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determinanta rozwoju dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych.
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Szanowni P.T. Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony prawie w całości publicznemu transportowi zbiorowemu. Bardzo interesujący jest
artykuł prezentujący system Bus Rapid Transit. System polega na zaprojektowaniu specjalnych pasów dla autobusów. Autor omawia zalety i wady systemu oraz podaje przykłady
zastosowań. W efekcie stawia tezę, że jest to rodzaj transportu konkurencyjny w stosunku
do lansowanego w kraju systemu transportu szynowego. Kolejny artykuł prezentuje warunki
eksploatacji autobusów napędzanych silnikiem elektrycznym. Ciekawy jest artykuł prezentujący integrację systemów taryfowych dla efektywnego wykorzystania różnych systemów
transportu publicznego. Autor omawia przykłady krajowe i zagraniczne. Autorzy kolejnego
artykułu weryfikują tezę o konkurencyjności samochodu osobowego nad transportem zbiorowym. Weryfikacja tezy odbywa się na podstawie badań prowadzonych w Gdyni. Niestety transport zbiorowy przegrywa z samochodem osobowym z powodu braku komfortu i
niskiego poziomu usług. Zarządzający transportem zbiorowym starają się usprawnić go i
minimalizować niedogodności podróżowania. Jedną z metod jest identyfikacja lokalizacji
środków transportowych. Temu zagadnieniu poświęcony jest kolejny artykuł. Autor wskazuje, że przyczyną niedokładności lokalizacji środków transportu zbiorowego za pomocą
GPS jest nie sprzęt czy pogoda a zabudowa. Interesującą tezę stawia Autor w następnej
publikacji gdzie dowodzi, że sprawny transport (dowóz i przywóz) na lotnisko powoduje
rozwój portów lotniczych i firm z nim współpracujących. Ponadto w numerze tradycyjnie
informacja z działalności SITK RP oraz przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury
transportowej.
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Kształtowanie mobilności

Rola Bus Rapid Transit w zbiorowym
transporcie miejskim
The role of the Bus Rapid Transit in public transport
Aleksander Jagiełło

mgr
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet
Gdański
aleksander_jagiello@wp.pl

Streszczenie: W artykule przybliżono koncepcję systemów Bus Rapid Transit, jako rodzaju transportu łączącego w sobie zalety konwencjonalnych autobusów oraz szynowego transportu miejskiego. W tym celu przedstawiono genezę systemów BRT, oraz opisano system funkcjonujący w Kurytybie, uważany za protoplastę koncepcji. Następnie przestawiono wady i zalety systemów BRT na tle pozostałych środków
transportu wykorzystywanych w transporcie miejskim oraz ukazano różnice występujące pomiędzy poszczególnymi podtypami BRT, w tym
pomiędzy BRT Lite, BRT Heavy i Full BRT. Końcową część artykułu poświęcono na zobrazowanie procesu ekspansji systemów BRT na świecie
i rozwoju tychże systemów w wybranych państwach.
Słowa kluczowe: BRT; BRT Lite; BRT Heavy; Full BRT; Metro-Bus; BHLS
Abstract: The article familiarizes the reader with the concept of Bus Rapid Transit systems as a type of transport that combines the advantages of conventional buses, tramways and urban rail transit systems. For this purpose, the genesis of the idea of BRT systems was presented
and the system functioning in Curitiba, considered to be the progenitor of the concept, was described. In the second part, the advantages
and disadvantages of BRT systems as compared with other means of urban transport were described and diﬀerences between BRT subtypes, including BRT Lite, Heavy and Full BRT were presented. The ﬁnal part of the article was devoted to illustrating the process of expansion
of BRT systems around the world and the development of these systems in selected countries.
Keywords: BRT; BRT Lite; BRT Heavy; Full BRT; Metro-Bus; BHLS

Wzrost udziału podróży odbywanych
za pomocą samochodów osobowych
w podziale podróży miast przyczynia
się do spadku efektywności ich systemów transportowych.
Z problemem tym zmagają się zarówno włodarze oraz planiści jak i
mieszkańcy obszarów miejskich. Jednym z możliwych rozwiązań usprawniających zbiorowy transport miejski
są systemy Bus Rapid Transit, które
obecnie wykorzystywane są na całym
świecie. Dyskusja nad zasadnością ich
wprowadzania oraz funkcjonowania
dotarła również do polskich miast.
Choć obecnie największą popularnością systemy BRT cieszą się w państwach rozwijających się Ameryki Łacińskiej oraz Azji, dzięki swoim zaletom
zyskują na popularności również
w krajach rozwiniętych, w tym w państwach Europy Zachodniej. Wzrost globalnej liczby systemów BRT oraz dalszy

rozwój już istniejących, każe przypuszczać, że w wielu przypadkach systemy
BRT mogą okazać się rodzajem transportu miejskiego bardziej efektywnym
niż rozwiązania szynowe stanowiące
główną konkurencję dla systemów BRT.
Geneza koncepcji BRT
Za protoplastę systemów BRT oraz
wielki sukces idei za nimi stającej uznaje się system, który rozpoczął funkcjonowanie w 1974 r. w Kurytybie, na południu Brazylii. Powstanie systemu BRT
oraz jego dalsza ewolucja, wpisywały
się w plan rozwoju miasta „Curitiba
Master Plan”, który wdrażano od 1968
r. Plan ten stanowił odpowiedź na dynamiczny wzrost liczby mieszkańców
Kurytyby po II wojnie światowej, ze 180
tys. w 1950 r. do 609 tys. w 1970 r.[16],
który wywołał narastające problemy
komunikacyjne oraz „rozlewanie się

miasta”. Za główne cele „Curitiba Master Plan” przyjęto:
• zahamowanie rozlewania się miasta,
• redukcję kongestii na drogach w
śródmieściu,
• zachowanie wartości historycznych i kulturowych miasta,
• stworzenie atrakcyjnego dla podróżnych oraz efektywnego ekonomicznie zbiorowego transportu
miejskiego [9].
Twórca „Curitiba Master Plan”, późniejszy 3-krotny mer Kurytyby Jaime Lerner uważał, że dobrze funkcjonujące
miasto musi być rozwijane w oparciu
o 3 ﬁlary: mobilność („mobility”), równowagę („sustainability”) i więź mieszkańców z miastem („identity”)[10].
Filary te znajdują odzwierciedlenie w
urbanistycznej idei „transit-oriented
development”, która przyświecała rozwojowi Kurytyby. Zarówno 3 czynni-
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Kształtowanie mobilności
ki wskazane przez Jaime Larnera jak
i idea „transit-oriented development”
uwzględniają kluczową rolę, jaką pełni
zbiorowy transport miejski w sprawnym oraz przyjaznym mieszkańcom
funkcjonowaniu miast. Wydajny transport miejski wraz z kontrolowanym
sposobem użytkowania terenów oraz
hierarchizacją struktury dróg stanowiły komplementarne względem siebie
narzędzia pozwalające na efektywny
rozwój Kurytyby.
System BRT funkcjonujący w Kurytybie składa się z 7 korytarzy transportowych, rozchodzących się promieniście od ścisłego centrum miasta
wyłączonego z ruchu samochodów
osobowych. Korytarze te składają się z
centralnie umieszczonych buspasów o
jezdni dwupasmowej przeznaczonych
do poruszania się wyłącznie pojazdów zbiorowego transportu miejskiego, jezdni okalających, obsługujących
zabudowę oraz arterii drogowych o
ruchu jednostronnym. Korytarze te
stanowią nie tylko szkielet systemu
zbiorowego transportu miejskiego,
lecz również wyznaczają osie północ-południe i wschód-zachód, wzdłuż
których postępuje ściśle zaplanowany
rozwój zabudowy miejskiej. Hierarchizacja zabudowy stymuluje popyt na
zbiorowy transport miejski poprzez
intensyﬁkację zabudowy obszarów
miejskich znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie korytarzy systemu
BRT oraz wznoszenie coraz to niższej i
rzadszej zabudowy wraz ze wzrostem
odległości od korytarzy. Działania te
wpisują się w ideę rozwoju miasta postępującego za rozwojem oferty zbiorowego transportu miejskiego, jako
kierunku tańszego i efektywniejszego
od sytuacji odwrotnej [6].
Decyzja władz Kurytyby o realizacji zbiorowego transportu miejskiego
za pomocą systemu BRT wykorzystującego autobusy, a nie rozwiązania
szynowe, pozwoliła na uruchomienie
systemu w relatywnie krótkim czasie
(pierwsze 20 km buspasów zostało
oddane do użytku po 2 latach od zaplanowania) [5], przy niskich kosztach
(3 mln $/km wobec 8-12 mln $/km w
przypadku tramwajów i 50-100 mln/
km w przypadku metra) [7] oraz obsługującego znaczny obszar miasta (do
dziś utworzono 7 korytarzy o łącznej

długości 84 km). Za genezę powstania koncepcji BRT należy uznać więc
chęć stworzenia systemu transportu
miejskiego o wydajności zbliżonej do
rozwiązań szynowych, którego wybudowanie możliwe jest w krótszym czasie oraz pociąga za sobą niższe koszty,
zapewniając jednocześnie wysoką dostępność i jakość obsługi pasażerów.
Twórca systemu BRT funkcjonującego
w Kurytybie Jaime Lerner w jednej ze
swoich publikacji stwierdził, że całe
pokolenie nie może czekać na ukończenie budowy metra, podczas gdy
funkcjonującą sieć naziemną można
stworzyć w ciągu 2 lat [10].
Jak wykazały badania przeprowadzone w 1991 r., 17 lat po wprowadzeniu w życie systemu BRT w Kurytybie, pomimo jednego z najwyższych
wskaźników zmotoryzowania mieszkańców na tle pozostałych miast brazylijskich, 75% mieszkańców miasta
korzystało ze zbiorowego transportu
miejskiego wliczając w to 28% mieszkańców użytkujących wyłącznie samochody osobowe przed rozwojem systemu BRT [2]. Pozwoliło to zmniejszyć
zużycie paliwa przez mieszkańców Kurytyby o 27 mln litrów rocznie, przyczyniając się do osiągnięcia jednego z najniższych wskaźników zanieczyszczenia
powietrza w brazylijskich miastach [8].
Mieszkańcy Kurytyby przeznaczali na
zaspokojenie potrzeb transportowych
10% swoich zarobków, co stanowiło
wartość dwukrotnie niższą względem
reszty kraju [8].
Pozytywne efekty zaobserwowane po wprowadzeniu systemu BRT
przyczyniły się do ich popularyzacji
na całym świecie, głównie na obszarach krajów rozwijających się Ameryki
Łacińskiej oraz Azji, a także pozwoliły
Kurytybie uzyskać miano najbardziej
innowacyjnego miasta w Brazylii [1].
Obecnie Kurytybę zamieszkuje 1,9
mln osób w samym mieście oraz 3,6
mln na obszarze metropolii [15, 16].
Dzięki ﬂocie wysoko pojemnych autobusów oraz odpowiednio wydajnej
infrastrukturze punktowej oraz liniowej
za pośrednictwem buspasów systemu
BRT znajdujących się w głównych korytarzach transportowych codziennie
podróż odbywa 560 tys. pasażerów,
natomiast z uwzględnieniem linii dowozowych 2,2 mln pasażerów [17].

Obsługa pasażerów linii ekspresowych
systemu BRT odbywa się za pomocą
29 dwuprzegubowych autobusów
o długości 28 metrów zdolnych pomieścić 250 pasażerów, 116 dwuprzegubowych autobusów o długości 25
metrów mogących pomieścić od 230
do 250 pasażerów oraz 34 przegubowych autobusów mieszczących 170
pasażerów [17]. W procesie ewolucji
systemu BRT funkcjonującego w Kurytybie wypracowano wiele rozwiązań
zwiększających przepustowość korytarzy transportowych oraz przyczyniających się do poprawy komfortu
podróży. Wszystkie pojazdy oznaczone
są za pomocą kolorów sygnalizujących
rolę jaką pełnią w systemie. Charakterystyczne przystanki w kształcie tuby
stanowią wizytówkę miasta, a także
poprzez rozdzielanie potoków pasażerów wsiadających oraz wysiadających
przyczyniają się do skrócenia czasu postoju pojazdów. Czas ten redukowany
jest także poprzez zrównanie platformy
przystanków z podłogą pojazdów oraz
dystrybucję biletów odbywającą się
przed wejściem do wnętrza pojazdów.
BRT na tle pozostałych środków
transportu miejskiego
W literaturze przedmiotu nie dokonano uniﬁkacji nazewnictwa systemów BRT, ﬁgurują one również pod
nazwami:
• Metro-Bus;
• Surface Metro;
• High-Capacity Bus Systems;
• High-Quality Bus Systems;
• Express Bus Systems;
Systemy BRT funkcjonujące w Europie nazywane są systemami BHLS „Bus
with High Level of Service”, część badaczy uważa jednak, że systemy BHLS nie
dają się wpisać w deﬁnicję systemów
BRT, a więc tworzą oddzielną kategorię. Pozostali uważają, że systemy BHLS
należy uznać za systemy BRT zaadaptowane do warunków i potrzeb europejskich miast.
System BRT jest deﬁniowany, jako
wysokiej jakości system transportu
autobusowego, który oferuje szybkie,
komfortowe i kosztowo efektywne
przewozy w ramach zbiorowego transportu miejskiego dzięki zastosowaniu
odrębnych pasów ruchu, umożliwiają3
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Tab. 1. Podstawowe różnice pomiędzy systemami Full BRT i BRT Lite (na podstawie [4])
Cechy

High-end BRT / Full BRT

Low-end BRT / BRT Lite

Trasy

Wyodrębnione z ruchu ulicznego, dedykowane
wyłącznie dla pojazdów BRT

Wyodrębnione z ruchu ulicznego tylko częściowo

Przystanki

Klimatyzowane pomieszczenia, dostępne wyłącznie
dla podróżnych,
pełniące rolę centrów przesiadkowych.

Najczęściej z wiatą, miejscami siedzącymi,
oświetleniem oraz informacjami dla pasażerów.

Sposoby poboru opłat

Opłaty pobierane przed wejściem do pojazdu, najczęściej za pomocą specjalnych kart elektronicznych.

Tradycyjne formy poboru opłat.

Wykorzystywane
technologie

Elektroniczny system informowania pasażerów w
czasie rzeczywistym, systemy usprawniające ruch pojazdów, systemy poprawiające bezpieczeństwo ruchu
pojazdów oraz podróżnych, automatyczne systemy
„dokowania” pojazdów na przystankach.

Niższy poziom automatyzacji
oraz informatyzacji usług.

cych wysoką częstotliwość oraz prędkość, a także system skupiający uwagę
na odpowiednich instrumentach marketingowych oraz oferujący wysokiej
jakości obsługę klienta [11]. BRT określany jest również, jako szybki rodzaj
transportu łączący w sobie jakość przewozów kolejowych oraz elastyczność
przewozów autobusowych [12].
Zarówno pozostałe nazwy stosowane w odniesieniu do systemów BRT,
jak i przytoczone deﬁnicję przedstawiają, jako głównego konkurenta tych
systemów szynowy transport miejski.
Uwypuklono w nich również główne
zalety systemów BRT przybliżające je
do transportu szynowego, a więc wysoki poziom prędkości eksploatacyjnej,
przepustowości linii i jakości obsługi
pasażerów.
Wraz z powstawaniem kolejnych
systemów BRT na świecie zmianie ulegały idee przyświecające tej koncepcji.
Realia ﬁnansowe, popytowe, topograﬁczne, oraz stosunek władz lokalnych
do zbiorowego transportu miejskiego
i gospodarka przestrzenna niektórych
miast wprowadzających systemy BRT
wymusiły wprowadzanie rozwiązań
kompromisowych, nie w pełni wpisujących się w ścisłe deﬁnicje systemów
BRT. Doprowadziło to do wyodrębnienia się systemów nazywanych High-end lub Full BRT oraz Low-end lub Lite
BRT. Podstawowe różnice występujące
pomiędzy systemami Full BRT i BRT Lite
przedstawiono w tabeli 1.
Podział systemów BRT na systemy
Full BRT oraz BRT Lite utrudnia przedstawienie systemów BRT na tle pozostałych rodzajów transportu miejskiego. Dodatkowo występują systemy
posiadające cechy zarówno systemów
Full BRT, jak i BRT Lite, a więc nie dające się w łatwy sposób przypisać do

żadnej z kategorii. Utrudnienia w precyzyjnym określeniu wad i zalet systemów BRT względem pozostałych
rodzajów transportu miejskiego wynikają z szerokiego spektrum rozwiązań
wykorzystywanych w miejskim transporcie autobusowym oraz różnic w
wykorzystywanym taborze, w stopniu
wyodrębnienia tras, budowie przystanków oraz oferowanej jakości usług
i wykorzystywanych narzędziach marketingowych w poszczególnych systemach BRT. Spektrum rozwiązań wykorzystywanych w miejskim transporcie

autobusowym zostało przedstawione
w tabeli 2. W ujęciu tym systemy BRT
zostały rozdzielone na 3 podkategorie:
BRT Lite, BRT Heavy oraz Full BRT. To
ostatnie rozwiązanie uznano za najbardziej zaawansowane spośród stosowanych w miejskim transporcie autobusowym.
Tabela 3 przedstawia zestawienie
cech systemów BRT względem tramwajów oraz kolei miejskiej. Wynika z
niej, że systemy BRT cechują się najkrótszym czasem budowy oraz prędkością
maksymalną zbliżoną do transportu
szynowego. Pomimo zdecydowanie
niższej pojemności maksymalnej pojazdów BRT dzięki wyższej częstotliwości odjazdów możliwe jest osiągnięcie
przepustowości linii porównywalnej z
szynowym transportem miejskim.
Za niekwestionowaną zaletę systemów BRT uznaje się koszt ich budowy,
który szacuje się jako niższy od 4 do
20 razy względem kosztu budowy linii
tramwajowych oraz od 10 do 100 razy
niższy względem kolei miejskiej [4]. Z
uwagi na duże spektrum różnic pomiędzy poszczególnymi systemami BRT

Tab. 2. Spektrum rozwiązań wykorzystywanych w miejskim transporcie autobusowym (na podstawie [3])
Rodzaj przewozów autobusowych

Nieuregulowane usługi przewozów autobusowych

Autobusy konwencjonalne

Autobusy konwencjonalne wykorzystujące Buspasy

BRT-Lite

BRT Heavy

Cechy
Brak regularnych usług
Usługi oparte o model taxi
Niska jakość obsługi klienta
Tabor stary i mało pojemny
Operator publiczny lub prywatny
Przeważnie subsydiowane
Opłaty pobierane w pojeździe
Przystanki z samym oznaczeniem lub prostą wiatą
Standardowy tabor autobusowy
Wyznaczone pasy ruchu
Opłaty pobierane w pojeździe
Proste wiaty przystankowe
Standardowy tabor autobusowy
Priorytetyzacja ruchu autobusowego w ruchu miejskim
Brak wyznaczonych buspasów
Skrócony czas podróży
Wiaty przystankowe o podwyższonym komforcie
Ekologiczny tabor
Identyfikacja marketingowa sieci
Wyznaczone Buspasy
Opłaty pobierane poza pojazdem
Przystanki o podwyższonym komforcie
Ekologiczny tabor
Identyfikacja marketingowa sieci

Jakość usług porównywalna z koleją
Integracja sieci z korytarzami transportowymi
Wysokiej jakości „stacje przystankowe” dostępne wyłącznie dla podróżnych
Opłaty pobierane poza pojazdem
Full BRT
Usługi transportowe o wysokiej prędkości i częstotliwości
Nowoczesny, ekologiczny tabor
Identyfikacja marketingowa sieci
Podwyższony standard obsługi klienta
Źródło: Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd Edition, Institute for Transportation and Development Policy, Nowy
York 2007, s. 12.
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Tab. 3. Porównanie systemów BRT z tramwajami i koleją miejską (na podstawie [4])
Cecha

BRT

Tramwaj

Kolej miejska

Wydzielenie tras z ruchu
ulicznego

Całkowite lub częściowe

Całkowite lub częściowe

Całkowite

Nawierzchnia trasy

Bruk, asfalt

Tory

Tory

Napęd

Spalinowy

Elektryczny

Elektryczny

Czas budowy [lata]

1-2

2-3

4-10

Maksymalna pojemność
pojazdu [wagonu]

160-270

500-900 [170-280]

1000-2400 [240-320]

Minimalny czas dzielący odjazd
kolejnego pojazdu ze stacji
[sekundy]

12-30

75-150

120-150

Maksymalna przepustowość
linii [liczba pasażerów w
jednym kierunku \ h]

5000-45000

12000-27000

40000-72000

Maksymalna prędkość [km \ h]

60-70

60-80

70-100

niezwykle trudno oszacować ich koszt
przeciętny. Wśród systemów najwyższej jakości, oznaczonych jako systemy
złote, koszt budowy infrastruktury wahał się od 26,5 mln dolarów za km w
przypadku systemu wybudowanego w
2000 r. w Bogocie, do 0,5 mln dolarów
za km w przypadku systemu wybudowanego w 2015 r. w Yichang [13, 14].
Rozwój BRT na świecie
Obecnie systemy BRT wykorzystywane są w 206 miastach na świecie [13].
Największą popularność zyskały na
terenie Ameryki Południowej. Na kontynencie tym systemy BRT funkcjonują
w 67 miastach w 13 państwach. Ameryka Łacińska jest również liderem pod
względem liczby oraz długości tras
systemów BRT. Dane te zostały przedstawione w tabeli 4. Ewolucję liczby

państw korzystających z systemów BRT
przedstawia rysunek 1. Wynika z niego,
że systemy BRT zaczęły zyskiwać na
popularności na początku XXI wieku,
najszybszy wzrost liczby nowych systemów BRT przypada na lata 2006, 2008,
2010 oraz 2013. W latach 2006 - 2010
najszybciej przyrastała także globalna
długość korytarzy systemów BRT, która w 2015 r. wyniosła niemal 5400 km.
Ewolucję długości korytarzy BRT na
świecie przedstawia rysunek 2.
Systemy BRT znajdujące się w Ameryce Południowej liczbowo stanowią
ok. 32% wszystkich systemów na świecie, obsługując ok. 61% pasażerów, tj.
ponad 20 mln pasażerów dziennie (Rys.
3). To właśnie w kolumbijskim mieście
w Bogocie znajduje się najbardziej
wydajny system BRT na świecie odznaczony złotą nagrodą przez Institute
for Transportation and Development

Tab. 4. Systemy BRT na poszczególnych kontynentach w 2015 r. (opracowanie własne na podstawie [13])
Cecha

Ameryka
Południowa

Azja

Europa

Ameryka
Północna

Australia i
Oceania

Afryka

Liczba państw

13

11

14

2

2

2

Liczba miast

67

42

59

29

6

3

Liczba tras

209

81

72

49

8

4

Długość tras [km]

1 813

1 490

951

919

96

83

!

!(

Policy. Instytut ten utworzył jednolite
miary umożliwiające ocenę zróżnicowanych systemów BRT funkcjonujących na świecie. W ramach instytutu
powołany został komitet nadający
poszczególnym systemom ocenę: złotą, srebrną, brązową lub „Basic BRT”, a
także oceniający systemy, jako niespełniające norm, określane jako „Non-BRT”.
Obecnie zaledwie 4 systemy posiadają
ocenę złotą, 10 systemów posiada ocenę srebrną, 15 systemów posiada ocenę brązową oraz 6 systemów zostało
ocenionych, jako „Basic BRT” [14].
Poza Ameryką Południową systemy
BRT cieszą się dużym powodzeniem
w Azji. Na kontynencie tym istnieją 42
systemy BRT przewożące dziennie ponad 9 mln pasażerów (Rys. 3). Spośród
azjatyckich systemów 2 zostały ocenione jako złote, 3 jako srebrne i 11 jako
brązowe [14]. Oznacza to, że na terenie
Azji znajduje się 16 z pośród 29 systemów uhonorowanych odznaczeniem
od złotego do brązowego, tym samym
azjatyckie systemy BRT należą do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie. W samych Chinach
dziennie z systemów BRT korzysta niemal 4,5 mln pasażerów (Rys. 5). Czyni
to z Chin drugie państwo po Brazylii z
najbardziej rozwiniętą siecią systemów
BRT na świecie pod względem liczby
obsługiwanych pasażerów.
Pomimo iż systemy BRT we Francji,
Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej
Brytanii pod względem liczebności stanowią ponad jedna czwartą wszystkich
systemów BRT na świecie, to obsługują one zaledwie ok. 1,1 mln pasażerów
dziennie (ok. 3% światowego popytu na systemy BRT). Oznacza to, że w
państwach rozwiniętych dominującą
formą zbiorowego transportu miejskiego wykorzystywanego na trasach
o wysokim poziomie popytu pozo#
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1. Ewolucja liczby miast korzystających z systemów BRT w latach 1986-2016 [13]
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5. Dzienna liczba pasażerów systemów BRT w wybranych państwach w 2015 r.
(opracowanie własne na podstawie [13])

staje transport szynowy, w szczególności metro, kolej miejska oraz szybki
tramwaj. Dzienną liczbę pasażerów w
odniesieniu do liczby systemów BRT
w wybranych państwach przedstawia
rysunek 5.
Podsumowanie
Postępująca urbanizacja pociąga za
sobą narastające problemy transportowe miast. Przez wiele lat szynowy
transport miejski był postrzegany
jako jedyny, oferujący jakość i przepustowość wystarczającą do obsługi
transportowej obszarów o wysokim
stopniu zurbanizowania. Systemy BRT
dzięki swoim cechom, takim jak niezależności od ruchu ulicznego, niższym
kosztom budowy oraz utrzymania,
wysokiej przepustowości tras, a także
większej elastyczności w porównaniu
z transportem szynowym pozwalają w
wielu przypadkach zapewnić realizację
potrzeb transportowych na poziomie
tego transportu. Przedstawione zalety
BRT, a także krótszy czas potrzebny na
sﬁnalizowanie inwestycji oraz możliwość późniejszej przebudowy korytarzy na liniową infrastrukturę szynową
powinny przyczyniać się do dalszej
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popularyzacji systemów BRT na całym
świecie.
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Streszczenie: W artykule opisany jest wpływ czynników związanych z pracą akumulatorów trakcyjnych na ich parametry, a co za tym idzie
na eksploatację autobusu nimi zasilanego. Autor we wstępie wskazał zalety transportu opartego na pojazdach z napędem elektrycznym,
które przyczyniają się do jego rozwoju. Stwierdził także, że większość wad autobusów elektrycznych związana jest z zastosowanymi w nich
akumulatorami. Przedstawione zostały najpopularniejsze typy zasobników energii stosowanych w autobusach elektrycznych. W dalszej części artykułu wymieniony został szereg czynników wraz z ich wpływem na eksploatacje akumulatora. Opisane zostały m.in. temperatura, liczba cykli, głębokość rozładowania, czy prąd pracy. Problemy wynikające z zastosowania akumulatorów litowo-jonowych można ograniczyć
w poprzez właściwy dobór jego typu poprzedzony analizą jego przyszłych warunków pracy.
Słowa kluczowe: Pakiet trakcyjny; Napęd elektryczny
Abstract: This paper described the impact of the traction batteries operating conditions on their parameters and the operation of the electric bus. The author in introduction pointed out the advantages of transport based on vehicles with electric drive. He also said that most of
the electric buses disadvantages is related to the batteries. The most popular types of energy storage devices used in electric buses have
been presented. The rest of this paper is mentioned a number of factors and their impact on the battery exploitation. Are described, among
others, temperature, number of cycles, depth of discharge, the operating current. Problems arising from the use of lithium-ion batteries can
be reduced by proper selection of its type preceded by an analysis of its future operating conditions.
Keywords: Package traction; Electric drive

Rozwój transportu publicznego opartego na wykorzystaniu autobusów
elektrycznych stał się faktem, wzrost
tego rynku ocenia się go na około
19% rocznie [1]. Za takim scenariuszem przemawia kilka czynników.
Pierwszym z nich są zalety wynikające wycofania się z autobusów spalinowych, a co za tym idzie przeniesienie produkcji zanieczyszczeń z gęsto
zaludnionych miast poza nie. Należy
przy tym zwrócić uwagę, że elektrownie węglowe wyposażone są w
bardzo sprawne układy oczyszczania
spalin kominowych, co skutkuje ich
niewielkim negatywnym wpływem
na środowisko. Kolejną zaletą środków elektrycznego transportu miejskiego jest ich cicha praca, co w przypadku ciasno zabudowanych ulic o
dużym natężeniu ruchu jest istotnym

parametrem. Istotny jest także niższy
nawet trzykrotnie koszt, przejechania 1 km przez autobus elektryczny
w porównaniu do spalinowego. Ten
parametr poprawiają zastosowane obecnie w tego typu pojazdach
układy odzysku energii hamowania.
Niestety transport z wykorzystaniem
pojazdów elektrycznych nie jest pozbawiony wad. Właściwie wszystkie
z nich związane są z zastosowaniem
baterii chemicznych jaki magazynu
energii. Ze względu na wysoki koszt
akumulatorów oraz ich znaczną wagę
i objętość stanowią one istotne ograniczenie zasięgu autobusu elektrycznego w porównaniu ze spalinowym.
Dodatkowo wymagają infrastruktury
do ładowania w wyznaczonych miejscach trasy. Infrastruktura ta może
wpływać niekorzystnie na miejskie

sieci rozdzielcze, co również wymaga
analiz na etapie inwestycji. Akumulatory trakcyjne jako element autobusu
stanowiący przeszło 30 % jego wartości są przedmiotem wielu analiz w
zakresie ich właściwej eksploatacji.
Przedmiotem niniejszego artykułu
będzie przegląd warunków pracy
akumulatorów trakcyjnych w odniesieniu do ich eksploatacji w autobusach elektrycznych.
Typy akumulatorów
wykorzystywane w pojazdach
elektrycznych
Najczęściej wykorzystywanym w
pojazdach elektrycznych typem magazynu energii są pakiety oparte na
grupie ogniw litowo - jonowych. Wykorzystanie litu jest uzasadnione jego:
7
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•

najwyższą elektrododatnością na
poziomie 4 V,
• wysoką gęstością energii na poziomie 200 Wh/kg, 400 Wh/L.
• szerokim zakresem temperatur
pracy podawanym najczęściej w
zakresie -40 +60 °C
• wysoką gęstością mocy i energii,
• długimi czasami pracy kalendarzowej
• dużą liczbą cykli pracy.
Wspólna cechą grupy akumulatorów litowo - jonowych jest ich budowa oparta na elektrodzie dodatniej
z tlenków metali zawierających lit,
elektrodzie ujemnej z porowatego
węgla oraz elektrolicie zawierającym
sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników.
To właśnie różnice w składzie wymienionych elementów decydują o
właściwościach użytkowych i eksploatacyjnych konkretnej technologii.
Obecnie najczęściej wykorzystywane
są akumulatory oparte na następujących związkach LiNiCoAIO2 (NCA), LiNiMnCoO2 (NMC), LiFePO4 (LFP) oraz
Li4Ti5O12 (LTO).
Przykładem ogniwa wykorzystującego związki LiNiCoAIO2 jest bardzo
popularny Panasonic NCR18650B.
Ogniwo to zostało docenione przez
ﬁrmę Tesla i jest wykorzystywane w
ich pojazdach. Charakteryzuje się
bardzo wysoką energią właściwą
243 Wh/kg i gęstością energii 676
Wh/L. Takie parametry pozwalają na
budowanie pakietów trakcyjnych o
stosunkowo niewielkim rozmiarze
i dużej pojemności. Dodatkowym
bardzo istotnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem
cena na poziomie 200 $/kWh. Niestety jest ich ograniczona liczba cykli, jak
podaje producent do około 500 przy
100 rozładowywaniu. Na szczęście
odpowiednio dobierając pojemność
i reżim pracy można ten parametr
znacznie wydłużyć osiągając 5 letnie
okresy eksploatacji pomiędzy wymianami.
Drugim bardzo popularnym typem akumulatorów są te oparte na
ogniwach wykorzysujących związek
LiFePO4. Znajdują się one w ofercie
m.in. ﬁrmy A123. Akumulatory skła-

dające się z takich ogniw montowane
są w polskich i zagranicznych autobusach elektrycznych. W tym przypadku
energia właściwą jest na poziomie
131 Wh/kg, natomiast gęstość energii to 247 Wh/L. Jak można zauważyć
pakiety wykonane z ogniw w tej technologii są przeszło dwukrotnie większe i cięższe przy tej samej pojemności w stosunku do prezentowanego
wcześniej Panasonica. Jednak ich zastosowanie jest uzasadnione dopuszczalnym przez producenta wysokim
prądem ładowania wynoszącym 4C
oraz wielokrotnie większą wytrzymałością na zrealizowane cykle pracy.
Cena akumulatorów LFP obecnie
kształtuje się na poziomie około 450
$/kWh.
Kolejnym typem akumulatorów
stosowanych w transporcie są te
oparte na ogniwach wykorzystujących związek LiNiMnCoO2. Zastosowanie związku niklu umożliwiło
osiągnięcie wysokiej energii właściwej na poziomie 250 Wh/kg , kobalt
natomiast ustabilizował ogniwo mechanicznie i zapewnił niską rezystancje wewnętrzną. Gęstość energii tego
ogniwa wynosi 550 Wh/l. Jak widać
jest to technologia, która swoimi parametrami energetycznymi doskonale nadaje się do zastosowania w
transporcie. Dodatkowo jej żywotność liczona jest na od 4000 do 10000
cykli w zależności od głębokości rozładowania dla najnowocześniejszych
przedstawicieli tego typu akumulatorów. Cena niestety jest na dość wysokim poziomie i wynosi około 800 $/
kWh.
Ostatni typ akumulatorów, który
coraz częściej jest wykorzystywany
w autobusach elektrycznych to LTO
czyli zawierające związek Li4Ti5O12.
Właśnie autobusy są najlepiej pasującą aplikacją tej technologii ze względu na dużą ilość dostępnego w nich

miejsca. W przypadku baterii LTO jest
ono niezbędne ponieważ ich energia
właściwą jest na poziomie 80 Wh/
kg, natomiast gęstość energii to 150
Wh/L. Jak widać przy takich parametrach dla zapewnienia wymaganej
trakcyjnie pojemności akumulatora
konieczne jest przygotowanie odpowiednio dużej przestrzeni na jego
montaż. W tym przypadku największą
zaleta w znacznym stopni rekompensująca wady tej technologii jest liczba
cykli w połączeniu z dużymi prądami pracy zarówno dla ładowania jak
i rozładowania. Producent podaje, że
istnieje możliwość ładowania ogniw
prądem nawet 8C. Cena akumulatorów LTO obecnie kształtuje się na
poziomie około 900 $/kWh wzwyż w
zależności od producenta.
Wpływ warunków klimatycznych
na eksploatację autobusów z
napędem elektrycznym
Wszyscy producenci akumulatorów
litowo – jonowych uzależniają parametry pracy od ich temperatury.
Ograniczenia te związane są zarówno
z prądem ładowania jak i rozładowania. W tabeli 1 przedstawione są zakresy takie przykładowe zakresy/
Zazwyczaj istnieje również zależności między temperaturą baterii i
dopuszczalnym prądem ładowania.
Przykładowo dla akumulatorów LFP
został ona zaprezentowana na rysunku nr 1.
Jak można zauważyć w tabeli 1
zakresy temperatur dla prądów ładowania i rozładowania nie pokrywają
się. Oznacza to, że proces ładowania
jest bardziej wymagający elektrochemicznie i stąd wyższe parametry
temperaturowe konieczne do jego
realizacji. Dodatkowo na rysunku 1
przedstawiona jest zależność natężenia prądu ładowania w zakresie

Tab. 1. Przykładowe zakresy temperatur pracy akumulatorów dla rozładowania i ładowania
Typ ogniwa

Zakres temperatur pracy (rozładowanie)

Zakres temperatur dla ładowania

NCA

-20 ÷ +60 °C [3]

-0 ÷ +45 °C [3]

NMC

-20 ÷ +60 °C [3]

-0 ÷ +45 °C [3]

LFP

-30 ÷ +55 °C[2]

-20 ÷ +55 °C [2]

LTO

-30 ÷ +60 °C [2]

-20 ÷ +45 °C [3]
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1. Przykładowa zależność prądu ładowania od temperatury ogniwa [2]

akceptowalnych temperatur dla tego
procesu. Można zauważyć, że dla najniższych temperatur prądy te są również najniższe. Przedkłada się to na
dłuższe czasy ładowania. Konsekwencja tego może być przykładowo taka,
że pomimo tego, że autobus posiada
akumulatory umożliwiające szybkie
ładowanie, to temperatura nie pozwoli tego parametru wykorzystać. To
natomiast może wpłynąć na opóźnienia w realizacji cyklu przewozowego.
Tego typu sytuacja może również
zaistnieć w przypadku, gdy temperatura pakietu jest zbyt wysoka,
wówczas prąd ładowania jest odpowiednio obniżany. Ma to na celu
ograniczenie dalszego podgrzewania
akumulatora.
Kolejna zależnością, którą należy
wziąć pod uwagę jest wpływ temperatury na dostępną pojemność
akumulatora. Niestety nawet w dozwolonym przez producenta zakresie temperatur to zjawisko istnieje, a
związane jest ze wzrostem rezystancji wewnętrznej ogniwa wraz z jego
ochładzaniem. Na rysunku 2 została
przedstawiona taka przykładowa zależność, jak widać ubytek dostępnej
pojemności w funkcji temperatury
ogniwa wyniósł ponad 35%. Istnieją
technologie gdzie ten ubytek może
przekroczyć nawet 50% w dopuszczonym przez producenta zakresie
temperatur.
Praca akumulatorów w zbyt niskiej
i zbyt wysokiej temperaturze przyczynia się do jego szybszego zużycia.
Najbardziej polecana jest ich eksploatacja w temperaturze możliwe zbliżonej do 20-25 °C.
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2. Zależność dostępnej pojemności od temperatury ogniwa [4]

By przeciwdziałać opisanym powyżej sytuacjom możliwe jest zintegrowanie pakietów z pasywnymi lub
aktywnymi układami kondycjonowania termicznego. W zależności od potrzeb może być to układ grzania, chłodzenia lub oba naraz. W zależności od
charakterystyki takiego systemu wykorzystuje się w nim podgrzewane/
chłodzone, wentylację zewnętrznym
powietrzem lub grzanie i chłodzenie
za pośrednictwem cieczy.
Poza dość oczywistą funkcjonalnością polegającą na ochronie pakietu
przed przegrzaniem i nadmiernym
wychłodzeniem, układy kondycjonowania termicznego mają za zadanie
możliwie wyrównać temperaturę w
jego wnętrzu. Jest to istotne o tyle,
że ogniwa pracujące w różnych temperaturach różnią się charakterystykami eksploatacyjnymi, co było już
poruszone w tej publikacji. Tego typu
różnice w ramach jednego pakietu
mogą wpływać na szybsze jego zużycie oraz ograniczać funkcjonalność
eksploatacyjną.
Wpływ cykli pracy na eksploatację
autobusów z napędem
elektrycznym
Kolejnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest wpływ charakterystyki
obciążenia akumulatora spowodowanego jego cyklem pracy na jego
eksploatację. Dotyczy to zarówno
czasu realizacji zadania transportowego jak i ładowania akumulatorów
na krańcu czy zajezdni. Oba tryby pracy mają wpływ na czas życia akumulatora oraz jego dostępną pojemność.

Dla akumulatorów trakcyjnych
oraz większy nacisk kładzie się na ich
szybkie. Jest to związane z krótkimi
czasami postoju na krańcach, maksymalizacją wykorzystania ﬂoty autobusów oraz ograniczeniem pojemności
baterii, za czym idzie kosztu, na rzecz
jej częstszego doładowywania. Należy jednak wziąć pod uwagę negatywne skutki, które mogą wystąpić w
związku ze stosowaniem szybkiego
ładowania, a są to:
• ograniczenie poziomu naładowania,
• szybsze zużycie,
• wzrost temperatury pakietu.
Przykładowa zależność pomiędzy
natężeniem prądu ładowania, a stopniem naładowania ogniwa o pojemności nominalnej 1200 mAh została
przedstawiona na rysunku nr 3. Oczywiście poziomy te będą różnić się w
zależności od typu akumulatora litowo -jonowego, jednak to zjawisko zawsze występuje. Jedynym sposobem
by uzyskać pełną pojemność pracy
jest przejście z ładowania stałoprądowego określanego jako CC (Continuous Current) na ładowanie stałym napięciem CV (Continuous Voltage) [5].
Producenci akumulatorów zazwyczaj w kartach katalogowych produktów podają jakie są osiągalne poziomy naładowania dla poszczególnych
natężeń prądów ładowania. Parametr
ten należy uwzględnić przy planowaniu eksploatacji autobusów elektrycznych na poszczególnych trasach.
Należy wziąć pod uwagę zarówno zużycie energii spowodowane wykonywaniem zadania transportowego jak
i możliwe na krańcu uzupełnienie tej
energii związane z mocą ładowarki,
9
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3. Zależność pomiędzy natężeniem prądu ładowania, a stopniem naładowania ogniwa o pojemności nominalnej 1200 mAh

dopuszczalnymi prądami akumulatora oraz czasem postoju.
Również ważnym aspektem eksploatacji baterii jest przebieg prądu
podczas pracy. Taka przykładowa charakterystyka uwzględniająca odzysk
energii pochodzącej z hamowania
pojazdu została zaprezentowana na
rysunku nr 4. Mamy więc do czynienia
z rozładowaniem i ładowaniem pojazdu w czasie jazdy. Takie niewielkie
zmiany kierunku przepływu energii w

Nowy Moderus Gamma będzie woził
poznaniaków

mini przegląd komunikacyjny

Kurier Kolejowy / Urząd Miasta Poznania,
23.11.2016
Innowacyjny, energooszczędny i w pełni niskopodłogowy. Taki jest Moderus Gamma - najnowszy tramwaj wyprodukowany przez Modertrans Poznań. Do tej pory, istniejący od 11
lat, Modertrans miał w swojej ofercie tramwaje
jednoczłonowe i wysokopodłogowe Alfa oraz
trójczłonowe i częściowo niskopodłogowe
Beta. Pojazdy wyprodukowane przez spółkę,
której głównym udziałowcem jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu,
można spotkać m.in. na torach Gdańska, Poznania, Elbląga, Szczecina, Wrocławia i aglomeracji śląskiej. Innowacyjny Moderus Gamma
wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte
przez producenta podczas realizacji wcześniejszych projektów. Ma 32 metry długości i może
pomieścić 244 pasażerów. Do ich dyspozycji
są 63 stałe i 3 rozkładane miejsca siedzące. To
tramwaj w pełni niskopodłogowy. Płaską podłogę w obszarze wózków osiągnięto dzięki
rezygnacji z klasycznych osi. Zamontowano
układ poziomujący, mający za zadanie utrzymanie stałej wysokości podłogi, niezależnie od
obciążenia pojazdu. Tramwaj wyposażono także w kondensatory, magazynujące energię odzyskaną z sieci podczas hamowania. Szczególną uwagę zwrócono na elementy ułatwiające
podróż pasażerom: ergonomiczne poręcze, intercomy do kontaktu z motorniczym, ładowarki USB oraz w pełni klimatyzowaną przestrzeń
pasażerską. (...)

9:2;

4. Przykładowy przebieg prądu pracy akumulatora trakcyjnego, dodatnie
wartości oznaczają hamowanie z odzyskiem energii

baterii zwane są mikrocyklami i mogą
wpływać na jej czas życia. Niestety
informacje na temat tego typu pracy
nie są podawane przez producentów.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność analizy ich wpływu na czas życia
akumulatora należy przeprowadzić
dodatkowe badania laboratoryjne w
celu pozyskania brakujących danych
i zależności.
Typ i pojemność baterii powinna
być dobierana także ze względu na
głębokość rozładowania. Jest to istotne ponieważ istnieje zależność pomiędzy głębokością ich rozładowywania, a utratą pojemności mierzoną
liczbą cykli pracy. Przykładowo dla
akumulatora LiFePo4 [6] jest to odpowiednio
• 80% DoD 2500 cykli,
• 70% DoD 3000 cykli,
• 50% DoD 5000 cykli.
Dlatego należy zwracać uwagę wybierając typ akumulatora dla jakiej
głębokości rozładowania ( ang. Deep
of Discharge, skrót DoD) podawana
jest żywotność baterii w odniesieniu
do liczby jej cykli pracy.
Podsumowanie
W powyższym artykule przedstawione zostały wybrane podstawowe
warunki pracy litowo-jonowych pakietów trakcyjnych na ich eksploatacje. Jak można zauważyć problematyka jest złożona. W przypadku doboru
akumulatora do autobusu elektrycznego wymagana jest szczegółowa
analiza wielu czynników takich jak:
typ zastosowanych ogniw chemicznych, prądy ładowania, charakterystyka trasy (długość, obciążenie linii

rozmieszczenie krańców z punktami
ładowania i czas postoju na takich),
głębokość rozładowania, temperatura pracy wynikająca z pór roku na
danym terenie i ewentualne dodanie układu klimatyzacji i ogrzewania.
Prawidłowy dobór akumulatora i jego
właściwa eksploatacja pozwalają wydłużyć jego czas pracy pomiędzy koniecznymi wymianami tym samym
zmniejszając koszt eksploatacji autobusu elektrycznego.
Projekt ﬁnansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA – NET
TRANSPORT; ERA-NET-TRANSPORT-III/5/2014.
Materiały źródłowe
[1] ]Projekt eBus Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego, http://www.
mr.gov.pl/media/20967/eBus_
MJE.pdf
[2] ]A123 Systems ALM 12V7 User’s
Guide 406017-001 Rev 06 April 24,
2012
[3] ]Lithium-ion Battery Overview
(PDF). Lighting Global (May 2012,
Issue 10).
[4] ]Panasonic
Datasheet
for
NCR18650b 3400 mAh wersja
13.11 R1
[5] ]A. Al-Haj Hussein and I. Batarseh,
"A Review of Charging Algorithms
for Nickel and Lithium Battery
Chargers," in IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 60, no.
3, pp. 830-838, March 2011.
[6] ]Victron Energy Datasheet 12,8
Volt Lithium-Iron-Phosphate Batteries Victron Energy
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Streszczenie: We wstępie artykułu opisano pojęcie integracji, w tym integracji taryfowej. Na podstawie analizy wyników dostępnych badań
preferencji podróżnych wyciągnięto wnioski co do znaczenia integracji taryfowej dla efektywnego wykorzystania transportu publicznego.
Wymieniono rodzaje systemów taryfowych oraz opisano po cztery przykładowe zintegrowane systemy taryfowe w Polsce i zagraniczne. W
podsumowaniu przedstawiono najważniejsze wnioski płynące z porównania poszczególnych rozwiązań taryfowych.
Słowa kluczowe: System transportowy; Transport publiczny; Transport zintegrowany
Abstract: At the beginning, the idea of integrated tariﬀ system in public transport as a part of integrated transport system is described.
Based on a short review of studies on the preferences of passengers, which was made in Poland, the importance of tariﬀ systems integration
is explained, especially for the eﬀective use of means of transport. Then four examples of tariﬀ systems from Poland, and four from abroad
are presented with an indication of strengths and weaknesses. As a conclusion from the analysis, main problems with integration of tariﬀ
systems in Poland are listed.
Keywords: Transport System; Public Transport; Integrated Transport

Pod pojęciem integracji rozumie się
proces tworzenia się całości z części
[11], lub inaczej, proces tworzenia
się całości z drobnych cząstek [10].
Według różnych deﬁnicji system jest
to układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie
uporządkowaną całość [11], skoordynowany układ elementów [10], zbiór
elementów i zachodzących miedzy
nimi relacji [5]. Z przytoczonych deﬁnicji powinno wynikać zrozumienie
czym powinien być zintegrowany
system transportu pasażerskiego.
Elementami tego systemu są z jednej strony infrastruktura oraz pojazdy różnych rodzajów transportu, z
drugiej strony szeroko rozumiana organizacja procesów przewozowych
dla tych środków transportu, w skład
której wchodzą również elementy takie jak rozkład jazdy oraz taryfa opłat.
Tworzenie zintegrowanego systemu
transportowego polega więc na logicznym powiązaniu wyżej wymie-

nionych elementów tak, aby w sposób możliwie najbardziej efektywny
wykonywać procesy przewozowe
osób.
Integracja systemu transportowego powinna dokonywać się na
dwóch płaszczyznach jednocześnie: technicznej i organizacyjnej.
Pod względem technicznym jest to
przede wszystkim tworzenie wspólnych przystanków dla różnych środków transportu, czy też wygodnych
węzłów przesiadkowych. Pod względem organizacyjnym są to koordynacja rozkładów jazdy w ramach jednej
gałęzi transportu, jak i pomiędzy gałęziami transportu (skomunikowania)
oraz tworzenie wspólnego systemu
taryfowego, o którym jest mowa w
dalszej części artykułu.
Znaczenie integracji taryfowej
Wagę zagadnienia, jakim jest tworzenie zintegrowanych systemów ta-

ryfowych podkreślają wyniki badań
preferencji pasażerów przeprowadzane w różnych miastach na terenie
Polski, z których można wnioskować,
że koszt podróży jest bardzo ważnym
czynnikiem decydującym o wyborze
środka transportu.
Przykładowo, 76,7% (najważniejszy
czynnik) przebadanych respondentów w Mławie [1] stwierdziło, że do
częstszego korzystania z transportu
publicznego zachęciłaby ich niższa
cena biletu. W aglomeracji bydgosko-toruńskiej wśród osób posiadających
samochód jako drugi co do ważności
czynnik skłaniający do korzystania z
transportu publicznego (17% odpowiedzi) wskazano niższy koszt podróży niż samochodem. Badania dla
miasta Olsztyna [3] pokazały, iż koszt
biletu jest głównym (oprócz nieposiadania samochodu) czynnikiem zachęcającym do korzystania z komunikacji miejskiej, na co wskazało 23%
ankietowanych. Z kolei w przypadku
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badań przeprowadzonych w ramach
opracowywania tzw. Planu transportowego dla Rzeszowa [6] oraz Gdyni
[7] najważniejszymi postulatami są
bezpośredniość i punktualność. Te
dwa postulaty są również związane
z taryfą opłat. Oprócz przyzwyczajeń rolę w tym przypadku może odgrywać również związek przesiadek
i opóźnień z kosztem podróży. w
przypadku konieczności przesiadek
wydłuża się czas podróży, co ma znaczenie w przypadku taryfy czasowej,
natomiast w przypadku taryfy strefowej, która oferuje bilety jednoprzejazdowe, przesiadka oznacza konieczność kasowania nowego biletu.
Powyższe przykłady pokazują, że
kształt taryfy opłat za przewozy jest
czynnikiem, który może decydować o
stopniu korzystania z transportu publicznego. Zachęcenie jak największej
liczby użytkowników do korzystania
z transportu zbiorowego zwiększa
efektywność jego wykorzystania,
mając na względzie fakt, iż koszt uruchomienia pociągu lub tramwaju jest
bardzo zbliżony, niezależnie od tego,
czy podróżuje nim kilka, czy kilkadziesiąt osób.
Rodzaje systemów taryfowych
Podstawowa klasyﬁkacja rodzajów taryf obejmuje [12]:
- taryfę jednolitą,
- taryfę odcinkową (sekcyjną),
- taryfę strefową.
Taryfa jednolita charakteryzuje się
jednakową opłatą za przejazd, niezależnie od przebytej odległości, najczęściej tym samym środkiem transportu bez przesiadki. Zmiana środka
transportu skutkuje koniecznością
nabycia kolejnego biletu, efektem
czego mogą być postulaty pasażerów dotyczące jak największej liczy
bezpośrednich połączeń. Taryfa ta
zniechęca również do korzystania z
transportu publicznego na krótkich
odcinkach, na których jednolita opłata jest wysoka w stosunku do pokonywanego dystansu.
Taryfa odcinkowa (sekcyjna) zakłada podział trasy na określoną liczbę
odcinków – sekcji [12]. Sekcje mogą

być wydzielane na podstawie liczby
kilometrów, liczby przystanków, czy
też czasu przejazdu.
Taryfa strefowa (obszarowa) polega
na podziale obsługiwanego obszaru na określone części będące jego
strefami. Strefy te mogą mieć różny
rozmiar i kształt. Na podstawie wiedzy o systemach występujących w
praktyce można stwierdzić, że strefy
mogą mieć stanowić układ koncentryczny i mieć kształt pierścieni (bądź
ich części), bądź stanowić układ „policentryczny”, bez wyraźnej strefy centralnej.
Podstawowa wiedza na temat rodzajów taryf ułatwia analizowanie
praktycznych przykładów, gdyż okazuje się, że najczęstszym przypadkiem są taryfy mieszane.
Integracja taryfowa w Polsce zarys problemu, przykłady
W Polsce nie funkcjonuje ani jeden
przykład zintegrowanego systemu
transportowego, który obejmowałby
swoim zakresem transport kolejowy oraz transport autobusowy (inny
niż transport miejski). Co więcej
sam transport kolejowy nie posiada
zintegrowanego systemu taryfowego, a opłata za bilet nie jest ustalana
bezpośrednio przez organizatora
przewozów i zależy od przewoźnika,
z którego usług korzysta pasażer. Co
ciekawe w przypadku spółki PKP Intercity poprzez kanał internetowy nie
jest możliwy zakup jednego biletu na
połączenie z przesiadką pomiędzy
pociągami tej samej kategorii tego
przewoźnika, co jest przykładem
skrajnie niekorzystnej taryfy opłat
(pasażer korzystający z kanału internetowego dystrybucji biletów może
zasugerować się, iż nie ma innej możliwości, a na wertowanie wielostronicowych i często nieprzystępnych
przepisów taryfowych nie posiada
czasu).
Podkreślić należy, iż nie powinno
się utożsamiać danego kanału dystrybucji z możliwością bądź niemożliwością integracji ofert taryfowych,
gdyż nawet najbardziej innowacyjne i
nowoczesne rozwiązanie techniczne

będzie bezużyteczne bez odpowiednich rozwiązań prawno-organizacyjnych, patrząc zaś z drugiej strony,
integracja taryfowa może funkcjonować bez skomplikowanych i zaawansowanych narzędzi informatycznych,
zatem nie one stanowią barierę do
wprowadzenia zintegrowanej oferty.
Z dostępnych współcześnie narzędzi
informatycznych należy korzystać,
jako, że usprawniają i ułatwiają funkcjonowanie systemu, jednak kwestia
rozwiązania technicznego powinna
być wtórna w stosunku do opracowanej wcześnie struktury systemu.
Jeden system biletu kolejowego
funkcjonował do czasu rozbicia państwowej spółki PKP na mniejsze części, kolejne kroki w kierunku dezintegracji systemu taryfowego, zupełnie
przeciwnie do trendów istniejących
w krajach europejskich, miały miejsce
na skutek powstania kilku wojewódzkich kolejowych spółek przewozowych. Istnieje za to wiele przykładów
częściowej, integracji systemów taryfowych, co najczęściej sprowadza
się do honorowania danego rodzaju
biletów przez poszczególnych przewoźników, równolegle do funkcjonujących taryf podstawowych.
W niniejszym punkcie scharakteryzowane zostały wybrane przykłady
integracji taryfowej funkcjonujące na
terenie Polski. Autor artykułu starał się
dokonać krytycznej analizy zastosowanych rozwiązań, mając na uwadze,
że każdy krok w kierunku integracji
taryfowej jest okazją do wyciągnięcia konstruktywnych wniosków na
przyszłość, które mogłyby być wykorzystane podczas modyﬁkacji istniejących lub tworzenia nowych systemów taryfowych.
Warszawa
Interesującym przykładem częściowej integracji taryfowej w Polsce jest
Warszawa i część obszaru stołecznej
aglomeracji. Obejmuje ona przewozy transportem miejskim (i podmiejskim) organizowane przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie,
oraz przewozy regionalne realizowane przez spółkę Koleje Mazowieckie
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sp. z o.o. Co do zasady wyodrębniono
2 strefy taryfowe (patrz: Rys. 1.): nr 1
- miejską (obszar miasta stołecznego
Warszawy) i nr 2 - podmiejską (poza
granicami Warszawa). Od zasady tej
stosuje się wyjątki, w przypadku przystąpienia danej gminy do strefy 1. W
obrębie tych stref obowiązuje taryfa
określana przez miejskiego organizatora przewozów, czyli ZTM, który do
realizacji usług zatrudnia przewoźników miejskich: kolejowego (Szybka
Kolej Miejska w Warszawie), tramwajowego (Tramwaje Warszawskie sp.
z o.o.) oraz autobusowego (Miejskie
Zakłady Autobusowe) bądź prywatnych (np. Mobilis Group, Michalczewski Sp. z o.o.). W pociągach spółki Koleje Mazowieckie obowiązuje taryfa
odcinkowa, kilometrowa uzupełniona różnymi ofertami specjalnymi.
Mechanizm integracji jest niezwykle prosty i czytelny: Koleje Mazowieckie zobowiązały się do honorowania pewnej grupy biletów
emitowanych przez ZTM w Warszawie w ramach odpowiedniej rekompensaty ﬁnansowej. Dzięki temu pasażerowie legitymujący się biletem
dobowym, lub ważnym dłużej, mają
możliwość podróżowania wszystkimi
środkami transportu na liniach komunikacyjnych organizowanych przez
ZTM oraz pociągami Kolei Mazowieckich w obrębie wyznaczonych dwóch
stref taryfowych.
Prostota rozwiązania nie jest równoznaczna z wygodą jego stosowania przez użytkownika. Żaden
bowiem bilet wydawany przez Koleje Mazowieckie, nawet okresowy,
nawet w ograniczonym zakresie, nie
jest honorowany w pojazdach ZTM
(poza sytuacjami wyjątkowymi, każdorazowo ogłaszanymi). Prowadzi to
do kuriozalnych sytuacji zwłaszcza na
kolejowej podmiejskiej linii średnicowej, na której te same trasy obsługują pociągi Kolei Mazowieckich oraz
Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
Pasażer musi wiedzieć przed podróżą
pociągiem jakiego przewoźnika będzie podróżował, gdyż z biletem jednorazowym oraz miesięcznym spółki
KM nie może podróżować pociągami
SKM, z kolei z biletem jednorazowym

1. Zasięg warszawskiego „Wspólnego bilety ZTM-KM-WKD”, źródło: ztm.waw.pl

ZTM nie może podróżować pociągami KM. Jest to sprzeczne z ideą kolei
miejskiej czy aglomeracyjnej, gdzie
powinna być zapewniona możliwość
podróżowania pierwszym pociągiem
w danym kierunku. W innym wypadku pasażer może przestać brać pod
uwagę część oferty przewozowej,
której nie obejmuje jego bilet, przez
co wydaje mu się ona mniej atrakcyjna, mimo że jest ﬁnansowana z tego
samego źródła.
Warszawski system taryfowy nie
obejmuje innych przewoźników i
linii komunikacyjnych, niż te, które
realizują przewozy na zlecenie ZTM.
Prowadzi to do sytuacji, w której równolegle do doﬁnansowywanych z
publicznych środków linii komunikacyjnych funkcjonują linie prywatne
na zasadach komercyjnych. Z kolei
po drugiej strony łańcucha przewozowego, poza Warszawą, w miastach
posiadających komunikację miejską,
brak jest jakiekolwiek integracji taryfowej, zatem pasażer podróżujący np.
z Sochaczewa do Warszawy na terenie miasta Sochaczew musi posiadać
odrębny bilet.
Łódź
Omówienie taryfa transportu miejskiego i podmiejskiego w Łodzi jest
o tyle istotne, iż miasto to jest połą-

czone z ośrodkami ościennymi przez
podmiejskie linie tramwajowe. Do
roku 2010 istniała sytuacja, w której
podróżując tramwajem jednej linii
należało skasować dwa lub trzy oddzielne bilety różnych organizatorów
transportu, przy przekraczaniu granic
stref taryfowych. Nie były dostępne
żadne bilety umożliwiające odbycie całej podróży. Sytuacja zmieniła
się radykalnie w wyniku podpisania porozumień międzygminnych o
wprowadzeniu łódzkiej taryfy opłat
na liniach podmiejskich (aczkolwiek
z wyjątkami). W późniejszym okresie
(2014 – 2015r.) wprowadzono częściową integrację transportu miejskiego z transportem kolejowym, ale
w ramach oddzielnego systemu taryfowego.
System taryfowy na liniach komunikacyjnych organizowanych przez
łódzki Zarząd Dróg i Transportu obejmuje dwie strefy: miejską (granice
miasta) i podmiejską (poza granicami miasta). Strefą miejską objęte jest
również miasto Aleksandrów Łódzki.
W ramach obydwu stref można korzystać z biletów jednorazowych czasowych oraz okresowych. Niestety
bilety te nie obowiązują w środkach
transportu miejskiego na terenie
miast przyległych do Łodzi, organizowanych przez te miasta (Pabianice,
Zgierz). Powoduje to sytuację, w której
13
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pasażer przesiadający się z tramwaju
na autobus miejski musi nabywać
bilet innego organizatora transportu.
Co więcej w mieście Pabianice pasażer podróżujący autobusem nabywa
bilet emitowany przez UM Pabianice,
natomiast podróżując tramwajem –
bilet ZDiT w Łodzi, gdyż bilety „pabianickie” nie są honorowane na terenie
Pabianic w tramwajach. W przypadku
linii komunikacyjnych łączących Łódź
ze Zgierzem funkcjonują inne zasady
taryfowe, w zależności od linii komunikacyjnej. W tramwajach obowiązują
bilety emitowane przez ZDiT w Łodzi,
w autobusie linii nr 6 obsługiwanym
przez spółkę Miejskie Usługi Komunikacyjne Zgierz oraz w autobusach
linii nr 51 obsługiwanym przez spółkę
MPK Łódź obowiązuje rozdzielność
taryfowa (na granicy miasta należy skasować bilet obowiązujący w
drugim mieście). Jeśli chodzi o bilety okresowe wprowadzono pewną
„nakładkę” na dwa systemy w postaci biletu łódzko-pabianickiego oraz
łódzko-zgierskiego (30 lub 90-dniowego), który obejmuje również lokalnych przewoźników w Zgierzu czy w
Pabianicach, aczkolwiek w dalszym
ciągu nie obejmuje transportu kole-

jowego.
Integracja transportu kolejowego
została wprowadzona poprzez powołanie nowej „instytucji” jaka jest
Wspólny Bilet Aglomeracyjny, występujący jedynie w formie biletu
30-dniowego. Obejmuje on obszar
aglomeracji łódzkiej, który jest obsługiwany pociągami Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej (patrz: Rys. 2.). Podstawowy bilet WBA obejmuje transport publiczny w ramach dwóch stref
określonych przez ZDiT oraz pociągi
spółki ŁKA oraz Przewozów Regionalnych. W ramach WBA istnieje możliwość zakupu biletu „WBA+” z opcją
korzystania z komunikacji miejskiej
organizowanych przez lokalne samorządy. Podstawową wadą oferty
jest funkcjonowanie tylko biletów
30-dniowych, jak też wysoka cena,
która nie zapewnia znaczącej zniżki w
porównaniu do zakupu oddzielnych
biletów. Brakuje też możliwości zakupu biletu na strefy nie obejmujące
Łodzi, lecz tylko teren „podmiejski”.
Podsumowując kształt „łódzkiego”
systemu taryfowego należy stwierdzić, iż występuje kilka różnych częściowo powiązanych ze sobą systemów taryfowych. Stanowi to pewną

2. Zasięg „Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego”, źródło: www.mpk.lodz.pl

formę integracji taryfowej, którą należałoby jednak określić mianem protezy zintegrowanego systemu taryfowego. W przeciwieństwie do systemu
„warszawskiego” zaspokaja on podstawowe potrzeby (codzienne dojazdy do miejsc pracy i nauki w ramach
biletów okresowych) mieszkańców
całej aglomeracji.
Trójmiasto
Na terenie Trójmiasta oraz terenów
przyległych funkcjonuje kilku organizatorów transportu publicznego
i przewoźników autobusowych i
kolejowych. Każde miasto (Gdańsk,
Gdynia, Wejherowo, Tczew) posiada
własną taryfę biletową. Niektóre miasta obsługiwane są przez „sąsiednie”
zarządy transportu. Odrębną taryfę
posiada przewoźnik kolejowy – PKP
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.
Mnogość organizatorów i operatorów funkcjonujących w obszarze
Zatoki Gdańskiej spowodowała, iż
zdecydowano się na powołanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, a wraz z nim
odrębną taryfę opłat (Bilet Metropolitalny) za przejazdy, funkcjonującą
równolegle do taryf poszczególnych
organizatorów i przewoźników.
Obszar związku obejmuje swoim
zasięgiem następujący obszar terytorialny: Miasto Gdańsk,
Miasto
Gdynia, Gminę Kolbudy, Gminę Kosakowo, Gminę Luzino, Gminę Pruszcz
Gdański,
Miasto Pruszcz Gdański,
Miasto Reda, Miasto Rumia, Miasto
Sopot, Gminę Szemud, Gminę Wejherowo, Miasto Wejherowo oraz Gminę
Żukowo.
W ramach taryfy „Biletu Metropolitalnego” dostępne są bilety: 24-godzinne, 72-godzinne, 30 dniowe /
miesięczne (z opcją korzystania z
połączeń kolejowych lub bez nich).
Funkcjonuje również bilet jednoprzejazdowy, tym niemniej nie uprawnia
on do przesiadek, zatem jego integracyjna funkcja jest wątpliwa (ponadto
nie obejmuje on transportu kolejowego).
Taryfa obowiązuje jednak tylko na
liniach uruchamianych przez ZKM
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Zagraniczne przykłady
zintegrowanych systemów
taryfowych

3. Zasięg „Biletu Metropolitalnego” na sieci kolejowej, źródło: http://www.mzkzg.org

Gdynia, ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo oraz w pociągach Szybkiej Kolei
Miejskiej i Przewozów Regionalnych.
Pozostali przewoźnicy (autobusowi)
funkcjonują poza tym systemem i nie
są objęci jakąkolwiek formą integracji taryfowej, co jest poważną wadą
tego systemu. Kolejnymi wadami są
brak biletów jednorazowych uprawniających do przesiadek, jak też ograniczony zasięg terytorialny obowiązywania biletu (brak objęcia zasięgiem
np. Kartuz i Tczewa). Z drugiej strony,
podobnie jak w przypadku systemu
„łódzkiego” WBA, zaspokojone są
podstawowe potrzeby transportowe
w zakresie dojazdów codziennych w
ramach biletu okresowego na terenie
Trójmiasta jak i „małego trójmiasta”.

ryfowym, z uwagi na bardzo wąski
zakres obowiązywania - jest to oferta
dedykowana głównie dla osób codziennie podróżujących pomiędzy
Bydgoszczą i Toruniem, natomiast
zupełnie pomija się pozostałą część
obszaru podmiejskiego wokół tych
miast.

W niniejszym rozdziale omówiono
wybrane zagraniczne przykłady zintegrowanych systemów taryfowych.
Celem Autora było zaprezentowanie
zróżnicowanego podejścia do kształtowania tych systemów, jak również
zwrócenie uwagi na kompleksowość
przyjętych rozwiązań.
Kraj Ołomuniecki (system strefowy
– układ „policentryczny”)
Kraj w republice Czeskiej stanowi odpowiednik polskiego województwa.
Większość czeskich krajów posiada

BiTCity (Bydgoszcz i Toruń)
Bilet „BiTCity” jest ofertą taryfową skierowaną do mieszkańców Bydgoszczy
i Torunia podróżujących pomiędzy
tymi miastami. Pasażerowie mają do
dyspozycji bilety jednorazowe (jeden przejazd pociągiem + 60 minut
komunikacja miejską) lub miesięczne
obowiązujące w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz w Toruniu,
jak również w pociągach regionalnych kursujących z Bydgoszczy do
Torunia i w obrębie tych miast. Taryfa
jest niezwykle prosta i czytelna, posiada jednak poważną wadę: nie ma
dostępnego biletu jednorazowego
umożliwiającego dojazd komunikacją miejską w jednym z tych miast,
podróż pociągiem, oraz przejazd komunikacją miejską w drugim z miast
– jest to możliwe jedynie w przypadku biletów miesięcznych.
Powyższe rozwiązanie trudno nazwać zintegrowanym systemem ta-

4. Zasięg stref taryfowych IDSOK, źródło: www.kidsok.cz
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5. Tabela cennika A (fragment) systemu IDSOK, źródło: www.kidsok.cz

zintegrowane systemy transportowe obejmujących swoim zasięgiem
całe ich obszary. W przypadku Kraju
Ołomunieckiego, funkcjonuje system
strefowy, gdzie strefy wyznaczone są
zgodnie z podziałem administracyjnym. Istnieją dwa rodzaje stref, które
są wyróżnione w taryﬁe: strefy, które
stanowią większe miasta na trenie
kraju posiadające komunikację miejską (tzw. zona z MHD) oraz pozostałe. Obszar Zintegrowanego Systemu
Transportowego Kraju Ołomunieckie-

go (z jęz. cz. Integrovanỳ Dopravní Systém Olomouckého Kraje, w skrócie
IDSOK) przedstawiono na poniższym
schemacie (patrz: Rys. 4.). IDSOK obejmuje obszar całego kraju oraz małe
fragmenty krajów przyległych. Każda
strefa oznaczona jest w ramach systemu niepowtarzalnym numerem.
Przepisy taryfowe określa dokument: „Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje”.
Na wstępie podkreślono zasięg obowiązywania taryfy:

w transporcie podmiejskim, na
liniach wewnątrzkrajowych publicznego transportu drogowego, funkcjonujących w ramach
systemu, oraz w zintegrowanych
pociągach Kolei Czeskich (ČD),
- w transporcie miejskim na terenie
miast w miastach: Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk,
Zábřeh.
Ważnym elementem są tutaj linie
wewnątrzkrajowej komunikacji podmiejskiej (w Polsce wciąż jeszcze
potocznie nazywane „PKSami”, niezależnie od przewoźnika). Są one uruchamiane na zlecenie organizatora
transportu (tzw. Koordynatora IDSOK), który określa rozkład jazdy, jak
i obowiązującą taryfę. Linie te obejmują swoim zasięgiem praktycznie
cały obszar kraju (w rozumieniu polskiego województwa) i funkcjonują
w ramach zintegrowanego systemu
taryfowego. Obsługiwane są one w
dużej mierze przez prywatnych przewoźników, których lista jest zamiesz-

6. Zasięg stref taryfowych systemu PID, źródło: [9], stan na 1.10.2016 r.
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czona w dokumencie stanowiącym
taryfę opłat.
Jest to praktyka zupełnie przeciwna do tej, którą stosuje się w Polsce,
gdzie oddano niemalże cały autobusowy transport lokalny w ręce prywatnych przewoźników, a rolę organizatora ograniczono jedynie do roli
urzędu wydającego licencję na przewozy regularne, bez większego wpływu na taryfę opłat czy rozkład jazdy.
Podstawowa taryfa IDSOK zapewnia możliwość zakupu biletów jednorazowych, tygodniowych oraz miesięcznych. Opłatę za przejazd ustala
się na podstawie liczby przebytych
przez pasażera stref. Zdeﬁniowano
dwie tabele opłat, w zależności od
tego, czy pasażer przejeżdża przez
strefę miasta Ołomuńca (stolica kra-

ju ołomunieckiego). Taryfa umożliwia przebycie przez obszar 24 stref, z
tym że powyżej biletu na 18 stref nie
rośnie opłata za przejazd. Najtańszy
bilet jednorazowy, na jedną strefę,
kosztuje 9 koron (około 1,50 zł), co
czyni ofertę bardzo przystępną. Ważność biletu ograniczona jest czasowo,
w zakresie 40 minut dla jednej strefy,
do 4 godzin dla najdłuższych przejazdów. Cena biletu bilety na jedną
strefę zróżnicowana jest w zależności
od sytuacji, czy jest to strefa z komunikacją miejską czy bez niej. Mimo
pozornego dużego stopnia skomplikowania systemu cały cennik biletów
normalnych mieści się w czterech tabelach (dwie tabele, A i B, dla cennika
podstawowego, w zależności od podróży przez Ołomuniec, tabela C dla

7. Zasięg stref taryfowych systemu BID, źródło: [4], stan na 1.10.2016 r.

komunikacji miejskiej, tabela D opłat
obowiązujących na Železnici Desná,
przykład na Rys. 5.) co czyni go niezwykle czytelnym dla pasażera.
Niewątpliwą zaletą IDSOK jest
możliwość przejazdu na jednym bilecie pociągiem, autobusem lokalnym
oraz komunikacją miejską, przy bardzo czytelnej i prostej taryﬁe opłat, na
terenie całego Kraju Ołomunieckiego
(województwa ołomunieckiego).
Praga i Kraj Środkowo-Czeski
(system strefowy – układ
koncentryczny)
Praski Zintegrowany System Transportu (IDS PID) obejmuje obszar w
promieniu 40-65 km od Pragi, w Kraju Środkowo-Czeskim (Středočeski
Kraj). W ramach systemu kursuje 155
podmiejskich linii autobusowych
(nie licząc systemu miejskiego transportu w Pradze i innych miastach, do
którego należy kolejnych 175 linii),
obsługiwanych przez kilkunastu przewoźników autobusowych. Ponadto w
ramach systemu funkcjonują 33 linie
kolejowe, 34 linie tramwajowe, 3 linie
metra, 5 promów oraz kolej linowo terenowa w Pradze. Mapę linii kolejowych wchodzących w skład systemu,
i określających jego zasięg przedstawiono na schemacie (patrz: Rys. 6.).
Obszar systemu podzielono na 6
pasmowych stref w kształcie pierścieni ponumerowanych od 1 do 7,
skupionych wokół stref miasta Pragi
oznaczonych P, O, B. Strefy 5, 6 oraz
7 stanowią fragmenty pierścienia,
pozostałe mają kształt pełnego pierścienia wokół strefy centralnej miasta
Pragi. Kolej w ramach zintegrowanego transportu obsługuje strefy 1-6 (w
obszarze strefy 7 nie ma linii kolejowej).
Dla pasażerów ofertowane są zarówno zintegrowane bilety okresowe
jak i jednorazowe. Istnieje do dyspozycji 12 rodzajów biletów jednorazowych, w zależności od liczby stref
(od 2 do 11) i czasu ważności (od 15
minut do 24 godzin). Bilety ważne na
2 i 3 strefy nie obowiązują w komunikacji miejskiej w Pradze, pozostałe
obowiązują we wszystkich środkach
17
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komunikacji – strefa Pragi liczona jest
jako cztery pasma taryfowe: jedna
strefa podwójna (P – komunikacja
miejska oraz stacja kolejowe w ścisłym centrum) oraz dwie strefy pojedyncze (O – stacje kolejowe wokół
centrum, B – stacje kolejowe w streﬁe
przygranicznej miasta).
Bilety okresowe dostępne są w
dwóch wariantach czasowych: miesięczne oraz kwartalne, w wersji od
1 do 8 stref. Co ciekawe nie obowiązują w streﬁe P, a więc w komunikacji
miejskiej w Pradze. Pasażerowie chcący korzystać z dojazdu spoza stolicy
Czech oraz w komunikacji miejskiej
w Pradze są zobowiązani do zakupu
dwóch biletów: miejskiego na strefy
P, O i B oraz zintegrowanego strefowego na strefy pozamiejskie. Ceny

biletów są tak skalkulowane, aby
rozwiązanie to nie było odczuwalne
jako droższe. Analizując relację Praha
– Hostovice (pasmo 1) pasażer musi
nabyć: bilet okresowy na jeden miesiąc na transport w Pradze (strefy P,
O, B), który kosztuje 550 koron, oraz
bilet zintegrowany na jedną strefę za
300 koron (łącznie 850 koron) , co stanowi nieco mniej niż bilet na 4 strefy
według taryfy zintegrowanej (920 koron).
Przyjęte rozwiązanie jest nieskomplikowane i czytelne dla użytkowników. Pomimo braku pełnej integracji
strefy miejskiej w zakresie taryfy opłat
za bilety okresowe, przyjęte rozwiązanie można uznać za korzystne dla pasażerów. Jak podaje organizator transportu, takie rozwiązanie tłumaczy się

zdecydowanie intensywniejszą obsługą części praskiej, niż pozostałego
regionu Kraju Środkowo-Czeskiego,
zatem środki z biletów okresowych
„miejskich” pokrywają funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie
Pragi.
System strefowy – Bratysława
(system strefowy)
Zintegrowany System Transportowy
Bratysławy i Kraju Bratysławskiego (w
skrócie: IDS BK), obejmuje swoim zasięgiem Bratysławę oraz tereny Kraju
Bratysławskiego (w Polsce nazwano
by to województwem). Obszar objęty
przez system podzielono na 10 stref
pierścieniowych otaczających strefę
centralną złożona z dwóch stref (nr
100 i 101). Żaden pierścień nie jest

8. Zasięg stref taryfowych RATP, źródło: [8], stan na 1.10.2016 r.
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domknięty z uwagi na charakterystyczne położenie Bratysławy względem granic z Austrią i Węgrami. Dodatkowo pierścienie podzielono na
mniejsze wycinki (patrz: Rys. 7.).
W ramach zintegrowanego systemu taryfowego funkcjonuje:
- 4 regionalne linie kolejowe (S20,
S25, S50, S60),
- 9 linii tramwajowych w Bratysławie,
- 82 linie autobusowej i trolejbusowej komunikacji miejskiej,
- 50 linii regionalnej komunikacji
autobusowej.
Opłata za przejazd zależy od liczby
przejechanych „wycinków pierścieni”, czyli pojedynczych stref. Istnieje
12 rodzajów biletów jednorazowych
uprawniających do przesiadek, z
ograniczonym czasowo okresem
obowiązywania:
- bilety 15 minutowy lub 30 minutowy na 2 strefy bądź Bratysławę
(strefy 100+101),
- bilety na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10
stref (ważne od 60 do 150 minut,
w zależności od liczby stref ),
- bilet sieciowy 3-godzinny,
- bilet sieciowy 24-godzinny.
Bilety okresowe dostępne są w wariantach 7, 30, 90 oraz 365-dniowych.
Opłaty zależą od liczby stref zdeﬁniowanych na bilecie, oraz od tego, czy
w ramach biletu pasażer korzysta z
transportu zbiorowego w jednej bądź
dwóch strefach w Bratysławie. Ponadto, w celu uzupełnienia oferty na terenie miasta Bratysławy, funkcjonują
bilety ważne tylko na terenie stref 100
i 101 (miasto Bratysława) w wersji 60
minutowej (równoważny biletowi 3
strefowemu 60 minutowemu), 24 godzinnej, 72 godzinnej (3 doby) oraz
168 godzinnej (7 dób).
System bratysławski jest podobny
do systemu praskiego, z nieco innym
ukształtowaniem podziału na strefy
taryfowe. Podobnie jak w przypadku
poprzednio omawianych systemów
taryfa opłat jest prosta i czytelna dla
użytkownika i nie zawiera informacji
„pisanych małym druczkiem” i wyjątków.
W przeciwieństwie do systemu
praskiego dostępne są bilety okreso-

we obowiązujące również w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bratysławy.

-

System strefowy – Paryż
(Île-de-France)
System transportowy w obszarze
skupionej wokół Paryża aglomeracji
Île-de-France (12 012 km2, por. województwo mazowieckie - 35 558 km2)
obejmuje komunikację:
- autobusową,
- tramwajową,
- kolejową (RER oraz SNCF),
- metro,
organizowaną przez RATP (Régie autonome des transports parisiens - Autonomiczny zarząd transportu paryskiego).
Obszar podzielony jest na 5 stref
taryfowych (rys. 8), z czego centralna strefa nr 1 stanowi miasto Paryż.
Obowiązuje kilka rodzajów zintegrowanych ofert taryfowych o różnym
zasięgu i zakresie obowiązywania:
- Bilet „T+” – w ramach Paryża (strefa 1) dostępne są bilety jednorazowe „T+” umożliwiające odbycie
jednej podróży z przesiadką w
określonym przedziale czasowym
(90 lub 120 minut, w zależności
od kombinacji środków transportu). Obowiązują one w autobusach, tramwajach, metrze oraz
kolei podmiejskiej RER, nie są zaś
honorowane w pociągach SNCF,
- Bilet "Origine-Destination" – bilet
na jedną podróż pomiędzy dwoma dowolnie określonymi punktami sieci transportowej, obowiązuje we wszystkich środkach
transportu (również w pociągach
SNCF),
- Bilet „Paris Visit”, o czasie obowiązywania, 1, 2, 3 lub 5 dni, obowiązujący w strefach 1 – 3 (wersja Paris Centre) lub 1-5 (wersja
Paris Banlieue), uprawniający do
przejazdu wszystkimi środkami
transportu w ramach tych stref,
również liniami autobusowymi
dedykowanymi dojazdom na lotnisko); bilet ten jest dedykowany
przede wszystkim turystom, ale
również osobom podróżującym

-

służbowo do Paryża na krótki
okres,
Bilet „Mobilis”, bilet jednodniowy obowiązujący we wszystkich
środkach transportu w strefach
1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Bilet dedykowanych jest dla osób podróżujących
do Paryża.
Bilet „Navigo”, bilet tygodniowy,
miesięczny lub roczny, ważny we
wszystkich środkach transportu,
w wariantach obowiązujących
dla stref: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 2 5,
3-5, 2-3, 3-4, 4-5.

Podsumowanie i wnioski
Niemożliwe jest przytoczenie wszystkich przykładów systemów taryfowych obowiązujących w Polsce, tak i
w Europie, dlatego też wybrano po 4
przykłady nieco różniących się od siebie systemów taryfowych. Po zapoznaniu się z ofertą analizowanych systemów nasuwa się wiele wniosków
co do aktualnego stanu integracji taryfowej w Polsce oraz pracy, którą należy wykonać, aby wdrożyć systemy,
które mogłyby być porównywane ze
swoimi europejskimi odpowiednikami z Europy Środkowej i Zachodniej.
Celowo przytoczono aż 3 przykłady z
Czech i Słowacji, które to kraje mentalnie i organizacyjnie nie wydają się
być tak odległe od Polski, jak kraje Europy Zachodniej.
Pierwszym, najważniejszym wnioskiem, który nasuwa się po analizie
polskich i zagranicznych systemów
taryfowych jest to, iż w Polsce nie
funkcjonuje jeszcze de facto ani jeden kompleksowy system taryfowy
obejmujący swoim zasięgiem obszar
większy niż jedno miasto z przyległymi terenami podmiejskimi oraz obejmujący więcej środków transportu
niż kolej i komunikację miejską. Systemy takie funkcjonują już na szeroką
skalę na terenie Republiki Czeskiej i
Słowackiej, a więc najbliższych Polsce
sąsiadów.
W Polsce brak jest systemowego
podejścia do organizacji transportu
publicznego na terenie województw
(mimo obowiązku sporządzania tzw.
planów transportowych). W prakty19
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Polregio. Nowa nazwa Przewozów
Regionalnych zatwierdzona

mini przegląd komunikacyjny

Jakub Madrjas, Rynek Kolejowy, 23.11.2016
Zarząd spółki Przewozy Regionalne pozyskał
zgody korporacyjne i jest gotowy do zmiany
marki konsumenckiej i identyﬁkacji wizualnej
spółki - w tym malowania taboru. Nową nazwą
operatora będzie Polregio. O planowanych
zmianach identyﬁkacji wizualnej i nazwy należącej do ARP i marszałków województw spółki
przewozowej jako pierwszy informował "Rynek
Kolejowy". (...) Województwo kujawsko-pomorskie opublikowało bowiem w swoim biuletynie
informacji publicznej uchwałę, w której zapowiada przyjęcie nowego systemu identyﬁkacji
i nazwy (a właściwie marki konsumenckiej)
przez spółkę. Pada też nazwa - POLREGIO (zapisana wielkimi literami - przyp. JM.). Przewozy
Regionalne nie zaprzeczają informacjom opublikowanym na stronach zarządu województwa. To o tyle istotne, że w pierwszej połowie
roku najbardziej prawdopodobnym wariantem była nazwa Polskie Regio. Wciąż zresztą
czeka na odkrycie większa część tajemnic, w
tym nowe logo czy schemat malowania taboru (choć pojawią się przecieki, dementowane
przez spółkę). (...) Jak zapowiadał w rozmowie
z miesięcznikiem "RK" prezes Krzysztof Mamiński, zmiany w systemie identyﬁkacji spółki będą
wprowadzane stopniowo, by ograniczyć koszty. W tym roku po raz pierwszy w historii przewoźnik ma osiągnąć dodatni wynik ﬁnansowy.

Holenderskie pociągi wyłącznie na
energii z odnawialnych źródeł
Michał Szymajda, Rynek Kolejowy, 01.11.2016
W rok po konferencji klimatycznej w Paryżu Koleje Holenderskie poinformowały, że wszystkie
pociągi elektryczne w tym kraju będą korzystać wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych. Stanie się tak już 1 stycznia 2017
roku, rok wcześniej niż to zapowiadano. Krok
taki jest możliwy dzięki nowemu kontraktowi
na dostawę energii elektrycznej podpisanemu
przez Nederlandse Spoorwegen z dostawcami,
gdzie dokładnie zaznaczono z jakich źródeł ma
pochodzić prąd do elektrycznych zespołów
trakcyjnych oraz lokomotyw. Kontrakt opiewa
na 10 lat. Ponadto Holendrzy zamierzają kontynuować program prowadzący do zmniejszenia konsumpcji prądu w pojazdach oraz
zobowiązali się do stosowania wszystkich dostępnych nowych technologii, prowadzących
do ograniczenia zużycia energii. (...) Istotne są
też nowe zakupy taboru, m.in pociągów Flirt
produkowanych w Siedlcach, gdzie ich producent musiał zagwarantować bardzo niski
apetyt pojazdów na prąd. Krok, który NS ogłosiły na narodowej konferencji klimatycznej w
Rotterdamie, ma motywować Holendrów do
wyboru pociągu jako podstawowego środka
przemieszczania się po kraju, co nie jest trudne
zważywszy na gęstość sieci kolejowej oraz istniejący wspólny bilet na wszystkie środki transportu publicznego - OV karta.

ce obowiązuje zasada, którą można
streścić za pomocą powiedzenia „każdy sobie rzepkę skrobie”, organizując
transport w obrębie własnej gminy,
powiatu, województwa, nie zważając
przy tym na jakiekolwiek powiązania
pomiędzy nimi.
Problemem w organizacji zintegrowanych systemów transportowych
w Polsce może być fakt, iż większość
przewozów autobusowych na terenie województw funkcjonuje na zasadzie komercyjnej, natomiast te, które
posiadają doﬁnansowania władz samorządowych nie są ze sobą w żaden sposób powiązane (oprócz faktu,
iż dokumentacja spoczywa w jednej
szuﬂadzie czy segregatorze we właściwym urzędzie). W poszczególnych
województwach występują obszary,
na których brak jest jakiegokolwiek
transportu publicznego, więc nie ma
możliwości integracji czegoś, co nie
istnieje (podobnie zresztą jak w wiele
rejonów nie dociera transport kolejowy). Nawet najlepszy system taryfowy nie spełni oczekiwań, jeżeli do
najbliższego przystanku transportu
publicznego, w którym taryfa ta obowiązuje trzeba będzie dojeżdżać wiele (kilkanaście, kilkadziesiąt) kilometrów. Przykładowo w Czechach czy
na Słowacji, praktycznie cały obszar
kraju pokryty jest kursującymi regularnie liniami autobusowymi służby
publicznej, które są powiązane z liniami transportu kolejowego.
Integracja taryfowa jest tylko jedną z płaszczyzn zintegrowanego systemu transportowego. Razem z nią
musi iść w parze zapewnienie odpowiedniego poziomu oferty przewozowej wraz z integracją rozkładów jazdy
poszczególnych środków transportu
– trasowanie linii komunikacyjnych z
wykorzystaniem węzłów przesiadkowych ze szczególną dbałością o skomunikowania. Nawet najdoskonalsza
taryfa opłat bez odpowiedniej oferty
połączeń pozostanie tylko martwym,
bezużytecznym przepisem.
Występujące w Polsce przykłady
częściowej integracji taryf opłat należy mimo wszystko uznać za pozytywny krok naprzód, mimo że tak
naprawdę dostęp do nich w praktyce

ma tylko część mieszkańców kraju
zasiedlająca największe aglomeracje.
Cały pozostały obszar kraju, należy
nazwać „taryfową Polską B”. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wybór samochodu jako podstawowego
i niezbędnego do realizacji podstawowych potrzeb życiowych środka
transportu, często z powodu braku
alternatywy.
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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano metodykę badawczą badań preferencji i zachowań transportowych prowadzonych w Gdyni.
Zaprezentowano wyniki tych badań z 2015 r. w zakresie deklarowanego i rzeczywistego sposobu podróży, czynników wyboru samochodu i
transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz czasu podróży. Wyniki te stanowiły podstawę do wskazania roli samochodu osobowego
w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni.
Słowa kluczowe: Samochód; Transport miejsk; Badania marketingowe
Abstract: The article describes the methodology of the research studies on the preferences and travel behavior carried out in Gdynia in
2015. The results of these studies are presented in ranges of the declared and actual way of travel, the reasons of choosing a car and public
transport in urban travel and travel time. These results were the basis for identifying the role of car in urban travel of residents of Gdynia.
Keywords: Car; Urban travel; Marketing research

Reprezentatywne badania preferencji
i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni prowadzone są systematycznie przez Katedrę Rynku Transportowego oraz Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni. Ostatnia tura badań odbyła się w 2015 r.
Zakres merytoryczny badań preferencji i zachowań transportowych
mieszkańców Gdyni w 2015 r. objął
m. in:
- deklarowane sposoby realizacji
podróży miejskich;
- sposoby podróży miejskich ustalane na podstawie tzw. fotograﬁi
dnia;
- czynniki determinujące wybór samochodu osobowego w podróżach miejskich;
- czynniki determinujące wybór
transportu zbiorowego w podróżach miejskich;
- stosunek mieszkańców do określonych rozwiązań polityki transportowej.
Celem niniejszego opracowania jest

określenie roli samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni i czynników ją determinujących.
U jego podstaw leży teza, że samochód stał się dominującym środkiem
transportu w podróżach miejskich, a
głównymi determinantami jego wyboru są czas podróży i wygoda.
W 2015 r. w Gdyni było 247, 5 tys.
mieszkańców, którzy dysponowali
139 tys. samochodami osobowymi,
co oznacza że na 1 tys. mieszkańców
przypadały 562 samochody osobowe.
Próbę badawczą stanowił 1%
mieszkańców Gdyni w wieku 1675 lat. Respondentów wylosowano
komputerowo z ewidencji mieszkańców Gdyni, przy zastosowaniu doboru warstwowego z wykorzystaniem
kryterium płci, wieku i dzielnicy zamieszkania. Z wylosowanymi mieszkańcami przeprowadzono wywiad
indywidualny standaryzowany.

Sposób podróży miejskich
realizowanych przez
mieszkańców Gdyni
W świetle wyników badań gospodarstwa domowe posiadające co
najmniej jeden samochód osobowy stanowiły 72%. Udział głównych
użytkowników samochodu w gospodarstwie domowym wśród mieszkańców należących do gospodarstw
zmotoryzowanych wyniósł 75%. Przeciętna liczba samochodów osobowych w gospodarstwie domowym z
samochodem osobowym przyjęła
poziom 1,3. Gospodarstwa domowe
z 1 samochodem wśród gospodarstw
posiadających co najmniej jeden taki
pojazd, stanowiły 80%.
W badaniach ustalono deklarowany przez mieszkańców sposób
realizacji podróży oraz rzeczywisty w
badanym dniu. Deklarowany sposób
realizacji podróży miejskich przedstawiono na rysunku 1.
Z danych na rysunku 1 wynika, że
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1. Deklarowany sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni w 2015 r. (% mieszkańców). Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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2. Sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni w 2015 r. na podstawie podróży
respondentów zrealizowanych w dniu poprzedzającym badanie (według wykorzystywanych środków
przewozowych). Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Tab. 1. Deklarowany sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni w 2015 r.
- według statusu społeczno-zawodowego (% odpowiedzi)
Sposób realizacji podróży
Status społeczno-zawodowy

Zawsze
transportem
zbiorowym

Przeważnie
transportem
zbiorowym

W równym stopniu
transportem zbiorowym i samochodem
osobowym

Przeważnie
samochodem
osobowym

Zawsze
samochodem
osobowym

W inny
sposób

Osoba pracująca

15,23

18,19

10,13

23,12

31,99

1,34

Uczeń/student

38,61

43,67

10,13

4,43

2,53

0,63

Osoba pracująca i
ucząca się /studiująca

9,09

34,55

21,82

21,82

12,72

0,00

Rencista

47,67

22,09

6,98

8,14

15,12

0,00

Emeryt

40,63

21,90

12,14

12,14

11,87

1,32

Rencista/emeryt
pracujący

42,11

36,84

5,26

10,53

5,26

0,00

Osoba niepracująca

34,22

21,39

14,44

16,58

12,30

1,07

Przeciętnie
25,15
22,00
11,05
18,15
22,50
1,15
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

więcej mieszkańców zadeklarowało
podróżowanie zawsze lub przeważnie transportem zbiorowym (47%)
niż zawsze lub przeważnie samochodem osobowym (41%). Deklaracja
sposobu realizacji podróży miejskich
była zróżnicowana w zależności od
statusu
społeczno-zawodowego
mieszkańca (Tabela 1). Osoby pracujące zawodowo jako jedyny segment
mieszkańców wyodrębniony według tego kryterium zadeklarowały
w większości podróżowanie zawsze
lub przeważnie samochodem osobowym (55%). Mieszkańcy należący
do pozostałych segmentów, z wyjątkiem osób jednocześnie pracujących
i uczących się, w większości stwierdzili, że zawsze lub przeważnie korzystają z transportu zbiorowego (od 55%
rencistów do 82% uczniów i studentów). Osoby jednocześnie pracujące i
uczące się w większości nie wskazały
ani na transport zbiorowy, ani też samochód osobowy jako sposób realizacji podróży miejskich, chociaż więcej z nich zadeklarowało, że zawsze
lub przeważnie korzysta z transportu
zbiorowego (44%) niż z samochodu
osobowego (35%).
Na rysunku 2 przedstawiono rzeczywisty sposób realizacji podróży
miejskich, bez podróży pieszych, w
dniu poprzedzającym badanie. W
świetle wyników tego badania podróżowanie samochodem osobowym stało się dominującym sposobem realizacji podróży (58%).
W tabeli 2 przedstawiono rzeczywisty sposób podroży miejskich
mieszkańców Gdyni w przekroju statusu społeczno-zawodowego. Udział
podróży samochodem osobowym
powyżej średniego udziału wystąpił w przypadku osób pracujących
(69%). Większość podróży samochodem, chociaż już na poziomie
poniżej średniego udziału, odbyły
jeszcze osoby pracujące i uczące się
oraz osoby niepracujące (po 55%). W
przypadku pozostałych segmentów
mieszkańców samochód nie odgrywał dominującej roli w podróżach
miejskich. Mieszkańcy podróżowali
samochodem głównie jako kierowcy.
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Największy udział w tej roli osiągnęły
osoby pracujące (93%).
W 2015 r. po raz pierwszy wśród
sposobów podróży uwzględniono
przemieszczenia piesze na odległość
powyżej 500 m, uzyskując następujący przeciętny podział podróży miejskich pomiędzy wszystkie sposoby:
- samochód osobowy – 51%,
- transport zbiorowy – 36%,
- przemieszczenia piesze – 11%,
- rower – 2%.
Uwzględnienie podróży pieszych nie
zmieniło zasadniczo sytuacji. Podróżowanie samochodem zachowało
dominującą pozycję.
Czynniki determinujące wybór
samochodu osobowego
w podróżach miejskich
realizowanych przez mieszkańców
Gdyni
W warunkach dążenia do oddziaływania na podział zadań przewozowych
istotne znaczenie ma rozpoznanie
czynników determinujących wybór
rodzajów i środków transportu. Znając te czynniki można przygotować
strategię kształtowania rynku zmierzającą do utrzymania dotychczasowych pasażerów transportu zbiorowego i do pozyskania nowych. Z tych
przyczyn cechą charakterystyczną
badań marketingowych zrealizowa-

.662
062
:62

(#*0%($=&2!.'
$&@*>A*+1'3&#*'
2&0%"+%!&'/0&>(5'H876;
D0&#'#*2!.>%2*F>!'
*>%.#! &2!&5':8GH;

562
962

/0%. <%'+%!.>!5'H8C:;

D0&#'#*2!.>%2*F>!'
D0&#'#*2!.>%2*$>!'+*3F>!&'
+*'!'%'/0%($=&2#15'E8IH; /0%.$!&+&2!&'$!"5'987C;

/0.% <%'0%.>%('-1D'
%&#1/< 5'BC87E;

762

#0<=$%('>%&$'/*+0<?('
$&@*>A*+.@5'
6B8:C;

162
462

!"#$%&' ()*+&'
,-./$%.' &012#!'
3&%+(45'6789:;

.62
62

3. Czynniki determinujące wybór samochodu osobowego zamiast transportu zbiorowego przez
mieszkańców Gdyni w podróżach miejskich w 2015 roku (% odpowiedzi)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

nych w Gdyni było poszukiwanie
czynników determinujących wybór
samochodu lub transportu zbiorowego przez osoby dysponujące samochodem osobowym. Na rysunku
3 przedstawiono czynniki determinujące wybór samochodu osobowego
zamiast transportu zbiorowego w
podróżach miejskich.
W 2015 r. cechy funkcjonalne samochodu zdominowały listę czynników decydujących o jego wyborze
w podróżach miejskich. Z danych na
rysunku 3 wynika, że dwoma podstawowymi czynnikami determinującymi wybór samochodu osobowego
zamiast transportu zbiorowego były:
- większa wygoda podróży (24%
wskazań),

Sposób podróży

Samochodem osobowym
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Tab. 2. Sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni w 2015 r. na podstawie podróży
zrealizowanych w dniu poprzedzającym badanie według statusu społeczno-zawodowego
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Transportem zbiorowym

Trolejbusem

Rowerem

W inny
sposób

Jako kierowca

Jako pasażer

Autobusem

SKM lub koleją

Osoba pracująca

64,22

4,92

18,51

6,15

4,12

1,42

0,66

Uczeń/student

12,85

6,25

41,32

19,10

16,67

2,08

1,73

Osoba pracująca i
ucząca się /studiująca

49,22

6,26

24,22

9,37

9,37

1,56

0

Rencista

20,27

9,46

45,95

22,97

1,35

0

0

Emeryt

27,69

10,77

33,18

22,64

0,88

3,96

0,88

Rencista/emeryt
pracujący

25,00

3,57

42,85

14,29

14,29

0

0

Osoba niepracująca

37,44

17,06

30,33

12,32

0,95

1,90

0

Przeciętnie
51,08
6,76
24,33
10,52
4,79
1,82
0,70
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

-

krótszy czas podróży (22% wskazań).
Pozostałe wskazania uległy rozproszeniu pomiędzy 10 innych czynników,
nie licząc kategorii „inne”, pozwalającej na wyodrębnienie dodatkowego
czynnika. Wśród tych czynników z
istotnym udziałem znalazły się takie,
które w określonym stopniu determinują czas podróży:
- brak konieczności oczekiwania na
pojazd w podróżach samochodem (9% wskazań),
- brak konieczności przesiadania
w przypadku podróży samochodem osobowym (7% wskazań),
- brak konieczności dojścia do i z
przystanku w przypadku podróży
samochodem (6% wskazań).
Jeżeli doda się do wskazań krótszego
czasu podróży wskazania czynników
determinujących czas podróży, to
łącznie uzyska się 45% wskazań na
ten czynnik, co uwypukla jego znaczenie w wyborze sposobu podróży.
Czynniki determinujące
wybór transportu zbiorowego
w podróżach miejskich
realizowanych przez mieszkańców
Gdyni
Część mieszkańców mających możliwość wyboru samochodu osobowego w podróżach miejskich decyduje
się na transport zbiorowy. Czynniki
determinujące taki wybór mieszkańców Gdyni przedstawiono w tabeli 3.
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Tab. 3. Czynniki determinujące wybór transportu zbiorowego przez mieszkańców Gdyni
w podróżach miejskich w 2015 r. (% odpowiedzi)
Czynnik

Udział (% odpowiedzi)

Konieczność wniesienia opłaty za parkowanie

13,08

Korzystanie z samochodu przez inną osobę

17,69

Niedyspozycje psychofizyczne

7,08

Niższy koszt podróży transportem zbiorowym

12,0

Trudności z parkowaniem w miejscu docelowym

16,05

Warunki atmosferyczne

5,12

Zadowalająca jakość transportu zbiorowego

10,68

Zatłoczenie dróg

10,61

Zły stan techniczny samochodu

5,24

Inne
2,46
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Tab. 4. Czas podróży miejskich mieszkańców Gdyni do miejsca pracy lub nauki
w relacji „drzwi-drzwi” w 2015 r. (% odpowiedzi)
Do pracy
Czas dojazdu

Do miejsc nauki
Samochodem
osobowym

Transportem zbiorowym

2,33

7,73

2,90

5,29

17,87

5,31

Samochodem
osobowym

Transportem zbiorowym

Do 5 minut

6,88

6-10 minut

19,79

11-15 minut

22,01

7,20

19,81

6,76

16-20 minut

20,00

10,48

16,91

11,11

21-30 minut

17,25

21,48

21,74

24,64

Powyżej 30 minut

11,01

47,83

10,63

46,86

Nie mam zdania

3,07

5,40

5,31

2,42

Przeciętnie (min)
20.00
39.12
20.22
35.40
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

W 2015 r. o wyborze transportu
zbiorowego przez użytkowników samochodu osobowego decydowały w
kolejności, nie licząc korzystania z samochodu przez inna osobę w danym
gospodarstwie domowym, następujące czynniki:
- trudności z parkowaniem w miejscu docelowym,
- konieczność wniesienia opłaty za
parkowanie,
- zadowalając jakość transportu
zbiorowego,
- zatłoczenie dróg.
W świetle wyników badań z 2015
r. widać, że dla wyboru transportu
zbiorowego przez użytkowników
samochodu osobowego znaczenie
mają przede wszystkim ograniczenia
w swobodzie ich eksploatacji oraz jakość usług transportu zbiorowego.

Czas podróży miejskich
mieszkańców Gdyni
W tabeli 4 przedstawiono postrzegany czas podróży miejskich mieszkańców Gdyni do miejsca pracy i nauki.
W świetle danych w tabeli 4 średni
czas podróży do miejsca pracy kształtował się na poziomie:
- samochodem osobowym - 20
minut,
- transportem zbiorowym - 39 minut,
a do miejsca nauki wynosił:
- samochodem - 21 minut,
- transportem zbiorowym - 36 minut.
Oznacza to, że średni postrzegany
czas podróży do miejsca pracy transportem zbiorowym był przeciętnie
prawie jeszcze raz tak długi jak samochodem osobowym, a do miejsca nauki o 70% dłuższy.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań dotyczących roli samochodu osobowego w
podróżach miejskich mieszkańców
Gdyni w 2015 roku wynikają następujące wnioski:
- pomimo że więcej mieszkańców
deklaruje korzystanie zawsze lub
przeważnie z transportu zbiorowego niż z samochodu osobowego to jednak w strukturze
sposobów podróży ustalonej na
podstawie tzw. fotograﬁi dnia poprzedniego dominuje samochód
osobowy, zarówno w przypadku
nieuwzględnienia, jak i uwzględnienia podróży pieszych na odległość powyżej 500 m,
- ważnym czynnikiem determinującym wybór samochodu osobowego w podróżach miejskich
poza relatywnym czasem podróży, jest też relatywna wygoda
podróży, przemawiająca zdaniem
badanych, na korzyść indywidualnego środka transportu,
- w wyborze transportu zbiorowego przez użytkowników samochodu osobowego znaczenie
mają przede wszystkim ograniczenia w eksploatacji tego pojazdu oraz jakość usług transportu
zbiorowego,
- wśród czynników determinujących wybór samochodu osobowego w podróżach miejskich
dominuje krótszy czas podróży
jako czynnik, na który wskazała
blisko połowa mieszkańców, jeżeli uwzględni się poza bezpośrednim jego wyborem także wybór
pośredni dotyczący czynników,
od których uzależniony jest relatywny czas podróży obu rodzajami transportu.
W świetle przeprowadzonych badań
sposobów podróży miejskich mieszkańców Gdyni w 2015 roku tezę, że
samochód osobowy stał się dominującym środkiem transportu, a głównymi determinantami jego wyboru
są czas i wygoda podróży, można
uznać za udowodnioną.
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Błędy GPS-owej lokalizacji pojazdów
transportu publicznego w Warszawie
Misstatements of GPS- location of public transport
vehicles in Warsaw
Józef Suda
dr inż.
Zespół Sterowania Ruchem
Drogowym, Zakład Sterowania
Ruchem, Wydział Transportu
Politechniki Warszawskiej
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dokładności lokalizacji pojazdów transportu publicznego w obszarach o różnym
stopniu urbanizacji. Przeanalizowano typowe źródła błędów występujących w systemach lokalizacji satelitarnej. Oceniano wpływ czynników zewnętrznych jak i uwarunkowań wynikających z rozwoju technologii urządzeń odbiorczych. Ocenie poddano dokładność lokalizacji
tramwajów warszawskich i autobusów nalężących do największego operatora transportu publicznego w Polsce, Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie.
Słowa kluczowe: Transport publiczny; Lokalizacja; System GPS
Abstract: The article presents the results of the accuracy of the location of public transport vehicles in areas with varying degrees of urbanization. Typical sources of errors in the satellite location systems have been analyzed. The inﬂuence of external factors and conditions resulting from the development of GPS receiver technology has been evaluated. The accuracy of location Warsaw trams and buses belonging to
the largest public transport operator in Poland (MZA Sp. o. o. in Warsaw) was evaluated.
Keywords: Public transport; Location; GPS

Metody lokalizacja pojazdów
Przedsiębiorstwa transportu publicznego (TP) w większości dużych miast,
a także ﬁrmy transportowe, dysponują
systemami zarządzania taborem pojazdów. Typowa konﬁguracja sprzętowa systemu zarządzania pojazdami
obejmuje urządzenia zainstalowane
w pojazdach, centra komunikacyjne zapewniające transmisję danych i
łączność foniczną, centrum dyspozytorskie odpowiedzialne za właściwą
realizację celów oraz urządzenia infrastruktury drogowej pełniące funkcje
sterujące, informacyjne, transmisyjne
[8]. Dokładność tych danych bezpośrednio wpływa na procesy zarządzania ruchem, dlatego tak ważne
jest, aby dane te obarczone były jak
najmniejszym błędem. Innowacyjne
technologie zastosowane do lokalizacji pojazdów sprawiły, że dokładność
określania pozycji jest coraz większa.
W niniejszym rozdziale przedstawio-

no najczęściej spotykane w transporcie publicznym metody lokalizacji pojazdów:
• lokalizacja logiczna,
• lokalizacja punktowa,
• lokalizacja karty SIM w systemie
GSM,
• lokalizacja w systemach satelitarnych.
Metoda lokalizacji logicznej polega
na zliczaniu przebytej drogi, najczęściej przez urządzenie sprzęgnięte ze
skrzynią biegów pojazdu, generujące
impulsy na każdy metr przebytej drogi. Dla informacji pasażerskiej liczona
jest odległość od poprzedniego przystanku, gdzie licznik jest zerowany.
Wymagana jest informacja o aktualnie
wykonywanym zadaniu przewozowym, trasie kursu i odległości między
przystankami.
Lokalizacja logiczna spełnia swoją rolę
jedynie wtedy, gdy pojazd porusza się
opisaną wcześniej trasą. Zmiana trasy
powoduje brak możliwości określenia

położenia pojazdu. Zaletą tej metody jest niezależność od infrastruktury
drogowej, radiowej, kosmicznej, itp.
Lokalizacja punktowa polega na
stwierdzeniu obecności pojazdu w
ściśle określonym miejscu trasy. Cechuje ją większa dokładność w stosunku do lokalizacji logicznej.
Pierwszą metodą było zastosowanie kodów kreskowych, czyli graﬁczne odzwierciedlenie ciągu znaków
numerycznych poprzez kombinację
ciemnych i jasnych kresek (rys. 1). Pojazd rejestruje swoją obecność w konkretnym punkcie meldunkowym na
trasie. Informacje zostają przesłane do
operatora systemu lokalizacji. Na ich
podstawie można wyliczyć prędkość
podróży oraz prognozować przyszłe
położenie pojazdu.
Obecnie metody lokalizacji punktowej wykorzystują techniki rozpoznawania obrazu lub sygnału
radiowego. Technika OCR (Optical
Character Recognition) wykorzystuje
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1. Na dachu kod służący do rejestracji pojazdu w punkcie meldunkowym (Lwów, fot. autor)

elektrooptyczne urządzenia do automatycznego odczytywania drukowanych znaków. Do odczytu stosuje się
czytniki: laserowe, diodowe, wielokierunkowe, itp. Metodą wykorzystującą
sygnał radiowy jest RFID (Radio Frequency IDentyﬁcation) [5]. Metoda ta
pozwala na zdalny odczyt identyﬁkatora, który jest zapisany w specjalnym
układzie elektronicznym.
System GSM, czyli Global System
for Mobile Communication, to najpopularniejszy cyfrowy standard telefonii komórkowej na świecie [6]. Działanie sieci GSM polega na rejestrowaniu
się karty SIM (Subscriber Identity Module), czyli karty abonenta, w najbliższej stacji bazowej. Lokalizację geograﬁczną karty umożliwia identyﬁkacja
położenia stacji przekaźnikowej GSM
(Cell-Id location) [10]. Metody EOTD
(Enhanced Observed Time Diﬀerence) i TOA (Time Of Arrival) bazują na
pomiarze czasu propagacji sygnału. W
pierwszej wykorzystuje się różnice w
pomiarze czasu z kilku stacji, a w drugiej pomiar czasu dotarcia sygnału do
stacji z atomowym wzorcem czasu.
Metoda AOA (Angle Of Arrival) analizuje kąt propagacji sygnału przez systemy wieloantenowe.
Dokładność pomiaru wymienionych metod zależy od rozbudowy
sieci i dostępności bazy danych o
stacjach, wartości błędów przedstawia tab. 1. Wszystkie metody, oprócz
metody pomiaru kąta propagacji, sygnału można udoskonalać, stosując w

terminalach nowe rozwiązania techniczne.
Pod względem zasady działania Satelitarne Systemy Lokalizacji można podzielić na trzy grupy [2]:
• systemy umożliwiające pomiar
kąta,
• systemy kątowo - odległościowe,
• systemy pomiaru odległości, różnicy odległości lub prędkości radialnej satelity.
Obecnie w pełni operacyjne są dwa
globalne systemy: GPS NAVSTAR (Global Positioning System NAVigation
Signal Timing And Ranging) – system
amerykański, GLONASS (Globalnaia
Navigacionnaia Sputnikova Sistema)
– system rosyjski, dwa kolejne, Galileo i BeiDou są w trakcie budowy [2].
Systemy te określa się wspólną nazwą
GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Zasadą ich działania jest pomiar
odległości satelity od odbiornika. Różnią je sposoby kodowania sygnału,
czasy systemów i układy odniesienia.
Błędy lokalizacji satelitarnej
Segmentowa budowa nawigacyjnych
systemów satelitarnych powoduje, że
każdy z jego elementów narażony jest
na inne czynniki mogące generować
błędy. Ze względu na obszar działania
i przyczyny ich powstania, wyróżniono [2]:
• czynniki wpływające na segment
kosmiczny,
• zakłócenia propagacyjne,

Tab. 1. Błąd lokalizacji pojazdu w systemach telefonii GSM [6]
Miejsce pomiaru

Średni błąd lokalizacji [km]

Błąd maksymalny [km]

Odchylenie standardowe [km]

Centrum miasta

0,44

2,40

0,41

Autostrada

2,92

20,37

2,02

czynniki dotyczące aparatury odbiorczej,
• zjawiska geoﬁzyczne.
Na segment kosmiczny wpływa: pole
grawitacyjne Ziemi, oddziaływania
ciał niebieskich, promieniowanie słoneczne, oddziaływania elektromagnetyczne, opór atmosfery oraz występowania efektów relatywistycznych.
Błędy propagacji sygnału wynikają ze
zmian fali radiowej w ośrodku materialnym. Zmianie może ulec prędkość,
częstotliwość lub polaryzacja fali w
wyniku przejścia sygnału przez atmosferę ziemską, a w szczególności
przez jonosferę i troposferę.
Błąd wielotorowości (wielodrożności) występuje, gdy do odbiornika
użytkownika dociera sygnał odbity
od różnych powierzchni, często wielokrotnie. W takiej sytuacji fala ulega
zniekształceniu, zmianie polaryzacji
lub osłabieniu. Czynniki te powodują
wydłużenie czasu dotarcia sygnału i
błąd lokalizacji. Błąd ten jest związany
z zabudową terenu.
Błędy odbiorników zależą od klasy
i przeznaczenia urządzenia. Najczęściej są błędami oprogramowania
oraz działania obwodów elektrycznych. Ograniczeniem dokładności są
czasy przebiegu informacji w samym
odbiorniku, takie jak przebieg sygnału
z anteny do procesora czy czas przetwarzania danych w procesorze. Odbiornik może także wytwarzać szumy,
które przeszkadzają we właściwym
odczycie danych.
W artykule przedstawiona wyniki badań: wpływu wielodrożności
sygnału, błędów powstający w odbiornikach oraz czynników atmosferycznych, na dokładności lokalizacji
odbiorników GPS.
Określenie czynników potencjalnie
wpływających na dokładność lokalizacji, stanowiło podstawę do sformułowania kryteriów wyboru poligonów
pomiarowych takich jak:
• rodzaj terenu (charakter zabudowy),
• obecność pojazdów transportu
publicznego wyposażonych w
odbiornik GPS,
• możliwość identyﬁkacji generacji
(wieku) odbiornika,
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możliwość określenia rzeczywistego położenia odbiornika.
Różnice odległości rzeczywistego położenia odbiornika (pojazdu) od położenia pozyskanego z lokalizacji przy
użyciu odbiornika GPS traktowano
jako błąd.
Ze względu na dostępność danych,
analizie poddano lokalizację pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie i Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
Metoda oceny lokalizacji
autobusów MZA
2. Urządzenia systemów lokalizacji, łączności i informacji pasażerskiej w autobusie [5]

Dane o położeniu autobusów ustalane są przez odbiornik systemu GPS
znajdujący się na pokładzie pojazdu i
transmitowane z wykorzystaniem systemu GPRS GSM do Centrali Nadzoru
Ruchu MZA. Informacje lokalizacyjne
zbierane są na potrzeby Systemów
Łączności Alarmowej (SŁA), Odchyłka
oraz Wypadki i Awarie (WiA), stanowiących podsystemy Systemu Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA [9].
Urządzenie zamontowane w pojeździe, przesyła co około 10 sekund, telegramy zawierające informacje dotyczące m.in. numeru urządzenia GPRS
(imsi), numeru karty SIM umieszczonej
w pojeździe (imei), czasu, współrzędnych geograﬁcznych i ID urządzania.
Treść przykładowych telegramów
przedstawia rys. 3.
W każdej lokalizacji, na podstawie
satelitarnej mapy, określono równanie linii opisujące przewidywaną trasę autobusu. Błędem lokalizacji była
odległość punktu (odbiornika GPS w
pojeździe) od linii odniesienia. Błąd
położenia wyliczono w stopniach ze
wzoru na odległość punktu od prostej:
d = |Axp+Byp+C|/√(A2+B2) [°].

3. Telegram przesłany przez autobus zawierający lokalizację pojazdu [9]

gdzie:
d–

•

odległość punktu od prostej
[°],
A, B, C – współczynniki funkcji liniowej zapisanej w postaci ogólnej,
xp, yp – współrzędne punktu, w którym znajdował się autobus.
α–
odległość punktu od prostej
[rad],
D–
odległość punktu od prostej
[m],
R–
uśredniony promień Ziemi (6
371 000 m).
Wybrano pięć poligonów badawczych znajdujących się na terenie Warszawy. Były to:
• odcinek Trasy Łazienkowskiej pomiędzy ul. Marszałkowską i Al.
Ujazdowskimi,

odcinek trasy na moście Śląsko-Dąbrowskim,
• kraniec linii autobusowych - Dworzec Centralny,
• kraniec linii autobusowych - Metro Marymont,
• kraniec linii autobusowych - Osiedle Górczewska.
Każdy z autobusów danej linii zatrzymuje się na określonym przystanku.
Możliwe było określenie odległości
rzeczywistego postoju od lokalizacji
uzyskanej przy użyciu GPS.
Metoda oceny lokalizacji
tramwajów
W Warszawie istnieją dwa systemy
wykorzystujące lokalizację tramwajów. Są to System Informacji Pasa-

(1)

Następnie przeliczono odległości na
radiany i metry przy założeniu, że Ziemia jest kulą odległość punktu od prostej wyznaczono jako długość łuku.
α = d π/180° [rad],

(2)

D = (α/360°) 2πR = απR/180° [m], (3)
4. Architektury systemu SNRT2000, obrazująca sieć transmisji danych [1]
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5. Dane depesz, wybrane pod kątem oceny dokładności lokalizacji tramwajów [4]

6. Lokalizacja przystanków zespołu przystankowego Dworzec Centralny [7]

żerskiej na przystankach (SIP) oraz
System Nadzoru Ruchu Tramwajów
(SNRT2000). Do oceny lokalizacji użyto danych wysyłanych z pojazdów w
ramach SNRT2000. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu zapewniają kanały radiowe o zakresie od 410 do 430
MHz. Centrum Komunikacyjne obsługuje zarówno transmisję danych jak i
łączność foniczną.
Średnia długość cyklu odpytywania ponad 400 pojazdów, wynosi nie
więcej niż 80 s. Depesza zawiera infor-

macje o godzinie, minucie i sekundzie
nadania czasu lokalnego, numerze
taborowym wagonu sterującego,
współrzędnych GPS i o ostatnim zespole przystankowym na trasie. Rysunek 5 przedstawia dane wybrane z
depesz.
Współrzędne podawane są w odwzorowaniu UTM (Universal Transverse Mercator). Wykorzystuje on
elipsoidę WGS84 i poprzeczne odwzorowanie Mercatora (Universal
Transverse Mercator Projection). Warszawa znajduje się w streﬁe 34 U.

Tab. 2. Wartości średnie błędów lokalizacji autobusów w terenie o wysokiej zabudowie [3]
Numer przystanku w zespole
Dworzec Centralny

Liczebność próby

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

21, 23

249

14,18

8,23

25, 26, 27

371

15,86

8,84

30

190

17,39

13,17

Tab. 3. Średnie błędów lokalizacji autobusów w terenie o niskiej zabudowie [3]
Numer przystanku w zespole
Osiedle Górczewska

Liczebność próby

04
05

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

533

4,64

2,99

70

4,81

1,14

06

400

7,54

5,71

07

843

1,38

0,6

Tab. 4. Wartość średnia błędu położenia autobusów na Trasie Łazienkowskiej [3]
Liczebność próby pomiarowej
685

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

16,3

26,28

Tab. 5. Wartość średnia błędu położenia autobusów na Moście Śląsko – Dąbrowskim [3]
Liczebność próby pomiarowej
1500

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

7,09

4,06

Wysłana z tramwaju depesza podaje
współrzędne na północ i na wschód
z dokładnością 1 m.
Podobnie jak w przypadku autobusów, dla każdego z poligonów obliczono równanie prostej odwzorowującej trasę tramwaju, a następnie
wyznaczono odległość od współrzędnych lokalizacji GPS zgłoszonych
przez tramwaj.
Analiza błędów wynikających z
wielotorowości sygnału GPS implikowała wybór miejsc o wysokiej zabudowie lub o niewielkim zagospodarowaniu pobliskiej przestrzeni. Poligony
pomiarowe o wysokiej zabudowie to
okolice przystanków: Krucza 06, Hoża
04 i Wawelska 03. Poligony o braku
wysokiej zabudowy to okolice przystanków: Most Poniatowskiego 04,
Toruńska 04, PKP Rakowiec 03.
Błędy wielotorowości sygnału GPS
Przykładem miejsca o wysokiej zabudowie jest zespół przystankowy Dworzec Centralny, położony u zbiegu Al.
Jana Pawła II i Al. Jerozolimskich. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Handlowe Złote Tarasy o wysokości 105
m, Pałac Kultury i Nauki o wysokości
237 m, wiadukt na Alei Jana Pawła II
oraz budynek hotelu Marriott.
Do analiz wybrane zostały pojazdy zatrzymujące się na przystankach
znajdujące się na jezdni północnej
Dworca Centralnego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca i
objęte zadaszeniem. Każdy z przystanków zawiera dwa pasy ruchu autobusów.
Analizy wykonano na podstawie
telegramów przesłanych w grudniu
2012, styczniu
i lutym 2013 roku, Na podstawie 810
pomiarów otrzymano średnie wartości błędu i rozproszenia wyników w
terenie o wysokiej zabudowie i wysokim prawdopodobieństwie wielodrożności sygnału. Wyniki przedstawiono w tab. 2.
Przykładem miejsca o otwartej
przestrzeni jest zespół przystankowy
Osiedle Górczewska na warszawskim
Bemowie, przy zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej. W najbliższej okolicy
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nie występują wysokie budynki. Analizie poddane zostały sygnały z autobusów znajdujących się na czterech
krańcowych przystankach w zespole
Osiedle Górczewska. Linię odniesienia
wyznaczono wzdłuż peronów stanowiących miejsce postoju dla autobusów przy konkretnych przystankach
(por. tab. 3).
Analizę dokładności lokalizacji autobusów znajdujących się w ruchu
wykonano na odcinku Trasy Łazienkowskiej przebiegającym w wykopie,
w otoczeniu wysokich budynków
pomiędzy ul. Marszałkowską i Al. Ujazdowskimi.
Analizę dokładności lokalizacji autobusów znajdujących się w ruchu w
terenie otwartym wykonano na odcinku Mostu Śląsko – Dąbrowskiego
w Warszawie (por. tab. 5).
Wyniki pomiarów dokładności
lokalizacji w warunkach zabudowy
wysokiej i niskiej, przestrzeni ograniczonej (wykop) i wolnej wskazują na
istotny wpływ otoczenia na błąd lokalizacji.
Podobnie określono dokładność lokalizacji tramwajów. Dla identyﬁkacji
wpływu wysokiej zabudowy wybrano miejsca znajdujące się w centrum
Warszawy przy:
• Al. Jerozolimskich w sąsiedztwie
skrzyżowania z ul. Kruczą (przystanek Krucza 06),
• Ul. Marszałkowskiej w sąsiedztwie
skrzyżowania z ul. Hożą (przystanek Hoża 04),
• Ul. Grójeckiej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Wawelską (przystanek Wawelska 03).
Ocenie poddano wpływ niskiej zabudowy i gdy torowisko tramwajowe
przebiegało w terenie otwartym. Wybrane miejsca to:
• Al. Krakowska wiadukt nad torami
kolej. (okolice przystanku PKP Rakowiec 03),
• Ul. Rembelińska w sąsiedztwie
skrzyżowania z Tr. Toruńską (przystanek Toruńska 04),
• Al. Jerozolimskie i Most Poniatowskiego (przystanek Most Poniatowskiego 04).
Dane o lokalizacji tramwajów analizowano na podstawie 757 041 depesz

Tab. 6. Wartości średnie błędu położenia tramwajów przy wysokiej zabudowie [4]
Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia

Miejsce pomiarów

Liczebność próby

Krucza 06

744

9,07

10

Hoża 04

891

8,59

9,49

Wawelska 03

815

5,89

6,78

Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

Tab. 7. Wartości średnie błędu położenia tramwajów w terenie otwartym [4]
Miejsce pomiarów

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia

Liczebność próby

Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

PKP Rakowiec 03

709

2,07

2,2

Toruńska 04

639

3,24

4,4

Most Poniatowskiego 04

787

3,88

5,32

z 3 dni w listopadzie 2014 r. Obszary
położone na otwartej przestrzeni charakteryzują się znacznie mniejszymi
błędami pomiarowymi. Największy
błąd odnotowano na Moście Poniatowskiego (najprawdopodobniej z
powodu wieżyczek mostu i wpływu
budynków).

Podsumowanie
W grudniu 2012 r., styczniu i lutym
2013 r. obserwowano warunki atmosferyczne i wybrano 2 dni o skrajnie
różnej pogodzie. Analiza wykonana
została dla lokalizacji obarczonej średnim błędem położenia, dla zespołu
przystankowego Osiedle Górczewska.
Zbadane zostały dane pozyskane z
autobusów w dniu 2.02.2013, gdy wystąpiły duże opady deszczu, wahające
się między 7 a 14 mm/12h i w dniu
13.12.2012 r. bez opadów. Z analizy
wynika, że warunki atmosferyczne nie
miały wpływu na dokładność lokalizacji odbiorników GPS.
Miarą dokładność lokalizacji była
odległości wskazań odbiornika GPS
od jego rzeczywistego położenia.
Jednak pojazdy nie zawsze poruszały się po torach, interpolowanych linią wyznaczoną na podstawie zdjęć
satelitarnych. Ponadto przyjęto jako
błąd lokalizacji, odległość punktu od
prostej. W rzeczywistości pojazd mógł

Wpływ urządzeń
na dokładność lokalizacji
Założono, iż wraz z rozwojem technologii budowy odbiorników GPS,
zarówno procesorów jak i oprogramowania, dokładność urządzeń wzrasta. Tabor Tramwajów Warszawskich
podzielono na dwie grupy: nowe pojazdy niskopodłogowe i pojazdy wysokopodłogowe starszego typu. Dla
ich identyﬁkacji wykorzystano numery taborowe.
Wyniki pomiarów potwierdziły
przyjęte założenie, dokładność lokalizacji poprawiła się.

Tab. 8. Wartości średnie błędu położenia różnych generacji urządzeń [4]
Miejsce
pomiarów

Generacja
urządzenia GPS

Liczebność
próby

Wszystkie
lokalizacje
tramwajów

starszy tabor
nowszy tabor

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia
[m]

Różnica wartości
średniej [m]

Odchylenie standardowe [m]

Różnica odchylenia
standardowego [m]

2162

6,44

1,46

8,02

2,53

2423

4,98

5,49

Tab. 9. Błędy lokalizacji autobusów i tramwajów wynikające z wielotorowości sygnału GPS
Miejsce pomiarów

Liczebność próby

Odległość odbiornika GPS pojazdu od linii odniesienia
Wartość średnia [m]

Odchylenie standardowe [m]

autobusy wysoka zabud.

1 495

15,97

17,27

autobusy brak zabudowy

3 346

5,26

3,14

tramwaje wysoka zabud.

2 450

7,84

8,96

tramwaje brak zabudowy

2 135

3,10

4,30
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być w innym miejscu, niż rzut punktu wysyłania sygnału na prostą. Pewne błędy wynikają z niedokładności
mapy (Google Earth Pro) i oka ludzkiego. W lokalizacji Dworzec Centralny,
przystanki są pod zadaszeniem. Linie
biegnące wzdłuż peronów, na których
zatrzymywały się autobusy określono
w sposób przybliżony.
Na Trasie Łazienkowskiej oraz Moście Śląsko – Dąbrowskim nie było
możliwe określenie, w którym kierunku poruszał się dany pojazd. Przyjęto
uśrednioną linię odniesienia. Z tych
powodów otrzymane wyniki mogą
być obarczone błędami wynikającymi
z przyjęcia linii odniesienia jako rzeczywistego toru pojazdu.
Istotny wpływ na dokładność satelitarnej lokalizacji ma charakter zabudowy. Dotyczy to zarówno autobusów jak i tramwajów. W miejscach o
wysokiej i gęstej zabudowie powstające błędy są 2 ÷ 3 razy większe niż w
terenie otwartym.
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Potencjał konkurencyjności podmiotów sektora
transportu lotniczego jako determinanta rozwoju
dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych
The potential competitiveness of the air transport industry as a determinant
of development and the availability of temporary roads to airports
Dariusz Tłoczyński

dr hab. prof. UG
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet
Gdański
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Streszczenie: Transport lotniczy odgrywa bardzo istotna rolę w gospodarce każdego kraju. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy,
a z drugiej strony sam podlega przemianom rynkowym. Taka zależność wywiera wpływ na podmioty funkcjonujące na rynku usług transportu lotniczego. Przewoźnicy, porty lotnicze dążą do maksymalizacji swoich danych operacyjnych i ﬁnansowych. W Polsce w większości
portów lotniczych udziałowcami/akcjonariuszami są władze publiczne, które wspierają rozwój portów lotniczych. Oprócz bezpośredniego
zaangażowania na funkcjonowanie operatorów zarządzających infrastrukturą lotniczą, wskazuje się także formy pośrednie, m.in. budowę
układu komunikacyjnego do portów lotniczych, budowę infrastruktury kolejowej i drogowej. Dynamiczny rozwój wskazanej infrastruktury
doprowadził do zwiększenia obszaru oddziaływania portu lotniczego, tzw. catchement area. Głównym celem artykułu jest potwierdzenie
tezy, że sprawny system dowozowo-odwozowy do portów lotniczych jest ważnym elementem budowania potencjału konkurencyjności
przedsiębiorstw transportu lotniczego
Słowa kluczowe: Podmioty sektora transportu lotniczego; Potencjał konkurencyjny; Transport lotniczy; Porty lotnicze; Dostępność
Abstract: Air transport is an important element in the development of every country. Aviation impact on economic development, and
the economy has an impact on air transport. This relationship has an impact on entities operating on the market for air transport services.
Air carriers, airports want to achieve maximize their operational and ﬁnancial data. In Poland, most airports shareholders are the public
authorities, which support the development of airports. Public institutions involved directly and indirectly. Indirect, because the building
communication system to airports, modernizing rail and road infrastructure. The dynamic development of this infrastructure has resulted to
an increase in catchement area. Air transport companies realize speciﬁc development strategies, they are forced to take measures to increase
competitiveness. Most often this is done by intangible factors.
Keywords: Air transport companies; Potential competitive air transport; Airports; System airport links

Transport lotniczy odgrywa bardzo
istotna rolę w gospodarce każdego
kraju. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony
sam podlega przemianom rynkowym. Taka zależność wywiera wpływ
na podmioty funkcjonujące na rynku
usług transportu lotniczego. Przewoźnicy, porty lotnicze dążą do maksymalizacji swoich danych operacyjnych i
ﬁnansowych.
W Polsce w większości portów lotniczych udziałowcami/akcjonariuszami są władze publiczne, które wspierają rozwój portów lotniczych. Oprócz
bezpośredniego zaangażowania na
funkcjonowanie operatorów zarządzających infrastrukturą lotniczą,
wskazuje się także formy pośrednie,

m.in. budowę układu komunikacyjnego do portów lotniczych, budowę
infrastruktury kolejowej i drogowej.
Dynamiczny rozwój wskazanej infrastruktury doprowadził do zwiększenia
obszaru oddziaływania portu lotniczego, tzw. catchement area.
Podmioty funkcjonujące realizując
określone strategie rozwojowe zmuszone są do podejmowania działań
mających na celu wzrost konkurencyjności. Najczęściej odbywa się to za
pomocą czynników niematerialnych.
Na potrzeby pracy przeprowadzono
analizę dostępnej literatury przedmiotu, wykorzystując metodę opisową.
Wnioski z analizy danych wtórnych
zostały zaprezentowane w podsumowaniu.

Potencjał konkurencyjności
Przedsiębiorstwa transportu lotniczego funkcjonując na konkurencyjnym
rynku zmuszone są do prowadzenia określonej strategii aby osiągnąć
przewagę konkurencyjną na rynku.
Realizacja określonych celów opiera się na czynnikach wewnętrznych
i zewnętrznych. Bossak wskazuje, że
czynnikami wewnętrznymi mogą
być: redukcja jednostkowych kosztów
, a co za tym idzie możliwość oferowania niższych cen, wyższa jakość i
zindywidualizowanie wyrobu produktu, wdrażanie innowacyjności na
płaszczyźnie produktowej i technologicznej, a także działania w obszarze
organizacji i zarządzania zapewniają31
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Tab. 1. Relacje pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa a jego potencjałem
sytuacja

znaczenie

zasoby > potencjał konkurencyjności

część swoich zasobów przedsiębiorstwo nie jest w stanie efektywnie wykorzystać
dla kreowania konkurencyjności

zasoby = potencjał konkurencyjności

przedsiębiorstwo dysponuje takimi zasobami i w takiej ilości, jaka jest potrzebna
do konkurowania

przedsiębiorstwo dysponuje mniejszymi zasobami (ilość i jakość), niż jest to koniczne
do skutecznego konkurowania
Źródło: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w
warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002, s. 104.
zasoby < potencjał konkurencyjności

ce wzrost produkcji, sprzedaży i zysku
oraz wzrost wartości ﬁrmy. Natomiast
do najważniejszych czynników zewnętrznych należy zaliczyć: koniunkturę gospodarczą, zmiany w strukturze popytu i podaży społeczeństwa,
postęp techniczny i technologiczny
oraz zmiany otoczenia konkurencyjnego na rynku .
Czynniki wewnętrzne są podstawą
określenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. B. Godziszewski
określa jako system zasobów materialnych i niematerialnych, który pozwala przedsiębiorstwu na wdrożenie
optymalnych instrumentów skutecznego konkurowania na rynku . Może
on być określany jako „ogół zasobów
materialnych i niematerialnych kraju,
sektora, branży lub przedsiębiorstwa,
niezbędnych do tego aby mogły one
funkcjonować na rynkowej arenie

konkurencji” . Efektem umiejętnego
wykorzystania potencjału konkurencyjnego jest osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej.
Przedsiębiorstwo
budując przewagę konkurencyjną
wykorzystuje posiadane zasoby, predyspozycje. Posiadane zasoby, a nie
otoczenie decydują o ostatecznym
„wyniku gry rynkowej” .
Relacje pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa a jego potencjałem konkurencyjności przedstawiono w tabeli 1.
Zasoby zaliczane do potencjału
konkurencyjności można podzielić na
dwie grupy: materialne i nie materialne. Systematykę zasobów przedsiębiorstwa przedstawiono na rys. 1.
Literatura wyróżnia dziewięć sfer
funkcjonalno - zasobowych, które
tworzą potencjał konkurencyjności
przedsiębiorstwa . W oparciu o analizę publikacji, autor artykułu wskazuje
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Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002, s. 105.
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2. Wpływ potencjału konkurencyjności na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
Źródło: opracowanie własne.

pięć najważniejszych: innowacyjność,
produkcja, marketing, polityka ﬁnansowa, organizacja przedsiębiorstwa.
Poszczególne sfery składają się z zasobów i umiejętności, które stanowią
tzw. składniki potencjału konkurencyjności. Wpływają one na tworzenie
przewagi konkurencyjnej oraz determinują wdrażanie instrumentów konkurencji.
Transport lotniczy jako element
rozwoju gospodarki
Od wielu lat istnieje zależność pomiędzy ruchem lotniczym, a poziomem
rozwoju gospodarczego. Z reguły
dynamika wzrostu przewozów lotniczych jest wyższe o 3–4 punkty procentowe od wzrostu gospodarczego.
Głównymi współczynnikami określającymi wpływ transportu lotniczego
są:
• efekty bezpośrednie,
• efekty pośrednie,
• efekty indukowane,
• efekty katalizatora (nakręcania gospodarki) .
ACI szacuje, że transport lotniczy wygenerował w 2015 r. ok. 60 mln miejsc
pracy oraz ok. 3,4 % światowego PKB.
Uwzględniając powyższe efekty oddziaływania, transport lotniczy największy ma wpływ na zatrudnienie w
następujących krajach europejskich:
w Turcji 1,4 mln, Hiszpanii 1,3 mln i
Niemczech ponad 1,2 mln pracowników. W Europie jego wpływ na zatrudnienie szacuje się na poziomie 12 mln
miejsc pracy.
W Polsce Transport lotniczy wygenerowało ponad 440 tys. miejsc pracy. Najwięcej w sektorze podmiotów
funkcjonujących w otoczeniu portów
lotniczych. Zatem porty lotnicze są
w stanie przyciągnąć potencjalnych
inwestorów chcących ulokować
swoje kapitały na terenach okołolotniskowych. Obok portów lotniczych
powstają strefy biznesu, hotele, miasteczka tzw. airportcity. Z drugiej zaś
strony dynamika rozwoju ruchu lotniczego w regionie jest ściśle powiązana z atrakcyjnością inwestycyjną gmin
oraz z wielkością PKB.
Na rysunku 3 dokonano anali-
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zy regionalnych portów lotniczych
uwzględniając ruch lotniczy w portach oraz poziom PKB w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w gminie w
której zlokalizowany jest port lotniczy.
Na podstawie danych statystycznych
uwzględniających poziom PKB w
przeliczeniu na 1 mieszkańca, przyporządkowano polskie porty lotnicze. Z
analizy został wyłączony port lotniczy
w Radomiu, ze względu na znikomą
liczbę odprawianych pasażerów.
Strefa umieszczona w prawym górnym rogu wyznacza silny duopol i silną aglomerację. Porty lotnicze w Warszawie i w Modlinie, w odniesieniu do
wpływu na gospodarkę należy rozpatrywać łącznie, ponieważ obsługują
jedną aglomerację, obszar ciążenia
jest taki sam, i są wobec siebie komplementarne.
Druga grupę stanowią porty w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, każdy z tych portów
obsłużył w 2015 r. ponad 1,4 mln
pasażerów, jednocześnie regiony, w
których zlokalizowane są porty charakteryzują się dużo wyższym PKB
percapita, niż ostatnia grupa portów
(Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź,
Lublin, Zielona Góra). Ruch pasażerów
w tych portach jest dużo niższy, poniżej 1,0 mln pasażerów. Jednocześnie
analizowany wskaźnik PKB jest także
niższy od dużych portów regionalnych.
Należy zauważyć, że potencjał ekonomiczny regionu oraz liczba obsłużonych pasażerów wpływa na pozycję konkurencyjną portów lotniczych.
Analizując zależność pomiędzy wielkością ruchu lotniczego a wielkością
PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wskazano także na trzy główne obszary konkurencji:
• pierwszy, gdzie głównymi konkurentami Lotniska Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego Modlin
są porty regionalne,,
• drugi obszar konkurencji dotyczący największych portów regionalnych: Krakowa, Gdańska, Katowic,
Wrocławia i Poznania,
• trzeci, który tworzą porty w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i w Zielonej Górze.
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3. Zależność obsługą pasażerów przez polskie porty lotnicze a PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ulc.gov.pl (dostęp: 15 lipiec 2016 r.). i Raport o polskich metropoliach, PWC, Warszawa 2015, s. 5.

Konkurencyjność podmiotów
sektora transportu lotniczego
Konkurencyjność jest związana z
oceną wyników przedsiębiorstwa
oraz jego możliwości uzyskania pozytywnych wyników w przyszłości, w
szczególności zysku z prowadzonej
działalności w zmiennym otoczeniu
przedsiębiorstwa.
Przewoźnicy lotniczym, porty lotnicze, ﬁrmy handlingowe funkcjonują na zliberalizowanym rynku usług
transportu lotniczego, jednak ich
działalność jest certyﬁkowana. Mimo,
że operatorzy mają swobodę działania, posługują się instrumentami
konkurencji, to biorąc pod uwagę ich
udział w obsłudze polskiego rynku,
można zauważyć iż nie jest to rynek w
pełni doskonały.
Jednym z instrumentów oceniających stopień rozwoju konkurencji
jest współczynnik koncentracji oraz
indeks Herﬁndahla-Hirschmana. Natomiast narzędziem określającym
szacunkowy poziom zagęszczenia
przedsiębiorstw w na rynku usług
transportu lotniczego oraz poziom
konkurencji jest indeks Herﬁndahla .
Taka sytuacja świadczy o skupieniu
rynku usług przewozowych wokół

czterech największych przewoźników.
Natomiast zmniejszenie współczynnika koncentracji sektora i indeksu
Herﬁndahla w odniesieniu do portów
lotniczych, świadczy to o coraz większej aktywności małych regionalnych
portów lotniczych.
Analizując potencjał konkurencyjności podmiotów reprezentujących
transport lotniczy, należy wskazać
dwie płaszczyzny badania: przewoźników i porty lotnicze. Z uwagi na ograniczoną objętość, w artykule zostaną
przedstawione wnioski dla całego
sektora transportu lotniczego.
Analizując składniki potencjału
konkurencyjności odnoszące się do
podmiotów sektora transportu lotniczego wskazano pięć najistotniejszych czynników - innowacyjność,
produkcja, marketing, polityka ﬁnansowa oraz organizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Innowacyjność
Transport lotniczy jest postrzegany
jako nośnik nowych technologii, zachęt do inwestycji kapitałowych, a
także jako element rozwoju innowacji w wymiarze techniczno-technologicznym. Głównym celem polityki

Tab. 2. Współczynnik koncentracji oraz indeks Herfindahla dla polskiego rynku usług transportu
lotniczego roku 2015
Lata

Współczynnik koncentracji w %
Przewoźnicy

2015
80,44
Źródło: na podstawie danych ULC

indeks Herfindahla [pkt]

Porty lotnicze

Przewoźnicy

Porty lotnicze

72,77

1925

1954,27
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innowacyjnej w odniesieniu do rynku transportu lotniczego jest wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw, co
w konsekwencji powoduje poprawę
jakości życia społeczeństwa i jakości
środowiska naturalnego oraz wzrost
poziomu bezpieczeństwa w sektorze
transportu lotniczego .
Na płaszczyźnie technologicznej,
technicznej należy wskazać na zakup
przez PLL LOT statków powietrznych
Boeing 787 „Dreamliner”. Polski przewoźnik ocenia, iż od momentu wprowadzenia samolotów do eksploatacji
zaoszczędził kilkanaście milionów
złotych z powodu mniejszego zużycia
paliwa, co sprawia, że może zaoferować usługi po niższej cenie. Innym innowacji technologicznej jest wdrożony w Porcie Lotniczym Gdańsk system
transportu bagażu. Takie rozwiązania
zastosowano tylko w kilku europejskich portach lotniczych. Wdrożenie
tego systemu praktycznie wyeliminowało pomyłki błędnego dostarczenia
na pokład statku powietrznego, co
w przyszłości ograniczy liczbę reklamacji z tytułu zagubienia bagażu w
gdańskim porcie. Wraz z rozwojem informatyki coraz większego znaczenia
odgrywają aplikacje multimodalne,
oferujące nie tylko możliwość zakupu
biletu, odprawy, ale także uzyskania
cennych informacji dotyczących zachowania się pasażerów w portach
lotniczych. Pasażerowie wykorzystujący tablety, smartfony logując się w
konkretnych punktach dostępowych
terminalu, przekazują informację na
temat swojego położenia, informując
port lotniczy jakie punkty handlowo-gastronomiczno-usługowe były odwiedzane i w jakim czasie. Takie informacje mogą być podstawą podczas
negocjacji warunków współpracy
pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. W Polsce wyspecjalizowane
ﬁrmy oferują już portom lotniczym
instalację punktów dostępowych.
Ponadto do innowacji należy zaliczyć
system STMS. Ma on stanowić uzupełnienie obecnego systemu przewozów rozkładowych z regionalnych
portów lotniczych oraz komunikacji
General Aviation. Wdrożenie systemu

STMS jest także istotne dla społeczności lokalnej. System jest szansa na
zwiększenie dostępności do dużych
portów lotniczych dla mieszkańców
północno-wschodniej części Polski
(Port Lotniczy Mazury został otwarty
w 2016 r.).
Produkcja
W odniesieniu do transportu lotniczego produkcja, w głównej mierze
dotyczy modelu biznesowego funkcjonowania rynku transportu lotniczego. Przewoźnicy lotniczy oferują
swoim pasażerom zróżnicowane
klasy podróży, ale przede wszystkim
różnorodność pakietów usług dodatkowych do głównej usługi przewozowej. Pasażer ma możliwość wyboru,, nie tylko przewozu bagażu ale i
sposobu odwołania czy przełożenia
podróży. Pasażerom oferowanej jest
także ubezpieczenie oraz możliwość
transferu do i z centrum miasta.
Sfera produkcji obejmuje także
stan i ilość posiadanych urządzeń do
utrzymania bezpiecznego ruchu lotniczego. Tylko w niektórych portach
przewoźnicy posiadają dostęp do
zaplecza technicznego. Kolejnym elementem sfery produkcji jest kultura
techniczna, wiedza i zdolności kadry
inżynieryjnej, a także stopień informatyzacji procesów logistycznych w
portach lotniczych. Ponadto należy
wskazać na: dostęp do źródeł zaopatrzenia, współprace z dostawcami
oraz system wzajemnych powiązań.
Marketing
Elementami wpływającymi na potencjał konkurencyjności w odniesieniu
do marketingu są:
• budżet przedsiębiorstw lotniczych przeznaczony na działalność marketingową,
• zróżnicowana strategia wdrażania
instrumentów marketingu-mix,
• realizacja badań marketingowych
pierwotnych i wtórnych,
• analiza potrzeb i zachowań pasażerów,
• dokładna segmentacja rynku,

•

•
•

kreatywności i umiejętności do
planowania nowych, niekonwencjonalnych działań przez osoby
odpowiedzialne za marketing,
kształtowanie polityki zarządzania
jakością,
współpraca pomiędzy wszystkimi
podmiotami mającymi związek z
transportem lotniczym.

Najważniejszym zadaniem osób odpowiedzialnych za politykę marketingową jest dostosowanie oferty do
każdego z segmentów rynku oraz
umiejętność szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Dostęp
do pewnych informacji, szybkość reakcji oraz umiejętne wdrożenie zaplanowanej reakcji na zaistniałą sytuację,
powoduje krótkotrwałe przyczynia
się do budowania potencjału konkurencyjności.
Polityka finansowa
Potencjał konkurencyjności jest tworzony przez:
• politykę ﬁnansową przedsiębiorstwa,
• poziomu kosztów stałych, całkowitych, zmiennych,
• poziomu kosztów bezpośrednich
i pośrednich,
• poziomu kosztów materialnych i
niematerialnych,
• dostępu do zewnętrznych źródeł
ﬁnansowania,
• możliwości budżetowania,
• stosowania systemu rachunkowości zarządczej,
• stosowanie zarządzania przychodami, tzw. yield management,
• wiedzę i zdolności służb ﬁnansowo-księgowych,
• stopnia informatyzacji pionu ﬁnansowo-księgowego .
Organizacja funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Do głównych elementów wpływających na
• udział przedsiębiorstwa w rynku,
• model prowadzonej działalności
gospodarczej,
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4. Dostępność czasowa polskich portów lotniczych
Źródło: www.wbdata.pl (dostęp: 13-10-2016).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stosunki własnościowe,
organizacja pracy i umiejętności
kierowania zespołem,
przejrzysta struktura przedsiębiorstwa,
posiadanie strategii krótko- i długookresowej,
sposób komunikacji z pracownikami przedsiębiorstwa,
integracja i motywacja zespołu,
pracowników,
współpraca z innymi podmiotami
z branży lotniczej i pozalotniczej,
znajomość mocnych i słabych
stron konkurentów,
wdrażanie systemów operacyjnych,
możliwość podejmowania ryzyka,
wdrażanie procesów logistycznych,
umiejętność rozpoznawania przyszłych trendów rynkowych,
umiejętność wdrażania koncepcji
teoretycznych w praktykę gospodarczą.

Z podanych powyżej czynników zdecydowana większość ma charakter
niematerialny. Oznacza to, że w procesie analizy konkurencyjności podmiotów sektora transportu lotniczego
odgrywają niematerialne składniki
potencjału konkurencyjności.

5. Dostępność drogowa do polskich portów lotniczych
Źródło: www.wbdata.pl (dostęp: 13-10-2016).

Problematyka dostępności
drogowej i czasowej jako element
potencjału konkurencyjności
podmiotów sektora transportu
lotniczego
Standardy unijne zakładają maksymalny czas dojazdu do potu lotniczego
do 1,5 godz., w Polsce przyjmuje się
2 godz. Biorąc pod uwagę inwestycje
w infrastrukturę drogowa i kolejową
zrealizowane w ostatnich kilku latach,
spowodowało to zwiększenie obszaru
oddziaływania portu lotniczego, tzw.
catchment area.
W rozpoczęcia wykonywania operacji lotniczych przez port lotniczy w
Szymanach w 2016 r., zwiększyła się
dostępność do transportu lotniczego
w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie jedynym województwem z dłuższym dojazdem do lotnisk
pozostanie województwo podlaskie.
W izochronie 2 godzin dla Warszawy
zlokalizowane są cztery porty lotnicze: Lotnisko im. F. Chopina, Modlin,
Łódź i Radom.
W oparciu o czas przejazdu do portów lotniczych wbdata.pl wyznaczyła
ich obszary dostępności, tj. obszary charakteryzujące się najkrótszym
czasem dojazdu (ang. closest point).
Największy obszar closest point posiada port w Szymanach, natomiast
najwięcej osób mieszka w obszarze

katowickiego portu lotniczego (prawie 5 mln.) oraz Okęcia (nieco ponad
4 mln).
Największy odsetek ludności w
streﬁe godzinnej od lotnisk mieszka
w województwach łódzkim, śląskim
i mazowieckim (ponad 80%), natomiast w województwie podlaskim
odsetek wynosi 0,01%. Z kolei w województwie łódzkim prawie 68% powierzchni znajduje się w godzinnym
zasięgu od lotnisk. Poza tym powyżej
60% powierzchni znajduje się w województwach śląskim, małopolskim
i mazowieckim. Najmniej w województwie podlaskim. W dwugodzinnej streﬁe dotarcia do portu lotniczego, w większości mieszkają wszyscy
mieszkańcy danego województwa .
Podsumowanie
Podsumowując, przeprowadzone badania w oparciu o źródła wtórne należy stwierdzić, że:
• potencjał
konkurencyjności
przedsiębiorstw ogrywa ważną
rolę w celu osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej,
• transport lotniczy jest silnie uzależniony od gospodarki danego
regionu, kraju czy świata, a jednocześnie gospodarka wykazuje
silne powiązanie z transportem
lotniczym,
35
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Poznań z elektrobusami czeka na
innych. Najpierw większy udział
transportu

mini przegląd komunikacyjny

Witold Urbanowicz,
02.11.2016

Transport

•

Publiczny,

Poznań nie zamierza startować w wyścigu
związanym z wdrażaniem autobusów elektrycznych. (...) W wielu polskich miastach modnym tematem stają się elektrobusy. Również
Plan Morawieckiego zakłada rozwój elektromobilności. Na razie jednak działania, jakie
podejmują przewoźnicy, z konieczności wiążą
się głównie ze sprawdzaniem i testowaniem
rozwiązań, choć niektóre miasta już teraz
zapowiadają spore zakupy autobusów elektrycznych. Pod koniec października odbyła się
konferencja w CUPT poświęcona tym zagadnieniom. W wyścigu związanym z wdrażaniem
elektrobusów nie zamierza uczestniczyć na
razie stolica Wielkopolski. – Goniąc Zachód,
przeskakujemy jeden bardzo ważny krok w
działaniu na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.
Nie możemy patrzeć wyłącznie na miasto i
MPK, tylko na całą aglomerację. Działanie na
rzecz gospodarki niskoemisyjnej musi prowadzić do zwiększenia usług transportu publicznego. Inaczej nie osiągniemy efektu – ludzie,
korzystając z dobra, jakim jest samochód, będą
nadal chcieli się przemieszczać samochodem
– mówi Wojciech Tulibacki, szef MPK Poznań.

Lubelskie lotnisko po przebudowie jak będzie wyglądać?
Justyna Urbaniak,
05.12.2016

•

RynekInfrastruktury.pl,

Wiemy już, jak będzie wyglądało lubelskie
lotnisko po przebudowie. Kosztem 5 mln zł
przebudowany zostanie istniejący terminal,
ale również – dobudowane zostanie nowe
skrzydło budynku. Całość ma być gotowa na
sezon letni 2018 roku. Rozbudowa terminala
polegać będzie na poszerzeniu hali odlotów,
a koszt całego przedsięwzięcia sięgnie 5,5 mln
zł. Obecna hala liczy około 700 m.kw. a po rozbudowie zyska dodatkowe 1,8 tys. m.kw. od
strony wschodniej. W nowej części planowana
jest obsługa pasażerów ze strefy Schengen.
W istniejącej obecnie hali będą obsługiwani
pasażerowie spoza strefy Schengen. Koncepcja rozbudowy jest już gotowa a przetarg na
wykonawstwo ma zostać ogłoszony jeszcze
w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, nowe powierzchnie zostaną oddane do użytku w 2018 roku. (...) Cały terminal
lubelskiego lotniska liczy 11 tys. m.kw. i jest
znacznie mniejszy od tego, jaki planowano w
pierwotnej wersji. W 2010 roku w trakcie projektowania terminala zapadła decyzja o jego
zmniejszeniu o połowę. (...)

•

•

•

•

porty lotnicze są generują dużą
liczbę miejsc zatrudnienia,
na polskim rynku usług transportu lotniczego wyróżnia się trzy
grupy portów lotniczych w zależności od PKB per capita,
polski rynek usług transportu lotniczego jest skupiony wokół czterech największych przewoźników.
Natomiast mniejszy indeks Herﬁndahla w odniesieniu do portów
lotniczych, świadczy o coraz większej aktywności małych regionalnych portów lotniczych,
analizując składniki potencjału
konkurencyjności odnoszące się
do podmiotów sektora transportu lotniczego wskazano pięć najistotniejszych czynników - innowacyjność, produkcja, marketing,
polityka ﬁnansowa oraz organizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa,
zdecydowana większość czynników ma charakter niematerialny.
Oznacza to, że w procesie analizy konkurencyjności podmiotów
sektora transportu lotniczego odgrywają niematerialne składniki
potencjału konkurencyjności,
inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej oraz
zakup pociągów Pendolino spowodowały zwiększenie obszaru
oddziaływania portów lotniczych.

Przedstawione powyżej wnioski skłaniają do potwierdzenia tezy badawczej, iż sprawny system dowozowo-odwozowy do portów lotniczych
jest ważnym elementem budowania
potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw transportu lotniczego.
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„IT w Grupie PKP”
W dniach 19-21 października 2016 r. w Spale,
w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym „Zacisze” odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „IT w Grupie PKP”, zorganizowana
przez Grupę PKP oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Patronat nad konferencją objęli: Pan
Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i
Budownictwa oraz Pani Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji.
W konferencji uczestniczyło ponad 200
osób: przedstawiciele spółek PKP, spółek kolejowych spoza Grupy PKP oraz liczne ﬁrmy z
branży IT. Nie zabrakło również przedstawicieli
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
- Pani Izabeli Popek i Pana Tomasza Tomali.
Obecni byli również Prezes PKP S.A. - Pan Mirosław Pawłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. - Pan Mirosław Chaberek, Członek Zarządu PKP S.A – Pani Cecylia Lachor oraz
Prezes SITK RP - Pan Janusz Dyduch. Uczestnicy konferencji zjechali z całej Polski, co wskazuje na duże zainteresowanie tematem IT.
Partnerem generalnym konferencji była ﬁrma Huawei Polska Sp. z o.o., partnerami głównymi były ﬁrmy: Oracle Poland, Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o., VMware,
Cisco Systems Poland Sp. o.o., Hicron Sp. z o.o.
+ SAP, Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o., Avnet
Sp. z o.o. i IBM Premier Business Partner, partnerami natomiast Hewlett Packard Enterprise
Polska Sp. z o.o., ZIBI S.A., Casio, Orange Polska S.A, Ricoh Polska Sp. z o.o. oraz Megavison
Technology Sp. z o.o. Patronat medialny nad
konferencją objęły: Przegląd Komunikacyjny,
Raport Kolejowy oraz Kurier Kolejowy.
Konferencję rozpoczęła sesja inauguracyjna, którą poprowadzili: Pan Zbigniew Cieślak
- Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu PKP S.A. ds.
Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP oraz
Pani Katarzyna Gawlik–Tarnowska - Dyrektor
Biura Zarządu PKP S.A. Pan Mirosław Pawłowski nakreślił kierunki działania Grupy PKP S.A.
i potrzeby w zakresie IT. Pan prof. Janusz Dyduch przedstawił krotką informacje o działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP oraz możliwościach współpracy Stowarzyszenia z ﬁrmami na poziomie
eksperckim. Następnie Pan Tomasz Tomala z
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odczytał list Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Pana Andrzeja Adamczyka z gratulacjami

dla organizatorów i uczestników konferencji.
Pan prof. dr hab. Mirosław Chaberek podzielił
się reﬂeksjami nt. innowacyjności. Sesję inauguracyjną zakończył referat pt., „Kierunki rozwoju IT w Grupie PKP” Pana Zbigniewa Cieślaka. Sesji I konferencji przewodniczył: Dyrektor
Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. – Pan Ryszard Leszek Bernaś oraz Prezes
Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. – Pan Tomasz Miszczuk. Wygłoszono następujące referaty:
•
„Przesłanki do budowy sieci teleinformatycznych dla potrzeb transportu kolejowego”- Stanisław Gago z Instytutu Kolejnictwa.
•
„Internet Rzeczy na Kolei” - Piotr Głaska Huawei Polska Sp. z o.o.
•
„Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w aspekcie zarządzania informacją pasażerską i utrzymaniem infrastruktury” - Bernadeta Woroch – Dyrektor
Projektu z Biura Informatyki PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
•
„Nowoczesne zarządzanie informacją biznesową, czyli jak rozwiązania Konica Minolta wspierają cykl życia dokumentów
w przedsiębiorstwie” - Michał Bojanowski,
Jacek Dróżdż - Konica Minolta Busisess
Solutions Polska Sp. z o.o.
•
„Koncepcja Centrum Monitorowania i
Bezpieczeństwa usług krytycznych” - Artur Ślubowski – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa PKP Informatyka S.A.
•
„Co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł cofnąć czas – czyli wrogi kod od podszewki”
- Michał Ceklarz, Artur Zdanowicz - Cisco
Systems Poland Sp. z o.o.
Konferencji towarzyszyła prezentacja ﬁrm –
partnerów konferencji na stoiskach. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania
się z ofertą handlową ﬁrm oraz bezpośrednich
rozmów z przedstawicielami ﬁrm.
Przewodniczącymi sesji II byli: Pan Paweł
Kazimierski -Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity S.A. oraz Dyrektor Biura Teleinformatyki
PKP S.A. W tej sesji wygłoszono następujące
referaty:
•
„Cyberbezpieczeństwo – jak się bronić
przed zagrożeniami APT” - Marcin Wojciechowski – Dyrektor Projektu PKP S.A.
•
Prezentacja ﬁrmy Oracle Poland Sp. z o.o.
•
„RMS – dynamiczne zarządzanie przychodami, dynamiczna cena” - Przemysław
Jakubowski – Naczelnik Wydziału Biura
Strategii i Produktu PKP Intercity S.A.

•

SITK-RP

Prezentacja ﬁrmy Lenovo Technology B.V.
Sp. z o.o.
•
„Symulatory kolejowe w Grupie PKP” Anatol Kupryciuk – Dyrektor Biura Kierowania Przewozami PKP Cargo S.A., Piotr
Kuczyński – Dyrektor Projektu CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
•
„Cyfrowe Miejsce Pracy – Workspace
ONE, Horizon, AirWatch” – Tomasz Lorek –
VMware.
Na zakończenie sesji wykład wygłosił prof. Mirosław Chaberek
Sesji III konferencji przewodniczył Dyrektor
Biura Teleinformatyki PKP Cargo S.A. – Pan Stanisław Fendryk. W tej sesji wygłoszono następujące referaty:
•
„Data Governance – istotny element
procesu standaryzacji rozwiązań teleinformatycznych” - Tomasz Mierzwa – Wiceprezes Spółki Valuetank Sp. z o.o.
•
„Portal Pasażera (www, aplikacja mobilna)
jako narzędzie wspierające działalność
przewoźnika w obsłudze podróżnych” Małgorzata Głowacka-Ciupek – Zastępca
Dyrektora Biura Informatyki PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
•
„Budowa ekosystemu dzięki innowacji i
transformacji cyfrowej” - Artur Król - IMB
Premier Business Partner.
•
„Elektroniczny obieg dokumentów ﬁnansowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jako narzędzie wpierające optymalizację
procesów i automatyzację wymiany danych z kontrahentami” - Mirosław Majsterek – Dyrektor Projektu z Biura Informatyki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
•
„Pociąg do przyszłości. SAP GRC i SAP s/4
HANA jako sposób na maksymalizację
bezpieczeństwa i wydajności systemów
IT” - ﬁrma Hicron – SAP.
Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny pt. „IT dla biznesu w Grupie PKP – potrzeby i wyzwania”. Wzięli w nim udział dyrektorzy IT Grupy PKP.
Na zakończenie konferencji, krótkie podsumowanie wygłosił Pan Zbigniew Cieślak oraz
Pani Cecylia Lachor. Podziękowali wszystkim
uczestnikom za przybycie i konstruktywną
dyskusję. Podkreślili jak ważna jest branża IT
dla kolei.
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji postanowiono, że konferencja będzie miała charakter cykliczny, szerszy zakres i tytuł: „IT na Kolei”. II konferencja
naukowo-techniczna pt. ”IT na Kolei” odbędzie się w dniach 6 - 9 czerwca 2017 r.
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metodą ultradźwiękową – RMI

SPECJALISTYCZNE PRACE DROGOWE

PN-EN ISO 9001:2009

