebranych danych podczas pierw
szych badań prowadzonych pod koniec roku 2017 [2] moż
na stwierdzić, że w 33% przypadków automatyczny system
zliczania pasażerów nie wykonał pomiaru. Zarówno dla au
tobusów standardowych, jak i przegubowych, najwięcej
kursów z brakującymi pomiarami znalazło się w grupie
kursów o liczbie braków 3 lub więcej. Drugie badania zre
alizowane pod koniec roku 2018 (opisane szerzej w [3])
wykazały, że liczba brakujących pomiarów z systemu auto
matycznego to około 9% wszystkich wykonanych pomia
rów. Pomiary liczby brakujących danych przeprowadzono
w Krakowie ponownie na przełomie 2018 i 2019 roku.
Tym razem obejmowały dwudziestokrotnie większą próbę,
odbywały się przez 14 kolejnych dni. Na ich podstawie wy
kazano, że na 29 343 obserwacji 2315 razy system nie od
notował żadnej wartości liczby wejść i wyjść z pojazdu.
Stanowi to 7,89% wszystkich zebranych danych. Na ry

sunku 5 przedstawiono wykres prezentujący udział procen
towy kursów z określoną liczbą brakujących pomiarów.
Zdecydowaną większość (ponad 72%) stanowią kursy,
w których nie odnotowano brakujących pomiarów lub bra
kowało 1 pomiaru. Kursy z liczbą braków większą lub rów
ną 2 stanowiły nieco ponad 25% wszystkich.
Na początku roku 2020 zdecydowano się ponownie doko
nać analizy danych gromadzonych przez system automatycz
ny dla wybranych kursów na liniach autobusowych. Łącznie
przeanalizowano ponad 11 500 pomiarów z ponad 500 kur
sów na 28 liniach autobusowych. Brakujące wyniki stanowiły
jedynie 1,6%, na podstawie czego można stwierdzić, że pro
wadzący częściej niż w przypadku wcześniejszych pomiarów
stosowali się do wytycznych, a system podczas pomiarów nie
odnotował większych awarii. Łącznie odnotowano tylko
3 kursy, dla których system nie odnotował żadnych pomia
rów. Kursów, dla których brakowało minimum jednego po
miaru, było 53, co stanowi około 10% wszystkich przebada
nych kursów. Odnosząc się do pomiarów wykonywanych
w latach 2017–2019 [2, 3, 8], zauważyć można, że udział
liczby kursów z brakującymi danymi istotnie się zmniejszył.
W przypadku analizy porównawczej liczby wejść i wyjść
oraz wielkości potoków międzyprzystankowych istotny jest
wybór danych, na podstawie których określana będzie do
kładność systemu automatycznego. Nawet wysoka zgod
ność danych z systemu z danymi rzeczywistymi w przypad
ku wejść i wyjść nie gwarantuje wysokiej zgodności danych
na temat potoków międzyprzystankowych. W przypadku
pomiarów prowadzonych pod koniec roku 2018 [3] uzy
skano zgodność wejść i wyjść na poziomie 60%, natomiast
zgodność danych na temat wielkości potoków międzyprzy
stankowych wyniosła zaledwie 6%. Analiza danych wyka
zała, że było to spowodowane istotnym zawyżeniem lub
zaniżeniem liczby pasażerów wsiadających na początko
wych przystankach w poszczególnych kursach, co powodo
wało niezgodność na całej długości trasy. Warto zwrócić
uwagę na to, że w przypadku wykonania pomiarów na du
żej liczbie kursów, średnie wielkości potoków międzyprzy
stankowych dla pomiarów automatycznych i klasycznych
były do siebie podobne (różnice pomiędzy pomiarami na
poziomie jednego pasażera) [3].

Rys. 5. Podział kursów pod względem liczby brakujących pomiarów w systemie automatycznego zliczania pasażerów

Rys. 6. Wykres zależności różnic w zbieranych danych podczas każdego wykonanego pomiaru
weryfikującego pracę systemu automatycznego od liczby osób w pojeździe

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

9

TransporT miejski i regionalny 06 2020
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że analiza danych
zbieranych podczas każdego wykonanego pomiaru weryfi
kującego pracę systemu automatycznego, nie wykazała za
leżności pomiędzy wzrostem błędu a liczbą osób w pojeź
dzie. Liczba błędów oraz średnia ich wartość, niezależnie od
napełnienia pojazdu, pozostawała na podobnym poziomie.
Zjawisko to zaprezentowano na rysunku 6, na którym
przedstawiono dane z pomiarów realizowanych w roku
2018.
Ten sam brak zależności potwierdzają pomiary przepro
wadzone pod koniec roku 2017 dla autobusów standardo
wych (wykres zależności został przedstawiony na rys. 7).
Warto zwrócić uwagę, że w większości przypadków (dla
pomiarów porównawczych w roku 2017 i 2018) różnica
pomiędzy liczbą pasażerów obliczoną na podstawie pomia
rów klasycznych i pomiarów przeprowadzonych przez au
tomatyczny system zliczania pasażerów mieściła się w prze
dziale od 0 do 20. Dla pomiarów w roku 2018 średnia róż
nica obliczonego napełnienia na podstawie danych z obu
typów pomiarów wyniosła 4,5 z odchylenie standardowym
4,0, a w roku 2017 średnia różnica wyniosła 5,5 z odchyle
niem standardowym 5,3.

prawdopodobne. Warto jednak zwrócić uwagę, że z punktu
widzenia wykorzystania danych obecnie osiągana zgodność
wydaje się być na wystarczającym poziomie. Na podstawie
wykonanych prac można stwierdzić – mimo iż systemy au
tomatyczne nie uzyskują 100% zgodności, to uzyskiwane
statystyki są bardzo zbliżone do otrzymywanych w sposób
klasyczny. Dodatkowo warto podkreślić, że systemy auto
matyczne działające w sposób ciągły umożliwiają pozyska
nie bardzo cennych danych z punktu widzenia procesu za
rządzania podsystemem miejskiego transportu zbiorowego.
Zgodność danych można podnieść poprzez odpowied
nio realizowane pomiary. Dodatkowo odpowiednie przygoto
wanie do badań umożliwia ograniczenie liczby brakujących
danych, co zostało wykazane w toku badań realizowanych od
2017 roku. Wykorzystanie danych z ASZP umożliwia lepsze
dopasowanie podsystemu (marszrut, rozkładów jazdy, in
formacji pasażerskiej, przydziału taboru) do aktualnych
potrzeb przewozowych oraz przyniesie realne oszczędno
ści dla operatorów i organizatorów miejskiego transportu
publicznego.

Literatura
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Modele ruchu w nowoczesnym zarządzaniu
transportem drogowym1,2

Streszczenie: Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu po
dróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu
(SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach trans
portowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne
Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych,
regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycz
nych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania ru
chem drogowym, w działaniach zmierzających do poprawy poziomu
sprawności i bezpieczeństwa w transporcie. W artykule przedstawiono
koncepcję, realizację oraz przykłady zastosowań SPR wraz z MST jako
kluczowych elementów systemów zarządzania transportem. Zostały
one wdrożone w wyniku badań naukowych nad integracją modeli po
dróży, ruchu i sieci transportowej w ramach realizacji Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście oraz projektów
badawczych CIVITAS DYN@MO „DYNamic citizens @ctive for su
stainable Mobility”, FLOW „Furthering Less Congestion by Creating
Opportunities For More Walking and Cycling” i RID4D „Wpływ
stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Słowa kluczowe: modelowanie procesów transportowych, inteligentne
systemy transportowe, modelowanie ruchu, zarządzanie ruchem.

Wprowadzenie12
Funkcjonowanie i rozwój systemów transportowych miast
oraz obszarów zamiejskich przyczynia się do powstawania
i eskalacji trudnych do rozwiązania problemów, takich jak
emisja zanieczyszczeń, hałas, wypadki drogowe, zatłoczenie
i straty czasu w transporcie, zajętość terenu, wyczerpywanie
zasobów i związane z powyższymi kwestiami obniżanie jako
ści życia oraz rosnące koszty zarówno ekonomiczne, jak i spo
łeczne. Szacuje się, że globalnie, do 2050 roku w miastach
będzie zamieszkiwało 70% ludności, co może wpłynąć na na
wet trzykrotne zwiększenie liczby podróży względem stanu
obecnego [1]. Pogodzenie celów związanych z zapewnieniem
dostępności obszarów, obiektów oraz mobilności ludności,
przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków ak
tywności transportowej, stanowi szczególne wyzwanie dla
zarządców ruchu i planistów. Zapewnienie niezawodności
funkcjonowania systemu transportu, bezpieczeństwa, po
prawa dostępności i integracja transportu oraz zmniejszenie
negatywnego oddziaływania transportu na środowisko są
priorytetowymi kierunkami polityki transportowej każdego
państwa oraz jednostek samorządowych. Kraje i miasta, które
1
2

©Transport Miejski i Regionalny, 2020.
W artykule wykorzystano fragmenty wniosku habilitacyjnego autora, w którym
wskazano jako osiągniecie naukowe cykl publikacji pt. Metodyka opracowania i zastosowania modeli systemów transportu w nowoczesnym zarządzaniu ruchem drogowym.

najlepiej radzą sobie z tym zadaniem, od lat działają meto
dycznie i systemowo, opracowując modele systemów trans
portu, wykorzystujące wiedzę i wyniki badań naukowych.
Planowanie sieci transportowych, podejmowanie decyzji
o zmianach w organizacji ruchu, jak również planowanie
tymczasowej organizacji ruchu w związku z robotami drogo
wymi, imprezami masowymi lub zdarzeniami drogowymi
wymagają rozwiązania złożonych zagadnień funkcjonowa
nia systemów transportu. Ułatwieniem w procesie podejmo
wania decyzji planistycznych są wyniki badań prowadzo
nych za pomocą różnego rodzaju narzędzi, do których zali
czyć można pakiety programów do prognozowania zmian
zachowań transportowych podróżujących. W przypadku
systemów transportowych prognozowanie dotyczy najczę
ściej oszacowania przyszłego (krótko lub długoterminowe
go) ruchu drogowego, przewozów pasażerskich lub towaro
wych w istniejącej lub planowanej sieci transportowej.
Przedmiotem analiz jest iteracyjne obliczanie wielkości po
toków ruchu w zależności od wielkości popytu na transport
(wynikającego z rozmieszczenia funkcji zagospodarowania
przestrzennego i przypisanych im atrybutów) oraz podaży
systemu transportowego (mierzonej najczęściej przepusto
wością poszczególnych elementów tego systemu) [2].
Modelowanie matematyczne potoków podróży i potoków
pojazdów było dość silnie rozwijane w drugiej połowie ubie
głego wieku, w wyniku czego opracowano wiele pakietów
komputerowych wspomagających opracowywanie modeli
systemów transportu w miastach i obszarach zamiejskich.
Pakiety te zawierają modele matematyczne i procedury ob
liczeniowe umożliwiające prognozowanie i symulację ruchu
[3], [4], [5]. Narzędzia umożliwiają opracowywanie modeli
transportowych, które mogą być wykorzystywane w wielu
celach, począwszy od oceny bieżącego funkcjonowania sys
temu transportu, oceny funkcjonowania w przypadku prze
kształceń wprowadzanych na większym obszarze (kraju, re
gionu, miasta) z uwzględnieniem zmian w otoczeniu syste
mu, do oceny usprawnień wprowadzanych lokalnie, które
jednakże również mogą mieć wpływ na wydajność całego
systemu. Wskazany powyżej problem wymaga zastosowa
nia kompleksowego podejścia badawczego, polegającego na
wykorzystaniu narzędzi, które umożliwiają prowadzenie
analiz o różnym stopniu szczegółowości w odniesieniu do
różnych obiektów transportowych. Cel badań i rodzaj anali
zowanego obiektu (sieć transportowa większego obszaru,
ciąg drogowy, skrzyżowanie) determinują wybór narzędzia,
pod względem stopnia szczegółowości prowadzonych analiz
(poziom makro, mezo lub mikroskopowy).
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Wiele krajów, regionów i miast europejskich opracowało
własne modele, jednakże nie zawsze wykorzystują ich możli
wości w planowaniu i działaniach operacyjnych [6], [7], [8].
Jedną z przyczyn niedostatecznego wykorzystywania metod
i narzędzi badawczych oraz wyników badań jest brak zrozu
mienia przez decydentów możliwości, których dostarcza wie
dza naukowa. W niektórych modelach transportu brakuje
wielopoziomowej struktury. W wielu miastach stosuje się
wyłącznie modele makroskopowe, inne używają różnych klas
modeli, ale nie integrują ich, co uniemożliwia lub znacznie
utrudnia wymianę danych ze względu na brak elementów
referencyjnych pomiędzy poszczególnymi poziomami mode
li [5]. Kolejnym problemem jest brak współpracy pomiędzy
podmiotami, które wykorzystują modele w różnych celach,
m.in. do planowania, opracowywania zmian w organizacji
ruchu lub strategii sterowania ruchem oraz bieżącego zarzą
dzania transportem indywidualnym lub zbiorowym.
Przykładem pierwszego w Polsce wdrożenia wyników prac
badawczych w postaci wielopoziomowego modelu ruchu jest
rozwiązanie opracowane dla miasta Gdyni w ramach projek
tu badawczowdrożeniowego CIVITAS DYN@MO [9],
[10]. Jednym z celów projektu było usprawnienie systemu
transportu poprzez wdrożenie planów zrównoważonej mo
bilności miejskiej (Sustainable Urban Transport Plan – SUMP)
z zastosowaniem metod i środków inteligentnych systemów
transportu (Inteligent Transport Systems – ITS). Wyko
rzystanie nowoczesnych rozwiązań było możliwe ze względu
na wdrożenie na terenie Trójmiasta jednego z pierwszych i naj
większych w Polsce regionalnych projektów z zakresu inteli
gentnych systemów transportu pod nazwą TRISTAR [11],
[12]. Model wielopoziomowy został zintegrowany z Syste
mem Zarządzania Ruchem TRISTAR w zakresie pozyskiwa
nia danych z jego układów detekcji i baz danych oraz wyko
rzystania w Systemie Planowania Ruchu będącego elemen
tem trójmiejskiego rozwiązania ITS. W opracowanym
narzędziu, obok innych istotnych elementów, wskazano na
kluczową rolę systemu oceny efektywności badanych rozwią
zań z zakresu zarządzania transportem oraz monitorowania
efektów i informowania o wynikach badań, często w formie
dialogu społecznego. MST umożliwia systematyczne dostar
czanie informacji w celu wsparcia procesu podejmowania de
cyzji długoterminowych (w zakresie planowania systemu
transportu) oraz krótkoterminowych działań operacyjnych
pozwalających na zmniejszenie ryzyka redukcji poziomu
niezawodności systemu i bezpieczeństwa uczestników ru
chu, a także łagodzenia skutków zdarzeń niepożądanych
i weryfikacji poprawności stosowanych środków profilak
tycznych.
Wstępne pomysły powiązania modeli transportowych
z możliwością pozyskiwania danych do modelowania
z usług ITS pojawiły się w 2002 roku podczas prac badaw
czych nad strukturą systemu zarządzania ruchem TRISTAR
[13], [14].

System Planowania Ruchu w architekturze systemu TRISTAR
Przeprowadzone badania naukowe obejmujące diagnozę
systemów transportowych Trójmiasta pozwoliły na opra
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cowanie wstępnej struktury zintegrowanego systemu za
rządzania ruchem, w którym rozwiązania z obszaru ITS
mogłyby pomóc w zniwelowaniu skali zidentyfikowa
nych problemów. Jednym z głównych problemów pod
czas opracowywania diagnozy była ograniczona możli
wość pozyskania danych do opracowania modeli podróży.
Usługi ITS umożliwiają dostarczanie obszernych zbiorów
danych, które mogą posłużyć jako wkład w opracowanie
takich modeli. Możliwość wykorzystania zbiorów danych
z różnych przedziałów czasowych jest istotna wobec dy
namiki zmian popytu transportowego oraz charaktery
styk ruchu w różnych okresach roku, tygodnia, dnia, na
co, oprócz czynników demograficznych, ekonomicznych
i zachowań transportowych, mają wpływ między innymi
warunki atmosferyczne lub występowanie zdarzeń nie
pożądanych w sieci drogowej. Konieczność uwzględnie
nia zmienności popytu transportowego i dynamiki tych
zmian jest szczególnie ważna w przypadku planowania
działań operacyjnych, np. zaprojektowania tymczasowej
organizacji ruchu (w zakresie objazdów, oznakowania dróg
oraz sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej
lub znaków zmiennej treści) oraz podczas wystąpienia
zdarzeń losowych w sieci drogowej lub sytuacji kryzyso
wych. Rozwiązania ITS, poprzez wykorzystanie narzędzi
planowania, stanowią ponadto podstawę do wspierania
naukowców oraz służb administracyjnych w długoter
minowym prognozowaniu przyszłych warunków ruchu,
opracowywaniu strategii sterowania, organizacji ruchu
i planowaniu rozwoju sieci transportowej.
Konieczność usystematyzowania i dążenie do interope
racyjności w rozwoju i wdrożeniach rozwiązań ITS przyczy
nia się do opracowywania architektur ITS, które stanowią
koncepcyjne modele, definiujące strukturę i działanie ITS.
Architektura przedstawiana jest zazwyczaj w formie for
malnego opisu systemu oraz argumentów przemawiających
za wykorzystaniem odpowiednich struktur i doborem
funkcjonalności. Architektura ITS definiuje ramy strate
giczne, które stanowią podstawę skutecznego planowania,
projektowania i wdrażania rozwiązań oraz pomagają w po
dejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych, mających
na celu zapewnienie spójności, otwartości na rozwój i inte
roperacyjności systemu oraz jego komponentów.
Pierwsza w Polsce regionalna architektura ITS wzoro
wana była na krajowej architekturze amerykańskiej i zosta
ła opracowana w ramach prac badawczych, służących przy
gotowaniu koncepcji systemu TRISTAR. W ramach badań
opracowano między innymi architekturę logiczną, funkcjo
nalną i sprzętową systemu, która mogła być pomocna w pro
jektowaniu uniwersalnej architektury krajowej ITS [15],
[12]. W ramach prac badawczych została również dokona
na ocena efektywności wdrożenia projektu pilotażowego –
systemu sterowania ruchem SCATS/RAPIDS w ciągu ulicy
Morskiej w Gdyni [16]. Biorąc pod uwagę możliwość wy
korzystania modeli transportowych w wielu modułach sys
temu TRISTAR, ostatecznie wydzielono w strukturze
funkcjonalnej odrębny filar zintegrowany z pozostałymi
elementami systemu w warstwach wykorzystania danych
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Rys. 1. Podstawowa struktura funkcjonalna systemu TRISTAR
Źródło: [12]

oraz wsparcia operacyjnego i planistycznego, zakładając
konieczność realizacji wielopoziomowego modelu syste
mów transportu [12], który wspiera pozostałe elementy
funkcjonalne systemu. Podstawową strukturę funkcjonalną
systemu TRISTAR przedstawiono na rysunku 1.
Dzięki zastosowaniu Systemu Planowania Ruchu zmia
ny zachodzące w systemie transportowym są bardziej prze
widywalne i kontrolowane, co może poprawić poziom jego
niezawodności np. w ujęciu niezawodności czasowej.

Struktura wielopoziomowego modelu
w Systemie Planowania Ruchu
W pierwszych pracach nad trójmiejską architekturą regio
nalną zakładano powstanie modułów planowania transpor
tu indywidualnego (w zakresie klas modeli i komputero
wych programów symulacyjnych wspierających strategicz
ne zarządzanie w sieci ulic) oraz transportu zbiorowego (w
zakresie planowania tras i rozkładów jazdy). Modele trans
portowe z uwagi na możliwości odwzorowywania zacho
wań podróżnych stanowią cenne wsparcie w zakresie ana
liz, zarówno w ujęciu punktowym (skrzyżowanie, odcinek
drogi), jak i sieciowym (wpływ poszczególnych rozwiązań
na obszar miasta, powiatu, województwa, kraju). Z tego
też powodu modele są z powodzeniem wykorzystywane do
analiz transportowych, w tym analiz usług ITS.
W pracach badawczych [3], [4] dokonano analizy uwa
runkowań możliwości opracowania modelu wielopoziomo
wego oraz jego integracji w systemie zarządzania ruchem
TRISTAR. Wnioski z przeprowadzonych badań nauko
wych pozwoliły na opracowanie struktury modelu wielopo
ziomowego oraz przyjęcie założeń jego realizacji (na pozio
mie lokalnym dla miasta Gdyni w powiązaniu z poziomem
regionalnym dla województwa pomorskiego). Dodatkowo
wskazano możliwe do zastosowania metody i środki,
usprawniające funkcjonowanie systemu transportu (auto
matyczne wykrywanie zdarzeń drogowych, ważenie pojaz
dów w ruchu, zmiany organizacji ruchu poprzez wydziele
nie dedykowanych pasów dla pojazdów transportu zbioro
wego), których zasadność i efektywność wdrożenia badano

w późniejszym okresie, wykorzystując model wielopozio
mowy (MST). Założenia do opracowania MST w architek
turze systemu TRISTAR dotyczyły struktury funkcjonalnej
i logicznej, oprogramowania do budowy narzędzi badaw
czych oraz zakresu integracji z pozostałymi modułami sys
temu TRISTAR. Miasto Gdynia było poligonem badaw
czym do opracowania i wdrożenia trzypoziomowego mode
lu systemu transportu zasilanego z hurtowni danych
systemu zarządzania ruchem TRISTAR jako narzędzia ba
dawczego, umożliwiającego przeprowadzenie badań w ra
mach wybranych projektów pilotażowych w projekcie
CIVITAS DYN@MO. Metodyka realizacji badań z budo
wą i wykorzystaniem wielopoziomowego modelu ruchu zo
stała zaimplementowana w projekcie badawczym RID4D,
w którym model wielopoziomowy posłużył jako narzędzie
do obliczenia wskaźników efektywności funkcjonowania
systemu transportu, wykorzystanych w metodzie wielokry
terialnej oceny wpływu usług ITS na sprawność i bezpie
czeństwo ruchu drogowego na drogach zamiejskich.
Struktura funkcjonalna i logiczna MST
W strukturze MST (rys. 2) zostały wyszczególnione po
ziomy zarządzania oraz odpowiadające im warstwy (klasy
modeli – makro, mezo i mikroskopowe), określające nie
zbędny poziom szczegółowości prowadzenia analiz i wy
korzystania wyników. Poziomy zarządzania (strategiczny,
taktyczny, operacyjny) definiują ponadto umiejscowienie
poszczególnych warstw modelu w strukturach organiza
cyjnych organów administracyjnych odpowiedzialnych za
zarządzanie transportem, w zależności od kompetencji,
przede wszystkim w jednostkach planistycznych oraz za
rządzających ruchem i transportem drogowym.

Rys. 2. Struktura modelu wielopoziomowego
Źródło: opracowanie własne na podst. [3], [4]

Narzędzia badawcze w MST
W zależności od celu zastosowania oraz poziomu szczegó
łowości można wyróżnić modele mikro, mezo i makro
skopowe. Modele makroskopowe i mezoskopowe umożli
wiają oszacowanie typowych miar sprawności sieci trans
portowej (np. łączny czas podróży pojazdów w sieci, pracę
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przewozową, średnią prędkość, natężenie ruchu wynikające
z rozkładu w sieci). Modele makroskopowe pozwalają m.in.
na zdefiniowanie przepustowości dla różnych typów dróg,
prędkości w ruchu swobodnym oraz funkcji oporu (zależ
ności opisujące spadek prędkości wraz ze wzrostem natę
żenia ruchu) dla poszczególnych odcinków sieci drogowej.
W przypadku modelowania sieci transportu publicznego
możliwe jest uwzględnienie oporu odcinków ze względu na
preferencje podróżującego w wyborze jednego z środków
transportu zbiorowego. Modele mezoskopowe pozwalają
dodatkowo odzwierciedlić wpływ elementów takich jak
typy skrzyżowań, organizacja ruchu na skrzyżowaniach
i sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetl
nej, dzięki czemu podczas szacowania miar sprawności sieci
transportowej brane są pod uwagę kolejki formujące się na
skrzyżowaniach oraz straty czasu pojazdów. Modele mezo
skopowe opisują większość elementów sieci i parametrów
ruchu na wysokim poziomie szczegółowości, charaktery
zując jednocześnie ich wzajemne oddziaływanie i zachowa
nia w znacznie mniej szczegółowy sposób niż w przypad
ku modeli mikroskopowych (np. decyzja o wyborze pasa
ruchu przez kierowcę wynika nie tak, jak w przypadku
modeli mikroskopowych z wzajemnych oddziaływań mię
dzy pojazdami, a z gęstości ruchu na danym pasie). Z kolei
w podejściu mikroskopowym każdy pojazd w sieci anali
zowany jest na poziomie indywidualnym i podlega stałej
kontroli podczas symulacji w zakresie czasu podróży, zmia
ny prędkości, przyspieszenia, trajektorii ruchu i zatrzymań
z uwzględnieniem interakcji z innymi użytkownikami dróg
oraz reakcji na bodźce zewnętrzne (np. spowodowane sy
gnalizacją świetlną lub informacjami wyświetlanymi na
znakach zmiennej treści). Modele mikroskopowe zawiera
ją trzy behawioralne składniki, które odpowiadają za ruch
pojazdu w sieci, tj. modele jazdy za liderem, zmiany pasa
ruchu oraz akceptacji luk czasowych [17]. Techniki mikro
symulacji pozwalają ponadto na oszacowanie zastępczych
miar bezpieczeństwa ruchu, np. wykorzystując model oce
ny miar zastępczych (SSAM – Surrogate Safety Assessment
Model) [18].
Ze względu na to, że poszczególne pakiety i programy
komputerowe wspomagające budowę modeli systemów
transportu posiadają funkcjonalności, które je wyróżniają
i czynią użytecznymi dla różnych potrzeb, zasadne jest
stosowanie szerokiego wachlarza oprogramowania
zintegrowanego, uzupełniającego się oraz umożliwiające
go wspomaganie procesu projektowania, planowania i za
rządzania operacyjnego. Podczas prac badawczych, obej
mujących wybór oprogramowania wspomagającego bu
dowę narzędzi analitycznych (poszczególnych klas
modeli), oprócz stopnia zaawansowania pakietów progra
mów, diagnozy ich wykorzystywania przez jednostki na
ukowe i administracyjne na świecie, dokonano identyfika
cji możliwości przepływu danych, pomiędzy poszczegól
nymi klasami modeli. Uwzględniono ponadto kryteria
doświadczenia lokalnych kadr w zakresie stosowania po
szczególnych pakietów komputerowych, dostępność opro
gramowania w jednostkach administracyjnych oraz moż
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liwość pozyskania i wykorzystania danych z innych modeli
podróży (modelu krajowego, wojewódzkiego i aglome
racyjnego). Ostatecznie do realizacji modelu wielopozio
mowego wybrano następujące pakiety oprogramowania:
w klasie modeli makroskopowych – VISUM (PTV Group)
[19], w klasie modeli mezoskopowych – SATURN
(ATKINS and University of Leeds) [20], w klasie modeli
mikroskopowych – VISSIM (PTV Group) [21]. Zasadne
jest również opracowywanie nowych aplikacji, modeli i na
rzędzi, które pozwolą na usprawnienie i rozszerzenie moż
liwości zastosowania modelu oraz wykorzystania zakresu
danych pozyskanych automatycznie.
Integracja modelu wielopoziomowego w SPR
Obecnie na świecie jednostki planowania i zarządzania
transportem wykorzystują modele systemów transportu,
jednakże najczęściej nie są one zintegrowane (pod wzglę
dem organizacyjnym, logicznym i strukturalnym) w kom
pozycji wielopoziomowej oraz bezpośrednio z usługami lub
będącymi zespołami usług systemami ITS, co wskazuje na
innowacyjność rozwiązania wdrożonego w Gdyni.
W ramach badań naukowych rozpoznano możliwości
wykorzystania danych z modułów i urządzeń systemu
TRISTAR [4] w poszczególnych klasach modeli (wyniki
badań podsumowano w tab. 1). Uwzględniono dane moż
liwe do pozyskania za pośrednictwem stacji pomiaru ruchu
drogowego (wykorzystujące w detekcji pętle indukcyjne),
dane z usług ITS rozpoznawania numerów rejestracyjnych
pojazdów z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu
(kamery ANPR), modele i aplikacje zastosowane w syste
mie TRISTAR do pozyskiwania wybranych danych prze
tworzonych (mezoskopowy model ruchu DRIVERS oraz
aplikacja pCoq), urządzenia detekcji do rozpoznawania da
nych identyfikacyjnych urządzeń elektronicznych (skanery
WiFi, Bluetooth) oraz informacje możliwe do pozyskania
z hurtowni danych systemu TRISTAR. W referacie [22]
przedstawiono architekturę przepływu danych w zintegro
wanym systemie zarządzania ruchem TRISTAR, w której
uwzględniono strukturę gromadzenia i wymiany danych
pomiędzy różnymi podsystemami, w tym z Systemem
Planowania Ruchu. Zwrócono również uwagę na możli
wość pozyskania dodatkowych zbiorów danych, które
mogą być przydatne w modelowaniu systemów transpor
tu, jakimi są dane z pojazdów poruszających się w sieci
drogowej. Opisana idea została rozwinięta w artykule
[23]. Obserwujemy obecnie intensyfikację rozwoju usług
współpracujących CITS (Cooperative Intelligent Trans
port Systems), pozwalających na wymianę informacji po
między pojazdem a infrastrukturą lub innymi pojazdami.
W artykule wskazano kierunki działań, które umożliwią
dostosowanie systemu TRISTAR do świadczenia usług
CITS z uwzględnieniem konieczności integracji baz da
nych z Systemem Planowania Ruchu. Dane pozyskane
z usług CITS w znaczącym stopniu przyczynią się do pod
niesienia dokładności analiz prowadzonych z wykorzysta
niem MST oraz będą wspierać procesy kalibracji i weryfika
cji modeli.
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Tabela 1
Źródła danych dla poszczególnych klas modeli
Makroskopowy (A), Mezoskopowy (B), Mikroskopowy (C)
Stacje
pomiaru

DRIVERS

pCoq

Kamera
ANPR

A.B,C

A.B,C

A.B,C

Natężenia ruchu

A.B,C

Struktura rodzajowa
potoku ruchu

A.B,C

Średnia prękość
w przekroju

A.B,C

Przepustowość/natężenie nasycenia

A,B

Struktura kierunkowa
ruchu

A.B,C

Hurtownia
danych
A.B,C
A.B,C

A.B,C

A.B,C

A.B,C

A.B,C

A.B,C
A.B

A.B,C

Czas przejazdu na
odcinku drogi

A,B

Długość kolejek

Skaner
Wi-Fi

A,B

A,B

B

Parametry sterowania (podział światła
zielonego, przesunięcie fazowe, długość
cyklu)

A,B
B

B

B

Średnie straty czasu
na skrzyżowaniu

B

Straty czasu na wlotach skrzyżowania

B, C

Odstęp między
pojazdami
Prędkość chwilowa

B,C

B,C

C

B,C
C

C

C

Czasy przejazdu
transportem zbiorowym (TZ)

A

Opóźnienia/przyspieszenia pojazdów TZ

A

Czas obsługi pasażerów TZ na przystankach

A

Źródło: opracowanie własne na podst. [4]

Poziomy zarządzania i klasy modeli
w strukturze wielopoziomowej
W kolejnych pracach badawczych zweryfikowano możli
wości wykorzystania narzędzi MST na poszczególnych po
ziomach zarządzania i w poszczególnych klasach modeli.
Poziom strategiczny – klasa modeli makroskopowych
Poziom strategiczny obejmuje dostarczanie danych do
opracowania polityki transportowej, wykonania prac pla
nistycznych, wykonanie studiów sieciowych. Przewidziano
wykorzystanie pakietu VISUM, gdyż zastosowany on jest
już w modelach dla dróg krajowych oraz w modelu wo
jewódzkim i aglomeracyjnym. W pracy [24] przedstawio
no proces budowy modelu oraz propozycję metody oceny
funkcjonowania transportu zbiorowego z wykorzystaniem
modelowania na poziomie makroskopowym z wykorzysta
niem wskaźników obsługi i miar syntetycznych. W ramach
prowadzonych badań naukowych opracowano również
metodykę budowy modelu w strukturze czterostopniowej,
biorąc pod uwagę dostępne dane.
Kolejny etap badań dotyczył modelowania charaktery
styk ruchu z wykorzystaniem danych gromadzonych w ba
zach danych systemu TRISTAR. Opracowane modele i za
leżności były użyteczne w kalibracji modeli makro i mezo
skopowych w strukturze wielopoziomowej SPR. Usługi

ITS są cennym źródłem informacji o charakterystykach
ruchu drogowego, zarówno w odniesieniu do transportu
indywidualnego, jak i zbiorowego. Niestety, prowadzonych
jest niewiele badań mających na celu opracowanie modeli
umożliwiających szacowanie prędkości pojazdów transpor
tu zbiorowego w zależności od warunków ruchu wzdłuż
arterii miejskich, jak również modeli czasu podróży pojaz
dów oraz analiz fundamentalnych zależności parametrów
ruchu z wykorzystaniem danych z rozwiązań ITS. W refe
racie [25] przedstawiono metodę modelowania prędkości
pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych
z systemu TRISTAR. W artykule wyjaśniono, w jaki spo
sób można gromadzić, wykorzystywać i łączyć różne dane
w celu opracowania modeli prędkości. Przedstawiono wy
niki analiz i zaproponowano model prędkości pojazdów
transportu zbiorowego. Opracowany model prędkości dla
dróg klasy G (drogi główne) o przekroju 2/2, z uwzględnie
niem stopnia wykorzystania przepustowości, może być sto
sowany w aktualizacji istniejących rozkładów jazdy trans
portu zbiorowego, jak również został zastosowany podczas
kalibracji modeli makroskopowych w MST.
Poziom taktyczny – klasa modeli mezoskopowych
Poziom taktyczny obejmuje dostarczanie danych do opra
cowania materiałów decyzyjnych dotyczących projektów
transportowych (studia sieciowe, korytarzowe, studia wy
konalności), opracowania projektów organizacji ruchu,
strategii i projektów sterowania ruchem oraz oceny efek
tywności podejmowanych działań. Obiektem badań jest
w tym przypadku sieć transportowa, wydzielony obszar
sieci oraz ciąg drogowy lub uliczny. Przewidziano wykorzy
stanie w pracach badawczych oprogramowania SATURN
lub programu VISUM, w zależności od celu badań nauko
wych i dostępnych danych.
W referacie [26] zaprezentowano metodykę badań
i wybrane wyniki badań naukowych, mających na celu
określenie efektywności wdrożenia Inteligentnego Systemu
Sterownia Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP).
W badaniach naukowych wykorzystano modele mezosko
powe, które zostały opracowane na podstawie danych o pa
rametrach ruchu z urządzeń detekcji i informacji wyświe
tlanych na znakach zmiennej treści ISSRRP. Modele zostały
skalibrowane z wykorzystaniem danych o natężeniach ru
chu i czasach przejazdu trasami alternatywnymi z uwzględ
nieniem możliwości wyboru trasy przez kierowców na podsta
wie informacji wyświetlanych na tablicach zmiennej treści.
W badaniach rozkładów ruchu w warunkach przekazywania
informacji kierowcom o czasach przejazdu trasami alterna
tywnymi sparametryzowano i zastosowano model determi
nistyczny, który zakłada wiedzę o czasie podróży poszcze
gólnymi trasami, redukując czynnik losowy, jakim jest nie
pewność w procesie podejmowania decyzji.
W referacie [27] przedstawiono wyniki pierwszych
w Polsce badań naukowych, w których podjęto próby mo
delowania czasu podróży na podstawie danych z usług ITS
wzdłuż arterii miejskich. Wyniki pokazują, że zastosowane
modele osiągnęły niesatysfakcjonujący poziom zgodności
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z wartościami pomierzonymi i dlatego nie powinny być im
plementowane w modelach ruchu, wspomagających w cza
sie rzeczywistym systemy sterowania za pomocą sygnaliza
cji świetlnej. Wiąże się to z nadmiernym uogólnieniem fun
damentalnych zależności parametrów ruchu drogowego
(natężenie, gęstość, prędkość), które podlegają dynamicz
nym zmianom w zależności nie tylko od pory dnia, ale tak
że od warunków atmosferycznych lub występowania zda
rzeń niepożądanych. Dokładność wyników jest natomiast
satysfakcjonująca w przypadku zastosowania wyników ba
dań w kalibracji modelu ruchu dla obiektu, jakim jest odci
nek drogi. W ramach prac rozwiązano problem badawczy
w zakresie opracowania modeli zależności parametrów ru
chu, które zostały wykorzystane w kalibracji modeli makro
skopowego i mezoskopowego w strukturze MST.
Wielopoziomowy model ruchu (w warstwach makro
skopowej i mezoskopowej) posłużył ponadto do realizacji
pracy badawczej, w której analizowano wpływ wyznaczenia
dedykowanych miejsc dostaw w pasie drogowym na spraw
ność systemu transportu miasta Gdyni [28]. W związku ze
specyfiką sposobu obsługi dostaw, która determinuje czaso
wą zajętość pasa drogowego, w metodyce badań wykorzy
stano model dynamicznego rozkładu ruchu. W celu uzy
skania bardziej wiarygodnych wyników w procesie stocha
stycznego rozkładu ruchu w sieci zastosowano model
quasidynamiczny, w którym formujące się w układzie dro
gowym kolejki pojazdów są uwzględniane w kolejnych
przedziałach czasowych symulacji. Rozkład dynamiczny
umożliwia odzwierciedlenie procesu, w którym pojazd do
stawczy zatrzymuje się w pasie drogowym przez krótki
czas. Model uwzględnia zatem dynamikę zmian warunków
ruchu w przypadku zajęcia pasów w wyznaczonych dla po
jazdów dostawczych miejscach oraz zmiany parametrów
ruchu rozłożone w czasie. W ramach badań przeanalizowa
no również wpływ wdrożenia rozwiązania na środowisko
naturalne poprzez oszacowanie emisji spalin. Przepro
wadzone prace badawcze wpływu wyznaczenia dedykowa
nych miejsc dostaw na sprawność systemu transportu są
pierwszymi w Polsce. Pierwszy etap systemu dedykowa

nych miejsc dostaw został wprowadzony w ubiegłym roku
w obszarach centralnych Gdyni.
Poziom operacyjny – klasa modeli mikroskopowych
Poziom operacyjny obejmuje dostarczanie wyników ba
dań, które stanowią podstawę do opracowania szczegóło
wych projektów organizacji ruchu, programów sterowa
nia ruchem, projektów obsługi transportowej wybranych
obiektów oraz wizualizacji funkcjonowania obiektów trans
portowych. Obiektem badań jest w tym przypadku ciąg
drogowy lub uliczny, odcinek linii transportu zbiorowego
lub pojedyncze skrzyżowanie. Przewidziano wykorzystanie
w pracach badawczych oprogramowania VISSIM. W pro
jekcie CIVITAS DYN@MO modele mikroskopowe zosta
ły wykorzystane między innymi do przygotowania symu
lacji ruchu na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją
świetlną w ramach badań mających na celu wybór logiki
sterowania, która pozwala na priorytetyzację niechronio
nych użytkowników dróg [29].
Przedstawione w niniejszym artykule metody badań za
stosowano do przygotowania metodyki analiz badawczych
w projekcie RID 4D. Modele mikroskopowe zostały wyko
rzystane między innymi w zadaniu badawczym, jakim było
określenie wpływu wybranych usług ITS na sprawność
i bezpieczeństwo ruchu oraz wskazanie możliwości popra
wy funkcjonowania obiektu transportowego [30], [31],
[32]. Modele mikrosymulacyjne opracowane w ramach
projektu umożliwiły uzyskanie informacji na temat trajek
torii przemieszczania się każdego pojazdu w ruchu drogo
wym. W ramach badań przeprowadzono analizy trajekto
rii, które umożliwiły zastosowanie zastępczych miar bez
pieczeństwa ruchu poprzez oszacowanie oczekiwanej liczby
konfliktów ruchowych w różnych scenariuszach organizacji
i sterowania ruchem.

Integracja poziomów zarządzania i klas modeli
Struktura MST umożliwia elastyczny wybór i wykorzysta
nie poszczególnych klas modeli i ich grupowanie w zależ
ności od zdefiniowanego zadania badawczego i celu badań

Rys. 3. Metodyka badań z wykorzystaniem modelu wielopoziomowego systemów transportu
Źródło: [5]
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naukowych, opracowanej metodyki analiz oraz dostępnych
danych. Zastosowanie wielopoziomowego modelu trans
portu w badaniach, w którym wykorzystano wszystkie
klasy modeli przedstawiono na przykładzie analiz efektyw
ności wdrożenia wydzielonych pasów dla pojazdów trans
portu zbiorowego [5]. W artykule przedstawiono powią
zania poszczególnych warstw modelu wielopoziomowego,
metodykę badań z wykorzystaniem modelu (rys. 3) oraz
wyniki badań naukowych.
Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi pozioma
mi modelu możliwy jest dzięki zastosowaniu odniesień
referencyjnych (jednolita numeracja rejonów transporto
wych, węzłów lub połączeń między węzłami). Model ma
kroskopowy stanowi bazę do badań związanych ze zmien
nością popytu transportowego (zmiany w zagospodaro
waniu przestrzennym oraz danych socjoekonomicznych
i demograficznych) oraz podziałem zadań przewozowych
pomiędzy poszczególnymi środkami transportu, z uwzględ
nieniem zmian popytu na transport zbiorowy lub indywi
dualny na skutek wprowadzanych zmian organizacji ru
chu (ze względu na zmiany czasu lub kosztów podróży).
Model makroskopowy stanowi ponadto podstawę do
wstępnych analiz rozkładu ruchu i podróży odbywanych
transportem zbiorowym i indywidualnym. Macierze po
dróży, obliczone w modelu makroskopowym stanowią
podstawę do rozkładu ruchu w modelu mezoskopowym
(korekta rozkładu z uwzględnieniem szczegółowej organi
zacji ruchu). Model mezoskopowy umożliwia identyfika
cję krytycznych elementów sieci transportowej pod kątem
kolejek na wlotach skrzyżowań z uwzględnieniem bloko
wania wstecznego oraz analizę możliwych usprawnień or
ganizacji ruchu, które mogą przyczynić się do poprawy
funkcjonowania systemu transportowego. W badaniach
uwzględnia się wpływ wprowadzanych usprawnień na
całą sieć transportową miasta. Zalecane zmiany organiza
cji ruchu mogą być uwzględnione w mikrosymulacji, któ
rą zasilają dane z modelu mezoskopowego w odniesieniu
do transportu indywidualnego i makroskopowego w od
niesieniu do transportu zbiorowego. Model mikroskopo
wy pozwala na szczegółową analizę wpływu proponowa
nego usprawnienia na poziomie lokalnym oraz szczegółowe
określenie niezbędnych zmian np. w systemie sterowania
ruchem (zmiany te można wprowadzić ponownie do mo
delu mezoskopowego i powtórzyć analizę). W modelach
mezoskopowych i mikroskopowych przeprowadza się ko
rektę rozkładu ruchu, czasu podróży poszczególnymi od
cinkami sieci transportu indywidualnego i zbiorowego,
o które to parametry zostaje uaktualniony model makro
skopowy. W modelu makroskopowym przeprowadzony
zostaje ponowny rozkład, co pozwala na modyfikację ma
cierzy podróży dla poszczególnych środków transportu
z uwzględnieniem zaktualizowanych wyborów podróżują
cych. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymujemy
wartości kluczowych wskaźników efektywności systemu
transportu zbiorowego, a po przeprowadzeniu ponownego
rozkładu w modelu mezoskopowym dla transportu indy
widualnego. Porównanie kluczowych wskaźników efek

tywności pozwala na wybór pożądanego rozwiązania,
umożliwiając rozwiązanie problemu badawczego. Opra
cowana metodyka analiz została wykorzystana w bada
niach zasadności realizacji wydzielonych pasów autobuso
wych i wpływu zmian na sprawność systemu transporto
wego miasta Gdyni. Wiele z planowanych i analizowanych
zmian zrealizowano. MST został ponadto wykorzystany
między innymi podczas opracowywania Planu Zrówno
ważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni [33] w procesie
podejmowania decyzji i w pracy nad opracowaniem planu
oraz podczas konsultacji społecznych, między innymi po
przez prezentację wyników i wizualizację badań na dedy
kowanym portalu internetowym, dzięki czemu został
osiągnięty cel wyznaczony podczas przygotowywania za
łożeń do realizacji MST.
Przedstawione w niniejszym artykule metody badań zo
stały wykorzystane do przygotowania metodyki analiz ba
dawczych w projekcie RID 4D. Przykładowe wyniki przed
stawiono dla badań wpływu wybranych usług ITS na po
ziom sprawności i bezpieczeństwa ruchu [30], [31], [32].
Na podstawie danych pozyskanych z funkcjonujących na
polskich autostradach i drogach ekspresowych rozwiązań
ITS (przede wszystkim danych o parametrach ruchu ze sta
cji pomiaru ruchu, danych pozwalających na wyznaczenie
tras pojazdów ciężarowych z systemu ViaToll oraz danych
o komunikatach przekazywanych kierowcom za pośrednic
twem znaków zmiennej treści), a także informacji o natęże
niach ruchu w sieci drogowej z wykorzystaniem Krajowego
Modelu Ruchu Drogowego oraz Generalnego Pomiaru
Ruchu, opracowano modele testowe korytarza obejmującego
drogi główne, alternatywne i połączenia między nimi
z uwzględnieniem klasy i przekroju drogi głównej, topologii
sieci drogowej w korytarzu, typu skrzyżowań i węzłów dro
gowych oraz intensywności ruchu. Na podstawie modeli
testowych zidentyfikowano i oszacowano wartości kluczo
wych wskaźników efektywności systemu transportu. Obli
czone wskaźniki stanowiły wkład do zasilania modelu z wy
korzystaniem metody AHP (Analytic Hierarchy Process)
w celu identyfikacji usług, które mają największy wpływ na
efektywność i bezpieczeństwo ruchu. Weryfikację jakości
wyników uzyskanych z modeli testowych i poprawności
modelu AHP przeprowadzono z wykorzystaniem danych
z rzeczywistych układów drogowych, które również podle
gały modelowaniu. W badaniach naukowych wykorzystano
ideę MST. Innowacyjność zaproponowanego podejścia pole
ga na uwzględnieniu w modelu tras alternatywnych i prze
prowadzeniu badań w korytarzu autostrady i drogi ekspre
sowej. Do oceny wpływu usług ITS na bezpieczeństwo
i efektywność ruchu wykorzystano makroskopowe modele
symulacyjne (oprogramowanie VISUM), modele mezosko
powe (SATURN) oraz modele mikroskopowe (PTV
VISSIM). Model makroskopowy wykorzystano do pozyska
nia wyników rozkładu ruchu, które zaimplementowano w mo
delach mezo i mikroskopowych. Podstawowe analizy prze
prowadzono w modelach mezo i mikroskopowych, które
zostały skalibrowane danymi z funkcjonujących rozwiązań
ITS (rys. 4).
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Rys. 4. Porównanie domyślnego rozkładu prędkości pojazdów osobowych w modelu VISSIM
(po lewej) i rozkładu empirycznego w warunkach polskich (po prawej) na drodze ekspresowej
Źródło: opracowanie własne na podst. projektu RID 4D oraz [32]

W badaniach z zakresu oceny bezpieczeństwa ruchu
drogowego prowadzonych w projekcie RID 4D wykorzy
stano miary zastępcze. Parametry ruchu drogowego i za
chowania użytkowników dróg, które umożliwiają identyfi
kację i ocenę zmian mających wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego określa się jako zastępcze miary bezpie
czeństwa. Zastępcze miary bezpieczeństwa mają swoje źró
dło w konfliktach w ruchu drogowym. Teoria konfliktów
jest metodą stosowaną podczas badań terenowych w celu
identyfikacji zdarzeń konfliktowych w układzie drogowym
poprzez odnotowywanie przypadków nagłego hamowania
lub zmiany toru jazdy w celu uniknięcia przez kierowcę
zderzenia z innym uczestnikiem ruchu drogowego.
Zastępcze miary bezpieczeństwa można również oszacować
za pomocą technik mikrosymulacji (rys. 5). Wyniki badań
zostały wprowadzone do modelu AHP, umożliwiając
uwzględnienie w analizach wielokryterialnych kryterium
bezpieczeństwa ruchu.

Rys. 5. Lokalizacja konfliktów na drodze ekspresowej (S 2/2 – natężenie ruchu 1700 poj./
godz./pas) bez usługi dozowania ruchu na wjazdach (W0a) i z usługą (W1a)
Źródło: opracowanie własne na podst. projektu RID 4D oraz [32]

Podsumowanie
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania mode
li ruchu różnych klas w warstwach planistycznego i ope
racyjnego zarządzania transportem oraz w projektach
badawczych. MST został ponadto zastosowany w ramach
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[34] dotyczących wyboru rozwiązań, które prowadzą do
poprawy warunków ruchu wszystkich użytkowników
dróg, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowe
rzystów (w ramach projektu MST został rozwinięty o mo
del ruchu rowerowego) oraz w ramach projektu CIVITAS
DYN@MO do oceny wpływu występowania zdarzeń
niepożądanych w zakresie sprawności systemu transpor
tu, w symulacjach wykrywania zdarzeń niepożądanych na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz w badaniach
związanych z drogowym transportem ładunków (opra
cowanie metodyki i dokonanie oceny wpływu zastoso
wania systemu ważenia pojazdów w ruchu w ogranicze
niach ruchu ciężkiego na warunki ruchu i emisję spalin).
Wielopoziomowy model systemów transportu i dane po
zyskane z rozwiązań ITS mogą również znaleźć zastoso
wanie w systemach zarządzania bezpieczeństwem ruchu.
Dzięki wdrożeniu w ostatnich latach nowych usług ITS
w polskich miastach i na drogach krajowych możliwe jest
usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem ru
chu drogowego na poziomie strategicznym (planowanie)
i operacyjnym. Narzędzia SPR mogą wspomagać opra
cowywanie strategii zarządzania ruchem podczas wystą
pienia zdarzenia niepożądanego. Bazy zawierające dane
powinny być integrowane i udostępniane jako „otwarte
dane” w celu rozwoju i poprawy jakości usług ITS, sty
mulując powstawanie nowych oraz umożliwiając zasila
nie modeli transportowych w sytuacjach kryzysowych np.
w ramach planów ratowniczych.
Wpisanie wykorzystania MST w struktury administra
cyjne zarządzania transportem determinuje konsolidację
współpracy poszczególnych jednostek, co można zaobser
wować na przykładzie miasta Gdyni, gdzie wdrożenie
Systemu Planowania Ruchu dostarczyło podstaw do inten
syfikacji współdziałania i integracji działań komórek plani
stycznych oraz zespołów zarządzających ruchem drogowym
i transportem zbiorowym. Połączenie w jedną strukturę
modelu wielopoziomowego z SPR, który został realizowany
w ramach systemu TRISTAR, pozwoliło na wykorzystanie
danych pochodzących z automatycznych pomiarów ruchu
w sferze operacyjnej zarządzania transportem, jak również
w analizach planistycznych.
Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają, że
dane pozyskane z usług ITS mogą być z powodzeniem
wykorzystywane do opracowania i weryfikacji modeli sys
temów transportu oraz kalibrowania ich do warunków
lokalnych. Dzięki szerokiemu zakresowi danych groma
dzonych w sposób ciągły, możliwa jest aktualizacja, roz
wijanie modeli i opracowywanie nowych. Struktura baz
danych w systemach zarządzania ruchem oraz możliwy do
pozyskania format danych, ich znaczna liczba oraz stopień
agregacji, często wymagają dodatkowych zabiegów prze
tworzenia danych w celu dostosowania zbiorów dla celów
badawczych. Należy zwracać uwagę na rzetelność i do
kładność pozyskiwanych informacji, które wymagają
wstępnej weryfikacji przed wykorzystaniem ich w mode
lowaniu.
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Przedstawione w artykule prace pozwoliły na zdefinio
wanie wielu szczegółowych procedur postępowania badaw
czego oraz sposobu opisu problemów i metod badawczych.
Metody te można wykorzystać do rozwiązania różnorod
nych, zaawansowanych zagadnień naukowych i inżynier
skich. Opracowane algorytmy postępowania, w tym modele
matematyczne i symulacyjne, umożliwiły pozyskanie wyni
ków pozwalających na bardzo szczegółowy przegląd parame
trów opisujących stan systemu transportu z uwzględnieniem
zjawisk statycznych i dynamicznych.
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Wielokryterialna ocena aplikacji
wspomagających planowanie podróży
transportem publicznym w miastach1
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały najpopularniejsze
aplikacje wspomagające planowanie podróży po mieście. Wybór apli
kacji do podróżowania został dokonany na podstawie przeglądu lite
ratury oraz rankingów internetowych. Do porównania przyjęto 8 naj
bardziej popularnych aplikacji. Zostały one porównane trzema sposo
bami względem ich najważniejszych funkcji: na podstawie przeglądu
zasobów internetowych, na podstawie badań ankietowych przeprowa
dzonych wśród użytkowników aplikacji oraz z wykorzystaniem jednej
z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji – metody kompensa
cyjnokoniunkcyjnej. Uzyskane wyniki pokazały funkcjonalność każdej
z aplikacji i wskazały te, które są najczęściej i najchętniej stosowane
przez podróżujących.
Słowa kluczowe: środki transportu, planowanie podróży, wielokryterial
ne wspomaganie decyzji.

Wprowadzenie
W życiu każdego mieszkańca średniego czy dużego miasta
miejski transport publiczny odgrywa istotną rolę w codzien
nym funkcjonowaniu. Dobrze rozwinięty transport miejski
zachęca mieszkańców do korzystania z niego, a tym samym
przyczynia się do zmniejszenia kongestii, która w wielu mia
stach w godzinach szczytu jest ogromnym utrudnieniem
w podróżowaniu zarówno dla użytkownika transportu pu
blicznego, jak i indywidualnego. Jednym z głównym ce
lów polityki transportowej jest jak najlepsze wykorzystanie
środków transportu zbiorowego. W jego osiągnięciu bez
wątpienia dużą rolę odgrywa dobrze rozwinięta informacja
pasażerska, której podstawową rolą jest ułatwienie dostępu
do usług oferowanych przez komunikację miejską oraz do
korzystania z tych usług. W dobie szybkiego rozwoju tech
nologii mobilnych proces przemieszczania się w miastach,
z punktu widzenia pasażerów, stał się zdecydowanie mniej
skomplikowany. Użytkownik komunikacji miejskiej, dzięki
różnym aplikacjom wspomagających planowanie podróży,
nie jest ograniczony wyłącznie do tradycyjnego rozkładu
jazdy. Dzięki planerom podróży może decydować o każdym
aspekcie swojej podróży, począwszy od wyboru środka komu
nikacji miejskiej, a skończywszy na odległości, jaką musi po
konać, aby dojść do przystanku. To właśnie aplikacje w dużej
mierze zachęcają do podróżowania transportem zbiorowym,
łamiąc przede wszystkim barierę niewiedzy na temat oferty
komunikacji miejskiej.

1

©Transport Miejski i Regionalny, 2020. Procentowy udział wkładu autorów w pu
blikację: K. Solecka 55%, M. Cholewa 45%
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Jako przykład można wskazać osoby podróżujące pierw
szy raz po obcym mieście, nie znając jego topografii oraz
funkcjonowania komunikacji miejskiej, które, za pomocą
odpowiednich aplikacji uzyskują niezbędne informacje do
tyczące przemieszczenia się z jednego miejsca na drugie.
Twórcy aplikacji chcą dostosować się do wymagań jak naj
szerszego grona odbiorców, w tym również osób o ograni
czonej mobilności. Zainteresowanie aplikacjami cały czas
rośnie, a tym samym wymagania użytkowników stają się
coraz większe. Twórcy cały czas ulepszają swoje programy,
żeby na tle innych wypadały jak najlepiej. Niedługo trady
cyjny rozkład jazdy odejdzie w niepamięć, ponieważ tech
nologia aplikacji jest tak rozbudowana, że pozwala na
sprawdzenie rzeczywistego czasu odjazdu. To właśnie
punktualność środków komunikacji miejskiej ma ogromne
znaczenie dla pasażerów.
Jednak w wielu przypadkach opóźnienia się zdarzają,
gdyż często są wynikiem warunków pogodowych lub zda
rzeń losowych, na które nie mamy wpływu. Uwzględnienie
rzeczywistych opóźnień lub przyspieszeń kursów pojazdów
komunikacji zbiorowej jest ogromnym krokiem zarówno
dla aplikacji mobilnych, jak i dla transportu miejskiego, co
może przyczynić się do zwiększenia liczby ich użytkowni
ków i zdobycia większego zaufania do podróży transportem
publicznym. Można stwierdzić, że telefony komórkowe
stały się nieodzownym atrybutem każdego człowieka.
Dostępność internetu mobilnego oraz powszechność korzy
stania z smartfonów sprawiają, że tradycyjne strony inter
netowe operatorów miejskich tracą zainteresowanie na
rzecz aplikacji mobilnych. Dzięki planerom podróży użyt
kownicy transportu publicznego mają szybki dostęp do
rozkładów jazdy, w wybranych aplikacjach mają możliwość
zakupu biletu lub sprawdzenia ważności biletu okresowe
go, a użytkownicy transportu indywidualnego mogą z ła
twością sprawdzić punkty wypożyczania rowerów, skute
rów czy hulajnóg. Aplikacje związane z planowaniem podró
ży sprawiają, że te aspekty życia stają się dla podróżujących
łatwiejsze i przyjemniejsze.

Dostępne aplikacje wspomagające planowanie podróży
Obecnie istnieje wiele aplikacji wspomagających podró
że po mieście. Ale jak wybrać te, które będą najbardziej
użyteczne i przydatne w codziennych podróżach do miejsc
pracy, nauki czy rekreacji? Za pomocą aplikacji dowiemy
się, jak dotrzeć z jednego miejsca na drugie, jakim środ
kiem transportu, w jakim czasie, jaki będzie koszt podróży,
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kiedy przyjadą tramwaj, autobus, metro czy pociąg, gdzie
się w tej chwili znajduje dany środek transportu itd.
Niektóre aplikacje dają również możliwość zakupu biletu,
wynajmu samochodu, skutera czy hulajnogi. Do najpow
szechniej stosowanych aplikacji wspomagających plano
wanie podróży można zaliczyć: Jakdojade, Mobile MPK,
Epodróżnik, myBus online, Transportoid, Moovit, Google
Maps, Kiedyprzyjedzie.pl. Poniżej zostały one opisane.
Wybór aplikacji został dokonany na podstawie przeglądu
literatury oraz rankingów internetowych.
Jakdojade – najchętniej wybierana przez użytkowni
ków aplikacja wspomagająca planowanie podróży; polska
aplikacja internetowa wprowadzona przez poznańską
spółkę CITYNAV. Dostępna jest w systemach: Android,
iOS, Windows Phone. Jakdojade składa się z 3 głównych
pulpitów – rysunki 1 oraz 2. Na pierwszym pulpicie znaj
dują się rozkłady jazdy, użytkownik może samodzielnie
wyszukać rozkład jazdy dla interesującej go linii lub przy
stanku. Na drugim pulpicie użytkownik ma możliwość
zakupu biletu komunikacji miejskiej. Na trzecim znajduje
się wyszukiwarka tras, wraz z możliwością filtrowania.
Aplikacja posiada funkcję śledzenia w trybie rzeczywi
stym lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej. Funkcja
ta dostępna jest w płatnej wersji Premium. Ponadto wer
sja Premium zwalnia użytkownika z reklam. Dodatkowo
wyposażona jest m.in. w funkcję, która alarmuje o wyj
ściu z pojazdu komunikacji miejskiej oraz pozwala umie
ścić najważniejsze rozkłady jazdy na ekranie głównym
telefonu. Przy wyszukiwaniu tras umożliwia usługobiorcy
również wybór preferowanych linii oraz wyznaczenia mi
nimalnego czasu przesiadki. Aplikacja posiada filtr doty
czący pojazdów niskopodłogowych, który w dużej mierze
skierowany jest do osób niepełnosprawnych poruszają
cych się na wózkach inwalidzkich. W przypadku trasy,
która wymaga przesiadki na inny środek transportu, apli
kacja podaje czas przejazdu osobno dla każdego etapu po
dróży wraz z czasem dojścia do przystanku oraz czasem
oczekiwania na środek transportu na wyznaczonym przy
stanku. Aplikacja posiada nie tylko funkcję planowanie
podróży w transporcie miejskim, ale również w transpor
cie kolejowym. Aplikacja oferuje dostęp do rozkładów po
nad 40 miast Polski [1].
Mobile MPK – polska aplikacja mobilna stworzona
w technologii Java, wydana przez firmę MobiCORE.
Dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Mobile MPK,
podobnie jak aplikacja Jakdojade, po otwarciu składa się
z trzech głównych pulpitów – rysunki 1 oraz 3. Na pierw
szym pulpicie użytkownik może dodawać ulubione rozkła
dy jazdy przystanku oraz linii, ulubione połączenia, funkcja
ta pozwala zaoszczędzić czas związany z wyszukiwaniem
często wykonywanych tras. Na drugim pulpicie znajduje
się lista elementów, które przekierowują nas do: wyszuki
warki połączeń, rozkładu jazdy z danego przystanku, do
stępnych stacji rowerów miejskich w pobliżu, wyszukiwar
ki adresu, map oraz możliwości wysłania współrzędnych,
w jakich użytkownik się znajduje. Ostatni pulpit zawiera
wyszukiwarkę połączeń wraz z możliwością filtrowania

tras. Oprogramowanie posiada dwie wersje: bezpłatną pod
stawową wersje Light oraz płatną wersję Pro, której koszt
zależy od formy zapłaty oraz długości trwania abonamentu
liczonego w miesiącach. Główną zaletą wersji Pro jest brak
reklam oraz możliwość dodawania rozkładu własnych linii.
Użytkownik dzięki filtrom może określić: maksymalną
liczbę przesiadek, maksymalną oraz minimalną odległość
do przystanku, którą musi pokonać, minimalny czas na
przesiadkę, unikania wyznaczonych linii, a także pojazdów
komunikacji miejskiej oraz wcześniej zaplanowanego czasu
odjazdu. Aplikacja wyszukuje połączenia tylko i wyłącznie
dla połączeń komunikacji miejskiej. W przypadku połą
czeń z przesiadkami, Mobile MPK podaje czas dla każdego
etapu podróży, wraz z czasem dojścia do przystanku oraz
czasem oczekiwania na środek transportu na wyznaczonym
przystanku. Program umożliwia użytkownikowi wyszuki
wanie pojazdów niskopodłogowych, po wcześniejszym za
znaczeniu właściwej opcji filtrowania tras. Dużym atutem
jest możliwość pracy w trybie offline. Po wcześniejszym po
braniu rozkładu jazdy użytkownik ma możliwość korzysta
nia z Mobile MPK bez konieczności połączenia z interne
tem. Program wzbogacony jest o funkcję prezentacji opóź
nień, a także informuje użytkownika o rzeczywistych
odjazdach i przyjazdach środków komunikacji miejskiej.
Dzięki funkcji lokalizacji podróżujący może również spraw
dzić dostępne stacje rowerów miejskich. Mobile MPK po
zwala na sprawdzenie rozkładów jazdy komunikacji miej
skiej dla ponad 50 miast Polski [2].
E-podróżnik – oficjalna aplikacja mobilna polskiego
serwisu internetowego epodróżnik.pl. Program pozwala
na łączenie komunikacji miejskiej z międzymiastową, po
nadto prowadzi sprzedaż biletów na wybrane połączenia
PKS, BUSY i PKP. Oferta biletowa aplikacji Epodróżnik
ogranicza się do biletów krajowych i międzynarodowych,
nie zawiera możliwości zakupu biletu komunikacji miej
skiej. Aplikacja posiada jeden pulpit, na którym bezpośred
nio znajduje się wyszukiwarka połączeń oraz odnośniki do
pozostałych funkcji aplikacji (rys. 1 oraz 4). Planer wyposa
żony został w filtrowanie przejazdów, dzięki temu pasażer
może sprecyzować swoją podróż, nadając ograniczenia
związane z typem przewoźnika, wyborem stopnia komfor
tu narzuconego przez aplikacje oraz możliwość sortowania
według ceny bądź czasu. Użytkownik ma również możli
wość wyszukiwania wyłącznie takich przejazdów, za któ
rych sprzedaż biletów odbywa się drogą internetową.
Aplikacja Epodróżnik wyposażona jest w funkcję „Moje
bilety”, która przechowuje bilety: oczekujące, aktywne, ar
chiwalne oraz anulowane. Ponadto program umożliwia
wcześniejsze wprowadzenie danych podróżującego (imię i na
zwisko, telefon kontaktowy, adres email, dokument toż
samości oraz numer dokumentu), a także danych do faktu
ry. Epodróżnik podczas wyszukiwania trasy z przesiadka
mi, podaje do informacji użytkownikowi: całkowity czas
podróży, czas poszczególnych etapów podróży, czas oczeki
wania na przesiadkę, odległość do przystanku z początko
wego punktu, odległość między miejscami przesiadki, czas
dojścia do przystanku, trasę z uwzględnieniem przystanków
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danej linii komunikacyjnej oraz informację o przewoźniku.
Ciekawą funkcją programu jest skarbonka, która pozwala
na wcześniejsze wpłacenie na swoje konto pieniędzy, za któ
re później użytkownik może, bez potrzeby korzystania z prze
lewów bankowych, bezpośrednio zakupić bilet. Użytkownik
ma dostęp do rozkładów jazdy przewoźników kolejowych,
autobusowych i busowych. Aplikacja jest darmowa. Posiada
rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w 25 miast w Polsce.
Ponadto użytkownik aplikacji Epodróżnik.pl ma możli
wość sprawdzenia rozkładu jazdy komunikacji publicznej
zagranicą w takich państwach jak: Ukraina, Niemcy,
Czechy oraz Serbia [3].
MyBus online – aplikacja jest częścią systemu infor
macji pasażerskiej (SIP), który wchodzi w skład oprogra
mowania MUNICOM.premium autorstwa Przedsię
biorstwa Zastosowań Informatyki TARAN. Aplikacja jest
dostępna na telefony komórkowe posiadające systemy
Android, Windows Phone oraz iOS. W odróżnieniu od
innych aplikacji myBus online jest przystosowana dla
osób niewidomych, funkcja ta działa samodzielnie na
podstawie ciągłego odczytu aktualnej pozycji GPS, która
jest używana do znalezienia najbliższego przystanku.
Aplikacja informuje niewidomego użytkownika o odle
głości do przystanku, jaką musi pokonać z miejsca, w któ
rym się znajduje. Ponadto w przypadku gdy usługobiorca
znajduje się już na przystanku, program odczyta linie ko
munikacji miejskiej, które z niego odjeżdżają oraz aktual
ną godzinę. Główną zaletą myBus online jest śledzenie
pojazdów transportu zbiorowego poprzez system GPS.
Dzięki takiej funkcji użytkownik uzyskuje dokładniejszą
godzinę pojawienia się środka komunikacji miejskiej na
danym przystanku, czyli rzeczywiste czasy odjazdu
z uwzględnieniem opóźnienia lub przyspieszenia kursów,
które nie są zaplanowane w rozkładzie jazdy. Na ekranie
głównym aplikacji użytkownikowi wyświetla się lista
funkcji programu – rysunki 1 oraz 5. Podczas wyszukiwa
nia trasy podróżujący ma możliwość określenia maksy
malnej liczby przesiadek. Aplikacja posiada również funk
cję powiadomienia o konieczności wyruszenia w trasę
przez użytkownika, w celu dotarcia na wyznaczony przy
stanek na czas. Dostępne są dwa tryby: tryb online oraz
tryb offline. Tryb online w odróżnieniu od trybu offline:
aktualizuje na bieżąco rozkłady jazdy oraz umożliwia do
stęp do tablic z najbliższymi odjazdami. Na ekranie głów
nym aplikacji użytkownikowi wyświetla się lista funkcji
programu. Podczas wyszukiwania trasy podróżujący ma
możliwość określenia maksymalnej liczby przesiadek.
Warto zaznaczyć, że program korzysta z kodów QR, któ
re znajdują się na przystankach. Aplikacja stworzona dla
użytkowników komunikacji miejskiej w ponad 40 mia
stach Polski [4].
Transportoid – aplikacja firmy FTL Software z rozkła
dami jazdy działająca na systemach Android, Windows
Phone oraz iOS. Aplikacja składa się z czterech pulpitów –
rysunki 6 oraz 7. Na pierwszym z nich, oznaczonym gwiazd
ką, użytkownik ma możliwość dodawania ulubionych tras,
drugi zawiera rozkłady jazdy dla każdego przystanku w mie
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Rys. 1. Szata graficzna aplikacji: 1 – Jakdojade, 2 – Mobile MPK, 3 – E-podróżnik, 4 – myBus
online
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Szata graficzna aplikacji: Jakdojade
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Szata graficzna aplikacji: Mobile MPK
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Szata graficzna aplikacji: E-podróżnik
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Szata graficzna aplikacji: myBus online
Źródło: opracowanie własne

ście, trzeci zawiera rozkłady jazdy dla każdego środka ko
munikacji miejskiej, natomiast na ostatnim pulpicie znajdu
je się wyszukiwarka połączeń. Transportoid umożliwia wy
szukiwanie połączeń o minimalnym czasie na przesiadkę,
o maksymalnym czasie na przesiadkę oraz minimalnej odle
głości do przystanku, jaką musi pokonać podróżujący.
Aplikacja posiada funkcję oznaczenia pojazdów niskopodło
gowych. Wyposażona jest w informację pasażerską tylko dla
środków komunikacji miejskiej. Użytkownicy korzystający
z Transportoid są na bieżąco z wszystkimi zmianami w funk
cjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym również w rozkła
dach jazdy, każda modernizacja jest aktualizowana na bieżą
co. Podstawowa wersja aplikacji jest bezpłatna, osoby, które
chcą korzystać z zawansowanych funkcji, takich jak umiesz
czanie wybranych rozkładów na pulpicie, grupowaniem
przystanków oraz funkcji GPS, są obowiązane do wcześniej
szej opłaty. Program umożliwia ustawienie indywidualnego
przypomnienia dotyczącego kupna biletu okresowego, do
datkowo aplikacja daje możliwość pracy w trybie offline.
Aplikacja w swojej ofercie posiada dostęp do rozkładów jaz
dy w 60 miastach Polski [5].
Moovit – izraelska aplikacja mobilna wykorzystująca
mapy OpenStreetMap, wspomagająca planowanie podróży
komunikacją miejską. Aplikacja jest dostępna na telefony
komórkowe posiadające systemy Android, iOS oraz
Windows Phone. Moovit jest jednym ze światowych lide
rów w mobilnych aplikacjach dedykowanych transportowi
zbiorowemu. Aplikacja składa się z 3 ekranów głównych –
rysunki 6 oraz 8. Na pierwszym pulpicie znajduje się wy
szukiwarka połączeń, ulubione miejsca docelowe (sugero
wane: dom, praca) oraz opcja, która umożliwia użytkowni
kowi zamówienie Ubera. Na drugim ekranie przedstawione
są na mapie przystanki, które znajdują się w pobliżu użyt
kownika. Ostatni ekran zawiera rozkłady jazdy dla linii:
autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych. Aplikacja
Moovit umożliwia monitorowanie jazdy; osoba korzystają
ca z aplikacji, po wcześniejszym ustaleniu celu podróży, zo
stanie powiadomiona o wysiadaniu przed końcowym przy
stankiem i po zakończeniu podróży, może też wystawić
ocenę za jakość usług oferowanych przez komunikację
miejską. Pasażer korzystający z aplikacji otrzymuje infor
mację na temat objazdów lub zmianach w rozkładzie jazdy.
Moovit posiada funkcję planu przejazdu, która pozwala na

filtrowanie tras, usługobiorca może wyszukać połączenie
o minimalnej liczbie przesiadek oraz najkrótszej odległości
pieszo do przystanku. Aplikacja daje również możliwość
wyboru preferowanego przez użytkownika środka trans
portu spośród: autobusu, kolei, tramwaju, roweru oraz
elektrycznej hulajnogi. W przypadku przejazdów z prze
siadkami aplikacja poinformuje użytkownika o długości
czasu poszczególnych etapów podróży, długości czasu prze
siadki, odległości do przystanku oraz między przystanka
mi, jaką musi pokonać użytkownik, co więcej przedstawi
całą trasę na mapie z uwzględnieniem punktu początkowe
go i końcowego oraz miejsca przesiadki. Aplikacja jest bez
płatna. W swojej bazie posiada informację pasażerską dla
94 państw, 3000 miast na świecie, w tym dla 25 polskich
miast [6].
Google Maps – aplikacja mobilna stworzona przez
firmę Google. Początkowo przeznaczona dla osób poru
szających się pieszo bądź transportem indywidualnym.
Od niedawna dedykowana również użytkownikom ko
munikacji miejskiej, dzięki rozszerzeniu pod nazwą
Google Transit. Dostępna na telefony z systemem
Android, Windows Phone oraz iOS. Po uruchomieniu
aplikacji Google Maps na ekranie głównym widnieje wy
szukiwarka połączeń oraz mapa, na której zaznaczona jest
aktualna lokalizacja użytkownika – rysunki 6 oraz 9.
W momencie wprowadzenia punktu początkowego i koń
cowego przez użytkownika aplikacja automatycznie wy
szukuje trasę dla różnych środków transportu komunika
cji miejskiej, prezentuje również wszystkie możliwe opcje
pokonania tej trasy oraz szacunkowy czas podróży.
W trakcie wyszukiwania połączenia użytkownik ma moż
liwość wyboru preferowanego środka transportu, najlep
szej trasy, połączenia o najmniejszej liczbie przesiadek
oraz minimalnej odległości z punktu początkowego do
przystanku. Aplikacja posiada również filtr trasy, który
wyświetla tylko i wyłącznie pojazdy komunikacji miej
skiej dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Google
Maps przy połączeniach z przesiadkami nawiguje podró
żującego z miejsca początkowego do przystanku, przed
stawia całkowity czas podróży oraz czas podróży dla po
szczególnych jej etapów, wyświetla wszystkie przystanki
danej linii komunikacyjnej, dodatkowo wyznacza odleg
łość do przystanku lub między przystankami, jaką musi
pokonać podróżujący. Aplikacja daje możliwość łączenia
podróży środkami komunikacji miejskiej z rowerami
miejskimi. Aplikacja jest darmowa, posiada wskazówki
dojazdu komunikacją miejską w ponad 15 000 miast na
świecie [7].
Kiedyprzyjedzie.pl – jest oficjalną aplikacją systemu
działającego pod tą samą nazwą, łączącego funkcje systemu
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz narzędzia do za
rządzania flotą pojazdów komunikacji zbiorowej. Jest do
stępna na telefony komórkowe posiadające systemy
Android, Windows Phone oraz iOS. Program udostępnia
użytkownikowi informację o rzeczywistych godzinach przy
jazdu pojazdu komunikacji miejskiej na wskazany wcześniej
przystanek w formie wirtualnej tablicy. Kiedyprzyjedzie.pl
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informuje pasażerów jedynie o liniach transportu publiczne
go, które pojawią się na przystanku w przeciągu 4 godzin,
nie udziela informacji o przebiegu danej linii – rysunki 6
oraz 10. Użytkownik pomimo informacji o rzeczywistych
godzinach przyjazdu nie ma możliwości śledzenia lokali
zacji pojazdu komunikacji miejskiej na mapie. Aplikacja
dedykowana jest osobom mieszkającym w małych i śred
nich miejscowościach. Posiada wyszukiwarkę tras, jednak
w momencie wprowadzenia początkowego i końcowego
punktu podróży program przekierowuje użytkownika do
aplikacji Google Maps. Aplikacja w odróżnieniu do pozo
stałych nie posiada możliwości filtrowania tras. Działa
w 70 miastach [8].

Rys. 9.
Szata graficzna
aplikacji: Google Maps
Źródło: opracowanie
własne

Rys. 10.
Szata graficzna
aplikacji
Kiedyprzyjedzie.pl
Źródło: opracowanie
własne

Rys. 6. Szata graficzna aplikacji: 1-Transportoid, 2-Moovit, 3-Google Maps, 4- Kiedyprzyjedzie.pl
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Szata graficzna aplikacji: Transportoid
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Szata graficzna aplikacji: Moovit
Źródło: opracowanie własne
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Porównanie aplikacji wspomagających planowanie podróży
Ocena aplikacji na podstawie analiz
zasobów internetowych
Wszystkie powyżej przedstawione aplikacje wspomagające
poruszanie się po mieście komunikacją miejską porówna
no pod względem funkcjonalnym. Aplikacje porównano
względem 23 funkcji. W tabeli 1 zestawiono wszystkie po
równywane funkcje – znakiem „+” zaznaczano aplikację,
która posiada daną funkcję oraz znakiem „–” gdy aplikacja
nie jest wyposażona w daną funkcję.
Pod względem funkcjonalności najlepiej ocenionym pla
nerem podróży została aplikacja Mobile MPK: na 23 po
równywane funkcje Mobile MPK posiada 20 z nich.
Aplikacja posiada rozkłady jazdy dla wielu miast w Polsce,
sam program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Mobile
MPK został wyposażony w największą liczbę opcji filtrowa
nia tras, a to ma duży wpływ na komfort podróżowania.
Dużą zaletą programu jest możliwość pracy w trybie offli
ne, aplikacja przy pierwszym uruchomieniu automatycznie
pobiera rozkłady jazdy dla wybranego miasta, w ten sposób
użytkownicy nie potrzebują połączenia telefonu komórko
wego z internetem przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.
Aplikacja posiada moduł samouczka, dzięki któremu oso
by, które nie są biegłe w obsłudze telefonu, bez problemu
poradzą sobie z obsługą planera podróży. Twórcy aplikacji
przykładają dużą uwagę do ulepszania programu, dodawa
nia nowych funkcji. Dużym udogodnieniem jest funkcja
rzeczywistego czasu przyjazdu/odjazdu danego środka ko
munikacji miejskiej, co obecnie jest jedną z najbardziej po
żądanych opcji przez usługobiorców.
Drugim najlepiej wyposażonym planerem podróży jest
aplikacja Jakdojade. W odróżnieniu do Mobile MPK,
Jakdojade ma uboższy zakres filtrowania tras. Głównym atu
tem programu, poza rzeczywistym czasem odjazdu/przyjaz
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Tabela 1
Kiedyprzyjedzie.pl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Jakdojade

MyBus Online

+
+

Google Maps

+
+

Transportoid

Rozkład jazdy
Mapa całej siatki połączeń danego środka
transportu

Funkcje

Moovit

1
2

Lp

Mobile MPK

E-podróżnik

Porównanie dostępnych funkcji w poszczególnych aplikacjach

3

Możliwość wyznaczenia trasy z punktu A do B

+

+

+

+

+

+

+

-

4

Możliwość wyznaczenia trasy z przystanku do
przystanku

+

+

+

+

+

+

+

-

5

Informacja o całkowitym czasie podróży

+

+

+

+

+

+

+

-

6

Automatyczne wykrywanie lokalizacji

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Możliwość korzystania z GPS

+

+

+

-

+

-

+

-

8

Informacja o rzeczywistym czasie przyjazdu/
odjazdu

+

+

-

-

-

+

-

+

9

Możliwość pracy w trybie offline

+

+

-

+

-

+

-

-

10

Informacja o integracji z różnymi środkami
transportu publicznego

+

+

+

-

+

-

+

-

11

Przystosowana dla osób niewidomych

-

-

-

-

-

+

-

-

12

Możliwość zapisu trasy

+

+

+

+

-

+

-

-

13

Możliwość zakupu biletu

+

-

-

-

-

-

+

-

14

Moduł samouczka

-

+

-

-

+

-

-

-

15

Informacja o czasie poszczególnych etapów
podróży

+

+

+

+

+

+

+

-

16

Możliwość wyszukiwania połączeń poza
granicami Polski

-

-

+

-

+

-

+

-

17

Możliwość zmiany języka

-

+

-

-

+

-

+

-

18

Unikanie wybranych środków komunikacji
miejskiej

+

+

+

-

+

-

-

-

19

Unikanie wybranych linii

+

+

-

-

-

-

-

-

20

Korzystanie tylko z pojazdów niskopodłogowych

+

+

-

-

+

+

-

-

21

Trasa bez przesiadek lub z minimalną liczbą
przesiadek

+

+

+

+

+

+

-

-

22

Minimalny czas przesiadki

+

+

-

-

-

-

-

-

23

Odległość między miejscami przesiadki

-

+

+

-

+

-

-

SUMA plusów (+)

18 20 14 10 16 13 12

3

Źródło: [9]

du środków transportu publicznego, jest możliwość zakupu
biletu. Dzięki tej funkcji użytkownik może dokonać zakupu
biletu drogą internetową. Najniżej ocenioną aplikacją pod
względem funkcjonalności jest Kiedyprzyjedzie.pl. Aplikacja
posiada tylko 3 z 23 omawianych funkcji. Działa jako wirtu
alna tablica informacyjna, wyświetla kursy zaplanowane na
4 godziny do przodu. Aplikacja dostępna dla średnich i ma
łych miast, której główną i jedyną zaleta są rzeczywiste go
dziny odjazdu/przyjazdu środków transportu publicznego.
Dużym utrudnieniem aplikacji jest brak wyświetlania na

mapie obecnej lokalizacji środka transportu zbiorowego,
opóźnienia lub przyspieszenia są uwzględnione w czasie od
jazdu z danego przystanku.
Dodatkowo w tabeli 2 zestawiono dostępność aplikacji
w poszczególnych systemach operacyjnych.
Ocena aplikacji na podstawie badań ankietowych
W celu oceny dostępnych aplikacji wspomagających po
dróże transportem publicznym po mieście w listopadzie
2019 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe
w formie wywiadów elektronicznych. Formularz stworzono
z wykorzystaniem „Formularzy Google”. Ankieta w formie
elektronicznej dostępna była przez 2 tygodnie. W sumie
uzyskano 180 właściwie wypełnionych formularzy (błąd
oszacowania na poziomie 6% dla poziomu ufności 1 – α
= 0,90, μα = 1,64). Ankieta skierowana była do miesz
kańców województwa małopolskiego. W badaniu uczest
niczyło 180 respondentów, z czego 63% stanowiły kobiety,
37% mężczyźni. Najliczniejszą badaną grupą, bo aż 73%
ankietowanych, były osoby w przedziale wiekowym 18–34
lat. W każdej grupie, z wyjątkiem ankietowanych poniżej
18 roku życia, przeważała liczba kobiet. Osoby pracują
ce stanowiły dominującą grupę ankietowanych (51% re
spondentów), reprezentatywną grupą okazali się również
uczniowie/studenci, którzy stanowili 38% ankietowanych.
Najmniej liczebną grupę stanowili emeryci/renciści (7%)
oraz bezrobotni (4%). Z odpowiedzi na pytanie dotyczące
częstości korzystania z planerów podróży wynika, że naj
większą grupą są respondenci, którzy używają aplikacji kilka
razy w tygodniu – 39%, natomiast 31% respondentów to
osoby korzystające z aplikacji codziennie. Najmniej liczną
grupę stanowią osoby używające aplikacji kilka razy w roku
7%. Najwięcej respondentów do planowania swoich podró
ży korzysta z aplikacji Jakdojade – 49%. W dalszej ko
lejności najchętniej wybieranymi aplikacjami były: Google
Maps oraz Mobile MPK (rys. 11).

Tabela 2
Dostępność aplikacji w poszczególnych systemach operacyjnych
Android

iOS

Windows Phone

Jakdojade

+

+

+

Mobile MPK

+

-

-

E-podróżnik

+

-

-

MyBus online

+

+

-

Transportoid

+

+

+

Moovit

+

+

+

Google Maps

+

+

+

Kiedyprzyjedzie.pl

+

+

+

Rys. 11. Udział aplikacji wykorzystywanych w podróżach po mieście
Źródło: [9]

Na podstawie przeprowadzonych badań obserwuje się,
że niemal wszyscy ankietowani (97%) oceniają wykorzysty
wane przez nich planery podróży pozytywnie (dobrze lub
bardzo dobrze). Tylko niewielki procent respondentów oce
niło używaną aplikacje dostatecznie 2% oraz źle 1%.
Ponadto respondenci wskazywali najważniejsze cechy, jakie
powinna posiadać aplikacja. Osoby ankietowane miały do
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Rys. 12.
Istotne elementy
w aplikacjach
Źródło: [9]

wyboru 24 elementy dotyczące planerów podróży.
Najczęściej wskazywaną cechą były łatwość obsługi aplika
cji – 13,4% oraz informacja o odjeżdżających liniach z da
nego przystanku –12,6% (rys. 12).
W kolejnym kroku respondenci oceniali funkcjonowa
nie poszczególnych elementów aplikacji, z której korzysta
ją. W tabeli 3 przedstawiono uzyskaną z ankiet średnią
ocenę funkcjonowania poszczególnych elementów/funkcji
aplikacji (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo
złe funkcjonowanie danego aspektu lub brak takiej opcji
w aplikacji, natomiast 5 oznaczało bardzo dobre funkcjono
wanie). Respondenci najlepiej ocenili aplikacje Jakdojade,
uzyskała ona średnią z wszystkich ocen na poziomie 3,75,
natomiast najniżej została oceniona aplikacja Transportoid.
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o po
danie ewentualnych zmian, które miałyby wpływ na jakość
funkcjonowania używanej aplikacji. Najczęściej responden

ci odpowiadali, że aplikacja w pełni spełnia ich wymagania.
W przypadku pozostałych odpowiedzi respondenci sugero
wali, aby aplikacje posiadały następujące elementy:
• powiadomienie o czasie wyjścia z punktu bieżącej lo
kalizacji do punktu pojawiania się środka transportu,
z wyprzedzeniem do 5 minut,
• rzeczywisty rozkład odjazdów/przyjazdów na podsta
wie lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej,
• aplikacja dostosowana do starszych wersji smartfonów,
• brak reklam,
• większa liczba miast w ofercie programu,
• możliwość zakupu biletów,
• aplikacja dostępna w trybie offline.
Ostatnie pytanie skierowane było do osób niekorzysta
jących z aplikacji wspomagających poruszanie się po mie
ście i dotyczyło powodu, dla którego nie korzystają z takich
Tabela 3

Średnia ocen dla poszczególnych aplikacji
E-podróżnik

Google Maps

Jakdojade

Krakow
pod reka

Transporttoid

Mobile MPK

MyBus online

Średnia ocena

1 Łatwość obsługi, intuicyjna obsługa aplikacji

4

4,3

4,4

4,5

4

4,4

3,6

2 Możliwość wyznaczenia trasy od punktu A do punktu B (względem adresów, punktów POI)

4

4,2

4,3

5

4,5

3,7

4

3 Wyszukiwanie alternatywnych połączeń z minimalną liczbą przesiadek oraz informacja o integracji z różnymi środkami
transportu publicznego i indywidualnego: autobus, tramwaj, kolej, metro, samochód, rower

3,7

3,9

3,8

3,5

3

3,5

3,6

4 Informacja o cenie biletu, koszcie całej podróży, czasie podróży

3,8

3,5

3,8

3,5

3,5

3

2

5 Możliwość zakupu biletu.

3,6

1

3,7

1

1

1

1

1

1

3,4

2,5

1

3,9

3,6

7 Szczegółowy opis trasy (tzw. prowadzenie za rękę)

3,6

4,1

3,9

5

4

3,5

4,3

8 Automatyczne wykrywanie lokalizacji

3,9

4,2

4,1

5

4

3,7

4

9 Informacja o dostosowaniu pojazdów dla osób o ograniczonej mobilności

3,6

3,4

3,2

3

3

2,9

3,6

10 Dostęp do rozkładów jazdy w wielu miastach w Polsce

3,7

3,9

4

4

3,5

4,2

4

11 Możliwość pracy w trybie offline

3,7

2,9

2,6

2

2,5

3,7

4

Lp.

BADANY ELEMENT

6 Informacja o rzeczywistym czasie odjazdu/przyjazdu danego środka transportu

Źródło: [9]
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programów. Najczęściej podawanym powodem przez osoby
ankietowane były stwierdzenia, że:
• Tradycyjny rozkład jazdy jest w pełni wystarczający.
• Nie mają potrzeby korzystania z aplikacji.
• Mają dobrą znajomość topografii miasta.
• Mają trudność w obsłudze telefonu komórkowego.

Ocena aplikacji z zastosowaniem wielokryterialnej metody
kompensacyjno-koniunkcyjnej
Do oceny aplikacji zastosowano jedną z metod wielokry
terialnego wspomagania decyzji – metodę szeregowania
wariantów kompensacyjnokoniunkcyjną powszechnie sto
sowaną ze względu na stosunkowo prosty algorytm postę
powania. [10].
Do wielokryterialnej oceny przyjęto 7 wariantów apli
kacji wspomagających poruszanie się po mieście (tab. 4).
Tabela 4
Warianty oceny aplikacji
ID wariantu

Nazwa aplikacji

W1

Jakdojade

W2

Google Maps

W3

Mobile MPK

W4

E-podróżnik

W5

MyBus online

W6

Transportoid

W7

Kraków pod ręką

od 0–100%, gdzie 0% oznaczało całkowity brak spełnienia
kryterium, a 100% całkowite spełnienie kryterium przez
dany wariant. Do określenia stopnia spełnienia wykorzy
stano wyniki uzyskane z badań ankietowych – tabela 6.
Wszystkie warianty spełniły warunek kryterium progowe
go. W związku z tym żaden z wariantów nie został wyeli
minowany.
W kolejnym kroku obliczono ocenę globalną każdego
wariantu. Ocenę globalną obliczono zgodnie z algorytmem
metody kompensacyjnokoniunkcyjnej [10] jako sumę ilo
czynów wag poszczególnych kryteriów oraz stopnia speł
niania kryterium w danym wariancie. Uzyskane wyniki
obrazuje tabela 6.
Tabela 6
Ocena stopnia spełnienia oraz wartości oceny globalnej wariantów
Unormowane
kryteria

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

K1

0,20

85%

82%

86%

77%

67%

75%

88%

K2

0,17

82%

79%

69%

75%

75%

88%

100%

K3

0,13

82%

79%

69%

75%

75%

88%

100%

K4

0,12

70%

73%

63%

68%

67%

50%

63%

K5

0,10

69%

63%

50%

70%

25%

63%

63%

K6

0,09

67%

0%

0%

66%

0%

0%

0%

K7

0,07

70%

73%

63%

68%

67%

50%

63%

K8

0,06

78%

80%

69%

73%

75%

75%

100%

K9

0,06

59%

0%

74%

0%

67%

0%

38%

76%

65%

63%

68%

60%

62%

74%

1

Źródło: [9]

Ocena globalna wariantu

Jako kryteria oceny przyjęto 9 najwyżej ocenionych kry
teriów pod względem ważności dla użytkowników aplikacji
(uzyskanych na podstawie badań ankietowych). Następnie
kryteria unormowano do 1 (tab. 5).
Tabela 5
Kryteria oceny aplikacji
ID
kryterium

Nazwa kryterium

Ocena stopnia spełnienia

ID
Kryterium

Unormowane
kryteria

K1

Łatwość obsługi, intuicyjna obsługa aplikacji

0,20

K2

Możliwość wyznaczenia trasy od punktu A do punktu B
(względem adresów, punktów POI)

0,17

K3

Możliwość wyznaczenia trasy od przystanku do przystanku

0,13

K4

Wyszukiwanie alternatywnych połączeń

0,12

K5

Informacja o całkowitym czasie podróży

0,10

K6

Możliwość zakupu biletu

0,09

K7

Możliwość znalezienia połączeń o najmniejszej liczbie
przesiadek

0,07

K8

Automatyczne wykrywanie lokalizacji

0,06

K9

Informacja o rzeczywistym czasie odjazdu/przyjazdu danego
środka transportu

0,06

suma

1

Źródło: [9]

W tabeli 7 przedstawiono uszeregowanie końcowe od
najlepszego do najgorszego wariantu względem rozważa
nych kryteriów. Najlepszą aplikacją okazała się aplikacja
Jakdojade, uzyskując wartość oceny globalnej na poziomie
76%, natomiast najgorzej wypadła aplikacja MyBus onli
ne, gdzie ocena globalna wyniosła 62%. Uszeregowanie
wariantów pokazuje, które aplikacje wymagają poprawy,
aby były przyjazne dla użytkowników. Aplikacje Jakdojade
oraz Epodróżnik mają przewagę w zakresie kryterium K6
– możliwość zakupu biletu. Aplikacja Kraków pod ręką ma
przewagę nad innymi aplikacjami względem kryteriów K2,
K3 oraz K8. Należy zwrócić uwagę na niewielką różnicę
pomiędzy ocenami globalnymi wariantów W1 i W7
(2 punkty procentowe). Wnioskować można, że oba warian
ty są wariantami najlepszymi.
Tabela 7
Ranking końcowy oceny wariantów

Źródło: [9]

Jako progowe przyjęto jedno z najważniejszych kryte
riów (zgodnie z uzyskanymi wynikami badań ankieto
wych): kryterium K1 – Łatwość obsługi, intuicyjna obsłu
ga aplikacji. Wartość progową ustalono na poziomie 65%
stopnia spełnienia kryterium przez dany wariant. Następnie
określono stopień spełnienia każdego kryterium przez dany
wariant. Stopień spełnienia określono procentowo w skali

Wariant

Nazwa

W1

Jakdojade

76%

W7

Kraków pod ręką

74%

Ocena globalna

W4

E-podróżnik

68%

W2

Google Maps

65%

W3

Mobile MPK

63%

W6

Transportoid

62%

W5

MyBus online

60%

Źródło: [9]
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Podsumowanie
Aplikacje mobilne stały się ogromnym ułatwieniem w pro
cesie poruszania się po mieście. Ogólna dostępność plane
rów podróży oraz łatwość ich obsługi zachęca coraz większe
grono osób do korzystania z nich, a co za tym idzie – do
korzystania z miejskiego transportu publicznego. Rosnące
zainteresowanie aplikacjami powiększa ofertę dostępnych
planerów podróży na rynku. Coraz większa konkurencja
zmusza twórców programów do ciągłego wprowadzania
innowacyjnych pomysłów i udogodnień dla użytkowników.
Ocena aplikacji mobilnych wspomagających poruszanie się
po mieście w niniejszym artykule została przeprowadzona:
na podstawie dostępnych informacji w internecie (ocena
względem 23 kryteriów), na podstawie badań ankieto
wych, w których respondenci ocenili wybrane przez siebie
aplikacje, oraz na podstawie wielokryterialnej oceny meto
dą kompensacyjnokoniunkcyjną względem kryteriów, do
których stworzenia wykorzystano wyniki z badań ankieto
wych (tab. 8).
Tabela 8
Porównanie uzyskanych wyników oceny aplikacji – rankingi końcowe
Ocena na podstawie
dostępnych informacji
w Internecie

Ocena przeprowadzona
metodą kompensacyjno
– koniunkcyjną

Ocena na podstawie badan
ankietowych.

1

Mobile MPK

1

Jakdojade

1

Jakdojade

2

Jakdojade

2

Kraków pod ręką

2

Kraków pod ręką

3

Google Maps

3

E-podróźnik

3

E-podróżnik

4

Moovit

4

MyBus online

4

Google Maps

5

MyBus online

5

Mobile MPK

5

Mobile MPK

6

E-podróźnik

6

Google Maps

6

Transportoid

7

Transportoid

7

Transportoid

7

MyBus online

8

Kiedyprzyjedzie.pl

Źródło: [9]

Na podstawie przeprowadzonych porównań można
stwierdzić, że aplikacja Jakdojade wypadła najlepiej. Na
poziomie każdej przeprowadzonej oceny pojawiła się dwa
razy na pierwszym miejscu w rankingu końcowym, a raz
na drugim miejscu. Taki wynik nie jest dużym zaskocze
niem, aplikacja ta jest najbardziej znaną i rozpoznawalną
polską aplikacją wspomagającą poruszanie się po mieście.
Pod względem funkcjonalności spełnia wysokie wymaga
nia użytkowników. W porównaniu do pozostałych aplika
cji twórcy Jakdojade kładą duży nacisk na marketing oraz
promowanie swojego produktu. Przykładem tego typu
działań jest wprowadzony do aplikacji bon na 10 złotych,
do wykorzystania przy zakupie biletów. Ponadto aplikacja
promowana jest na portalach społecznościowych. Twórcy
aplikacji zachęcają użytkowników do bieżących ocen jej
funkcjonowania i do recenzowania.
W przypadku aplikacji Mobile MPK, która w pierw
szym porównaniu – tabela 7 – wypadła najlepiej, w kwestii
marketingu i rozpoznawalności na rynku pozostawia ona
dużo do życzenia. Sama aplikacja pod względem funkcjo
nalności jest bardzo rozwinięta, można powiedzieć, że do
równuje aplikacji Jakdojade, jednak w przypadku oceny na
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podstawie badań ankietowych aplikacja Mobile MPK zo
stała oceniona nisko. Warto zaznaczyć, że w badaniu ankie
towym za najważniejszy element aplikacji uznano „Łatwość
obsługi, intuicyjna obsługa aplikacji”. Jest to ważny aspekt
dotyczący funkcjonalności programu, który wpływa na na
kład pracy wymagany do skutecznego i efektywnego wy
konywania zadań przez użytkownika i w dużej mierze na
ocenę jakości aplikacji.
W badaniach ankietowych, jak i w ocenie aplikacji me
todą kompensacyjnokoniunkcyjną, wysoko w rankingu
usytuowała się również mniej znana, choć powszechnie sto
sowana aplikacja Kraków pod ręką. Do jej zalet można za
liczyć prostotę i przejrzystość oraz możliwość śledzenia po
jazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
Dzięki temu użytkownik uzyskuje informację o faktycznej
lokalizacji pojazdu komunikacji miejskiej i realnym czasie
jego przyjazdu , który może różnić się od czasu zaplanowa
nego na rozkładach jazdy. Funkcja śledzenia pojazdów
w trybie rzeczywistym uwzględnia opóźnienia lub przy
spieszenia kursów, które nie są zaplanowane w rozkładzie
jazdy. Kolejną zaletą aplikacji jest możliwość sprawdzenia
dostępności rowerów miejskich we wszystkich stacjach
w mieście oraz dostępność samochodów w systemie car
sharingu Trafcar.
Dostępne aplikacje wspomagające poruszanie się po
mieście transportem publicznym powinny być łatwo do
stępne i przystosowane dla wszystkich użytkowników ru
chu, w tym dla osób o ograniczonej mobilności. Obecne
aplikacje, choć są wyposażone w inne funkcje, mają wiele
niedociągnięć. W wielu z nich można wskazać wybór środ
ka transportu dostosowanego do osób niepełnosprawnych,
ale nie wszystkie aplikacje pokazują np. dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonej mobilności dojścia do przy
stanku lub poruszania się tych osób po węzłach przesiadko
wych. Dla podróżujących transportem publicznym istotne
jest, aby w aplikacjach związanych z podróżami transpor
tem publicznym pojawiały się też informacje o innych udo
godnieniach, takie jak: o publicznych toaletach, o podjaz
dach czy windach ułatwiających poruszanie się na węzłach
przesiadkowych.
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"Istota technologii leży poza nią samą"
Waldemar Furmanek, 20161

Horyzont 2050 – o nowy paradygmat
planowania mobilności2

Streszczenie: Artykuł jest jednym z trzech przygotowywanych w ramach
serii HORYZONT 2050. Dwa pozostałe – „o nowy paradygmat modelo
wania podróży” i „o nowy paradygmat planowania transportu miejskiego”
są mutacjami wątku prezentowanego w tekście pierwszym. Punktem wyj
ścia dla wszystkich jest wizja systemu transportu 2050. Jest kilka elemen
tów pewnych leżących u podstaw konstruowania jego przyszłej formuły
technologicznej, ale szerokiej dyskusji wymagają jej następstwa, możliwości
oraz proces jej realizacji. Zasadnicze kierunki powinny dotyczyć aspektów
regulacji systemu współdzielonych środków autonomicznych, przyszłości
publicznego transportu zbiorowego i konieczności zmiany podejścia do pro
gnozowania i planowania podróży. Na rozwój technologii nakładają się zna
cząco normatywne oczekiwania związane z troską o klimatyczną przyszłość
planety. Aktualnie praktykowana metodyka planowania mobilności, badań
ruchu i procedur modelowania podróży, planowania miasta i transportu nie
jest strukturalnie adekwatna do potrzeb optymalizacji przyszłych systemów
transportu. Nadanie im stosownego biegu w horyzontach wieloletnich wy
maga przełamania barier otoczenia systemowego transportu, które są głów
nymi przeszkodami jego zrównoważonego rozwoju. Publiczny transport
zbiorowy w obecnym kształcie nie jest zdolny do przełamania dominacji
motoryzacji w podziale zadań przewozowych. Autor nie próbuje zaprezen
tować optymalnej ani finalnej ścieżki, a postrzega szanse wykorzystania
rozwijanej technologii, jak również stosownie uregulowanej konkurencji.
To drugie może się okazać znacznie trudniejsze. Z pewnością jest to dopiero
początek drogi, więc artykuł prezentuje tezy warte dyskusji.
Słowa kluczowe: mobilność, planowanie mobilności.

Założenia do rozważań
Tytułowy rok 2050 jako horyzont prognozowania i plano
wania miast wyznacza kilka znaczących przesłanek:
a) Zaawansowana dekapitalizacja środków i obiektów transportu funkcjonujących i wprowadzanych
z chwilą aplikowania aktualnych planów transportowych.
Planowaniu zwykle poddawana jest infrastruktura sie
ciowa. Ta jest trwała, historycznie preferowała zawsze
awans tych innowacji, dla których istniejące sieci były
wystarczająco spolegliwe3. Sieć dróg i ulic jest adapta
tywna – pozwala się wykorzystywać inaczej i stosownie
1

2
3

Furmanek W., Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych,
w: „Dydaktyka informatyki”, 2014, nr 11, s. 9–19.
©Transport Miejski i Regionalny, 2020.
Szeroki opis historycznego rozwoju sieci drogowej z utrwalaniem się szlaków na róż
nych kontynentach przez stulecia por. Maxwell Lay [2]. Szlaki drogowe są najstarsze
– uzupełniały sieci naturalnych dróg wodnych. Dlatego parostatki wyprzedziły lo
komotywę, a kulminacja budowy kanałów – „manię kolejową” akcjonariuszy spółek;
drogi żelazne wyprzedziły budowę dróg samochodowych, dzięki czemu lokomotywy
poprzedziły samochód. Podobnie w miastach omnibus zastąpiono konnym tramwa
jem, dopóki technologia budowy dróg i pojazdów nie zharmonizowała współpracy
opony pneumatycznej autobusu z makadamizowaną nawierzchnią.

budować nowe gałęzie lub wyłączać istniejące.
Historycznie rzecz ujmując, stan infrastruktury sieciowej
zawsze w znacznym stopniu determinował technologie
środków transportu, a rola tych ostatnich w stosunku do
sieci była początkowo adaptatywna (np. poprawa na
wierzchni, geometrii i organizacja ruchu), a potem do
piero rewolucyjna (np. budowa sieci autostrad). W swej
zasadniczej strukturze sieci są także trwalsze od otacza
jącej je zabudowy4. Zwykle planujemy sieci, jednak
kwestią zasadniczą jest to, co i jak po nich jeździ;
b) Współcześnie utrzymanie i rozbudowa sieci transportowej staje się relatywnie coraz bardziej kosztowne.
Koszt jej utrzymania i rozbudowy jest diametralnie
wyższy w porównaniu z jej historycznymi korzeniami.
W drugiej połowie XIX wieku zbudowano na świecie
900 tysięcy km sieci kolejowej, w porywach budując 20
tysięcy km rocznie. Kilkukilometrową trasę tramwaju
elektrycznego budowało się kilka miesięcy5. Współ
cześnie proces samego przygotowania inwestycji trwa
kilka lat. Trwałość sieci jest czynnikiem bezwładności
wobec impetu rozwojowego. Sposób jej wykorzystania
determinuje efektywność interwencji w jej kształt
i strukturę. To zatem sposób wykorzystania sieci
w horyzoncie kilkudziesięciu lat jest podstawowym
kryterium logiki tej interwencji;
c) Rok 2050 w inicjatywie UE jest odpowiedzią na wyzwanie klimatyczne.
To wyzwanie działa jak rozwarte nożyce, których jedno ra
mię stanowi technologia, a drugie norma klimatyczna.
Oba wektory muszą być nakierowane na spinające je jądro.
Powyższe ramy wyznaczają obszar, wewnątrz którego
należy się poruszać w prognozowaniu przyszłości. Z powo
du podmiotowej roli mobilności uwaga zostanie skierowa
na na trzy podstawowe aspekty kreacji transportu w hory
zoncie najbliższych lat: technologię, wyzwanie cywilizacyj
ne i otoczenie systemowe transportu.

Wyzwanie technologiczne
Można wypunktować cztery zauważalne i istotne dla bli
skiej przyszłości kierunki technologicznego rozwoju trans
portu:
4

5

Sieć obecnych na Manhattanie ulic zaplanowano na przełomie XVIII i XIX w.,
gdy zabudowany był wyłącznie południowy cypel (do wysokości Wall Street).
O morfologicznym charakterze sieci drogowych por. [2,3]. O trwałości sieci pisze
także Rudnicki [4].
Np. w Berlinie w latach 1870–1900 budowano rocznie 12 km sieci tramwajowej [5].
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• energetyczną neutralność w oddziaływaniu na klimat

lokalnie i globalnie,
• autonomiczne środki (mobilne automaty),
• zintegrowane zarządzanie ruchem (ITS) i rynkiem
mobilności (instrumenty wysokiej inteligencji z wy
korzystaniem serwisu mobilności6),
• współdzielenie środków transportu.
Spięcie tych atrybutów wskazuje na zborną formułę mo
bilnych automatów na żądanie poruszających się po z grub
sza utrwalonej, ale adaptowanej ku temu sieci dróg i ulic
miejskich. W dalszych rozważaniach przyjęto, że środki
transportu funkcjonujące w systemie mobilnych automatów w sieci to „kabiny” (auta współdzielone), a system regulowany centralnie środkami inteligentnymi to
system „kabinowy” 7.
Prawdziwe są następujące stwierdzenia:
• Kolumnę współczesnych pojazdów najeżdżających na
pasie ruchu z optymalną gęstością i prędkością ca 30
km/h w rozstępach 1,5 sekundowych zastąpić może
kolumna złożona z automatów poruszających się
w rozstępie 0,5 sek. To jest niemal dwukrotnie więk
sza gęstość potoku przy porównywalnej prędkości.
• Ruszanie z linii stop całego peletonu może być jedno
czesne8.
• Możliwe jest formowanie wspólnych ścieżek ruchu dla
wektorów międzyrejonowych podróży. Współczesne
badania na gruncie teorii gier wskazują, że niezależne
decyzje w wyborze drogi między parami obszarów źró
dłowych i docelowych w sieciach przegęszczonych po
większają czasy przejazdu o około 30%9.
• Wybór drogi poruszających się kabin może być stero
wany centralnie i poddany zasadom rozkładu norma
tywnego w rozumieniu Steenbrinca10.
6

7

8

9

10

Mobility as a Service – MaaS (ang.) – powszechnie dostępna platforma cyfrowa,
m.in. wspomagająca decyzje podróżnych w oparciu o zintegrowaną ofertę flot ope
ratorów, połączona z usługami: dojazdem na żądanie, rezerwacją, poborem opłat
i ich dystrybucją do świadczących usługi operatorów (definicja za [6], por. też
definicję Wikipedii o szerszym kontekście (dostęp 30.04.2020): https://en.m.wi
kipedia.org/wiki/Mobility_as_a_service).
Ścieżka technologiczna, którą podążamy, nie jest ani pomysłem autora ani nowo
ścią. Jej funkcjonalne aspekty zebrane na podstawie kilku badań symulacyjnych
przeprowadzonych przez ekspertów Międzynarodowego Forum Transportu (ITF)
poddaje Raport OECD z 2015 r. [7]. Aktualny stan rozwoju technologii pojazdów
autonomicznych por. [8] (Choromański, 2020). Ze względu na różne akronimy
pochodzenia obcojęzycznego w wielu analizach, studiach i badaniach użyto pojęcia
„transport kabinowy”, mając na uwadze kategorię rozwiązań najbardziej zaawan
sowanych technologicznie, dodatkowo wykorzystujących sieci drogowe z inteli
gentnym rozprowadzeniem potoków ruchu.
W eksperymencie w Poznaniu w sterowaniu grupowym poprzez opóźnianie zielo
nego światła w offsecie koordynacyjnym, udało się zwiększyć przepustowość z 1,4
tys. poj. na godzinę zielonego światła na pas ruchu do 2,1 tys. (to jest o 50%, przy
wyhamowanej przez czoło strumienia prędkości 32 km/h). Zakłada się, że pojazdy
autonomiczne mogą zapewnić większe bezpieczeństwo przy mniejszych rozstępach
oraz przy mniejszej średniej długości pojazdów dostosowanych do liczby pasażerów.
Szersze omówienie w artykule Krych A., Rychlewski J., Raport Buchanana 50 lat
później, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 12.
W rozkładzie normatywnym ruchu w sieci natężenie potoku ruchu nie wpływa
na koszty ruchu – czyli nie występuje zjawisko kongestii. To albo sytuacja ruchu
o dużym stopniu swobody (niskie natężenia ruchu), albo sytuacja ponoszenia kosz
tów decyzji na poziomie cen równowagi popytu i podaży [8]. Stan normatywny
w sieci może regulować opłata zależna od ruchu (zmienna w czasie i na bieżąco
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Warunkiem maksymalnego wykorzystania powiększone
go potencjału przepustowości jest centralne zarządzanie ru
chem pojazdów w sposób normatywny. Jeżeli porównać mo
bilne automaty i konwencjonalne samochody – przepustowość
na pojedynczym skrzyżowaniu dla strumienia transportu ka
binowego może być dwa razy większa. Nietrudno sobie wy
obrazić dwukrotny wzrost wydajności przy obecnej pojemno
ści sieci, jeżeli brać pod uwagę pkt. c oraz d powyższego zesta
wienia. Można też wykorzystać alternatywnie części pasa
drogowego, miejsca parkowania (wg [7] – około 80% obec
nych powierzchni) oraz cykle sygnalizacji. Inteligentne zarzą
dzanie automatami mobilnymi wymaga kreatywnego podej
ścia do problemu wydajności sieci (por. [9]). Głównym ograni
czeniem w maksymalnym wykorzystaniu pojemności sieci stać
się może ochrona obszarów zabudowy i usług przed nadmier
nym ruchem (czyli potrzeba uspokojenia ruchu). Pozwala
to wyróżnić w sieci fizycznie drogi przeznaczone dla ruchu od
klasycznych ulic miejskich dostosowanych funkcjonalnie
do obsługi lokalnych potrzeb i urbanistycznego środowiska.
Praktyka współczesnych samochodów współdzielonych
oraz badania symulacyjne (m.in. wg [7]) wskazują na moż
liwość kilkunastokrotnego wykorzystania pojazdu w dobie,
czyniąc tyle przejazdów jednego pojazdu, ile wykonuje 8 do
10 samochodów prywatnych dostępnych w potencjale mo
toryzacyjnym naszych miast. Uwzględniając potencjalny
spadek kosztów kongestii, kilkukrotnie niższy koszt amor
tyzacji i kilku innych opłat stałych przypadających na jed
nostkę użytkową (poj. km) oraz jeżeli odjąć brak kierowcy
w pojeździe autonomicznym, to relatywnie koszt jej użycia
znajdzie się znacznie poniżej kosztu przejazdu taksówką
Ubera, nawet przy relatywnie wysokim koszcie pojazdu
(kabiny)11. Generalnie zatem, niski koszt z marżami włącz
nie, każe się liczyć ze znaczną siłą konkurencyjną transpor
tu kabinowego. System kabinowy w warunkach opisanego
potencjału sieci mógłby obsłużyć wszystkie obecnie realizo
wane podróże niepiesze w mieście. Ale:
• chłonność terenów chronionych (uspokojonego śro
dowiska) może stanowić ostrzejsze kryterium od
możliwej wydajności sieci. Ograniczenie do nich do
stępu w centralnym systemie można poddać regulacji
przez dopłatę spełniającą funkcję opłaty za wjazd do
obszaru, zależnej od relacji popytu w stosunku do do
puszczonego poziomu obciążenia środowiska. Można
dopłaty uniknąć poprzez punkty dostępu z obrzeży
stref z dogodnym dojściem pieszym lub neutralnym
pojazdem współdzielonym (rower, UTO, pieszo, po
jazdy bagażowe itp.). Zbliża to generalnie do idei Bu
chanana [11], a ściślej – sieci buchananowskiej w ro
zumieniu zarysowanym w pracach [3, 10]12;

11
12

aktualizowana) chroniąca sieć przed stanem nadmiernego popytu w stosunku do
podaży (pojemności sieci).
Uber należy do grupy największych inwestorów badań pojazdów autonomicznych.
Buchanan proponował układ drogowy w formie rusztu o optymalnej gęstości
z przechwyceniem docelowego ruchu pojazdów samochodowych na wjazdach wlo
towych do obszarów wewnątrz rusztu. Sieć buchananowska wg [10] jest siecią
o optymalnej gęstości z punktu widzenia pojemności transportowej (max. poj.km),
wydzieloną z całości sieci drogowoulicznej.

TransporT miejski i regionalny 06 2020
• aplikacja serwisu mobilności umożliwi budowanie

więźby źródeł i celów przemieszczeń online, a to jest
warunkiem optymalnego wykorzystania pojemności
sieci13. Opłaty mogą więc być dostosowane do zmian
popytu w czasie i poziomu zajętości chronionego ob
szaru docelowego.

Ze względu na koszty i funkcjonalność transport kabinowy wydaje się pewnie zmierzać do bezwzględnej dominacji wśród niepieszych środków transportu. Sukces
w pełnym kontekście wyrażonych wyżej możliwości jest sil
nie uwarunkowany wprowadzeniem instrumentów wysokiej
inteligencji do zarządzania ruchem, integracji operatorów
w ramach serwisu mobilności i ujęciem w nowy sposób kwe
stii regulacji funkcjonowania przewoźników środków współ
dzielonych w transporcie miejskim. W znacznym stopniu
decydować o tym będzie odpowiednia konfiguracja transpor
tu kabinowego z wydzielonym w systemie, odpowiednio
mocnym efektywnościowo transportem publicznym o wyso
kiej przepustowości14. Można w całokształcie tych założeń
użyć pojęcia „inteligentnej sieci buchananowskiej” w sto
sunku do opisanego wyżej konstruktu technologicznego.

Wyzwanie cywilizacyjne
Spoglądając wstecz, struktura fizyczna miejskiego systemu
transportowego ulegała ewolucji technologicznej od lat 30.
XIX wieku (jego początku) do wielkiego kryzysu w latach
1929–1931 w zasadniczo podobnych uwarunkowaniach
systemowych, a także w dość jednorodnym otoczeniu sys
temowym: kulturowym, organizacyjnym i ekonomicznym.
W dużym skrócie można powiedzieć, że w warunkach
umiarkowanej regulacji, z udziałem prywatnego biznesu
w transporcie miejskim, postęp technologiczny odbywał
się niejako samoczynnie, dyktowany efektywnością eko
nomiczną z przełomami w mikrocyklach około 30letnich.
Wobec przemian i ewolucji tego otoczenia systemowego
następujących po wielkim kryzysie możemy mówić o mi
nionym makrocyklu15.
13

14

15

Wydajność jako optimum wykorzystania pojemności sieci buchananowskiej wg
[10] jest funkcją więźby podróży i czynnika normatywnego (np. średniego czasu
podróży, prędkości, emisji lub itp.) w określonym interwale czasowym. Poprzez
wyznaczenie opłaty za przejazd i wjazd do obszarów możliwe jest utrzymanie nor
matywnego stanu równowagi w sieci. Więźba może być budowana online na pod
stawie zamówień na usługę w serwisie mobilności, który zapewnia wybór środka
transportu za określoną cenę i realizację podróży wybranym środkiem transportu.
Wg badań cytowanych przez raport OECD (por. [7] s. 5) w miastach małych
i średnich (bez publicznego transportu o „wysokiej przepustowości”) wzrost pracy
transportowej w godzinie szczytu sięgać może 90% w stosunku do konwencjo
nalnego ruchu samochodów osobowych. Funkcjonowanie transportu publicznego
o wysokiej przepustowości powoduje zwiększenie pracy transportowej pojazdów
transportu kabinowego tylko o kilka procent, przy przejęciu wszystkich podróży
wykonanych samochodami indywidualnymi, taksówkami oraz autobusami trans
portu publicznego (w obu przypadkach bez podróży indukowanych). Określenie
transportu publicznego o „wysokiej przepustowości” należy oczywiście rozumieć
w kontekście jej wysokiej efektywności popytowej.
Unika się tu różnic wynikających z historii geopolitycznej świata, myśląc raczej
w kategoriach szeroko rozumianego świata zachodniego. Teorie cykli historycz
nych są rozwijane w różnych aspektach: por. cykle środków transportu w ujęciu
KondratiewaSchumachera wg Wyszomirskiego [12], cykle technologiczne napę
du wg Marchettiego (z zesp. [13]) lub historia tramwaju na tle rozwoju środków
transportu miejskiego wg [5]. Pojęcie cykli koniunkturalnych w wielowarstwo

Uwarunkowania zmieniły się zasadniczo od momentu
wejścia na rynek transportowy pojazdów indywidualnych.
Wraz z ewolucją gospodarki światowej i otoczenia systemo
wego wkroczyliśmy w drugi makrocykl. Ukształtował on
odmienną strukturę procesu urbanizacji, kryzys kompo
nentów uformowanych historycznie, ale także praktykowa
ny obecnie warsztat planistyczny. Nowy kontekst proble
mowy nadała mu postępująca globalizacja i podział rynku
motoryzacyjnego między największych graczy. Ten trwają
cy już dobre 70 lat promotoryzacyjny silnik smaruje zdecy
dowanie odmienne otoczenie systemowe z destrukcyjną siłą
kosztów zewnętrznych w transporcie, gospodarce prze
strzennej i środowisku. W tle tego pozostaje otwarty pro
blem behawioralny z jego kluczowym rozdźwiękiem po
między ceną rynkową dóbr a ceną wartości, które je współ
tworzą16. Postulat UE „użytkownik płaci” pozostaje bez
sensu, dopóki nie dopełni się tej formuły jednoznacznym określeniem „komu płaci”.
Świadomość negatywnych skutków tego procesu rosła
od początku lat 60. XX wieku17. Strategie planistyczne, po
czątkowo nieśmiałe, później coraz bardziej zdecydowane,
pozostawały w pozycji defensywnej wobec indywidualnych
środków transportu i skutków masowej motoryzacji. Wobec
kluczowej opozycji transportu publicznego i motoryzacji
obecna polityka zrównoważonej mobilności jest kolejną pró
bą praktycznej aplikacji strategii defensywnej ntej genera
cji18. Świadomość związku zrównoważonej mobilności ze
zrównoważonym zagospodarowaniem przestrzennym
i zrównoważonym transportem (por. m.in. Rudnicki [4])
wymaga szerszego spojrzenia. Filarami równowagi (jednak
dość chwiejnej) współczesnego świata są ceny jako nieekwi
walentne substytuty wartości, które w otoczeniu systemo
wym transportu miejskiego, a ściślej metropolitalnego, bu
dują kluczowe komponenty braku równowagi. Poza znany
mi negatywnymi skutkami globalizacji syndromami tego są
takie zjawiska lokalne jak: kongestia, rozlewanie się miast,
degradacja miejskiego środowiska. Można postawić rady
kalną tezę: nie da się zbudować transportu o zrównoważonej mobilności w niezrównoważonym otoczeniu systemowym.
Współczesna publicystyka dotycząca życia miast stawia
to pytanie nieco inaczej. Czy, tworząc plany na połowę wie
ku XXI, dotychczasowa praktyka powinna być kontynu
owana, stare problemy ciągle żywe i czy nie powinno się
raczej stawiać na radykalne odejście od planowania

16

17

18

wym, hierarchicznym ujęciu, w tym cykli tzw. długiego trwania, szeroko analizuje
Fernard Braudel [14] s. 542–552.
Typowa postawa roszczeniowa użytkowników samochodu: za wszystko płacimy,
więc oni (miasto, inżynierowie) mają zapewnić nam miejsca postoju i płynność
przejazdów.
Por. Buchanan 1963 [11], kongres MFMPP w Tokio 1966 [15], kryzys w Zatoce
Perskiej 1972 [5]).
Pod hasłem „Planowanie dla ludzi” sygnowane przez UE wytyczne („Opracowanie
i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” [16] s. 8) sugerują: „Plan
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej sprzyja zbilansowanemu rozwojowi wszyst
kich istotnych środków transportu, zachęcając do zmiany w kierunku bardziej
zrównoważonych środków transportu”. Jest to zatem strategia pasywna w rodzaju
Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, z zachętą do wyboru świeczki.
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fizycznej struktury systemu „po staremu”, podejmując
problem miast jako struktury wyższej klasy samoorganizacji i egzystencji? Ten urbanistyczny prąd intelektual
ny i aktywistyczny ruchów obywatelskich wpłynął na kon
cepcję zrównoważonych planów mobilności miejskiej.
Zauważyć jednak trzeba, że nieliczne i często cytowane
przykłady pozytywne miast z widocznym sukcesem w poli
tyce zrównoważonego rozwoju transportu, osiągając pułap
„wyższej klasy samoorganizacji i egzystencji”, w znacznym
stopniu osadziły się w dość zaawansowanej separacji od ne
gatywnych oddziaływań otoczenia systemowego. Gdy się
czyta o ich sukcesie, warto zwrócić uwagę i bliżej przyjrzeć
się jego specyficznym uwarunkowaniom także dlatego, że
zwykle towarzyszy im zaawansowany poziom akceptacji
obywatelskiej, zarówno w lokalnych, jak i w publicznych
i reprezentacyjnych „strefach chronionych”19. Wyrwanie
potencjału miasta z pasywnej zależności od negatywnych uwarunkowań otoczenia systemowego wydaje się
być koniecznym atrybutem strategii ofensywnej.
Szansę i potrzebę zmian dotychczasowej praktyki, prawa,
metod planowania można postrzegać w tempie i kierunkach
technologicznego postępu oraz wobec niespotykanej w hi
storii konieczności normatywnego ujęcia globalnych celów
klimatycznych. Działając w obszarze transportu miejskiego,
musimy brać pod uwagę istotny wpływ miast na globalną
skalę problemu, konkretniej zaś związek transportu z gospo
darką energetyczną20. Wyzwanie klimatyczne jest też wy
zwaniem dla graczy na rynku globalnym. Kryterium energe
tyczne w optymalizacji struktur miejskich i transformacji
świata gospodarczego pozwala żywić nadzieję, że horyzont
2050 jest szansą na zamknięcie drugiego i otwarcie trzeciego
makrocyklu rozwoju. Jeżeli pierwszy makrocykl zastąpił
drugi, to drugi nie musi trwać wiecznie. Wyzwanie klima
tyczne i technologiczne wydają się temu wybitnie sprzyjać,
ale same w sobie nie przesądzą automatycznego wyzwolenia
się miast od procesu eksternalizacji kosztów transportu i ob
ciążenia środowiska przez producentów i kapitały akumulo
wane na szczytach gospodarki światowej. Znamienne stwier
dzenie można odnaleźć w następującej konstatacji tego stanu
w raporcie ekspertów OECD: „Konieczne będzie dostosowa
nie zarządzania usługami transportowymi, w tym zasad
i ustaleń dotyczących koncesji. Drastyczne zmniejszenie liczby
samochodów wynikające z przejścia na wspólne samochody z pojazdu
własnego znacząco wpłynie na modele biznesowe producentów samochodów. Nowe usługi będą się rozwijać w tych warunkach, ale
nie jest jasne, kto będzie nimi zarządzał i jak będzie zarabiać.
Rola władz, zarówno regulacyjnych, jak i fiskalnych, będzie istotna
19

20

W większości z nich zastosowane instrumenty nie mogą być wykorzystane w na
szych miastach ze względu na nadmiar regulacji ogólnokrajowych. Inne praktyki
z kolei wykroczyłyby poza prawo UE (np. w kwestii pomocy publicznej). Niekiedy
są to wyjątkowe uprawnienia miast stołecznych, obligatoryjne francuskie związki
gmin, daleko idące ustrojowe autonomie samorządowe (np. w miastach Ameryki
Południowej) czy państwamiasta (np. Singapur). Do tego dodać należy odmien
ne uwarunkowania społeczne i kulturowe (Kopenhaga, Göteborg) czy na tym tle
ubóstwo infrastrukturalne (Bogota).
Koncepcja planowania normatywnego rozkładu ruchu na podstawie energetycznej
osi kryterialnej [14] jest niesprzeczna z paradygmatem planowania odpowiadają
cemu wizji Horyzont 2050.
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w kierowaniu rozwojem lub potencjalnym utrzymywaniu barier
rynkowych”([7] s. 33 – podkreślenia autora).
„Horyzont 2050” to idea strategii ofensywnej. Gra nie
musi toczyć się o skłanianie użytkowników samochodu, by
przesiedli się na rowery. W strukturze przestrzeni miejskiej
obszary zurbanizowane mogą być oddane pieszym, rowerzy
stom i środkom między nimi pośrednim (UTO). To współ
dzielenie przestrzeni przez te miękkie sposoby podróżowania
nie jest bynajmniej banalnie prostym problemem technicz
nym, a sugerowane warunki stref chronionych jedynie im
sprzyjają. Chodzi raczej o radykalną zmianę struktury syste
mowej transportu, przestrzeni jego funkcjonowania oraz au
tonomię stanowienia rozwiązań prawnoorganizacyjnych
w największych metropoliach. Postęp technologiczny zdaje
się stanowić silną kartę przetargową w grze o koncesyjne za
mocowanie transportu kombinowanego w miejskiej struktu
rze inteligentnego transportu, z udziałem inteligentnej sieci
i inteligentnego nią zarządzania. Przy takich założeniach re
gulacja ruchu mobilnych automatów powinna przeważyć
korzyściami ekonomicznymi konkurencyjną przepychankę
operatorów i dilerów współdzielonych automatów mobil
nych, jeżeli nie na korporacyjnych szczytach, to przynajmniej
na ulicach naszych miast. Stąd też ukonstytuowanie trans
portu kabinowego w formule publicznego transportu zbioro
wego (PTZ) wydaje się najbardziej kuszącą ofertą.

Wyzwania wobec transportu publicznego
Jest oczywiste, że transport kabinowy bez regulacji w syste
mie centralnego zarządzania ruchem w sieci drogowej i bez
centralnego serwisu mobilności straci wiele swych atutów,
zarówno dla potencjalnych operatorów, jak pasażerów i in
teresu publicznego. Natomiast utrzymanie zderegulowanej
formuły konkurencji autonomicznych operatorów stanie
się szczególnie groźne dla transportu zbiorowego w jego
obecnym kształcie21. Wolny rynek konkurentów w ro
dzaju bezpilotowych pojazdów w systemie, np. w rodzaju
Ubera, rozsadzi generalnie podstawę bytu formuły PTZ.
Towarzysząca temu deklasacja tradycyjnego samochodu
osobowego nie jest żadnym pocieszeniem. W ostatecznym
rachunku wymusi to i tak po kilku latach potrzebę uregu
lowanej konsolidacji dziko konkurujących operatorów.
Transport kabinowy będzie tańszy i jakościowo lepszy
w konfiguracji z inteligentnymi systemami zarządzania ru
chem i serwisem mobilności dzięki kontrolowanej konge
stii, większej wydajności inteligentnej sieci drogowej.
Zyskać może ochrona środowiska miejskiego w sugerowa
nym systemie stref chronionych. Jest kwestią zasadniczą, że
w obecnym systemie prawnym i w swej dzisiejszej kondycji
(strukturze, funkcjonalności i rozmiarze) miejski system
transportu publicznego tej konkurencji nie wytrzyma. Przy
21

Można wskazać tu historię braku aliansu zderegulowanego transportu jitney’ów
z przeregulowanym transportem tramwajowym w USA i Kanadzie w latach 1919
1921 lub późniejszą konkurencję między operatorami tramwajów i autobusów za
kończoną wielkim amerykańskim skandalem tramwajowym [4,16]. W obu przy
padkach, zarówno jitne’ye, jak i autobusy, mogły zostać wkomponowane w racjo
nalnie uregulowany system transportu o znacznie lepszych standardach i istotnie
niższych kosztach transportu.
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uregulowanej opłatami i obciążanej w trybie normatyw
nym inteligentnej sieci buchananowskiej o zwielokrotnio
nej wydajności, alternatywa tramwaju, w mniejszym stopniu
metra i kolei podmiejskiej, będzie musiała sprostać bardziej
wymagającym kryteriom ekonomicznym i funkcjonalnym.
Koszty utrzymania i rozwoju sieci oraz organizacji i za
rządzania ruchem winny być współdzielone przez użytkow
ników. Bez przejęcia stosownej marży z przepływów finanso
wych z dominującej części przewozów przez serwis mobilno
ści, samorząd miejski nie ma szans stać się równorzędnym,
jeżeli nie dominującym partnerem korporacyjnych operato
rów i dealerów pojazdów kabinowych.
Transport publiczny, tkwiący w dotowanym błogostanie
utrzymania i inwestowania z publicznych pieniędzy, w po
tocznej percepcji osób zmotoryzowanych gotowych do zmia
ny środka transportu jest zbyt drogi (23%), częstości kurso
we są zbyt rzadkie (19%), przystanki są zbyt oddalone
(11%), a siatki połączeń zbyt ubogie (16%)22. Każdy z tych
czynników dla pozyskania bardziej zrównoważonego podzia
łu modalnego wymagałby nie tylko znacznego wzrostu dota
cji (dodajmy – tym bardziej w stosunku do sprzedaży usług
z obniżonymi cenami biletów), ale zarazem wpłynął znacznie
na spadek efektywności ekonomicznej i energetycznej trans
portu publicznego. Każdy z ekspertów zorientowanych w tej
branży doskonale rozumie, że pozyskany przyrost pasażerów
nie zrekompensuje rosnącego kosztu z odczuwalnie znaczącej
poprawy oczekiwanych standardów, nie mówiąc o artykula
cji wewnętrznie sprzecznych oczekiwań (np. niższe opłaty,
a większa gęstość przystanków i liczba kursów). Warto zwró
cić uwagę, że mówimy o dzisiejszym kształcie transportu
miejskiego ze znacznym udziałem dotacji budżetowej do
kosztów, a zarazem nie dofinansowanych wydatkach utrzy
maniowych oraz niedostatku nakładów rozwojowych.23.
Niewiele zarazem ryzykujemy, zakładając, że takie środ
ki jak autobus, także taksówka, wobec transportu kombi
nowanego zachowają swoje atuty jedynie przejściowo –
transport kombinowany jest w istocie syntezą autobusu
z taksówką na żądanie, tyle że wyższej generacji technologii
i inteligencji zarządzania. Warto przy okazji zauważyć, że
idea krakowskich czy szczecińskich telebusów (por. [21]),
z ledwością odpowiadająca ustawie o publicznym transpor
cie zbiorowym (PTZ), jest bliższa kompozycji cech trans
portu kabinowego (por. wszystkie postulowane czynniki,
cytowane za [19]) niż obecnym regulacjom PTZ.
22

23

Cytuje się odsetek osób zmotoryzowanych wśród tzw. klasy kreatywnej deklaru
jących, który z czynników usprawnień mógłby mieć wpływ na zmianę transportu
indywidualnego na zbiorowy ([19] tabl. 4). Zauważmy, że posiadanie i użytkowa
nie samochodu jest kilkukrotnie droższe od rocznego abonamentu na przejazdy
środkami PTZ, a postulat tańszego biletu został najbardziej wyeksponowany.
Odpowiedzieć trzeba jeszcze na pytanie, dlaczego ten dotowany transport pu
bliczny nie najlepiej wykorzystuje swój potencjał. Jak wskazano w artykule [20],
prawie 40% pracy transportowej linii w układzie poznańskiej sieci tramwajowej
zwiększa liczbę pasażerów i poprawia standardy przewozowe o 3 do 5%. Badane
standardy to czas podróży i liczba przesiadek (albo intensywność realizowanych
połączeń bezpośrednich). Łatwo sobie wyobrazić, że podwyższenie o dalsze kilka
procent liczby pasażerów w tym mechanizmie potrzebowałoby jeszcze dodania co
najmniej 50% obecnego potencjału. W badaniach symulacyjnych, likwidując po
łowę linii, korygując pozostałe i zwiększając częstości kursów, wspomniane stan
dardy poprawiono o kilka procent.

Podsumowując – transport publiczny w obecnym
kształcie nie mieści się w logice łączenia kryterium dostęp
ności z kryterium efektywności (zarówno ekonomicznej jak
energetycznej). W każdym razie nie mieści się na miarę od
powiednią dla oczekiwań znaczącego postępu w procesie
równoważonej mobilności. Biorąc pod uwagę powyższe
okoliczności, broni się teza o konieczności ukonstytuowania transportu kabinowego jako integralnego
komponentu systemu transportu zbiorowego. Racjo
nalna struktura łącząca interesy operatorów, pasażerów
i budżetu, może być oparta na zupełnym odwróceniu sytu
acji, jaka miała miejsce w systemach zderegulowanych, jak
cytowana konkurencja jitney’ów z tramwajami w miastach
amerykańskich w latach I wojny światowej i wielu podob
nych sytuacji w historii, gdy zderegulowana konkurencja
brała najlepsze wektory popytu w czasie i przestrzeni,
a transport publiczny zobligowany franczyzą pozostawał na
wektorach mało rentownych.
Czyste ekologicznie i bezgłośne kabiny, z limitowa
nym dostępem do celów ruchu w obszarach chronionych,
powinny mieć alternatywę w czystej ekologicznie, szyb
kiej i bezgłośnej komunikacji szynowej (ewentualnie
BRT) tnącej tereny o największej gęstości celów i źródeł
ruchu (jako tereny chronione właśnie). Autobus – droższy
i wolniejszy (przystanki), mniej dyspozycyjny w reakcji na
żądanie, może się najwyżej przekształcić w wielomiejsco
wą kabinę gotową do wyczarterowania dla podróży gru
powych. Jego rola zatem będzie niszowa. Na terenach o ni
skiej gęstości źródeł i celów ruchu przewaga podstawio
nego automatu na żądanie nad tradycyjnym autobusem
w rozkładzie jazdy nie ulega wątpliwości. Dotyczy to tak
że jego wyższości nad kosztem posiadania i użytkowania
własnego prywatnego automatu, który i tak w końcu bę
dzie musiał się wpisać w system regulacji inteligentnej
sieci buchananowskiej. Własny pojazd z kierownicą sta
nie się gadżetem używanym do celów sportowych, rekre
acyjnych lub turystycznych.
Przyszłość ma transport szynowy ze względu na moż
liwą przewagę ekosfery i energii, ale i to wymaga zmniej
szenia jego energochłonności przez wzrost atrakcyjności
popytowej, możliwej na wybiórczych wektorach prze
mieszczeń i niekoniecznie w porach i sezonach niszowego
popytu – byle w granicach ekonomicznie uzasadnionych.
Chodzi więc raczej o „oszczędny” układ linii tramwajo
wych z lekkimi pojazdami o dużych częstotliwościach
kursów, relatywnie lekkim taborze, wyprostowanych
marszrutach z minimalną gęstością rozjazdów24, cichych
w poszumie, antyseptycznych (!), szybkich i dobrze zinte
growanych oraz zsynchronizowanych w węzłach przesia
dek, także ze środkami transportu współdzielonego (rower,
UTO). Czas podróży w transporcie szynowym ciągniętym
przez zagęszczone wnętrza obszarów chronionych trzeba
postawić w kontrze do ortogonalnej siatki dróg transportu
kabinowego z limitowanym do nich dostępem pojazdów
24

Rozjazdy znacznie ograniczają przepustowość sieci tramwajowych, obniżają pręd
kość, są kosztowne w utrzymaniu i hałaśliwe.
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kabinowych. Park automatów mobilnych, ze względu na
opłaty w okresach kongestii, ma szansę osiągnąć wysoką
średnią liczbę przejazdów bez obligacji do nadmiernej li
czebności flot dedykowanych dla krótkotrwałych okresów
spiętrzeń szczytowych. Rzecz oczywista, że w optymalizacji takiego systemu liczne komponenty konwencjonalnego publicznego transportu zbiorowego okażą się
zbędne, a wiele czynionych obecnie przedsięwzięć
chybionych.
Współdzielenie środków autonomicznych w modelu
biznesowym równoważnym z transportem publicznym
winno zmierzać do minimalizacji jednostkowego kosztu
transportu (to raz), a zarazem stwarzać możliwości zbliże
nia, może nawet znacznego, ceny kalkulowanej w decy
zjach podróżnych z kosztami społecznymi podróży (to
dwa). Z obu tych względów postulat osadzenia mobilnych
automatów w strukturze transportu publicznego jest klu
czowy. Zmniejsza to znacząco opłacalność masowego, po
wszechnego posiadania własnego automatu mobilnego
jako pojazdu indywidualnego do granic tego, co zwykle
dzisiaj określa się jako granicę „racjonalnego użytkowania
indywidualnego samochodu osobowego”.
W całokształcie polityki publicznej miast i metropolii miejskich zarysowana wizja uwalnia wysoką część
dotacji do kosztów konwencjonalnego transportu publicznego ponoszonych w subrozkładach o niskim popycie i na nierentownych połączeniach. Praktycznie w no
wym modelu biznesowym dotacja powinna się ograniczyć
do dopłat do wykonanych podróży osób upoważnionych do
ulg, co nie jest bez znaczenia w budowaniu spójności syste
mu jako całości opartej na kryteriach zużycia energii i ener
gochłonności, współpracy operatorów prywatnych i pu
blicznych oraz przejrzystości gospodarowania funduszami
publicznymi25.

Horyzont 2050 a zrównoważona mobilność
Punktem wyjścia w sporządzaniu Planów Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej (SUMP) jest stan wyjściowy – aktual
ny w momencie jego konstruowania i podlegający aktuali
zacji w cyklach kilkuletnich. Na każdym kolejnym etapie
siłą motoryczną jest konsensus społeczny budowany na ba
zie nabytego przez obywateli doświadczenia. Oznacza to
skłonność budowania oczekiwań społecznych na podstawie
percepcji historycznej26. Wprawdzie Wytyczne ([16] s. 6)
podkreślają potrzebę „krótko i średnio-okresowych planów wpi25

26

Horyzont 2050 w zaproponowanej formule z pewnością jest daleki od tradycyj
nego postrzegania transportu publicznego w kategoriach egalitaryzmu społecz
nego kojarzonego najczęściej z dotowaniem transportu publicznego. Odwrotnie
postrzegana jest motoryzacja, chociaż nie sposób pominąć egalitarnej równości
zmotoryzowanych obywateli zalegających w zatorze ulicznym. Warto jednak idee
społecznego egalitaryzmu stosować bardziej do zasobów osobistych portfeli osób
potencjalnie wykluczonych niż do pustych pojazdokilometrów w środkach PTZ.
Wobec postulatu „zbilansowania rozwoju wszystkich istotnych środków trans
portu” (por. Wytyczne [16]) „zachęty” do zmiany samochodu na środki trans
portu publicznego (ewentualnie rower, samochód elektryczny itp.) osób, bądź co
bądź, kreatywnych (por. [19])) budowane są na standardach jakościowych za
proponowanych przez badaczy na ewaluacji procesu historycznego PTZ. Należy
zwrócić uwagę na radykalną łatwość spełnienia ich wszystkich w systemie trans
portu kombinowanego.
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sanych w długoterminową wizję i strategię”, ale to strategia
właśnie, a nie SUMP, musi sprostać wyzwaniom rozwoju
technologii i ratowania klimatu. Aprobata dla wizji hory
zontalnej zawartej w planie miasta, strategii, gospodarce
przestrzennej jest warunkiem sine qua non dyscypliny dys
kusji z interesariuszami Planu Mobilności i doprowadzenia
konsultacji do efektywnego rezultatu.
Jeżeli nasz świat ma przetrwać, potrzebuje środków ra
dykalnych i strategii ofensywnych w rodzaju szwedzkiej
„Wizji Zero” (dot. wypadków drogowych). Kreowanie
struktury normatywnej i wskaźników oceny rezultatu wy
maga oderwania tej wizji i strategii od ograniczeń dzisiej
szego otoczenia systemowego. W pierwszym rzędzie doty
czy to podstaw prawnoadministracyjnych planów i progra
mów rozwojowych. Możliwość wpisania pojazdu na żądanie
musi zostać wpisana do reguł PTZ, a w następstwie do
Planów Transportowych. W Planach Mobilności opozycja
transportu publicznego wobec motoryzacji ma drugorzęd
ne znaczenie, jest historycznym obciążeniem dla wizji przy
szłości z tanim i dogodnym transportem. Znacznie większą
uwagę trzeba przywiązywać do alternatyw PTZ – ruchu
pieszego i rowerowego, rewitalizacji miejsc przebywania,
zaawansowania form w stylu początkujących dziś telebu
sów tam, gdzie PTZ w obecnej formule będzie coraz mniej
efektywny.
Konieczne jest wspieranie funkcji publicznych taksówek
miejskich, głównie poprzez formowanie warunków obniżających
koszty i energochłonność tego transportu. Telebusy, taksówki
i wschodzący operatorzy środków współdzielonych muszą
stanowić pilotażową formułę testowania i inicjowania zmian
instytucjonalnych, prawnych i narzędzi informatycznych.
Dostępność form transportu na żądanie musi znaleźć
usankcjonowanie ustawowe, równoprawne z tradycyjnym
PTZ, a ich rozwój finalnie wymaga zastąpienia dopłat do
pracy przewozowej zamiast wykonanej pracy transportowej
jego komponentów. Programy rowerowe wymagają dróg
zamiast ścieżek, a ziemia zieleni i akumulacji wody z coraz
rzadszych, lecz bardziej ulewnych opadów, zamiast mnoże
nia nieprzepuszczalnych nawierzchni drogowych.
Zadaszenia przystanków i zajezdni mogą być potencjałem
akumulacji energii słonecznej, pomniejszając finalne zuży
cie. Te wyrwane przykłady nowych celów, zadań, potrzeb
i doświadczeń w gospodarce komunalnej, energetycznej,
przestrzennej, integrowane w strategiach i planach budo
wać winny potrzebny efekt synergii. Planowanie mobilno
ści (SUMP) nie może zastąpić planowania miasta i trans
portu, a w konsekwencji polityki transportowej, co daje się
zaobserwować w kilku największych miastach kraju.
Horyzont 2050 to podstawa do poważnej pracy plani
stycznej – od modelu ruchu poczynając, a na badaniach
optymalizacyjnych transportu i zagospodarowania prze
strzennego kończąc. Wejście na zarysowany horyzont roz
woju poprzez procesy i stany pośrednie wydaje się najbar
dziej skomplikowaną materią planowania i polityki pu
blicznej w najbliższej przyszłości. Wymaga on pilności oraz
głębokiego oparcia działań na wiedzy, wykraczającej ponad
potencjał nawet najbardziej sprawnej administracji. Rozwój
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transportu i gospodarka przestrzenna wymagają zaawanso
wanej, wielodyscyplinarnej współpracy na wszystkich eta
pach planowania. Jest to zadanie pilne, tak by nie tracić
czasu i pieniędzy na przedsięwzięcia hamujące siłą swej in
ercji wejście w trzeci makrocykl rozwoju miast i sposobów
podróżowania.
Gospodarka sieciami transportu i system zarządzania ru
chem winny być jak najszybciej scalone i poddane pracom
nad zaawansowaniem systemów inteligentnych (ITS ku
optymalizacji wydajności sieci, a ewolucja systemu płatności
ku serwisowi mobilności) nie tylko dla wykorzystania postę
pu technologii, ale też stymulowania producentów rozwią
zań innowacyjnych poprzez rynek dostawców. Władze sa
morządowe jako klienci nie powinni pozwalać na podsuwa
nie sobie przez korporacje „chodliwych” gadżetów ITS,
formułując konsekwentnie wymogi wobec oczekiwanych
funkcjonalności i otwartego na celowy rozwój potencjału
nabytego produktu. Przewoźnicy wraz z dominującym ope
ratorem wewnętrznym winni przeorientować swoje plany
taborowe i utrzymaniowe tak, by w stosownym czasie pod
jąć wyzwanie transportu kabinowego. Atrakcyjne dla przy
szłości trasy tramwajowe trzeba uwalniać od sąsiedztwa
jezdni głównego układu drogowego, które separują użyt
kowników od celów ruchu w ich sąsiedztwie (!). Gospodarka
energetyczna powinna stać się wiodącym podmiotem dzia
łań inwestycyjnych, a władze samorządowe powinny aktyw
nym lobbingiem przygotować pole dla legislacji celowych
działań na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej.
Warunek podstawowy – należy przyjrzeć się obecnej
strukturze zarządzania przewozami PTZ: na ile jest zdolna
do podjęcia misji zrównoważonej mobilności w świetle wy
zwań technologicznych i cywilizacyjnych obszarów metro
politalnych. Wypada się tu odwołać do diagnozy [22] kwe
stionującej obecne modele organizacyjne, biznesowe i mar
ketingowe w zarządzaniu transportem miejskim i procesami
innowacji.
Bezwładność jest znaczącym czynnikiem hamowania roz
woju. Ekonomia i polityka globalna przez ostatnie 70 lat
w procesie i kierunku ewolucji niewiele zmieniła w przestrze
ni miast i transportu, poza formalnym nakreślaniem coraz to
nowego języka i szeregu półśrodków, dla skądinąd słusznych
celów i normatywnego ujęcia rozwoju. Wprawdzie pożytecz
nie, ale też i złudnie formowane są pakiety postulatów typu
„zrównoważona mobilność”, „polityka elektromobilności”,
„miejski obszar funkcjonalny” czy wielu zapisów w „białych”
i „zielonych” księgach. Mam silne, osobiste przekonanie, że
wkraczamy z nimi w kolejny obszar złudzeń. Można oczywi
ście kwestionować zarysowaną wyżej wizję jako kolejny
wkład w poszerzenie granic krainy utopii, zachodzi jednak
fundamentalne pytanie, czy istnieje inne wyjście?
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Badania jakości funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Poznaniu
w latach 2013–20191
Streszczenie: W artykule opisane zostały zasady realizowania badań
jakości przewozów pasażerskich i analiza wskaźników służących do oce
ny jakości transportu w Poznaniu w latach 2013–2019. W Polsce re
gulacje dotyczące transportu publicznego określa Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. Na podstawie za
pisów tej ustawy, umowy pomiędzy organizatorami a operatorami prze
wozów powinny zawierać m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz
podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego trans
portu zbiorowego. Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego
w Poznaniu a MPK Poznań Sp. z o.o. w dość precyzyjny sposób określa
wskaźniki służące do badania jakości przewozów, gdyż mają one wpływ
na wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych.
W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy dla oceny jakości
usług przewozowych w Poznaniu, natomiast w drugiej – wyniki badań
i wnioski z komentarzami.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, jakość przewo
zów, badania jakości.

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój aglomeracji poznańskiej wiąże się bez
pośrednio z potrzebami przemieszczania się mieszkańców
w celach zawodowych, oświatowych, konsumpcyjnych
i prywatnych. Nieustannie rosnący ruch samochodów po
woduje coraz większe zatłoczenie ulic, wpływając na obni
żanie komfortu życia. Jednym z rozwiązań mających na celu
zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych jest
zachęcanie uczestników ruchu do korzystania z transportu
zbiorowego. W obliczu rosnących wymagań społeczeństwa,
jakość usług transportu zbiorowego nabiera coraz większe
go znaczenia. Do poprawnego identyfikowania kierunków
rozwoju transportu zbiorowego, gwarantującego popyt na
usługi transportowe, niezbędne jest poznanie oczekiwań pa
sażerów. Z tego względu coraz częściej prowadzone są bada
nia preferencji i zadowolenia pasażerów, szczególnie w mia
stach posiadających sieć komunikacji miejskiej.
Ponieważ przestrzeń miejska jest ograniczona zabudową
w Poznaniu już dawno temu zdecydowano, że jedyną drogą
do poprawy komfortu życia mieszkańców jest wzrost konku
rencyjności transportu zbiorowego w stosunku do transportu
indywidualnego. Narzędzi usprawniających transport zbio
rowy jest wiele, np. organizacyjne, czyli: preferencje dla po
jazdów transportu zbiorowego w postaci priorytetów na
skrzyżowaniach, wydzielonych pasów ruchu, torowisk, roz
budowy systemu połączeń, atrakcyjnych węzłów przesiadko
wych, przystanków, inwestowania w informację pasażerską.
1
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Na atrakcyjność transportu zbiorowego mają również
wpływ czynniki, takie jak bezpieczeństwo podróży, koszt
biletu, stan i wiek taboru, dostępność dla osób niepełno
sprawnych, czystość pojazdów i infrastruktury przystanko
wej, punktualność, niezawodność, dostępność – czyli jakość
oferowanych usług transportowych. Literatura określa ja
kość jako spełnienie lub przekroczenie oczekiwań klienta.
Przykładowo O. Wyszomirski uważa, że jakość jest to ze
staw kryteriów odpowiednich miar, za które odpowiedzial
ny jest dostawca usługi deklarujący zgodność z normą [1],
według A. Rudnickiego jakość to całość cech i charaktery
styka produktu lub usługi, które tworzą zdolność do speł
nienia zakładanych lub stwierdzonych potrzeb [2], według
W. Starowicza za jakość przewozów w transporcie zbioro
wym w rozumie się stopień zaspokojenia stwierdzonych po
trzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespo
łem cech zgłaszanych przez pasażerów [3]. Jakość może być
inaczej odczuwana przez Organizatora i Operatora, a ina
czej odczuwana przez pasażerów.
Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że oczeki
wania pasażerów nieustannie rosną, a przewoźnicy muszą
ciągle dbać o podnoszenie standardów oferowanych usług,
aby rozwijać konkurencyjność transportu zbiorowego.
Ważnym jest, aby miasta posiadały wzorce jakości przewo
zów i w procesie ciągłym badały ich realizację. Przykładem
takich działań jest Kraków [4]. Przyjmując za jakość prze
wozów stopień zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez róż
ne grupy odbiorców, nie należy spodziewać się, że pojedyn
cze kryterium opisze kompleksowo stan jakości rozpatry
wanego przedmiotu analizy. Jakość każdego dobra jest
właściwością złożoną, zagregowaną z wielu cech, dlatego
też musi być opisywana za pomocą zbioru kryteriów, a opis
ten jest tym bardziej szczegółowy, im więcej kryteriów
uwzględnia [5].
Zakres kryteriów określających jakość przewozów jest
bardzo szeroki i w zasadzie powiększa się wraz z rozwojem
społecznogospodarczym. W znacznej mierze zależą one od
aktualnie doświadczanych warunków przewozowych, sta
tusu motoryzacyjnego podróżnego, poziomu i stylu życia
w miastach, a wartościowanie poszczególnych kryteriów
jakościowych jest indywidualną kwestią każdego usługo
biorcy. Dlatego też należy pamiętać, że podobnie jak samo
pojęcie jakości, również zakres podstawowych kryteriów
ulega ciągłym procesom ewaluacji i hierarchizacji, co ozna
cza, że nieustanne pozyskiwanie wiedzy w zakresie postula
tów zgłaszanych przez usługobiorców jest koniecznością
w skutecznym zaspokajaniu ich potrzeb [6].
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Zasady realizacji badań jakości przewozów w Poznaniu
Badania jakościowe komunikacji miejskiej zlecane są
przez Organizatora, czyli Zarząd Transportu Miejskiego
w Poznaniu. Na podstawie Umowy Wieloletniej Organi
zator rozlicza Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komu
nikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. z jakości realizowanych
usług według następujących zasad:
1. W kontrolach mogą uczestniczyć przedstawiciele
Zamawiającego i Operatora.
2. Liczba kontroli w skali miesiąca to nie mniej niż 456
kontroli tramwajów i 646 kontroli autobusów (dwukrot
ność stanu inwentarzowego), natomiast w zakresie zwe
ryfikowania czystości taboru nie mniej niż 70% podanej
liczby przy wyjeździe z zajezdni oraz 30% podanej liczby
na trasie.
3. Pomiary i obserwacje mogą być dokonywane na wszyst
kich elementach infrastruktury transportowej sieci/
układu komunikacyjnego i we wszystkich pojazdach
komunikacji miejskiej Operatora z zastrzeżeniem, że do
oceny jakości nie będą brane pod uwagę kontrole wy
konywane na linii zastępczej, przez okres pierwszego
tygodnia od daty jej uruchomienia.
4. Podczas kontroli punktualności dokonuje się odczytu
rzeczywistego czasu odjazdu pojazdu z przystanku, zare
jestrowanego przez autokomputer pokładowy, za który
uznaje się moment ruszenia pojazdu z miejsca wymiany
pasażerów.
5. Przeprowadzający kontrolę prowadzi pełną dokumen
tację kontroli wraz z ewidencją przypadków negatyw
nej oceny (data, czas kontroli, numeru pojazdu, lokali
zacja przystanku).
6. Wyniki kontroli, w postaci sprawozdania, przeprowadza
jący kontrolę przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający
Operatorowi – najpóźniej piętnastego dnia następnego
miesiąca. Ponadto przeprowadzający kontrolę na bieżą
co przesyła Zamawiającemu i Operatorowi elektronicz
nie, pełne wyniki kontroli tygodniowych.
7. Operator ma prawo odwołania się od negatywnych ocen
punktualności, stanu taboru, przystanków i dworców
oraz przestrzegania standardów obowiązujących w sieci
Zamawiającego, w terminie do końca miesiąca, w któ
rym nastąpiło przekazanie sprawozdania. Odwołanie
składane jest do Zamawiającego, który winien ustosun
kować się do niego w terminie do 14 dni roboczych.
Brak odpowiedzi uznaje się za uwzględnienie odwołania.
8. W przypadku uwzględniania odwołania przeprowa
dzający kontrolę dokonuje stosownej korekty sporzą
dzonej oceny.
9. Nota obciążeniowa z tytułu kar za dany miesiąc jest
wystawiana przez Zamawiającego w terminie do 30
dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego.
10. Kary nie są naliczane w przypadku wystąpienia przy
czyn niezależnych od Operatora i uniemożliwiających
prawidłowe świadczenie usług tj.:
• kolizji i wypadków z udziałem pojazdów Operatora,
nie powstałych z winy prowadzących pojazd pracow
ników Operatora;

• zatarasowań dróg, ulic i torowisk spowodowanych

przez kierowców pojazdów obcych lub innych pojaz
dów komunikacji miejskiej;
• zatarasowań dróg, ulic i torowisk wynikłych z zapad
nięć jezdni, stąpnięć, awarii sieci wodnokanalizacyj
nych, gazowych, elektrycznych, zalań torowisk i awa
rii elementów infrastruktury sieciowej w komunikacji
tramwajowej;
• zatarasowań dróg, ulic i torowisk wynikłych z działa
nia sił natury;
• postojów pojazdów Operatora związanych z inter
wencją służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe,
straż pożarna) lub sił porządkowych (policja, straż
miejska, żandarmeria wojskowa, inne uprawnione
służby i inspekcje, kontrole biletowe);
• jeżeli niemożliwe będzie wykonanie usług przewozo
wych zgodnie z rozkładem jazdy, z przyczyn nie leżą
cych ani po stronie Zamawiającego, ani po stronie
Operatora.
11. Aktualny wykaz przystanków – punktów kontrolnych,
dla których prowadzone są badania w zakresie stopnia
realizacji rozkładu jazdy, wraz z wykazem linii komuni
kacyjnych przebiegających przez te punkty kontrolne –
Zamawiający ustala samodzielnie, we własnym zakresie
i przesyła Operatorowi pierwszy ustalony przez siebie
wykaz i wszelkie jego aktualizacje każdorazowo po do
konanej w wykazie zmianie, z 14dniowym wyprzedze
niem daty wprowadzenia zmian.

Standardy dla oceny jakości przewozów w Poznaniu
Standardy dla oceny jakości świadczonych przez Operatora
usług przewozowych wyznacza 6 wskaźników omówionych
poniżej.
Wskaźnik realizacji pracy przewozowej określany jest
oddzielnie dla każdego rodzaju komunikacji w odniesieniu do harmonogramu operacyjnego na dany miesiąc kalendarzowy.
Wartość wskaźnika jest obliczana według następującego
wzoru 1:
(1)
gdzie:
Pprzew – wskaźnik pracy przewozowej zrealizowanej
dla przyjętych rozkładów jazdy w harmono
gramie operacyjnym na dany miesiąc,
Lwkm/pkm – liczba wozokilometrów/pociągokilometrów
wykonanych zgodnie z rozkładem jazdy w har
monogramie operacyjnym na dany miesiąc,
Zwkm/pkm – liczba wozokilometrów/pociągokilometrów
zaplanowanych według rozkładów jazdy w har
monogramie operacyjnym na dany miesiąc.
Wskaźnik wykonania wozokilometrów liniowych, we
dług rozkładu jazdy, do zaplanowanej pracy przewozowej
nie powinien być mniejszy niż:
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• w komunikacji tramwajowej – 97% do 31.12.2013 r.

i 98% od 01.01. 2014 r.,
• w komunikacji autobusowej – 96%.

Wysokość kwoty nienależnej wynagrodzenia Operatora,
z tytułu niezrealizowania ww. poziomów określonych wskaź
nikiem, wynosi 0,01% pełnej kwoty miesięcznego wynagro
dzenia netto za każdy procent mniej od wyżej ustalonego
poziomu wskaźnika wykonania wozokilometrów i pociągo
kilometrów, odpowiednio dla komunikacji autobusowej
i tramwajowej.
Wskaźnik zgodności realizacji kursów pojazdów
z zaplanowanymi rozkładem jazdy, w harmonogramie
operacyjnym na dany miesiąc.
Wartość wskaźnika oblicza się w oparciu o odpowiedni
przydział typów pojazdów do tras linii komunikacyjnych
według wzoru dla poszczególnych typów pojazdów na da
nej linii komunikacyjnej (wzór nr 2):
(2)
gdzie:

Ztab – wskaźnik zgodności zamówienia przydziału
taboru do tras linii komunikacyjnych, w har
monogramie operacyjnym na dany miesiąc,
Nwkm/pkm – liczba wozokilometrów / pociągokilometrów
wykonanych taborem o parametrach zgodnych
z ustalonymi w rozkładzie jazdy. Przez tabor
o parametrach niezgodnych rozumie się pojaz
dy o mniejszej pojemności niż przyjęte w roz
kładzie jazdy oraz niezrealizowanie oznaczone
go kursu pojazdem niskopodłogowym w har
monogramie operacyjnym na dany miesiąc,
Zwkm/pkm – liczba zaplanowanych wozokilometrów/pocią
gokilometrów według rozkładu jazdy w har
monogramie operacyjnym na dany miesiąc.

W przypadku nieosiągnięcia tego wskaźnika kwota
miesięcznego wynagrodzenia Operatora za usługi przewo
zowe ulega zmniejszeniu o kwoty nienależne według zasad
określonych w tabeli 1.
Tabela 1
Współczynniki korygujące kwotę wynagrodzenia Umowy w odniesieniu
do wskaźników zgodności realizacji kursów zaplanowanym taborem
Wartość wskaźnika [%]

Współczynniki [%]

<98;100>

bez umniejszeń

<97; 98)

0,10

<96; 97)

025

<95; 96)

0,5

<94; 95)

1,0

poniżej 94

1,5

Punktualność kursowania pojazdów
Za odjazd punktualny z przystanku uznaje się odjazd po
jazdu nie wcześniej niż 1 minutę i nie później niż 3 minuty
w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy. Do od

38

jazdów niepunktualnych nie zalicza się odjazdów niezgod
nych z przyjętym kryterium, jeśli zaistniały one z przyczyn
niezależnych od Operatora, takich jak:
• działanie sił przyrody;
• brak zasilania energetycznego w trakcji;
• awarie urządzeń infrastruktury miejskiej uniemożli
wiających swobodny przejazd, a także awaria sygna
lizacji na skrzyżowaniu;
• zablokowanie ulic i torowisk przez pojazdy obce;
• wstrzymanie ruchu na polecenie policji lub zarządcy
drogi;
• wstrzymanie ruchu związane z interwencją policji;
• wstrzymanie ruchu związane z kontrolą biletów;
• wstrzymanie ruchu związane z wypadkiem zawinio
nym przez osoby trzecie;
• utrudnienia ruchu związane z robotami drogowymi
na jezdni;
• działanie służb ratowniczych.
Kurs pojazdu zrealizowany na danej linii komunikacyj
nej, podczas kontroli, uznaje się za zgodny z rozkładem jaz
dy, gdy spełnia kryterium odjazdu punktualnego z przy
stanku, na którym dokonano kontroli (kurs punktualny).
Wskaźnik punktualności kursowania pojazdów oblicza
ny jest według wzoru 3:
(3)
gdzie:
Pp – liczba kursów punktualnych na trasie linii komuni
kacyjnej w okresie kontroli,
Pk – liczba kursów według rozkładu jazdy na trasie linii
komunikacyjnej w okresie kontroli,
Pu – liczba kursów niepunktualnych na trasie linii ko
munikacyjnej nie zawinionych przez Operatora.
Prawo do pełnej kwoty wynagrodzenia Operator zacho
wuje w przypadku wykonania nie mniej niż: 90% kursów
zgodnie z rozkładem jazdy dla każdej linii komunikacyjnej
tramwajowej oraz 85% kursów zgodnie z rozkładem jazdy
dla każdej linii komunikacyjnej autobusowej. W przypad
ku nie osiągnięcia tego wskaźnika kwota miesięcznego wy
nagrodzenia Operatora za usługi przewozowe na danej linii
ulega zmniejszeniu o kwoty nienależne według zasad okre
ślonych w tabeli 2.
Tabela 2
Współczynniki korygujące kwotę wynagrodzenia Umowy
w odniesieniu do wskaźników punktualności
Wskaźnik punktualności
kursowania pojazdów [%]

Współczynniki korygujące
kwotę wynagrodzenia Umowy [%]
Komunikacja tramwajowa

Komunikacja autobusowa

<90;100>

bez umniejszeń

bez umniejszeń

<85; 90)

0,5

bez umniejszeń

<80; 85)

0,75

0,5

<75; 80)

1,0

0,75

poniżej 75%

1,0

1,0
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Kontrola i ocena realizacji rozkładu jazdy odbywa się
według następujących zasad:
• dane o rzeczywistych godzinach odjazdów pojazdów
pochodzą z autokomputerów pokładowych pojazdów
i dotyczą punktów kontrolnych określonych przez
Zamawiającego;
• 5% planowanej miesięcznej liczby kursów dla każdej
linii komunikacyjnej, na której wykonywanych jest
nie więcej niż 1000 kursów miesięcznie, ale nie mniej
niż 50 obserwacji;
• 3% planowanej miesięcznej liczby kursów dla każdej
linii komunikacyjnej, na której wykonywanych jest
od 1000 do 2000 kursów miesięcznie, ale nie mniej
niż 50 obserwacji;
• 2% planowanej miesięcznej liczby kursów dla każdej
linii komunikacyjnej, na której wykonywanych jest
powyżej 2000 kursów miesięcznie, ale nie mniej niż
60 obserwacji;
• dane z punktów kontrolnych są pobierane w ciągu
miesiąca w losowo wybranych punktach kontrolnych
określonych przez Zamawiającego.
Stan taboru – estetyka i czystość pojazdu
Kontrola i ocena stanu taboru dotyczy:
1. czystości powierzchni zewnętrznych,
2. czystości wnętrza pojazdu,
3. kompletności informacji pasażerskiej, w tym:
• stanu tablic informacyjnych zewnętrznych i we
wnętrznych,
• systemu głosowych zapowiedzi przystanków,
• przepisów taryfowych i porządkowych.
Walidacja oceny w zakresie czystości zewnętrznej oraz
wewnętrznej, a także prawidłowości informacji pasażerskiej
jest dokonywana według następujących zasad:
Czystość zewnętrzna:
• 0 pkt. – brudne powierzchnie oblachowania, brudne
szyby, graffiti, na co najmniej 20% powierzchni
pojazdu, ubytki powłoki lakierniczej przekraczające
0,1 m2, niecenzuralne napisy na powłoce lakierniczej,
nieestetyczna folia reklamowa (oderwana lub nieczy
telna);
• 0,20 pkt. – pojedyncze napisy graffiti na zewnętrz
nym poszyciu pojazdu;
• 0,30 pkt. – bez zastrzeżeń.
Czystość wewnętrzna:
• 0 pkt. – brudne powierzchnie wykładzin wewnętrz
nych i podłogowych, brudne poręcze, brudne rynien
ki okien, nieszczelne okna, graffiti i wlepki, na co
najmniej 20% foteli i 20% powierzchni obić we
wnętrznych, rozcięta, przetarta lub trwale zabrudzo
na wykładzina tapicerska foteli pasażerskich na co
najmniej 40% powierzchni, uszkodzenie powierzchni
ścianek działowych i ubytki powłoki lakierniczej na
kabinie motorniczego przekraczające 0,1 m2, niecen
zuralne napisy na ścianach wewnętrznych tramwaju

lub autobusu, źle przymocowane nośniki reklamy
wewnętrznej, pełne kosze;
• 0,20 pkt. – pojedyncze napisy graffiti na fotelach i po
wierzchniach wewnętrznych, brudne szyby;
• 0,30 pkt. – bez zastrzeżeń.
Prawidłowość informacji pasażerskiej:
1. Tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne:
• 0 pkt. – nieczynne lub niekompletne wszystkie tablice,
• 0,15 pkt. – nieczynna lub niekompletna tablica we
wnętrzna, zewnętrzna lub brak przebiegu trasy (tzw.
termometr),
• 0,20 pkt. – bez zastrzeżeń.
2. System głosowych zapowiedzi przystanków:
• 0 pkt. – brak komunikatu,
• 0,05 pkt. – błędny komunikat,
• 0,10 pkt. – bez zastrzeżeń.
3. Przepisy taryfowe i porządkowe:
• 0 pkt. – nieczytelność lub brak aktualnych przepi
sów taryfowych i porządkowych,
• 0,05 pkt. – porysowane, lekko uszkodzone (ale czytel
ne) lub naderwane przepisy taryfowe i porządkowe,
• 0,10 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wskaźnik stanu taboru określa wzór (wzór nr 4):
(4)
gdzie:
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczególnych
pojazdów,
n – liczba pojazdów ocenianych
Liczba kontroli stanu taboru w skali miesiąca to nie
mniej niż dwukrotność stanu inwentarzowego taboru
(zgodnie z aktualnym wykazem tramwajów i autobusów
przekazanych przez Operatora):
• w zakresie zweryfikowania czystości przy wyjeździe
z zajezdni nie mniej niż 70% podanej liczby;
• w pozostałym zakresie na trasie nie mniej niż 30%
podanej liczby;
• osoby dokonujące przeglądu winny rejestrować nr li
nii, nr brygady lub nr boczny pojazdu, w którym
stwierdzono usterki w wyposażeniu;
• każda zajezdnia powinna być skontrolowana nie
mniej niż jeden raz w miesiącu;
• Operator uzyskuje prawo do pełnej kwoty zapłaty,
gdy wartość wskaźnika T ≥ 80%. Za obniżenie
wskaźnika oceny taboru o każdy 1% kwota zapłaty
za usługę zostaje obniżona o 0,025%.
Stan przystanków tramwajowych
Ocena przystanków jest realizowana dla wskaźnika oceny
stanu wyposażenia informacyjnodrogowego oraz aktual
ności i czytelności informacji (WTw), wskaźnika oceny stanu
technicznego urządzeń przystankowych (WTst) i wskaźnika
oceny stanu czystości i porządku (WTcz).
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Wskaźnik oceny stanu przystanków tramwajowych ob
licza się według wzoru 5:
(5)
Operator uzyskuje prawo do pełnej kwoty zapłaty, gdy
wartość wskaźnika WT ≥ 75%. Za obniżenie wskaźnika
oceny stanu przystanków tramwajowych o każdy 1% kwo
ta zapłaty za usługę zostaje obniżona o 0, 01%.
Walidacja oceny (WTw) w zakresie stanu przystanków
jest dokonywana według zasad:
1. Wyposażenie informacyjnodrogowe:
• 0 pkt. – brak symbolu przystankowego;
• 0,25 pkt. – porysowany lub uszkodzony (ale czytel
ny) symbol przystankowy, brak numerów linii komu
nikacyjnej, brak lub uszkodzona nazwa przystanku;
• 0,5 pkt. – bez zastrzeżeń.
2. Aktualność i czytelność informacji (rozkładów jazdy,
skróconej informacji o taryfie opłat):
• 0 pkt. – brak lub całkowita nieczytelność rozkładu
jazdy i taryfy opłat, nieaktualna taryfa opłat;
• 0,25 pkt. – porysowany lub lekko uszkodzony (ale
czytelny) rozkład jazdy i taryfa opłat;
• 0,5 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wskaźnik oceny stanu wyposażenia informacyjnodro
gowego oraz aktualności i czytelności informacji (WTw) ob
liczany jest według wzoru 6:
(6)
gdzie:
WTw – wskaźnik oceny stanu wyposażenia informacyjno
drogowego oraz aktualności i czytelności infor
macji,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków tramwajowych w odniesieniu
do wyposażenia,
n – ilość ocenianych przystanków tramwajowych
w odniesieniu do wyposażenia.
Wskaźnik oceny stanu technicznego urządzeń przystan
kowych (WTst) (nie dotyczy wiat przystankowych):
• 0 pkt. – stan techniczny urządzeń zagrażający bez
pieczeństwu pasażerów, tj. wystające elementy kon
strukcji przystanku, słupek ze znakiem D17 (tram
wajowy) bez kosza lub przekrzywiony, złamane lub
wyrwane ławki (o ile ławki są na wyposażeniu przy
stanku),
• 0,5 pkt. – niewielkie uchybienia, jak np. niedokręco
ne kosze, ruchome ławki, pochylony słupek ze zna
kiem D17 (tramwajowy);
• 1 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wskaźnik oceny stanu technicznego urządzeń przystan
kowych (WTst) określa wzór 7:
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(7)
gdzie:
WTst – wskaźnik oceny stanu technicznego urządzeń
przystankowych,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków tramwajowych w odniesieniu
do stanu technicznego,
n – ilość ocenianych przystanków tramwajowych
w odniesieniu do stanu technicznego.
Wskaźnik oceny stanu czystości i porządku (WTcz) (nie
dotyczy wiat przystankowych):
• 0 pkt. – nieuprzątnięta platforma przystankowa, tj.
zaśmiecony pojemnik na odpady (z wyjątkiem przy
padku podrzucania śmieci z prywatnych posesji), sta
re śmieci w obrębie platformy przystankowej wska
zujące na brak ekipy sprzątającej, dużo niedopałków
w obrębie platformy przystankowej, opadłe liście
oraz inne odpady (papier, folie itp.) w torowisku, nie
uprzątnięty z platformy przystanku śnieg lub lód (po
ustaniu opadów);
• 0,5 pkt. – niewiele niedopałków, pojedynczych odpa
dów (papiery, folie itp.) w obrębie platformy przy
stankowej, a także nieuprzątnięty kosz i brak worka
na śmieci w koszu przystankowym;
• 1 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wskaźnik oceny stanu czystości i porządku (WTcz) obli
cza się według wzoru 8:
(8)
gdzie:
WTcz – wskaźnik oceny stanu czystości i porządku,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków tramwajowych w odniesieniu
do czystości i porządku,
n – ilość ocenianych przystanków tramwajowych
w odniesieniu do czystości i porządku.
Stan przystanków autobusowych
Na wartość wskaźnika (wzór nr 9) oceny stanu przystan
ków autobusowych składają się wskaźniki: oceny stanu wy
posażenia informacyjnodrogowego oraz aktualności infor
macji (WAw), wskaźnik aktualności i czytelności informacji
(WAst) i wskaźnika oceny stanu czystości i porządku (WAcz).
(9)
Operator uzyskuje prawo do pełnej kwoty zapłaty, gdy
wartość wskaźnika WA ≥ 75%. Za obniżenie wskaźnika
oceny stanu przystanków autobusowych o każdy 1% kwo
ta zapłaty za usługę zostaje obniżona o 0, 01%.
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Zakres i walidacja oceny:
Wskaźnik (WAw) – oceny stanu wyposażenia informacyjno
drogowego oraz aktualności i czytelności informacji:
1. Wyposażenie informacyjnodrogowe:
• 0 pkt. – brak symbolu przystankowego;
• 0,25 pkt. – porysowany lub uszkodzony (ale czytel
ny) symbol przystankowy, brak numerów linii komu
nikacyjnej, brak lub uszkodzona nazwa przystanku;
• 0,5 pkt. – bez zastrzeżeń;
2. Aktualność i czytelność informacji (rozkładów jazdy,
skróconej informacji o taryfie opłat):
• 0 pkt. – brak lub całkowita nieczytelność rozkładu
jazdy i taryfy opłat, nieaktualna taryfa opłat;
• 0,25 pkt. – porysowany lub lekko uszkodzony (ale
czytelny) rozkład jazdy i taryfa opłat;
• 0,5 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wartość wskaźnika określa wzór 10:

Wskaźnik oceny stanu czystości i porządku (WAcz, nie
dotyczy wiat przystankowych):
• 0 pkt. – nieuprzątnięta platforma przystankowa, tj.
zaśmiecony pojemnik na odpady (z wyjątkiem przy
padku podrzucania śmieci z prywatnych posesji), sta
re śmieci w obrębie platformy przystankowej wska
zujące na brak ekipy sprzątającej, dużo niedopałków
w obrębie platformy przystankowej, nieuprzątnięty
z platformy przystanku śnieg lub lód (po ustaniu
opadów),
• 0,5 pkt. – niewiele niedopałków, pojedynczych odpa
dów (papiery, folie itp.) w obrębie platformy przy
stankowej, a także nieuprzątnięty kosz i brak worka
na śmieci w koszu przystankowym,
• 1 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wartość wskaźnika obliczana jest wg wzoru 12:
(12)

(10)
gdzie:
WAw – wskaźnik oceny stanu wyposażenia informacyj
nodrogowego oraz aktualności i czytelności in
formacji,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków autobusowych w odniesieniu
do wyposażenia,
n – ilość ocenianych przystanków autobusowych
w odniesieniu do wyposażenia.
Wskaźnik (WAst) oceny stanu technicznego urządzeń
przystankowych (nie dotyczy wiat przystankowych):
• 0 pkt. – stan techniczny urządzeń zagrażający bez
pieczeństwu pasażerów, tj. wystające elementy kon
strukcji przystanku, słupek ze znakiem D15 (auto
busowy) bez kosza lub przekrzywiony, złamane lub
wyrwane ławki (jeśli ławki są na wyposażeniu przy
stanku);
• 0,5 pkt. – niewielkie uchybienia, jak np. niedokręco
ne kosze, ruchome ławki, pochylony słupek za zna
kiem D15 (autobusowy);
• 1 pkt. – bez zastrzeżeń.
Wartość wskaźnika określa wzór 11:
(11)
gdzie:
WAst – wskaźnik oceny stanu technicznego urządzeń
przystankowych,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków autobusowych w odniesieniu
do stanu technicznego,
n – ilość ocenianych przystanków autobusowych
w odniesieniu do stanu technicznego.

gdzie:
WAst – wskaźnik oceny stanu czystości i porządku ob
licza się według wzoru,
S – suma punktów uzyskanych z ocen poszczegól
nych przystanków autobusowych w odniesie
niu do czystości i porządku,
n – ilość ocenianych przystanków autobusowych
w odniesieniu do czystości i porządku.

Wyniki oceny jakości przewozów w latach 2013-2019
Wskaźniki realizacji pracy przewozowej
Wartości wskaźników realizacji pracy przewozowej w latach
2013–2019 zostały przedstawione w tabeli 3. Wartości
wskaźników rocznych są wartościami przeciętnymi obli
czonymi na podstawie wartości miesięcznych dla każdego
roku.
Tabela 3
Wskaźniki realizacji pracy przewozowej w latach 2013–2019
Rok

Praca przewozowa
w komunikacji
tramwajowej (T)

Praca przewozowa
w komunikacji
autobusowej (A)

Praca przewozowa
ogółem (T+A)

2013

98,81%

98,17%

98,39%

2014

99,31%

98,69%

98,92%

2015

98,91%

97,99%

98,32%

2016

99,04%

97,68%

98,17%

2017

99,57%

98,84%

99,12%

2018

99,42%

97,66%

98,32%

2019

99,75%

98,45%

98,94%

Z powyższych danych wynika, że w latach 2013–2019
wskaźnik realizacji pracy przewozowej kształtował się na bar
dzo wysokim poziomie i nie spadł poniżej wymaganych
Umową 98% w komunikacji tramwajowej i 96% w komuni
kacji autobusowej. Warty uwagi jest fakt, iż pomimo olbrzy
mich problemów z brakami kierowców, które były szczegól
nie odczuwalne w 2018 roku, Operatorowi udało się utrzy
mać wartości na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.
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Tabela 5
Punktualność
ogółem (T+A)
po odwołaniach

Punktualność
ogółem (T+A)

Punktualność
w komunikacji
autobusowej(A)
po odwołaniach

Punktualność
w komunikacji
autobusowej(A)

Punktualność
komunikacji
tramwajowej (T)
po odwołaniach

Punktualność
w komunikacji
tramwajowej (T)

Wskaźniki punktualności w latach 2013–2019

Rok

Wskaźniki zgodności przydziału taboru
W przypadku zgodności przydziału taboru zaobserwować
można znaczny wzrost wartości wskaźników, co przed
stawia tabela 4. Zgodność przydziału taboru ma znaczny
wpływ na ocenę jakości podróżowania komunikacją miej
ską, ponieważ w dobie stałego rozwoju techniki rosną
również oczekiwania pasażerów. Pasażer chce podróżować
komfortowo, pojazdem niskopodłogowym wyposażonym
w klimatyzację, ponadto na podstawie pomiarów napeł
nień pasażerskich określa się wymaganą pojemność taboru
na danych liniach komunikacyjnych, a nawet wybranych
kursach w ciągu dnia.

2013

82,60%

94,58%

76,90%

92,64%

78,70%

93,25%

2014

88,59%

95,18%

75,79%

93,76%

79,77%

94,20%

2015

85,80%

94,57%

76,40%

94,16%

78,90%

94,27%

2016

85,00%

94,94%

73,40%

93,94%

76,70%

94,02%

2017

88,79%

96,20%

78,23%

93,85%

81,91%

94,67%

2018

84,65%

95,28%

74,55%

93,14%

78,15%

93,91%

2019

84,29%

94,61%

76,17%

94,17%

78,97%

94,32%

Tabela 4
Wskaźniki zgodności przydziału taboru w latach 2013–2019
Rok

Zgodność przydziału
taboru w komunikacji
tramwajowej (T)

Zgodność przydziału
taboru w komunikacji
autobusowej (A)

Zgodność przydziału
taboru ogółem (T+A)

2013

88,60%

94,70%

92,50%

2014

98,39%

97,74%

97,90%

2015

97,82%

95,97%

96,64%

2016

98,08%

95,37%

96,34%

2017

99,53%

98,74%

99,04%

2018

99,41%

97,44%

98,18%

2019

99,58%

98,19%

98,71%

W komunikacji autobusowej wskaźniki oscylują na zbli
żonym poziomie, wykazując tendencję rosnącą. Od 2010
roku w eksploatacji autobusów w MPK Poznań Sp. z o.o. nie
znajdują się już autobusy wysokopodłogowe, a od 2006 roku
standardem stał się zakup autobusów z klimatyzacją prze
strzeni pasażerskiej. W komunikacji tramwajowej wskaźnik
zgodności przydziału taboru osiągnął najniższą wartość
88,6% w 2013 roku, co mogło się wiązać z faktem zamknię
cia jednej z zajezdni tramwajowych w 2010 roku. Część wa
gonów tramwajowych była odstawiana na noce i weekendy
na ulice do czasu zakończenia inwestycji związanej z budową
nowej zajezdni na Franowie, która zakończona została pod
koniec 2014 roku. W kolejnych latach wskaźnik zgodności
przydziału taboru wzrósł o około 10% do poziomu 98%–
99%. Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego ma
duży wpływ na stan techniczny eksploatowanego taboru,
a co za tym idzie – na ekspediowanie zakontraktowanych
rozkładem jazdy typów wagonów. Również w trakcji tram
wajowej od 2011 roku rozpoczął się proces intensywnej wy
miany wagonów tramwajowych na nowoczesne, niskopodło
gowe. W sumie w latach 2011–2019. MPK Poznań Sp.
z o.o. zakupiło 144 nowych tramwajów niskopodłogowych,
zastępując stare wysokopodłogowe wagony tramwajowe
105N i GT8. Posiadanie zunifikowanego taboru w znacz
nych stopniu ułatwia realizację zadań przewozowych pod
kątem zgodności przydziału taboru na linie.
Wskaźniki punktualności
Punktualność komunikacji miejskiej w Poznaniu w bada
nym okresie przedstawiają wskaźniki roczne, których war
tości są przeciętnymi z poszczególnych miesięcy danego
roku. Wartości prezentuje tabela 5:
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Najniższy wskaźnik punktualności tramwajowej według
kontroli przeprowadzonych w terenie był w 2013 roku i wy
nosił 82,6% kursów punktualnych. Wiązać się to mogło z licz
nymi inwestycjami realizowanymi jednocześnie w mieście, co
wymuszało konieczność organizowania objazdów i niejedno
krotnie przeciążenia węzłów tramwajowych, które były w tym
okresie dostępne dla komunikacji tramwajowej. Po odwoła
niach Operatora wskaźnik kursów uznanych za punktualne
wyniósł 94,58%, tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że kursy
niepunktualne nie były spowodowane winą przewoźnika.
W trakcji autobusowej dość znaczy spadek punktualności od
notowano w 2016 roku, na co wpływ miały również prowa
dzone inwestycje związane z modernizacją lub przebudową
ważnych arterii komunikacyjnych w Poznaniu np. trwająca
przebudowa ronda Kaponiera. W 2017 roku zaobserwować
można wyraźną poprawę wskaźników spowodowaną poprawą
warunków przejazdu dzięki zakończonym kluczowym inwe
stycjom komunikacyjnym w mieście. Przewoźnik każdego
miesiąca odwołuje się od punktualności przesyłanej przez
Organizatora, uzasadniając i usprawiedliwiając kursy uznane
jako niepunktualne przyczynami zewnętrznymi, takimi jak
zatłoczenie dróg, awarie komunikacyjne, zablokowania toro
wisk. Ponadto w mieście przyjęto politykę usprawniania trans
portu zbiorowego na poziomie organizacji ruchu. Oprócz in
westycji związanych z modernizacją dróg i torowisk, organizo
waniem wspólnych przystanków TA, w Poznaniu położono
nacisk na projektowanie i realizację nowych bus – pasów, aby
usprawnić przejazd autobusów w ruchu miejskim.
Wskaźniki stanu taboru
Wartości wskaźników określających stan taboru w komuni
kacji miejskiej przedstawia tabela 6.
Tabela 6
Wskaźniki stanu taboru w latach 2013–2019
Rok

Stan taboru w komunikacji
tramwajowej (T)

Stan taboru w komunikacji
autobusowej (A)

Stan taboru ogółem
(T+A)

2013

96,00%

97,40%

96,80%

2014

88,36%

96,65%

93,21%

2015

99,30%

98,30%

98,70%

2016

98,60%

98,20%

98,30%

2017

99,10%

97,80%

98,30%

2018

99,80%

98,70%

99,10%

2019

99,80%

99,80%

99,80%
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W latach 2013–2019 stan taboru w komunikacji tram
wajowej oscylował na wysokim poziomie, jedynie w 2014
odnotowując 6% spadek, co mogło być związane ze wspo
mnianym wcześniej brakiem zajezdni tramwajowej.
W związku z wdrożeniem systemu ITS w Poznaniu w 2014
roku we wszystkich wagonach tramwajowych wprowadzano
elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, demontując do
tychczasowe uchwyty na tradycyjne tablice opisujące prze
bieg i kierunek trasy oraz nr linii. Okres przejściowy związa
ny ze zmianami standardów i niedopracowaniu wytycznych
dla osób prowadzących kontrole mógł w decydujący sposób
wpłynąć na spadek wartości przedmiotowego wskaźnika. Od
2015 roku obserwujemy powrót do wysokich wartości na
poziomie 98%–99%, na co z pewnością miały wpływ zakupy
nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych i wycofywanie
starszych jednostek typu 105Na oraz GT8.
W Poznaniu prowadzi się również badania jakościowe in
frastruktury przystankowej, na które składają się oceny sta
nu wyposażenia i czytelności informacji, oceny stanu tech
nicznego urządzeń oraz ocena czystości. Przystanki komuni
kacji miejskiej jako elementy infrastruktury wpisano do
katalogu mebli miejskich i zostały dla nich określone odpo
wiednie standardy. Kolorystyka wiat i słupków przystanko
wych, graficzne przedstawienie rozkładów jazdy i informacji
pasażerskiej, a także oznakowanie i sposób montażu urzą
dzeń przystankowych są ściśle określone w miejskich nor
mach. Obecnie standardem jest montaż oświetlonych wiat,
z odpowiednim oświetleniem rozkładów jazdy, a także z ta
blicami dynamicznej informacji pasażerskiej, aby zapewnić
pasażerom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Również
system monitoringu miejskiego obejmuje przystanki komu
nikacji miejskiej, aby pasażer czuł się bezpiecznie w trakcie
oczekiwania na tramwaj czy autobus.
Wskaźniki stanu przystanków
Ocenę stanu przystanków tramwajowych przedstawia tabela 7.
Ocenę stanu przystanków autobusowych przedstawia
tabela 8.

Podsumowanie
Tworzenie jakości jest procesem długofalowym i nie doty
czy tylko aspektów, z którymi ma kontakt pasażer, ale także
obejmuje cały proces zarządzania przedsiębiorstwem trans
portowym. Jakość usług powinna być systematycznie moni
torowana i dopasowywana do potrzeb pasażerów, ponieważ
transport zbiorowy jest jednym z najważniejszych elementów
rozwoju miasta i aglomeracji. Jakość transportu ma bezpo
średnie przełożenie na jakość i komfort życia mieszkańców,
a co za tym idzie – na rozwój gospodarczy i ekonomiczny.
W ostatnich siedmiu latach w Poznaniu nastąpiło wiele
zmian związanych z podnoszeniem jakości transportu zbio
rowego. W 2014 roku uruchomiony został system ITS. Od
2011 roku MPK Poznań Sp. z o.o. eksploatuje 100% auto
busów niskodpodłogowych, natomiast na koniec 2019 roku
w trakcji tramwajowej 80% stanowiły tramwaje niskopodło
gowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku średni wiek taboru
autobusowego wynosił 8,84 lat, a tramwajowego 12,9 lat.

Tabela 7
Wskaźniki stanu przystanków tramwajowych w latach 2013 – 2019
Rok

Wskaźnik oceny
stanu przystanków tramwajowych(WT)

Wskaźnik oceny stanu
wyposażenia informacyjno-drogowego oraz
aktualności i czytelności
informacji (WTw)

Wskaźnik oceny
stanu technicznego urządzeń
przystankowych
(WTst)

Wskaźnik oceny
stanu czystości
i porządku (WTcz)

2014

95,37%

99,68%

97,89%

97,65%

2015

97,80%

90,30%

69,90%

86,00%

2016

97,80%

97,30%

95,00%

96,70%

2017

97,80%

95,30%

53,70%

82,30%

2018

97,00%

96,70%

58,00%

83,90%

2019

94,90%

91,90%

76,20%

97,60%

2013

92,70%

Tabela 8
Wskaźniki stanu przystanków autobusowych w latach 2013–2019
Wskaźnik oceny stanu
wyposażenia informacyjno-drogowego oraz
aktualności i czytelności
informacji (WAw)

Wskaźnik oceny
stanu technicznego urządzeń
przystankowych
(WAst)

Wskaźnik oceny
stanu czystości
i porządku (WAcz)

2014

93,08%

98,08%

93,98%

95,05%

2015

84,00%

92,00%

76,10%

84,00%

2016

84,20%

93,40%

91,30%

89,60%

2017

87,70%

93,80%

84,50%

88,70%

2018

90,00%

93,80%

86,00%

89,90%

2019

89,20%

93,90%

94,50%

92,50%

Rok

2013

Wskaźnik oceny
stanu przystanków autobusowych (WA)
82,70%

Ważnym elementem podnoszącym jakość przewozów
była wprowadzona przez Organizatora unifikacja taryfy
przewozowej pomiędzy głównym operatorem miejskim
MPK Poznań Sp. z o.o. a przewoźnikami z gmin ościen
nych. Jasna i jednolita taryfa przewozowa ma kluczowe
znaczenie dla pasażerów ze względu na koszty, dostępność
i sprawność podróży. Od 2018 roku na terenie aglomeracji
poznańskiej można również korzystać z systemu połączeń
kolejowych w oparciu o taryfę ZTM Poznań, a władze mia
sta i samorządu województwa wielkopolskiego stworzyły
sieć Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, której oferta jest
sukcesywnie rozwijana, aby zachęcić mieszkańców aglome
racji do korzystania z transportu zbiorowego w codzien
nych dojazdach z gmin do centrum Poznania.
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Okiem eksperta
Słabość metod badawczych ekonomistów
a praktyka zarządzania w publicznym transporcie zbiorowym
W publicznym transporcie zbiorowym miejskim jak i regionalnym na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły niekorzystne zjawiska. Do tych zjawisk
zalicza się zmniejszanie liczby dużych przedsiębiorstw i sieci linii autobusowych, pojawienie się zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i „białych plam transportowych”. Sektor publicznego transportu zbiorowego
zmniejsza swój potencjał gospodarczy, dysponuje coraz bardziej zużytym
i przestarzałym majątkiem. Prywatni inwestorzy z kapitałem zagranicznym
ograniczają swój udział na miejskim i regionalnym rynku transportowym.
Na różnych forach dyskusyjnych wskazuje się, co należy wprowadzać do
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, aby przeciwdziałać
tym niekorzystnym zjawiskom. Główną rolę w tych debatach o problemach
publicznego transportu zbiorowego odgrywają liderzy przewoźników oraz
politycy szczebla lokalnego i centralnego. Wskazuje się na tych debatach
na niedoskonałości ustawy o publicznym transporcie, na potrzebę integracji
transportu, wspólnego biletu i dopłat do przewozów użytku publicznego oraz
na konieczność zwiększenia roli transportu szynowego (koleje tramwaje).
Lokalnie uzdrowienia w miejskim transporcie zbiorowym upatruje się
w taryfie zerowej lub tam, gdzie jest taryfa we wspólnym bilecie elektronicznym, płacach, modernizacji taboru, podwyższeniu dopłat do usług przewozowych i rozwiązaniach organizacyjnych (np.: autobusu na żądanie, połączenie
spółek samorządowych, wybudowanie dworca autobusowego, zakup przez
samorząd autobusów z przekazaniem do eksploatacji przewoźnikowi).
Zupełny jest brak naukowych badań, z pomocą których można by postawić diagnozę przyczyn, które powodują niekorzystne skutki funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego zarówno w obrębie aglomeracji miejskiej
jak i regionie. Brak jest odpowiedzi na pytanie, jakie należy wprowadzić rozwiązania w prawie, organizacji i systemie finansowym, aby sprawnie zaspokoić popyt na przewozy w publicznym transporcie zbiorowym. Nie ma nawet
dyskusji nad rzeczowymi i ekonomicznymi zaletami i wadami wprowadzonych taryf zerowych. Upłynęło już kilka lat i można by to przebadać. W kilku
miastach z kolei podniesiono ceny biletów, uznając za właściwą taką decyzję,
a nie wprowadzenie bezpłatnych przejazdów. Tak przeciwne podejście do ceny
za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym wskazuje, że argumentacja i uzasadnienie nie ma podstaw naukowych. W jednym i drugim przypadku
w debacie można wykazać, że każde z nich ma zalety. W literaturze zajmującej się zarządzaniem w biznesie wymienia się trzy główne czynniki – zasoby,
od których zależy sprawna działalność gospodarcza. Każdy z tych czynników
ma równoważny udział, ale wskazuje się, że najważniejszym jest wiedza
wyrażona w postaci kapitału inteligentnego, drugim jest kapitał rzeczowy
(stały i obrotowy), a trzecim technologia obejmująca wyposażenie techniczne
(majątek) i teleinformatykę. Kolejność ta wynika z praktycznego podejścia do
działalności gospodarczej. Dzięki wiedzy i kapitałowi możemy zakupić bądź
wynająć majątek i systemy teleinformatyczne. Tak postępują w naszym kraju
inwestorzy z kapitałem zagranicznym (np.: Polski Bus, Arivva, Mobilis).
W opracowaniach naukowych główną uwagę zwraca się na metodykę ustalania potrzeb przewozowych i zachowania pasażerów. Nie będę się
rozwodził nad poprawnością tych metod, ponieważ cała metodyka badania
potrzeb ludzkich należy do nauki socjologii i psychologii, podobnie zachowania konsumentów. W socjologii prezentowana jest teoria potrzeb ludzkich
i jedną z grup potrzeb są potrzeby przewozowe. Jest wielu przedstawicieli tej
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teorii. Natomiast w nauce ekonomii, jak wskazują na to treści klasycznych
podręczników z ekonomii menadżerskiej (mikro), nie prezentuje się rozważań o potrzebach. Rozważa się popyt, podaż, koszty, ceny, podatki, bada się
równowagę ekonomiczną, wpływ substytutów na popyt usług komplementarnych, wielkości budżetu gospodarstwa domowego na popyt, omawia się
istotę roli państwa na konsumpcje i wiele innych zależności.
W ekonomii mierzy się zależności, jakie występują pomiędzy zjawiskami na
rynku, np. jak na popyt wpływa oferowana przez podaż cena. Ale nie można
spotkać rozważań o badanu potrzeb, bo te są bardzo trudno mierzalne bez
uwzględnienia kategorii ekonomicznych. Potrzeby zaspokaja strona podażowa, a jej działalność generuje koszty, bo ona dysponuje majątkiem, kapitałem
zasobami ludzkimi i musi wyceniać swoją działalność w cenach. Z kolei na jej
koszty wpływają płace, opisy amortyzacyjne, koszty usług obcych, ceny paliwa
itp. W przypadku przewozów publicznych i samozaspokojenia przemieszczania
samochodem osobowym na zaspokojenie tych potrzeb znaczący wpływ ma
budżet gospodarstwa domowego. Nie spotkałem rozważań krajowych przedstawicieli nauki, w których opracowano by metodę badania wpływu wielkości
budżetu gospodarstwa domowego na sposób „zaspokojenia potrzeb przewozowych” w aglomeracji czy regionie. Przykładem jest samochód osobowy, zakup
nowego samochodu osobowego należy obok zakupu mieszkania do drugiego
pod względem wydatku pieniężnego. A bywa i tak, że na pierwszym miejscu
gospodarstwo domowe stawia zakup nowego samochodu osobowego przed
mieszkaniem. W tym drugim przypadku członkowie gospodarstwa domowego
uznali, że samochód jest ważną wartością użytkową, za pomocą której mogą
przemieszczać się w osiąganiu celów podróży. Samochód osobowy służy nie
jednej osobie (chyba że jest to gospodarstwo domowe jednoosobowe), a zamieszkałej rodzinie-wspólnocie. W przypadku trzyosobowej rodziny, samochodem osobowym czasami jedzie jedna osoba, czasami dwie, a czasami trzy.
Koszt i dostępność osiąganych celów podróży samochodem osobowym przewyższa pod każdym względem przejazd publicznym transportem zbiorowym.
Przedstawioną zależność pomiędzy budżetem domowym, liczbą członków gospodarstwa domowego a wykorzystaniem samochodu osobowego w odniesieniu do przemieszczania publicznym transportem zbiorowym nie badano metodą naukową. A taką relację opisują podręczniki z ekonomii. Innym problemem,
który powinien być poddany badaniom naukowym jest powiększanie kwoty
dopłat z budżetu samorządu do publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach miejskich. Z drugiej strony maleje liczba przewożonych pasażerów. Ta
tendencja występuje na przestrzeni dziesięciu ostatnich lat. Obok tego brakuje
środków finansowych na odnowę taboru własnych przewoźników samorządu
(spółek, zakładów budżetowych). Pytanie, na które powinna odpowiedzieć nauka. Czy zachodząca relacja nie wynika z niegospodarnego działania? Czy taka
tendencja ma istotny – wymierny – wpływ na strategię zmian w publicznym
transporcie zbiorowym w dobie elektromobilności? Praktycy na takie pytanie
mają już odpowiedź: „trzeba więcej środków finansowych inwestować w publiczny transport zbiorowy i infrastrukturę transportu”.
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