Transport miejski i regionalny 12 2020
Transport Miejski i Regionalny (skrót TMiR)
Czasopismo wydawane od 2004 roku jako kontynuacja tytułu „Transport
Miejski”, wydawanego od 1982 r.
Redaktor naczelny
Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP, Oddział w Krakowie)
starowicz@sitk.org.pl
Sekretarz redakcji
Mgr Janina Mrowińska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Oddział w Krakowie)
mrowinska@sitk.org.pl
Rada naukowo-programowa
Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – przewodniczący,
członkowie: profesor Tom Rye (Transport Research Institute, Edynburg, Wielka
Brytania), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), profesor
Igor Taran (Narodowy Górniczy Uniwersytet, Katedra Zarządzania w Transporcie,
Dniepropietrowsk, Ukraina), profesor Ming Zhong (Intelligent Transport Systems
Research Center, Wuhan, Chiny)
Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska – inżynieria ruchu),
dr inż. Ryszard Janecki (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Oddział w Krakowie), mgr inż. Mariusz Szałkowski (Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne SA w Krakowie – transport miejski), prof. UE dr hab. Robert
Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – ekonomika transportu),
dr inż. Jacek Malasek – aktualności ze świata
Redaktor statystyczny
Dr inż. Jolanta Żurowska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Oddział w Krakowie)
Redaktor językowy i streszczenia w języku angielskim
Mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Spis treści
Innowacyjny Transport........................................................................... 3
OZE dla polskiego transportu
Renewable energy for Polish transport
Wojciech Suchorzewski, Andrzej Brzeziński, Andrzej Waltz.............. 5
Modelowanie i prognozowanie ruchu – od liczydła do Big Data
Traffic modelling and forecasting – from abacus to Big Data
Bryniarska Zofia, Jarosiński Krzysztof. .............................................. 12
Funkcjonowanie wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo
w Krakowie w latach 2017–2019
Functioning of the Wavelo city bike rental in Krakow
between 2017–2019
Michał Małysz....................................................................................... 20
Multimodalne węzły przesiadkowe w przestrzeni Wrocławia
Multimodal interchanges in the Wrocław city space
Maciej Mikulski. ................................................................................... 30
Czas przejazdu tramwajów w zależności od ich separacji
od ruchu ogólnego na przykładzie ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie
Trams’ travel time depending on their separation from general
traffic on the example of Grzegórzecka Street in Kraków
Spis artykułów opublikowanych w TMiR 2020 roku. ......................... 34
Alfabetyczny wykaz autorów artykułów opublikowanych
w TMiR w 2020 roku............................................................................. 36

Projekt graficzny okładki
Mgr inż. arch. Lucyna Starowicz
Adres redakcji
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel./fax 12 658 93 74
e-mail: tmir@sitkrp.org.pl
Strona w Internecie: http://tmir.sitk.org.pl
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
www.sitkrp.org.pl
Nakład
800 egzemplarzy
Skład
Tomasz Wojtanowicz
Druk
Wydawnictwo PiT Kraków
ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków, tel.: 12 290-32-10
Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma
z półrocznym opóźnieniem
Bazy indeksujące artykuły TMiR
Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http://indexcopernicus.com/
Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2020
Informacje dodatkowe
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam Redakcja nie odpowiada.

Reklama w „Transporcie Miejskim i Regionalnym”

Koszt reklamy w czasopiśmie wynosi:
4. strona okładki (kolor)
5000 zł + VAT
2., 3. strona okładki (kolor)
3500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (cz.-b.)
1500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (kolor)
2500 zł + VAT
Cena tekstów sponsorowanych oraz wkładek tematycznych do uzgodnienia.
W przypadku reklam w kilku kolejnych numerach możliwy upust do 20%.
Zgłoszenia w sekretariacie redakcji – Janina Mrowińska, tel. (12) 658-93-74

Punktacja artykułów

Nowy Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów w obszarze transportu obejmuje tylko niektóre wydawane w Polsce anglojęzyczne czasopisma. Pomimo, że Transport Miejski i Regionalny nie znajduje się na liście, Redakcja
podjęła decyzję o dalszym wydawaniu czasopisma, chcąc być platformą aktualnej
wiedzy dla samorządów, zarządców transportu, operatorów i przewoźników.

Prenumerata TMiR w 2021 roku

Cena egzemplarza – 25 zł (zagraniczna – 12 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty półrocznej – 150 zł (zagraniczna – 72 euro z kosztami przesyłki)
Koszt prenumeraty rocznej – 300 zł (zagraniczna – 144 euro z kosztami przesyłki)
Studenci – 50% zniżki (na podstawie kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej)
Zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie
Sklep internetowy: http://www.sitk.org.pl/sklep (prenumerata oraz sprzedaż
numerów archiwalnych)
Płatność: konto: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666

1

TransporT
2017
TransporTmiejski
miejskii regionalny
i regionalny1212
2017
Transport miejski i regionalny 12 2020

Dla
wszystkich
Czytelników
Sympatyków
„Transportu
Miejskiego
Regionalnego”
Dla
Dlawszystkich
wszystkichCzytelników
CzytelnikówiiiSympatyków
Sympatyków„Transportu
„TransportuMiejskiego
MiejskiegoiiiRegionalnego”
Regionalnego”
życzenia
dobrego
obfitującego
ciekawe
zdarzenia
2021
roku
życzenia
życzeniadobrego
dobregoiiiobfitującego
obfitującegowwwciekawe
ciekawezdarzenia
zdarzenia2018
2018roku
roku
życzy
życzy
życzy
Redaktor
Naczelny
wraz
Zespołem
Redakcyjnym
Redaktor
RedaktorNaczelny
Naczelnywraz
wrazzzzZespołem
ZespołemRedakcyjnym
Redakcyjnym

Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Streszczenia
ininEnglish
Streszczeniaangielskie
angielskie––Abstracts
Abstracts
English
Wojciech Suchorzewski, Andrzej Brzeziński, Andrzej Waltz
the system was launched by the BikeU operator. Unfortunately, since
Traffic modelling and forecasting – from abacus to Big Data
Dariusz
DariuszTłoczyński
Tłoczyński
Abstract: The article describes the history of modelling and forecasting
Transport
Transportdemands
demandsand
andmeans
meansof ofsatisfying
satisfyingthem
themononthetheregional
regionalairairtranstranstraffic in Poland. At the end of the 1950’s the first traffic forecasts were
port
market
in
Poland
port
market
in
Poland
developed with the use of gravity model and domestic production comAbstract:
Changing
thetheconditions
forforthethe
functioning
and
develAbstract:
Changing
conditions
functioning
and
develputers
(ZAM1
and ZAM2).
In the 1960s,
models
and traffic
forecasts
opment
of
air
transport
requires
constant
monitoring
of
passenger
opment
of
air
transport
requires
constant
monitoring
of
passenger
were used not only in transport system planning but also in urban develneeds
ininrelation
totoused
airairservices.
needsand
and
theirtransport
transport
requirements
relation
opment.
Antheir
example
is the requirements
Warsaw
optimization
method
inservices.
Polish
This
is
particularly
important
for
competitive
processes
in
the
interThis
is
particularly
important
for
competitive
processes
in
the
interand foreign cities. In the 1970s, American UTPS programs
for
and
market.
The
ofof
thethetransport
postulates
andintra-industry
intra-industry
market.
Theanalysis
analysis
transport
postulates
IBM360/370
and RIAD32
computers
were
accessed
and used
in many
forces
addressed
tototravelers.
These
ex-exPolish
cities.
Reliabilityof
ofofthe
traffic
models
and forecasts
has been
enriched
forcesthe
theadjustment
adjustment
theoffer
offer
addressed
travelers.
These
by
researchmay
onmay
traffic
behavior.
Infor1996,
as part
of the
“Study ofThe
the
layout
pectations
bebedifferent
selected
travel
segments.
pectations
differentfor
selected
travel
segments.
Themain
main
ofaim
motorways
and isexpressways”,
the
first traffic
model wasand
built
the
aim
ofofthethearticle
requirements
article
istotoanalyze
analyzetransport
transport
requirements
andtoon
toprepreroad
network.
modelthem
was
updated
inregional
subsequent
studies
onmarket
the
desent
satisfying
ininthetheregional
airairtransport
sentmeans
meansofofThis
satisfying
them
transport
market
ofThis
national
roads.
In
2007–2008,
asdue
part
the
work
onshare
the
invelopment
market
has
been
analyzed
inPoland.
Poland.This
market
has
been
analyzed
duetoof
tothe
thelarge
largeshare
“Master
Plan
for
Rail
Transport
in
Poland
by
2030”,
a
national
model
of
ofofregional
regionaltransport
transportininthetheoverall
overallstructure
structureofofairairtransport.
transport.The
The
railway
traffic
was
developed.
In
2012,
during
the
“Modelling”
conferanalysis
analysisofoftransport
transportpostulates
postulateswas
wasconducted
conductedforforallallregional
regionalconconence, theand
concept of combining
the road and low
rail models
into one comnections
nections andforfortravel
travelwith
withtraditional
traditionaland
and lowcost
costcarriers,
carriers,asaswell
well
mon traffic forecasting system at the national level was presented. Within
asasininthethebusiness
businesstravel
traveland
andtourism
tourismsegment
segmentand
andforfordirect
directand
and
the framework of the project “Principles of traffic forecasting taking into
indirect
connections.
indirect
connections.
account other modes of transport – INMOP 3”, carried out in 2016–
Key
words:
airair
transport,
regional
airair
transport,
transport
Key
words:
transport,
regional
transport,
transport
demands.
2019,
the national
multimodal
road-rail
transport
model
wasdemands.
created.
In
recent years, advanced traffic data acquisition methods using “BIG
Juliusz
JuliuszEngelhardt
Engelhardt
DATA”
are
used to collect traffic data and to build traffic models. The
The
Fourth
Package
– –passenger
transport
The
Fourth
Railway
Package
passenger
transport
article doesRailway
not
discuss
the work
on pedestrian
and bicycle traffic models,
Abstract:
toto
the
adopted
Abstract:
Thisarticle
articleisofisdedicated
dedicated
amendments
adoptedinin
but
lists theThis
publications
recent
years
in
theamendments
catalogue
of literature.
December
2016
ofofthe
Union
legislation
relating
toto
thethe
Key
words:
traffic
modelling,
railway
traffic
modelling,
traffic
foreDecember
2016
theEuropean
European
Union
legislation
relating
casting,
traffic
research,
BIG DATA
functioning
ofofthe
transport
functioning
therail
railpassenger
passenger
transportmarket.
market.These
Thesenew
newreguregulations
lationsarearecontractually
contractuallydefined
definedasasthethefourth
fourthrailway
railwaypackage.
package.InIn
Bryniarska
Zofia,
Jarosiński
Krzysztof
the
article,
thethe
introductory
part
is is
covered
byby
thethe
initial
assumptions
the
article,
introductory
part
covered
initial
assumptions
Functioning
theEuropean
Wavelo
cityCommission
bike
rental in by
Krakow
between
2017–2019
adopted
thethe
draft
adoptedbybyofthethe
European
Commission
bycreating
creating
draftregureguAbstract:
The
importance
of
the
bicycle
as
a
means
of
mobility,
espelations
lationsincluded
includedininthethefourth
fourthrailway
railwaypackage.
package.The
Themain
mainamendamendcially
in
urban
areas,
is growing.
Difficult
times
of pandemics
and the
ments
toto
Directive
2012/34
adopted
bybythe
Parliament
inin
ments
Directive
2012/34
adopted
theEuropean
European
Parliament
need
to
maintain
social
distance
show
even
more
strongly
that
the
bicyDecember
December2016
2016ononthethefull
fullliberalization
liberalizationofofpassenger
passengerrail
railtransport
transport
cle makes it easy not only to travel distances, but also to maintain one’s
ininthetheEuropean
EuropeanUnion
Unionand
andthethecreation
creationofofcountry-specific
country-specificpassenpassenown health and fitness. It does not always have to be own bicycle. In
ger
information
systems
are
being
discussed
to
common
ticket.
The
ger
information
systems
are
being
discussed
to
common
ticket.
The
many situations such a function is effectively performed by a bicycle
next
part
of
the
article
discusses
the
provisions
which
thoroughly
next
part
of
the
article
discusses
the
provisions
which
thoroughly
rented in a city rental. The aim of the article is to analyze the functionamend
thetheRegulation
concerning
public
ininthethe
amend
Regulation
1370/2007
concerning
publicservices
services
ing
of Wavelo
city bike1370/2007
rental
in Krakow
in 2017–2019
and
to present
field
of
rail
and
road
passenger
transport.
These
regulations
are
field
of
rail
and
road
passenger
transport.
These
regulations
areimimthe assessment of the level of preferences and satisfaction of the users
of
portant
for
the
organization
of
regional
rail
transport.
portant
for
the
organization
of
regional
rail
transport.
this system obtained during the marketing survey. The article describes
Key
words:
transport,
railway
fourth
Key
words:
passenger
transport,
railway
transport,
fourth
railway
the
history
ofpassenger
the
city bicycle
in Poland
and intransport,
Krakow,
lists
the railway
pros
and
package.
cons
of the system. On the basis of the data from the marketing repackage.
search, the users of Wavelo city bicycle rental have been presented and
the
evaluation
of theKatarzyna
system’s
operation
Wiesław
Starowicz,
Nosal
Wiesław
Starowicz,
Katarzyna
Nosal and selected features seen
through
the
eyes
ofworkplaces
its usersashas
presented.
The respondents
also
Mobility
forforworkplaces
mobility
inincities
Mobilityplans
plans
asa tool
abeen
toolforfor
mobilitymanagement
management
cities
chose
the preferences
of
particular aims
features
ofchange
the system.
On therelatbasis
Abstract:
Mobility
preferences
Abstract:
Mobilitymanagement
management
aimstotochange
preferences
relatofedto
the
data
from
the Wavelo
system,
information
about thepoint
number
of
ed
people
travel.
Many
tothe
theway
way
people
travel.
ManyEuropean
Europeandocuments
documents
pointthis
this
rentals
and
the
efficiency
of
the
bikes
in
the
following
years
of
the
rentdirection
directiontotocongested
congestedcities
citiesand
andsolving
solvingthetheproblem
problemofoftransport
transport
al company’s
operation was
presented. All analyses
have been compared
congestion
congestionis isconsidered
consideredasasa achallenge.
challenge.InInorder
ordertotobebeeffective
effectiveinin
with the results of similar research conducted in 2017, i.e. one year after

22
2

the area,
beginning of 2020, residents
of Krakow can no longer
use the rental
this
this area,it itis isessential
essentialtotochange
changethetheapproach
approachtotosustainable
sustainablede-desystem, because it has closed its operation.
velopment
velopmentinincities.
cities.One
Oneofofthethetools
toolstotochange
changethis
thisapproach
approachis is
Key words: mobility, city bike, city bike rental, preferences and sattoisfaction
mobility
plans
for
workplaces.
They
are
attractive
since
todevelop
develop
mobility
plans
for
workplaces.
They
are
attractive
since
of city bike users
areare
relatively
inexpensive
and
can
contribute
significantly
toto
dealing
relatively
inexpensive
and
can
contribute
significantly
dealing
with
problem
withthethe
problemofoftraffic
trafficcongestion
congestionand
andairairpollution.
pollution.The
Thearticle
article
Michał
Małysz
presents
the
different
components
of
the
mobility
plan
(analytical,
presents
the
different
components
of
the
mobility
plan
(analytical,
Multimodal interchanges in the Wrocław city space
design,
evaluative)
and
examples
ofof
planned
forfor
design,binding,
binding,
evaluative)
and
examples
activities
planned
Abstract:
Multimodal
passenger
transport
may,
inactivities
the
future,
be an effecworkplaces.
Also
ofofindicators
forformonitoring
thethelevel
workplaces.
Alsoexamples
examples
indicators
monitoring
levelofinof
tive
way of traveling.
In the Polish
space, there
are
visible investments
implementation
ofof
planned
indicators)
and
thethe
the
construction of
multimodal
interchanges
in many
cities which
enable
implementation
plannedmeasures
measures(product
(product
indicators)
and
comfortable
change
between
various
meansindicators
of
transport.
This
type of
basics
plan
assessment
arearepresented.
basicssetsetofofthe
themobility
mobility
plan
assessment
indicators
presented.
transport
organization
can be tested
notmanagement,
only
on a macroscale
in interreKey
words:
urban
transport,
mobility
mobility
plans.
Key
words:
urban
transport,
mobility
management,
mobility
plans.
gional transport, for example on the way to seaside and mountain resorts,
but
also
on |a local scale, for example a change from a train to urban
Józef
Suda
Józef
Suda
transport.
The
aim
of this article
is to identify
in
Operative
transport
management
ononthemultimodal
Operativeurban
urban
transport
management
theexample
exampleofinterchanges
ofthetheWarsaw
Warsaw
Wrocław,
to
determine
their
location,
the
degree
of
multimodality
and
Municipal
MunicipalBus
BusCompany
Company
spatial dependencies
between them,
which will allow to identify effective
Abstract:
Abstract:The
Thearticle
articlepresents
presentsexperiences
experiencesininthethedesigning,
designing,impleimplenodes and those which require improvement. The methods include, first
mentation
mentationand
andoperation
operationofofananoperative
operativemanagement
managementsystem
systemforfor
of all, observations, network analyzes and spatial analyzes based on spatial
public
which
covers
approximately
1500
publicurban
urbantransport
transport
1500vehicles
vehicles
autocorrelation.
The resultswhich
of the covers
researchapproximately
are both the characteristics
of
(buses,
coaches
and
technical
vehicles)
of
the
Warsaw
Municipal
Bus
(buses,
coaches
and
technical
vehicles)
of
the
Warsaw
Municipal
Bus
the most important interchange and maps showing their capacity as
far
Company
(MZA
Warszawa).
thethearticle
ofofpub(MZA
Warszawa).
article
classifications
pubasCompany
travelling
around
Wrocław isInIn
concerned.
Asclassifications
multimodal
nodes,
the
lic
transport
management
systems
as
well
as
over
30
years
of
the
lic
transport
management
systems
as
well
as
over
30
years
of
the
author classified groups of stops enabling a change between air, rail, bus,
history
and
experience
in
their
construction
in
Warsaw
was
prehistory
and
experience
in
their
construction
in
Warsaw
was
pretram and bicycle transport as well as regional and long-distance buses and
sented.
itsits
third
generation
is isbeen
The
system
sented.Currently
Currently
third
generation
beenoperating.
operating.
The
system
changing
private car
to
another
way of transport.
In the final
part
of the
includes
number
ofoffunctional
article
proposed
investments
wereapplications
presented
to performed
improve
theby
functioning
includes
number
functional
applications
performed
byvarious
various
ofengineering
multimodal
interchanges
in Wrocław,
taking
into
account
the expected
engineering
and
ITITcompanies
according
toto
thethe
requirements
and
and
companies
according
requirements
and
investments
in the development
of publicBus
transport.
projects
bybythetheMunicipal
projectsformulated
formulated
Municipal
BusCompany
Companyand
andWarsaw
Warsaw
Key
words:
passenger
University
ofofTechnology.
University
Technology.multimodal transport, multimodal interchange,
interchange,
urban
transport
Key
collective
transport,
public
Keywords:
words:
collective
transport,
publictransport,
transport,operative
operativemanmanagement.
agement.
Maciej Mikulski
Trams’ travel
time depending on their separation from general traffic on the
Olgierd
OlgierdWyszomirski
Wyszomirski
example of Grzegórzecka Street in Kraków
Sustainable
SustainableDevelopment
Developmentof ofTransport
TransportininCities
Citiesand
andQuality
Qualityof ofLife
Life
Abstract: The article discusses the impact of changes in traffic organizaAbstract:
Transportation
in
cities
is
determined
by
transport
policy
Abstract:
Transportation
in
cities
is
determined
by
transport
policy
tion on the trams’ travel time. The case study was Grzegórzecka Street
in
implemented
in
cities.
This
article
is
based
on
the
thesis
that
implemented
in
cities.
This
article
is
based
on
the
thesis
that
susKraków, where a new traffic organization was introduced in the firstsushalf
tainable
transport
policy
totoraise
and
subjectively
transport
policy
isable
able
raiseobjectively
and
subjectively
oftainable
June 2020,
consisting
ofisthe
elimination
ofobjectively
one general
traffic
lane and
considered
life
quality.
The
article
discusses
the
quality
ofoflifelifeastoas
considered
life
quality.
The
article
discusses
the
quality
allowing only bicycles on it. Therefore, general traffic was introduced
athe
city
resource.
quality
ofof
lifelife
inin
urban
areas
under
a city
resource.
Subsequently,
the
quality
urban
areas
under
tram
track, Subsequently,
which
had beenthe
previously
physically
separated.
The
articonditions
ofofpassenger
cars
ininurban
was
conditions
ofdomination
domination
passenger
cars
urban
journeys
was
cle
presentsofcomputer
measurements
of the
travel
time
ofjourneys
this
section
by
analyzed.
forforthethe
development
ofofurban
tram
linesNext
number
1,directions
19directions
and 22 before
and
after the reorganization.
Atranssiganalyzed.
Nextthethe
development
urbantransnificance
test was
performed
forthe
each
line
with
a null hypothesis
that the
port
consistent
with
development
portsystems
systems
consistent
with
theidea
ideaof
ofsustainable
sustainable
development
average
trams travel
timeson
before
and
after
the
changes
are electric
equal.
Atcars
the
were
focusing
ofof
electric
buses,
werepresented,
presented,
focusing
onthethefuture
future
electric
buses,
electric
cars
significance
level ofvehicles,
0.05,
in joint
two
cases,
found that
travel
times
after
and
useuseofitofwas
passenger
cars
ininthethe
light
ofof
andautonomous
autonomous
vehicles,
joint
passenger
cars
light
changes
in the
traffic organization
on
Street
are lower,The
and
the
sharing
economy
and
cycling
asas
aGrzegórzecka
means
ofof
urban
transport.
the
sharing
economy
and
cycling
a means
urban
transport.
The
instudy
oneiscase
there is nowith
basis
for
rejecting
the hypothesis of equal travel
study
issummarized
summarized
withthe
theconclusions.
conclusions.
times
in
both
periods.
The
basic
conclusion
is that
the travel time
of trams
Key
development,
transport
Keywords:
words:urban
urbantransport,
transport,sustainable
sustainable
development,
transport
after
admitting
general
traffic
to
the
tram
track
has
not
increased.
policy,
policy,quality
qualityofoflife.
life.
Key words: tram transport, trams, traffic organization

Transport miejski i regionalny 12 2020

Innowacyjny transport

OZE dla polskiego transportu
Przekroczenie już w Polsce progu 10 GW mocy pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej, głównie wiatrowej
i słonecznej, oraz podejmowane prace nad wykorzystaniem wodoru to szansa na zmniejszenie uciążliwości
środowiskowej transportu miejskiego.
W 2019 roku całkowity wzrost światowej produkcji energii odnawialnej
wyprzedził aż 2,6-krotnie wzrost energii uzyskiwanej z paliw kopalnych.
Przyrost produkcji energii słonecznej wyniósł w ubiegłym roku 98 GW,
a energii wiatrowej blisko 60 GW dzięki wzrostowi w Chinach (26 GW)
i w USA (9 GW). Obie te technologie wytwarzają teraz odpowiednio
623 i 586 GW energii, czyli prawie połowę globalnej mocy odnawialnej. Energia wodna, bioenergia, energia geotermalna i morska wykazały w 2019 roku niewielkie przyrosty – odpowiednio o 12 GW, 6 GW,
700 MW i 500 MW (Teraz Środowisko, 7.04.2020).

wytwarzania energii słonecznej w latach 2010–2018 o 77% i spadku zużycia węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2017 o 56%.
Jesteśmy obecnie na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod
względem rocznego przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. Prosumenci generują w Polsce już 1,2 GW energii słonecznej. Tylko obowiązujące od 30 sierpnia 2019 roku w ramach programu „Mój prąd” dotacje
na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla już ponad 73 tysięcy
wnioskodawców, zaowocowały instalacjami domowymi o mocy 408 MW
(Teraz Środowisko, 3.06 i 26.05.2020).

W Polsce wartość mocy pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej przekroczyła już 10 GW, co jest równe łącznej mocy wytwarzanej
w elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu. Obecnie najszybciej
rozwijającym się sektorem OZE w Polsce jest energetyka słoneczna,
której przyrost mocy przez ostatnie 5,5 roku wyniósł 9000%. Tegoroczna pandemia COVID-19 spowolni rozwój OZE na całym świecie. Według
raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA World Energy Investment 2020 tegoroczne inwestycje energetyczne w skali globalnej
mają być mniejsze nawet o 20%, a przyrost mocy w sektorze energii
słonecznej wyniesie 108–143 GW. Szczęśliwie w Polsce wpływ pandemii na sektor energetyczny ma być zdecydowanie niższy (Teraz Środowisko, 22 i 23. 06.2020).

Największa polska farma fotowoltaiczna o mocy 3,77 MW zlokalizowana jest na terenie gminy Czernikowo koło Torunia. W ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej powstaje Park
Słoneczny o powierzchni 2 tysięcy hektarów. Zainstalowano już 250 tysięcy paneli fotowoltaicznych i już za kilka miesięcy między Bogatynią a Zgorzelcem powstaną instalacje OZE o łącznej mocy 55 MW. Jest szansa na
to, że obecne uzależnienie od importu paneli z Chin zmniejszy udzielenie
przez Urząd Patentowy RP firmie ML System patentu na wynalazek „moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła”. ML System planuje
uruchomienie seryjnej produkcji transparentnych szyb fotowoltaicznych
z powłoką z kropek kwantowych (Quantum Glass) w połowie 2021 roku,
produkując początkowo 120–180 tysięcy metrów kwadratowych rocznie
(Teraz Środowisko, 3.06, 21.04 i 2.04.2020).

Aktualna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce to już 1,83 GW, co
powoduje efekt ekologiczny w postaci zmniejszonej emisji CO2 o ponad
1,5 mln ton rocznie. W dużym stopniu jest to efektem spadku kosztów
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W roku 2019 Polska zajęła 3. miejsce wśród państw unijnych w finansowaniu farm wiatrowych na lądzie. Polskie organizacje branżowe
apelują do rządu o złagodzenie dla wiatraków wymogów lokalizacyjnych
(zasady 10H), co umożliwiłoby szybkie dojście do 22–24 GW mocy
na lądzie, generując inwestycje rzędu nok. 70–80 mld zł i 11 tysięcy
nowych miejsc pracy, tylko w firmach bezpośrednio współpracujących
z branżą (Teraz Środowisko, 7.04).
Ministerstwo Klimatu, odpowiedzialne za przygotowanie rozwiązań
legislacyjnych dla systemu aukcyjnego, informuje że na lata 2018–
2020 założono dla elektrowni wiatrowych dostępny wolumen na poziomie około 4000 MW i oczekuje się, że zostanie on zakontraktowany
w całości. Dwie nowe farmy wiatrowe uruchomiła 25 czerwca 2020 roku
Polska Grupa Energetyczna. Farma wiatrowa Starza/Rybice w powiecie
Kamień Pomorski składa się z 33 turbin, każda o mocy 2 MW. Druga
inwestycja Karnice II w powiacie Gryfice składa się z 10 turbin o mocy
2,2 MW każda (Teraz Środowisko, 26.06). Z kolei wchodząca w skład
Grupy ORLEN spółka Energa uruchomiła w Przykopie na zrekultywowanych terenach pokopalnianych farmę wiatrową o mocy 31,05 MW, którą
tworzy 9 wiatraków, każdy o mocy 3,45 MW. Ich wysokość liczona do
piasty turbiny wynosi 117 m, a długość łopat to 64 m. Roczna produkcja
farmy szacowana na około 75 GWh będzie w stanie zasilić około 30 tysięcy gospodarstw domowych (Teraz Środowisko, 8.07).

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych z 7 lipca 2020 roku obejmuje w pierwszym etapie wsparcie finansowe projektów morskich o łącznej mocy
5,9 GW. Dotyczy to projektów morskich już zaawansowanych, tj. takich,
które już posiadają lub w określonym czasie zdołają podpisać umowę
o przyłączenie, pozwalającą na przystąpienie do procedury negocjacji
wysokości wsparcia inwestycji (Teraz Środowisko, 8.07).
W czerwcu 2020 roku operator przesyłowy energii elektrycznej
PSE wydał warunki przyłączenia do sieci, należącego do PGE projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Usytuowana 80 km od
brzegu na wysokości Łeby, ma mieć moc niemal 900 MW i według
wstępnych założeń zostanie uruchomiona po 2030 roku. Kolejne
będą Baltica 2 o mocy 1498 MW i Baltica 3 o mocy 1045 MW (Teraz
Środowisko, 9.06).
Obiecującym czystym paliwem przyszłości wydaje się być wodór.
W dążeniu do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej Komisja Europejska opublikowała 8 lipca 2020 roku dwie strategie: A Hydrogen Strategy for a Climate-neutral Europe i An EU Strategy for Energy
System Integration. Zawartych w strategii 38 działań mających na celu
stworzenie bardziej zintegrowanego europejskiego systemu energetycznego (odpowiadającego dziś za 75% emisji gazów cieplarnianych
w UE) koncentruje się na metodach wytwarzania wodoru z wykorzy-
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staniem energii odnawialnej. Kilkustopniowa strategia zaleca w latach
2020–2024 instalację elektrolizerów wodorowych o mocy co najmniej
6 gigawatów. W latach 2025–2030 produkcja odnawialnego wodoru
miałaby wzrosnąć do 10 mln ton, aby wytwarzana z niego energia mogła osiągnąć moc rzędu 40 GW. Lata 2030–2050 to okres szerokich
wdrożeń technologii wodorowej we wszystkich trudnych do dekarbonizacji sektorach gospodarki europejskiej. Odbiorcami energii odnawialnej mają być m.in. pojazdy elektryczne, które korzystałyby na obszarze
UE z sieci około miliona punktów ładowania (Newsletter KPK PB UE,
15.07.2020).
Obecnie do grona liderów w rozwoju technologii wodorowych – którymi są Korea Południowa, Japonia, Chiny i Australia – pragną dołączyć Niemcy. Przyjęta w czerwcu 2020 niemiecka strategia obejmuje
co najmniej 9 mld € inwestycji w dekarbonizację gospodarki i zakłada
powstanie do 2050 roku 100 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze
technologii wodorowych, co przyczyni się do wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Przewiduje się stworzenie do 2030 roku
5 GW, a do 2040 – 10 GW mocy z wyprodukowanego w Niemczech
drogą elektrolizy wodoru zielonego (Teraz Środowisko, 15.06).

W Polsce rozwojem technologii wodorowych zainteresowane są niektóre regiony węglowe, takie jak Wielkopolska Wschodnia, gdzie złoża
węgla brunatnego są już na wyczerpaniu. Wielkopolska Platforma Wodorowa została powołana w celu wspierania i opiniowania projektów
z obszaru technologii wodorowych. Wśród analizowanych projektów jest
produkcja zielonego wodoru przez Zespół Elektrowni Pątnów i projekt
konińskiego PKS-u dotyczący zakupu produkowanych przez pobliski Solaris autobusów napędzanych ogniwami wodorowymi. Program Energia,
Klimat i Środowisko thinktanku WiseEuropa sugeruje włączenie się Polski w projekt budowy międzynarodowego rynku wodoru i rozwoju łańcucha dostaw dla zielonej elektrolizy oraz szukanie dodatkowych szans
dla krajowych dostawców w pozostałych, zeroemisyjnych technologiach
produkcji tego paliwa (Teraz Środowisko, 9.04).
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Modelowanie i prognozowanie ruchu
– od liczydła do Big Data1

Streszczenie: W artykule opisano historię modelowania i prognozowania
ruchu w Polsce. W końcu lat 50. opracowano pierwsze prognozy ruchu
z zastosowaniem modelu grawitacyjnego i komputerów produkcji krajowej
(ZAM1 i ZAM2). W latach 60., modele i prognozy ruchu wykorzystywano nie tylko w planowaniu systemu transportowego, ale także rozwoju
miast. Przykładem jest metoda optymalizacji warszawskiej, wykorzystywana w miastach polskich oraz zagranicznych. W latach 70. uzyskano dostęp do programów amerykańskich UTPS dla komputerów IBM360/370
i RIAD32 i zastosowano je w wielu miastach polskich. Wiarygodność modeli i prognoz ruchu wzbogacono przez badania zachowań komunikacyjnych. W roku 1996, w ramach „Studium układu autostrad i dróg ekspresowych”, zbudowano pierwszy model ruchu na sieci drogowej. Model ten był
aktualizowany w kolejnych studiach dotyczących rozwoju dróg krajowych.
W latach 2007–2008, w ramach prac nad „Master Plan dla transportu
kolejowego w Polsce do 2030 roku”, zbudowano krajowy model ruchu kolejowego. W roku 2012, na konferencji „Modelling”, przedstawiono koncepcję połączenia modelu drogowego i kolejowego w jeden wspólny system
prognozowania ruchu na poziomie krajowym. W ramach zrealizowanego
w latach 2016–2019 projektu „Zasady prognozowania ruchu drogowego
z uwzględnieniem innych środków transportu – INMOP 3” zbudowano
krajowy multimodalny drogowo-kolejowy model transportowy. W ostatnich latach do zbierania danych o ruchu oraz w budowie modeli ruchu
wykorzystywane są zaawansowane metody pozyskania danych o ruchu wykorzystujące BIG DATA. W artykule nie omawiano prac nad modelami
ruchu pieszego i rowerowego, ale w spisie literatury wymieniono pozycje
opublikowane w ostatnich latach.
Słowa kluczowe: modelowanie ruchu drogowego, modelowanie ruchu kolejowego, prognozowanie ruchu, badania ruchu, BIG DATA.

Wprowadzenie
W artykule skoncentrowano się na makroskopowych modelach ruchu. Opisują one przemieszczanie osób i ładunków
oraz środków transportu przez wielkości zagregowane, np.
natężenie ruchu mierzone liczbą osób lub pojazdów w jednostce czasu. Pierwsze metody służące modelowaniu i prognozowaniu ruchu opracowano w pierwszej połowie lat 50. Były
to metoda Fratara [8] oraz model grawitacyjny. W Polsce
pierwsze modele i prognozy ruchu opracowano wkrótce
potem, w drugiej połowie lat 50. Dotyczyły one wyłącznie
przewozów transportem zbiorowym. Obliczenia wykonywano ręcznie, co wymuszało ograniczanie liczby rejonów komunikacyjnych do kilkunastu [1].
Autorem polskiej metody modelowania ruchu między
rejonami miasta był Z. Lilpop. W metodzie zastosowano
1
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wyznaczony eksperymentalnie współczynnik rozproszenia.
Metoda ta nie brała pod uwagę wpływu odległości albo
czasu podróży, wskutek czego dla relacji między rejonami
odległymi uzyskiwano zawyżone wartości potoków ruchu,
a dla rejonów leżących blisko siebie – zaniżone.

Maszyny cyfrowe – modelowanie ruchu miejskiego
W wielu krajach bodźcem do podjęcia prac nad bardziej
ambitnymi metodami analiz i prognoz ruchu osób i przewozu ładunków był dostęp do pierwszych maszyn cyfrowych. Już na początku lat 60. w Warszawie opracowano
pierwsze programy służące do obliczania macierzy podróży
z zastosowaniem modelu grawitacyjnego. Wykorzystywano
komputery produkcji krajowej ZAM1 i ZAM2. Wydajność
komputerów nadal ograniczała możliwą liczbę rejonów
do 110. Dla 100 rejonów czas obliczeń rozkładu ruchu na
sieć przekraczał 10 godzin [1]. Opracowany został również
program dla obliczania rozkładu ruchu metodą Lilpopa.
Poza Warszawą komputery wykorzystano również w prognozowaniu ruchu w innych miastach, m.in. w Gdańsku
i Wrocławiu. Prognozy obejmowały w ograniczonym zakresie rozkład ruchu między rejonami na sieć transportową.
Modele i prognozy ruchu wykorzystywano nie tylko w planowaniu/projektowaniu systemów transportowych, ale także rozwoju miast. Przykładem jest metoda optymalizacji
warszawskiej [2]. Powstała ona w latach 1961–1963
w Warszawie jako wynik pracy interdyscyplinarnego zespołu
urbanistów, ekonomistów, inżynierów i informatyków. Celem
była wielokryterialna ocena wariantowych koncepcji rozwoju
miasta (zagospodarowania przestrzennego) z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji zabudowy, infrastruktury
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, drogi) oraz transportu zbiorowego2). Opracowywane uproszczonymi metodami
prognozy ruchu umożliwiały uwzględnienie kosztów podróży. W latach 1961–1978 metodę optymalizacji zastosowano
w 28 miastach polskich oraz zagranicznych, w tym w opracowanym przez zespół polski planie odbudowy Skopje po
trzęsieniu ziemi w 1963 roku [24]. Przeanalizowano 10 modeli zagospodarowania przestrzennego: trzy warianty struktury przestrzennej (układ zwarty, rozluźniony i satelitarny),
warianty koncentracji zatrudnienia i zamieszkania. Jednym
z kryteriów była „wielkość dojazdów do pracy, obliczona przy
zastosowaniu modelu grawitacyjnego” [12].
2
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Przełomowe były lata 70. Dzięki współpracy z ONZ
(UNDP) uzyskano dostęp do programów amerykańskich
UTPS dla komputerów IBM360/370 i RIAD32. System
UTPS, opracowany na zlecenie jednostek amerykańskiego
Federalnego Ministerstwa Transportu UMTA i FHA,
wspierał opracowywanie krótko- i długoterminowych planów miejskich systemów transportu z zastosowaniem metod
komputerowych. Programy komputerowe i podręczniki/instrukcje obejmowały: analizę sieci drogowej i transportu
zbiorowego, prognozę zapotrzebowania na transport, zbieranie i przetwarzanie danych oraz uproszczoną, wielokryterialną analizę wariantów zagospodarowania przestrzennego
i systemu transportowego.
Możliwość korzystania z programów na zasadach niekomercyjnych spowodowała działania mające na celu dostosowanie pakietu programów do warunków krajowych oraz
ułatwienie ich wykorzystania. W roku 1977, w Instytucie
Kształtowania Środowiska (IKŚ), opracowano 4-tomowy
podręcznik pt. Prognozowanie ruchu miejskiego [22]. Organi
zowano także szkolenia, w wyniku których kilkudziesięciu
specjalistów uzyskało wiedzę na temat narzędzi systemu
UTPS. Do roku 1978 system został wykorzystany w ponad
30 opracowaniach planistycznych i projektach dla aglomeracji i miast różnej wielkości [30].
Niestety liczba miast, w których zainstalowano komputery IBM 369/370 lub RIAD32, była ograniczona. Podjęto
prace nad oryginalnymi, uproszczonymi systemami. W Ins
tytucie Kształtowania Środowiska, wspólnie z Biurem
Planowania Rozwoju Warszawy i Stołecznym Ośrodkiem
ETO (SOETO), w drugiej połowie lat 70. opracowano system APROM, przeznaczony na popularne wówczas komputery ODRA 1305 i 1325. Wykorzystano w nim elementy systemu UTPS. System, ukończony w maju 1978 roku,
był udostępniony nieodpłatnie, łącznie ze szkoleniami.
Wykorzystano go w wielu miastach. Jego spójność z systemem UTPS spowodowała, że użytkownicy systemu APROM
nabyli doświadczeni umożliwiające, w momencie zainstalowania sprzętu komputerowego o większej wydajności, korzystanie z bardziej rozwiniętego systemu UTPS. W roku
1985 programy systemu UTPS były zainstalowane m.in.
w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Inne, oryginalne
polskie systemy oprogramowania opracowano w Krakowie
i Wrocławiu [18].
Wiarygodność modeli i prognoz wzbogacono przez badania zachowań komunikacyjnych. W latach 70. badania przeprowadzono w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Wroc
ławiu oraz wielu miastach średnich i małych. Dostęp do
nowoczesnego oprogramowania umożliwił również budowę
pierwszych sieciowych modeli dróg krajowych.
W latach 80. powstały nowe narzędzia wspierania planowania przestrzennego analizami efektywności. Opraco
wano procedury analiz optymalizacji zagospodarowania
przestrzennego z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej, wykorzystujących dostępne programy komputerowe,
w tym UTPS [32].
Tematem zasługującym na szczególną uwagę okazało
się udostępnianie oprogramowania i baz danych jednost-
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kom sektora publicznego i wykonawcom opracowań planistycznych i projektowych, realizowanych na zlecenia tych
jednostek. Rosnące koszty były powodem postulatów finansowania przez państwo opracowań takich jak modele
ruchu dla elementów systemu transportowego, udostępniane nieodpłatnie wszystkim użytkownikom [31].

Modele i prognozy ruchu dla sieci dróg krajowych
Wraz z uzyskaniem dostępu do programów umożliwiających stosowanie nowoczesnych metod planowania sieci
drogowej już w latach 70. tworzone były pierwsze sieciowe modele ruchu dla dróg krajowych w Polsce. Modele
były budowane przy wykorzystaniu pakietu programów
opracowanych dla Federalnej Administracji Drogowej
w Stanach Zjednoczonych. Był to w tych czasach najbardziej zaawansowany zestaw programów do prognozowania ruchu drogowego, przeznaczony do analiz kierunków
rozwoju sieci dróg i autostrad w USA. Programy te zastosowano do analizy kierunków rozwoju sieci drogowej
w Polsce w tym również do opracowania projektu układu
autostrad. Intensyfikacja prac nad krajowymi modelami
ruchu nastąpiła w latach 90., gdy powstały możliwości
uzyskania funduszy europejskich na rozbudowę infrastruktury transportowej. W latach 1990–1991, a następnie w roku 1996, na zamówienie ówczesnej Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych (i jego agendy Biura Plano
wania Rozwoju Sieci Drogowej), wykonano pierwsze dwa
kompleksowe Studia Autostrad i Dróg Ekspresowych
[25, 26]. Niezbędne stało się wykorzystanie modelowania ruchu w celu uzasadnienia proponowanych projektów
rozwoju sieci drogowej. Do oceny wariantów rozwiązań
zastosowano kryteria ruchowe i ekonomiczne.
Budowa modeli wymagała wówczas zarówno danych o natężeniu ruchu, jak i danych opisujących zachowania i potrzeby komunikacyjne użytkowników dróg. Wielkość natężeń ruchu na sieci drogowej była rejestrowana dzięki
prowadzonemu regularnie co pięć lat Generalnemu Pomia
rowi Ruchu. Dane dotyczące przemieszczeń na sieci drogowej, określające skąd dokąd odbywane są podróże, jakie są
ich długości, jakie są napełnienia pojazdów czy przewożone
towary zbierano bezpośrednio na sieci drogowej, wykonując pionierskie w tamtych latach ankietowe pomiary ruchu
drogowego.
W roku 1996 został zbudowany pełny model sieci drogowej oparty na bazach danych o sieci drogowej. Badania
ankietowe wykonano w około 100 punktach pomiarowych
na drogach krajowych i przejściach granicznych. Wykorzys
tano także wyniki badań ankietowych wykonywanych
w ramach korytarzowych studiów ruchu dla poszczególnych autostrad. Dzięki temu pozyskano informacje o źródłach i celach przemieszczeń w ruchu pasażerskim i towarowym, strukturze ruchu pojazdów, motywacjach podróży,
napełnieniach pojazdów, strukturze przewożonych towarów. Opracowane zostały modele ruchu pozwalające na budowę macierzy przemieszczeń pasażerskich i towarowych.
Jako narzędzia wykorzystywano model UTPS AutoCada
do wizualizacji wyników graficznych i arkusz kalkulacyjny
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Lotus123 do obliczeń ekonomicznych. Modele zostały skalibrowane w oparciu o pomiar generalny z 1995 roku. W ramach Studium [26] opracowana została prognoza ruchu,
umożliwiająca zweryfikowanie obowiązującego ówcześnie
planu rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Wyniki analizy wykazały, że prognozy ruchu uzasadniały
racjonalność planowanego wcześniej, podstawowego układu sieci tych dróg. Układ ten jest realizowany, co można
stwierdzić, porównując mapę wykonanych inwestycji z mapą
z tego opracowania.

komunikacyjnymi według podziału na powiaty i przejścia
graniczne. Sprawdzenie i kalibracja modeli ruchu oparte
były na wynikach GPR 2005. Łącznie przeanalizowano
siedem wariantów rozwoju sieci, uwzględniając również
postulaty zgłaszane przez samorządy, administrację drogową i parlamentarzystów. Warianty ocenione zostały
zarówno prognozą potoków ruchu na sieci, jak i analizą
ekonomiczną. Po analizie wyników przedstawiona została
optymalna koncepcja rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych, która do chwili obecnej jest prawie w całości
zrealizowana. Model został udostępniany nieodpłatnie
wszystkim zainteresowanym i był wykorzystany w kilkuset projektach związanych z rozwojem sieci drogowej.
Wejście Polski do Unii Europejskiej było również impulsem do opracowania planów rozwoju sieci kolejowej. W latach 2007–2008 opracowany został przez Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa wraz z grupą ekspertów
z innych instytucji, „Master Plan dla transportu kolejowego

Rys. 1.
Projekt układu krajowej sieci
autostrad i dróg ekspresowych
oparty na wynikach prognozy ruchu
w opracowaniu z 1996 roku
Źródło: [25]

Polska w Unii Europejskiej
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
pojawiły się nowe możliwości finansowania infrastruktury transportowej. Ruch samochodów osobowych wzrastał
bardzo szybko jako rezultat wzrostu gospodarczego, a co
za tym idzie również wskaźnika motoryzacji. Transport
ładunków rósł gwałtownie w wyniku wzrostu wymiany gospodarczej. Zmieniały się również kierunki ruchu,
szczególnie w relacjach tranzytowych. Konieczna stała się
weryfikacja i aktualizacja ówcześnie obowiązującego planu rozwoju sieci dróg. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad w latach 2006–2008, w Instytucie
Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej powstało trzecie kolejne Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce
[27]. Studium dotyczyło okresu do 2025 roku i obejmowało analizę podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej
Polski. Opracowany został nowy model sieci drogowej dla
roku 2005, w programie VISUM PTV, oparty na bazie
danych o odcinkach sieci drogowej GDDKiA. Wykonane
zostały dodatkowe badania ankietowe na większości
przejść granicznych oraz na wybranych drogach krajowych i wojewódzkich. Na tej podstawie opracowano modele generacji ruchu i rozkładu przestrzennego, zarówno
dla ruchu samochodów osobowych, jak i ciężarowych.
Zbudowane zostały macierze ruchu pomiędzy rejonami

Rys. 2. Wynik prognozy ruchu dla roku 2025 według proponowanego układu krajowej sieci
autostrad i dróg ekspresowych przedstawionego w studium z 2008 roku i bieżący stan realizacji układu
Źródło: [26]
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w Polsce do 2030 roku” [19]. Dla potrzeb prognozowania
ruchu zbudowany został, po raz pierwszy w programie
VISUM, model dla całej krajowej sieci kolejowej. Model
oparty był na odcinkach ze zbioru OBLIKO (obecnie
SOLK), który od wielu lat stanowi bazę do zbierania danych statystycznych o wielkości ruchu pociągów, pracy eksploatacyjnej i pracy przewozowej na krajowej sieci kolejowej. Wykorzystano dostępne dane o wielkości ruchu
pociągów, zarówno pasażerskich, jak i towarowych, wielkość potoków pasażerskich, liczbie pasażerów na stacjach,
macierze podróży ze statystyk biletowych i macierze przewozu towarów. Macierze ruchu opracowane zostały przy
podziale na rejony komunikacyjne oparte na głównych
stacjach kolejowych. Dysponowano praktycznie pełnym
zestawem danych potrzebnych do budowy i kalibracji modelu. Do oceny wielkości ruchu samochodowego wykorzystano model sieci drogowej udostępniony przez GDDKiA.
Wyniki tych analiz przez wiele lat stanowiły podstawę programów rozwoju sieci kolejowej w Polsce.
Wieloletnie doświadczenia z budowy modeli ruchu
drogowego w Polsce (m.in. z kolejnych prac badawczo-rozwojowych, wykonanych w latach 1990–2008 na zlecenie krajowej administracji drogowej dotyczącej modelowania i prognozowaniu ruchu na sieci dróg krajowych
i wojewódzkich) wykazały, że metodyka budowy modeli
ruchu i prognozowania ruchu wymaga udoskonalenia.
Postulat ten dotyczył zwiększenia zakresu i wiarygodności
danych wykorzystywanych w modelowaniu oraz funkcjonalności modeli (różnorodność zastosowań). Ze względu
na zgłaszane zapotrzebowanie zarządców infrastruktury
i dostępność danych do planowania, projektowania i eksploatacji systemu transportowego dotychczas stosowano
najczęściej modele i metody prognozowania ruchu, w których:
• systemy transportowe traktowane były odrębnie
(stosowano głównie tzw. pierwotny podział zadań
przewozowych);
• obszary modelowania i prognozowania nie były ze
sobą powiązane (nie stosowano metody hierarchizacji
modeli, umożliwiającej wymianę danych pomiędzy
poziomem lokalnym, regionalnym i krajowym);
• wykorzystywano dostępne dane lub dane zbierano
specjalnie na potrzeby budowy określonego modelu
dla określonego okresu, z czasem stało się to bardzo
trudne ze względu na ograniczenia możliwości wykonywania badań ruchu bezpośrednio na sieci drogowej.
Model budowano też dla ustalonego horyzontu czasowego, bez zaplanowania takiej aktualizacji modelu, aby
możliwe było jego stosowanie w kolejnych latach. Coraz
wyraźniej dawał się także we znaki brak zintegrowanego
podejścia do modelowania ruchu (modelowanie intermodalne). Skutkowało to słabością baz danych wykorzystywanych w modelowaniu (np. bazy danych były tworzone odrębnie na potrzeby budowy modeli ruchu wykorzystywanych
przez GDDKiA lub na potrzeby PKP). Budowanie modeli
sektorowych (drogowy, kolejowy itd.) siłą rzeczy skutkowa-
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ło niedokładnym rozpoznaniem: liczby podróży odbywanych w sieciach transportowych, rozkładu przestrzennego
podróży, mechanizmów wyboru środków transportu czy
też niedokładnymi zasadami wyboru określonych tras przejazdu. Ograniczona dostępność danych wykorzystywanych
w modelowaniu (zazwyczaj pomiary ruchu i przewozów
wykonywane były dla poszczególnych projektów) uniemożliwiała także hierarchizację modeli, rozumianą jako łączenie modeli lokalnych z regionalnymi i krajowymi, a także cykliczną aktualizację modeli i prognoz ruchu.
Ograniczało to możliwość dostosowywania modeli do bieżących i długofalowych potrzeb użytkowników oraz weryfikację ich poprawności. Było to niekorzystne w kontekście
znaczących środków publicznych przeznaczanych na budowę, modernizację i eksploatację infrastruktury transportowej oraz kosztów użytkowników tej infrastruktury (koszty
eksploatacyjne, straty czasu).
Dotychczasowe próby strukturalnego łączenia modeli
w ujęciu konkurencyjnych środków transportu czy też
skali modelowania (lokalnej, regionalnej i krajowej) były
nieliczne i często bardzo uproszczone. W rezultacie nie
powstał Krajowy Model Ruchu, łączący co najmniej ruch
drogowy, kolejowy i lotniczy, w tym osobowy i towarowy.
Nie powstały także ogólnodostępne mechanizmy hierarchicznego tworzenia modeli umożliwiających przejście
z analiz ruchu na szczeblu krajowym na szczebel regionalny (i odwrotnie ) oraz ze szczebla regionalnego na lokalny
(i odwrotnie). W rezultacie w analizach dotyczących regionalnych sieci transportowych, a nawet lokalnych
(aglomeracyjnych), często stosowano uproszczone modele
ruchu, co odbijało się na jakości i dokładności prognozowania ruchu.
W roku 2012 na konferencji „Modelling” w Krakowie
przedstawiona została koncepcja połączenia modelu drogowego i kolejowego w jeden wspólny system do prognozowania ruchu na poziomie krajowym [35]. Zaproponowany
został sposób połączenia modelu drogowego GDDKiA
z sieciowym modelem kolejowym, oparty na wspólnym podziale na rejony komunikacyjne (powiaty), pozwalający na
przeprowadzanie wspólnych analiz z możliwością badania
przepływu potoków pasażerskich i towarowych pomiędzy
transportem kolejowym i drogowym.
Na kolejnej konferencji w 2014 roku zaprezentowano
praktyczne wykorzystanie modelu krajowej sieci transportowej do prognozowania pasażerskiego ruchu kolejowego
[35]. Przedstawione zostały możliwości wykorzystania modelu w sytuacji, gdy możliwe jest uzyskanie dokładnych
danych, pozwalające na budowę modelu uwzględniającego
rzeczywiste rozkłady jazdy oraz rzeczywiste macierze podróży oparte na statystykach biletowych. Niestety, dane
tego typu są traktowane przez przewoźników jako poufne,
co utrudnia ich wykorzystywanie w budowie modeli ruchu
kolejowego.
Przykładem wykorzystania zaawansowanych narzędzi
w budowie modeli ruchu i ich zastosowania w zarządzaniu
transportem/ruchem w obszarze metropolitalnym jest system TRISTAR, rozwijany od wielu lat w Trójmieście [20].
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Doskonalenie metodyki modelowania i prognozowania
ruchu było w znaczącym stopniu możliwe dzięki rozwojowi
metod badań przemieszczania osób i ładunków. Przykładami
są rozwiązania scharakteryzowane w publikacjach [5, 10,
14 i 15].

Projekt INMOP 3
Próbę radykalnego udoskonalenia metodyki modelowania i prognozowania ruchu podjęto w ramach pracy badawczej Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu (RID-I/62 2A – projekt
INMOP3), zleconej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju [39]. Pracę zrealizowało w latach 2016–2019
konsorcjum wyższych uczelni (Instytut Dróg i Mostów
Politechniki Warszawskiej – lider projektu, Politechnika
Krakowska – partner). Głównym celem projektu było
zbudowanie, w oparciu o dane dla roku 2015, modelu
krajowej sieci transportowej zawierającego wszystkie
środki transportu, pozwalającego na wspólną analizę
przepływu osób i towarów.
W ramach projektu:
• opracowano ujednoliconą metodę modelowania podróży i prognozowania ruchu na sieci drogowej
z uwzględnieniem innych środków transportu (drogi,
kolej, ruch lotniczy);
• opracowano Intermodalny Krajowy Model Ruchu
(KMR), w podziale na zadania przewozowe ruchu
pasażerskiego i towarowego realizowane na sieci
dróg krajowych i wojewódzkich oraz sieci kolejowej
(przewozy regionalne, międzyregionalne i międzyaglomeracyjne). Model jest opracowany w programie
VISUM PTV;
• stworzono zasady i wytyczne budowy Regionalnych
Modeli Ruchu (RMR) i Lokalnych (także Metropolitarnych) Modeli Ruchu (LMR);
• opracowano zasady standaryzacji analiz i prognoz
ruchu.

informacji osobowych i rzeczywistych identyfikatorów pojazdów (wykorzystano dane z ponad 80 tysięcy
pojazdów flotowych wyposażonych we wbudowane
urządzenia GPS oraz 275 tysięcy urządzeń i aplikacji
do nawigacji osobistej opisujące około 11,7 mln
podróży!);
• dane operatora telefonii komórkowej o podróżach/
przemieszczeniach kart SIM opisujące około 192 mln
podróży! (rys. 4);
Umożliwiło to odtworzenie macierzy podróży pomiędzy poszczególnymi rejonami komunikacyjnymi w Polsce
oraz macierzy podróży międzynarodowych dojazdowych
i wyjazdowych z Polski i tranzytowych przez terytorium
Polski.

Rys. 3. Dobowa więźba przemieszczeń na tle potencjału powiatów (rozpoczęte podróże) –
długi weekend majowy 3.05.2016 – samochody osobowe – na podstawie danych z sondowania pojazdów
Źródło: [39]

Wprowadzono zasadnicze zmiany podejścia do sposobu
budowy modeli ruchu i prognozowania, polegające na:
• budowie modeli w sposób hierarchiczny, umożliwiający wymianę danych pomiędzy szczeblami lokalnym, regionalnym i krajowym;
• uwzględnieniu konkurencyjności środków transportu;
• uwzględnieniu poszerzonego dostępu do danych.
Oprócz danych zbieranych w pomiarach zlecanych
przez zarządców dróg uwzględnienie danych lokalizacyjnych pozyskanych z sieci operatora telefonii komórkowej.
Innowacyjnością systemu INMOP 3 było także to,
że do modelowania podróży wykorzystano dwa rodzaje
danych typu Big Data:
• dane z tzw. sondowania pojazdów (rys. 3), czyli dane
o użytkownikach nawigacji satelitarnej i systemów
GPS zamontowanych w pojazdach, nie zawierające

Rys. 4. Więźba przemieszczeń w ciągu doby wewnątrz kraju (> 100km), w dzień roboczy,
w okresie zimowym. Na podstawie analizy kart SIM
Źródło: [39]
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Rys. 6. Prognoza ruchu samochodów osobowych na planowanej sieci dróg ekspresowych
i autostrad
Źródło: [39].

Rys. 5. Warstwy informacyjne krajowego modelu transportowego
Źródło: [39]

Dużo dokładniej można było również rejestrować drogowy ruch ciężarowy dzięki nowym rodzajom badań o zasięgu krajowym. Prowadzone od ponad 10 lat przez GUS
coroczne ankietowe badania ruchu pojazdów ciężarowych
pozwalają na budowę macierzy przemieszczeń zarówno pojazdów ciężarowych, jak i ładunków w podziale na typy,
a więc identyfikację głównych kierunków i rejonów generacji tego ruchu. Niestety, nie jest możliwe uzyskanie takich
danych dla towarowego ruchu kolejowego. Nie pozwala to
na analizę, tak jak ma to miejsce w przypadku ruchu pasażerskiego, wspólnych kolejowo-drogowych macierzy przewozu towarów. Dzięki temu jednak, że w modelu zastosowano jednolity dla ruchu kolejowego i drogowego system
podziału na rejony komunikacyjne, możliwe jest analizowanie kierunków i skali ewentualnego przejmowania ruchu
z dróg przez kolej. Mając dane o wielkości i głównych kierunkach przewozu towarów przez samochody ciężarowe,
a także o rodzaju przewożonych towarów, można ocenić, na
jakich trasach jest to możliwe i opłacalne.
Przewidziana była aktualizacja i kalibracja modelu
w oparciu o dane z roku 2020, szczególnie z Generalnego
Pomiaru Ruchu na drogach. Niestety, pomiar został przerwany ze względu na stan epidemii. Trudno przewidzieć,
kiedy nastąpi stabilizacja zachowań komunikacyjnych, pozwalająca na wykonanie wiarygodnych pomiarów i ankie-
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Rys. 7. Prognoza kolejowego międzyregionalnego ruchu pasażerskiego na sieci kolejowej
Źródło: [39].

towania podróżnych. Opracowany model i zawarte w nim
dostępne obecnie modele zachowań komunikacyjnych pozwalają na wykonywanie prognoz ruchu towarowego i pasażerskiego na sieci dróg, oraz pasażerskiego na sieci kolejowej, w perspektywie do 2050 roku (rys. 6 i 7).

Inne narzędzia modelowania i prognozowania ruchu
Zasługująca na uwagę, ambitna i oryginalna jest koncepcja
Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych [23]. Jest ona jednak ograniczona do
„ruchu pojazdów osobowych” (SDR – samochody osobowe
i mikrobusy).
Podstawowa część artykułu dotyczyła modelowania
i prognozowania ruchu w sieciach transportu lądowego –
dróg samochodowych i szynowych. Lista kategorii przemieszczania osób i transportu ładunków jest znacznie dłuższa i obejmuje także ruch pieszy, rowerowy, żeglugę
i transport lotniczy. Przykłady prób modelowania ruchu
pieszego i rowerowego przez autorów polskich opisano
w artykułach [11], [13] i [38]. Jednym z wyzwań jest modelowanie i prognozowanie transportu ładunków. Temu
tematowi poświęcone są publikacje [4] i [15].
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Podsumowanie
W planowaniu rozwoju systemów transportowych, w tym sieci, kluczową rolę odgrywają prawidłowo wykonane prognozy
ruchu oparte na wiarygodnych badaniach ruchu, pozwalających na określanie kierunków i wielkości ruchu pasażerskiego i towarowego. Wysoka jakość prognoz ma duży wpływ na
trafność decyzji dotyczących inwestycji, które w dużym stopniu podejmowane są w oparciu o wyniki długoterminowych
analiz kosztów i korzyści [9]. „Projekty, przedkładane do oceny Komisji Europejskiej w trwającej perspektywie finansowej
są szczegółowo weryfikowane również pod kątem realności
prezentowanych prognoz ruchu” [7]. Nowoczesne, zaawansowane systemy zbierania danych oraz oprogramowanie umożliwiają budowę zaawansowanych modeli transportowych,
odwzorowujących zarówno kształt sieci, jak i zachowania komunikacyjne. W coraz większym stopniu dostępne są i wykorzystywane źródła danych, niekoniecznie przeznaczonych
pierwotnie do celów analiz transportowych, z których można
wyciągać pośrednio wnioski i dane dotyczące transportu.
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Funkcjonowanie wypożyczalni
rowerów miejskich Wavelo w Krakowie
w latach 2017–20191
Streszczenie: Znaczenie roweru jako środka umożliwiającego przemieszczanie się, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych, rośnie. Trudne czasy
pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego jeszcze mocniej pokazują, że rower doskonale ułatwia nie tylko pokonywanie odległości, ale
również dbanie o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Nie zawsze musi
to być rower własny. W wielu sytuacjach taką rolę skutecznie spełnia rower wypożyczony w miejskiej wypożyczalni. Celem artykułu jest analiza
funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie
w latach 2017–2019 oraz prezentacja ocen poziomu preferencji i satysfakcji
użytkowników tego systemu uzyskanych podczas badania marketingowego. W artykule opisano historię roweru miejskiego w Polsce i w Krakowie,
wymieniono wady oraz zalety systemu. Na podstawie danych z badania
marketingowego scharakteryzowano użytkowników wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo oraz przedstawiono ocenę działania systemu i wybranych jego cech widzianą oczami jego użytkowników. Ankietowani dokonali
również wyboru preferencji poszczególnych cech systemu. Na podstawie
danych z systemu Wavelo przedstawiono informacje o liczbie wypożyczeń
i o sprawności rowerów w kolejnych latach funkcjonowania wypożyczalni. Wszystkie analizy porównano z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w 2017 roku, czyli po roku od uruchomienia systemu przez
operatora BikeU. Niestety, od początku 2020 roku mieszkańcy Krakowa
nie mogą już korzystać z wypożyczalni, gdyż zakończyła swoją działalność.
Słowa kluczowe: mobilność, rower miejski, wypożyczalnia rowerów miejskich, preferencje i satysfakcja użytkowników rowerów miejskich.

Wprowadzenie
W obecnym świecie jednym z największych wyzwań dla
wysoce zurbanizowanych obszarów jest racjonalne zarządzanie w ramach logistyki miejskiej. Pojęcie jest bardzo szeroko rozumiane, ale głównie skupia się na rozwiązywaniu
problemów związanych z ruchem [1].
Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu
jest zwiększenie udziału ruchu rowerowego w mieście i otwieranie wypożyczalni rowerów miejskich. Zasadnością tego
kroku jest funkcja uzupełniania pozostałych środków komunikacji w mieście. Rower miejski jest też wiodącym elementem w ekonomii współdzielenia, ponieważ obecnie
przykłada się coraz większą wagę do korzystania z rzeczy
bez posiadania do nich praw własności. Co ciekawe, wszelkie ekspertyzy wskazują na rosnący trend tego zjawiska.
W ostatnich latach ludzie pragnęli mieć coś na własność,
przez co samochód osobowy został elementem luksusu społecznego. Natomiast rower był utożsamiany ze środkiem
transportu dla ludzi o niższym statusie społecznym, którzy
1
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nie posiadają innej alternatywy. Tymczasem z danych wynika, że przez około 93% czasu samochody nie są używane
i stoją bezczynnie, rodząc pytanie o sensowności posiadania
własnego auta. Uznanie roweru miejskiego jako środka
transportu wymaga zmiany mentalności poprzednich pokoleń2.
Obecnie rower odradza się na nowo, ułatwiając komunikację w wielkich aglomeracjach miejskich. W ostatnich latach zaobserwowano również dynamiczny rozwój publicznych wypożyczalni rowerów. Przyczyniło się do tego wiele
zalet wypożyczania, m.in.: elastyczność (pozwala wybrać
dowolną drogę przez korzystającego) oraz niski koszt korzystania, a czasem nawet darmowy przez pierwsze 20 lub
30 minut (według statystyk 85% osób korzysta z rowerów
na bardzo krótkich dystansach). Rosnąca świadomość ekologiczna sprzyja wprowadzaniu rowerów miejskich do dużych miast.
Patrząc na dynamikę rozwoju na świecie, można zaobserwować ogromny wzrost z 15 000 w 2007 roku do ponad
1,3 miliona rowerów miejskich w 2016 roku3. Za trendem
wprowadzania rowerów miejskich poszły nawet małe miasteczka oraz duże gminy, wprowadzając rower gminny, np.
w podwarszawskich Michałowicach4.
Działanie publicznych wypożyczalni rowerów polega na
udostępnianiu rowerów członkom systemu, tworząc sieć
stacji dokujących z rowerami w różnych rejonach wybranej
miejscowości. Istotną cechą jest wybór dowolnej stacji początkowej i końcowej, co umożliwia czasem przysłowiową
jazdę „od drzwi do drzwi”.
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie, która w latach 2017–2019 była zarządzana przez operatora BikeU,
oraz ocena systemu, preferencji i satysfakcji użytkowników
tego systemu na podstawie badania marketingowego.
Dodatkowym impulsem do podjęcia tego tematu była informacja o zakończeniu współpracy przez BikeU z władzami miasta Krakowa, czyli był to ostatni moment na podsumowanie kilku lat funkcjonowania systemu i porównanie
ocen z 2019 roku do uzyskanych w podobnym badaniu
w roku 2017 [2].

2

3
4

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/rower-miejski-jako-uzupelnienietransportu-zbiorowego-52978.html (odczyt z dn. 9 listopada 2019 r.)
Ibidem
Ibidem
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Charakterystyka systemów wypożyczalni rowerów
na terenie Polski
Moda na rowery miejskie w Polsce pojawiła się dopiero
w 2008 roku. Powstała wówczas pierwsza wypożyczalnia w Krakowie, stworzona przez operatora BikeOne5.
Kolejną, w Rzeszowie wiosną 2011 roku, uruchomił operator RowerRes, a następną, również wiosną 2011 roku, firma NextBike we Wrocławiu. Kolejne wypożyczalnie zostały otwarte przez tę samą firmę w 2012 roku w: Warszawie,
Poznaniu i Opolu, w 2013 roku w Sopocie, a w 2014 roku
w Białymstoku.
Operatorzy systemów wypożyczalni rowerów miejskich
w Polsce to:
• Nextbike – niemiecki operator oferujący systemy
bezobsługowych wypożyczalni rowerów, działa w 14
krajach (dane z 2015 roku). W swojej flocie posiada
17 tysięcy rowerów. Największy system w Polsce, już
nie funkcjonujący, to Mevo, znajdował się w Trójmieście i bliskiej okolicy. W Niemczech najwięcej punktów sieci znajduje się w Zagłębiu Ruhry, około 3000
rowerów w 300 punktach.
• BikeU – operator systemów wypożyczalni rowerów
miejskich należący do francuskiej grupy Egis, posiada
swoje systemy w: Bielsku-Białej, Toruniu, Bydgoszczy, Łomży oraz do 2018 roku w Zgierzu i do końca
2019 roku w Krakowie (Wavelo).
• Romet Rental Systems – operator systemów wypożyczalni rowerów miejskich działający na terenie całej
Polski. Prowadzi wypożyczalnie rowerów od 2010
roku, zaczynając od miasta Rzeszów. Zakończył tam
swoją usługę w 2018 roku. W Toruniu prowadził wypożyczalnie w latach 2014–2017. Obecnie posiada
jeden system w Krośnie.
• Roovee – polski operator systemów wypożyczalni rowerów miejskich IV generacji, który powstał w 2017
roku. Zarządza również pierwszą w Polsce samoobsługową stacją wypożyczania elektrycznych rowerów
MTB.
• Blinkee – pierwsza w Polsce oraz trzecia w Europie
firma, która zajmuje się wynajmem skuterów elektrycznych na minuty. Od 2019 roku prowadzi wypożyczalnię rowerów miejskich w Rzeszowie6.
Operatorzy wypożyczalni rowerów występujący na rynku polskim wraz z liczbą posiadanych systemów7 zostali
przedstawieni na rysunku 1.
W Polsce największą wypożyczalnią jest Veturilo w War
szawie. System składa się z ponad 308 stacji oraz ponad
5500 rowerów. Na drugim miejscu znajduje się łódzki rower publiczny, następnie jest Mevo w aglomeracji trójmiejskiej. Kolejnym, pod względem liczby stacji oraz dostęp5
6

7

Inicjatywa powstała w ramach unijnego programu CIVITAS II/CARAVEL.
https://rzeszow-news.pl/miejska-wypozyczalnia-rowerow-skuterow-i-hulajnogjuz-dziala-ile-zaplacimy-za-jazde/ (odczyt z dn. 9 listopada 2019 r.)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romet_Rental_Systems; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Blinkee; https://mfiles.pl/pl/index.php/Odchylenie_standardowe (odczyt z dn. 9 lis
topada 2019 r.)

Rys. 1. Operatorzy wypożyczalni rowerów w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych

nych rowerów, był krakowski Wavelo z liczbą 170 stacji
oraz 1500 rowerów.

Historia roweru miejskiego w Krakowie
W 2008 roku w Krakowie pojawiła się pierwsza wypożyczalnia rowerów miejskich. Pod nazwą BikeOne funkcjonowała ona do 14 listopada 2011 roku, do czasu wygaśnięcia trzyletniej umowy. Koszt stworzenia wypożyczalni opiewał na 600 000 złotych. Dostępnych wówczas
było 12 stacji oraz 100 rowerów. Wypożyczalnia dostała
dofinansowanie w ramach unijnego projektu „Civitas II
– Caravel, który finansował działania na rzecz poprawy
transportu miejskiego i podnoszenia jakości życia mieszkańców”. System posiadał poważną wadę: dysponował
małą liczbą stacji oraz rowerów do wypożyczenia. Na
koniec obowiązywania umowy został rozwinięty do 16
stacji oraz 120 rowerów. Następną wadą był wysoki abonament, którego cena wynosiła 120 złotych za rok oraz
wysoka kaucja8.
Kolejnym w Krakowie był system rzeszowskiej firmy
RowerRes. Funkcjonował od 8 maja 2012 roku. Nowy operator dostał całkowite prawo do zysku z wypożyczeń oraz
z reklam umieszczanych na jednośladach. Umowa miała
obowiązywać przez 10 lat, a w ciągu trzech pierwszych lat
system miał zostać rozbudowany i osiągnąć wielkość 150
stacji oraz 1500 rowerów (produkcji Arkus & Romet
Group, firmy z Dębicy). Jednak RoweRes zrezygnował
z zarządzania systemem roweru miejskiego w kwietniu
2013 roku.
Po zakończeniu umowy z RoweRes system w Krakowie
prowadzony był przez ZIKiT pod nazwą KMK Bike. W listopadzie 2013 roku nowy system został powiększony
o 15 nowych stacji, w których użytkownicy mieli dostęp do
180 rowerów. Dodatkowo w rowerach wymieniono opony,
siodełka oraz zamontowano nowe koszyki. W stacjach pojawiły się po dwa stojaki dla zwykłych rowerów. Całkowity
koszt tej inwestycji wyniósł 830 000 złotych. W 2013 roku
wypożyczalnia posiadała tysiąc zarejestrowanych użytkowników oraz odnotowała 7000 wypożyczeń jednośladów.
8

http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-w-krakowie-wavelo,2350.html (odczyt z dn.
9 listopada 2019 r.)
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W lutym 2014 roku zaczęto poszukiwać nowego operatora wypożyczalni, ale tylko na jeden rok. Przetargu, ogłoszonego przez miasto, nie wygrała żadna firma, wszystkie
oferty były zbyt kosztowne, choć miasto przewidziało 1 milion złotych dla zwycięzcy. Przetarg został zmodyfikowany,
w efekcie w zamówieniu obniżono cenę. Drugi przetarg
wygrała firma BikeU, która za prowadzenie wypożyczalni
zaoferowała 748 000 złotych.
System wystartował 17 kwietnia 2014 roku. Niestety
współpracujące firmy: Nextbike (dostarczająca oprogramowanie do obsługi wypożyczalni) i BikeU (operator zarządzający systemu) nie znalazły platformy do współpracy.
Powodem było oskarżenie przez Nextbike firmy BikeU
o kradzież bazy danych z informacją o użytkownikach. Po
oskarżeniu firma wstrzymała dostęp do oprogramowania,
co uniemożliwiło firmie BikeU prowadzenie wypożyczalni.
W styczniu 2015 roku miasto ogłosiło kolejny przetarg
na prowadzenie wypożyczalni roweru miejskiego. Na przetarg odpowiedziały trzy firmy: SmartBikes, Nextbike oraz
BikeU. W marcu 2015 wyłoniono nowego operatora, firmę
SmartBikes, która wykorzystała ówcześnie używane stacje
wypożyczeń oraz rowery firmy Nextbike. Nowy operator
wyposażył system o własne oprogramowanie. Nazwa systemu została niezmieniona i funkcjonowała jako KMK Bike.
Za rok prowadzenia systemu miasto zobowiązało się wypłacać firmie KMK Bike 670 000 złotych. W tym roku również
zintegrowano system z Krakowską Kartą Miejską. System
dysponował 30 stacjami, w których dostępne było 100 rowerów. Aby wypożyczyć rower, należało skorzystać ze strony
„http://www.kmkbike.pl” i doładować swoje konto na minimum 20 złotych. Pierwsze pół godziny jazdy rowerem było
za darmo, a powyżej 30 minut płaciło się według cennika
(31 – 60 min = 3 zł, powyżej 60 min – 3 zł za każdą kolejną
godzinę).
W 2016 roku urzędnicy podjęli decyzję o zmianie obecnego operatora, chcąc, aby do połowy 2017 roku system
rozbudowano do 150 stacji z dostępnymi 1500 rowerami.

Krakowski system Wavelo
W 2016 roku operator konsorcjum firm BikeU i Social
Bicycles podpisał z miastem Kraków umowę, w której to
miasto udzieliło koncesji na zarządzanie systemem rowerów
miejskich do 2024 roku. Tymczasem pod koniec 2019 roku
BikeU wypowiedziało umowę miastu i rowery miejskie
z początkiem stycznia 2020 roku znikły z krakowskich ulic9,
choć powinny być użytkowane do końca marca. Nazwę systemu Wavelo wyłoniono w drodze plebiscytu wśród mieszkańców. Nowy system zastąpił najstarszą wypożyczalnię
sieci rowerów miejskich KMK Bike, która istniała od 2008
roku. Operator w umowie zobowiązał się do całkowitej
przebudowy istniejącej sieci, tworząc system składający się
z 1500 rowerów czwartej generacji i 150 stacji.
Umowa jasno określiła warunki dotyczące ponoszonych
kosztów oraz zysków. Koszty funkcjonowania systemu po9

http://bikeu.pl/aktualnosci/15_inauguracja-wavelo-%E2%80%93-krakowskiegosystemu-rowerow-miejskich (odczyt z dn. 9 listopada 2019 r.)
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krywane były z opłat użytkowników, umów sponsorskich,
środków własnych operatora, a miasto płaciło za każdy rower
w systemie 1 zł miesięcznie, czyli za wszystkie 1500 rowerów, więc operator dostawał 1500 zł za każdy miesiąc działalności. Natomiast 1% wypływów z wypożyczeń był przeznaczany dla miasta, a wypracowane zyski na rozbudowę
systemu10.
Operator zapewnił dogodny dobór abonamentu, tak aby
każdy użytkownik mógł dopasować go do swojej częstotliwości korzystania z systemu. W przypadku osób jeżdżących
regularnie najlepszym wyborem był miesięczny abonament
60 minut na dzień. Zapewniał on możliwość wypożyczenia
2 rowerów z jednego konta. Koszt abonamentu wynosił
20 zł miesięcznie, co w przeliczaniu dawało 0,67zł/1h. Za
każdą kolejną minutę poza abonamentem należało dopłacić
5 groszy, a maksymalne saldo zadłużenia mogło wynieść
18 zł. Czas postoju w abonamencie wynosił 60 minut.
Dokładne omówienie planu taryfowego znajduje się w [3, 4].
Istniała również możliwość wyboru opcji „płać za minutę”.
Koszt abonamentu wynosił 29 zł, a w jego skład wchodziła
jednorazowa opłata inicjalna w kwocie 10 złotych. Pomyślano
również o turystach, wprowadzając abonament 12h/24h.
Opcja ta dawała zwiedzającym możliwość 12 godzin jazdy
w ciągu 24 godzin od wypożyczenia roweru. W tym przypadku można było również wypożyczyć 2 rowery z jednego
konta. Czas postoju wynosił 120 minut, maksymalne saldo
zadłużenia 20 zł, a za każdą kolejną minutę, po wyczerpaniu
czasu abonamentowego, należało dopłacić po 10 groszy.
Oprócz opłat abonamentowych, wypożyczających obowiązywały też opłaty dodatkowe, takie jak: za wypożyczenie drugiego roweru, zwrot roweru poza stacją Wavelo lub poza
systemem, a także w miejscu niedostępnym dla klientów lub
serwisu Wavelo, za usuniecie niewłaściwych zabezpieczeń
oraz kara umowna za brak zwrotu roweru.
Aby wypożyczyć rower Wavelo, należało założyć konto
w systemie, a następnie przejść trzy kolejne kroki: 1) rejestrację na stronie internetowej wavelo.pl lub poprzez aplikację Wavelo w telefonie, 2) wybranie preferowanego dla
siebie systemu abonamentowego, 3) zapłacenie za subskrypcję (można wybrać płatność automatyczną, czyli co
miesiąc pobierana była opłata abonamentowa).
Podczas rejestracji użytkownik otrzymywał unikalny
identyfikator składający się z ciągu cyfr. Po zalogowaniu się
do konta można było zmienić sposób logowania, aby identyfikatorem został numer telefonu użytkownika albo
Krakowska Karta Miejska. W stacji Wavelo po aktywowaniu konta wybranym abonamentem należało: 1) wybrać
rower (ze stacji lub dowolnego miejsca, gdzie był dostępny), 2) użyć panela w tylnej części roweru i wpisać numer
konta lub przyłożyć kartę użytkownika (podać PIN oraz
wyciągnąć blokadę), 3) ustawić siodełko, dopasowując je do
własnej wysokości, 4) ruszyć w drogę można po schowaniu
blokady w odpowiednie miejsce (nie wolno było o niej zapomnieć). Zakończenie przejazdu następowało po przypięciu roweru do stojaka Wavelo albo innego publicznego sto10

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wavelo (odczyt z dn. 9 listopada 2019 r.)
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jaka na rowery, używając blokady (jeśli brakowało wolnych
miejsc w stojaku, można było go pozostawić w najbliższej
okolicy lub w miejscu poza stacją, ale to wiązało się z dodatkową opłatą).
W systemie Wavelo była możliwość wyboru opcji
„Postój”, która umożliwiała krótką przerwę np. na zakupy,
kawę. Wtedy rower przez maksymalnie 60 minut był
w oczekiwaniu na użytkownika (czas ten nie zatrzymywał
naliczania minutowego). Towarzyszył temu odpowiedni
status widoczny w aplikacji mobilnej oraz na komputerze
pokładowym. Po upływie godziny rower był odblokowywany i mógł zostać wypożyczony przez kolejną osobę.
Po przetestowaniu systemu pod kątem jego obsługi
można stwierdzić, że pobranie aplikacji mobilnej oraz rejestracja nie sprawiały większej trudności. Choć często występował wydłużony czas pobierania środków z karty płatniczej czy też klawiatura komputera pokładowego utrudniała
wpisanie numeru do logowania.
Wavelo w swoim systemie zapewniał rowery czwartej generacji (z możliwością wypożyczenia oraz oddania poza stacją
dokującą). Rowery posiadały zamontowany komputer pokładowy, który był zasilany przez dynamo oraz niewielki panel słoneczny. W komputerze znajdował się również wbudowany moduł GPS, dzięki któremu użytkownicy mieli
możliwość łatwiejszego wypożyczenia i zwrotu roweru oraz
przy użyciu aplikacji mobilnej można było wyszukać, zarezerwować i wypożyczyć jednoślad poza stacjami. Moduł GPS
więc był niezbędnym elementem wyposażenia roweru miejskiego i umożliwiał lokalizację roweru – wypożyczając jednoślad, mogło się okazać, że stoi przysłowiowo „tuż za rogiem”.
Wypożyczalnia zaczęła funkcjonować w październiku
2016 roku, wchodząc na rynek z 100 rowerami oraz 15
stacjami. Liczba dostępnych rowerów była zwiększana w kolejnych miesiącach partiami i w kwietniu 2017 roku użytkownicy mieli do dyspozycji 142 stacje oraz 840 rowerów,
a w lipcu 2017 system osiągnął 150 stacji ustalonych
w umowie z miastem. Następne stacje powstawały w ramach współpracy ze sponsorami np. przy Galeriach
Bronowice i Bonarka, Ikei, biurowcach Quattro Business
Park, Centrum Biurowym Jasnogórska itp. W lipcu
2018 roku liczba wszystkich stacji wynosiła 163 (w tym 7
sponsorskich i jedna wirtualna). W grudniu 2019 roku
Wavelo posiadało 170 stacji oraz dodatkowo 2 Hot Spoty
(są to wirtualne stacje, czyli obszary, w którym można pozostawić rower) w ramach współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim oraz Collegium Medicum.
Krakowski system umożliwiał korzystanie z roweru
przez cały rok, ale w okresie zimowym, czyli od 1 grudnia
do 28 lutego, liczba rowerów, zgodnie z koncesją miasta,
była ograniczana do puli minimum 500 rowerów. W okresie tym nie brakowało użytkowników, nawet w bardzo
mroźne dni.

Metodyka badań użytkowników systemu Wavelo
W artykule wykorzystano dwa rodzaje danych. Pierwszym
rodzajem pozyskania informacji było przeprowadzenie badania marketingowego za pomocą ankiety skierowanej do

użytkowników publicznej wypożyczalni Wavelo. Takie badania przeprowadzono zarówno w 2017, jak i 2019 roku.
Użyto w nich kwestionariusza pomiarowego opracowanego
w 2017 roku przez N. Wilk [2]. Ankieta skierowana była
do osób, które co najmniej jeden raz skorzystały z roweru Wavelo. Formularz ankiety został opracowany za pomocą Formularza Google (https://www.google.pl/intl/pl/
forms/about/). Ankieta została umieszczona na stronach
powiązanych z komunikacją rowerową w serwisie społecznościowym Facebook, takich jak: Wavelo, Platforma
Komunikacyjna Krakowa, Krakowska Masa Krytyczna
oraz w grupie „Poglądy – to się zmienia”. Dane były zbierane przez około trzy tygodnie.
Drugim źródłem danych były te z systemu Wavelo, które obejmowały informacje o: liczbie użytkowników, wypożyczeniach, stanie technicznym rowerów, zaletach korzystania z roweru względem samochodu na przykładzie danych liczbowych oraz zaobserwowanych tendencji.

Charakterystyka użytkowników systemu Wavelo
w 2017 i 2019 roku
Wśród ankietowanych w 2017 roku było niemal tyle samo
kobiet (50,3%) i mężczyzn (49,7%). W 2019 roku kobiet
było o 5 punktów procentowych (p.p.) więcej (55,0%).
Wyższy udział kobiet widać było również w 2019 roku
w grupach wiekowych młodych ludzi, czyli od 16–19 lat
i 20–25 lat oraz powyżej 56 lat – rysunek 2.

Rys. 2. Struktura wiekowa ankietowanych w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

W porównaniu do 2017 roku warto zauważyć, że
w 2019 roku wzrósł udział uczniów i studentów (odpowiednio o 4,6 i 7,7 p.p.) oraz bezrobotnych i emerytów
(odpowiednio o 0,3 i 0,8 p.p.), a zmniejszył się udział osób
pracujących o 13,4 p.p. – rysunek 3.

Rys. 3. Struktura ankietowanych wg statusu zawodowego w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]
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Częstość korzystania z wypożyczalni rowerów
Wypożyczalnia rowerów Wavelo oferowała usługi przez
cały rok, również zimą. Tymczasem zaledwie 15,1% ankietowanych deklarowało w 2017 i w 2019 roku, że wypożyczają rowery przez cały rok (rys. 4) i zaledwie 1,2% i 2,0%
(odpowiednio w roku 2017 i 2019) zimą. Najczęściej rowery były wypożyczane latem: 63,8% w 2017 roku i 67,1%
w 2019 roku.
Rys. 6. Częstość wypożyczania roweru w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Rys. 4. Okres wypożyczania rowerów w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

W latach 2017 i 2019 stopniowo malała częstość wypożyczania rowerów. Najczęściej były one wypożyczane 2–3
razy w miesiącu i rzadziej. W 2019 roku tak deklarowało ⅔
ankietowanych, a w 2017 – o 7,4 p.p. ankietowanych
mniej. W tym okresie liczba wszystkich wypożyczeń po kilka razy w tygodniu malała – rysunek 5. Codziennie wypożyczało rowery około 5,5% ankietowanych.

Rys. 7. Powody wypożyczania roweru w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Długość tras przejeżdżanych rowerem miejskim
Większość ankietowanych wypożyczała rowery, aby przejechać krótkie trasy: poniżej 4 km – 44,7% i od 5–10 km –
40,9% ankietowanych. Udział najkrótszych tras w 2019 roku
w stosunku do 2017 wzrósł o 3,5 p.p. – rysunek 8.

Rys. 5. Częstość wypożyczania roweru w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Cele i przyczyny wypożyczania rowerów Wavelo
Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych celem wypożyczania rowerów była rekreacja. W 2017 roku taką odpowiedź dało 30,7% ankietowanych, a w 2019 – o 10,4
p.p. więcej. Udział pozostałych wskazań w ciągu tych
dwóch lat zmniejszył się, ale nadal ¼ ankietowanych wskazywała na cel: dojazd do pracy, a prawie 20% na dojazdy do
szkoły – rysunek 6.
Najczęściej wskazywanym powodem wypożyczania rowerów była szybkość przemieszczania się (24,8%), jako kolejne wybierane odpowiedzi podawano możliwość ominięcia zatorów drogowych (23,73%) i ekologiczny tryb życia
(18,7%) – rysunek 7.
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Rys. 8. Długość tras przejeżdżanych rowerem w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Ogólna ocena działania systemu wypożyczalni rowerów
miejskich Wavelo
W jednym z pytań ankietowani mieli możliwość dokonać
ogólnej oceny działania systemu publicznej wypożyczalni Wavelo. Do dyspozycji były oceny od 0 do 10, gdzie 0
oznaczało ocenę najgorszą, a 10 najlepszą. Porównanie ocen
z badania w roku 2017 i 2019 przedstawiono na rysunkach
9 i 10.
Oceny wystawione przez ankietowanych/użytkowników systemu Wavelo w 2019 roku były niższe niż
w 2017 roku. Średnia ocen wynosiła 6,03, podczas gdy
w 2017 roku wynosiła 7,31. W 2017 roku tylko 25% osób
wystawiło oceny niższe niż 7, podczas gdy w 2019 roku
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Rys. 9. Struktura ogólnej oceny z funkcjonowania wypożyczalni Wavelo w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Rys. 10.
Podsumowanie ogólnej ocena
działania systemu w roku 2017
i 2019 w formie wykresu box-plot

i wysoką lukę jakościową (1,05). Z akceptacją respondentów
ankiety nie spotkała się też cena za wypożyczenie roweru.
Luka jakościowa wynosiła w latach 2017 i 2019 odpowiednio
1,02 i 1,28. Najniższą lukę jakościową zanotowano w obu
badaniach dla cech: dostęp do informacji i łatwość obsługi
systemu. Zapewniany przez operatora systemu Wavelo dostęp do informacji został przez ankietowanych oceniony wyżej niż potrzeby użytkowników systemu, stąd ujemna wartość luki jakościowej tej cechy (–0,42 w 2017 roku i –003
w 2019 roku). Łatwość obsługi systemu była większa niż
oczekiwania użytkowników systemu w 2017 roku (–0,24),
ale w 2019 roku luka jakościowa była już dodatnia (0,43),
czyli potrzeby użytkowników były wyższe niż jakość im dostarczana. Analiza ocen satysfakcji ankietowanych w odniesieniu do poszczególnych cech jakości systemu Wavelo (rys.
9 i 10) może tłumaczyć, dlaczego ogólna ocena zadowolenia
użytkowników systemu w 2019 roku była stosunkowo niska
i niższa niż podczas oceny w 2017 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
[2], [3]

takich osób było już 50%. W 2017 roku 50% ankietowanych wystawiło oceny wyższe od 8, a w 2019 takich osób
było tylko 25%.

Ocena preferencji i satysfakcji z poszczególnych
cech systemu wypożyczalni rowerów miejskich
Ważność poszczególnych cech systemu wypożyczalni rowerów Wavelo (ocena preferencji) oraz stopnień, w jakim wypożyczalnia spełnia ich oczekiwania (ocena satysfakcji), ankietowani ocenili w kolejnych pytaniach. Można było na nie
odpowiadać, używając skali 6-stopniowej, gdzie: 1 oznaczało
nieważne, a 6 bardzo ważne preferencje, a dla cech systemu
1 oznaczało najniższą, a 6 najwyższą ocenę. Przyglądając się
średnim z tych ocen zestawionym na rysunku 11, widać, że
oceny poziomu satysfakcji ankietowanych zmniejszyły się
wyraźnie niemal dla wszystkich zaproponowanych w badaniu cech jakości w stosunku do 2017 roku. Szczególnie negatywnie użytkownicy rowerów Wavelo ocenili jakość rowerów
(spadek oceny o 1 z 4,28 w 2017 roku na 3,29 w 2019).
Znacznie gorzej oceniono również wyposażenie rowerów
(spadek oceny o 0,6 w stosunku do 2017), a na podobnie
niskim poziomie pozostała ocena kosztu wypożyczenia roweru (3,66). Najwyższe preferencje (ważność cech) w obu
badaniach (w 2017 i 2019) w opinii ankietowanych miały:
lokalizacja stacji (5,39), dostępność rowerów (5,32) i jakość
rowerów (5,15). Cechy te warunkują możliwość skutecznego wypożyczenia roweru i łatwego korzystania z niego.
Zaobserwowana w badaniu luka jakościowa (różnica między
oceną preferencji i satysfakcji z danej cechy) dotyczyła przede
wszystkim jakości rowerów. Luka w 2019 roku wynosiła
1,86, w 2017 była niższa – 0,54. Zastosowane w Wavelo rowery nowej generacji nie spełniły oczekiwań użytkowników
wypożyczalni, były zbyt „delikatne” w stosunku do zachowań użytkowników systemu czy zbyt słabo serwisowane
przez operatora. Niski poziom jakości rowerów w 2019 roku
spowodował również niską ocenę dostępności rowerów (4,01)

Rys. 11. Ocena satysfakcji i preferencji oraz luki jakościowej dla systemu Wavelo w roku
2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Wykorzystanie planów taryfowych
Spośród sześciu planów taryfowych dostępnych w systemie
Wavelo ankietowani zarówno w 2017, jak i w 2019 roku,
w ⅓ wskazywali na opcję „płać za minutę”, w ramach
której nie mają limitu czasu na dzień, ani limitu ważności abonamentu, to opcja najlepsza dla osób korzystających
z wypożyczalni sporadycznie. Drugim wyborem, na który
decydowała się również ⅓ ankietowanych, był abonament
60 minut dziennie ważny jeden miesiąc – rysunek 12.

Rys. 12. Wykorzystanie opcji taryfowych systemu Wavelo w roku 2017 i 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]
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Preferowany sposób poruszania się po Krakowie
W kwestionariuszu pomiarowym w 2019 roku zaproponowano dwa dodatkowe pytania nie uwzględnione w badaniu z 2017 roku. Pierwsze z nich dotyczyło preferencji
systemu abonamentowego, uwzględniającego zwolnienie
z opłaty częściowo lub całościowo niezależnie od czasu wypożyczenia. Najwięcej osób uznało, że krakowski system
powinien być bezpłatny do 20 minut przejazdu dziennie
(43,1%) – rysunek 13, co przyczyniłoby się do większej
liczby wypożyczeń. Jest to też bardzo racjonalna opcja,
gdyż 20 minut wystarczy na pokonanie krótkich dystansów w codziennych podróżach. Niecała ¼ respondentów
wskazała, że system powinien być bezpłatny do godziny,
podobna liczba osób, że obecny system abonamentowy
jest bardzo dobry.

W tym okresie można zauważyć duże zmiany. Porów
nując rok pierwszy z drugim, widać ogromny przyrost liczby wypożyczeń, szczególnie w kwietniu oraz maju.
Krakowianie po rocznej przerwie w działaniu miejskiej wypożyczalni byli zadowoleni, że usługa wróciła i zaakceptowali zmianę jej modelu funkcjonowania. W kolejnym roku,
w niemal każdym miesiącu (za wyjątkiem lipca i sierpnia),
liczba wypożyczeń była większa niż w roku poprzednim.
W 2019 roku tylko w lutym i marcu liczba wypożyczeń
była większa niż w 2018 roku. Potem nastąpiło zmniejszenie liczby wypożyczeń, największe w kwietniu i maju. Był
to również początek uruchomienia systemu wypożyczania
hulajnóg elektrycznych w Krakowie.

Rys. 15. Liczba wypożyczeń rowerów w systemie Wavelo w latach 2017–2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych operatora systemu Wavelo

Rys. 13. Preferencje zwolnienia z opłaty abonamentowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

W drugim pytaniu ankietowani mogli wskazać preferowany niezmechanizowany (ekologiczny) sposób przemieszczania się w mieście, w tym coraz popularniejsze: rower
elektryczny i hulajnogę. Ponad 67% ankietowanych wskazało na rower (w tym na rower własny 34,7%, ale rower
elektryczny tylko 5,3%); ⅕ pytanych wybrała poruszanie
się pieszo, a ⅛ hulajnogą elektryczną – rysunek 14.

Średnia liczba wypożyczeń w kolejnych latach, obliczona
bez okresu zimowego (grudzień, styczeń oraz luty), wynosiła
odpowiednio: 78 461, 105 179, 90 516.

Dostępność rowerów systemu Wavelo w latach 2017–2019
W początkowych miesiącach funkcjonowania systemu dostępne były niemal wszystkie rowery. W miesiącach zimowych, zarówno w 2018, jak i 2019 roku, dostępność była
najniższa (35–61%) – rysunek 16. W kolejnych miesiącach
wiosennych i letnich 2017 roku dostępność wynosiła od 80
do 90%, w 2018 od 73 do 82%, a w 2019 od 77 do 88%.
Dodatkowo narastał problem z naprawianiem rowerów.
Na początku funkcjonowania systemu niemal wszystkie
zgłaszane niesprawności były likwidowane. Ale odsetek
nienaprawionych rowerów od 2018 roku powoli rósł.
Największy udział nienaprawionych rowerów zaobserwowano w roku 2019 roku, a w październiku był on największy i wyniósł ponad 28%.

Rys. 14. Preferowany sposób przemieszczania się w Krakowie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2], [3]

Liczba wypożyczeń rowerów w systemie Wavelo
w latach 2017–2019
Trzyletni okres funkcjonowania systemu Wavelo w Krakowie
warto podsumować przeglądem liczby wypożyczeń rowerów
w kolejnych latach – rysunek 15.
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Rys. 16. Udział rowerów sprawnych i nienaprawionych w latach 2017–2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych operatora systemu Wavelo
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Podsumowanie
Gdy Luud Schimmelpennink tworzył swój pierwszy projekt
publicznej wypożyczalni rowerów, nie mógł spodziewać się, że
kilka dekad później miasta na całym świecie opanuje moda
tworzenia takich systemów. W Krakowie rower miejski pojawił się w 2008 roku i z czasem ewoluował, aż do powstania systemu Wavelo w 2016 roku zarządzanego przez firmę
BikeU. Składał się on w ostatnim okresie ze 170 stacji wraz
z dostępem do 1500 rowerów czwartej generacji. Zakładany
10-letni okres funkcjonowania systemu został przerwany
przez BikeU po trzech latach i mieszkańcy znów zostali pozbawieni możliwości wypożyczania rowerów miejskich. Firma
BikeU wypowiedziała umowę miastu Kraków, uzasadniając
rezygnację różnymi okolicznościami (m.in. wzrostem kosztu
zatrudnienia pracowników, wprowadzeniem hulajnog elektrycznych) oraz zmianami prawnymi utrudniającymi funkcjonowanie systemu11.
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych na próbie 511 osób – użytkowników systemu, których typowym przedstawicielem okazała się kobieta w wieku od 20 do 25 lat, z wykształceniem średnim lub
wyższym, studiująca i/lub pracująca. Wyniki porównano do
analogicznego badania przeprowadzonego w 2017 roku,
czyli w pierwszym roku funkcjonowania systemu.
Ze zgromadzonych danych wynika, że użytkownicy najczęściej korzystali z rowerów Wavelo 2–3 razy w miesiącu
i rzadziej, głównie w okresie letnim. Głównym celem wypożyczania rowerów miejskich w Krakowie była rekreacja oraz dojazdy obligatoryjne. Wśród najczęstszych przyczyn korzystania z systemu wskazywano szybkość przemieszczania się oraz
możliwość ominięcia zatorów drogowych, a także ekologiczny
tryb życia. Przyczynami częstszego korzystania z wypożyczalni
rowerów mogłaby być lepsza jakość rowerów, integracja z kartą miejską oraz obniżenie ceny za wypożyczenie. Z uzyskanych
odpowiedzi o średnio pokonywanych dystansach w codziennej
jeździe wśród ankietowanych dominowały dwie odpowiedzi:
poniżej 4 km (44,7%) oraz od 5 do 10 km (40,9%).
Ankietowani dokonali również oceny działania systemu,
przypisując ogólną ocenę oraz oceniając poszczególne cechy
jakości systemu wraz z określeniem ich ważności. Średnia
ocena działania systemu w 2019 roku wyniosła 6,08 (w skali
1–10), natomiast w badaniu z 2017 roku – 7,31, co oznacza
spadek średniej oceny o 1,23. W porównaniu z badaniem
w 2017 roku oceny prawie wszystkich cech jakości systemu
uległy obniżeniu. Najlepiej oceniona została lokalizacja stacji
(4,35), a najgorzej jakość rowerów (3,29). W preferencjach
respondentów najważniejsze okazały się lokalizacja stacji
(5,39) oraz dostępność rowerów (5,32) – utrzymując rangę
ważności względem poprzedniego badania. Dane te pozwoliły na obliczenie luki jakościowej, która w największym
stopniu wystąpiła dla jakości rowerów (1,86), czyli ta cecha
powinna była być poprawiona w pierwszej kolejności.
W pytaniu o preferowany system abonamentowy ankietowani zdecydowanie (43,1%) wskazywali na opcję darmowych
11

https://dziennikpolski24.pl/to-juz-koniec-wavelo-w-krakowie-kary-moga-bycbardzo-niskie/ar/c1–14567001 (odczyt z dn. 15 listopada 2019 r.)

pierwszych 20 minut w codziennej jeździe. Natomiast jako
preferowany środek transportu najczęściej wskazywano rower:
własny (34,7%), miejski (27,8%), elektryczny (5,3%).
Analiza liczby korzystających z systemu pokazała, że
w trzecim roku funkcjonowania systemu liczba wypożyczających rowery zaczęła się zmniejszać. Być może przyczyniła
się do tego rosnąca popularność hulajnóg elektrycznych.
Na pytanie czy hulajnogi wypierają rowery jako środki nie
mechanicznego przemieszczania może pomóc odpowiedzieć
analiza liczby przejazdów rowerami rejestrowana przez liczydła rowerowe rozmieszczone w wielu miejscach w Krakowie12.
W 2020 r. mimo pandemii i wynikających z niej ograniczeń
możliwości przemieszczania się, lockdown’u, lęków i niepokoju o własne zdrowie, a może właśnie dlatego, liczba przejazdów
rowerami wzrosła (tab. 1). Mieszkańcy mogli w tym czasie
korzystać już tylko z własnych rowerów, gdyż wypożyczalnia
rowerów była zlikwidowana. I korzystali z nich znacznie chętniej niż w roku 2019 (dynamika w skali roku 2020/2019).
Tabela 1
Dynamika liczby przejazdów w kolejnych miesiącach 2020 r.
w stosunku do roku poprzedniego [%]
Lokalizacja licznika (ulice)
Miesiąc

Bora-KomoBulwary Dworzec Kopernika Mogilska
rowskiego

Monte
Cassino

Smoleńsk Tyniecka

Styczeń

245,0

316,9

285,0

219,9

217,2

303,4

188,6

212,9

Luty

106,1

102,5

150,7

118,1

112,0

134,2

109,0

94,0

93,4

76,0

104,9

75,7

77,5

88,5

73,9

91,0

Kwiecień

110,0

47,6

58,1

62,5

67,3

66,6

59,0

83,9

Maj

144,7

154,6

93,1

96,4

104,0

106,7

84,3

147,4

Marzec

Czerwiec
Lipiec

92,7

109,9

78,7

81,0

87,4

83,2

85,1

102,9

125,2

145,8

107,1

103,5

112,3

107,4

112,7

147,6

Sierpień

113,2

117,0

111,1

101,6

108,9

109,6

112,1

128,5

Wrzesień

141,6

121,2

125,0

113,5

119,2

132,4

118,0

140,8

Październik
Listopad

88,9

78,2

86,2

75,2

80,6

76,6

86,9

92,0

123,5

120,8

114,1

97,1

99,4

96,0

107,8

157,8

Grudzień

124,0

118,2

140,5

118,3

113,0

107,7

125,4

122,1

2020/2019

117,9

114,3

104,3

96,1

101,7

102,8

99,9

124,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mobilnykrakow.pl/liczniki/

Dane miesięczne pokazują również, że nasilanie się epidemii (miesiące marzec, kwiecień i październik) wpływało na
zmniejszanie liczby przemieszczeń, ale w pozostałych miesiącach krakowianie chętnie korzystali z rowerów, uważając je
za bezpieczny środek przemieszczania i możliwość rekreacji.
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Multimodalne węzły przesiadkowe
w przestrzeni Wrocławia1
Streszczenie: Pasażerski transport multimodalny może w przyszłości
stanowić efektywny i wydajny sposób przemieszczania się ludności.
W polskiej przestrzeni widoczne są inwestycje służące budowie węzłów
przesiadkowych w wielu miastach, które umożliwiają wygodne przesiadanie się między różnymi środkami transportu. Ten rodzaj organizacji
przewozów może być badany nie tylko w makroskali w przewozach
międzyregionalnych, np. w drodze do kurortów nadmorskich i górskich, ale też w skali lokalnej w przypadku przesiadki np. z pociągu
na środek transportu miejskiego. Celem artykułu jest identyfikacja
multimodalnych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, określenie
ich lokalizacji, stopnia multimodalności oraz zależności przestrzennych
między nimi, co pozwoli wskazać węzły funkcjonujące efektywnie oraz
te, wymagające usprawnień. Do wykorzystanych metod należą przede
wszystkim obserwacje, analizy sieciowe oraz analizy przestrzenne oparte
na autokorelacji przestrzennej. Efektem badań są zarówno charakterystyki najważniejszych węzłów, jak i mapy przedstawiające ich przepustowość. Za węzły multimodalne zostały uznane zespoły przystanków
umożliwiających przesiadkę między transportem: lotniczym, kolejowym, autobusowym, tramwajowym i rowerowym oraz autobusami
regionalnymi i dalekobieżnymi, a także miejsca umożliwiające zmianę
własnego samochodu na inne środki transportu. W końcowej części
artykułu zaproponowane zostały rozwiązania usprawniające funkcjonowanie węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, z uwzględnieniem spodziewanych inwestycji rozwojowych w zakresie transportu publicznego.
Słowa kluczowe: pasażerski transport multimodalny, węzeł multimodalny, węzeł przesiadkowy, Wrocław, transport miejski.

Węzły przesiadkowe w ujęciu ogólnym
Zagadnienie węzłów multimodalnych określanych również
w literaturze jako węzły przesiadkowe stało się pod koniec
pierwszej i w drugiej dekadzie XXI wieku szczególnym
przedmiotem badań dla geografów i ekonomistów transportu. Infrastruktura umożliwiająca dogodne przesiadanie
się między różnymi środkami transportu jest rozwijana
w wielu miastach, niekoniecznie tylko tych o największym
znaczeniu w sieci osadniczej danego kraju. Węzły integrujące różne sposoby przemieszczania się funkcjonują nie tylko w obrębie tak istotnych stacji kolejowych jak Warszawa
Zachodnia, Wrocław Główny, Poznań Główny i Kraków
Główny, ale również przykładowo w obrębie dworców
w Dzierżoniowie, Stargardzie i Pucku. Z kolei w Lęborku
oraz Ustce w drugiej połowie 2020 roku prowadzone były
prace nad budową węzłów multimodalnych w obrębie stacji kolejowych, co świadczy o panującym trendzie rozwoju
tego typu infrastruktury. W skład węzłów przesiadkowych
nie wchodzą jednak tylko dworce kolejowe i autobusowe.
Gadziński i Beim (2009) zwracają uwagę na to, że węzły
przesiadkowe umożliwiają przesiadkę w przypadku braku
bezpośredniego połączenia między dwoma przystankami,
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a sam węzeł definiują jako miejsce, w którym krzyżują się
co najmniej dwie linie komunikacji publicznej [1]. Według
autorów węzeł składa się z przystanków transportu publicznego oraz dodatkowo ze stacji kolejowej lub metra
oraz innych obiektów takich jak parking Park & Ride albo
miejsce postojowe dla rowerów.
Z kolei Krukowski, Olszewski i Wapniarski (2016)
w swojej pracy prezentują wzorzec węzła przesiadkowego
oraz nakreślają kryteria, jakie powinny być spełnione, aby
funkcjonował on w sposób efektywny [2]. Autorzy wymieniają m.in. stopień multimodalności zdefiniowany jako
liczbę różnych środków transportu publicznego, których
perony są zlokalizowane w obrębie węzła. Środki transportu określają jako mody i zaliczają do nich transport kolejowy (wraz z metrem), transport miejski (autobus i tramwaj)
oraz transport autobusowy regionalny i dalekobieżny.
Ponadto autorzy zwracają uwagę na istotność wielkości węzła, o której decyduje liczba peronów, a także jego wielopoziomowość. W przytoczonej analizie pominięta została infrastruktura rowerowa i parkingi P & R. Krukowska,
Krukowski i Olszewski (2017) przytaczają definicję zintegrowanego węzła przesiadkowego zapisaną w Ustawie
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5,
poz.13.) jako miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności miejsca postojowe,
przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów oraz
systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną [3]. Podkreślona jest więc istotność informacji, która powinna być efektywnie przekazana pasażerowi.
Dotyczyć może ona zarówno rozkładu jazdy, jak i możliwości przesiadki.
Wachowiak (2018) określa z kolei węzeł multimodalny
jako miejsce, w którym pasażerowie mogą dokonać zmiany
środka transportu lub przewoźnika. Jak podkreśla, w praktyce zmiana środka transportu, jak i sama podróż, ma być
możliwie jak najbardziej wydajna i sprawna [4].
Alexander (2008) przedstawia natomiast warunki, jakie
muszą być spełnione, aby dany zespół przystanków rzeczywiście tworzył węzeł [5]. Autor wspomina, że czas przejścia
między przystankami nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. W praktyce oznacza on dwukrotne przekroczenie
skrzyżowania, na którym ruch jest sterowany z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Można przyjąć więc, że węzeł multimodalny może być zlokalizowany w obrębie skrzyżowania i składać się z czterech przystanków położonych
przy każdej z wylotowych ulic. Natomiast każde oddalenie
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przystanku od skrzyżowania będzie skutkowało brakiem
klasyfikacji zespołu przystanków jako węzła.
Załuski (2014) wyróżnia kilka wariantów decydujących
o kształcie węzłów, do których należy zaliczyć kryteria dotyczące: zwartości (odległości między przystankami),
sprawności (przepustowości przystanków), bezpieczeństwa
pasażerów, czytelności (oznakowania i układu przestrzennego węzła), informacyjności (efektywności przekazywania
informacji pasażerskiej) oraz komfortu, za który odpowiada
infrastruktura towarzysząca [6]. Kruszyna (2012) rozszerza z kolei pojęcie węzłów przesiadkowych do węzłów mobilności, wskazując konieczność tworzenia węzłów powiązanych z funkcjami miejskimi [7]. Autor podkreśla, że tego
typu węzły integrują transport z biznesem, inwestycjami
i działalnością deweloperów, czym wskazuje ich istotną rolę
miastotwórczą.
Wobec bardzo zróżnicowanych podejść do tematyki węzłów przesiadkowych należy przed podjęciem badań dokładnie określić warunki, jakie powinny być spełnione, aby dany
zespół przystanków mógł być nazwany węzłem, a ponadto
– obsługującym wiele modów. Niewątpliwie celem nadrzędnym jest umożliwienie jak najłatwiejszej przesiadki między
środkami transportu, co w rezultacie ma za zadanie zniwelować trudności w podróży wynikające z samej konieczności
zmiany środka transportu. Jako że poruszane zagadnienie
jest na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku bardzo
istotne, warto przyjrzeć się dokładnie funkcjonowaniu węzłów multimodalnych w przestrzeni polskich miast, w tym
wypadku w miejskim krajobrazie Wrocławia. Szczególnym
argumentem za przeprowadzeniem badania jest fakt, że
Wrocław jest promowany jako miasto Smart City o wysokiej
jakości życia, dobrej infrastrukturze i przyjaznym środowisku systemie transportowym.

Specyfikacja węzłów multimodalnych
na przykładzie Wrocławia
Wielopłaszczyznowe podejście do przedmiotu badań
wymusza określenie pewnych warunków, które zostały
uwzględnione w niniejszym artykule. Za węzeł multimodalny autor uznał obszar bezpośredniej obsługi pasażerskiej, co najmniej modów (za definicją Krukowskiego,
Olszewskiego i Wapniarskiego) spośród następujących rodzajów transportu: lotniczego, kolejowego, autobusowego dalekobieżnego, komunikacji miejskiej (jako rozłącznie
traktowane tramwaje i autobusy miejskie), a ponadto rower miejski z możliwością wypożyczenia i uiszczenia opłaty w terminalu oraz parking P & R (lub parking na kilkadziesiąt miejsc) jako odpowiednik transportu samochodowego. Co więcej, w przypadku węzła multimodalnego
obsługiwanego przez dwa mody, za warunek konieczny
uznana została możliwość przesiadki na jeden z dwóch rodzajów transportu szynowego, co wyeliminowało punkty
umożliwiające przesiadkę np. z własnego samochodu na
rower miejski, które charakteryzują się brakiem możliwości oceny częstotliwości kursowania, a więc cechy bardzo
istotnej w analizach węzłów przesiadkowych. W badaniu
pod uwagę nie wzięto taksówek, których klasyfikacja, jak

podkreśla Gadziński (2010), jest dość problematyczna
i nie można jednoznacznie uznać tego środka transportu
za transport zbiorowy [8]. Innymi środkami przemieszczania się pominiętymi w badaniu są hulajnogi elektryczne oraz usługa wypożyczania samochodów (carsharing),
będąca choćby elementem węzła multimodalnego przy
stacji kolejowej Gdynia Główna. Również transport związany z rejsami statkami wymaga przed rozpoczęciem badań osobnego omówienia. We Wrocławiu rejsy po Odrze
są prowadzone przez spółkę Żegluga Pasażerska Wrocław
Sp. z o.o. Mają one charakter wycieczki, ale pozwalają na
dojazd m.in. z Wyspy Piasek na Wielką Wyspę w okolice zoo, funkcjonując podobnie jak komunikacja miejska.
Rejsy mają swój rozkład, który pozwala na przepłynięcie
całej trasy w około 20 minut w takcie co 15 minut [9].
Jedyny węzeł obsługujący transport wodny mógłby być
ulokowany w obrębie mostu Piaskowego, gdzie możliwa byłaby przesiadka z tramwaju lub roweru na statek.
W praktyce jednak jako sposób przemieszczania się po
wodzie wykorzystywane są tramwaje wodne, które we
Wrocławiu nie stanowią elementu komunikacji miejskiej.
W badaniu należy również zwrócić uwagę na problem
dotyczący dalekobieżnego transportu autobusowego oraz
komunikacji miejskiej. Za przesiadkę w obrębie węzła multimodalnego nie będzie uznana przesiadka z autobusu dalekobieżnego na tramwaj, jeśli przystanek nie będzie obsługiwał autobusów miejskich. Wynika to z istoty transportu
autobusowego, w którym w praktyce miejsce zatrzymania
i wymiany pasażerskiej jest możliwe nieraz w wielu różnych
miejscach, np. na żądanie pasażera na danym skrzyżowaniu
dróg bądź nawet danej posesji. Skutkuje to efektem nieuprawionej klasyfikacji każdego przystanku tramwajowego
jako potencjalnego węzła przesiadkowego. Przy ww. założeniach za węzeł multimodalny przyjęte zostały miejsca,
gdzie następuje zatrzymanie zarówno tramwaju i autobusu
miejskiego, a więc jest to co najmniej węzeł komunikacji
miejskiej, na którym swój przystanek ma także autobus dalekobieżny. W tym przypadku zazwyczaj wymiana pasażerska w autobusach miejskich i dalekobieżnych następuje na
tym samym przystanku. Jeżeli natomiast dany węzeł jest
obsługiwany przez tramwaje, autobusy dalekobieżne i jeden z pozostałych modów, tj.: samolot, pociąg, rower lub
w jego skład wchodzi parking P & R, to w myśl definicji
może być uznany za węzeł multimodalny. Zgodnie z definicją Krukowskiego, Olszewskiego i Wapniarskiego (2016)
miałby on trzeci (3) stopień multimodalności, mimo braku
obsługi przez tramwaje. Ponadto za węzły multimodalnego
drugiego (2) stopnia w poniższym badaniu nie uznano zespołu przystanków komunikacji miejskiej obsługujących
jednocześnie autobusy i tramwaje. Należy więc zwracać
uwagę na to, aby węzły multimodalne spełniały pewne
określone wymogi, co pozwoli uniknąć ich nadreprezentacji w analizach, która może generować błędne wnioskowania. Wobec powyższych założeń maksymalny stopień multimodalności może wynieść 7, natomiast minimalny 2.
Warto podkreślić, że rower, o czym wspomina Kowa
lczyk (2018), przykładowo w Holandii, jest bardziej popu-
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larnym środkiem dojazdu do węzła przesiadkowego niż
sam transport publiczny [10]. Stąd przemieszczanie się
z wykorzystaniem roweru powinno być również uwzględniane jako składowa pasażerskiego transportu multimodalnego. Obecność parkingów P & R jest natomiast związana
z dojazdami z obszaru węzłowego do ośrodka centralnego,
gdzie sam ośrodek stanowi węzeł. W domyśle parkingi te
powinny powstawać w sąsiedztwie mniejszych węzłów
multimodalnych, wzmacniając ich multimodalność poprzez umożliwienie dojazdu do węzła własnym samochodem i dalszą jazdę z wykorzystaniem innego środka transportu.
Macierz przedstawiona w formie tabeli 1 prezentuje poszczególne przypadki skomunikowania dwóch środków
transportu decydujące o zakwalifikowaniu danej sytuacji
do multimodalnego węzła obsługiwanego przez dwa mody.
Tabela 1
Warianty modów obsługujących węzeł o multimodalności 2 stopnia
Środek
transportu

Samolot Pociąg Tramwaj

Autobus
Autobus
Rower
P&R
miejski dalekobieżny miejski

Samolot

X

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pociąg

TAK

X

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Tramwaj

TAK

TAK

X

NIE

NIE

TAK

TAK

Autobus miejski

TAK

TAK

NIE

X

NIE

TAK

TAK

Autobus
dalekobieżny

TAK

TAK

NIE

NIE

X

NIE

NIE

Rower miejski

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

X

NIE

P&R

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

X

Źródło: opracowanie własne

Ostatecznie powyższe kryteria spełniły 83 węzły transportowe we Wrocławiu, ale tylko niewielka część z nich
rzeczywiście pozwala na swobodną zmianę sposobu przemieszczenia się. Cześć możliwości skomunikowań przedstawiona w tabeli 1 nie została wykazana z racji obsługi ich
przez węzły wyższego stopnia. Zdecydowanie najczęściej
wrocławskie węzły multimodalne charakteryzują się stopniem multimodalności wynoszącym 3, a dostępnymi środkami transportu są: autobus miejski, tramwaj oraz rower
miejski. Najczęściej węzły są obsługiwane przez autobusy
miejskie. Warto zauważyć, że w przypadku wielu węzłów
towarzyszą im parkingi na kilkadziesiąt miejsc, lecz nieoznaczone jako P & R.
Transport lotniczy we Wrocławiu jest obsługiwany przez
Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Koper
nika. Węzeł multimodalny w obrębie portu lotniczego obsługują ponadto autobusy miejskie, a także stacje roweru
miejskiego. Warto wspomnieć również o możliwości skorzystania z taksówek i carsharingu w obrębie portu, choć
one, zgodnie z ww. założeniami, nie są brane pod uwagę
w analizie. Liczba lotów wzrasta z roku na rok, a możliwości portu lotniczego są coraz większe, choć zostały wstrzymane przez pandemię COVID-19 w 2020 roku [11].
Wcześniej transport lotniczy dość prężnie rozwijał się, czego konsekwencją mogłoby być również zwiększenie taktu
komunikacji miejskiej poprzez obsługę portu przez dwie
linie autobusowe.
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Dane Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące pasażerskich przewozów kolejowych mówią o corocznym – do
2020 roku – wzroście liczby pasażerów korzystających
z pociągów we Wrocławiu. Stacja Wrocław Główny w 2018
roku obsłużyła w sumie największą liczbę podróżnych ze
wszystkich stacji w Polsce, która wyniosła 21,2 milionów,
co stanowiło wzrost liczby pasażerów w latach 2014–2018
o 65% [12]. Z kolei rok później wartość ta wzrosła do 22,6
milionów. Warto jednak zauważyć, że w latach 2018–2019
wszystkie stacje kolejowe Wrocławia wygenerowały wzrost
liczby pasażerów o 15%, co jest jedną z najwyższych wartości w kraju [13]. Istotnymi punktami wymiany pasażerskiej w transporcie kolejowym we Wrocławiu są stacje:
Wrocław Mikołajów, Wrocław Muchobór oraz Wrocław
Nadodrze. O ile ta ostatnia stanowi jeden z najważniejszych węzłów multimodalnych miasta, o tyle pozostałe
dwie wymagają dopiero inwestycji usprawniających przesiadanie się. Szczególnie dotyczy to węzła wokół stacji
Wrocław Mikołajów, który charakteryzuje się istotnym potencjałem obsługi zachodnich osiedli miasta. Ogólnie jednak w obrębie stacji kolejowych lokowane są przystanki
komunikacji miejskiej dedykowane przesiadkom. Również
w nazwie przystanków autobusowych i tramwajowych widoczne są odniesienia do pobliskich stacji kolejowych, choć
istnieją przypadki rozbieżności w tym zakresie. Nega
tywnymi przykładami tego typu są: nazwa przystanków
komunikacji miejskiej Zachodnia (stacja kolejowa) w obrębie stacji Wrocław Mikołajów, co nie służy integracji, a także stacja kolejowa Wrocław Osobowice leżąca w pobliżu
osiedla Lipa Piotrowska. Jest ona znacznie oddalona od
osiedla Osobowice, przy którym znajdują się przystanki komunikacji miejskiej o tej nazwie, co w praktyce tworzy dwa
oddzielne punkty przesiadkowe o tożsamych nazwach.
Wskazane jest efektywne powiązanie szaty informacyjnej
między koleją i komunikacją miejską.
Najważniejszym operatorem autobusów miejskich oraz
tramwajów jest MPK Wrocław. Na głównych arteriach
miasta znajduje się ciąg przystanków tramwajowych i autobusowych, a nieraz zintegrowanych przystanków autobusowo-tramwajowych. Uznawanie ich za węzły byłoby jednak nadużyciem skutkującym zakwalifikowaniem do tej
kategorii kilkuset takich miejsc we Wrocławiu. Stąd w procesie identyfikacji węzłów połączono komunikację miejską
w całość jako jednostkowy element. Zazwyczaj węzły komunikacji miejskiej są połączone z koleją, jak w przypadku węzła Dworzec Nadodrze. Przystanki zintegrowane występują
m.in. na ulicach Dubois, Pomorskiej oraz Marii Skłodowskiej‑Curii w obrębie węzła Kliniki obsługującego komunikację
miejską oraz autobusy regionalne, m.in. do Jelcza-Laskowic.
Wzorcowym węzłem przesiadkowym dla komunikacji
miejskiej jest Rondo Reagana, gdzie przystanki autobusowo-tramwajowe są zaprojektowane w formie peronów.
Miejsce to stanowi część większego węzła w obrębie placu
Grunwaldzkiego. Do innych istotnych węzłów komunikacji miejskiej należą np. Plac Jana Pawła II i Arkady Capitol.
Transport autobusowy w ujęciu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym we Wrocławiu skupia się wokół wiel-
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kiego węzła, którego rdzeń stanowi stacja kolejowa
Wrocław Główny. Na południe od stacji znajduje się dworzec autobusowy zintegrowany z galerią handlową
Wroclavia obsługujący połączenia krajowe i międzynarodowe wykonywane przez autobusy wielkopojemne. Zlokali
zowany jest on na poziomie -2 i posiada 11 stanowisk odjazdowych. Niektórzy przewoźnicy nie wjeżdżają na
dworzec, a odjeżdżają z oddalonego nieco na południowy-wschód od dworca skweru przy ulicy Dawida. Część autobusów zatrzymuje się też w innych miejscach w okolicy,
m.in. przy ulicy Suchej. W obrębie niektórych węzłów
komunikacji miejskiej znajdują się również przystanki autobusów dalekobieżnych, zazwyczaj dzielone z przystankami autobusów miejskich. Przesiadka jest w takim wypadku bardzo komfortowa, ale wymagana jest
odpowiednia przepustowość węzła. Pożądane jest, aby
trasy połączeń autobusowych omijały ścisłe centrum, co
jest związane z troską o jakość powietrza w mieście.
Problemem jest widoczny, wciąż dość przestrzały, tabor
niektórych przewoźników, jak i ustalone trasy kursów
prowadzące m.in. przez plac Kościuszki, a więc przez obszary o dużym natężeniu ruchu. Istotne jest ponadto unikanie dublowania tras i komplementarne funkcjonowanie
połączeń kolejowych i autobusowych, zgodne z zasadami
transportu multimodalnego.
Liczba stacji roweru miejskiego we Wrocławiu wynosi
217 i w przestrzeni są one łatwo dostrzegalne [14]. Zazwy
czaj znajdują się w pobliżu zespołu przystanków komunikacji miejskiej. Oprócz stacji w przestrzeni można spotkać
parkingi B & R (Bike & Ride). Możliwość pozostawienia
roweru w przestrzeni publicznej jest jednak za bardzo szeroka i w analizie nie uwzględniono parkingów B & R jako
modu. Stacje roweru miejskiego mają tę zaletę, że rower
można na nich zarówno zostawić, jak i wypożyczyć. Chcąc
skorzystać z roweru miejskiego, konieczne jest najpierw
wypożyczenie roweru, a następnie dojazd do węzła, oddanie roweru na stacji i przesiadka np. na tramwaj. Ogra
niczeniem funkcjonalności może być w tym przypadku konieczność pobrania roweru ze stacji. Wobec tego w celu
dalszej popularyzacji transportu rowerowego we Wrocławiu
należy zwiększać liczbę tego typu stacji i zagęszczać ich
sieć. Uzupełnieniem oferty mogą być hulajnogi dostępne
również od jesieni 2018 roku, które są jednak niezależne od
stacji, a przez to nie mogą też być brane pod uwagę przy
badaniach węzłów multimodalnych. Mogą być natomiast
uznane za kolejny krok w kierunku promocji mobilności
w mieście bez wykorzystywania własnego samochodu.
Liczba parkingów oznaczonych jako P & R we Wrocławiu
wynosi 24 i zdecydowana większość z nich jest ulokowana
w obrębie węzłów multimodalnych [15]. Niektóre z nich są
oddalone od przystanków komunikacji miejskiej i nie funkcjonują w pełni efektywnie, jak np. parking przy ulicy
Opolskiej położony między przystankami Księże Małe
i Głubczycka. Wszystkie jednak służą za miejsce pozostawienia własnego samochodu i przesiadki na inny środek
transportu, a więc realizują założenia pasażerskiego transportu multimodalnego.

Podsumowując, we Wrocławiu multimodalne węzły
przesiadkowe obsługują przede wszystkim komunikację
miejską, stacje roweru miejskiego, nieraz także transport
kolejowy, a rzadziej dalekobieżny transport autobusowy
i parkingi P & R. W jednym przypadku dostępna jest przesiadka na samolot. Po mieście można przemieszczać się także pominiętymi w badaniu środkami transportu: hulajnogami elektrycznymi, taksówkami oraz statkami białej floty
pływającymi pod Odrze. Problemem miasta wciąż pozostaje jednak nadmierne natężenie ruchu generowane przez
prywatne samochody osobowe i ciężarowe. Mimo że przez
miasto po wybudowaniu obwodnicy autostradowej nie jest
już prowadzony tranzyt, to wyraźnie odczuwalna jest kongestia, która niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym zdrowotnych. Koźlak (2013) podkreśla
rolę transportu szynowego jako odpornego na kongestię
i ograniczenia przepustowości dróg kołowych [16]. Stąd
kluczowy jest rozwój tego typu infrastruktury, szczególnie
w centrum miasta, a przeniesienie ciężaru dowozu na obrzeża miasta na autobusy. W tym celu konieczne jest przeanalizowanie efektywności istniejących już węzłów przesiadkowych oraz ewentualne zaproponowanie nowych lokalizacji
tego typu infrastruktury z uwzględnieniem przyszłych
inwestycji.

Rozmieszczenie i stopień multimodalności węzłów
przesiadkowych we Wrocławiu
Spośród kilkudziesięciu punktów przesiadkowych za w pełni rozwinięte węzły multimodalne należy uznać zaledwie
kilka zlokalizowanych w pobliżu ważnych stacji kolejowych. Rozmieszczenie wszystkich miejsc umożliwiających
przesiadki, a więc i teoretycznych węzłów multimodalnych,
prezentuje rysunek 1.
W przestrzeni Wrocławia widoczne jest skupienie miejsc
przesiadkowych w centrum miasta oraz wzdłuż tras wylotowych, np. ulicy Kosmonautów stanowiącej drogę krajową nr 94 w kierunku Legnicy. Istnieje istotne powiązanie
najważniejszych węzłów z trasami tramwajowymi i kolejowymi, co świadczy o wysokiej randze transportu szynowego

Rys. 1. Lokalizacje teoretycznych węzłów multimodalnych we Wrocławiu
Źródło: opracowanie własne
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w mieście. Warto zauważyć, że nie istnieje symetria kształtu sieci kolejowej, co objawia się tym, że rejony położone na
wschód od centrum nie posiadają bezpośredniego dostępu
do kolei. Mimo wszystko w ich obrębie istnieją ważne węzły przesiadkowe.
Rysunek 2 przedstawia lokalizacje węzłów ze względu
na stopień multimodalności.

Rys. 3. Węzły multimodalne we Wrocławiu ze względu na częstotliwość kursów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Węzły multimodalne we Wrocławiu ze względu na stopień multimodalności
Źródło: opracowanie własne

Wyraźnie zauważalne są różnice w stopniu multimodalności poszczególnych węzłów. Największe możliwości cechują węzły w obrębie stacji kolejowych Wrocław Główny
i Wrocław Nadodrze. Istotną rolę pełni jeszcze węzeł,
w skład którego wchodzi przystanek kolejowy Wrocław
Grabiszyn. Jest jednak bardzo rozległy przestrzennie,
a przesiadka z pociągu na tramwaj może stanowić problem.
Warto zwrócić uwagę na ciąg węzłów przy ulicy Kosmo
nautów oraz węzeł Średzka w zachodniej części miasta, którego centrum stanowi pętla tramwajowa Leśnica. Ponadto
istotną rolę pełnią węzły: Plac Jana Pawła II, Oporów,
Krzyki i Kromera. Co ważne podkreślenia, istnieją węzły
o stopniu multimodalności równym 4, ale nie o kształcie
typowego węzła. Są one związane bardziej z lokalizacją
przystanków komunikacji miejskiej i autobusów regionalnych oraz stacji roweru miejskiego, np. na ulicy Krakowskiej.
Z drugiej strony bardzo ważną rolę w systemie transportowym Wrocławia, głównie z racji swojego centralnego położenia, odgrywa węzeł Rynek, mimo, że jego stopień multimodalności wynosi zaledwie 3.
Częstotliwość połączeń (takt) w obrębie węzłów można
uznać za zróżnicowany. Rysunek 3 obrazuje średni takt połączeń dla każdego węzła wyliczony dla środków transportu zależnych od rozkładu jazdy.
Wyraźnie zaznacza się bardzo dobra częstotliwość połączeń na węzłach w centrum Wrocławia, szczególnie wzdłuż
trasy W-Z, pozwalającej na sprawne przemieszczenie się
z okolic placu Grunwaldzkiego na plac Jana Pawła II.
Warto zauważyć, że na tej trasie kursuje linia tramwajowa
33 o zwiększonej częstotliwości co 12 minut, co – wraz z liniami tramwajowymi o numerach 3, 10 i 23 – zapewnia
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wyraźnie zagęszczony takt na odcinku Galeria
Dominikańska – plac Jana Pawła II, co obrazuje rysunek 3.
Wraz z oddalaniem się od centrum zmniejsza się on i jest on
wyraźnie słabszy na Tarnogaju i Brochowie, gdzie linii tramwajowych jest mało, a liczba linii autobusowych nie rekompensuje słabiej rozwiniętego transportu tramwajowego.
Niska częstotliwość kursów ogranicza również węzły na osiedlach peryferyjnych, m.in. Praczach Odrzańskich i Zak
rzowie. Skomunikowanie portu lotniczego również jest
ograniczone, a niemożliwy jest m.in. bezpośredni dojazd
z lotniska przykładowo w okolice Rynku. Podobnie wygląda sytuacja osiedla Złotniki w zachodniej części miasta.
Ogólnie jednak dobra częstotliwość połączeń jest obserwowana w centrum miasta oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących w kierunku osiedli Grabiszyn, Krzyki
i Gaj.
Statystyki przestrzenne pozwalają spojrzeć na zależności
między węzłami w przestrzeni i określić powiązania między
nimi, ich rozmieszczenie, gęstość, ewentualne zgrupowania
oraz węzły odstające od pozostałych. W tym celu warto
przenalizować miary centrograficzne, wśród których
Kostrubiec (1972) wymienia m.in. środek ciężkości (centroid), środek zbieżności (środkowe centrum), z czego środkiem ciężkości jest punkt odpowiadający średniej arytmetycznej w statystyce przestrzennej, a środkiem zbieżności
punkt o najmniejszej sumie dystansu do wszystkich innych
[17]. Istotny jest ponadto kierunek rozmieszczenia węzłów,
który, jak przytacza Jażdżewska (2006), ilustruje elipsa odchyleń standardowych będąca wizualnym przedstawieniem
rozrzutu punktów [18]. Co więcej, warto także sprawdzić,
czy węzły o wysokiej multimodalności są łatwo dostępne
dzięki swojemu położeniu oraz czy istniejące centralne węzły miasta znajdują się rzeczywiście w optymalnej lokalizacji. W tym celu, poza określeniem miar centrograficznych,
można wykorzystać, jak piszą Longley i in. (2006), statystykę lokalną Morana Ii (ang. Anselin Local Moran’s I),
która docelowo wskazuje miejsca koncentracji wysokich
lub niskich wartości analizowanych cech danych punktów
[19]. Analizy powyższych parametrów można przeprowadzić z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS i narzędzi
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z zestawu Spatial Statistics Tools. Ścieżka do narzędzi jest
następująca: dla obliczenia elipsy odchylenia standardowego: Mapping Clusters -> Cluster and Outlier Analysis
(Anselin Local Moran`s I), dla obliczenia pozostałych parametrów: Measuring Geographic Distrubutions -> Mean
Center – dla środka ciężkości oraz Median Center – dla
środka zbieżności. Narzędzie Central Feature umożliwia
z kolei wyznaczenie obiektu centralnego, będącego jednym
z analizowanych punktów położonych możliwie najbliżej
teoretycznego środka ciężkości. Wyniki analiz prezentuje
rysunek 4.

Rys. 4. Wyniki analizy przestrzennej położenia węzłów multimodalnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie narzędzi Spatial Statistics Tools w ArcGIS

Łatwo zauważyć, że elipsa odchylenia standardowego
wskazuje na pewne rozciągnięcie średniego rozmieszczenia
punktów z kierunku ESE ku WNW. Wynika to ze stosunkowo małej liczby węzłów w północnej części miasta oraz
rozwoju infrastruktury transportowej w zachodnich częściach Wrocławia, głównie wzdłuż ww. ciągu wylotowego
na Legnicę. Środek ciężkości węzłów jest wyznaczony na
placu Jana Pawła II, co świadczy o tym, że w teorii znajduje się on w centrum układu i powinien zapewniać jak najłatwiejszy dojazd do wielu innych węzłów. Rzeczywiście jest
to jeden z najważniejszych węzłów, choć przesiadka z autobusu na tramwaj na nim nie jest wygodna i wymaga oczekiwania na sygnalizacji świetlnej lub skorzystania z tunelu
pod placem. Węzeł ten jest dość rozległy przestrzennie,
a przystanki znajdują się zarówno przy ulicy Legnickiej, jak
i na Podwalu, gdzie istnieją oddzielne przystanki dla autobusów i tramwajów oddalone od siebie o około 20 metrów.
Ogólnie węzeł nie przypomina nowoczesnych węzłów multimodalnych dostosowanych do osób o ograniczonej mobilności, z licznymi rozwiązaniami mającymi na celu ułatwienie przemieszczenia się w jego obrębie. Wynika to głównie
z samego ukształtowania węzła przy bardzo ruchliwym
skrzyżowaniu, gdzie w czasie szczytu komunikacyjnego –
szczególnie często na ulicy Podwale – występuje zjawisko
kongestii.
Z kolei obiektem centralnym, jak i tożsamym z nim
środkiem zbieżności wśród węzłów, jest węzeł Rynek.
Obsługuje on jednak głównie tramwaje, podczas gdy auto-

busy zatrzymują się tylko na kilku przystankach w jego obrębie. Węzeł rozciąga się południkowo, od ulicy Ruskiej na
południu do ulicy Św. Mikołaja na północy i jest skupiony
wokół linii tramwajowej. Przystanki położone przy ulicy
Św. Mikołaja obsługują autobusy i tramwaje, a ponadto są
rozdzielone ze względu na kierunek. Podobny podział występuje w przypadku przystanków w południowej części
węzła, lecz na nich obsługiwane są tylko tramwaje. Przez
węzeł przejeżdża w sumie 8 linii tramwajowych łączących
ze sobą wszystkie części Wrocławia i 3 linie autobusowe.
Taka dysproporcja jest związana z polityką miasta ograniczającą ruch pojazdów spalinowych w ścisłym centrum.
Stąd w badaniu szczególną uwagę poświęcono układom liniowym infrastruktury tramwajowej oraz kolejowej.
Środek ciężkości sieci tramwajowej, podobnie jak jej
środek zbieżności, położony jest w okolicy placu Nankiera,
którędy przebiega linia tramwajowa z okolic placu
Dominikańskiego do placu Bema. Istnieje w tym miejscu
węzeł tramwajowy, niewykorzystywany w praktyce i pozwalający na skręt w lewo w ulicę Grodzką. Jest to o tyle
istotne miejsce, że pozwala na jazdę we wszystkich możliwych kierunkach: północnym przez most Uniwersytecki,
zachodnim do placu Jana Pawła II, południowym w kierunku Rynku i węzła Świdnicka oraz dalej po objechaniu
centrum Starego Miasta w kierunku wschodnim, w stronę
placu Grunwaldzkiego. Sieć zapętla się w tym miejscu, co
pozwala m.in. na zawracanie tramwaju i tworzenie linii objazdowych wokół Rynku.
Natomiast w przypadku kolei środek ciężkości, jak
i środek zbieżności, są zlokalizowane w okolicy ulicy
Grabiszyńskiej i Dworca Świebodzkiego oraz rozgałęzień
linii kolejowych nr 271, 273 i 274 w stronę węzłów:
Dworzec Główny, Dworzec Mikołajów, Kuźniki i Grabiszyn.
Jest to miejsce krzyżowania się ze sobą wielu linii kolejowych i potencjalne miejsce nowego węzła przesiadkowego,
dedykowanego kolei i wykorzystującego możliwości stacji
Wrocław Świebodzki. Ostatnia przestrzenna analiza statystyczna dotyczyła skupień węzłów o podobnym stopniu
multimodalności oraz pojedynczych węzłów o zupełnie innym stopniu niż znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Te ostatnie wystąpiły m.in. w przypadku węzłów
w okolicy multimodalnego węzła o szerokich możliwościach – Dworzec Nadodrze. Otaczające go punkty przesiadkowe na placu Staszica i przy ulicy Trzebnickiej charakteryzowały się wyraźnie niższym stopniem multimodalności.
Podobnie wyglądała sytuacja węzła Borowska przy największym węźle we Wrocławiu, jakim jest Dworzec
Główny. Również w północno-zachodniej części miasta istnieją spore różnice między węzłem Pracze Odrzańskie oraz
pozostałymi wzdłuż ulicy Kosmonautów oraz w Leśnicy.
Węzeł ten obsługują jedynie dwie linie autobusowe i pociągi, gdzie w przypadku np. Leśnicy do dyspozycji jest większa liczba linii autobusowych oraz tramwaje i rowery miejskie. Z kolei dodatnia autokorelacja przestrzenna wystąpiła
w przypadku węzłów na północnym wschodzie Wrocławia
w okolicy stacji Psie Pole, Zakrzów oraz na Pawłowicach.
We wszystkich tych przypadkach można mówić o niskim
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stopniu multimodalności opartej tylko na dość ograniczonym transporcie autobusowym oraz kolei. Podsumowując
wyniki badań, można powiedzieć, że statystyki przestrzenne umożliwiły nakreślenie pewnych kierunków przekształceń i rozwoju węzłów, które zostaną przedstawione w następnej części artykułu.
Najważniejszym i największym węzłem multimodalnym
jest ten, skupiony wokół stacji kolejowej Wrocław Główny.
Można go określić „Dworzec Główny”, nazwą stosowaną
w oznakowaniu komunikacji miejskiej. Składa się on z trzech
części: północnej związanej z przystankiem autobusowo-tramwajowym przy ulicy Kołłątaja, centralnej przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Peronowej oraz południowej przy
ulicy Suchej. Uzupełnieniem węzła są przystanki znajdujące
się: około 200 m na zachód przy ulicy Borowskiej, położone
około 100 m na północny wschód przy ulicy Dworcowej oraz
znajdujące się około 200 m na południe przy ulicy Dawida.
Układ węzła Dworzec Główny prezentuje rysunek 5.

busowego, co może stanowić pewne utrudnienie przy przesiadce np. z tramwaju linii 2 na autobus dalekobieżny.
Natomiast przystanki przy ulicy Suchej pełnią rolę łącznika
między dworcem kolejowym i autobusowym, wobec czego
stanowią istotne miejsce przesiadki. W praktyce węzeł
Dworzec Główny jest uzupełniany przez przystanki autobusowe wchodzące w skład zespołu przystanków Dworcowa
przy ulicy Dworcowej. Rola tych przystanków jest o tyle
istotna, że jest to miejsce końca trasy linii autobusowej z portu lotniczego o numerze 106, zapewniającej jego bezpośrednie skomunikowanie z dworcem kolejowym. Drugim
uzupełnieniem są przystanki autobusowe i tramwajowe
przy ulicy Borowskiej, które teoretycznie same tworzą węzeł Borowska, zlokalizowany na południowy zachód od
dworca kolejowego. Są jednak związane z węzłem Dworzec
Główny bliskością położenia i funkcjonalnością, jako położone bliżej m.in. dworca autobusowego. Natomiast przystanki przy ulicy Dawida są oznaczone w taki sam sposób,
jak komunikacji miejskiej, ale obsługują tylko połączenia
przewoźników regionalnych, m.in. w kierunku Świdnicy.
Drugim najważniejszym węzłem multimodalnym jest
Dworzec Nadodrze na placu Powstańców Wielkopolskich
w północnej części Wrocławia Został on gruntownie zmodernizowany w 2007 roku. Składa się z dwóch części oddalonych
od siebie o około 100 m. Pierwszą, związaną z koleją, stanowi
stacja kolejowa Wrocław Nadodrze, przystanek autobusów
pozamiejskich oraz parking na kilkadziesiąt miejsc. Drugą
część stanowi zespół przystanków komunikacji miejskiej oraz
stacja roweru miejskiego. Przystanki komunikacji miejskiej,
obsługujące jednocześnie autobusy miejskie i tramwaje, są
ulokowane bardzo blisko siebie, co ułatwia przesiadanie się.
Węzeł jest wykorzystywany, podobnie jak ww. węzeł Dworzec
Główny, przez tramwajową linię okólną 0, która zapewnia
dojazd do wielu innych węzłów, w tym: Placu Staszica, Placu
Jana Pawła II i Placu Grunwaldzkiego. Jest to jeden z węzłów Wrocławia o największej zwartości, dzięki czemu zapewnia dogodne przesiadanie się, a więc efektywnie realizuje
ideę multimodalności. Jego układ przedstawia rysunek 6.

Rys. 5. Układ multimodalnego węzła Dworzec Główny
Opracowanie własne na podstawie źródła podkładu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia – www.geoportal.wroclaw.pl

Rdzeniem węzła jest tunel stacji Wrocław Główny, który łączy sześć peronów stacji z placem przed dworcem kolejowym od strony ulicy Piłsudskiego oraz z galerią Wroclavia
i dworcem autobusowym. Pod budynkiem dworca kolejowego znajduje się parking o charakterze P & R, a przy ulicy
Piłsudskiego zlokalizowana jest stacja roweru miejskiego.
Największe zagęszczenie przystanków komunikacji miejskiej występuje w okolicy ulic Peronowej, Piłsudskiego
i Stawowej. Przystanek Peronowa ma charakter przystanku
autobusowo-tramwajowego, a pozostałe w jego obrębie są
autobusowe lub tramwajowe, przy czym na północ od
gmachu dworca przy ulicy Piłsudskiego położony jest izolowany przystanek tramwajowy. Przystanek przy ulicy
Kołłątaja jest wyraźnie oddalony, choćby od dworca auto-
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Rys. 6. Układ multimodalnego węzła Dworzec Nadodrze
Opracowanie własne na podstawie źródła podkładu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia – www.geoportal.wroclaw.pl
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Warto wspomnieć także o zintegrowanym węźle
Stadion. Jest to bardzo skompresowany węzeł multimodalny o stosunkowo małym znaczeniu, ale stopniu multimodalności równym 4. Obsługuje on przyjazny środowisku
transport szynowy, rower miejski i parking P & R. Bardzo
dużą zaletą węzła jest jego stosunkowo skrajne położenie
w zachodniej części miasta. Dzięki parkingowi P & R i dość
dobremu taktowi połączeń jest to bardzo dobre miejsce na
pozostawienie swojego samochodu na parkingu i przesiadkę na tramwaj lub pociąg, bądź na rower miejski, celem
dojazdu do centrum. Węzeł powstał w latach 2010–2011
z myślą o Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2012 i jest
jednym z najnowocześniejszych tego typu miejsc we
Wrocławiu. Jego funkcjonalność niewątpliwie należy ocenić wysoko, choć wciąż nie wykorzystano w pełni jego
możliwości, jak chociażby przedłużenia linii autobusowej
nr 128 z pobliskiej pętli Pilczyce do pętli Stadion Wrocław‑Królewiecka przez węzeł Stadion. Dzięki temu zabiegowi
możliwe byłoby zwiększenie przepustowości węzła. Układ
węzła przedstawia rysunek 7.

Rys. 7. Układ multimodalnego węzła Stadion

Opracowanie własne na podstawie źródła podkładu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia – www.geoportal.wroclaw.pl

Biorąc pod uwagę węzły multimodalne nie obsługujące
kolei, bardzo istotną rolę we Wrocławiu pełni węzeł Plac
Grunwaldzki przedstawiony na fotografii 1.

Fot. 1. Multimodalny węzeł Plac Grunwaldzki
Zdjęcie: Michał Małysz

Węzeł ten składa się m.in. z czterech peronów obsługujących tramwaje i autobusy miejskie ulokowanych na środku skrzyżowania. Zespół przystanków powstał w 2007
roku podczas przebudowy skrzyżowania ulic: plac
Grunwaldzki, Marii Skłodowskiej-Curie, Piastowskiej i dawnej ulicy Targowej i utworzenia ronda Reagana. W chwili
uruchomienia posiadał on niezależną informację pasażerską
wyświetlaną na ekranach, co było pierwszym tego typu
udogodnieniem w mieście. W skład węzła wchodzą również przystanki tramwajowe na ulicy Skłodowskiej-Curie
dla linii tramwajowej 1 oraz przystanki autobusowe zlokalizowane w sąsiedztwie budynku Grunwaldzki Center widocznego na drugim planie na fotografii 1. Na przystankach tych zatrzymują się również autobusy regionalne, a do
dyspozycji pasażerów są także rowery miejskie. Poziom
funkcjonalności, jak i dostosowania węzła do potrzeb osób
o ograniczonej mobilności, jest wysoki, co pozwala stwierdzić, że rozwiązanie sprawdziło się i może być stosowane
z powodzeniem w innych lokalizacjach.
Podsumowując, węzły multimodalne Wrocławia są dość
mocno zróżnicowane, a każdy z nich posiada inną budowę,
mimo podobnego stopnia multimodalności. Istnieją jednak
pewne potencjały, które należy wykorzystać, aby możliwości przesiadania się w obrębie transportu publicznego we
Wrocławiu były jeszcze większe, a transport publiczny stawał się coraz bardziej przyjazny dla coraz szerszego grona
przemieszczających się po mieście.

Propozycje inwestycyjne w obrębie węzłów transportowych
Nie zawsze przesiadka między różnymi środkami transportu we Wrocławiu jest komfortowa. Istnieją jednak
miejsca, które mają potencjał na to, aby stać się istotnymi węzłami multimodalnymi w przyszłości. Warto przeanalizować możliwości rozwoju tego typu infrastruktury
transportowej w stolicy Dolnego Śląska. Spośród już istniejących węzłów wskazane jest lepsze skomunikowanie
stacji kolejowej Wrocław Mikołajów z komunikacją miejską na ulicy Legnickiej. Być może należałoby przenieść
przystanki tramwajowe pod wiadukt kolejowy pod liniami kolejowymi nr 143 i 271 odchodzącymi na północ od
stacji kolejowej. Istnieje już kładka dla pieszych przebiegająca równolegle do wiaduktu i pozwalająca na przejście
na drugą stronę ulicy. Natomiast przystanki tramwajowe,
a szczególnie autobusowe, są wyraźnie oddalone od stacji
kolejowej, co ogranicza funkcjonalność węzła. Inna opcja
mogłaby dotyczyć uruchomienia nowej linii tramwajowej pozwalającej na lepsze skomunikowanie stacji kolejowej Wrocław Nadodrze z centrum miasta. Pozwalałoby
to na odciążenie estakady kolejowej na odcinku Wrocław
Mikołajów – Wrocław Główny i koniec trasy niektórych
pociągów na stacji Wrocław Nadodrze. Linia tramwajowa
biegłaby od węzła Dworzec Nadodrze przez węzeł Dubois,
Rynek, Świdnicka do węzła Galeria Dominikańska i Placu
Nankiera, gdzie, według przeprowadzonych analiz, znajduje się środek ciężkości sieci kolejowej. Po skręcie w ulicę
Grodzką możliwy byłby postój i powrót na węzeł Dworzec
Nadodrze. Dzięki temu zapewniony zostałby bardzo
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dobry takt na trasie Dworzec Nadodrze – Rynek – Dworzec
Nadodrze, co zwiększyłoby wymianę pasażerską na stacji
Wrocław Nadodrze oraz spopularyzowało sam węzeł multimodalny.
Największe inwestycje powinny dotyczyć jednak otoczenia stacji kolejowej Wrocław Świebodzki. Jej włączenie
do ruchu powinno zostać powiązane z budową węzła przesiadkowego o nazwie Wrocław Centralny, zlokalizowanego
na styku linii kolejowych nr 271, 273 i 274 w pobliżu ulic
Manganowej i Grabiszyńskiej, w miejscu wyznaczonym
w analizie jako środek ciężkości i zbieżności sieci kolejowej.
Miejsce to zostało przedstawione na fotografii 2.

Fot. 2. Lokalizacja teoretycznego węzła Wrocław Centralny
Zdjęcie: Michał Małysz

Nowy węzeł miałby obsługiwać zarówno ruch kolejowy,
jak i autobusy miejskie, które miałyby swoje przystanki
przy ulicy Tęczowej. Z kolei między wiaduktami linii kolejowych nr 271 i 273 zlokalizowany byłby centralny dworzec kolejowy o typie dworca modułowego. W pobliżu węzła znajdowałyby się dwa parkingi P & R oraz stacja roweru
miejskiego, co pozwoliłoby na osiągnięcie stopnia multimodalności równego 4. Z tą inwestycją związana byłaby
także budowa łącznicy Wrocław Mikołajów – Wrocław
Świebodzki pozwalająca na skierowanie większej liczby pociągów do stacji Wrocław Świebodzki. Powyższe koncepcje
zostały szerzej opisane w pracy Małysza i Tomczaka (2020)
[20]. Ponadto przy samym dworcu stacji Wrocław
Świebodzki wskazane byłoby stworzenie zintegrowanego
węzła na wzór tego z ronda Reagana. Lokalizacją optymalną byłby plac Orląt Lwowskich, choć w trakcie jego remontu w 2020 roku nie zadbano o to, aby taki węzeł stworzyć.
Być może wynika to z braku wykorzystywania stacji
Wrocław Świebodzki w ruchu kolejowym, co powinno jednak zmienić się w przyszłości. W przypadku zaniechania
budowy węzła Wrocław Centralny powinno zadbać się
o jak najlepsze skomunikowanie kolei z komunikacją miejską w obrębie stacji Wrocław Świebodzki. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby zagęszczenie taktu
poprzez zwiększenie liczby połączeń, co zapewniałby węzeł
na placu Orląt Lwowskich.
Nowa trasa autobusowo-tramwajowa łącząca osiedle
Nowy Dwór z centrum Wrocławia jest szansą na udogodnienia w komunikacji w obrębie ulicy Robotniczej na pół-
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noc od stacji Wrocław Świebodzki. Konieczne jest takie
zorganizowanie połączeń, aby ze stacji kolejowej możliwa
była jazda zarówno w stronę innych ważnych węzłów, np.
Placu Jana Pawła II, jak i w kierunku południowym w stronę ulicy Tęczowej do nowego węzła Wrocław Centralny
oraz w kierunku wschodnim przez Podwale do ulicy
Świdnickiej i dalej Placu Kościuszki i ulicy Dworcowej, a więc
i okolic stacji Wrocław Główny. Kierunek zachodni naturalnie byłby obsługiwany przez trasę autobusowo-tramwajową. Kluczowe jest natomiast zintegrowanie szaty informacyjnej w obrębie stacji Wrocław Świebodzki, gdzie
przesiadka z pociągu na komunikację miejską będzie musiała być zapewniona w możliwie najprostszy i najbardziej
dogodny sposób.
Bardzo istotne jest więc zadbanie o to, aby węzły przesiadkowe miały jak największą dostępność i były jak najbardziej zwarte przestrzennie. W przypadku przyszłych
inwestycji, takich jak przywrócenie połączeń kolejowych na
stację Wrocław Świebodzki, powinno zadbać się o to, aby
połączenia były jak najbardziej efektywne, a przesiadki dogodne. Koncepcja węzła Wrocław Centralny obejmującego
nowy dworzec kolejowy z licznymi krawędziami peronowymi oraz pobliską pętlą autobusową jest szansą na utworzenie kolejnego węzła multimodalnego w centrum miasta.
Inwestycje są wskazane w okolicy węzła kolejowego przy
ulicy Manganowej oraz Tęczowej, a także przy istniejącym
węźle w okolicy stacji kolejowej Wrocław Mikołajów.
W tym ostatnim miejscu kluczowe jest zapewnienie integracji kolei z komunikacją miejską, w tym np. przeniesienie
przystanków komunikacji miejskiej pod wiadukt na linii
kolejowej nr 271. W efekcie Wrocław uzyskałby kolejne
zintegrowane węzły multimodalne ułatwiające korzystanie
z transportu publicznego, jak i walkę z kongestią.
.
Podsumowanie i wnioski
Węzły multimodalne we Wrocławiu stanowią istotne elementy przestrzeni. Generalnie dobrze spełniają one swoje
zadania i charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem multimodalności. Liczba miejsc pozwalających na
przesiadkę między różnymi rodzajami transportu wynosi
83, ale za w pełni dobrze funkcjonujące węzły multimodalne należy uznać tylko kilka z nich, m.in. największy
w mieście węzeł związany ze stacją Wrocław Główny, węzeł
Dworzec Nadodrze, węzeł Stadion, a także mniejsze węzły:
Plac Grunwaldzki i Oporów.
Bardzo istotną rolę pełni węzeł Rynek zlokalizowany
w ścisłym centrum, choć w przeważającym stopniu obsługuje on ruch tramwajowy, kluczowy w komunikacji w obrębie Starego Miasta. Układ przestrzenny węzłów rozciąga
się od centrum w kierunku zachodnim, będąc związanym
z rozwojem miasta i coraz lepszym skomunikowaniem kolejnych osiedli (fot. 3).
Miary centrograficzne, takie jak środek ciężkości i środek
zbieżności pozwalają ustalić z kolei najważniejsze węzły ze
względu na ich położenie oraz wyznaczyć miejsca, gdzie takie węzły mogłyby powstać. Istnieją jednak pewne problemy, które stanowią pewne bariery funkcjonowania węzłów.

Transport miejski i regionalny 12 2020

Fot. 3. Węzeł przesiadkowy Rynek jako przykład centralnego węzła tramwajowego we Wrocławiu,
Fot. Michał Małysz

Niektóre z węzłów są bardzo rozległe przestrzennie, a przesiadka w obrębie przystanków nie jest wygodna. Do takich
węzłów należy zaliczyć: Dworzec Mikołajów, Grabiszyn
oraz w nieco mniejszym stopniu Plac Jana Pawła II.
Szczególnie węzeł Grabiszyn, choć charakteryzuje się wysokim stopniem multimodalności, nie zapewnia jednak wygodnej przesiadki we wszystkich możliwych kierunkach.
Problematyczna może być także organizacja ruchu w obrębie stacji kolejowej Wrocław Świebodzki. Jeżeli zostaną
przywrócone na nią połączenia kolejowe, konieczne będzie
zapewnienie przesiadki z pociągu na komunikację miejską.
W tym celu dobrym rozwiązaniem może być utworzenie
zintegrowanego węzła przesiadkowego w obrębie Placu
Orląt Lwowskich, który obsłużyłby wszystkie kierunki i zapewnił skomunikowanie między innymi ważnymi dworcami
kolejowymi, jak Wrocław Główny, Mikołajów i Nadodrze.
Wskazane byłoby także utworzenie nowego węzła przesiadkowego Wrocław Centralny na styku linii kolejowych prowadzących ruch ze stacji kolejowych: Wrocław Główny,
Wrocław Mikołajów, Wrocław Grabiszyni Wrocław Mucho
bór oraz towarowej obwodnicy kolejowej. W efekcie powstałby zintegrowany węzeł pozwalający na elastyczne korzystanie z połączeń kolejowych, które mogłoby stanowić
efektywną alternatywę dla poruszania się po mieście oraz
skuteczny środek przeciw tworzeniu się zatorów drogowych.
Obserwacje terenowe wyraźnie wskazują na to, że węzły multimodalne są rozwiązaniem efektywnym, które znacznie ułatwia poruszanie się po mieście z wykorzystaniem transportu
publicznego. Jest to nie tylko miejsce zwiększonej wymiany
pasażerskiej, ale też pozytywnie wpływa na estetykę przestrzeni, jak w przypadku Ronda Reagana na Placu Grunwaldzkim.
Tego typu rozwiązania transportowe są wielce pożądane i powinny stanowić stały element polityki transportowej miast,
który, szczególnie po pandemii COVID-19, pozwoli popularyzować transport publiczny i zwiększać jego rolę jako miejskiego krwiobiegu komunikacyjnego.
.
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Czas przejazdu tramwajów w zależności
od ich separacji od ruchu ogólnego
na przykładzie ulicy Grzegórzeckiej
w Krakowie1
Streszczenie: W artykule omówiono wpływ zmian w organizacji ruchu
na czas przejazdu tramwajów. Za studium przypadku posłużyła ulica
Grzegórzecka w Krakowie, na której w pierwszej połowie czerwca 2020
roku wprowadzono nową organizację ruchu, polegającą na likwidacji
jednego pasa ruchu ogólnego i dopuszczenie na nim wyłącznie rowerów. Ruch ogólny wprowadzono w zamian na torowisko tramwajowe,
dotychczas fizycznie odseparowane. W artykule przedstawiono komputerowe pomiary czasów przejazdu tego odcinka przez tramwaje linii
1, 19 i 22, przed i po reorganizacji. Dla każdej z linii wykonano test
istotności, stawiając hipotezę zerową, że średnie czasy przejazdu tramwajów przed i po zmianach są sobie równe. Na poziomie istotności 0,05
w dwóch przypadkach stwierdzono, że czasy przejazdu po zmianach
w organizacji ruchu na ulicy Grzegórzeckiej są niższe, a w jednym brak
podstaw do odrzucenia hipotezy o równości czasów przejazdu w obu
okresach. Przedstawiono podstawowy wniosek, że czas przejazdu tramwajów po dopuszczeniu ruchu ogólnego na torowisko tramwajowe nie
zwiększył się.
Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, tramwaje, organizacja ruchu drogowego.

Wprowadzenie
Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia
mocno wpłynęły na niemal wszystkie dziedziny gospodarowania. W przypadku transportu miejskiego, w kształtowaniu oferty przewozowej podstawowymi uwarunkowaniami są: rynkowe, organizacyjno-zarządcze, prawne,
społeczno-ekonomiczne, personalno-kulturowe, marketingowe [1]. Sytuacja epidemiologiczna znacząco wpłynęła w praktyce na każde z nich, a organizatorzy transportu
oraz przewoźnicy niemal z dnia na dzień musieli odnaleźć
się w zupełnie nowych realiach codziennego funkcjonowania.
Na mocy specustawy pracodawcy otrzymali możliwość
zlecenia pracownikom pracy zdalnej w ramach przeciwdziałania COVID-19 [2]. Wiele firm oraz instytucji państwowych i samorządowych skorzystało z tej możliwości.
Sektor turystyczny oraz rozrywkowy na przeszło dwa miesiące został zamrożony. Jednym z efektów był spadek mobilności społeczeństwa, szczególnie zauważalny wśród
mieszkańców większych miast. Oszacowano, że w Krakowie
ruch drogowy zmalał o 30% do 70%, w zależności od ulicy
[3], [4].
1
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W maju 2020 roku kolejne rządowe ograniczenia były
stopniowo znoszone w następujących po sobie etapach.
Rosła liczba pasażerów komunikacji miejskiej, wzrastał
ruch drogowy [4]. Zarząd Transportu Publicznego
w Krakowie i Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu
Miasta zdecydowały się na wprowadzenie działań nazwanych Krakowską Tarczą dla Mobilności [3]. Ich ideą była
promocja ruchu rowerowego i pieszego jako relatywnie
bezpiecznych epidemiologicznie form przemieszczania się,
czemu dodatkowo sprzyjała pora roku [3]. W wybranych
miejscach w Krakowie wdrożono sektorową organizację ruchu czy tymczasowe drogi dla rowerów na pasach drogowych, które uznano za niepotrzebne w związku z mniejszym natężeniem ruchu [3], [4]. Zmiany wprowadzono
m.in. na ulicy Grzegórzeckiej, która posłużyła za studium
przypadku w niniejszym artykule.

Zmiany w organizacji ruchu
Odcinek ulicy Grzegórzeckiej, na którym wprowadzono
zmiany w organizacji ruchu, rozciąga się od skrzyżowania
z ulicą św. Łazarza do ulicy Rzeźniczej. Przed zmianami
ulica Grzegórzecka posiadała na tym odcinku w przekroju
poprzecznym po jednym pasie ruchu ogólnego w każdym
kierunku, a na środku fizycznie wydzielone (za pomocą separatorów) po jednym pasie tramwajowo-autobusowym
w obu kierunkach, co przedstawiono na rysunku 1. W trakcie zmian, przeprowadzonych w pierwszej połowie czerwca
2020 roku, w kierunku ronda Grzegórzeckiego pas ruchu
ogólnego zmieniono na dwukierunkowy pas rowerowy,
natomiast wydzielone torowisko tramwajowe stało się pasem o wspólnym ruchu ogólnym i tramwajowym. W relacji
przeciwnej organizacja ruchu pozostała bez zmian. Przekrój
poprzeczny ulicy Grzegórzeckiej w nowej organizacji ruchu
przedstawiono na rysunku 2, gdzie kolorem czerwonym zaznaczono obszar objęty modyfikacjami. Przyjęto następujące
oznaczenia: „O” – pas ruchu ogólnego, „R” – pas rowerowy,
„T” – pas autobusowo-tramwajowy, „O+T” – wspólny pas
ruchu ogólnego i tramwajowego.
Na fotografii 1 przedstawiono widok na ulicę
Grzegórzecką (w kierunku Hali Targowej) po zmianach
w organizacji ruchu. Na pierwszym planie nowy, dwukierunkowy pas ruchu dla rowerów, natomiast po prawej stronie od niego wydzielone separatorami torowisko tramwajowe z dopuszczonym ruchem ogólnym w stronę ronda
Grzegórzeckiego.
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Rys. 1. Ulica Grzegórzecka w Krakowie przed zmianami w organizacji ruchu
Źródło: www.streetmix.net

Peron przystanku „Hala Targowa” był wspólny dla wszystkich linii.
Dla obu okresów (przed i po zmianach) pod uwagę
wzięto wszystkie kursy zarejestrowane w tym czasie przez
system TTSS. Wielkość uzyskanej próby statystycznej, z podziałem na okresy porównawcze oraz poszczególne linie,
przedstawiono w tabeli 1, natomiast na rysunku 3 pokazano udział każdej linii w całkowitej liczbie zarejestrowanych
kursów.
Tabela 1
Liczba zarejestrowanych kursów tramwajowych
Linia

Rys. 2. Ulica Grzegórzecka w Krakowie po zmianach w organizacji ruchu
Źródło: www.streetmix.net

liczebność próby [szt.]
przed zmianami

po zmianach

suma

1

705

966

1671

19

411

832

1243

22

423

454

877

suma

1539

2252

3791

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Fot. 1. Ulica Grzegórzecka w Krakowie po zmianach w organizacji ruchu
Źródło: materiały Sebastiana Kowala, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Dane z systemu TTSS
Za nadzór nad komunikacją tramwajową w Krakowie odpowiada System Nadzoru Ruchu Tramwajowego – TTSS
(Tram Traffic Supervision System) firmy Trapeze. Pojazdy
wyposażone są w komputery pokładowe, rejestrujące określone parametry ruchu. Dane te dostępne są dyspozytorom
na bieżąco oraz zapisywane w archiwum.
Do celów porównania zmian w czasie przejazdu tramwajów ulicą Grzegórzecką na odcinku i w relacji od przystanku
„Hala Targowa” do przystanku „Rondo Grzegórzeckie”, wybrano okres 12 dni przed zmianami w organizacji ruchu (od
18 do 29 maja 2020 roku) oraz 12 dni po zmianach (od 15
do 26 czerwca 2020), odrzucając okres przejściowy oraz
czas długiego weekendu (Boże Ciało). Należy zaznaczyć, że
w maju występowały większe ograniczenia w kursowaniu
linii tramwajowych związane z pandemią COVID-19,
w efekcie czego mniejsza jest liczba zebranych danych.
W omawianych okresach ulicą Grzegórzecką, między
przystankami „Hala Targowa” i „Rondo Grzegórzeckie”,
kursowały linie tramwajowe numer 1, 19 i 22. Linie numer
1 oraz 22 zatrzymywały się na tym samym peronie zespołu
przystanków „Rondo Grzegórzeckie” (na alei Pokoju), natomiast linia 19 skręcała w lewo na rondzie i zatrzymywała się
na peronie zlokalizowanym na alei Powstania Warszawskiego.

Rys. 3.
Udział poszczególnych linii
w całkowitej liczbie zarejestrowanych kursów tramwajowych
Źródło: opracowanie własne
na podstawie [5]

Z prób statystycznych każdej linii dla obu okresów porównawczych odrzucono pomiary skrajne, stanowiące poniżej 1% zebranych danych. Następnie dla każdej linii ułożono szereg rozdzielczy i podzielono na 14 przedziałów
klasowych o szerokości 15 sekund, rozpoczynając od przedziału o rozpiętości od 1 min 15 s do 1 min 30 s, a kończąc
na przedziale o rozpiętości od 4 min 45 s do 5 min. W celu
umożliwienia porównania zmian w czasach przejazdu,
w każdej klasie zmieniono wartości liczbowe na odsetki, jakie te wartości stanowiły względem liczebności próby.

Linia 1
Linia tramwajowa numer 1 kursowała na trasie Salwator–
Wzgórza Krzesławickie [6]. Na rysunku 4 przedstawiono
histogram udziału poszczególnych klas czasów przejazdu
tramwajów w próbach przed i po zmianach w organizacji
ruchu na ulicy Grzegórzeckiej. Średni czas przejazdu przed
zmianami wyniósł 3 min 05 s, po zmianach 2 min 49 s.
Odchylenie standardowe wyniosło odpowiednio 29 s i 39 s.
Dla zebranych prób wykonano test istotności, stawiając
hipotezę zerową (H0), że średnie czasy przejazdu tramwajów przed i po zmianach w organizacji ruchu są sobie równe
(m1 = m2). Za hipotezę alternatywną (H1) postawiono nie-
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równość m1 > m2, oznaczającą, że średni czas przejazdu
tramwajów po wprowadzeniu na torowisko tramwajowe
ruchu ogólnego jest mniejszy niż przed tymi zmianami.
Przyjęto poziom istotności 0,05. Wyznaczono obszar krytyczny <zα; +∞), gdzie zα = 1,64. Obliczono statystykę
,

nach w organizacji ruchu jest większy niż przed tymi zmianami. Obszar krytyczny był lewostronny (-∞; -zα>, gdzie
-zα = -1,64. Statystyka Z dla linii 19 wyniosła Z = 0,89
i wobec jej znalezienia się w obszarze akceptacji hipotezy
zerowej, na poziomie istotności 0,05 stwierdzono brak podstaw do odrzucenia hipotezy, że średnie czasy przejazdu
tramwajów linii 19 przed i po zmianach w organizacji ruchu na ulicy Grzegórzeckiej są równe.

gdzie:
_
Xn– średnia arytmetyczna w próbie,
Sn – odchylenie standardowe w próbie,
n – liczebność próby.
Wobec faktu, że wartości Z znalazły się w obszarze krytycznym, stwierdzono, że na poziomie istotności 0,05 można odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej, że średni czas przejazdu na linii 1 po zmianach
w organizacji ruchu jest mniejszy.
Rys. 5. Czasy przejazdu tramwajów linii 19 przed i po zmianach w organizacji ruchu na ulicy
Grzegórzeckiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Rys. 4. Czasy przejazdu tramwajów linii 1 przed i po zmianach w organizacji ruchu na
ulicy Grzegórzeckiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Linia 19
Linia tramwajowa numer 19 kursowała na trasie tymczasowej Borek Fałęcki–TAURON Arena Kraków Wieczysta
w czasie pierwszego okresu pomiarowego (z powodu zamkniętego tunelu tramwajowego), natomiast od 13 czerwca 2020 linia została przywrócona na stałą trasę, tj. Borek
Fałęcki–Dworzec Towarowy [6]. Na omawianym odcinku
ulicy Grzegórzeckiej trasa linii 19 w maju i czerwcu 2020
roku nie była zmieniana.
Na rysunku 5 przedstawiono histogram udziału poszczególnych klas czasów przejazdu tramwajów w próbach
przed i po zmianach w organizacji ruchu na ulicy
Grzegórzeckiej. Średni czas przejazdu przed zmianami wyniósł 2 min 51 s, po zmianach 2 min 53 s. Odchylenie standardowe wyniosło odpowiednio 35 s i 42 s.
Dla linii 19 przeprowadzono analogiczne operacje i obliczenia, jak w omówionym wcześniej szczegółowo przypadku linii numer 1, z tą różnicą, że za hipotezę alternatywną (H1) postawiono odwrotną nierówność (m1 < m2),
oznaczającą, że średni czas przejazdu tramwajów po zmia-
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Linia 22
Linia tramwajowa numer 22 kursowała na trasie Borek
Fałęcki–Kopiec Wandy [6]. Na rysunku 6 przedstawiono
histogram udziału poszczególnych klas czasów przejazdu
tramwajów w próbach – przed i po zmianach w organizacji
ruchu na ulicy Grzegórzeckiej. Średni czas przejazdu przed
zmianami wyniósł 3 min 08 s, po zmianach 3 min 04 s.
Odchylenie standardowe wyniosło odpowiednio 27 s i 33 s.
Wzorem linii 1 i 19 przeanalizowano średnie czasy przejazdu tramwajów na odcinku Hala Targowa–rondo
Grzegórzeckie dla linii numer 22, stawiając hipotezę alternatywną (H1), taką samą jak dla linii 1 (czas przejazdu
tramwajów ulicą Grzegórzecką po dopuszczeniu na torowisko tramwajowe ruchu ogólnego jest mniejszy niż przed:
m1 > m2). Przyjęto prawostronny obszar krytyczny, dla
którego zα = 1,64. W tym przypadku statystyka Z wynio-

Rys. 6. Czasy przejazdu tramwajów linii 22 przed i po zmianach w organizacji ruchu na ulicy
Grzegórzeckiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]
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sła Z = 1,97 i znalazła się w obszarze krytycznym, wobec
czego stwierdzono, że na poziomie istotności 0,05 można
odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej,
że średni czas przejazdu tramwajów linii 22 po zmianach
w organizacji ruchu na omawianym odcinku jest mniejszy.

Zestawienie wyników
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoką wartość statystyki Z dla linii numer_ 1 (Z = 9,64),
która
wynika z dużej różnicy średnich, tj. X1= 3 min 05 s,
_
X2 = 2 min 49 s. Pokreślić ponadto trzeba, że kontrolowane jest jedynie ryzyko popełnienia błędu I rodzaju (prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej) [7] i wynosi 5%. Wobec głównego założenia badania
sprawdzenia, czy średnie czasy przejazdów tramwajów się
nie zwiększyły, taką kolej rzeczy uznano za akceptowalną.
Hipoteza alternatywna H1 została dobrana dla każdej linii
osobno, w zależności od spodziewanych wartości Z. Na rysunku 7 przedstawiono porównanie średnich czasów przejazdu tramwajów omawianych linii przed i po zmianach
w organizacji ruchu, natomiast w tabeli 2 podsumowano
wyniki testów istotności i na ich podstawie przedstawiono
podstawowy wniosek.
Tabela 2
Zestawienie wyników testów istotności
nr linii

przyjęta
hipoteza

1

H1

19

H0

22

H1

wynik testów istotności –
średnie czasy przejazdu tramwajów
przed zmianami

po zmianach

większe

mniejsze
równe

większe

mniejsze

wniosek
czas przejazdu tramwajów po dopuszczeniu ruchu ogólnego na
torowisko tramwajowe
nie zwiększył się

Źródło: opracowanie własne

pozostał na tym samym poziomie. Interesujące są także
różnice czasów przejazdu omawianego odcinka pomiędzy
poszczególnymi liniami w tym samym okresie. Można
z nich wnioskować, że jest to efektem obsługi każdej z tych
linii – co do zasady – innymi wagonami oraz notowania
przez te linie na swoich trasach (całościowo) odmiennych
odchyleń od rozkładu jazdy, wobec czego motorniczowie
mogą mieć różne motywacje do szybszej bądź wolniejszej
jazdy. Podstawowym wnioskiem jest jednak brak negatywnego wpływu dopuszczenia ruchu ogólnego na torowisko
tramwajowe na czas przejazdu kursujących po tym odcinku
tramwajów. Większe odchylenia standardowe, stwierdzone
w przypadku każdej linii po zmianach w organizacji ruchu,
wynikają z większej liczby kursów (a więc i zebranych danych w próbach), co z kolei oznacza większe prawdopodobieństwo zanotowania sytuacji nieplanowych (awarie,
zatrzymania w ruchu itp.).
Należy podkreślić zasadność prowadzenia dalszych obserwacji zmian w czasie przejazdu tramwajów, zarówno konkretnie na ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie, jak i w miejscach przeprowadzanych i planowanych zmian w organizacji
ruchu. Szczególnie pożądanym kierunkiem badań są ponadto zmiany w natężeniu ruchu drogowego oraz – w dalszej
perspektywie – ich wpływ na punktualność linii tramwajowych. Bez względu na podjęte przez władze miasta decyzje
teraz i w przyszłości studium ulicy Grzegórzeckiej w Kra
kowie może stać się cennym doświadczeniem dla inżynierii
ruchu oraz pragmatycznym przykładem dla praktyków.
Przede wszystkim jednak trzeba mieć na uwadze, że każdy
przypadek reorganizacji ruchu drogowego jest indywidualny
oraz podatny na szereg lokalnych czynników i nie można odnosić omówionego w niniejszym opracowaniu przypadku do
każdego innego miejsca. Nie ma jednak wątpliwości, że
wszystkie działania w zakresie organizacji ruchu transportu
miejskiego, podjęte przez miasta z uwagi na wyjątkową
i trudną do przewidzenia sytuację związaną z pandemią
COVID-19, powinny być ze szczególną uwagą potraktowane w dysertacjach naukowych jako bezcenna baza wiedzy.
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