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WPROWADZENIE

Integracja transportu mo¿e byæ rozpatrywana w rozmaitych ujêciach.
Wspóln¹ cech¹ wszystkich artyku³ów ujêtych w niniejszej publikacji jest podejœcie do integracji transportu z perspektywy sektora pasa¿erskiego. Celem publikacji jest wskazanie wyników badañ prowadzonych w ostatnich latach w Europie oraz regulacji prawnych dotycz¹cych powi¹zañ miêdzyga³êziowych
poprawiaj¹cych integracjê transportu pasa¿erskiego. Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e w przypadku wielu artyku³ów pod³o¿e przedstawionych analiz jest znacznie
szersze i pog³êbione.
Proces integracji w transporcie w ujêciu miêdzyga³êziowym mo¿na rozpatrywaæ z wielu punktów widzenia: potrzeb u¿ytkowników transportu, mo¿liwoœci i uwarunkowañ operatorów i zarz¹dców infrastruktury, decydentów polityki
transportowej. Wszystkie ujêcia znajduj¹ odzwierciedlenie w niniejszych Zeszytach. Integracja podró¿y w ujêciu miêdzyga³êziowym dotyczy w szczególnej
mierze powi¹zania podró¿y d³ugodystansowej z odcinkami dowozowo-odwozowymi. Jako ¿e wiele artyku³ów odwo³uje siê do etapów integracji miêdzyga³êziowej, w ujêciu metodologicznym trzeba przyj¹æ za³o¿enie odnoœnie do
sklasyfikowania tych¿e etapów:
1. Odcinek dowozowo-odwozowy, podró¿ krótkiego zasiêgu (ang. first/last
mile), która dotyczy dojazdu z miejsca Ÿród³owego do miejsca rozpoczêcia
g³ównego odcinka podró¿y d³ugiego zasiêgu oraz dojazdu z miejsca koñcowego podró¿y d³ugiego zasiêgu do miejsca docelowego;
2. Terminal lub wêze³ przesiadkowy, w którym podró¿ny rozpoczyna i koñczy
g³ówny odcinek podró¿y (dworce kolejowe i autobusowe, porty lotnicze
i morskie i inne terminale transportowe);
3. G³ówny odcinek podró¿y dotycz¹cy podró¿y d³ugiego zasiêgu i odbywaj¹cy
siê z wykorzystaniem transportu samochodowego (autobus, samochód), lotniczego lub morskiego (najczêœciej przyjmuje siê, ¿e podró¿ d³ugiego zasiêgu
przekracza 100 km).
Schematycznie etapy intermodalnej podró¿y d³ugodystansowej mo¿na
przedstawiæ w sposób nastêpuj¹cy:
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Transport
samochodowy/kolejowy/wodny/
rower/pieszo

Transport
samochodowy/kolejowy/lotniczy/
morski

Wêze³ przesiadkowy

Wêze³ przesiadkowy

Odcinek dojazdowy

Transport
samochodowy/kolejowy/wodny/
rower/pieszo

Odcinek g³ówny

Odcinek dojazdowy

Rysunek 1. Schemat podró¿y d³ugodystansowej z wykorzystaniem ró¿nych form przemieszczeñ
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. Enei, M. B¹k, A. Baird, B. Matthews, O. Schnell,
Analysis of System Requirements for Co- and Intermodality in Long-Distance Passenger Travel, Deliverable
4.2 of ORIGAMI, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, July 2011.

Analiza wymagañ dotycz¹cych podró¿y zintegrowanych z punktu widzenia
systemu transportowego odnosiæ siê mo¿e do wielu obszarów funkcjonowania
systemów transportowych, pocz¹wszy od fizycznych aspektów projektowania
infrastruktury pod k¹tem intermodalnoœci, a skoñczywszy na multimodalnych
systemach informacyjnych i zintegrowanym bilecie. Wymagania pod k¹tem systemów transportowych nie powinny byæ rozpatrywane w oderwaniu od potrzeb u¿ytkowników transportu. To wymagania stawiane przez u¿ytkowników
stanowi¹ bowiem podstawê dalszych analiz i na ich podstawie wskazywaæ nale¿y priorytety w rozwi¹zywaniu problemów i sprostaniu wymaganiom systemowym. St¹d te¿ wszystkie wymienione wymagania i uwarunkowania zosta³y
poddane analizie w niniejszych Zeszytach.
Niniejsza publikacja podzielona jest na trzy czêœci. Pierwsza poœwiêcona jest
problematyce trendów i czynników kszta³tuj¹cych procesy integracji transportu
pasa¿erskiego, czyli wspó³czesnym trendom w zakresie przewozów pasa¿erskich (g³ównie d³ugodystansowych), jak równie¿ polityce transportowej wobec
potrzeb integracji transportu pasa¿erskiego, czy wreszcie znaczeniu integracji
dla poprawy dostêpnoœci transportowej. W czêœci drugiej uwagê skupiono na
potrzebach i uwarunkowaniach integracji miêdzyga³êziowej, dokonuj¹c oceny
z punktu widzenia u¿ytkowników transportu oraz systemu transportowego.
W ostatniej czêœci autorzy poszczególnych artyku³ów dokonali próby przegl¹du
praktycznych rozwi¹zañ usprawniaj¹cych intermodalny transport pasa¿erski,
przy czym nacisk po³o¿ono na instrumenty innowacyjne technologicznie z zakresu zarz¹dzania ruchem, dostêpu do informacji, integracji biletowej czy poprawy bezpieczeñstwa.
Monika B¹k
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PODRÓ¯E D£UGODYSTANSOWE – OBECNE I PRZYSZ£E
ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE SPO£ECZEÑSTW

1. Wprowadzenie
Zmiany w strukturze i wolumenie transportu w Unii Europejskiej uwarunkowane s¹ potrzebami transportowymi spo³eczeñstw. Ocena teraŸniejszych
i projekcja przysz³ych zachowañ transportowych jest warunkiem tworzenia
sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Trendy rozwoju transportu
determinuj¹ przysz³e potrzeby w zakresie zapewnienia dostêpnoœci transportowej, redukcji uci¹¿liwoœci ekologicznej transportu czy te¿ optymalizacji sieci
po³¹czeñ. Budowa modelu predykcji jest uzale¿niona zarówno od sytuacji wyjœciowej, jak i od analizy determinant wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê preferencji transportowych. O ile aktualne zachowania transportowe determinuj¹ce
obecn¹ strukturê transportu mo¿na zidentyfikowaæ na podstawie danych statystycznych, to przysz³e zachowania transportowe uzale¿nione s¹ od zmiennych
makroekonomicznych, takich jak np. PKB, ale te¿ od zmieniaj¹cej siê struktury
demograficznej spo³eczeñstwa. Próba prognozowania w perspektywie d³ugoterminowej jest zawsze trudna, wszelkie prognozy trac¹ bowiem na dok³adnoœci w miarê oddalania siê od punktu wyjœcia1. W ramach projektu ORIGAMI
podjêto próbê budowy modelu predykcji przysz³ych zachowañ transportowych
w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii w perspektywie do 2030
i 2050 roku. Za punkt wyjœcia s³u¿y obecna struktura przewozów pasa¿erskich.
Przedmiotem prognozy s¹ zmiany tej struktury w odniesieniu do przewozów

1

Prognozy dalej wybiegaj¹ce w przysz³oœæ s¹ bardziej nara¿one na b³êdy. Opis i definicje b³êdów
prognostycznych zob. np.: M. Cieœlak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN,
Warszawa 1997.
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d³ugodystansowych zarówno krótkoterminowych (jednodniowych), jak i d³ugoterminowych (powy¿ej 4 dni).
Model predykcji opiera siê na szeregu modeli sk³adowych pozwalaj¹cych badaæ powi¹zania miêdzy zmianami popytu na przewozy poszczególnych ga³êzi
transportu i determinantami na nie wp³ywaj¹cymi. Badanie opiera siê na koncepcji, i¿ zachowania transportowe determinuj¹ zapotrzebowanie na ró¿norodne
us³ugi transportowe.
Stworzony model – LUNA (ang. Simulating the demand for Long-distance travel
Using a Non-OD-matrix based Approach) zosta³ przetestowany w krajach EU 27
oraz Szwajcarii i Norwegii. Prezentowane wyniki mo¿na uznaæ za wiarygodne,
skutecznoœæ modelu bowiem zosta³a potwierdzona badaniem projekcji teraŸniejszych wartoœci na podstawie danych historycznych. Pierwszym krokiem w budowie modelu jest analiza sytuacji wyjœciowej, za któr¹ przyjêto stan d³ugodystansowego transportu pasa¿erskiego w 2010 roku.

2. Aktualne zachowania transportowe w podró¿ach
d³ugodystansowych
Analiza zachowañ transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych s³aboœci transportu w odniesieniu do stopnia wype³nienia ich
potrzeb transportowych i stanowi punkt wyjœcia do prognozowania przysz³ych
potrzeb transportowych spo³eczeñstw. Dane dla poszczególnych krajów europejskich dotycz¹ce zachowañ transportowych zbierane s¹ przede wszystkim
przez urzêdy statystyczne poszczególnych pañstw. Dane te prezentowane s¹
w formie zbiorczej przez Eurostat. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ dane te czêsto
maj¹ charakter zagregowany oraz zawieraj¹ luki. W¹tpliwoœci budzi te¿ precyzja dostarczanych przez Eurostat informacji. Alternatywnym Ÿród³em wiedzy
na temat zachowañ transportowych Europejczyków s¹ dane zgromadzone podczas realizacji projektu DATALINE. Porównanie obu Ÿróde³ wskazuje, i¿ dla wiêkszoœci podró¿y d³ugodystansowych Eurostat raportuje wiêksz¹ liczbê podró¿y.
Jednak¿e o ile dane szczegó³owe ró¿ni¹ siê, to jednak kolejnoœæ krajów pod
wzglêdem czêstotliwoœci podró¿y zarówno ³¹cznie, jak i w rozbiciu na grupy
wiekowe pozostaje taka sama, niezale¿nie od przyjêtego Ÿród³a informacji.
Wskazuje to na stosunkowo du¿¹ wiarygodnoœæ danych Ÿród³owych oraz pozwala na formu³owanie wniosków odnoœnie do ró¿nic miêdzy krajami, miêdzy
grupami dochodowymi, w zale¿noœci od rozmiaru gospodarstwa domowego,
czy wreszcie dostêpu do poszczególnych œrodków transportu. W ramach modelu podró¿e d³ugodystansowe uznaje siê za podró¿e s³u¿bowe oraz podró¿e rekreacyjne (turystyczne).
Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e dla potrzeb budowy modelu preferencji
w zakresie podró¿y d³ugodystansowych materia³em podstawowym s¹ przede
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wszystkim dane Eurostatu skonfrontowane z danymi pochodz¹cymi z badañ
krajowych oraz projektu DATALINE. Dostêpne dane pozwalaj¹ na pokazanie
zachowañ transportowych w ujêciu:
– liczby turystów,
– liczby podró¿y turystycznych,
– liczby noclegów,
– wydatków na podró¿e turystyczne.
Dane dotycz¹ce podró¿y turystycznych dostêpne s¹ na poziomie NUTS 0
i obejmuj¹ informacje takie jak:
– liczba podró¿y wg miesi¹ca wyjazdu – dane roczne i kwartalne,
– liczba podró¿y wg d³ugoœci pobytu – dane roczne,
– liczba podró¿y wg typu podró¿y – dane roczne,
– liczba podró¿y wg rodzaju œrodka transportu u¿ytego na najd³u¿szym odcinku podró¿y – dane roczne,
– liczba podró¿y wg typu noclegu – dane roczne i kwartalne,
– liczba podró¿y wg p³ci – dane roczne i kwartalne,
– liczba podró¿y wg wieku – dane roczne,
– liczba podró¿y wg regionów – dane roczne.
Podstawow¹ luk¹ w danych, utrudniaj¹c¹ modelowanie zachowañ transportowych, jest brak informacji o przebytych odleg³oœciach. Ponadto dane dostêpne
s¹ na poziomie NUTS 0, zaœ próba dokonywania analiz regionalnych mo¿liwa
jest jedynie w odniesieniu do wybranych regionów, gdzie takie uszczegó³owienie jest dostêpne. Obecn¹ sytuacjê opisaæ mo¿na poprzez porównanie dostêpnych danych krajowych. Tabela 1 zestawia podstawowe informacje na temat
podró¿y jednodniowych oraz d³u¿szych (min. czterodniowych) w poszczególnych krajach europejskich.
Najwiêkszy odsetek podró¿y co najmniej jednodniowych odnotowuje siê
w Rumunii (93,4%), Hiszpanii (93,1%), Grecji (92,7%) oraz w Bu³garii (90,3%).
Najwiêcej wyjazdów ogó³em odnotowaæ mo¿na w Belgii i Luksemburgu, co
t³umaczyæ mo¿na stosunkowo niewielkim obszarem terytorium. Równie niewielka terytorialnie Malta zajmuje dalsze miejsca w tego typu zestawieniach
z uwagi na niedostêpnoœæ l¹dow¹ i w zwi¹zku z tym wiêksze koszty podró¿y
oraz d³u¿szy czas podró¿y. Dla podró¿y ponad 4-dniowych krajowych najwiêkszy udzia³ odnotowaæ mo¿na w Hiszpanii (89,2%), zaœ najmniejszy w krajach
niewielkich oraz wyspiarskich. Natomiast w odniesieniu do podró¿y zagranicznych odbywanych w ramach czasowych ponad 4-dniowych, najwiêkszym ich
udzia³em charakteryzuj¹ siê S³owacja (71,7%), Belgia (65,8%), Holandia (64,4%),
najni¿szym zaœ £otwa (20%). Trendy widoczne w podró¿ach d³ugodystansowych zwi¹zanych z wypoczynkiem ³atwo wyjaœniæ atrakcyjnoœci¹ turystyczn¹
pewnych regionów. Natomiast wysoka pozycja krajów Beneluxu w tych zestawieniach wyjaœniana mo¿e byæ niespójnoœci¹ odpowiedzi respondentów w badaniach, w których czêœæ podró¿y biznesowych traktowana jest jako podró¿e
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turystyczne (na przyk³ad wysoka pozycja Belgii, w której znajduj¹ siê instytucje
UE).
Tabela 1. Podró¿e turystyczne w Europie
Podró¿e
minimum 1-dniowe

Podró¿e
4-dniowe
jako
procent
zagraniczne podró¿y
1-dniowych

minimum 4-dniowe

Kraj
³¹cznie

krajowe

Austria

17 196 056

Belgia

zagraniczne

9 018 161

8 177 895

³¹cznie

krajowe

9 284 498

3 314 700

5 969 799

54,0

10 674 364

2 894 175

7 780 189

7 021 946

1 058 133

5 963 812

65,8

Bu³garia

7 861 455

7 101 352

760 103

2 993 001

2 464 654

528 347

38,1

Cypr

1 781 612

996 968

784 644

897 050

212 274

684 776

50,4

Czechy

26 378 697 20 513 802

5 864 895 10 453 006

5 912 289

4 540 717

39,6

Dania

22 466 538 16 932 903

27,3

5 533 636

6 141 689

2 627 530

3 514 159

788 000

604 000

485 272

119 044

366 228

34,9

30 203 000 25 245 000

4 959 000

7 315 000

4 998 000

2 317 000

24,2

Francja

202 284 090 181 699 363 20 584 728 95 284 623 79 301 024 15 983 599

47,1

Niemcy

224 495 892 152 172 440 72 323 451 105 907 126 47 790 318 58 116 808

47,2

Estonia
Finlandia

1 392 000

Grecja

13 476 535 12 490 662

985 873

7 719 732

6 917 568

802 164

57,3

Wêgry

18 520 576 14 617 725

3 902 851

6 059 633

3 651 568

2 408 065

32,7

Irlandia

10 638 000

5 208 000

5 080 000

1 207 000

3 873 000

47,8

W³ochy

80 798 686 66 278 076 14 520 611 39 349 359 28 600 869 10 748 490

48,7

5 430 000

£otwa

4 152 450

3 342 895

809 555

832 373

317 875

514 498

20,0

Litwa

3 219 440

2 164 123

1 055 317

1 061 369

417 476

643 893

33,0

Luksemburg

1 369 637

7 776

1 361 862

820 219

:

818 988

59,9

:

:

172 432

:

:

140 618

Malta
Holandia

29 637 000 14 075 000 15 562 000 19 078 000

Polska

31 634 000 27 061 000

Portugalia
Rumunia
S³owacja
S³owenia
Hiszpania
Szwecja

:

6 702 000 12 376 000

4 573 000 16 025 000 12 186 000

3 839 000

:
64,4
50,7

:

:

4 325 538

3 424 880

900 659

:

12 163 663 11 361 324

802 339

5 419 968

4 737 499

682 469

44,6

2 635 822

4 346 998

2 066 909

2 280 089

71,7

2 101 556

1 697 000

6 061 597

3 425 775

4 331 597

2 230 041

122 166 790 113 783 185
36 474 000 27 873 000

Wielka Bry118 492 726 72 726 130
tania

476 000

1 222 000

39,2

8 383 602 39 567 101 33 582 835

5 984 272

32,4

8 602 000 12 393 000

5 732 000

34,0

: 69 060 262 30 005 212 39 055 050

58,3

6 661 000

ród³o: Eurostat, Tourism demand : domestic and outbound tourism (excluding day-trips), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostêp: 12.12.2012].
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W odniesieniu do podró¿y biznesowych (zob. tabela 2) dane wskazuj¹ na
dominacjê wyjazdów krajowych w odniesieniu do pañstw o ni¿szym PKB (np.
Bu³garia), jednak podobnie wysoki wskaŸnik wystêpuje te¿ w krajach zamo¿nych (Francja) – to z kolei t³umaczyæ mo¿na wysokim udzia³em handlu wewnêtrznego w gospodarce francuskiej i wzglêdn¹ hermetycznoœci¹ powodowan¹
barier¹ jêzykow¹. Co charakterystyczne, wysoki odsetek podró¿y zagranicznych cechuje przede wszystkim kraje anglojêzyczne (Irlandia, Wielka Brytania),
co zdaje siê potwierdzaæ powy¿sz¹ tezê.
Tabela 2. Podró¿e biznesowe (do 1 nocy)
Kraj

Liczba podró¿y
³¹cznie

krajowe

Udzia³ podró¿y w %

zagraniczne

³¹cznie

Austria

4 096 627

2 153 491

1 943 136

100

Belgia

krajowe

zagraniczne

5,6

47,4
90,9

1 204 584

110 021

1 094 563

100

9,1

Bu³garia

634 192

512 265

121 927

100

80,8

Cypr

239 198

:

239 198

100

:

Czechy

2 326 871

1 573 829

753 044

100

67,6

32,4

Dania

2 288 425

886 836

1 401 589

100

38,8

61,2

:

:

150 000

:

:

:

4 161 000

3 210 000

951 000

100

77,1

22,9

Francja

24 920 105

21 144 806

3 775 299

100

84,9

15,1

Niemcy

Estonia
Finlandia

19,2
100,0

57 991 075

44 767 620

13 223 455

100

77,2

22,8

Grecja

880 343

599 995

280 348

100

68,2

31,8

Wêgry

878 692

225 289

653 403

100

25,6

74,4

Irlandia

1 115 000

518 000

598 000

100

46,5

53,6

W³ochy

15 421 782

12 087 110

3 334 673

100

78,4

21,6

£otwa

520 023

255 586

264 437

100

49,1

50,9

Litwa

499 602

266 503

233 099

100

53,3

46,7

Luksemburg

0,2

99,8

323 798

595

323 203

100

Malta

:

:

61 761

:

:

Holandia

:

:

:

:

:

:

4 625 000

3 448 000

1 177 000

100

74,6

25,4

Polska
Portugalia

:

:

:

:

:

:

:

Rumunia

363 393

289 310

74 083

100

79,6

20,4

S³owacja

2 164 316

1 569 927

594 389

100

72,5

27,5

S³owenia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania

618 313

114 459

483 855

97

18,5

78,3

25 776 284

22 650 088

3 126 196

100

87,9

12,1

5 880 000

4 081 000

1 800 000

100

69,4

30,6

24 852 343

18 579 442

:

100

74,8

:

ród³o: Eurostat Tourism demand: domestic and outbound tourism (excluding day-trips), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostêp: 12.12.2012].
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Na podstawie powy¿szych danych oraz informacji o liczebnoœci populacji
oszacowaæ mo¿na czêstotliwoœæ podró¿y Europejczyków (zob. tabela 3).
Tabela 3. Czêstotliwoœæ podró¿y w Europie, w %
Kraj

Podró¿e 1-dniowe
³¹cznie

krajowe

Podró¿e 4 -dniowe

zagraniczne

³¹cznie

krajowe

zagraniczne

Austria

2,5

1,3

1,2

1,4

0,5

0,9

Belgia

1,2

0,3

0,9

0,8

0,1

0,7

Bu³garia

1,2

1,1

0,1

0,5

0,4

0,1

Cypr

2,9

1,6

1,3

1,4

0,3

1,1

Czechy

3,0

2,3

0,7

1,2

0,7

0,5

Dania

5,0

3,8

1,2

1,4

0,6

0,8

Estonia

1,2

0,7

0,5

0,4

0,1

0,3

Finlandia

6,8

5,7

1,1

1,6

1,1

0,5

Francja

4,0

3,6

0,4

1,9

1,6

0,3

Niemcy

3,2

2,2

1,0

1,5

0,7

0,8

Grecja

1,4

1,3

0,1

0,8

0,7

0,1

Wêgry

2,2

1,7

0,5

0,7

0,4

0,3

Irlandia

3,0

1,5

1,5

1,4

0,3

1,1

W³ochy

1,6

1,3

0,3

0,8

0,6

0,2

£otwa

2,1

1,7

0,4

0,5

0,2

0,3

Litwa

1,2

0,8

0,4

0,3

0,1

0,2

Luksemburg

3,5

0,0

3,5

2,1

:

2,1

:

:

0,5

:

:

0,4

Holandia

2,3

1,1

1,2

1,4

0,5

0,9

Polska

1,0

0,9

0,1

0,5

0,4

0,1

Malta

Portugalia

:

:

:

0,5

0,4

0,1

Rumunia

0,6

0,6

0,0

0,3

0,3

0,0

S³owacja

1,3

0,7

0,6

1,0

0,5

0,5

S³owenia

2,5

1,3

1,2

1,0

0,3

0,7

Hiszpania

3,1

2,9

0,2

1,1

0,9

0,2

Szwecja

5,2

4,0

1,2

1,8

1,0

0,8

Wielka Brytania

2,4

1,5

:

1,4

0,6

0,8

ród³o: Eurostat, Tourism demand: domestic and outbound tourism (excluding day-trips), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostêp: 12.12.2012].

Bardziej szczegó³owe oszacowania pozwalaj¹ ustaliæ strukturê wiekow¹
w podró¿ach rekreacyjnych (powy¿ej 4 dni)2. Dla podró¿y co najmniej 4-dnio2

H. Lemmerer, P. Pfaffenbichler, Current Travel Behaviour, Future Trends and their Likely Impact, Deliverable 3.1 of ORIGAMI, Cofundedby FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, January
2012, s. 27.
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wych w grupie wiekowej 15–24 lat najwiêkszy odsetek podró¿uj¹cych w stosunku do ogó³u mieszkañców przypada na Hiszpaniê (2,1 podró¿y/os.), w grupie
wiekowej 25–44 lat identycznym wskaŸnikiem charakteryzuje siê Luksemburg
i jest to najwy¿sza wartoœæ w tej grupie. W grupie wiekowej 45–64 lat prym wiedzie Irlandia ze wskaŸnikiem 2,3 podró¿y, zaœ w grupie wiekowej powy¿ej 65 lat
najwiêksz¹ wartoœæ wskaŸnika zanotowano w Irlandii i Francji (2,0 podró¿y/os.).
Z jednej strony wskaŸniki te pokazuj¹ wzglêdnie wiêksz¹ czêstotliwoœæ podró¿owania wœród mieszkañców krajów peryferyjnych, z drugiej uwzglêdniaj¹
równie¿ du¿y procent podró¿y wewnêtrznych (st¹d wysoka pozycja Francji).
Z punktu widzenia konsekwencji dla sieci transportowej istotne jest przede
wszystkim roz³o¿enie obci¹¿eñ podró¿¹ na poszczególne ga³êzie transportu
(zob. tabela 4).
Powy¿sze dane rozbiæ mo¿na dodatkowo wedle kryterium krajowego i zagranicznego. Wedle tego pierwszego w odniesieniu do podró¿y minimum
czterodniowych najwiêkszy udzia³ podró¿y lotniczych zanotowano w Hiszpanii
(10%), podró¿y morskich w Grecji (20%), kolejowych w Polsce (20%), zaœ autobusowych na £otwie (34%). Holandia oraz S³owenia charakteryzuj¹ siê natomiast najwy¿szym odsetkiem podró¿y samochodami osobowymi w³asnymi i wynajêtymi (a¿ 93% wszystkich podró¿y). Natomiast wedle kryterium zagranicznego
najwiêksz¹ liczbê podró¿y lotniczych odnotowano w Wielkiej Brytanii (33,1
mln). Równie¿ w przypadku mieszkañców Wielkiej Brytanii zanotowano najwiêkszy udzia³ transportu morskiego we wszystkich podró¿ach (4,5 mln podró¿y). Transport kolejowy u¿ywany jest najczêœciej w Niemczech (2 mln podró¿y).
Niemcy s¹ te¿ liderem w liczbie podró¿y autobusowych (4,4 mln) oraz z wykorzystaniem samochodów osobowych w³asnych i wynajêtych (24,8 mln).
Powy¿sze dane wskazuj¹ wyraŸnie na koncentracjê podró¿y zagranicznych
w krajach o wysokim poziomie przeciêtnego dochodu. Ró¿nice w wykorzystaniu poszczególnych ga³êzi s¹ natomiast uwarunkowane aspektami geograficznymi i dostêpnoœci¹ transportow¹ poszczególnych pañstw. Wyspiarski charakter
Wielkiej Brytanii determinuje dominacjê transportu lotniczego oraz morskiego.
Dobrze rozwiniêta sieæ po³¹czeñ kolejowych zapewnia wysoki udzia³ tej ga³êzi
w przewozach pasa¿erskich w Niemczech.
Statystyki Eurostatu nie oddaj¹ pe³nego obrazu rzeczywistoœci. Aby je uzupe³niæ, pos³u¿yæ mo¿na siê badaniami krajowymi, ale porównywanie danych
miêdzy poszczególnymi pañstwami jest trudne z tego wzglêdu, ¿e badania
krajowe u¿ywaj¹ czêsto ró¿ni¹cych siê definicji podró¿y d³ugodystansowej.
Przyjête w modelu za³o¿enie o d³ugoœci podró¿y minimalnie na odleg³oœæ 100
km w badaniach krajowych czêsto nie jest spe³nione. Podstawowymi danymi,
jakie mo¿na pozyskaæ z tego Ÿród³a, s¹ szczegó³owe informacje regionalne. Problemem jest jednak zapewnienie mo¿liwoœci przeniesienia wyników nie tylko
miêdzy krajami, ale nawet czêsto miêdzy poszczególnymi regionami w obrêbie
danego pañstwa. Trudnoœæ ta spowodowana jest przyjêtymi innymi kryteriami
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podzia³u podró¿y (np. wystêpuje czêsto niespójnoœæ statystyk w zakresie d³ugoœci pobytu – operowanie ró¿nymi kategoriami d³ugoœci, definiowanie grup wiekowych o ró¿nych zakresach itd.).
Tabela 4. Udzia³ ga³êzi transportu w przewozach minimum 4-dniowych (liczba podró¿y)
Kraj/ Sposób
przemieszczenia

Powietrzny

£¹cznie

Morski

Kolejowy

Samochodowy –
prywatny

Autobusowy

Nie
wyszczególnione

Inne

Austria

9 284 498 2 667 225

27 547

723 364

660 399 5 059 273 146 691

:

Belgia

7 021 946 2 198 619

67 721

352 431

388 311 3 976 750

38 114

:

Bu³garia

2 993 001

313 573

:

184 198

723 221 1 763 540

8 469

:

897 050

:

:

:

:

:

Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia

10 453 006 1 421 589

:

6 141 689 2 205 454

136 628

486 746

57 979

21 016

354 000

593 000

485 272

191 399

7 315 000 1 931 000

:

:

695 827 1 589 460 6 530 791 210 172
278 651 3 003 751

25 656

4 803

140 829

2 195

:

251 000 4 133 000

53 000

:

951 319 12 328 356 2 052 630 67 715 835 195 546

76 703

71 852

Francja

95 284 623 11 964 235

Niemcy

105 907 126 26 107 210 1 740 330 10 997 431 7 138 524 59 882 618

Grecja

7 719 732

795 215 1 406 030

Wêgry

6 059 633

887 620

Irlandia

5 080 000 3 455 000

W³ochy

:

:

74 073

:

76 197

644 651 4 723 566

3 298

558 137

392 980 4 200 086

17 512

:

236 000

94 000

69 000 1 207 000

18 000

:

39 349 359 8 752 674 2 165 404 2 754 732 1 849 948 23 777 425

49 176

:

£otwa

832 373

383 315

10 561

67 979

162 040

205 644

2 834

:

Litwa

1 061 369

306 899

11 855

45 612

114 893

579 898

2 212

:

820 219

328 982

9 485

46 162

31 374

403 714

502

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Holandia

19 078 000 4 942 000

246 000

617 000

748 000 12 480 000

45 000

:

Polska

16 025 000 1 326 000

: 2 467 000 2 493 000 9 571 000 168 000

:

Luksemburg
Malta

Portugalia

4 325 538

811 879

55 269

89 032

Rumunia

5 419 968

:

:

:

S³owacja

4 346 998

852 520

:

S³owenia

1 697 000

195 000

24 000

245 673 3 122 283

1 403

:

:

:

:

488 422

906 475 2 079 544

20 036

:

34 000

99 000 1 345 000

:

:

:

Hiszpania

39 567 101 7 315 569

831 163 2 878 607 5 578 623 22 794 127 163 904

:

Szwecja

12 393 000 4 714 000

366 000 1 040 000

:

Wielka
Brytania

69 060 262 34 446 361 4 485 800 3 817 382 2 223 154 23 424 318 289 456 373 790

553 000 5 713 000

6 000

ród³o: Eurostat Tourism demand: domestic and outbound tourism (excluding day-trips), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostêp: 12.12.2012].

Najpowa¿niejszym alternatywnym Ÿród³em danych dotycz¹cych zachowañ
transportowych w Europie, dostarczaj¹cym bardziej precyzyjnych informacji,
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lecz jedynie dla czêœci krajów UE, s¹ wyniki projektu DATELINE (Design and Application of a Travel Survey for European Long-distance Trips based on an International
Network of Expertise). Badanie to przeprowadzono w formie wywiadu bezpoœredniego na poziomie gospodarstw domowych oraz pojedynczych u¿ytkowników transportu. Objêto nim ponad 86 tysiêcy mieszkañców krajów UE-15 oraz
Szwajcarii. Uzyskane dane (zob. tabela 5) zawiera³y informacje o destynacjach,
czasie podró¿y, wykorzystanych œrodkach transportu i odleg³oœciach. S¹ wiêc
one bardziej precyzyjne ni¿ dane Eurostatu. Jednoczeœnie du¿a próba badawcza
zapewnia statystyczn¹ wiarygodnoœæ wyników. Badanie przeprowadzono
w okresie paŸdziernik 2001 – paŸdziernik 2002, uwzglêdniono wiêc tak¿e mo¿liwe wahania sezonowe w zachowaniach podró¿nych. Badani (w wieku powy¿ej
15 lat) pytani byli o podró¿e w rozbiciu na wiêksz¹ liczbê kategorii ni¿ ma to
miejsce w danych Eurostatu. Wyszczególniono:
– podró¿e wakacyjne,
– podró¿e prywatne,
– podró¿e biznesowe,
– komunikacjê.
Tabela 5. Podró¿e Europejczyków wg danych DATALINK

Kraj

Czêstotliwoœæ podró¿y
£¹czna
PodUdzia³ ga³êzi
na osobê na rok
liczba
ró¿e
pod- rekre- bizne- pry1-dnio samo- autosamostatek inne
ró¿y acyjne sowe watne razem we chód bus kolej
lot

Austria

15 532

0,8

0,6

1,0

2,4

1,9

69

10

11

9

0

1

Belgia

21 519

0,7

0,5

1,1

2,3

1,6

63

5

17

14

0

1

Dania

11 251

0,9

0,5

1,2

2,6

2,2

53

7

16

22

1

1

Finlandia

18 591

0,9

1,0

2,5

4,4

3,4

64

9

10

11

4

2

Francja

177 323

1,3

0,9

1,7

3,9

3,0

67

4

19

7

0

3

Niemcy

184 734

0,9

0,6

1,2

2,7

2,3

65

6

12

15

0

2

35 223

0,7

0,9

2,4

4,0

3,4

57

16

4

12

10

1

Irlandia

5 540

0,8

0,2

1,0

2,0

1,8

57

4

3

33

2

1

W³ochy

59 425

0,5

0,3

0,5

1,3

1,1

57

6

14

16

4

3

484

0,8

0,1

0,5

1,4

1,4

60

3

4

33

0

0

Holandia

30 685

0,8

0,3

1,3

2,4

1,8

71

5

10

13

0

1

Portugalia

16 839

0,4

0,5

1,1

2,0

1,1

77

12

4

6

0

1

Hiszpania

99 617

0,8

0,6

1,6

3,0

2,2

72

12

4

6

0

1

Szwecja

30 218

1,0

1,0

2,2

4,2

3,4

59

8

11

20

1

1

Szwajcaria

13 784

1,1

0,4

0,9

2,4

2,0

54

5

21

20

0

0

151 111

1,0

0,8

1,4

3,2

2,5

61

4

11

22

1

1

Grecja

Luksemburg

Wielka
Brytania

ród³o: Existence and Comparability of Data Sources, Deliverable D3. KITE Project 2007.
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Dwie dodatkowe kategorie – podró¿e prywatne oraz komunikacja – dotycz¹
odpowiednio podró¿y wykonywanych z powodów osobistych, ale nie zwi¹zanych z wypoczynkiem ani z prac¹ (np. z powodów rodzinnych lub prawnych),
zaœ komunikacyjne dotycz¹ powtarzalnych dojazdów i przyjazdów do/z okreœlonego miejsca (obejmuj¹ one przede wszystkim podró¿e do i z pracy, bowiem
w wielu miejscach w Europie przy dobrze rozwiniêtej sieci transportowej pewien odsetek osób doje¿d¿a na takie dystanse w³aœnie w zwi¹zku z wykonywaniem pracy zawodowej).
Podsumowuj¹c dostêpne dane, nale¿y zaznaczyæ, i¿ wszystkie metody ich
zbierania bazuj¹ na wywiadach i jako takie nale¿y uznaæ je za wiarygodne.
W celu oszacowania czynników wp³ywaj¹cych na zmianê zachowañ transportowych nale¿y pos³u¿yæ siê jednak modelem uwzglêdniaj¹cym szereg determinant – zarówno wynikaj¹cych z czynników ekonomicznych (np. dochód), jak
i wynikaj¹cych z poziomu cen, potrzeb transportowych oraz dostêpnoœci do poszczególnych œrodków transportu, a nie tylko prost¹ ekstrapolacj¹ aktualnych
trendów. O ile opis sytuacji wyjœciowej dostarcza informacji na temat preferencji
u¿ytkowników transportu (zak³adaj¹c, i¿ jest odzwierciedleniem faktycznych
potrzeb, które w wiêkszoœci s¹ realizowane), to ju¿ projekcja zachowañ transportowych w przysz³oœci wymaga opracowania bardziej z³o¿onego modelu, uwzglêdniaj¹cego wp³yw pozatransportowych determinant.

3. Przysz³e zachowania transportowe w podró¿ach
d³ugodystansowych
Przysz³e zachowania transportowe w zakresie podró¿y d³ugodystansowych
zale¿ne s¹ od trendów ekonomicznych, demograficznych, starzenia siê spo³eczeñstw, zmian w strukturze gospodarstw domowych, dostêpnoœci ró¿nych
œrodków transportu (w szczególnoœci dostêpnoœci i kosztów u¿ytkowania samochodów osobowych). Modelowanie przysz³ych zachowañ transportowych wymaga zbudowania kilku wzajemnie powi¹zanych modeli. Punktem wyjœcia jest
budowa modeli populacyjnych (tzw. cohort models)3 i koresponduj¹cych z nimi
modeli zmian struktury gospodarstw domowych4. Wynikiem modelowania jest
3

4

Modele kohorty s¹ typem badañ populacyjnych dotycz¹cych okreœlonej grupy obiektów lub osób
(populacji). Zmierzaj¹ do ustalenia wspólnych charakterystyk dotycz¹cych tej grupy. W badaniach transportowych najczêœciej wykorzystywanym modelem kohorty s¹ badania zachowañ
pasa¿erów. Zastosowanie metody jest doœæ powszechne, wymieniæ mo¿na np: US Panel Study of Income Dynamics (zob. http://psidonline.isr.umich.edu/), German Socio-Economic Panel (zob. http://www.
diw.de/en/soep), British Household Panel Survey (zob. http://www.esds.ac.uk/longitudinal/about/introduction.asp), Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey (zob. http://melbourneinstitute.com/hilda/), European Community Household Panel (zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/microdata/echp).
Przyk³ady takich modeli zob. szerzej: P. Vovsha, E. Petersen, R. Donnelly, Explicit Modeling of Joint
Travel by Household Members, TRB 2003 Annual Meeting CD-ROM.
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przysz³a wielkoœæ popytu na us³ugi transportowe zdezagregowana wed³ug
grup wiekowych, rodzajów gospodarstw domowych i preferencji wobec poszczególnych ga³êzi transportu.
Model predykcji
W ramach projektu ORIGAMI opracowany zosta³ specjalny model predykcji
pozwalaj¹cy na szacowanie przysz³ych zachowañ transportowych ludnoœci –
LUNA (ang. Longdistance travel Using a Non-OD-matrix based Approach). Model
ten sk³ada siê z kilku modeli sk³adowych, pozwalaj¹cych ³¹cznie oszacowaæ
wp³yw ró¿nych czynników na kszta³towanie siê popytu na przewozy w pasa¿erskim transporcie d³ugodystansowym. Modu³y modelu obejmuj¹:
a) Model populacyjny (population cohort model),
b) Model gospodarstw domowych (household formation model),
c) Model popytu na transport (non-OD-matrix based transport demand model),
d) Model oceny parametrycznej (evaluation indicator module).
Model LUNA pozwala na badanie rozwoju zachowañ transportowych w 27
krajach Unii Europejskiej, a tak¿e w Norwegii i Szwajcarii. LUNA jest modelem
d³ugoterminowym i pozwala analizowaæ trendy pomiêdzy 2010 a 2050 rokiem.
Model populacyjny
Model populacyjny pozwala na prognozowanie liczby mieszkañców w kolejnych latach na obszarze poszczególnych pañstw europejskich w podziale na
grupy wiekowe. Mieszkañcy pañstw UE dzieleni s¹ na 18 grup wiekowych, ka¿da obejmuj¹ca 5 lat (0–4 lat, 5–9 lat, 10–14 lat, 15–19 lat, 20–24 lat, 25–29 lat, 30–34
lat, 35–39 lat, 40–44 lat, 45–49 lat, 50–54 lat, 55–59 lat, 60–64 lat, 65–69 lat, 70–74
lat, 75–79 lat, 80–84 lat oraz 85 i wiêcej lat).
Obliczenie wielkoœci populacji nastêpuje w zgodzie z zale¿noœci¹:
Pr , k (t ) = Pr , k (t - 1) + Ar , k -1 (t ) - Ar , k (t ) + Br , k 0 (t ) - D r , k (t ) + M r , k (t )
gdzie:
Pr,k(t)
– liczebnoœæ grupy wiekowej k na obszarze r w roku t,
Pr,k(t-1) – liczebnoœæ grupy wiekowej k na obszarze r w roku t-1,
Ar,k (t) – liczba osób, które przechodz¹ z grupy wiekowej k-1 do grupy k na obszarze r
w roku t (wartoœæ = 0 dla grupy wiekowej 0–4 lat),
Ar,k(t)
– liczba osób przechodz¹ca z grupy wiekowej k do grupy k+1 na obszarze r
w roku t (wartoœæ = 0 dla grupy wiekowej 85 lat i wiêcej),
Br,k (t) – liczba dzieci urodzonych wchodz¹ca do grupy wiekowej k0 (0–4 lata) na obszarze r w roku t,
Dr,k(t) – œmiertelnoœæ – liczba osób zmar³ych w grupie k na obszarze r w roku t,
Mr,k(t) – migracje netto dla grupy wiekowej k na obszarze r w roku t.
-1

0
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Model gospodarstw domowych
Model gospodarstw domowych pozwala na prognozowanie zmian wielkoœci
gospodarstwa domowego w poszczególnych krajach UE w kolejnych latach.
Model uwzglêdnia nastêpuj¹ce typy gospodarstw domowych:
– jednoosobowe (osoba w wieku 20–59 lat),
– dwuosobowe (osoby w wieku 20–59 lat),
– rodzina z jednym dzieckiem,
– rodzina z dwójk¹ dzieci,
– rodzina z trójk¹ lub wiêksz¹ liczb¹ dzieci,
– rodzic samotnie wychowuj¹cy dziecko/dzieci,
– troje lub wiêcej doros³ych,
– troje lub wiêcej doros³ych z dzieæmi,
– dwuosobowe (osoby w wieku powy¿ej 60 lat),
– jednoosobowe (osoba w wieku powy¿ej 60 lat).
Wykorzystanie takiego podzia³u gospodarstw domowych podyktowane jest
po pierwsze zakresem dostêpnych danych statystycznych, po drugie ró¿nicami
w zachowaniach transportowych pomiêdzy tymi typami gospodarstw domowych. To ostatnie pozostaje w œcis³ej relacji z dochodami gospodarstwa domowego.
Ir = a + b x PKBPCr
gdzie:
Ir
a
b
PKB

–
–
–
–

dochód gospodarstwa domowego na obszarze r (EUR/rok),
parametr uzyskany z analizy regresji powy¿szego równania (=1558,5),
parametr uzyskany z analizy regresji powy¿szego równania (=0,4814),
produkt krajowy brutto na osobê na obszarze r (EUR/rok).

Model popytu na transport
Model ten pozwala badaæ przysz³e zmiany popytu na przewozy transportowe i sk³ada siê z modeli ni¿szego rzêdu:
– modelu dostêpnoœci samochodowej,
– modelu wspó³czynnika podró¿y,
– modelu wyboru ga³êzi transportu.
W tym ostatnim pod uwagê brane jest piêæ mo¿liwych wariantów:
– transport drogowy – osobowy (prywatny samochód osobowy),
– transport drogowy – autobusowy (autokarowy),
– transport kolejowy,
– transport lotniczy,
– transport morski.
Model dostêpnoœci samochodowej szacuje dostêp do œrodka transportu – samochodu osobowego w zale¿noœci od rodzaju i dochodu gospodarstwa domowego.
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PNCh,r = a1 + b1 x Sr + c1 x Ik,r
gdzie:
PNCh,r – procent gospodarstw domowych typu h nieposiadaj¹cych dostêpu do samochodu osobowego na obszarze r,
a
– parametr funkcji regresji (=0,3077),
b
– parametr funkcji regresji (=0,4380),
Sr
– zmienna sztuczna (przyjmuje wartoœæ 1, je¿eli jest to gospodarstwo domowe
jednoosobowe, w przeciwnym razie = 0),
c
– parametr funkcji regresji (= -0,0230),
Ir
– dochód gospodarstwa domowego danego typu h na obszarze r.
1

1

1

Model klasy i wyboru ga³êzi wykorzystuje wspó³czynnik oddzia³ywania
(ang. friction factors), za pomoc¹ którego ca³kowity popyt na przewozy jest rozdzielany na popyt poszczególnych ga³êzi. Wspó³czynniki oddzia³ywania mierz¹
subiektywn¹ wartoœæ czasu oraz œrodków finansowych zaanga¿owanych w celu
realizacji podró¿y. Z tego wzglêdu wspó³czynniki te mog¹ byæ traktowane jako
uogólniony koszt, choæ miar¹ wspó³czynnika bêdzie czêœciej czas ni¿ wartoœæ
w ujêciu monetarnym5. Model taki opisaæ mo¿na wzorem:
f dm, r = å SWdm, r, n ´ t dm, ,rn + å
n

gdzie:
fdm r
,

SWdm rn
,

,

t dm rn
,

,

cdm rn
,

,

a rm

,

n

Ir
odm r
,

n

cdm, ,rn
a rm , n ´ I r ´ o dm, r

– wspó³czynnik oddzia³ywania dla podró¿y za pomoc¹ ga³êzi m w przedziale
odleg³oœci d maj¹cej swój pocz¹tek w regionie r,
– subiektywna waga dla n procent podró¿y z udzia³em ga³êzi m w przedziale
odleg³oœci d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– czas trwania n procent podró¿y z udzia³em ga³êzi m w przedziale odleg³oœci
d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– koszt n procent podró¿y z udzia³em ga³êzi m w przedziale odleg³oœci d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– sk³onnoœæ do zap³aty za n procent podró¿y z udzia³em ga³êzi m w przedziale
odleg³oœci d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– dochód gospodarstwa domowego na osobê w danym regionie r,
– wskaŸnik wykorzystania liczby miejsc w samochodzie osobowym z udzia³em
ga³êzi m w przedziale odleg³oœci d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r, je¿eli
korzystano z transportu zbiorowego = 1.

Aby rozwi¹zaæ powy¿szy model, niezbêdne jest oszacowanie wskaŸnika subiektywnej wagi. WskaŸnik ten mo¿na estymowaæ za pomoc¹ obliczenia:
SWdm, r, n = a + b ´ e

5

m,n
,r

c + td

Koncepcja wspó³czynników oddzia³ywania jako determinant wyboru ga³êzi transportu zosta³a
wprowadzona w: K. Walther, A. Oetting, D. Vallee, Simultane Modellstruktur für die Personenverkehrsplanung auf der Basis eines neuen Verkehrswiderstands, Aachen 1997.

22

Przemys³aw Borkowski

gdzie:
t dm rn
,

,

a,b,c

– czas trwania n procent podró¿y z udzia³em ga³êzi m w przedziale odleg³oœci
d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– parametry.

Parametry a, b, c mo¿na oszacowaæ na podstawie obserwacji empirycznych.
Dokonano tego np. dla potrzeb analiz regionalnych w Austrii6, natomiast dla potrzeb modelu LUNA estymacja tych parametrów zosta³a wykonana w ramach
projektu ORIGAMI. Oszacowanie to jest zale¿ne od ró¿nych determinant warunkuj¹cych funkcjonowanie danego rodzaju transportu, w konsekwencji i algorytm dzia³ania jest zmienny w zale¿noœci od analizowanej ga³êzi transportu.
Przyk³adowy oryginalny algorytm modeluj¹cy zale¿noœci dla transportu drogowego, zaczerpniêty z informatycznego pakietu opracowanego dla obliczenia
modelu LUNA, pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Algorytm oceny wskaŸnika subiektywnej wagi dla transportu drogowego
¯ród³o: H. Lemmerer, P. Pfaffenbichler , Current Travel Behaviour, Future Trends and their Likely Impact,
Deliverable 3.1 of ORIGAMI, Cofundedby FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, January 2012, s. 69.

Ostatecznym krokiem w modelowaniu jest okreœlenie liczby podró¿y w zale¿noœci od ga³êzi, odleg³oœci, na któr¹ s¹ one dokonywane oraz miejsca rozpoczêcia podró¿y.
6

Ibidem.
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m
d,r

T

=P ´
s
r

f dm, r

å d,m
gdzie:
Tdm r
,

Prs
Prbs
a dm r
,

fdm r
,

m

a dm, r
f dm, r

23

a dm, r
+P ´
bs
r

f dm, r

å d,m

a dm, r
f dm, r

– liczba podró¿y z wykorzystaniem ga³êzi m w przedziale odleg³oœci d maj¹cych swój pocz¹tek w regionie r,
– liczba podró¿y gospodarstw domowych maj¹cych dostêp do samochodu osobowego w regionie r,
– liczba podró¿y gospodarstw domowych niemaj¹cych dostêpu do samochodu
osobowego w regionie r,
– dostêpnoœæ ga³êzi m w podró¿ach w przedziale odleg³oœci d maj¹cych swój
pocz¹tek w regionie r,
– wspó³czynnik podró¿y ga³êzi¹ m w przedziale odleg³oœci d maj¹cych swój
pocz¹tek w regionie r,
– dostêpne ga³êzie transportu w gospodarstwie domowym bez dostêpu do samochodu osobowego (transport autobusowy, kolejowy, lotniczy, morski).

4. Wyniki modelowania przysz³ych zachowañ transportowych
w podró¿ach d³ugodystansowych
Scenariusz bazowy analizujacy przysz³e trendy w zakresie preferencji transportowych Europejczyków opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach7:
– PKB dla EU 27 oraz Norwegii i Szwajcarii wzglêdem roku bazowego 2010
wzroœnie o 52% do roku 2030 i o 104% do roku 2050;
– zmieni siê nierównoœæ w zakresie wielkoœci przychodów w spo³eczeñstwach
w poszczególnych krajach – sytuacja poprawia siê w Danii, Finlandii, Szwecji,
Norwegii i Szwajcarii, pozostaje nie zmieniona w Belgii, RFN, Francji, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie i Cyprze. W pozosta³ych krajach ulega pogorszeniu;
– cena benzyny roœnie o 7% do 2030 roku oraz o 30% do 2050 roku;
– ceny za przejazd kolejami i autobusami wzrosn¹ o 30% do 2030 roku i o 40%
do 2050 roku;
– ceny w transporcie lotniczym spadn¹ o 12,5% do 2030 roku i pozostan¹ na
tym poziomie do 2050 roku;

7

Za³o¿enia te bazuj¹ na predykcji ITC 2010 (Long Distance Travel in Britain – Prospects in a Time of
Uncertainty, Independent Transport Commission (ITC), Oxford 2010) oraz J. Dargay, The Prospects
for Longer Distance Domestic Coach, Rail, Air and Car Travel in Britain, Leeds, Institute for Transport
Studies, University of Leeds, Leeds 2010.
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– ceny za przewozy transportem morskim wzrosn¹ o 30% do 2030 roku i o 40%
do 2050 roku;
– z powodu kongestii œrednie prêdkoœci w transporcie drogowym obni¿¹ siê
o 6% do 2030 roku i pozostan¹ na tym poziomie do 2050 roku.
W odniesieniu do innych zmiennych wejœciowych modelu takich jak populacja mo¿liwe jest w³¹czenie do modelu prognoz zewnêtrznych dla badanego
okresu lub te¿ wyliczenie w³asnej prognozy demograficznej w ramach modelu
na podstawie sytuacji w latach poprzedzaj¹cych prognozê.
W pierwszym przypadku dane wejœciowe odnoœnie do zmian populacji poszczególnych krajów bêd¹ opiera³y siê na prognozie Eurostatu. Zak³adany jest
ogólny wzrost liczby ludnoœci o 5% do 2050 roku, przy czym liczba ludnoœci bêdzie ros³a w 18 krajach, zaœ spada³a w 11. Najwiêkszy wzrost prognozowany jest
w Luksemburgu (40%), najwiêkszy spadek w Bu³garii (-22%)8.
Natomiast zmiany demograficzne wyliczone za pomoc¹ samego modelu
przewiduj¹ wzrost populacji o 3% do 2050 roku, przy czym liczba ludnoœci bêdzie ros³a w 18 krajach, zaœ spada³a w 11. Najwiêkszy wzrost odnotuje Norwegia (36%), najwiêkszy spadek Bu³garia (o 3%). Podobne obliczenie modelowe
lub wprowadzenie danych z prognozy Eurostatu dotyczy innego parametru
demograficznego – dynamiki struktury wiekowej. Zgodnie z prognoz¹ Eurostatu oznacza³oby to przyjêcie, ¿e w grupie wiekowej poni¿ej 20 lat oraz 20–59 lat
zmniejszy siê liczba osób, natomiast zwiêkszy w grupie powy¿ej 60 lat. Model
przewiduje natomiast dla grupy do 20 lat najpierw spadek liczebnoœci (do 2030 r.),
nastêpnie zaœ niewielki wzrost (do 2050 r.), a dla grupy 20–59 lat spadek liczebnoœci oraz dla grupy powy¿ej 60 lat – wzrost.
W roku bazowym przeciêtny dochód gospodarstwa domowego wynosi
13700 EUR rocznie. Luksemburg ma najwy¿szy wskaŸnik (80000 EUR rocznie),
a Bu³garia najni¿szy (4800 EUR rocznie). Scenariusz bazowy modelu przewiduje, ¿e przeciêtny dochód wzroœnie o oko³o 36% do roku 2030 oraz 78% do 2050.
Dane wskazuj¹, i¿ dostêp do samochodu osobowego jest znacz¹co ni¿szy w innych kombinacjach ni¿ w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego9, z tego powodu zmiany w strukturze gospodarstw domowych stanowi¹
istotny czynnik wp³ywaj¹cy na zachowania transportowe.
Powy¿sze dane wejœciowe pozwalaj¹ na rozwi¹zanie modelu predykcji
i uzyskanie prognoz transportowych dla Europy w perspektywie roku 2030 oraz
2050. Przede wszystkim mo¿liwe jest prognozowanie zmian liczby pasa¿erów
korzystaj¹cych z poszczególnych ga³êzi transportu (zob. rys. 2). W roku bazowym
najwiêkszy jest procentowy udzia³ samochodów osobowych (52%), nastêpnie
lotnictwa (29%). Model wskazuje na kontynuacjê tych trendów. Przewiduje siê,
8

9

Eurostat, 1st January population by sex and 5-year age groups, dane dostêpne w: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostêp: 12.12.2012].
J. Dargay, L. Hivert, D. Legros, The Dynamics of Car Availability in EU Countries – A Comparison Based
on the European Household Panel Survey, IATSS Research 2008, no. 32, s. 44–55.
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¿e liczba pasa¿erów d³ugodystansowych wykorzystuj¹cych samochód wzroœnie
z oko³o 314 mln rocznie obecnie do 378 mln, zaœ u¿ytkowników transportu lotniczego z 174 mln rocznie do 219 milionów. Jednoczeœnie u¿ytkowanie autobusów oraz kolei zmniejszy siê nieznacznie, zaœ transportu morskiego równie nieznacznie wzroœnie.

Rysunek 2. Dynamika zmian ga³êziowych w transporcie pasa¿erskim w Europie w perspektywie do 2050 roku
ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

Mo¿liwe jest te¿ porównanie zmian w zale¿noœci od rozpatrywanych odleg³oœci przemieszczenia. Dla podró¿y w zakresie 100–249 km w roku bazowym
najwiêkszy udzia³ ma transport z wykorzystaniem samochodów osobowych
(53%) oraz autobusów i poci¹gów (w obu przypadkach po 10%). W prognozie
liczba pasa¿erów korzystaj¹cych z samochodów osobowych zwiêksza siê z 171
mln rocznie w bazowym 2010 roku do 208 mln w roku 2050, jednoczeœnie liczba
pasa¿erów lotniczych zwiêksza siê z 11 do 16 mln rocznie. Podró¿e autobusowe
oraz kolejowe nieznacznie spadaj¹ pod wzglêdem liczby u¿ytkowników w perspektywie do 2030 roku, aby nastêpnie nieznacznie wzrosn¹æ do 2050 roku. Liczba podró¿y morskich roœnie, jednak¿e globalnie stanowi¹ one znikomy u³amek
ca³oœci transportu pasa¿erskiego. Najbardziej dynamiczny jest wzrost transportu lotniczego, a nastêpnie przejazdów samochodami osobowymi. Zmiana tych
ostatnich siêga od -6% w Portugalii do +52% w Szwecji. Zmiany w transporcie
lotniczym maj¹ zerow¹ dynamikê w przypadku Belgii i bardzo wysok¹ (+44%)
w przypadku Wielkiej Brytanii. Najwiêksze i najmniejsze zmiany zachodz¹ce
w poszczególnych ga³êziach zestawiono w tabeli 6.
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Tabela 6. Najwiêksze i najmniejsze zmiany w podró¿ach 100-250km
Rodzaj transportu

Mediana
2010=100

Kraj

Minimum
2010=100

Kraj

Maksimum
2010=100

Samochodowy
indywidualny

122

Portugalia

Autobusowy

104

Portugalia

Kolejowy

100

Portugalia

67

Lotniczy

100

Belgia

100

Wielka Brytania

144

Morski

100

Grecja

93

Wielka Brytania

126

94

Szwecja

152

81

Norwegia

137

Irlandia

132

ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

Dla podró¿y odbywaj¹cych siê na dystansie 250–499 km najwiêkszy udzia³
w roku bazowym ma równie¿ transport z wykorzystaniem samochodów osobowych (51%). Zaraz za nim uplasowa³ sie transport lotniczy (30%). W perspektywie do roku 2050 ³¹czna liczba przewozów z wykorzystaniem samochodów osobowych na tym dystansie wzroœnie z 87 mln do 106 mln, zaœ liczba pasa¿erów
wykorzystuj¹cych transport lotniczy z 50 do 61 mln. Liczby pasa¿erów transportu autobusowego i kolejowego zachowuj¹ siê analogicznie jak na krótszym dystansie – nieznacznie spadaj¹ do roku 2030, po czym nieznacznie rosn¹ w perspektywie do 2050. Transport morski roœnie pod wzglêdem liczby przetransportowanych osób, lecz jego globalny udzia³ w rynku przewozów pasa¿erskich
jest tak ma³y, i¿ mo¿na go zaniedbaæ. Najwiêksze zmiany dotycz¹ transportu
samochodowego w Portugali (spadek o 8%) oraz Szwecji (wzrost o 49%). Zmiany w transporcie lotniczym kszta³tuj¹ siê w przedziale od -1% w Niemczech do
+56% w Norwegii (zob. tabela 7).
Tabela 7. Najwiêksze i najmniejsze zmiany procentowe w podró¿ach na dystansie
250 do 499 km
Rodzaj transportu
Samochodowy
indywidualny
Autobusowy

Mediana
2010=100

Kraj

Minimum
2010=100

Kraj

Maksimum
2010=100

120

Portugalia

92

Szwecja

149

97

Portugalia

78

Norwegia

127

Kolejowy

100

Portugalia

67

Norwegia

129

Lotniczy

125

Niemcy

99

Norwegia

156

Morski

100

Grecja

90

Wielka Brytania

121

ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

W przedziale odleg³oœci 500–999 km w roku 2010 transport lotniczy wyprzedza transport samochodowy z udzia³ami rynkowymi odpowiednio 43% i 37%.
W perspektywie roku 2050 liczba pasa¿erów lotniczych wzroœnie z 47 mln do 58
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mln, zaœ u¿ywaj¹cych samochodów osobowych z 41 do 49 mln. Liczby pasa¿erów przewo¿onych transportem kolejowym i autokarowym pozostaj¹ stabilne,
zaœ przewozy morskie rosn¹ nieznacznie. W zakresie transportu drogowego ponownie na jednym koñcu znajduje siê Portugalia, gdzie wrêcz odnotowany zostanie spadek o 12%, a na drugim Szwecja z blisko 53% wzrostem. W sektorze
lotniczym najmniejsz¹ dynamik¹ zmian charakteryzowaæ siê bêdzie rynek niemiecki (bez zmian), a najwiêksz¹ norweski – wzrost o 62% (zob. tabela 8).
Tabela 8. Najwiêksze i najmniejsze zmiany procentowe w podró¿ach na dystansie
od 500 do 999 km
Rodzaj transportu
Samochodowy
indywidualny

Mediana
2010=100
114

Kraj
Portugalia

Minimum
2010=100
88

Kraj
Szwecja

Maksimum
2010=100
153

Autobusowy

87

Estonia

49

Luksemburg

118

Kolejowy

99

Estonia

61

Norwegia

129

Lotniczy

128

Niemcy

100

Norwegia

162

Morski

100

Grecja

Wielka Brytania

118

89

ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

W przedziale pomiêdzy 1000 a 1999 km w roku bazowym dominuje transport lotniczy (61% udzia³ów w ca³oœci przewozów pasa¿erskich). Du¿o mniejszy
udzia³ ma transport z wykorzystaniem samochodów osobowych (23%). Pozosta³a czêœæ dzielona jest niemal równo miêdzy transport kolejowy i autobusowy,
z minimalnym udzia³em transportu morskiego. W tym przedziale odleg³oœci do
roku 2050 mo¿na spodziewaæ siê wzrostu liczby pasa¿erów lotniczych z obecnych 38 mln do 48 mln. Wzrost liczby podró¿y z wykorzystaniem samochodów
osobowych bêdzie mia³ du¿o ni¿sz¹ dynamikê, zak³adana jest zmiana z obecnych 14 milionów rocznie do 15 mln w perspektywie po³owy XXI wieku. Jednoczeœnie i tak niewielki udzia³ transportu kolejowego czy autobusowego ulegnie
dalszej degradacji. Liczba pasa¿erów w transporcie morskim wzroœnie nieznacznie. Najwiêksze zmiany dotyczyæ bêd¹ sektora podró¿y samochodowych na
£otwie (spadek o 42%) oraz w Szwecji (wzrost o 40%). W transporcie lotniczym
wzrosty siêgaæ bêd¹ od 3% w Niemczech do 73% na Cyprze (zob. tabela 9).
W przedziale odleg³oœci powy¿ej 2000 km w chwili obecnej zdecydowanie
dominuje transport lotniczy, któremu przypisaæ mo¿na a¿ 89% wszystkich podró¿y pasa¿erskich. Drugie miejsce zajmuje transport morski z 7% udzia³em
w rynku. W perspektywie roku 2050 nast¹pi przede wszystkim dalsze wzmocnienie sektora lotniczego, który odnotuje wzrost liczby pasa¿erów z obecnych
28 mln rocznie do 35 mln. Transport morski pozostanie na zbli¿onym do obecnego poziomie, jeœli idzie o liczbê pasa¿erów. Natomiast pozosta³e ga³êzie i tak
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obecnie reprezentuj¹ce jedynie 4% wszystkich podró¿y odnotuj¹ dalsze spadki.
Najbardziej dotkliwie odczuje to transport samochodowy, gdzie spadki siêgaæ
bêd¹ od 70% na £otwie do 95% w Szwecji. Wzrost liczby przewozów w transporcie lotniczym bêdzie najbardziej dynamiczny na Cyprze (o 70%) i najmniej
w RFN (4%) (zob. tabela 10).
Tabela 9. Najwiêksze i najmniejsze zmiany procentowe w podró¿ach na dystansie
od 1000 do 1999 km
Rodzaj transportu
Samochodowy
indywidualny
Autobusowy
Kolejowy

Mediana
2010=100
100
58
92

Kraj

Minimum
2010=100

Kraj

Maksimum
2010=100

£otwa

58

Szwecja

140

Estonia

32

Szwecja

92

Litwa

Lotniczy

129

Niemcy

Morski

100

Grecja

66
103
89

Norwegia

128

Cypr

173

Szwecja

121

ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

Tabela 10. Najwiêksze i najmniejsze zmiany procentowe w podró¿ach na dystansie
powy¿ej 2000 km
Rodzaj transportu
Samochodowy
indywidualny

Mediana
2010=100
70

Kraj
£otwa

Minimum
2010=100
30

Kraj
Szwecja

Maksimum
2010=100
95

Autobusowy

33

£otwa

18

Luksemburg

Kolejowy

84

£otwa

47

Irlandia

132

Cypr

170

Szwecja

121

Lotniczy

130

Niemcy

Morski

100

Grecja

104
89

60

ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

Wszystkie powy¿ej opisane tendencje pozwalaj¹ na wyznaczenie ogólnego
trendu zmian zachowañ transportowych pasa¿erów d³ugodystansowych. Przy
ogólnym wzroœcie liczby pasa¿erów wszystkich ga³êzi transportu widaæ wyraŸnie pog³êbianie siê dominuj¹cej roli transportu z wykorzystaniem samochodów
osobowych oraz transportu lotniczego (zob. rys. 3). Przy tym widaæ równie¿ wyraŸn¹ zmianê relacji pomiêdzy tymi dwoma rodzajami transportu, z transportem lotniczym przyjmuj¹cym pozycjê dominuj¹c¹ tak¿e w przewozach na œrednie i bli¿sze dystanse, a nie tylko, jak to ma miejsce obecnie, w przewozach na
dystanse najwiêksze (powy¿ej 1000 km).
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Legenda: S – transport samochodowy, B – autobusowy, A – lotniczy, M – morski, R – kolejowy.

Rysunek 3. Dynamika zmian w transporcie pasa¿erskim do roku 2050 w EU 27 oraz Norwegii
i Szwajcarii (baza: 2010=100)
ród³o: Obliczenia uzyskane z modelu LUNA.

5. Podsumowanie
Model predykcji zbudowany w ramach projektu ORIGAMI wskazuje najwiêkszy wzrost popytu na podró¿e d³ugodystansowe wykonywane z udzia³em
transportu lotniczego. Podobnie du¿¹ dynamik¹ wzrostow¹ bêdzie siê charakteryzowa³ indywidualny transport samochodowy. Natomiast zarówno kolej, jak
i przewozy autobusowe odnotuj¹ widoczne spadki liczby u¿ytkowników,
zw³aszcza w przewozach powy¿ej 1000 km. Zmiany bêd¹ niejednakowe i zale¿ne od kraju. Popyt na przewozy lotnicze bêdzie rós³ we wszystkich krajach UE,
z wyj¹tkiem Niemiec i Portugalii. W pierwszym przypadku wynika to z bardzo
wysokiego aktualnego poziomu ruchu lotniczego i w zwi¹zku z tym niewielkiej
przestrzeni na wzrost. W drugim z przyczyn dochodowych oraz demograficznych. Zreszt¹ we wszystkich krajach UE daje siê zauwa¿yæ dzia³anie przeciwstawnych si³ – sprzyjaj¹cych rozwojowi transportu lotniczego (spadków op³at
lotniczych i cen oraz rosn¹cych dochodów), a z drugiej strony hamuj¹cych rozwój – trendów demograficznych. W ró¿nych krajach zestawienia tych przeciw-
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stawnych czynników wywo³uj¹ odmienne efekty – w jednych wp³yw niekorzystnych zmian przewa¿a, w innych wiêksz¹ si³ê maj¹ czynniki pozytywnie
wp³ywaj¹ce na wzrost zapotrzebowania na transport. Najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na przysz³¹ strukturê przewozów pasa¿erskich jest jednak,
jak wynika z modelu, wp³yw czasu oraz kosztu podró¿y. Powszechna redukcja
w liczbie podró¿y kolejowych czy autobusowych bêdzie wynikiem przede wszystkim
wzrostu kosztów u¿ytkownika wyra¿onych monetarnie, ale i poprzez wartoœæ
czasu. Jest ona du¿o wiêksza w tych ga³êziach ni¿ w transporcie dokonywanym
drog¹ lotnicz¹, czy te¿ z wykorzystaniem samochodów osobowych.
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LONG DISTANCE PASSENGER TRANSPORT – CURRENT TRAVEL
BEHAVIOUR, FUTURE TRENDS AND THEIR LIKELY IMPACT
(Summary)
The paper deals with problem of changing travel behaviors of EU citizens. It presents
current situation in regard to long distance passenger travel giving detailed information
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on trip lengths, duration and modal choices. Later prediction model LUNA developed
within ORIGAMI research project is presented and explained. Finally predictions of future travel behaviors and transport trends acquired from LUNA are discussed.
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POLITYKA TRANSPORTOWA WOBEC POTRZEBY
INTEGRACJI TRANSPORTU PASA¯ERSKIEGO

1. Wprowadzenie
Integracja transportu pasa¿erskiego jest jednym ze œwiadomie realizowanych procesów prowadz¹cych do podniesienia jakoœci tego transportu, na co
sk³ada siê optymalizacja jego funkcjonowania z punktu widzenia takich podstawowych kryteriów, jak: skutki dla indywidualnych u¿ytkowników, korzyœci dla
gospodarki i spo³eczeñstwa, skutki dla przewoŸników i zarz¹dców infrastruktury transportowej. Wœród skutków dla spo³eczeñstwa kryj¹ siê zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne. Konsekwencje pozytywne to poprawa jakoœci kapita³u ludzkiego i poprawa dobrobytu w wyniku u³atwionej mobilnoœci
spo³eczeñstwa, dziêki czemu szybciej przyswaja ono podpatrzone innowacje
i elastycznie dostosowuje siê do uwarunkowañ rynku pracy. Konsekwencje negatywne rosn¹cej mobilnoœci to rosn¹ce jej koszty spo³eczne: degradacja œrodowiska naturalnego, przyspieszone zu¿ycie infrastruktury transportowej, koszty
strat czasu w kongestii i inne. W polityce transportowej te podstawowe kryteria
integracji transportu czêsto nie s¹ traktowane z dostateczn¹ uwag¹, natomiast
eksponuje siê w ostatnich latach inne (g³ównie proekologiczne) kryteria
zwi¹zane z osi¹ganiem stanu zbli¿onego do zrównowa¿onego rozwoju1.
1

Zob.: Integrated Transport. From Policy to Practice, M. Givoni, D. Banister (eds), Routledge 2010. Autorzy we wstêpie do tej ksi¹¿ki stwierdzaj¹: „Gdy zrównowa¿ony rozwój sta³ siê dominuj¹cym
paradygmatem w polityce transportowej i rozwa¿aniach naukowych, priorytet integracji sta³ siê
prawie nies³yszalny. Integracja, nawet jeœli nie jest wyraŸnie rozpoznana, jest prawdopodobnie
jednym z najwa¿niejszych œrodków do dokonania postêpu w realizacji zrównowa¿onego rozwoju transportu i zrównowa¿onego rozwoju w ogóle. Koncepcje zrównowa¿onego rozwoju
i koncepcje integracji powinny byæ równolegle promowane i traktowane jako idee komplementarne zarówno w polityce transportowej, jak i w praktyce”.

34

Jan Burnewicz

Transport pasa¿erski s³u¿y bezpoœrednio kszta³towaniu jakoœci ¿ycia ludzi,
w odró¿nieniu od transportu ³adunków wp³ywaj¹cego na to ¿ycie poœrednio,
u³atwiaj¹c produkcjê i dystrybucjê towarów. Ró¿nice te nie stanowi¹ podstawy
do preferowania którejœ z tych dwóch form transportu lub do traktowania jako
drugorzêdnej przy podejmowaniu makroekonomicznych decyzji inwestycyjnych. W odmienny sposób ujmuje siê jednak efekty postêpu lub zaniedbañ
w ka¿dej z nich: w transporcie ³adunków s¹ to prawie w ca³oœci efekty wymierne w pieni¹dzu, podczas gdy w transporcie osób istniej¹ tak¿e efekty odzwierciedlaj¹ce czyst¹ u¿ytecznoœæ i satysfakcjê ludzi z mo¿liwoœci bycia mobilnym.
Komplikuje to dokonywanie obiektywnych ocen efektywnoœci ekonomiczno-spo³ecznej inwestycji w obu formach transportu, zw³aszcza ¿e korzystaj¹ one
czêsto wspólnie z tych samych elementów infrastruktury. Podstaw¹ obiektywnych ocen musz¹ byæ zatem zarówno efekty pieniê¿ne, jak i efekty nie wycenione w pieni¹dzu, przy czym nie nale¿y uciekaæ siê do przeliczania wszystkiego
na wartoœæ pieniê¿n¹, a staraæ siê jak najczêœciej stosowaæ metody oceny wielokryterialnej.
Sporz¹dzane ogólne diagnozy i oceny wspó³czesnego transportu koñcz¹ siê
najczêœciej wnioskiem, ¿e jego stan nie zmienia siê wystarczaj¹co intensywnie
w stosunku do tempa ¿ycia gospodarczego, chocia¿ nie sposób okreœliæ modelowych wskaŸników udzia³u transportu w aktywnoœci gospodarczej ka¿dego
kraju. W zakresie transportu ³adunków prób¹ skonstruowania takiego wzorca
jest wskaŸnik tzw. „transportoch³onnoœci” PKB, który jest trudny do wymiernego okreœlenia w aspekcie metodologicznym w sytuacji wysokiego umiêdzynarodowienia gospodarki i liberalizacji rynków transportowych (jego obliczenie
jest komplikowane przez du¿e znaczenie cross-trade). Jeszcze trudniej jest ustaliæ
modelowy wskaŸnik mobilnoœci mieszkañców kraju, gdy¿ negatywny wydŸwiêk ma zarówno niska, jak i bardzo wysoka mobilnoœæ. Normy udzia³u obu
form transportu w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym nie mog¹ byæ identyczne
w ka¿dym kraju z uwagi na wielkoœæ i ukszta³towanie jego terytorium, strukturê przestrzenn¹ i produktow¹ gospodarki, poziom urbanizacji, intensywnoœæ
wymiany z zagranic¹ i inne cechy ka¿dego kraju.
Nale¿y wiêc znaleŸæ optymaln¹ wypadkow¹ pomiêdzy pozytywnymi efektami wzrostu mobilnoœci i negatywnymi jej skutkami. Aby uda³o siê ustaliæ ten
optymalny model, potrzeba stworzyæ system transportu pasa¿erskiego zapewniaj¹cy zaspokojenie wszystkich racjonalnych potrzeb transportowych za pomoc¹ oszczêdnie u¿ytych œrodków i rzadkich zasobów. Nie mo¿na z góry
przes¹dziæ, ¿e optimum to zapewnia odpowiednio du¿a rola zbiorowego transportu pasa¿erskiego (w tym intermodalnego), gdy¿ dokonuj¹cy siê postêp techniczny wci¹¿ wzmacnia atuty ekonomiczne i u¿ytkowe (a tak¿e ekologiczne)
motoryzacji indywidualnej. Pozostaje te¿ delikatna kwestia rozstrzygniêcia, jakie pasa¿erskie potrzeby transportowe s¹ irracjonalne i jak oddzia³ywaæ na ich
zmniejszenie.
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2. Interpretacje pojêcia i zakresu integracji transportu
pasa¿erskiego
Mimo ¿e w literaturze i w ró¿nych projektach badawczych u¿ywane jest pojêcie „zintegrowany transport” lub „zintegrowany system transportowy”, to
w realnej rzeczywistoœci coœ takiego nie istnieje, gdy¿ wszystkie systemy transportowe (nawet najwy¿ej rozwiniêtych pañstw) maj¹ istotne luki i niespójnoœci.
Racjê bytu ma raczej pojêcie „integracja transportu” lub „integracja w transporcie”. Oprócz tego rozpatruje siê kwestie zintegrowanej polityki transportowej
lub integracji w polityce transportowej, których znaczenia nie mo¿na przeceniaæ
z uwagi na jej ideowy i proceduralny, a nie praktyczny charakter. Nadmierne
przywi¹zywanie uwagi do integracji sposobów myœlenia o transporcie i integracji polityki transportowej z innymi rodzajami polityki mo¿e prowadziæ do zaniedbywania kwestii wewnêtrznej spójnoœci systemu transportowego. System
ten niespójny wewnêtrznie nie mo¿e byæ optymalnie spojony z ca³ym systemem gospodarczym, przyrodniczym i spo³ecznym.
Realizacja celu, jakim jest integracja transportu, ma sens wówczas, gdy potrafimy w diagnozie istniej¹cego systemu transportowego zidentyfikowaæ i opisaæ przejawy dezintegracji. W przeciwnym razie pod has³em integracji bêdzie
mo¿na ujmowaæ jakiekolwiek dzia³ania usprawniaj¹ce i modernizacyjne (niekoniecznie integracyjne), co w praktyce ma miejsce w dokumentach dotycz¹cych
modernizacji regionalnych i aglomeracyjnych systemów transportowych2. Najproœciej jest stwierdziæ, ¿e dezintegracja jest odwrotnoœci¹ integracji, wiêc kluczem do wszelkich analiz i ocen jest w³aœciwa definicja integracji transportu
pasa¿erskiego.
Integracja jest terminem oznaczaj¹cym zarówno stan transportu, jak i proces
jego przekszta³cania. Idea³em jest transport jednolity (ci¹g³y), który zgodnie
z wylansowanym ostatnio nowym okreœleniem mo¿na obrazowo okreœliæ jako
„transport bez szwów” (ang. seamless transport3). W najogólniejszym ujêciu zintegrowanym systemem transportowym jest taki uk³ad wszystkich dostêpnych
œrodków transportu, w którym ka¿dy z nich stanowi integralny element ca³oœci.

2

3

S³owo „zintegrowany” ma w Polsce dobry wydŸwiêk marketingowy i pozwala siê „podpi¹æ” pod
odpowiedni punkt programu operacyjnego wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej.
Pojêcie to nie jest ¿adnym novum, gdy¿ u¿ywano go ju¿ w czasach „gospodarki planowej”, czego
dowodem s¹ takie znacz¹ce publikacje z tamtego okresu, jak: Transport – rozwój i integracja, M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski (red.), WK£, Warszawa 1975; Ga³êzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, A. Piskozub (red.), WK£, Warszawa 1977.
Pojêcie seamless transport zaczêto popularyzowaæ w ostatnich latach w raportach badawczych i na
konferencjach naukowych. Przyk³adem jest projekt badawczy ASSET (Aeronautic Study on Seamless
Transport) i sesja Seamless Transport: Making Connections, zorganizowana przez International Transport Forum (ITF) w 2012 r.
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Inaczej mówi¹c, je¿eli w systemie brak jest jego istotnych (organicznych) elementów lub stanowi¹ tylko luŸny zbiór, system jest zdezintegrowany. Szeroko
rozumiana integracja transportu jest takim udostêpnieniem u¿ytkownikom
wszystkich dostêpnych form transportu, by maksymalnie efektywnie i sprawnie
mogli pokonywaæ przestrzeñ, korzystaj¹c kiedy zachodzi potrzeba z kilku po
kolei œrodków transportu. Integracja transportu jest procesem dynamicznym,
którego skutki dla u¿ytkowników s¹ zdeterminowane zarówno wiêziami komplementarnymi miêdzy ga³êziami i formami transportu, jak te¿ konfrontacj¹ miêdzy nimi maj¹c¹ nieraz skutki substytucyjne. Pojawienie siê pojêcia komodalnoœci transportu4 otworzy³o drogê do ca³oœciowego ujmowania zachodz¹cych
w tym sektorze relacji, zarówno komplementarnoœci, jak i substytucyjnoœci œrodków transportu.
Podnoszenie problemu integracji transportu wynika z potrzeby prze³amania
dominuj¹cego dotychczas sposobu rozpatrywania zagadnieñ transportowych,
g³ównie od strony poda¿owej. Zbyt wa¿ne dla badaczy i polityków s¹ takie
ga³êziowe kwestie, jak renesans kolei na rynku, koszty zewnêtrzne transportu
samochodowego, „otwarte niebo” w lotnictwie, ¿egluga morska bliskiego zasiêgu itd. Na marginesie pozostaje natomiast rozpatrywanie kwestii transportowych od strony popytowej, a jeœli ju¿ takie podejœcie siê pojawia, to czêœciej stawia siê pytania o motywy wyboru œrodka transportu ni¿ o oczekiwania
u¿ytkowników w odniesieniu do mo¿liwoœci integralnego zaspokojenia potrzeb
transportowych „od drzwi do drzwi”.
Dotychczasowe niezadowalaj¹ce efekty badañ nad integracj¹ transportu
i przejawy zniechêcenia do tego pojêcia maj¹ sw¹ g³ówn¹ przyczynê w nierealistycznych próbach stworzenia ca³oœciowej koncepcji integracji transportu. Tymczasem sztuczna i zbyt szeroko zakreœlona integracja jest tak samo ma³o po¿yteczna, jak jej brak. Nie jest bowiem mo¿liwe zintegrowanie transportu ³adunków
z transportem osób, nie ma sensu pe³na integracja pasa¿erskiego transportu
dalekobie¿nego z transportem lokalnym, nie jest potrzebne tworzenie miêdzyga³êziowych ³añcuchów przewozowych tam, gdzie alternatyw¹ jest efektywny,
sprawny i przyjazny dla œrodowiska bezpoœredni transport realizowany jednym
œrodkiem. Konieczna jest jednak integracja zewnêtrzna okreœlonych podsystemów transportu z innymi sferami ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego (z prac¹,
dostêpem do us³ug publicznych, miejsc rekreacji itd.).
Mimo u¿ywania pojêæ „integracja transportu” i „zintegrowany transport” od
dziesiêcioleci, w literaturze nie ma zbyt du¿ej liczby trafnych ich definicji i interpretacji. Najczêœciej u¿ywa siê tych pojêæ has³owo, traktuj¹c ich istotê jako coœ
4

„Komodalnoœæ w transporcie” jest poprawniejszym pojêciem ni¿ „transport komodalny”. W Komunikacie Komisji z 2006 r. – Freight Transport Logistics in Europe – the key to sustainable mobility
(COM(2006) 336 final) jest to jasno sformu³owane: Co-modality’ means the efficient use of transport modes operating on their own or in multimodal integration in the European transport system to reach an optimal and sustainable utilisation of resources.
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oczywistego, gdy tymczasem mo¿liwe s¹ ró¿ne interpretacje i mo¿na ich u¿ywaæ w ró¿nym kontekœcie i ró¿nym zakresie. Najprostsze rozumienie tych pojêæ
spotykamy w sferze planowania sieci infrastruktury transportowej, w której pojêcie sieci zintegrowanej (integrated transport networks5) jest zawê¿one do aspektu
geograficznego (dostêpnoœci transportowej oœrodków, w¹skich garde³ i brakuj¹cych ogniw). Ale i w tej sferze mo¿na wyró¿niæ wê¿szy (wewn¹trzga³êziowy) i szerszy (miêdzyga³êziowy) zakres integracji. Najszersze rozumienie integracji transportu polega na skojarzeniu jej ze zrównowa¿onym rozwojem.
W ostatnich latach pojawi³o siê szereg publikacji, których autorzy podjêli próby
uporz¹dkowania i usystematyzowania pojêcia „integracja transportu”. Te teoretyczne próby systemowego ujêcia problematyki integracji transportu nie wynikaj¹ z jakiejœ teoretycznej modelowej (dedukcyjnej) refleksji o istocie i logice integracji transportu, lecz opieraj¹ siê na metodzie indukcyjnej, polegaj¹cej na
uogólnieniu podjêtych w praktyce ró¿nych rodzajów dzia³añ wpisuj¹cych siê
w ogóln¹ i wci¹¿ doœæ niesprecyzowan¹ ideê integracji transportu6.
Warte przytoczenia w niniejszym opracowaniu s¹ cztery interpretacje integracji transportu opisane w ostatnich latach w publikacjach. S¹ to przemyœlenia
Stephena Pottera i Martina J. Skinnera, badaczy z NEA, Moshe Givoniego i Davida
Banistera oraz Johna Prestona.
Stephen Potter i Martin J. Skinner w swym artykule opublikowanym w 2000 r.
w „Futures”7 stwierdzili, ¿e brak jest powszechnie akceptowanej definicji integracji transportu. Aby unikn¹æ nieporozumieñ, zaproponowali typologiê integracji transportu, na któr¹ sk³adaj¹ siê cztery grupy procesów: a) funkcjonalne
i ga³êziowe, b) planowania transportu i u¿ytkowania terenów, c) spo³eczne,
d) ekologiczne, ekonomiczne i polityki transportowej. Ich zdaniem, integracja
funkcjonalna polega na wprowadzaniu np. systemów biletowych umo¿liwiaj¹cych przejazdy multimodalne. Integracja ga³êziowa umo¿liwia natomiast
³atwy transfer pomiêdzy ró¿nymi ga³êziami w sytuacjach ich bliskiej fizycznej
lokalizacji i istnienia np. mo¿liwoœci integracji rozk³adów jazdy. Integracja w za5

6

7

Pojêcie integrated transport networks jest u¿ywane w dokumentach programowych wspólnej polityki transportowej UE. Zob. np.: Integrated Strategic Infrastructure Networks in Europe, European Commission. DG VII, Final Report of the Action COST 328, Luxembourg 1998, p. 111; A. Reggiani,
S. Cattaneo, M. Janic, P. Nijkamp, Freight Transport in Europe. Policy Issues and Future Scenarios on
Trans-Border Alpine Connections, Amsterdam 2000; http://www.mcrit.com/scenarios/files/DOCUMENTS/freight%20transport.pdf [dostêp: 28.10.2012]; Green Paper. TEN-T: A policy review. Towards
a Better Integrated Transeuropean Transport Network at the service of The Common Transport Policy,
COM(2009) 44 final, Brussels 2009.
Jest to s³uszne podejœcie metodologiczne, w teorii ekonomii bowiem mamy nadmiar prób lansowania przyjêtych z góry „praw ekonomicznych” niepoddanych wystarczaj¹co wyczerpuj¹cym testom weryfikacyjnym (praw niesfalsyfikowanych), pozostaj¹cych jedynie hipotezami lub tezami
badawczymi.
S. Potter, M. J. Skinner, On transport integration: a contribution to better understanding, „Futures” 2000,
no. 32; http://design.open.ac.uk/potter/documents/FuturesTransportIntegration.pdf [dostêp:
28.10.2012].
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kresie lepszej integracji decyzji transportowych z planowaniem u¿ytkowania terenów (land use planning) polega na podziale terenów na hierarchiczne strefy
dostêpnoœci transportowej w celu zmniejszania popytu na przejazdy i promowania wykorzystania terenów w wiêkszej mierze przez transport zbiorowy, pieszy i rowerowy. W aspekcie socjalnym integracja transportu ma polegaæ na takim jego skoordynowaniu z innymi funkcjami ¿ycia ludnoœci (edukacja,
ochrona zdrowia, zakupy itd.), by zmniejszyæ zapotrzebowanie na przejazdy
poprzez zmiany lokalizacyjne i organizacyjne. Czwarty aspekt integracji autorzy nazywaj¹ „holistycznym” (ca³oœciowym), którego istot¹ jest rozwój transportu zbli¿ony do wspó³czesnej idei rozwoju zrównowa¿onego. Ta propozycja typologii integracji transportu nie jest jednak wystarczaj¹co spójna i przejrzysta.
Dobrze przemyœlana definicja integracji transportu pasa¿erskiego zosta³a zamieszczona w raporcie badawczym NEA i University of Oxford z 2003 r.8 Syntezê przemyœleñ autorów tego raportu, dokonanych na podstawie good practice,
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co: jest to proces organizacyjny, dziêki któremu
elementy techniczne systemu transportu pasa¿erskiego (sieæ i infrastruktura),
taryfy i systemy biletowe, informacja i marketing ró¿nych przewoŸników
pos³uguj¹cych siê ró¿nymi œrodkami transportu, coraz œciœlej i sprawniej
wspó³dzia³aj¹, czego rezultatem jest ogólna poprawa poziomu i jakoœci us³ug
³¹czonych z elementami podró¿y indywidualnych. Naukowcy NEA zwracaj¹
uwagê na mo¿liwe ró¿ne jakoœciowo poziomy integracji: a) minimaln¹ (zintegrowana informacja o us³ugach nie zintegrowanych), b) tradycyjn¹ (zintegrowane systemy biletowe i taryfowe w zakresie us³ug transportu publicznego),
c) szerok¹ (integracja z innymi rodzajami transportu, integracja z innymi rodzajami polityki, takimi jak np. polityka planowania u¿ytkowania terenów).
Moshe Givoni i David Banister w publikacji z 2010 r.9 podjêli niezbyt udan¹
próbê syntezy wczeœniej sformu³owanych interpretacji pojêcia „integracja transportu”. Przede wszystkim spróbowali odpowiedzieæ na pytanie: co i dlaczego
nale¿y integrowaæ. Ich zdaniem nale¿y integrowaæ ze sob¹ ga³êzie transportu,
ich funkcjonowanie bowiem nie mo¿e byæ kszta³towane g³ównie z punktu widzenia strony poda¿owej us³ug transportowych, ale tak¿e nale¿y na to spojrzeæ
z punktu widzenia strony popytowej, dla której najistotniejsza jest mo¿liwoœæ
przemieszczania od drzwi do drzwi. Zrezygnowali jednak z próby sformu³owania w³asnej definicji integracji transportu, uznaj¹c, ¿e wystarczaj¹ca jest ogólna
interpretacja pojêcia integracji, któr¹ w 2000 r. przedstawili Markus Eggenberger
8

9

Integration and Regulatory Structures in Public Transport. NEA, Rijswijk 2003; http://www.eltis.org/docs/INTEGRATION.pdf oraz http://lnweb90.worldbank.org/ECA/Transport.nsf/3b8b3d
27260832ec852569fa0059675f/1437053a57bf111e85256e2b0059356f/$FILE/INTEGRATION%20STUDY%20REPORT.pdf [dostêp: 28.10.2012], s. 14–19.
M. Givoni, D. Banister, The need for integration in transport policy and practice, [w:] Integrated Transport. From Policy to Practice, M. Givoni, D. Banister (eds), Routledge 2010.
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i Maria Rosário Partidário10, wed³ug których sk³ada siê na nie piêæ zakresów:
a) merytoryczny (w ujêciu fizycznym), b) metodologiczny (ca³oœciowe ujêcie zagadnieñ ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych), c) proceduralny, d) instytucjonalny, e) polityczny. Taka interpretacja pojêcia integracji transportu pasa¿erskiego nie prowadzi do wyjaœnienia go, lecz do niepotrzebnego pogmatwania.
Czym innym bowiem jest zintegrowany realny system transportu pasa¿erskiego,
a czym innym jest zintegrowane myœlenie o nim i integracja dzia³añ politycznych
dotycz¹cych transportu i relacji miêdzy transportem a jego otoczeniem.
Za doœæ trafn¹ mo¿na uznaæ definicjê Johna Prestona11, który za najbardziej
u¿yteczne przyjmuje mikroekonomiczne rozumienie integracji transportu,
w œwietle którego integracja transportu jest procesem organizacyjnym obejmuj¹cym planowanie i dostawy elementów systemu transportowego w sposób
scalony w wymiarze ga³êziowym, sektorowym i instytucjonalnym, w celu zwiêkszenia korzyœci spo³ecznych netto (obejmuj¹cych tak¿e efekty œrodowiskowe).
Autor tej definicji zauwa¿a, ¿e postêp w integracji transportu jest ograniczony
i czêsto napotyka ró¿ne bariery. Udaje siê go skutecznie przeprowadziæ w niektórych newralgicznych miejscach, takich jak po³¹czenia portów lotniczych
z centrum aglomeracji lub integracja koñcowych stacji metra z podmiejskimi liniami autobusowymi. W wielu przypadkach transport pasa¿erski pozostaje zdezintegrowany i u¿ytkownicy z tym siê godz¹.
Bardzo wa¿ne znaczenie ma integracja techniczna i organizacyjna ró¿nych
ga³êzi transportu pasa¿erskiego. W odró¿nieniu od transportu ³adunków, w którym w przewozach intermodalnych nie jest mo¿liwa ¿adna luka, pasa¿er na styku ga³êzi transportu mo¿e siê przemieœciæ pieszo. Skoro za racjonalny uznaje siê
jak najwiêkszy zakres poruszania siê pieszego i rowerowego (dla zdrowia
i ochrony œrodowiska), nie ma powodów, by likwidowaæ potrzebê ruchu pieszego na styku ga³êzi transportu. Nie jest wiêc racjonalna lokalizacja stacji i przystanków ró¿nych ga³êzi transportu dos³ownie w tym samym obiekcie, ale nie
powinny to byæ punkty zbyt oddalone (np. na ró¿nych krañcach du¿ego miasta). Przyk³ad linii metra w najbardziej rozwiniêtych systemach (Londyn, Pary¿,
Moskwa) pokazuje, ¿e nawet w ramach tej samej ga³êzi transportu integracja
lokalizacyjna ograniczaj¹ca do minimum ruch pieszy nie jest mo¿liwa12. Inn¹
10

11

12

M. Eggenberger, M. Rosário Partidário, Development of a framework to assist the integration of environmental, social and economic issues in spatial planning, Impact Assessment and Project Appraisal vol.
18, issue 3, 2000; http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3152/147154600781767448 [dostêp:
28.10.2012].
J. Preston, Integration for Seamless Transport, Discussion Paper. International Transport Forum 2012,
s. 7–10; http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201201.pdf [dostêp:
28.10.2012].
Nie mo¿na bezkrytycznie promowaæ metra jako najlepszej alternatywy w mieœcie dla samochodu
osobowego. W przypadku osób w podesz³ym wieku i niepe³nosprawnych przesiadki miêdzy liniami metra wymagaj¹ce kilkusetmetrowych przemarszów i pokonywania tradycyjnych schodów
s¹ zdecydowanie gorszym rozwi¹zaniem ni¿ przemieszczanie siê œrodkami transportu ulicznego.
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kwesti¹ jest integracja organizacyjna, zw³aszcza ujednolicenie czêstotliwoœci kursowania œrodków transportu, miêdzy którymi musz¹ przesiadaæ siê pasa¿erowie, synchronizacja rozk³adów jazdy, dostêpnoœæ dla pasa¿era aktualnej sytuacji
operacyjnej na liniach, itd. Transport pasa¿erski jest najbardziej zdezintegrowany wówczas, gdy czêstotliwoœæ kursowania œrodków transportu w jednej
ga³êzi jest bardzo wysoka, a w ga³êzi komplementarnej bardzo niska. Bezdyskusyjnym subiektywnym przejawem dezintegracji transportu pasa¿erskiego
jest niespójnoœæ systemów biletowych zarówno w ruchu lokalnym, jak i dalekobie¿nym. Systemy biletowe nie s¹ obiektywnym z³em (niedostatkiem czegoœ),
lecz rozwi¹zaniami s³u¿¹cymi realizacji okreœlonych interesów transportowej
strony poda¿owej. Najgorzej jest wówczas, gdy do utrzymania siê autonomicznych systemów biletowych (np. w blisko siebie po³o¿onych miastach) przyczyniaj¹ siê ambicje w³adz samorz¹dowych i municypalnych.
Proces integracji transportu pasa¿erskiego realizowany jest wieloma specjalistycznymi œcie¿kami, maj¹cymi komplementarny charakter. S¹ to dzia³ania prowadzone pod k¹tem kooperacji, koordynacji, intermodalnoœci, multimodalnoœci,
komodalnoœci, interoperacyjnoœci i interkonektywnoœci13. Ograniczone ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj¹ na rozwiniêcie i objaœnienie tych pojêæ.
U¿ywanie tylu specjalistycznych pojêæ oznacza, ¿e proces integracji transportu
ma wiele aspektów i elementów sk³adowych. Nie s¹ to synonimy integracji, lecz
organiczne modu³y tego pojêcia.

3. Koncepcje integracji pasa¿erskiej we wspólnej polityce
transportowej UE
W realizowanej w latach 1962-2012 wspólnej polityce transportowej UE integracja transportu pasa¿erskiego doczeka³a siê doœæ ograniczonych rozwi¹zañ
politycznych, regulacyjnych i finansowych. Uwaga polityków europejskich by³a
skoncentrowana najpierw na liberalizacji i regulacji rynków transportowych,
a od 1992 roku na zrównowa¿onym rozwoju transportu oraz wyrównywaniu
ró¿nic miêdzy starymi a nowymi pañstwami cz³onkowskimi. W ostatnich latach
w oficjalnych dokumentach UE pojawi³y siê jednak oznaki powa¿niejszego zajêcia siê integracj¹ transportu pasa¿erskiego, chocia¿ maj¹ one wci¹¿ tylko
has³owy charakter. W najwa¿niejszych dokumentach politycznych z minionego
okresu (Bia³ych i Zielonych Ksiêgach oraz komunikatach Komisji) zosta³y zapisane w zwiêz³y sposób uwagi na temat istoty, form i znaczenia integracji transportu pasa¿erskiego, natomiast nie dokonano systemowego wysi³ku na rzecz
praktycznego promowania i wdra¿ania niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych
13

Zob.: G. Dydkowski, Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 1723;
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i organizacyjnych. Znacznie wiêcej konkretnych koncepcji integracyjnych zosta³o przedstawionych w Zielonych Ksiêgach z 1995 i 2007 r. ni¿ w bardziej
wi¹¿¹cych decyzyjnie Bia³ych Ksiêgach Transportu z 2001 i 2011 r.
Jedno z pierwszych oficjalnych odniesieñ UE do kwestii integracji transportu
pasa¿erskiego znalaz³o siê w komunikacie Komisji Europejskiej z 1992 r. zatytu³owanym Przysz³y rozwój wspólnej polityki transportowej. Globalne podejœcie do budowy wspólnotowych podstaw dla zrównowa¿onej mobilnoœci14. W punkcie IV.1.c tego
komunikatu stwierdzono, ¿e systemy transportowe oparte na eksploatacji pojedynczych sieci d¹¿¹ do stworzenia monopolu lub oligopolu, natomiast systemy
zintegrowane, ³¹cznie z transportem mieszanych œrodków, mog¹ wymagaæ zapewnienia wspó³pracy, poprzez zawarcie umowy pomiêdzy ró¿nymi przedsiêbiorcami. Natomiast w punkcie IV.2.a.1 stwierdzono, ¿e „…niedostateczna integracja poszczególnych œrodków nie pozwala u¿ytkownikom wykorzystaæ
rozwi¹zañ alternatywnych w stosunku do obecnych us³ug, zaœ nieodpowiednie
mo¿liwoœci niektórych œrodków transportu powoduj¹ powstawanie zatorów
i szkód ekologicznych, podczas gdy gdzie indziej istniej¹ nadwy¿ki mo¿liwoœci”.
Najbardziej znacz¹ce jest natomiast stwierdzenie zawarte w punkcie IV.2.b.3
tego dokumentu, ¿e: „mieszany (wieloga³êziowy) charakter systemów transportu osób wymaga nowej oceny, czy maj¹ byæ opracowane rozwi¹zania alternatywne, które, przez oszacowanie wygody przewozów drzwi-drzwi i elastycznoœci prywatnego samochodu osobowego, bêd¹ mog³y z nim konkurowaæ.
Nale¿y podj¹æ starania w celu stworzenia sieci zintegrowanej dla transportu
zbiorowego, maj¹cej za podstawê uzupe³niaj¹ce systemy lotnicze, kolejowe i autobusowe, ³¹cznie z systemami kapilarnymi, które umo¿liwiaj¹ dostêp do i z terminali obs³uguj¹cych ruch dalekobie¿ny. Ta «sieæ obywatelska» mog³aby obejmowaæ systemy i us³ugi oferowane przez ró¿nego typu przedsiêbiorców, publicznych i prywatnych. W po³¹czeniu z innymi takimi krokami, jak rozwój ³atwych
w u¿yciu systemów informacji, odpowiednich ruchomych urz¹dzeñ komunikacyjnych i elastycznych rozwi¹zañ transportu zbiorowego ³¹cznie z us³ugami
taksówkarskimi, podejœcie to zapewni³oby publicznym us³ugom transportowym
prawdziwie Wspólnotowy charakter i przyczyni³oby siê do ograniczenia uci¹¿liwoœci samochodu osobowego”.
Interesuj¹ca by³a propozycja sformu³owana w Komunikacie z 1992 r., by
utworzyæ „Czarter Jakoœci” us³ug przez zdefiniowanie takiej jakoœci us³ug, jakiej
mogliby oczekiwaæ obywatele Wspólnoty. Dotyczy³oby to takich zagadnieñ, jak
czêstotliwoœæ, niezawodnoœæ, dostêpnoœæ i jakoœæ informacji, ³atwoœæ wymiany
pomiêdzy us³ugami, komfort, itd. (zapisano to w akapicie 115 tego dokumentu).

14

Communication From the Commission – The Future Development of the Common Transport Policy –
A Global Approach to the Construction of a Community Framework for Sustainable Mobility, COM (1992)
494. Jest to wprawdzie komunikat Komisji, ale jego forma i treœæ zas³uguje na uznanie go za równowa¿ny z Bia³¹ Ksiêg¹.
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Ani ta propozycja, ani idee omówione w poprzednim akapicie nie zosta³y
w praktyce wdro¿one moc¹ jakiegoœ aktu prawnego (dyrektywy lub rozporz¹dzenia) lub programu wspólnotowego.
W 1995 r. w Zielonej Ksiêdze zatytu³owanej Sieæ obywatelska. Wykorzystanie potencja³u publicznego transportu pasa¿erskiego w Europie15 za ideê przewodni¹ „sieci
obywatelskiej” uznano stworzenie atrakcyjnego ³añcucha us³ug „od drzwi do
drzwi” poprzez integracjê pasa¿erskiego transportu indywidualnego ze zbiorowym, a w ramach transportu zbiorowego przez integracjê operacji wykonywanych ró¿nymi œrodkami. W czêœci A w punkcie II zatytu³owanym W kierunku
zintegrowanej sieci obywatelskiej stwierdzono, ¿e integracjê mo¿na osi¹gn¹æ poprzez:
„zapewnienie systemowi pasa¿erskiemu cech dostêpnoœci, tanioœci, bezpieczeñstwa, niezawodnoœci i wysokich cech jakoœciowych obejmuj¹cych czêstotliwoœæ,
czystoœæ i komfort” (w akapicie 15 cechy te zebrano w ujêciu tabelarycznym). Za
kluczowy czynnik uznano dostêpnoœæ transportu, o której decyduje szeroki wachlarz rozwi¹zañ, takich jak: odpowiednio zaprojektowany tabor i intermodalne
stacje, infrastruktura typu „Park & Ride”, udogodnienia dla szybkich przesiadek, po³¹czenia dzielnic mieszkaniowych z dzielnicami centralnymi (miejscami
pracy, zakupów, spêdzania czasu wolnego), sprawna obs³uga przedmieœæ i terenów wiejskich oraz udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych, integracja taryf,
biletów i rozk³adów jazdy. W czêœci B tej Zielonej Ksiêgi zosta³y scharakteryzowane przyk³ady dobrej praktyki, takie jak promocja udogodnieñ dla ruchu pieszego i rowerowego, racjonalizacja stosowania samochodów osobowych i taksówek w warunkach kongestii ulicznej, zwiêkszanie atrakcyjnoœci transportu
zbiorowego (priorytetowe pasy ruchu), techniczne, organizacyjne, taryfowo-biletowe i rozk³adowe œrodki integracji ró¿nych ga³êziowych form transportu,
dynamiczna informacja dla podró¿nych, nowoczesna sygnalizacja uliczna, ograniczenia dostêpu samochodem do centrum, itp.
Problematyka integracji transportu pasa¿erskiego we wspólnej polityce
transportowej pojawi³a siê tak¿e w tekœcie Bia³ej Ksiêgi Transportu z 2001 r.,
w której pewne koncepcje zosta³y zarysowane w czêœci trzeciej, w rozdziale zatytu³owanym Transport z ludzk¹ twarz¹. Stwierdzono tu, ¿e priorytet powinien
byæ przyznany w krótkim okresie co najmniej trzem zagadnieniom: a) zintegrowanym systemom sprzeda¿y biletów, b) obs³udze baga¿u, c) ci¹g³oœci podró¿y.
Najbardziej skonkretyzowany zapis odnosi siê do ci¹g³oœci podró¿y: „g³ówne
stacje metra, dworce kolejowe i autobusowe oraz parkingi samochodowe powinny byæ nastawione na przesiadki z samochodu osobowego na transport publiczny i powinny oferowaæ powi¹zane us³ugi (np. sklepy), a tak¿e zachêcaæ do
korzystania z transportu publicznego, który powoduje mniejsze zanieczyszczenie”. Nacisk zosta³ tak¿e po³o¿ony na tworzenie systemów Park & Ride i Bike &
15

The Citizens’ Network. Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe, European Commission Green Paper, COM(95)601 final, Brussels, 29.11.1995.
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Ride. W dokumencie zosta³ zapisany dezyderat, ¿e nale¿y zachêcaæ do inwestycji nastawionych na integrowanie sieci poci¹gów du¿ych prêdkoœci z transportem lotniczym (inwestycje te mog³yby byæ nakierowane na stacje kolejowe
w portach lotniczych i terminalach dla pasa¿erów i kontroli baga¿u na stacjach
kolejowych).
W komunikacie Komisji z 2006 r. zatytu³owanym Utrzymaæ Europê w ruchu
stanowi¹cym przegl¹d „Bia³ej Ksiêgi” z 2001 r.16 wa¿nym akcentem w podejœciu
do integracji transportu pasa¿erskiego jest zwrócenie uwagi na znaczenie integracji technologicznej jako komplementarnej do integracji za pomoc¹ instrumentów ekonomicznych i prawnych, ale w dokumencie zabrak³o rozwiniêcia tej
kwestii. W punkcie 4 zatytu³owanym Zrównowa¿ona mobilnoœæ dla obywateli – niezawodny, bezpieczny i pewny transport zamieszczono pewne refleksje na temat
praw pasa¿era, bezpieczeñstwa, ochrony i transportu miejskiego, natomiast zabrak³o ustosunkowania siê do dzia³añ niezbêdnych dla integracji transportu
pasa¿erskiego.
Zapisy Bia³ej Ksiêgi z 2001 r. i tekst jej przegl¹du z 2006 r. dotycz¹ce integracji
pasa¿erskiej w nik³ym stopniu znalaz³y odzwierciedlenie w praktycznej realizacji wspólnej polityki transportowej UE w pierwszej dekadzie XXI wieku.
G³ówny wysi³ek organów Wspólnoty zosta³ bowiem skierowany na dekarbonizacjê europejskiego transportu.
Innym dokumentem prezentuj¹cym filozofiê wspólnej polityki transportowej UE w zakresie integracji transportu pasa¿erskiego jest Zielona Ksiêga z 2007 r.
zatytu³owana W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie. Zawarto w nim takie
dla przyk³adu dezyderaty, jak:
– w celu uatrakcyjnienia i uczynienia bardziej bezpiecznymi chodzenia pieszo
i jazdy na rowerze w³adze lokalne i regionalne powinny zapewniæ pe³n¹ integracjê tych sposobów poruszania siê w ramach opracowywania i monitorowania polityki w zakresie mobilnoœci w mieœcie;
– nale¿y tworzyæ atrakcyjne miejsca parkingowe typu „Park&Ride” (zaparkuj
i jedŸ komunikacj¹ zbiorow¹), mog¹ce stanowiæ zachêtê do korzystania z samochodu w powi¹zaniu z transportem zbiorowym;
– nale¿y wyeliminowaæ braki zintegrowanych rozwi¹zañ w transporcie zbiorowym, tworz¹c takie rozwi¹zania, jak systemy kolei podmiejskiej, systemy
tramwajowo-kolejowe;
– nale¿y realizowaæ inwestycje w elementy stanowi¹ce czêœæ zintegrowanego
i przyjaznego dla u¿ytkownika systemu transportu miejskiego (ITS, informacja dla podró¿nych, zintegrowany system sprzeda¿y biletów, zarz¹dzanie ruchem, itp.).
16

Utrzymaæ Europê w ruchu – zrównowa¿ona mobilnoœæ dla naszego kontynentu. Przegl¹d œredniookresowy
Bia³ej Ksiêgi Komisji Europejskiej dotycz¹cej transportu z 2001 r., Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM(2006) 314 wersja ostateczna, Bruksela, 22.06.2006.
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Realizacja tych dezyderatów le¿y w kompetencjach w³adz municypalnych,
ale pozytywna rola Unii Europejskiej w praktyce mo¿e byæ odczuwalna, jeœli na
projekty w zakresie integracji miejskiego transportu osób zostan¹ zarezerwowane zadowalaj¹ce œrodki w funduszach europejskich.
W opublikowanej w 2009 r. Zielonej Ksiêdze pt. TEN-T: Przegl¹d polityki17 zamieszczono postulat zast¹pienia dotychczasowej metody „projektów priorytetowych” w programowaniu rozwoju sieci transeuropejskiej infrastruktury transportowej metod¹ „sieci priorytetowych”. Jako uzasadnienie przedstawiono
argument, ¿e „podejœcie sieciowe umo¿liwi³oby systematyczniejsz¹ integracjê
wêz³ów (które czêsto stanowi¹ g³ówne Ÿród³o zatorów komunikacyjnych i innych ograniczeñ przepustowoœci), oraz portów morskich i portów lotniczych
jako punktów wejœciowych sieci i g³ównych punktów po³¹czeñ intermodalnych
stanowi¹cych podstawê œcis³ej integracji sieci”. W dokumencie tym zwrócono
tak¿e uwagê na fakt, ¿e stworzenie sieci prawdziwie wspó³modalnej wymaga³oby optymalnego zintegrowania poszczególnych rodzajów transportu, np.
poprzez tworzenie po³¹czeñ l¹dowych z portami morskimi i œródl¹dowymi,
b¹dŸ po³¹czeñ kolejowych z portami lotniczymi, a tak¿e w³¹czenia du¿ych projektów z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Wspó³modalnoœæ
w tym dokumencie jest rozumiana jako rozwi¹zanie zapewniaj¹ce p³ynny
przep³yw pomiêdzy ró¿nymi œrodkami transportu publicznego (np. miêdzy kolej¹ a transportem lotniczym, transportem drogowym i publicznym oraz pomiêdzy transportem dalekobie¿nym a miejskim). Jest to interpretacja zawê¿aj¹ca
pojêcie wspó³modalnoœci u¿yte pierwotnie w komunikacie Komisji z 2006 r.
Utrzymaæ Europê w ruchu w sensie ró¿nych kombinacji ga³êzi transportu – zarówno komplementarnych, niezale¿nych, jak i substytucyjnych.
Najnowsza Bia³a Ksiêga Transportu z 2011 r.18 zawiera niewiele wiêcej ni¿ poprzednie dokumenty postulatów i zamierzeñ w zakresie integracji transportu
pasa¿erskiego. W czêœci drugiej dokumentu poœwiêconej wizji konkurencyjnego i zrównowa¿onego transportu w punkcie 23 dotycz¹cym transportu dalekobie¿nego stwierdzono, ¿e: „Lepsza integracja sieci umo¿liwi wiêkszy wybór
rodzaju transportu. Lotniska, porty, stacje kolejowe, metra i autobusowe powinny byæ w coraz wiêkszym stopniu po³¹czone – powinny staæ siê platformami
po³¹czeñ multimodalnych dla pasa¿erów. Podró¿ wieloma œrodkami transportu
u³atwiaæ powinny systemy informacji internetowej i elektronicznej rezerwacji
i p³atnoœci. Szerszemu stosowaniu œrodków transportu zbiorowego powinny towarzyszyæ stosowne przepisy w zakresie praw pasa¿erów”. Zdawkowo potraktowano w czêœci wizyjnej dokumentu integracjê transportu pasa¿erskiego
17

18

Zielona Ksiêga. TEN-T: Przegl¹d polityki. W kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w s³u¿bie wspólnej polityki transportowej, KOM(2009) 44 wersja ostateczna, Bruksela, 4.02.2009.
Bia³a Ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela,
28.03.2011.
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w miastach. Znalaz³y siê tam jedynie ma³o zobowi¹zuj¹ce polityków stwierdzenia, ¿e: „Tworzenie lepszych warunków do chodzenia na piechotê i jazdy na rowerze powinno stanowiæ integraln¹ czêœæ projektowania miejskiej mobilnoœci
i infrastruktury”. W czêœci trzeciej dokumentu (strategicznej) w punkcie 41 zawarto stwierdzenie, ¿e: „Jakoœæ, dostêpnoœæ i niezawodnoœæ us³ug transportowych bêdzie w nadchodz¹cych latach coraz wa¿niejsza, miêdzy innymi ze
wzglêdu na starzenie siê spo³eczeñstwa i potrzebê promowania transportu publicznego. G³ównymi cechami us³ug wysokiej jakoœci s¹: atrakcyjny rozk³ad jazdy, komfort, ³atwy dostêp, niezawodnoœæ us³ug i integracja z innymi œrodkami
transportu. Dostêpnoœæ informacji na temat czasu podró¿y oraz informacje na
temat tras alternatywnych s¹ równie wa¿ne dla zapewnienia niezak³óconej
podró¿y «od drzwi do drzwi», zarówno dla pasa¿erów, jak i w odniesieniu do
transportu towarów”. W za³¹czniku zawieraj¹cym spis 40 inicjatyw wymienione
s¹ dwie inicjatywy maj¹ce pewien zwi¹zek ze zwiêkszeniem integralnoœci transportu pasa¿erskiego: inicjatywa nr 3 – opracowanie podejœcia, które pozwoli
rozwi¹zaæ przysz³e problemy w zakresie przepustowoœci portów lotniczych,
w tym lepsza ich integracja z sieci¹ kolejow¹; inicjatywa nr 22 – okreœlenie œrodków niezbêdnych do dalszej integracji ró¿nych œrodków transportu osobowego
w celu zapewnienia niezak³óconej podró¿y od drzwi do drzwi ró¿nymi œrodkami transportu; stworzenie warunków ramowych maj¹cych promowaæ rozwój
i stosowanie inteligentnych systemów interoperacyjnego i multimodalnego
ustalania harmonogramów, informacji, rezerwacji przez internet i inteligentnych biletów; mog³oby to obejmowaæ wniosek ustawodawczy w celu zapewnienia dostêpu prywatnych us³ugodawców do informacji o podró¿y i ruchu w czasie rzeczywistym.
Poza problemami technicznymi integracji transportu pasa¿erskiego, istniej¹
trudne do rozwi¹zania kwestie organizacyjne i prawne. Próbê ich rozwi¹zania
zawiera Komunikat Komisji z 2011 r. zatytu³owany Europejska wizja dotycz¹ca pasa¿erów19. Kwestie te s¹ w nim naœwietlone przez pryzmat praw pasa¿erów
w dalekobie¿nych podró¿ach. UE formalnie posiada obecnie kompleksowy
i zintegrowany zbiór przepisów dotycz¹cych podstawowych praw pasa¿erów
w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu: lotniczego, kolejowego,
wodnego i drogowego. Wdro¿one przepisy maj¹ istotne znaczenie w realizacji
procesu realnej integracji transportu pasa¿erskiego, gdy¿ dziêki nim pasa¿erowie maj¹ prawo do informacji przed zakupem biletów oraz na ró¿nych etapach
podró¿y, w przypadku zak³ócenia jej ci¹g³oœci mog¹ liczyæ na pomoc w punktach przesiadkowych i maj¹ inne prawa wymienione w przepisach. Poniewa¿
transport multimodalny staje siê rzeczywistoœci¹ (na przyk³ad dziêki integracji
19

Europejska wizja dotycz¹ca pasa¿erów. Komunikat w sprawie praw pasa¿erów we wszystkich œrodkach transportu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2011) 898 wersja ostateczna,
Bruksela, 19.12.2011.
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umów przewoŸników), konieczne bêdzie dostosowanie ram legislacyjnych dotycz¹cych praw pasa¿erów, aby rozwi¹zaæ kwestiê zak³óceñ w punktach przesiadkowych podczas podró¿y ró¿nymi œrodkami transportu. Dyrektywa w sprawie inteligentnych systemów transportowych20 uwzglêdnia opracowanie
wi¹¿¹cych specyfikacji w celu zapewnienia dostêpnych na terenie ca³ej UE
us³ug w zakresie informacji o podró¿ach z wykorzystaniem ró¿nych rodzajów
transportu.
Kwestie integracji transportu pasa¿erskiego zosta³y zupe³nie pominiête
w komunikacie Komisji z 2012 r. zatytu³owanym Akt o jednolitym rynku II. Razem
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, mimo ¿e z istot¹ jednolitoœci wszystkich
rynków europejskich zwi¹zane jest nierozerwalnie pojêcie jednolitego transportu21. W podpunkcie 2.1 tego dokumentu, odnosz¹cym siê do rozwoju w pe³ni
zintegrowanych sieci na jednolitym rynku, nie znalaz³y siê ¿adne uwagi do integracji transportu pasa¿erskiego, a jedynie wskazania, jakie dzia³ania nale¿y
podj¹æ, by doprowadziæ do pe³nej liberalizacji i utworzenia jednolitego rynku
kolejowego, morskiego i lotniczego.
Na podstawie przegl¹du streszczeñ obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa (acquis)
transportowego mo¿na wnioskowaæ, ¿e w sekcji Intermodality and trans-european
networks22 mieszcz¹ siê regulacje dotycz¹ce intermodalnoœci towarowej, logistyki
i rozwoju sieci transeuropejskich, a brak jest jakichkolwiek regulacji odnosz¹cych siê do intermodalnoœci pasa¿erskiej. Stan taki ma miejsce mimo zrealizowania bardzo wielu projektów badawczych dotycz¹cych integracji i intermodalnoœci pasa¿erskiej w systemie Programów Ramowych 4–723.
Jednak uwa¿niejsza analiza obowi¹zuj¹cych w 2012 r. aktów prawnych odnosz¹cych siê do transportu (by³o ich 730) pozwala stwierdziæ, ¿e pewien
zal¹¿ek regulacji sfery integracji transportu pasa¿erskiego zosta³ stworzony. Do
regulacji tych nale¿y Rozporz¹dzenie Nr 1370/2007/WE dotycz¹ce us³ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa¿erskiego24. W art. 2
20
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Dyrektywa 2010/40/UE w sprawie ram wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.
Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 573 final, Bruksela, 3.10.2012.
Summaries of EU Legislation – Transport; http://europa.eu/legislation_summaries/transport/index_en.htm [dostêp: 28.10.2012].
Wed³ug informacji zamieszczonych na stronie internetowej TRIP – http://www.transport-research.info/web/common/search.cfm?isPostback=true&ContentTypes=Projects&Themes=11#Results [dostêp: 28.10.2012] – s¹ to dla przyk³adu takie projekty (akronimy), jak: TRANSIT, ACCESS 2
ALL, ASTRA2007 i 2008, CARISMA, COMPASS, CONPASS, COST, DELTA, EMOLITE, FINAL,
HSR-COMET, IMAGO, INTERBUS, INTERCEPT, INTERCONNECT, KITE, MIMIC, NICHES+,
TRANSTOOLS i inne.
Rozporz¹dzenie nr 1370/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r.
dotycz¹ce us³ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa¿erskiego oraz
uchylaj¹ce rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
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tego rozporz¹dzenia zawarta jest definicja: „Publiczne us³ugi w zakresie zintegrowanego transportu pasa¿erskiego oznaczaj¹ po³¹czone us³ugi transportowe
na okreœlonym obszarze geograficznym, zawieraj¹ce wspólny system informacyjny i biletowy oraz wspólny rozk³ad jazdy”. Jednak¿e ca³y ten akt prawny nie
reguluje ¿adnych kwestii technicznych czy organizacyjnych odnosz¹cych siê do
zintegrowanego transportu pasa¿erskiego (poza taryfami maksymalnymi). Innym rodzajem regulacji prawnej odnosz¹cej siê do realnej integracji transportu
pasa¿erskiego s¹ rozporz¹dzenia Komisji 454/2011/WE i 665/2012/WE25, które
wprawdzie dotycz¹ sytuacji w miêdzynarodowym pasa¿erskim transporcie kolejowym, ale zawieraj¹ nowoczesne rozwi¹zania w zakresie integracji biletowej
(Integrated Reservation Ticket).
Na podstawie powy¿szego przegl¹du dokonañ politycznych i legislacyjnych
Unii Europejskiej mo¿na stwierdziæ, ¿e od 1992 r. problem integracji transportu
pasa¿erskiego sta³ siê sta³ym zagadnieniem wspólnej polityki transportowej.
Brakuje jednak kompleksowo zredagowanej Zielonej Ksiêgi poœwiêconej temu
zagadnieniu, zawieraj¹cej znacznie wiêcej propozycji szczegó³owych modelowych rozwi¹zañ, ni¿ to uczyniono w 1995 r. w dokumencie Sieæ obywatelska. Postêp techniczny i innowacje kreowane na potrzeby integracji transportu pasa¿erskiego nie mog¹ byæ opisane jedynie w raportach ze zrealizowanych projektów
badawczych, lecz musz¹ tak¿e byæ promowane w dokumentach politycznych
i regulacjach prawnych Wspólnoty.

4. Integracja pasa¿erska w polskiej polityce i strategii
rozwoju transportu
W Polsce powojennej polityka transportowa nigdy nie uzyska³a rangi
Uchwa³y Parlamentu. W latach 1945-1995 nie powsta³ w praktyce ¿aden dokument pañstwowy prezentuj¹cy spo³eczeñstwu i przedsiêbiorcom kompleksow¹
koncepcjê rozwoju polskiego systemu transportowego. Zbli¿aj¹ca siê perspektywa cz³onkostwa Polski w UE sprawi³a, ¿e w latach 1993-1995 zosta³ opracowany
pierwszy dokument programowy26 przyjêty w czerwcu 1995 r. przez Radê Ministrów (rz¹d Józefa Oleksego). W 2001 r. roku powsta³ kolejny dokument programowy27 (z silnymi akcentami proekologicznymi) przyjêty przez Radê Ministrów
25

26
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Rozporz¹dzenie 665/2012/WWE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnoœci odnosz¹cej
siê do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasa¿erskich” transeuropejskiego systemu kolei (zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie 454/2011/WE).
Polityka transportowa. Program dzia³ania w kierunku przekszta³cenia transportu w system dostosowany do
wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó³pracy gospodarczej w Europie, Rada Ministrów,
Warszawa, czerwiec 1995.
Polityka transportowa pañstwa na lata 2001–2015 dla zrównowa¿onego rozwoju kraju, Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, paŸdziernik 2001.
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w ostatnich dniach funkcjonowania rz¹du Jerzego Buzka. W czerwcu 2005 r. powsta³ trzeci dokument programowy polityki transportowej pañstwa28 (na lata
2006-2025) opracowany w koñcowym okresie funkcjonowania drugiego rz¹du
Marka Belki. Za rz¹dów PiS w koalicji z LPR i Samoobron¹ (2005-2007) oraz
rz¹dów koalicji PO z PSL (od 2007 r.) nie powsta³a nowa wersja polskiego dokumentu programowego polityki transportowej pañstwa. Natomiast w 2012 r.
Rada Ministrów przyjê³a Strategiê Rozwoju Transportu do 2020 r.29
W Polsce integracja transportu pasa¿erskiego jest zagadnieniem zaniedbanym zarówno w aspekcie koncepcyjnym, regulacyjnym, jak i w sferze praktyki.
Wprawdzie w ci¹gu minionych 40 lat uda³o siê w wiêkszoœci miast przenieœæ
w s¹siedztwo dworców kolejowych dworce miêdzyosiedlowych linii autobusowych, ale brak jest nadal integracji œrodków dojazdowych w relacjach z portami
lotniczymi i terminalami pasa¿erskimi w portach morskich, zdezintegrowany
pod wzglêdem taryfowo-biletowym i rozk³adowym jest transport miejski osób.
Potrzeba prowadzenia w tym zakresie skutecznej polityki transportowej jest
bardzo du¿a i pilna.
W dokumencie polityki transportowej z 1995 r. zagadnienia integracji transportu pasa¿erskiego zosta³y naœwietlone zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy,
odsy³aj¹c do przyk³adów dobrej praktyki. W akapicie nr 106 tego dokumentu
zosta³ zawarty zapis, ¿e: „W ramach tradycyjnych œrodków transportowych (tramwaj, autobus, trolejbus, kolej) w miastach istnieje mo¿liwoœæ lepszego zorganizowania przewozów poprzez tworzenie zintegrowanych systemów zarz¹dzania. Za wzór nale¿y tu wykorzystaæ rozwi¹zania stosowane obecnie w wielu
miastach zachodnioeuropejskich”. Natomiast w akapicie nr 284 zapisano, ¿e:
„Transport miejski wymaga organizacyjnego, administracyjnego i koncepcyjnego wsparcia ze strony resortu transportu i gospodarki morskiej, zw³aszcza
w dziedzinach stanowi¹cych elementy zintegrowanego systemu transportowego
kraju (trasy wylotowe arterii drogowych, dojazdy do lotnisk i baz promowych,
wêz³y i dworce kolejowo-drogowe)”. Dokument ten okreœla³ ramy dzia³añ pañstwa i podmiotów transportowych w procesie przygotowania Polski do cz³onkostwa w UE, ale w ówczesnej wspólnej polityce transportowej UE nie by³o zbyt
wielu wskazówek, jak realizowaæ proces integracji transportu pasa¿erskiego
(zw³aszcza w miastach). Pomimo to w realnej rzeczywistoœci w Polsce w latach
1995-2005 dokona³ siê pewien postêp, widoczny przyk³adowo w powo³aniu
28

29

Polityka Transportowa Pañstwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 27 czerwca 2005; http://www.transport.gov.pl/files/0/1795243/PolitykaTransportowaPastwanalata20062025
Rzdowa.pdf [dostêp: 28.10.2012].
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektyw¹ do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, marzec 2011; http://www.transport.gov.pl/files/0/1793988/SRTdo2020rzperspektywdo2030rprojekt.pdf [dostêp: 28.10.2012]; zob. te¿: Strategia Rozwoju Kraju 2020 Przyjêta, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, paŸdziernik 2012; http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/SRK_Infromacja_prasowa_25092012.pdf [dostêp: 28.10.2012].
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podmiotów odpowiedzialnych za organizacjê i monitorowanie transportu publicznego w miastach i gminach, stworzeniu pewnej liczby nowoczesnych
wêz³ów przesiadkowych, powstaniu kilku parkingów typu „Park & Ride”, unowoczeœnieniu systemu informacji dla podró¿nych.
Nieprzejrzyœcie zredagowana w paŸdzierniku 2001 r. ówczesna wersja Polityki transportowej nie doczeka³a siê realizacji z powodu zmiany rz¹du po wyborach
parlamentarnych i na nowy dokument trzeba by³o poczekaæ do 2005 r. Zaproponowane w 2001 r. rozwi¹zania by³y podporz¹dkowane zbyt restrykcyjnie pojêtej koncepcji zrównowa¿onego rozwoju (ograniczanie popytu na transport
i jego negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko naturalne). W jego tekœcie zabrak³o natomiast istotnych konkretnych propozycji w zakresie rozwi¹zañ integruj¹cych transport, w tym pasa¿erski.
Jedynym istniej¹cym na papierze w ostatnich latach dokumentem polskiej
polityki transportowej by³ jej program z 2005 r. Wœród celów sformu³owanej
wówczas polityki jest Cel 4 – Integracja systemu transportowego w uk³adzie
ga³êziowym i terytorialnym. Dla poprawy jakoœci obs³ugi przewozów pasa¿erskich przewidziano miêdzy innymi:
– wspieranie integracji przewozów kolejowych z innymi systemami transportowymi (tworzenie wêz³ów integracyjnych kolej-autobus, wêz³ów przesiadkowych „Parkuj i JedŸ”, po³¹czeñ kolejowych do portów lotniczych
i morskich itp.), obejmuj¹c tak¿e potrzeby osób niepe³nosprawnych,
– wspieranie inicjatyw zmierzaj¹cych do powo³ania partnerskich zwi¹zków
miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych w istniej¹cych i nowych euroregionach.
Mimo ¿e w³adze pañstwowe nie maj¹ w swej kompetencji oddzia³ywania na
zarz¹dzanie transportem w miastach, w dokumencie polityki transportowej
z 2005 r. znalaz³ siê podrozdzia³ 6.8. odnosz¹cy siê do transportu w miastach.
W diagnozie stanu tego transportu znalaz³o siê dyskusyjne stwierdzenie, ¿e:
„Systemy transportowe miast z uwagi na swoj¹ s³ab¹ integracjê nie sprzyjaj¹
rozpowszechnianiu siê podró¿y intermodalnych (realizowanie podró¿y z wykorzystaniem kilku ró¿nych œrodków lokomocji)”. Trafne jest natomiast spostrze¿enie, ¿e „Decentralizacja oraz niska rentownoœæ przewozów lokalnych spowodowa³y dezintegracjê transportu publicznego obs³uguj¹cego aglomeracje.
W najostrzejszej formie problem ten wyst¹pi³ w obszarach metropolitarnych:
warszawskim, górnoœl¹skim i gdañskim. Próby tworzenia zwi¹zków miêdzygminnych oraz porozumieñ z udzia³em gmin, województw i ministerstwa skoñczy³y siê niepowodzeniem. G³ównym zadaniem polityki transportowej pañstwa
powinno wiêc byæ wsparcie samorz¹dów miast w realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju, odwrócenie niekorzystnych tendencji w przekszta³ceniach
przestrzennych oraz w rozwoju systemów transportowych i podtrzymanie
zmian korzystnych”. Wœród zaproponowanych instrumentów polityki pañstwa
w odniesieniu do transportu w miastach na szczególn¹ uwagê zas³uguje: „Pro-
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mowanie rozwi¹zañ z zakresu integracji przestrzennej i funkcjonalnej podsystemów transportowych, w tym zachêcanie do tworzenia systemów intermodalnych (wêz³y przesiadkowe, systemy „parkuj i jedŸ” – P+R itp.), wspólnych
rozk³adów jazdy, jednolitych systemów taryfowych, wprowadzenia biletu wa¿nego na wszystkie œrodki transportu u wszystkich przewoŸników w skali regionów i kraju, przez szkolenia i publikacje”. Jako szersze zadanie tej polityki przyjêto tak¿e „integrowanie transportu pasa¿erskiego w skali regionów, obszarów
metropolitalnych i aglomeracji”.
W przyjêtej przez Radê Ministrów we wrzeœniu 2012 r. Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 roku (SRT 2020) problematyka integracji transportu stanowi
jeden z kluczowych obszarów oddzia³ywania pañstwa i zosta³a obszernie
przedstawiona w rozdziale 4 tego dokumentu (strony 55–84). Dokonano tego
g³ównie z punktu widzenia spojenia ze sob¹ poszczególnych ga³êzi transportu
w jednolity system, ale s¹ tam tak¿e koncepcje i dzia³ania integracyjne o charakterze funkcjonalnym i horyzontalnym. W analizie SWOT wœród s³abych stron
polskiego systemu transportowego wymieniono jego s³ab¹ integracjê miêdzyga³êziow¹. Poprawa dostêpnoœci terytorialnej w Polsce wymaga bezwzglêdnie
integracji g³ównych ga³êzi transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego œródl¹dowego), rozumianych jako zintegrowany system
transportowy. Nie mo¿na poprzestawaæ jedynie na promowaniu tradycyjnych
form transportu intermodalnego ³adunków, konieczne staje siê rozwijanie intermodalnoœci pasa¿erskiej oraz integracja transportu bliskiego (lokalnego) zasiêgu
z transportem dalekobie¿nym.
Istota integracji w SRT 2020 zosta³a przedstawiona nastêpuj¹co: „Uspójnienie
ca³ego systemu transportowego wymaga zarówno dynamicznej rozbudowy
brakuj¹cych elementów infrastruktury transportowej pozwalaj¹cych ten system
jak najszybciej uruchomiæ, jak równie¿ poprawy jakoœci infrastruktury, jej standardów technicznych oraz wprowadzania rozwi¹zañ i elementów integruj¹cych ró¿ne kategorie sieci (wêz³y multimodalne, wielopoziomowe skrzy¿owania wielkich arterii, tunele, systemy sterowania ruchem, przestrzenie
parkingowe i postojowe oraz inne elementy punktowe i pomocnicze). Lepsze
wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie stwarza sieæ oraz wykorzystanie relatywnie
mocnych stron ka¿dego rodzaju transportu mog¹ w znacznym stopniu przyczyniæ siê do zmniejszenia zatorów, emisji zanieczyszczeñ i liczby wypadków.
Potrzebna jest zatem optymalizacja sieci i jej sprawne funkcjonowanie jako
ca³oœci”30.
W sferze transportu kolejowego integracja powinna obejmowaæ inwestycje
ujednolicaj¹ce przestrzennie i technicznie sieæ kolejow¹ oraz nowoczesny system sterowania ruchem (ERTMS), a o integracji pasa¿erskiej bêdzie decydowaæ
radykalna modernizacja dworców. Ulegnie rozszerzeniu ich funkcja w ten spo30
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sób, by pe³ni³y rolê wêz³ów integruj¹cych transport kolejowy z innymi systemami transportowymi (w tym szczególnie z transportem miejskim oraz z pozamiejskim transportem autobusowym), a jednoczeœnie wielofunkcyjnych centrów
handlowo-us³ugowych. Pe³na integracja techniczna nie jest mo¿liwa bez wymiany taboru pasa¿erskiego na taki, który odpowiada wymaganiom koncepcji
komodalnoœci i intermodalnoœci transportu pasa¿erskiego. W przewozach
miêdzyaglomeracyjnych musi to byæ tabor spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce wymagania:
– du¿a liczba drzwi, co znacznie poprawia szybkoœæ wymiany podró¿nych
(wsiadania i wysiadania);
– jednoprzestrzenne wnêtrze wagonów w celu lepszego monitoringu i wzrostu bezpieczeñstwa podró¿nych;
– modu³owa budowa poci¹gów, co umo¿liwia dostosowanie pojemnoœci
poci¹gu do wystêpuj¹cych dobowych i tygodniowych zmian potoków podró¿nych;
– dostosowanie wysokoœci wejœcia do wagonu do wysokoœci peronów, poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo i szybkoœæ wsiadania i wysiadania pasa¿erów;
– dostosowanie wagonów do przewozu osób o ograniczonych mo¿liwoœciach
ruchowych.
W sferze transportu lotniczego integracja powinna zostaæ zogniskowana
w portach lotniczych poprzez w³¹czenie ich w krajow¹ i unijn¹ sieæ transportu
intermodalnego w celu zwiêkszenia ich dostêpnoœci. Skomunikowanie portów
lotniczych z innymi œrodkami transportu zwiêkszy efektywnoœæ ich funkcjonowania oraz konkurencyjnoœæ. Zak³ada siê, ¿e wszystkie polskie porty lotnicze
nale¿¹ce do sieci TEN-T bêd¹ w sposób efektywny po³¹czone z sieci¹ drogow¹
oraz kolejow¹, z tym ¿e wyró¿ni siê dwa poziomy (stopnie) integracji: a) porty
lotnicze zintegrowane z sieci¹ kolejow¹ o znaczeniu krajowym oraz z sieci¹ autostrad/dróg szybkiego ruchu (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdañsk, Poznañ,
Wroc³aw), b) porty lotnicze z dogodnym dojazdem do dróg szybkiego ruchu,
posiadaj¹ce lokalne po³¹czenie kolejowe z obs³ugiwanym miastem (Rzeszów,
Szczecin, Bydgoszcz, £ódŸ, Zielona Góra). Jednoczeœnie, w zwi¹zku z modernizacj¹ i rewitalizacj¹ istniej¹cych odcinków kolejowych, wszystkie porty lotnicze
o znaczeniu miêdzynarodowym bêd¹ technicznie zintegrowane z dworcami kolejowymi, aby podró¿nym w ruchu miêdzynarodowym umo¿liwiæ szybki i wygodny dojazd do portów lotniczych, oferuj¹cych miêdzynarodowe po³¹czenia
lotnicze31.
W sferze transportu morskiego w SRT 2020 za priorytetowy kierunek dzia³ania uznano wdra¿anie procesów œciœlejszej integracji tego transportu z innymi
ga³êziami w ramach transportu intermodalnego, poprzez zapewnienie sprawnych po³¹czeñ portów morskich z zapleczem l¹dowym.

31

Ibidem, s. 65–70.
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Powo³uj¹c siê na koncepcje przyjête w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, w SRT 2020 podkreœlono koniecznoœæ wspierania rozwi¹zañ integruj¹cych
przestrzeñ funkcjonalnych obszarów miejskich. Integracja wewnêtrznej przestrzeni obszaru metropolitarnego mo¿e nast¹piæ poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych i organizacyjnych w zakresie integracji dostarczania ró¿nych us³ug publicznych oraz rozbudowê i wprowadzenie usprawnieñ
z zakresu multimodalnego transportu zbiorowego (obejmuj¹cych ró¿ne œrodki
transportu i elementy infrastruktury, takie jak metro, kolej, tramwaj, inny transport publiczny, lotniska, systemy kierowania ruchem, obiekty „parkuj i jedŸ”).
Wœród priorytetowych dzia³añ s³u¿¹cych osi¹ganiu tego celu wymienia siê na
przyk³ad tworzenie obiektów intermodalnych (wêz³y przesiadkowe, systemy
„parkuj i jedŸ", itp.), wspólnych rozk³adów jazdy, jednolitych systemów taryfowych, wprowadzenie biletu wa¿nego na wszystkie œrodki transportu u wszystkich przewoŸników w skali regionów i kraju (biletu elektronicznego), promowanie innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych, np. poprzez zachêcanie do
rozwijania systemów zarz¹dzania ruchem, zapewniaj¹cych priorytet w ruchu
œrodkom transportu publicznego.
W SRT 2020 jako priorytetowe dzia³ania integruj¹ce transport samochodowy
z ca³ym systemem transportowym kraju uznano:
– zapewnienie odpowiednich po³¹czeñ z portami lotniczymi i morskimi, a tak¿e dworcami kolejowymi i centrami logistycznymi;
– pog³êbienie wspó³pracy zarz¹dców infrastruktury drogowej oraz przewoŸników w celu podniesienia jakoœci us³ug transportowych, zarówno dla przewozów towarowych jak i pasa¿erskich;
– wspieranie rozwoju inteligentnych systemów transportowych, przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania istniej¹cej infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego;
– zapewnienie informacji o podró¿ach z wykorzystaniem ró¿nych rodzajów
transportu;
– zapewnienie informacji w czasie rzeczywistym dotycz¹cym ruchu drogowego oraz ustalenie zakresu danych i opracowanie procedur dotycz¹cych dostarczania u¿ytkownikom bezp³atnie informacji o ruchu zwi¹zanych z bezpieczeñstwem drogowym.
Praktyczna realizacja idei integracyjnych zawartych w aktualnej polityce
i strategii rozwoju transportu w Polsce nabiera nowej, wiêkszej dynamiki dziêki
zgromadzeniu nowoczesnej wiedzy technologicznej, organizacyjnej i informatycznej. Czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do wzrostu spo³ecznej œwiadomoœci
i doceniania potrzeby integracji transportu pasa¿erskiego jest eksplozja motoryzacyjna w ostatnich latach, która doprowadzi³a do niespotykanej dotychczas
kongestii w ruchu drogowym i ulicznym, poci¹gaj¹cej straty czasu siêgaj¹ce
ekwiwalentu prawie 1% PKB.
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5. Podsumowanie
Przegl¹d publikacji i raportów badawczych z minionych dwóch dekad pozwala stwierdziæ, ¿e problem integracji transportu pasa¿erskiego jest coraz
precyzyjniej i coraz bardziej jednolicie definiowany i interpretowany. Dawne
ogólnikowe (has³owe) pojêcie integracji dziœ zosta³o zast¹pione pojêciem
sk³adaj¹cym siê z kilku komplementarnych, konkretnych modu³ów integracyjnych: technicznego i technologicznego, infrastrukturalnego, organizacyjnego
i rozk³adowego, taryfowo-biletowego, informacyjnego i informatycznego, mentalnego (zmiany postaw u¿ytkowników transportu). Jest coraz wiêcej przyk³adów dobrej praktyki na œwiecie, które pokazuj¹, jak mo¿na skutecznie, sprawnie, efektywnie i w sposób akceptowany spo³ecznie integrowaæ œrodki oraz procesy niezbêdne do wykonywania pasa¿erskich us³ug transportowych wysokiej
jakoœci „od drzwi do drzwi”.
Do postêpu w integracji transportu pasa¿erskiego przyczyniaj¹ siê trzy wielkie si³y: a) œwiat nauki tworz¹cy innowacje s³u¿¹ce tej integracji, b) œwiat biznesu testuj¹cy praktycznie nowe rozwi¹zania, c) œwiat polityki tworz¹cy stymulacje regulacyjne i finansowe dla tego procesu. Trudno jednoznacznie przes¹dzaæ,
która z tych si³ najbardziej przyczynia siê do postêpu integracyjnego, ale doceniæ nale¿y obudzenie siê polityków z letargu, jaki w odniesieniu do tego zagadnienia charakteryzowa³ ich przed dwiema dekadami. Nale¿y oczekiwaæ powstania bardziej kompleksowych i pog³êbionych programów politycznych s³u¿¹cych
wspieraniu integracji pasa¿erskiej.
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Transport Policy in view of passenger transport integration challenge

TRANSPORT POLICY TOWARDS INTEGRATION
OF PASSENGER TRANSPORT
(Summary)
Balanced transport development is related to the improvement of passenger transport quality which is achievable not only through modernization of transport modes but
also by the means of better integration. There are two types of integration: external and
internal. Internal integration deals with integration of modes and forms of transport in
technical, organisational, economic and information form. External integration connects
transport with economic environment in which it operates. The article reviews research
and policy achievements in this field. The analysis of research findings on the subject is
done as well as overview of transport policy documents on both EU and national levels.
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ZNACZENIE USPRAWNIENIA PASA¯ERSKICH
POWI¥ZAÑ MIÊDZYGA£ÊZIOWYCH
DLA POPRAWY DOSTÊPNOŒCI TRANSPORTOWEJ

1. Wprowadzenie
Poprawa dostêpnoœci transportowej obszarów jest jedn¹ z wa¿niejszych
przes³anek realizacji inwestycji infrastrukturalnych i dzia³añ organizacyjnych na
rzecz integracji ró¿nych podsystemów transportu pasa¿erskiego. Wiele podró¿y
odbywa siê wiêksz¹ liczb¹ œrodków transportu, a w zwi¹zku z tym wp³yw na
dostêpnoœæ transportow¹ bêdzie mia³ stopieñ zintegrowania ca³ego systemu
transportowego, ³atwoœæ zmiany œrodka transportu, odpowiednia jakoœæ
wêz³ów przesiadkowych i wygoda zaparkowania w³asnego pojazdu. Indywidualny transport samochodowy zapewnia dobry dostêp do us³ug przewozów
dalekodystansowych oferowanych przez pozosta³e ga³êzie transportu. Wa¿ne
stacje przesiadkowe (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty i terminale
promowe) s¹ tak zlokalizowane, aby by³ wygodny dostêp drogami ko³owymi
(czêsto autostradami) i s¹ one wyposa¿one w parkingi. Inaczej wygl¹da sytuacja
w zakresie zintegrowania œrodków transportu publicznego, gdzie niewystarczaj¹cy poziom integracji jest czasem g³ówn¹ barier¹ dostêpnoœci dla osób niezmotoryzowanych.
Badania naukowe przeprowadzone w ramach europejskich programów ramowych naœwietli³y problematykê rozwi¹zañ usprawniaj¹cych powi¹zania miêdzyga³êziowe w transporcie pasa¿erskim. Celem artyku³u jest analiza mo¿liwych usprawnieñ powi¹zañ miêdzyga³êziowych, wp³ywaj¹cych na poprawê
dostêpnoœci transportowej poprzez skrócenie ³¹cznego czasu przemieszczania
siê „od drzwi do drzwi” i poprawê wygody podró¿owania. Poruszono tak¿e zagadnienie u³atwieñ dla u¿ytkowników transportu w dostêpie do us³ug transpor-
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towych poprzez zapewnienie wiêkszej liczby alternatywnych sposobów przemieszczania siê – mo¿liwoœci wyboru œrodka transportu, liczby kierunków przemieszczania, czasu i kosztu podró¿y.

2. Pojêcie dostêpnoœci transportowej
S³owo dostêpnoœæ (accessibility) wywodzi siê od s³ów dostêp (access) i zdolnoœæ (ability), co oznacza mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do czegoœ1. Dostêpnoœæ
transportowa jest pojêciem u¿ywanym w ró¿nych kontekstach, m.in. w odniesieniu do sieci transportowej, ró¿nego rodzaju us³ug (np. do transportu publicznego), jako czynnik rozwoju gospodarczego regionów i ich konkurencyjnoœci,
a tak¿e jako czynnik lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej. Dostêpnoœæ jest pojêciem subiektywnym – bêdzie inaczej postrzegana przez ró¿ne osoby i podmioty,
przez pryzmat ich w³asnych doœwiadczeñ i ocen. Ta sama lokalizacja mo¿e byæ
przez jednych uznana za dostêpn¹, a przez innych za niedostêpn¹, chocia¿by ze
wzglêdu na czas, czy koszt podró¿y.
Jedn¹ z pierwszych definicji dostêpnoœci zaproponowa³ W. Hansen w 1959 r.,
który okreœli³ dostêpnoœæ jako mo¿liwy potencja³ dla zajœcia interakcji2. Potencja³
dla interakcji jest uzale¿niony od cech systemu transportowego (czasu podró¿y
lub kosztów dotarcia do miejsca docelowego) oraz od sposobu zagospodarowania przestrzennego (jakoœci potencjalnych miejsc docelowych)3. Systemy transportowe s¹ projektowane tak, aby u³atwiæ ludziom uczestniczenie w ró¿nych typach aktywnoœci rozmieszczonych w przestrzeni, do których dotarcie zajmuje
ró¿ny czas. W ujêciu geograficznym dostêpnoœæ transportowa jest œciœle
powi¹zana z odleg³oœci¹ przestrzenn¹ miêdzy dwoma miejscami. Poziom dostêpnoœci jest najczêœciej okreœlany przez minimalny czas niezbêdny do przebycia
danej drogi wybranym œrodkiem transportu. Dostêpnoœæ transportowa zale¿y
wiêc od wybranego œrodka transportu lub ich kombinacji oraz szeroko rozumianej wygody dotarcia do miejsca docelowego4.
W literaturze anglojêzycznej mo¿na spotkaæ siê z wyró¿nieniem dwóch podstawowych rodzajów dostêpnoœci: dostêpnoœci us³ug i dostêpnoœci transportowej, w stosunku do których ma zastosowanie odmienne nazewnictwo. Termin
dostêpnoœæ jest stosowany wtedy, gdy dotyczy miejsc (miejsc docelowych pod1

2

3

4

A.M. El-Geneidy, D.M. Levinson, Access to destinations: development of accessibility measures, University
of Minnesota, Minneapolis, May 2006, s. 1; http://www.lrrb.org/PDF/200616.pdf [dostêp: 18.11.2012].
W. Hansen, How accessibility shape land use, „Journal of the American Institute of Planners” 1959,
no. 25(2).
S. Handy, D.A. Niemeier, Measuring accessibility: an exploration of issues and alternatives, „Environment and Planning A” 1997, no. 29 (7).
A. KoŸlak, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wyd. UG, Gdañsk
2012, s. 172-173.
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ró¿y, miast, regionów, itp.), natomiast okreœlenie dostêp jest u¿ywane wtedy,
gdy z perspektywy podró¿nych mówi siê o dostêpnoœci us³ug5. Z kolei w polskim piœmiennictwie pojêcia te stosowane s¹ zamiennie, co zapewne wynika
z faktu, i¿ dostêpnoœæ transportowa jest œciœle zwi¹zana z dostêpnoœci¹ us³ug
(poza korzystaniem z motoryzacji indywidualnej).
Dostêpnoœæ transportowa mo¿e byæ analizowana zarówno od strony poda¿y
infrastruktury i us³ug, jak i od strony popytu (potrzeb transportowych). W pierwszym przypadku lokalizacja jest uznana za dostêpn¹, jeœli jest po³¹czona z innymi miejscami sieci¹ drogow¹, kolejow¹, transportem lotniczym i morskim. Punktem wyjœcia do badania dostêpnoœci transportowej w tym ujêciu jest iloœciowa
i jakoœciowa ocena infrastruktury transportu pod wzglêdem przepustowoœci,
liczby po³¹czeñ, czy prêdkoœci podró¿owania. Infrastruktura transportu determinuje podstawowe cechy jakoœciowe œwiadczonych us³ug i sprawnoœæ dzia³alnoœci transportowej. Gêstoœæ punktów transportowych oraz czêstotliwoœæ
po³¹czeñ pomiêdzy nimi warunkuje dostêpnoœæ transportow¹ danego obszaru6.
Du¿e, zintegrowane wêz³y przesiadkowe zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci alternatywnych sposobów przemieszczania siê miêdzy ro¿nymi miejscami pod wzglêdem
czasu i trasy.
Nie mniej wa¿na jest ocena dostêpnoœci transportowej postrzeganej przez
jednostki, gdy¿ jest ona czynnikiem warunkuj¹cym ich zachowania. Ka¿dy ocenia poziom dostêpnoœci na podstawie w³asnych priorytetów, a potwierdzeniem
pozytywnie ocenionej dostêpnoœci jest korzystanie z us³ug w okreœlonych relacjach przewozowych. Przedmiotem zainteresowania podró¿nych jest przede
wszystkim dostêpnoœæ us³ug. Dla ludnoœci zamieszka³ej w danym miejscu pewien okreœlony czasowo lub przestrzennie obszar ogranicza dostêp do okreœlonych us³ug transportowych. Osoby przemieszczaj¹ce siê codziennie w celach
zwi¹zanych z prac¹, edukacj¹, zakupami, czy rekreacj¹ s¹ zainteresowane g³ównie odleg³oœci¹ i czasem dostêpu do najbli¿szego punktu transportowego oraz
ca³kowitym czasem przemieszczania do miejsca docelowego7. Przy podró¿ach
d³ugodystansowych na pierwszy plan wysuwa siê czas przemieszczania „od
drzwi do drzwi” i szeroko rozumiana wygoda podró¿owania, na któr¹ sk³adaj¹
siê takie wymagania, jak: system informacji o trasach i rozk³adach jazdy oraz informacja dostarczana w czasie rzeczywistym, ³atwoœæ zakupu biletu, dobry system obs³ugi baga¿u, zapewnienie bezpieczeñstwa w trakcie podró¿y oraz odpowiedni standard punktów transportowych i wêz³ów przesiadkowych.

5

6

7

K.T. Geurs, B. van Wee, Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research
directions, „Journal of Transport Geography” 2004, no. 12.
M. Madeyski, E. Lisowska, J. Marzec, Ekonomia transportu. Wstêp do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1976, s. 131.
A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. UG, Gdañsk 2007, s. 106.
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3. Mo¿liwoœci integracji miêdzyga³êziowej w dalekodystansowym
transporcie pasa¿erskim na rzecz poprawy dostêpnoœci
transportowej
Integracja w transporcie jest procesem maj¹cym pozwoliæ na uzyskanie wiêkszej sprawnoœci funkcjonowania systemu transportowego, lepszego wykorzystania zasobów i zmniejszenia negatywnego oddzia³ywania transportu na œrodowisko. W wyniku zaawansowania procesu integracji korzyœci mog¹ uzyskaæ
zarówno korzystaj¹cy z us³ug transportowych, jak i operatorzy oraz zarz¹dy
transportu8.
Dla u¿ytkowników transportu d³ugodystansowa podró¿ mo¿e byæ z³o¿onym
przedsiêwziêciem wymagaj¹cym wykorzystania dwóch lub nawet kilku œrodków transportu i chocia¿ zazwyczaj pojêcia „intermodalnoœæ” u¿ywa siê w odniesieniu do przewozów ³adunków, to jest ono równie¿ zasadne w stosunku do
wykorzystania œrodków transportu ró¿nych ga³êzi w przewozach osób. W szerokim znaczeniu intermodalnoœæ oznacza transport ³adunków i pasa¿erów przy
u¿yciu wielu skoordynowanych ga³êzi transportu. Pojêcie intermodalnoœci
mo¿e odnosiæ siê do systemu, sieci transportowej, podró¿y, a tak¿e wêz³a przesiadkowego i w zale¿noœci od przedmiotu, który charakteryzuje termin intermodalnoœæ mo¿na wyró¿niæ9:
– intermodaln¹ sieæ transportow¹, która pozwala na u¿ycie w jednej podró¿ny
co najmniej dwóch ró¿nych ga³êzi transportu;
– intermodaln¹ podró¿, której odbycie wymaga u¿ycia co najmniej dwóch ró¿nych ga³êzi transportu;
– intermodalny punkt wêz³owy, który pozwala na transfer towarów lub osób
pomiêdzy œrodkami transportu ró¿nych ga³êzi.
Potrzeby u¿ytkowników bêd¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od zastosowanej kombinacji œrodków transportu oraz liczby i rodzaju miejsc zmiany œrodka transportu. W ramach europejskich projektów badawczych zidentyfikowano jedenaœcie
kategorii potrzeb transportowych u¿ytkowników, w tym dotycz¹cych dostêpnoœci i czasu podró¿y10. Postulat dostêpnoœci oznacza tutaj zarówno przestrzenn¹
i czasow¹ dostêpnoœæ terminali, jak i zapewnienie dostêpu do us³ug wszystkich
rodzajów transportu dowozowo-odwozowego (zbiorowego i indywidualnego).
W zakresie czasu podró¿y podstawowym wymogiem u¿ytkowników transportu
jest, aby ca³kowity czas podró¿y by³ jak najkrótszy, przy czym czas ten obejmuje
8

9

10

G. Dydkowski, Przep³ywy finansowe w procesie integracji transportu miejskiego, „Komunikacja Pub- liczna” 2009/2010, nr 4.
S. Huderek-Glapska, Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego, „LogForum” 2010, vol. 6, issue 1, no. 5, http://www.logforum.net/vol6/issue1/no5 [dostêp: 21.11.2012].
M. Carreno, Review of needs of long-distance travellers, Deliverable 4.1 of ORIGAMI, TRI, Edinburgh
Napier University, Edinburgh, October 2011, s. 1–2, http://www.origami-project.eu/images/stories/
deliverables/or%20d4.1%20user%20needs%20v1.0.pdf [dostêp: 22.11.2012].
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czas potrzebny na dotarcie do/z terminala, czas podró¿y wszystkimi œrodkami
transportu oraz czas, jaki zajmuje transfer miêdzy œrodkami transportu.
Rozwi¹zania usprawniaj¹ce powi¹zania miêdzyga³êziowe w transporcie pasa¿erskim sklasyfikowano w ramach europejskiego projektu badawczego
INTERCONNECT na 7 grup problemowych, obejmuj¹cych ³¹cznie 94 rozwi¹zania. Do grup tych nale¿¹11:
– budowa/modernizacja lokalnych po³¹czeñ infrastrukturalnych – kategoria ta
obejmuje te rozwi¹zania, które maj¹ na celu rozwi¹zanie problemu niewystarczaj¹cej infrastruktury ³¹cz¹cej punkt przesiadkowy (np. lotnisko) z centrum miasta;
– poprawa us³ug lokalnego transportu publicznego – kategoria obejmuje te
rozwi¹zania, które dotycz¹ usprawnienia organizacji lokalnych us³ug transportowych bez ponoszenia wiêkszych nak³adów inwestycyjnych w now¹ infrastrukturê;
– usprawnienia w punktach przesiadkowych – kategoria obejmuje ulepszenia
infrastruktury, które u³atwi¹ poruszanie siê w punkcie przesiadkowym i poprawi¹ komfort podró¿owania (w tym parkingi, pomieszczenia dla podró¿nych);
– rozwi¹zania w zakresie odprawy podró¿nych i transferu baga¿u – rozwi¹zania, które spowoduj¹ szybsz¹ obs³ugê podró¿nych i kompleksow¹ obs³ugê
baga¿u w transporcie intermodalnym;
– rozwi¹zania w zakresie taryf i systemów biletowych – dotycz¹ zapewnienia
zintegrowanych cen i/lub biletów dla poszczególnych sk³adowych podró¿y
d³ugodystansowych;
– rozwi¹zania dotycz¹ce marketingu, informacji i sprzeda¿y us³ug – kategoria
obejmuje branding, dostarczanie informacji i nowe kana³y sprzeda¿y us³ug;
– rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce wprowadzanie zmian – kategoria niedostarczaj¹ca kompleksowych rozwi¹zañ problemów dotycz¹cych u¿ytkowników
koñcowych, ma na celu u³atwienie wdra¿ania bardziej konkretnych rozwi¹zañ poprzez reformê dzia³alnoœci operacyjnej po stronie poda¿owej (na
ogó³ rozwi¹zania regulacyjne i organizacyjne).
W kontekœcie poprawy dostêpnoœci transportowej obszarów w³aœciwie w ramach ka¿dej grupy mo¿na wskazaæ rozwi¹zania, których wdro¿enie przyczyni
siê do osi¹gniêcia tego celu. W dalszej czêœci artyku³u zostan¹ omówione tylko
niektóre z nich: po³¹czenia kolejowe do portów lotniczych, zintegrowane wêz³y
przesiadkowe i zastosowanie technologii telekomunikacyjnych.

11

P. Bonsall, P. Abrantes, M. B¹k, C. Bielefeldt, P. Borkowski, S. Maffii, B. Mandel, B. Matthews,
J. Shires, B. Pawlowska, O. Schnell, C. de Stasio, An Analysis of Potential Solutions for Improving Interconnectivity of Passenger Networks, Deliverable 3.1 of INTERCONNECT, TRI, Edinburgh Napier
University, Edinburgh, March 2011, s. 7–8; http://www.interconnect-project.eu/images/stories/
deliverables/ic_d3_1_final_v1.1.pdf [dostêp: 22.11.2012].
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4. Po³¹czenia kolejowe do portów lotniczych
Transport lotniczy charakteryzuje siê najwiêksz¹ prêdkoœci¹ przewozu, ale
ca³kowity czas podró¿y wyd³u¿a siê o czas dojazdu do/z portu lotniczego. Dostêpnoœæ czasowa portu lotniczego i wygoda dotarcia do niego wp³ywa na decyzje podró¿nych o wyborze konkretnego portu lotniczego lub innego œrodka
transportu. W zapewnianiu dostêpu do portu lotniczego mog¹ byæ u¿yte ró¿ne
œrodki transportu, które dziel¹ siê na prywatne i publiczne:
– œrodki transportu prywatne: samochód osobowy pasa¿era, jego rodziny lub
znajomych, taksówka;
– œrodki transportu publicznego: autobusy rozk³adowe, autobusy dedykowane, kolej miejska, metro, poci¹gi du¿ych prêdkoœci lub regionalne, poci¹gi
dedykowane.
Porty lotnicze s¹ zazwyczaj zlokalizowane w s¹siedztwie du¿ych miast lub
obszarów metropolitalnych. Nadmierne obci¹¿enie dróg dojazdowych i niedostatki bazy parkingowej przyczyniaj¹ siê do utrudnieñ w korzystaniu z portów
lotniczych i wyd³u¿aj¹ ca³kowity czas podró¿y. W przypadku polskich portów
lotniczych teoretyczny czas dojazdu na lotnisko kszta³tuje siê na poziomie 10-30
minut w wiêkszoœci miast, ale w godzinach szczytu potrafi wyd³u¿yæ siê do 1-2
godzin. Œrodki transportu publicznego równie¿ nie gwarantuj¹ sprawnego dotarcia na lotnisko, gdy¿ w wiêkszoœci przypadków jest to komunikacja autobusowa, która jest tak samo podatna na kongestiê, jak samochody osobowe.
Dla wiêkszych lotnisk standardem jest ich intermodalnoœæ, czyli skomunikowanie zarówno z sieci¹ drogow¹, jak i kolejow¹. Ze 150 najwiêkszych portów lotniczych œwiata pod wzglêdem obs³ugi pasa¿erów prawie 39% (tj. 58 portów)
ma doprowadzone bezpoœrednie linie kolejowe, natomiast nastêpne 18 jest na
etapie planowania lub budowy takich po³¹czeñ. Przyk³adowo w Niemczech,
spoœród dwunastu najwiêkszych portów lotniczych, a¿ dziewiêæ posiada bezpoœrednie po³¹czenia z krajow¹ sieci¹ kolejow¹, z tego niektóre obs³ugiwane s¹
poci¹gami du¿ych prêdkoœci ICE12. Doœwiadczenia innych krajów pokazuj¹, i¿
transport kolejowy jest stosunkowo szybkim i efektywnym œrodkiem transportu. Sprawdza siê w obs³udze wiêkszoœci lotnisk, chocia¿ czasami b³êdnie podjête decyzje, np. w zakresie wysokoœci op³at w relacjach dowozowo-odwozowych, mog¹ spowodowaæ, ¿e nie bêdzie on wykorzystywany w takim stopniu,
jak pocz¹tkowo zak³adano.
Rozwój infrastruktury dojazdowej zwiêksza atrakcyjnoœæ regionalnych portów lotniczych. Doprowadzenie sieci kolejowej do portów lotniczych jest widziane jako sposób na usprawnienie obs³ugi pasa¿erów korzystaj¹cych z transportu lotniczego i zwiêkszenie atrakcyjnoœci lotnisk zarówno dla podró¿nych,
12

Airport rail links must focus on service, „Railway Gazette International” 2006, no. 8.
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jak i linii lotniczych, które mog¹ zdecydowaæ siê na oferowanie nowych kierunków po³¹czeñ. Dziêki poprawie dostêpnoœci portu lotniczego zwiêksza siê obszar ci¹¿enia portu lotniczego, czyli liczba potencjalnych pasa¿erów korzystaj¹cych z okreœlonego portu. Pierwszym portem lotniczym w Polsce
zapewniaj¹cym pasa¿erom dostêp transportem kolejowym by³ Kraków Balice,
jednak poci¹g nie dociera tam pod sam terminal i pasa¿erowie musz¹ przejechaæ ten odcinek autobusem lub przejœæ oko³o dwustu metrów pieszo. Planowana jest modernizacja tej linii i przed³u¿enie jej do miêdzynarodowego terminalu
T1. W 2012 r. otwarta zosta³a linia kolejowa ³¹cz¹ca centralny port lotniczy z centrum Warszawy oraz linia kolejowa uruchomiona na potrzeby lotniska Lublin
Œwidnik, która ³¹czy je ze stacj¹ Lublin G³ówny. Do koñca 2015 r. realne jest zbudowanie linii transportu szynowego miêdzy portami lotniczymi a centrami
miast w Trójmieœcie, Szczecinie, Bydgoszczy, £odzi i Katowicach. W niektórych
miastach linia kolejowa na lotnisko ma byæ wkomponowana w system kolei
aglomeracyjnej i s³u¿yæ codziennemu przemieszczaniu siê mieszkañców. Utworzenie takich po³¹czeñ nie tylko usprawni dojazd do portu lotniczego z centrum
aglomeracji, ale poprawi tak¿e dostêpnoœæ lotniska z dalej po³o¿onych obszarów, dziêki wygodnej zmianie œrodka transportu na dworcach zintegrowanych.
Zwiêkszy siê dostêpnoœæ tych portów lotniczych dla podró¿nych w komunikacji
zarówno krajowej, jak i miêdzynarodowej.

5. Zintegrowane wêz³y przesiadkowe
Wêz³y transportowe spe³niaj¹ podwójn¹ funkcjê: zapewniaj¹ dostêp do transportu publicznego oraz transfer pasa¿erów miêdzy ró¿nymi œrodkami transportu. W wiêkszoœci wêz³ów transportowych wiêksza liczba pasa¿erów wykorzystuje je w celu dostêpu do us³ug transportu publicznego, a nie dla zmiany œrodka
transportu. Równoczeœnie wêz³y transportowe s¹ miejscem, w którym spotykaj¹ siê ró¿ni przewoŸnicy i œrodki transportu, a zatem mo¿na w nich koordynowaæ dzia³ania ró¿nych podmiotów, osi¹gaj¹c w ten sposób poprawê funkcjonowania systemu transportowego oraz lepsze wykorzystanie jego zdolnoœci
przewozowej. Organizacja przesiadek jest bardzo istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na wykorzystanie œrodków transportu zbiorowego, poniewa¿ ma
on silny zwi¹zek z jego dostêpnoœci¹. Wêze³ przesiadkowy powinien zapewniæ
pasa¿erom pewnoœæ przesiadki, minimalizacjê czasu jej trwania, du¿¹ liczbê
skomunikowanych linii oraz odpowiedni¹ czêstotliwoœæ kursowania œrodków
transportu, a w razie potrzeby mo¿liwoœæ kompensacji opóŸnieñ.
Najistotniejsze z punktu widzenia pasa¿era s¹ straty czasu zwi¹zane z oczekiwaniem na œrodek transportu oraz wysi³ek wi¹¿¹cy siê z przejœciem pomiêdzy
przystankami w ramach danego wêz³a przesiadkowego. Badania przeprowa-
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dzone w ramach projektu MIMIC (Mobility Intermodality and Interchanges)13 wykaza³y, ¿e sam fakt, i¿ podró¿ wymaga przesiadania siê wystarcza, aby ludzie
rezygnowali z transportu zbiorowego na rzecz bezpoœredniego przejazdu samochodem. Wynika to bowiem z dodatkowej straty czasu, a czas tracony na oczekiwanie na przejazd jest zwykle odczuwany subiektywnie jako dwu-, a nawet
trzykrotnie d³u¿szy ni¿ czas samej jazdy. Znaczenie odgrywa równie¿ komfort,
p³ynnoœæ podró¿y i mniejsza niezawodnoœæ w porównaniu do podró¿y z przesiadkami14.
Zminimalizowanie czasu traconego na przesiadanie siê jest uwarunkowane
dobr¹ dostêpnoœci¹ poszczególnych sk³adowych wêz³a, zmniejszeniem liczby
zbytecznych przemieszczeñ i zmiany poziomów, odpowiednimi us³ugami oraz
dobrym systemem przekazywania informacji. Dobrze zaplanowany, eksploatowany i zarz¹dzany wêze³ przesiadkowy przyczynia siê nie tylko do zredukowania czasu potrzebnego na zmianê œrodka przewozowego lub rodzaju transportu, ale równie¿ czasu traconego na oczekiwanie na przejazd w wyniku koordynacji rozk³adów jazdy.
Obecnie powszechnie u¿ywa siê okreœlenia „zintegrowany wêze³ przesiadkowy”, co ma na celu podkreœlenie integracji ró¿nych œrodków transportu.
Wed³ug ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zintegrowany wêze³ przesiadkowy jest to „miejsce umo¿liwiaj¹ce dogodn¹ zmianê œrodka transportu wyposa¿one w niezbêdn¹ dla obs³ugi podró¿nych infrastrukturê, w szczególnoœci:
miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzeda¿y biletów, systemy informacyjne umo¿liwiaj¹ce zapoznanie siê zw³aszcza z rozk³adem jazdy,
lini¹ komunikacyjn¹ lub sieci¹ komunikacyjn¹”15. Ze wzglêdu na funkcje, jakie
wêze³ pe³ni dla pasa¿erów, mo¿na wyró¿niæ16:
– wêz³y przesiadkowe komunikacji miejskiej, po³o¿one najczêœciej u zbiegu
wielu linii w obrêbie œródmieœcia;
– terminale koñcowe, le¿¹ce najczêœciej na styku komunikacji miejskiej i podmiejskiej lub regionalnej;
– terminale przesiadkowe na styku komunikacji miejskiej i dalekobie¿nej,
umieszczone przy g³ównych dworcach kolejowych i autobusowych oraz
w portach lotniczych.
Organizacja wêz³a przesiadkowego powinna byæ dostosowana do rodzaju
komunikacji pasa¿erskiej. W integracji komunikacji lokalnej z dalekobie¿n¹ zasadnicze znaczenie ma przybli¿enie przystanków komunikacji miejskiej do bu13

14

15
16

Mobility, Intermodality and Interchanges (MIMIC), 4th RTD Framework Programme, http://www.
transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?ID=523 [dostêp: 20.11.2012].
C.M. Mozos, A. Aliseda, J.M. Coronado, Integrated transport chains, PORTAL Project Report, 2003,
http://www.eu-portal.net/material/downloadarea/kt1c_wm_en.pdf [dostêp: 20.11.2012].
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13).
B. Molecki, Przystanki i wêz³y transportu miejskiego, http//www.molecki.transport.pwr.wroc.pl [dostêp: 20.11.2012].
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dynku dworca kolejowego. Lokalizacja wêz³ów przesiadkowych w pobli¿u
dworców kolejowych ma zapewniæ powi¹zanie ró¿nych elementów systemu
transportowego, tj. przystanków autobusowych, tramwajowych, metra, postojów dla taksówek, dworców autobusowych oraz obiektów handlowo-us³ugowych17.
Istotn¹ funkcj¹ zintegrowanych wêz³ów przesiadkowych jest integrowanie
transportu zbiorowego i indywidualnego. Jest to realizowane poprzez lokalizacjê w wêŸle parkingów w systemach Park & Ride i Bike & Ride. Celem takich rozwi¹zañ jest przejêcie przez transport zbiorowy czêœci ruchu realizowanego w
kierunku centrum miasta samochodami osobowymi i zwiêkszenie atrakcyjnoœci
transportu rowerowego18.

6. Poprawa dostêpnoœci transportowej poprzez zastosowanie
technologii telekomunikacyjnych (ICT)
Czynnikiem wspomagaj¹cym integracjê ró¿nych ga³êzi transportu jest zastosowanie technologii teleinformatycznych. Inteligentne systemy transportu stanowi¹ szeroki zbiór ró¿norodnych narzêdzi bazuj¹cych na technologii informatycznej, komunikacji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej, umo¿liwiaj¹cych sprawne i efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ transportow¹ oraz
sprawn¹ obs³ugê podró¿nych. Rozwi¹zania te mo¿na podzieliæ na szeœæ grup19:
1. Systemy zarz¹dzania transportem (transport management systems);
2. Systemy informacji dla podró¿nych;
3. Inteligentne systemy taryfowe/elektroniczne bilety i aplikacje do pobierania
op³at za korzystanie z dróg (smart ticketing, tolling aplications);
4. Aplikacje pojazd-infrastruktura (vehicle-to-infrastructure – V2I) oparte na bezprzewodowych interakcjach miêdzy pojazdami a infrastruktur¹;
5. Aplikacje pojazd-pojazd (vehicle-to-vehicle – V2V), umo¿liwiaj¹ce bezpoœrednie interakcje miêdzy samochodami;
6. Us³ugi transportu na ¿¹danie (demand-responsive transport – DRT), dziêki którym pasa¿erowie mog¹ byæ zabierani i pozostawiani w wybranych przez
nich miejscach, za przystêpn¹ cenê, bardziej zbli¿on¹ do cen autobusowych
ni¿ taksówek.

17

18

19

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekœcie polityki
transportowej województwa mazowieckiego, Oœrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 113–114.
K. Grzelec, Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wyd. UG,
Gdañsk 2011, s. 139.
R. Enei, The potential role of ICT in favouring a seamless co-modal transport system, Deliverable 3.1 of
COMPASS, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2012, s. 6.

66

Aleksandra KoŸlak

Za szczególnie istotne w kontekœcie poprawy dostêpnoœci transportowej nale¿y uznaæ innowacyjne systemy informacji dla podró¿nych oraz us³ugi transportu na ¿¹danie.
Podstawowym zadaniem systemu informacji pasa¿erskiej jest zapewnienie
pasa¿erom ³atwego i szybkiego dostêpu do informacji przy wykorzystaniu ró¿nych mediów, we wszystkich miejscach, w których mo¿e tych informacji potrzebowaæ przed podró¿¹ i podczas jej trwania. Systemy informacji dla podró¿nych
powinny informowaæ o rodzajach po³¹czeñ, mo¿liwoœci dokonywania przesiadek, czasie przejazdu oraz cenach us³ug przewozowych. Integracja ró¿nych rodzajów komunikacji publicznej wymaga stworzenia spójnego systemu informacji o trasach i rozk³adach jazdy wszystkich rodzajów transportu.
Zaawansowane systemy zintegrowanej informacji dla podró¿nych, poprzez
zapewnienie rzetelnych informacji, u³atwiaj¹ dostêp do transportu publicznego
i pomagaj¹ w podejmowaniu decyzji o wyborze œrodka transportu. Pozwalaj¹
te¿ na optymalizacjê trasy podró¿y w kontekœcie jak najkrótszego jej trwania.
Systemy informacji pasa¿erskiej mog¹ dostarczaæ dwóch rodzajów informacji20:
– informacji statycznych (np. o rozk³adzie jazdy zaplanowanym do realizacji),
– informacji dynamicznych (informacje statyczne skorygowane o wiedzê
o aktualnym stanie komunikacji), nazywanych te¿ informacjami dostarczanymi pasa¿erom w czasie rzeczywistym.
Szczególnie stworzenie zintegrowanych systemów informacji dzia³aj¹cych
w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sprawnego i atrakcyjnego dla pasa¿erów transportu. Informacja dla podró¿nych w czasie rzeczywistym ma na celu dostarczenie prawid³owych i wiarygodnych informacji
przed i w czasie podró¿y, aby umo¿liwiæ im zaplanowanie i zrealizowanie przejazdu z uwzglêdnieniem dogodnego czasu odjazdu i najkorzystniejszej trasy.
Funkcjonuj¹ce obecnie systemy informacyjne, wykorzystuj¹ce nowe technologie telematyczne, sk³adaj¹ siê z wielu modu³ów, do których nale¿¹:
– aplikacje pozwalaj¹ce zaplanowaæ podró¿, dostêpne na stronach internetowych i w wersji na urz¹dzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety);
– informacja pasa¿erska dostêpna na stronach internetowych i w urz¹dzeniach mobilnych;
– dynamiczna informacja na dworcach i przystankach;
– informacja w œrodkach transportu.
Narzêdzia do planowania podró¿y umo¿liwiaj¹ znalezienie optymalnego
po³¹czenia œrodkami transportu publicznego, przez co zwiêkszaj¹ jego atrakcyjnoœæ i zachêcaj¹ pasa¿erów do korzystania z tej formy przemieszczania. Zaawansowane aplikacje umo¿liwiaj¹ planowanie podró¿y od drzwi do drzwi
miêdzy dowolnymi punktami, wykorzystuj¹c coraz czêœciej podk³ad mapowy
20

R. Rojowski, T. Gancarz, System dynamicznej informacji pasa¿erskiej, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2008, nr 4.
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jako podstawow¹ warstwê dzia³ania aplikacji. Pokazywane s¹ odcinki, które nale¿y pokonaæ pieszo, przystanki: pocz¹tkowy oraz koñcowy, wszystkie przesiadki na trasie oraz linie tramwajowe, autobusowe i kolejowe. Obliczany jest ³¹czny
czas przemieszczania siê wraz z czasem dojœcia ze Ÿród³a do przystanku
pocz¹tkowego, przejœcia pomiêdzy przystankami i dojœcia z przystanku koñcowego do miejsca docelowego. Mo¿liwe jest przeszukiwanie zintegrowanych
po³¹czeñ wed³ug ró¿nych kryteriów: minimalnego czasu podró¿y, ograniczenia
liczby przesiadek lub zminimalizowania kosztów podró¿y.
Narzêdzia s³u¿¹ce planowaniu podró¿y transportem zbiorowym s¹ rozwijaj¹c¹ siê grup¹ aplikacji. Obejmuj¹ one coraz wiêksz¹ liczbê ga³êzi transportu
i operatorów oferuj¹cych us³ugi, zapewniaj¹c w ten sposób integracjê miêdzyga³êziow¹ w sferze informacyjnej. Ich ewolucja polega te¿ na obejmowaniu planowaniem podró¿y coraz wiêkszych obszarów: od przemieszczeñ lokalnych do
podró¿y dalekodystansowych, w tym miêdzynarodowych. Potencja³ takich aplikacji w u³atwianiu podró¿y intermodalnych zosta³ dostrze¿ony przez Komisjê
Europejsk¹, która zorganizowa³a Konkurs na rzecz inteligentnej mobilnoœci dla
europejskich multimodalnych systemów planowania podró¿y21.
Dynamiczne systemy informacji dla podró¿nych poprawiaj¹ komfort podró¿owania i zwiêkszaj¹ zadowolenie u¿ytkowników transportu. Jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnego miejskiego transportu zbiorowego jest
informowanie pasa¿erów o rzeczywistych czasach przyjazdów i odjazdów pojazdów z przystanków oraz prezentowanie relacji przesiadkowych. Dane uzyskiwane z systemów pok³adowych œrodków transportu przetwarzane s¹ przez system centralny i przesy³ane do tablic informacyjnych na przystankach, co
pozwala na bie¿¹co wyœwietlaæ aktualizowane godziny przyjazdu i odjazdu pojazdów, zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozk³adu jazdy. S¹ to dla pasa¿erów bardzo istotne informacje, gdy¿ przy du¿ym natê¿eniu
ruchu w godzinach szczytu faktyczny czas przyjazdu zazwyczaj odbiega od
rozk³adu jazdy. W celu poprawy dostêpnoœci informacji systemy informacyjne
dla podró¿nych s¹ dostêpne tak¿e za poœrednictwem internetu oraz telefonii
komórkowej. Elementy takiego systemu zaprezentowano na rysunku 1.
Wiêkszoœæ systemów informacji w czasie rzeczywistym o przyjazdach œrodków transportu komunikacji miejskiej wykorzystuje automatyczn¹ lokalizacjê
pojazdów dziêki zamontowanym w nich nadajnikom GPS (automatic vehicle location – AVL). Informacje o lokalizacji ka¿dego pojazdu s¹ przekazywane do centrali z czêstotliwoœci¹ od 30 sekund do 5 minut. Czêstotliwoœæ aktualizacji miejsca
pobytu pojazdu ma kluczowe znaczenie dla dok³adnoœci prognoz faktycznego
czasu przyjazdu na konkretny przystanek. Poza danymi generowanymi z systemu lokalizacji AVL do predykcji czasu przyjazdu kolejnego œrodka transportu
21

Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/transport/its/multimodal-planners/index_pl.htm [dostêp:
23.11.2012].
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wykorzystywane s¹ inne informacje, np. aktualne i wczeœniejsze warunki ruchu, czy rzeczywiste dane z kilku ostatnich pojazdów22.

Rysunek 1. Modu³y systemu dynamicznej informacji pasa¿erskiej
ród³o: K. Ganesh et al., Implementation of a Real Time Passenger Information System, http://arxiv.org/
ftp/arxiv/papers/1206/1206.0447.pdf [dostêp: 23.11.2012].

Dynamiczna informacja pasa¿erska w dalekobie¿nym transporcie kolejowym koncentruje siê na ruchu poci¹gów na okreœlonych stacjach, a w transporcie lotniczym na startach i l¹dowaniach samolotów w portach lotniczych. Z informacjami dostarczanymi w czasie rzeczywistym mo¿na zapoznaæ siê na elektronicznych wyœwietlaczach na stacjach/w terminalach lotniczych, mo¿liwy jest
podgl¹d „na ¿ywo” tych tablic w internecie lub te¿ mo¿na tak¹ informacjê
otrzymaæ SMS-em/MMS-em przez telefon komórkowy. Informacje przedstawiaj¹ czas przyjazdu/odjazdu wed³ug rozk³adu, przewidywany i rzeczywisty,
a tak¿e przyczyny ewentualnych opóŸnieñ. Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw transportowych jest w stanie przekazaæ t¹ drog¹ informacje o anulowanych kursach lub
zmianach w rozk³adzie. Dodatkowo specjalne aplikacje umo¿liwiaj¹ wizualizacjê umiejscowienia stacji kolejowych lub portów lotniczych na interaktywnych
22

Real-Time Bus Arrival Information Systems. A Synthesis of Transit Practice, Transportation Research
Board, Washington, 2003, s. 8, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_syn_48.pdf [dostêp:
23.11.2012].
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mapach, a tak¿e lokalizacjê w danym momencie poszczególnych œrodków transportu.
Dostêp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdów i odjazdów
œrodków transportu, a tak¿e ewentualnych zmianach w rozk³adzie jazdy, pozwala lepiej rozplanowaæ podró¿, minimalizuj¹c czas oczekiwania na ich przyjazd oraz na przesiadkê. Mo¿liwy jest te¿ wybór alternatywnej kombinacji œrodków transportu lub innej trasy przejazdu. W rezultacie dostêp do pe³nej
i rzetelnej informacji pozwala poprawiæ dostêpnoœæ transportow¹ zarówno
w kontekœcie dostêpu do ró¿nych us³ug, jak i dostêpnoœci obszarów, dziêki skróceniu czasu podró¿y.

7. Podsumowanie
W organizacji us³ug transportowych zauwa¿alna jest tendencja do zmiany
modelu po³¹czeñ bezpoœrednich na po³¹czenia typu hub and spoke, które pozwalaj¹ na obni¿enie kosztów przewozu przypadaj¹cych na pasa¿era i efektywniejsze wykorzystanie taboru. Wp³ywa to jednak niekorzystnie na postrzeganie dostêpnoœci transportowej przez u¿ytkowników (zw³aszcza, gdy po³¹czenie
bezpoœrednie zostaje zawieszone). System z dominacj¹ po³¹czeñ bezpoœrednich
oferuje wiêksz¹ liczbê relacji przewozowych, z krótszym czasem przejazdu, ale
obs³ugiwanych z mniejsz¹ czêstotliwoœci¹. W uk³adach komunikacyjnych typu
hub and spoke ³¹czny czas przejazdu wyd³u¿a siê nawet przy bardzo dobrej koordynacji rozk³adów jazdy, ale du¿a czêstotliwoœæ kursowania pojazdów na liniach dojazdowych do wêz³a pozwala na znacznie lepsze dopasowanie czasu
rozpoczêcia podró¿y do potrzeb u¿ytkownika i dotarcia do miejsca docelowego
w wybranym przez niego czasie. W zwi¹zku z tym odchodzenie od zasady bezpoœrednioœci po³¹czeñ na rzecz uproszczenia systemu tras wymaga zapewnienia atrakcyjnych wêz³ów przesiadkowych, spe³niaj¹cych zró¿nicowane wymagania pasa¿erów z punktu widzenia funkcjonalnoœci, sprawnoœci obs³ugi, czy
bezpieczeñstwa. £atwoœæ zmiany œrodka transportu w dobrych warunkach nie
jest postrzegana jako zbyt du¿e utrudnienie, a znacznie poszerza jakoœæ oferty
i jej zasiêg przestrzenny.
Zastosowanie technologii teleinformatycznych jest istotnym czynnikiem
wspomagaj¹cym integracjê ró¿nych ga³êzi transportu, a znaczn¹ rolê w poprawie dostêpnoœci transportowej odgrywaj¹ zintegrowane systemy informacji pasa¿erskiej.
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THE IMPORTANCE OF ENHANCEMENT OF INTERCONNECTIVITY
IN PASSENGER TRANSPORT FOR IMPROVING TRANSPORT ACCESSIBILITY
(Summary)
Improving transport accessibility is one of the key reasons for infrastructure investment and organizational changes for the integration of the various subsystems of passenger transport. The paper deals with analysis of possible enhancements of transport interconnectivity which influences transport accessibility through the means of reduction of
total time of „door to door ” travel and improves the convenience of traveling. It is necessary to provide attractive interchanges, meeting the diverse needs of passengers in terms
of functionality, efficiency of service, and safety. A key factor supporting the integration
of different modes of transport is the use of ICT. Especially integrated passenger information systems play an important role in improving transport accessibility.
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POTRZEBY U¯YTKOWNIKÓW TRANSPORTU
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D£UGODYSTANSOWYCH PRZEWOZÓW PASA¯ERSKICH

1. Wprowadzenie
W obecnych czasach powszechnie wiadomo, ¿e poprawa integracji miêdzyga³êziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wykorzystania
istniej¹cej infrastruktury transportowej, zmniejszania kongestii w transporcie
czy poprawy relacji œrodowiskowych i ogólnej jakoœci transportu, zwiêkszaj¹c
tym samym mo¿liwoœci w zakresie mobilnoœci spo³eczeñstwa oraz oddzia³ywania na wybory pasa¿erów1. Mo¿liwoœæ optymalnego i zrównowa¿onego
po³¹czenia ró¿nych rodzajów transportu jest podstaw¹ stosunkowo niedawno
wprowadzonego pojêcia wspó³modalnoœci. Z tego te¿ wzglêdu powi¹zania miêdzyga³êziowe, jak równie¿ zakres interoperacyjnoœci, s¹ g³ównym tematem
w rozwoju polityki transportowej UE.
U¿ytkownicy transportu potrzebuj¹ systemu daj¹cego im optymalne mo¿liwoœci przemieszczania siê lub przewo¿enia w relacji drzwi-drzwi, niezale¿nie
od tego czy zapewni to jeden œrodek transportu (g³ównie samochód), czy spójny ³añcuch ró¿nych œrodków transportu. Ka¿da przesiadka i prze³adunek zabiera dodatkowy czas i poci¹ga za sob¹ wy¿sze koszty przemieszczenia. Integrowanie wewnêtrzne systemu transportowego jest zwiêkszaniem spójnoœci
technologicznej, organizacyjnej, rozk³adowej, taryfowej i informacyjnej œrodków koniecznych do wykorzystania w ³añcuchu przewozowym. Przez wiele lat
has³o integracji systemów transportowych nie mia³o praktycznego odzwiercied1

B. Paw³owska, M. B¹k, P. Borkowski, Poprawa integracji ga³êzi transportu oraz elementów sieci transportowych dzia³aniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej, „Logistyka” 2012, nr 2,
s. 218.
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lenia. Dopiero pojawienie siê rozwi¹zañ innowacyjnych pozwoli³o prze³amaæ
bariery w integracji ga³êzi i form transportu.
Projekt ORIGAMI, realizowany w ramach 7. Programu Ramowego RTD Unii
Europejskiej, koncentruje swoje badania na poprawie d³ugodystansowych podró¿y drzwi-drzwi w przewozach pasa¿erskich poprzez dzia³ania w zakresie promowania wspó³modalnoœci i intermodalnoœci. Niezbêdne jest zwiêkszenie efektywnoœci przewozów pasa¿erskich oraz poprawa relacji œrodowiskowych, a mo¿liwe jest to poprzez rozs¹dne wspieranie integracji, wspó³pracy oraz, w okreœlonych przypadkach, konkurencji w zakresie œwiadczenia us³ug transportowych.
Analizuj¹c g³ówne aspekty zakresu intermodalnoœci w transporcie pasa¿erskim mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe p³aszczyzny: polityki transportowej,
operatorów, u¿ytkowników (pasa¿erów)2. W niniejszym artykule zidentyfikowane i przeanalizowane zostan¹ potrzeby u¿ytkowników transportu w kontekœcie podejmowanych d³ugodystansowych podró¿y. Celem tego artyku³u jest
miêdzy innymi przedstawienie oczekiwañ podró¿nych w stosunku do wyposa¿enia i organizacji punktów przesiadkowych, jakoœci infrastruktury liniowej,
wykorzystania nowoczesnych rozwi¹zañ z zakresu ITS czy organizacji procesu
transportowego.
W artykule dokonano na podstawie literatury przegl¹du potrzeb u¿ytkowników transportu z punktu widzenia podró¿y intermodalnej, nastêpnie dokonano
porównania tych potrzeb do oczekiwañ podró¿nych wykorzystuj¹cych tylko
jedn¹ ga³¹Ÿ transportu i przedstawiono wnioski odnoœnie do rozwi¹zañ maj¹cych
prowadziæ do poprawy integracji ga³êziowej w transporcie pasa¿erskim.

2. Podejœcie strategiczne do zjawiska intermodalnoœci
w transporcie pasa¿erskim w krajach Unii Europejskiej
Komisja Europejska pojêcie miêdzyga³êziowej i wewn¹trzga³êziowej integracji transportu przedstawi³a w kilkunastu dokumentach strategicznych. W tabeli
1 przedstawiono przegl¹d unijnych dokumentów strategicznych w zakresie integracji transportu pasa¿erskiego.
W latach 90. XX w. problematykê tê odnaleŸæ mo¿na w Zielonej Ksiêdze
w sprawie wp³ywu transportu na œrodowisko z 1992 r., w której mocno podkreœlano potrzebê poprawy powi¹zañ pomiêdzy ró¿nymi elementami miejskiej
podró¿y3. Nastêpnie w Zielonej Ksiêdze na temat sieci obywatelskiej z 1995 r.
Komisja za g³ówny cel uzna³a koniecznoœæ dzia³añ na rzecz budowy bardziej

2

3

Szerzej na ten temat zob.: Central Issues in Passenger Intermodality, Deliverable D1, KITE project
Contract-No. TREN/06/FP6TR/S07.66711/038682-KITE, Karlsruhe 2007, s. 11.
Green Paper on the impact of Transport on the Environment – A Community strategy for sustainable mobility, COM (92)46 final, European Commission, Brussels 1992.
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elastycznego i lepiej dostosowanego do potrzeb pasa¿erów transportu publicznego4. Prze³om w formu³owaniu priorytetów europejskiej polityki transportowej nast¹pi³ w 2001 r. wraz z wydaniem Bia³ej Ksiêgi: Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje. Integracja transportu i intermodalnoœæ by³y
postrzegane w tym dokumencie jako aspekty priorytetowe, których implementacja mia³a zapewniæ poprawê warunków podró¿owania i u³atwiæ zmianê œrodka transportu w podró¿ach wymagaj¹cych u¿ycia wiêcej ni¿ jednego œrodka czy
te¿ ró¿nych ga³êzi transportu5.
Tabela 1. Przegl¹d unijnych dokumentów strategicznych w zakresie integracji transportu
pasa¿erskiego
Dokument

4

5

Organ wydaj¹cy

Rok publikacji

The Green Paper on the impact of transport
on the environment

Komisja Europejska

1992

The Green Paper on the citizen’s network

Komisja Europejska

1995

Interoperable electronic fee collection systems
in Europe

Komisja Europejska

1998

Directive on the interoperability of the trans-European conventional rail system

Parlament i Rada Europejska

2001

White Paper – European Transport Policy
for 2010: time to decide

Komisja Europejska

2001

Trans-European transport network: TEN-T
priority axes and projects

Komisja Europejska

2005

U³atwienie przemieszczania siê lokomotyw
na obszarze Wspólnoty

Komisja Europejska

2006

Utrzymaæ Europê w ruchu – zrównowa¿ona mobilnoœæ dla naszego kontynentu. Przegl¹d œredniookresowy Bia³ej Ksiêgi Komisji Europejskiej
dotycz¹cej transportu z 2001 r.

Komisja Europejska

2006

Rozporz¹dzenie dotycz¹ce praw i obowi¹zków
pasa¿erów w ruchu kolejowym

Parlament i Rada Europejska

2007

Komunikat Komisji: Sieci transeuropejskie:
W kierunku podejœcia zintegrowanego

Komisja Europejska

2007

Zielona Ksiêga: W kierunku nowej kultury
mobilnoœci w mieœcie

Komisja Europejska

2007

Plan dzia³ania w zakresie przepustowoœci,
efektywnoœci i bezpieczeñstwa portów lotniczych Komisja Europejska
w Europie

2007

Dyrektywa w sprawie interoperacyjnoœci systemu
Parlament i Rada Europejska
kolei we Wspólnocie

2008

Green Paper the citizen’s network – Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe,
COM(1995)601 final, European Commission, Brussels 1995.
White Paper European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370 final, European Commission, Brussels 2001.
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Propozycja rozporz¹dzenia dotycz¹cego praw
pasa¿erów w transporcie autobusowym i autokarowym

Komisja Europejska

2008

TEN-T: Implementation of the Priority Projects
Progress Report

Komisja Europejska

2008, 2010

Plan dzia³ania na rzecz mobilnoœci w miastach

Komisja Europejska

2009

Zielona Ksiêga: TEN-T: Przegl¹d polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej
sieci transportowej w s³u¿bie wspólnej polityki
transportowej

Komisja Europejska

2009

Komunikat Komisji zrównowa¿ona przysz³oœæ
transportu: W kierunku zintegrowanego,
zaawansowanego technologicznie i przyjaznego
u¿ytkownikowi systemu

Komisja Europejska

2009

Bia³a Ksiêga: Plan utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie
do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu

Komisja Europejska

2011

ród³o: A. Sitran, S. Maffii, C. de Stasio, Impacts of improved interconnectivity on a European scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh,
May 2011.

PóŸniejsze dokumenty strategiczne podkreœla³y potrzebê dalszego wspierania i koordynowania dzia³añ i inwestycji infrastrukturalnych. Celem tych
dzia³añ by³o zapewnienie wspó³modalnoœci oraz lepszej integracji europejskiego systemu transportowego6.
Najbardziej holistyczne podejœcie do realizacji jednolitego, zintegrowanego
i wydajnego systemu transportu zosta³o zaprezentowane w nowej Bia³ej Ksiêdze dotycz¹cej polityki transportowej, opublikowanej w marcu 2011 r.7 Komisja
Europejska w dokumencie roboczym towarzysz¹cym Bia³ej Ksiêdze podkreœli³a
znaczenie zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ ga³êziow¹ transportu. Podkreœlono, ¿e dobór poszczególnych œrodków i ga³êzi transportu musi byæ dostosowany indywidualnie do ka¿dej podró¿y, szczególnie, jeœli chodzi o transport pasa¿erski. Bêdzie to mo¿liwe tylko w systemie, który jest wysoce zintegrowany
i oparty na dostêpie do odpowiedniej informacji. Zaleca siê wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do optymalizacji podró¿y8.
6

7

8

Szerokie omówienie dokumentów strategicznych UE w sprawie intermodalnoœci i integracji transportu pasa¿erskiego czytelnik znajdzie w: A. Sitran, S. Maffii, C. de Stasio, Impacts of improved
interconnectivity on a European scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7, TRI,
Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.
Bia³a Ksiêga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011.
Commission staff working document accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European
Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, SEC(2011) 391 final, European Commission, Brussels.
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3. Wymagania zg³aszane przez u¿ytkowników w podró¿ach
intermodalnych
Podró¿ intermodalna jest przedsiêwziêciem kompleksowym, w którego
zaanga¿owane s¹ zarówno ró¿ne ga³êzie transportu, jak i œrodki transportu tej
samej ga³êzi, i konieczne jest wykorzystanie kilku punktów przesiadkowych.
St¹d te¿ potrzeby u¿ytkowników bêd¹ zale¿a³y przede wszystkim od kombinacji wykorzystanych œrodków transportowych oraz wyposa¿enia punktów przesiadkowych u¿ytych w podró¿y intermodalnej9.
Analizuj¹c oczekiwania podró¿nych nale¿y zwróciæ uwagê na ró¿norodne
elementy podró¿y. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najczêœciej wymienianych jest 11 g³ównych elementów jakoœciowych, które wp³ywaj¹ na bezproblemowoœæ i ³atwoœæ podró¿y intermodalnych. Do tych elementów zaliczono10:
1. jakoœæ i dostêpnoœæ infrastruktury liniowej;
2. wyposa¿enie i organizacjê punktów przesiadkowych;
3. jakoœæ i dostêpnoœæ informacji w relacji drzwi-drzwi;
4. zintegrowan¹ taryfê i jednolity bilet na ca³ej trasie podró¿y;
5. organizacjê przewozu baga¿u;
6. dzia³ania promuj¹ce intermodalnoœæ;
7. koszty podró¿y;
8. komfort podró¿y;
9. bezpieczeñstwo przejazdu;
10. dostêpnoœæ poszczególnych ga³êzi transportu,
11. ca³kowity czas przejazdu.
Czêsto obok wy¿ej wymienionych elementów wymienia siê jeszcze 4 elementy dodatkowe: obs³ugê u¿ytkownika, ca³kowity wysi³ek w³o¿ony w realizacjê podró¿y, wyposa¿enie œrodków transportu w us³ugi u³atwiaj¹ce i uprzyjemniaj¹ce podró¿ (np. dostêp do Internetu, catering na pok³adzie czy mo¿liwoœæ
przeczytania gazety, obejrzenia TV) oraz œrodowiskowy wymiar realizowanej
podró¿y. Coraz czêœciej u¿ytkownicy transportu zwracaj¹ uwagê na to, czy operator dok³ada starañ w celu zminimalizowania negatywnego oddzia³ywania na
œrodowisko przyrodnicze.

9

10

Recommendations and Strategies for Passenger Intermodality in Europe, LINK project funded by the European Commission within the 6th Framework Programme, LINK 2010, http://www.rupprechtconsult.eu/uploads/tx_rupprecht/LINK_recommendations_brochure_fullversion_final.pdf
[dostêp: 20.11.2012].
Opracowano na podstawie projektów europejskich LINK, KITE, CLOSER.
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3.1. Wymagania zg³aszane w obszarze infrastruktury transportowej
W ramach prowadzonych badañ zidentyfikowano szereg wymagañ u¿ytkowników transportu, zwi¹zanych z jakoœci¹ infrastruktury liniowej i punktowej
transportu. W tabeli 1 przedstawiono postulaty zg³aszane przez podró¿uj¹cych
w kierunku infrastruktury liniowej transportu.
Tabela 2. Postulaty zg³aszane przez podró¿uj¹cych w obszarze infrastruktury liniowej
transportu
Lp.

Wymaganie

Charakterystyka

Znaczenie dla
poszczególnych ga³êzi

1

Czêstotliwoœæ
przewozów

Czêstotliwoœæ powinna byæ taka,
by zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloœæ odjaz- Poci¹g, samolot, statek,
dów/przyjazdów odpowiadaj¹c¹ potrze- autobus
bom podró¿nych

2

Zasiêg
przestrzenny

Us³ugi transportowe obejmuj¹ obszar,
który pokrywa zapotrzebowanie podró¿- Poci¹g, autobus
nych na dotarcie do miejsc przeznaczenia

3

Wybór ga³êzi
transportu

Dostêpnoœæ dla zaspokojenia potrzeby
dotarcia do miejsca przeznaczenia.

4

Dogodny czas od- Dopasowanie czasu odjazdu/przyjazdu
jazdu/przyjazdu do potrzeb podró¿nego

5

Niezawodnoœæ
us³ug

Poci¹g, samolot, statek,
autobus
Poci¹g, samolot, statek,
autobus

Przede wszystkim chodzi tu o punktualPoci¹g, samolot, statek,
noœæ, która jest istotn¹ cech¹ w podróautobus
¿ach intermodalnych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Brons, M. Givoni, P. Reitveld, Access to railway stations and its potential for increasing rail use, „Transportation Research: Part A”, 2009, no. 43(2),
s. 136–149; F. Pakdil O. Aydin, Expectations and perceptions in airline services: A analysis usingweighted
SERVQAL scores, „Journal of Air Transport Management” 2007, no. 13, s. 229–237; Catalogue of bestpractice implementation examples, D13 KITE project 2008, http://kiteproject.eu/kite/cms/images/stories/kite/WP5/D13%20-%20Catalogue%20of%20 Bestpractice%20Implementation%20Examples.pdf
[dostêp: 12.11.2012]; M. Carreno, Review of needs of long-distance travellers, Deliverable 4.1 of
ORIGAMI, co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, October 2011.

Przy analizach potrzeb pasa¿erów w kontekœcie infrastruktury liniowej na
plan pierwszy wysuwa siê tu dostêpnoœæ oraz zasiêg przestrzenny, warunkuj¹cy wybór ga³êzi transportu. Czêstotliwoœæ po³¹czeñ oraz odpowiednio
skonstruowany rozk³ad jazdy przyczyniaj¹ siê do poprawy niezawodnoœci danej kombinacji po³¹czeñ.
Jeœli chodzi o punkty transportowe i ich wyposa¿enie, to s¹ one niezwykle
istotnym elementem podró¿y intermodalnej, zw³aszcza na etapie zmiany œrodka transportu z „pierwszej mili” na etap „podró¿y d³ugodystansowej” i potem
„ostatniej mili” oraz w przypadku wykorzystania wiêcej ni¿ jednej ga³êzi transportu w podró¿ach dalekobie¿nych11. G³ówna uwaga zwracana jest tu na dostêp11

Podró¿e d³ugodystansowe s¹ to podró¿e powy¿ej 100 km.
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noœæ punktu dla podró¿nych dokonuj¹cych przesiadki. W badaniach prowadzonych w projekcie PIRATE przeprowadzono ankietê, w ramach której oceniono
wa¿noœæ poszczególnych atrybutów charakteryzuj¹cych punkty transportowe
w 6 krajach europejskich12. Z wniosków uzyskanych z tego badania wynika, ¿e
dla u¿ytkowników najwa¿niejsze s¹ obok dostêpnoœci, bezpieczeñstwo, komfort, odpowiednia informacja oraz efektywnoœæ operacyjna punktów transportowych. Wysoko sklasyfikowano w tym badaniu równie¿ lokalizacjê miejsc parkingowych w bezpoœrednim pobli¿u punktu przesiadkowego.
Wêz³y przesiadkowe o wysokiej jakoœci s¹ konieczne do uzyskania „efektu
sieci”, który umo¿liwia pe³ne wykorzystanie prostej struktury po³¹czeñ z ma³¹
iloœci¹ linii o wysokiej czêstotliwoœci kursowania. Jeœli punkty przesiadkowe nie
funkcjonuj¹ dobrze, pojawi siê du¿y popyt na kursuj¹ce rzadziej, ale bezpoœrednie
linie. Mo¿e to zaowocowaæ bardziej fragmentaryczn¹, skomplikowan¹ i wci¹¿
zmieniaj¹c¹ siê sieci¹, zw³aszcza w miejskim transporcie publicznym obs³uguj¹cym przyleg³e do punktu tereny miasta lub aglomeracji.
Ciekawe wyniki uzyskano w innym projekcie europejskim SWITCH, gdzie
skupiono siê na szerszym ujêciu potrzeb pasa¿erów13. To nowe ujêcie poszerzone zosta³o o psychologiczny i socjologiczny aspekt. Skupiono siê tam na obawach pasa¿erów wystêpuj¹cych podczas podró¿y. Obawy te wynikaj¹ zarówno
z bariery jêzykowej, kulturowej, czy te¿ wykluczenia spo³ecznego bêd¹cego
konsekwencj¹ statusu spo³eczno-ekonomicznego. W analizach tych zidentyfikowano równie¿ fizyczne utrudnienia wystêpuj¹ce w wêz³ach przesiadkowych
przy zmianie œrodka transportu.
W³aœciwe zaprojektowanie potoków ruchu pieszego w terminalach i dostêp
do us³ug oferowanych w danym punkcie transportowym to kolejny wa¿ny
aspekt oceny funkcjonalnoœci wêz³ów transportowych. Zwrócono te¿ uwagê na
takie elementy, jak kamery monitoruj¹ce, czy odpowiedni rodzaj oœwietlenia
podnosz¹cy poczucie bezpieczeñstwa i komfortu.
Podsumowuj¹c, na podstawie przeanalizowanych projektów mo¿na zebraæ
wymagania u¿ytkowników transportu wobec wêz³ów przesiadkowych w cztery
kategorie14:
1. Integracja ga³êziowa – wymagania obejmuj¹ te aspekty wêz³ów przesiadkowych, które integruj¹ i promuj¹ mo¿liwoœci wykorzystania ró¿nych ga³êzi,
zw³aszcza na styku podró¿y d³ugodystansowych i lokalnych. Obejmuj¹ one:
– mo¿liwoœæ wykorzystania w podró¿ach d³ugodystansowych ró¿nych
ga³êzi transportu i zapewnienie odpowiedniej jakoœci podró¿y;

12
13

14

Promoting interchange rationale, accessibility and transfer efficiency, Final Report, PIRATE (2001).
Sustainable Workable Intermodal Transport Choices, Final Report for Publication DELIVERABLE 8,
SWITCH project, 4th Framework Programme, SWITCH 2001, http://www.transport-research.info/Upload/Documents/200310/switch.pdf [dostêp: 21.11.2012].
M. Carreno, Review of needs..., s. 7–8.
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– mo¿liwoœæ wykorzystania publicznego transportu w celu dotarcia do
i z punktu transportowego;
– bezpoœredni dostêp do sieci drogowej o g³ównym znaczeniu (np. autostrady);
– oferta parkingowa w pobli¿u wêz³a;
– us³ugi taxi;
– drogi rowerowe prowadz¹ce do i z punktu transportowego;
– wyposa¿enie parkingów w stojaki rowerowe.
2. Us³ugi pasa¿erskie wspieraj¹ce intermodalnoœæ – czêsto us³ugi dodatkowe, oferowane w punktach przesiadkowych, u³atwiaj¹ce i wspomagaj¹ce proces przemieszczania, wspieraj¹ rozwój po³¹czeñ intermodalnych. Do tych us³ug nale¿¹ miêdzy innymi dzia³ania wspieraj¹ce:
– krótki czas transferu pomiêdzy œrodkami transportu podró¿y d³ugodystansowych;
– wyczerpuj¹c¹ informacjê na temat czasu odjazdów i przyjazdów oraz dalszych po³¹czeñ;
– krótki czas oczekiwania i sprawn¹ obs³ugê w punktach kontroli, zakupu
biletów;
– system biletowy obejmuj¹cy bilety zintegrowane oraz ³atwy sposób nabycia, np. automaty biletowe;
– przewóz baga¿u w systemie intermodalnym (bez potrzeby odbierania i nadawania baga¿u na poszczególne œrodki transportu).
3. U¿ytkowe i architektoniczne aspekty wêz³a przesiadkowego – w przypadku stacji
kolejowych, portów lotniczych i morskich elementy architektoniczne i przestrzenne maj¹ du¿e znaczenie w zapewnieniu u³atwieñ w podró¿y. Bierze siê
tu pod uwagê nastêpuj¹ce aspekty:
– odleg³oœæ miêdzy lokalizacj¹ kolejnych œrodków transportu, np. peronami,
nabrze¿ami czy bramkami przy podró¿ach lotniczych;
– odleg³oœæ miêdzy œrodkiem transportu a terminalem i oferowanymi tam
us³ugami;
– bariery dla osób starszych i niepe³nosprawnych;
– dobre oznakowanie w terminalu;
– poczucie komfortu i bezpieczeñstwa (w³aœciwe oœwietlenie, czystoœæ, informacja).
4. Dodatkowe us³ugi poprawiaj¹ce komfort podró¿owania:
– warunki oczekiwania;
– mo¿liwoœæ pozostawienia baga¿u, np. w szyfrowych szafkach baga¿owych;
– us³ugi handlowe, us³ugi gastronomiczne;
– zamieszczenie informacji lokalizacyjnych wyjœæ z dworca czy po³o¿enia
hoteli.
W tabeli 3 przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wœród 19 operatorów wêz³ów przesiadkowych obs³uguj¹cych przewozy intermodalne w Euro-
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pie. Poproszono ankietowanych o ocenê wa¿noœci (w skali 0-5) danego aspektu
czy us³ugi dla podró¿y d³ugodystansowych, ze szczególnym naciskiem na
transport intermodalny.
Tabela 3. Znaczenie poszczególnych elementów wyposa¿enia wêz³ów transportowych
dla wspierania podró¿y intermodalnych
Przypisana waga
Lp.

Charakterystyka

ga³¹Ÿ transportu

wszystkie
ga³êzie

kolejowy

lotniczy

morski

1

£atwoœæ znalezienia wêz³a

1,5 (15)*

1,4 (12)

1,2 (13)

3,0 (3)

2

Mo¿liwoœæ uzyskania po³¹czeñ d³ugodystansowych ró¿nymi ga³êziami transportu

1,7 (14)

2,4 (7)

1,0 (14)

1,5 (6)

3

£atwe zakupy biletów

1,7 (14)

1,7 (10)

1,8 (11)

1,5 (6)

4

Informacja na temat odjazdów/
przyjazdów i po³¹czeñ

1,8 (13)

1,4 (12)

1,7 (12)

3,5 (2)

5

Mo¿liwoœæ dojazdu z miejsca rozpoczêcia/zakoñczenia podró¿y do/z wêz³a
transportem publicznym

1,9 (12)

1,6 (11)

2,0 (10)

3,0 (3)

6

Poczucie bezpieczeñstwa

1,9 (12)

1,3 (13)

2,2 (9)

3,0 (3)

7

Krótki czas transferu miêdzy œrodkami
transportu

2,0 (11)

2,0 (9)

2,0 (10)

2,0 (5)

8

Krótki czas oczekiwania w punktach
odprawy, zakupu biletów

2,1 (10)

2,3 (8)

2,2 (9)

1,0 (7)

9

Krótki dystans miêdzy miejscem
zakupu biletów i odjazdu/przyjazdu

2,1 (10)

2,4 (7)

1,7 (12)

2,5 (4)

10

Obecnoœæ parkingów

2,3 (9)

1,7 (10)

3,0 (5)

2,5(4)

11

Po³¹czenia z g³ówn¹ sieci¹ drogow¹

2,5 (8)

2,9 (4)

2,5 (8)

1,5 (6)

12

Dostêpnoœæ taxi

2,5 (8)

2,6 (6)

2,2 (9)

3,0 (3)

13

Krótki dystans miêdzy odjazdem/przyjazdem ró¿nych œrodków transportu

2,5 (8)

2,6 (6)

2,5 (8)

2,5 (4)

14

Bariery ³atwego dostêpu do wêz³a

2,6 (7)

1,7 (10)

3,0 (5)

4,5 (1)

15

Mo¿liwoœæ zakupów

2,6 (7)

2,3 (8)

2,8 (6)

3,0 (3)

16

Przyjazne warunki oczekiwania
na po³¹czenia

2,7 (6)

2,7 (5)

2,7 (17)

3,0 (3)

17

Mo¿liwoœæ pozostawienia baga¿u

2,9 (5)

2,3 (8)

3,2 (4)

4,5 (1)

18

Mo¿liwoœæ przewozu baga¿u w systemie
intermodalnym

3,3 (4)

3,6 (2)

2,7 (7)

4,5 (1)

19

Obecnoœæ parkingów rowerowych

3,4 (3)

2,4 (7)

4,5 (2)

3,5 (2)

20

Istnienie dróg rowerowych do i z wêz³a

3,9 (2)

3,9 (1)

4,0 (3)

3,5 (2)

21

Dostêpnoœæ informacji na temat miejsca
docelowego

4,1 (1)

3,4 (3)

4,8 (1)

4,5 (1)

* ( ) – pozycja w rankingu

ród³o: G. Sammer, J. Stark, T. Uhlmann, Guidelines for seamless intermodal interchanges, Deliverable
D14, Project KITE, Vienna 2009, http://kite-project.eu/kite/cms/images/stories/kite/WP5/D14%20-%20
Guidelines%20for%20Seamless%20Intermodal%20Interchanges.pdf [dostêp: 13.11.2012].
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Analizuj¹c tabelê 3 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najistotniejsz¹ kategori¹ jest dostêpnoœæ do informacji. Zosta³a ona sklasyfikowana na pierwszym miejscu, zarówno
jeœli chodzi o wszystkie ga³êzie transportu, jak i w indywidualnych ga³êziach.
Innym aspektem, do którego przywi¹zywano du¿¹ wagê, jest mo¿liwoœæ bezpiecznego pozostawienia baga¿u w punkcie przesiadkowym oraz sposobnoœæ
nadania baga¿u bezpoœrednio do miejsca celu podró¿y. Pozosta³e kategorie
zajê³y w poszczególnych ga³êziach ró¿ne pozycje. Du¿¹ wagê przyk³adano do
dostêpnoœci punktów transportowych czy mo¿liwoœci wykorzystania taxi lub
œrodków transportu publicznego. Istotny by³ te¿ stopieñ po³¹czenia z g³ówn¹
sieci¹ drogow¹.
3.2. Wymagania zg³aszane w obszarze dostêpu do informacji
Drugim kluczowym elementem wspieraj¹cym podró¿e intermodalne jest
dostêpnoœæ do informacji na temat poszczególnych elementów i etapów podró¿y. Zintegrowana i w czasie rzeczywistym dostêpna informacja jest postrzegana
jako czynnik promuj¹cy rozwój przewozów intermodalnych. Istotne jest tu wykorzystanie narzêdzi informatycznych i telematycznych w dostarczaniu wymaganych informacji. Prowadzone badania klasyfikuj¹ potrzeby podró¿nych
w tym zakresie w nastêpuj¹ce kategorie15:
– informacja na temat rozk³adów jazdy, op³at, przepisów, dostêpna w ró¿nych
jêzykach;
– dostêp do informacji na ró¿nych etapach podró¿y;
– wsparcie w planowaniu podró¿y;
– dostêpnoœæ informacji w czasie rzeczywistym w trakcie odbywanej podró¿y,
informacje o opóŸnieniach, przeszkodach w ruchu;
– dostarczanie wiadomoœci o utrudnieniach w ruchu, wypadkach, robotach;
– dostarczanie spersonalizowanej informacji odnoœnie do odbywanej/planowanej podró¿y.
Wiadomym jest, ¿e potrzeby podró¿nych w zakresie informacji ró¿ni¹ siê
znacz¹co w zale¿noœci od etapu podró¿y. Mo¿na tu wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje informacji16:
1. Informacje na etapie planowania podró¿y, tzw. pre-trip – jest to informacja
potrzebna w miejscu rozpoczêcia podró¿y, w biurze lub w domu podró¿nego;
2. Informacje w punkcie przesiadkowym, tzw. wayside – jest to informacja dostêpna na przystanku autobusowym, stacji kolejowej czy porcie lotniczym/morskim lub te¿ na parkingu czy w innym punkcie transportowym.
W tym przypadku wyró¿nia siê punkt pocz¹tkowy i punkt przesiadkowy.
W punkcie pocz¹tkowym podró¿ny bywa czêœciej i jest obeznany z infor15
16

G. Sammer, J. Stark, T. Uhlmann, Guidelines for seamless..., s. 28.
M. Carreno, Review of needs..., s. 8.
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macj¹, rozk³adem czy usytuowaniem przystanków/peronów, natomiast
punkt przesiadkowy jest mu mniej znany lub zupe³nie obcy i tu jego potrzeby w zakresie informacji nabieraj¹ wiêkszego znaczenia;
3. Informacjê dostêpn¹ w pojeŸdzie, tzw. on-board – jest to informacja dostarczana w trakcie podró¿y w pojeŸdzie.
W tabeli 4 zestawiono rodzaje informacji wymaganych przez pasa¿erów na
poszczególnych etapach podró¿y.
Tabela 4. Rodzaje informacji wymaganych przez pasa¿erów na poszczególnych etapach
podró¿y
Etap planowania podró¿y

Informacja
w punkcie przesiadkowym

Informacja w pojeŸdzie

Mapy z punktami przesiadkowymi

Oznakowanie przejœæ
do punktu odjazdu

Punkty przesiadkowe na trasie

Zintegrowane po³¹czenia
w rozk³adach jazdy

Rozk³ady jazdy

Zmiany i odwo³ania kursów

Najszybsze po³¹czenia z wykoInformacje o odjazdach/przyrzystaniem multimodalnych
jazdach w czasie realnym
planerów podró¿y

Informacje o opóŸnieniach
w czasie realnym

Alternatywne po³¹czenia z wyInformacje o peronach/stanokorzystaniem multimodalnych
wiskach/ bramkach
planerów podró¿y

Podpowiedzi tras w celu unikniêcia utrudnieñ w ruchu

Ca³kowity czas podró¿y

Informacje o opóŸnieniach
w czasie realnym

Wszystkie punkty przesiadkowe w podro¿y

Podpowiedzi tras w celu unikniêcia utrudnieñ w ruchu

Informacja w czasie realnym
o nastêpnych etapach podró¿y

Zestawienie przyjazdów i odjazdów w punktach poœrednich
podró¿y
Czas oczekiwania w punktach
przesiadkowych
Zmiany i odwo³ania kursów
OpóŸnienia podawane w realnym czasie
Podpowiedzi tras w celu unikniêcia utrudnieñ w ruchu
ród³o: J. Grotenhuis, B.W. Wiegmans, P. Rietveld, The desired quality of integrated multimodal travel information in public transport: Customer needs for time and effort savings, „Transport Policy” 2007, no. 14(1),
s. 27–38.
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3.3. Zintegrowane bilety i taryfy jako narzêdzie promuj¹ce podró¿e
intermodalne
Kolejnym elementem istotnym we wspieraniu rozwoju podró¿y intermodalnych s¹ zintegrowane systemy taryf i biletów. Stanowi¹ one bardzo istotny filar,
na którym opiera siê strategia promowania podró¿y intermodalnych17. Jeœli
weŸmie siê pod uwagê, ¿e poszczególne ga³êzie transportu funkcjonuj¹ w odmiennych œrodowiskach i ró¿na jest organizacja procesu przemieszczenia, to widoczne staj¹ siê bariery, które nale¿y przezwyciê¿yæ w tworzeniu intermodalnego ³añcucha w transporcie pasa¿erskim.
Komisja Europejska ju¿ w swojej Bia³ej Ksiêdze z 2001 r. uzna³a zintegrowany system biletów za jedno z trzech priorytetowych dzia³añ s³u¿¹cych zintegrowaniu pasa¿erskich przewozów d³ugodystansowych. Podró¿ny wybieraj¹c siê
w podró¿, napotyka na swojej drodze ró¿nych operatorów, ró¿ne systemy taryfowe oraz dodatkowe op³aty, co przyczynia siê do wy¿szych kosztów przemieszczenia, zarówno jeœli chodzi o czas, jak i pieni¹dze.
Naukowcy pracuj¹cy nad projektem LINK podkreœlaj¹, ¿e integracja taryf
i biletów jest czynnikiem sprzyjaj¹cym intermodalnej podró¿y. U³atwiony zakup biletów, jedna rezerwacja, mo¿liwoœæ przedp³acenia zakupu biletu przy
u¿yciu Internetu lub telefonu komórkowego, bêdzie istotnym elementem promuj¹cym ten rodzaj przewozów. Dotyczy to nie tylko przewozów na obszarach
miejskich czy podró¿y regionalnych, ale ma równie¿ zastosowanie w przejazdach dalekobie¿nych. Mo¿na wyró¿niæ dwa obszary oddzia³ywania, na które
wp³yw ma wprowadzenie zintegrowanego biletu18:
1. Umo¿liwi pasa¿erom korzystaj¹cym z transportu publicznego bardziej efektywne u¿ytkowanie sieci. Wynika to st¹d, ¿e nie s¹ oni podporz¹dkowani
jednej ga³êzi czy jednemu operatorowi, ale dziêki jednemu biletowi mog¹
bez przeszkód zmieniaæ œrodki transportu. Przyczynia siê to przede wszystkim do skrócenia czasu podró¿y i poprawy komfortu;
2. Opcja podró¿y przy wykorzystaniu ró¿nych ga³êzi i œrodków transportu
przy u¿yciu jednego biletu bêdzie istotnym bodŸcem, pozwalaj¹cym zmieniæ
strukturê przewozów w transporcie prywatnym i publicznym.
3.4. Potrzeby w zakresie przewozu baga¿u istotne w przewozach
intermodalnych
W podró¿ach na d³ugie dystanse u¿ytkownicy transportu najczêœciej podró¿uj¹ z baga¿em, dlatego te¿ kwestia bezpieczeñstwa, pewnoœci w zakresie przewozu baga¿u staje siê tu jednym z kluczowych zagadnieñ. W ramach projektu
17

18

Towards Passenger Intermodality in the EU, Report 2: Analysis of the National Inventories on Passenger Intermodality, http://www.ils-forschung.de/down/towards-pass-2.pdf [dostêp: 20.11.2012].
Sustainable Workable Intermodal Transport Choices..., s. 22.
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Euro-TraCS stwierdzono miêdzy innymi, ¿e g³ówne oczekiwania podró¿nych
w zakresie baga¿u sprowadzaj¹ siê do tego, aby baga¿ przyby³ na miejsce przeznaczania bezpiecznie wraz z podró¿nym. Istotne s¹ te¿ procedury odprawy
baga¿u na lotnisku czy w porcie. Najczêstszym postulatem u¿ytkowników jest
tu ³atwoœæ i szybkoœæ odprawy baga¿u19. W przypadku podró¿y intermodalnych
mo¿liwoœæ bezpoœredniego nadania baga¿u do miejsca docelowego jest równie¿
istotnym postulatem przewozowym. Wszelkie udogodnienia w terminalach
s³u¿¹ce przemieszczaniu baga¿u spotykaj¹ siê z ¿yczliwym przyjêciem podró¿nych i zachêcaj¹ do korzystania z ró¿nych ga³êzi transportu.
3.5. Promowanie intermodalnoœci wœród pasa¿erów i inne
wymagania zg³aszane przez podró¿nych
W projekcie ORIGAMI zwrócono uwagê na koniecznoœæ promowania przewozów intermodalnych. Pozwoli to na utwierdzenie u¿ytkownika w s³usznoœci
podejmowanych decyzji, jeœli chodzi o konkurencyjnoœæ intermodalnych przewozów w porównaniu do d³ugodystansowych przejazdów samochodem prywatnym. Aby przekonaæ podró¿nego do korzystania z takich us³ug, musi on byæ
przede wszystkim poinformowany o istnieniu zintegrowanego biletu i u³atwieniach w podró¿y z tym zwi¹zanych, szczegó³ach dotycz¹cych planowania podró¿y i u³atwieñ istniej¹cych w punktach przesiadkowych, dotycz¹cych samego
podró¿nego i jego baga¿u. Precyzyjna informacja na temat, jak i czym dotrzeæ
do/z terminala (transport publiczny, taxi), znacznie u³atwi podejmowanie decyzji co do wyboru formy transportu.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e odpowiedniej jakoœci infrastruktura liniowa, dobrze
wyposa¿one, zapewniaj¹ce odpowiednio komfortowe warunki oczekiwania na
po³¹czenia wêz³y przesiadkowe – to kluczowe elementy wspieraj¹ce rozwój
po³¹czeñ intermodalnych. Zintegrowane taryfy i bilety oraz u³atwienia proceduralne czy dostêp do informacji na wszystkich etapach podró¿y to czynniki
wpieraj¹ce ten rozwój. Dodatkowo w projektach na temat podró¿y intermodalnych zwraca siê uwagê na istotn¹ rolê marketingu. Okreœlono j¹ w projekcie
KITE jako kluczow¹ dla zredukowania psychologicznych barier zwi¹zanych
z koniecznoœci¹ ³¹czenia kilku œrodków transportu w podró¿ach intermodalnych. Pokazywanie u¿ytkownikom korzyœci z tego rodzaju podró¿y, porównanie do przewozów unimodalnych, podnosi wskaŸnik satysfakcji, bêd¹cy miar¹
efektywnoœci transportu dla podró¿nego oraz pobudza popyt wœród potencjalnych u¿ytkowników.

19

User needs and quantitative market requirements for multimodal baggage transport, D 42: FINAL
REPORT, Project Eurotracs European Traveller Care Services, Frankfurt 1998, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/telematics/docs/tap_transport/eurotracs_d4.2.pdf [dostêp: 21.11.2012], s. 18.
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Obok wy¿ej wymienionych wymagañ, w analizach wymienia siê jeszcze
inne, zwi¹zane z komfortem podró¿y i bezpieczeñstwem, czasem podró¿y, dostêpnoœci¹ czy wreszcie kosztami zwi¹zanymi z transportem20. Dla podró¿uj¹cego istotne s¹ warunki oczekiwania na œrodek transportu czy podró¿y.
Ochrona przed niedogodnoœciami atmosferycznymi czy zapewnienie miejsc
siedz¹cych w poczekalniach/na przystankach oraz czystoœæ w terminalach i œrodkach transportu s¹ istotnym elementem przemawiaj¹cym za wyborem danej
opcji przewozu.
Jeœli weŸmie siê pod uwagê czas podró¿y, to u¿ytkownika interesuje ³¹czny
czas, jaki spêdza on w drodze. Dlatego te¿ istotne jest, w jakim stopniu sieæ,
z której korzysta, jest wzajemnie zintegrowana, jaka jest dostêpnoœæ wêz³ów
przesiadkowych i ich po³¹czenie z miejscami pocz¹tkowymi i koñcowymi podró¿y. Wreszcie decyduj¹cym czynnikiem s¹ koszty transportu, mo¿liwe rabaty
czy dodatkowe op³aty zwi¹zane z korzystaniem z transportu intermodalnego
w porównaniu z unimodalnym. To wszystko bêdzie wspiera³o lub os³abia³o decyzjê u¿ytkownika skorzystania z mo¿liwoœci ³¹czenia ró¿nych ga³êzi transportu
w jedn¹ podró¿.

4. Charakterystyka wymagañ u¿ytkowników transportu intermodalnego i unimodalnego w podró¿ach d³ugodystansowych
Na wstêpie tego podrozdzia³u nale¿y zaznaczyæ, ¿e z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e potrzeby u¿ytkowników transportu ró¿ni¹ siê znacz¹co w przypadku podró¿y intermodalnych, gdzie nale¿y jednoczeœnie uwzglêdniæ potrzeby podró¿uj¹cego zg³aszane w stosunku do dwóch lub wiêcej rodzajów
transportu, oraz podró¿y jednym œrodkiem transportu.
Prowadzonych by³o szereg badañ nad potrzebami u¿ytkowników transportu
lotniczego. W tabeli 5 przedstawiono sumaryczne zebranie wymagañ zg³aszanych przez podró¿nych, zarówno jeœli chodzi o us³ugi naziemne w terminalach
lotniczych, jak i potrzeby zg³aszane w zakresie pokonywania przestrzeni.
W analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika, ¿e w zakresie us³ug terminali naziemnych najwiêksze znaczenie ma efektywnoœæ obs³ugi w biurach i agencjach obs³ugi pasa¿erów. Równie¿ wysoko sklasyfikowano uprzejmoœæ personelu i gotowoœæ do rozwi¹zywania niestandardowych problemów. Dostêp do
informacji oraz jasne procedury to kolejne istotne wymagania podró¿nych. Jeœli
natomiast spojrzeæ na wymagania zg³aszane w trakcie realizacji us³ugi przewozu, to czystoœæ i wygoda œrodków transportu by³y ocenione jako istotne z punktu widzenia pasa¿era.
20

Patrz szerzej: Interconnections between short and long-distance travel networks: structure of interface and
existing indicators, CLOSER 2010, http://www.closer-project.eu/file/deliverable-d3-1/(21.11.2012).
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Tabela 5. Potrzeby u¿ytkowników transportu lotniczego
Potrzeby w zakresie us³ug
naziemnych (terminal)

Pozycja
w rankingu

Us³ugi pokonywania przestrzeni
(w powietrzu, na pok³adzie)

Pozycja
w rankingu

Efektywnoœæ us³ug agentów/
biur podró¿y

4.505

Czyste i przyjazne pok³ady
samolotów

4.564

Poziom obs³ugi w agencjach
podró¿y

4.503

Dobrze wyposa¿ona kabina pilotów

4.500

Gotowoœæ agentów do rozwi¹zywania specyficznych problemów zwi¹zanych z podró¿¹

4.476

Zdolnoœæ za³ogi do rozwi¹zywania
niespodziewanych sytuacji

4.499

Uprzejmoœæ personelu dokonuj¹cego rezerwacji

4.44

Wygoda miejsc siedz¹cych

4.485

Przewóz baga¿u

4.437

Uprzejmoœæ personelu pok³adowego

4.459

Efektywnoœæ us³ug w zakresie
rezerwacji

4.432

Procedury prezentacji zachowañ
w sytuacji zagro¿enia

4.415

Gotowoœæ agentów podró¿y
do uwzglêdniania reklamacji
podró¿nych

4.414

Gotowoœæ personelu pok³adowego
do uwzglêdniania reklamacji podró¿nych

4.383

Wygoda procedur zakupu
biletów i odprawy

4.390

Kontrola zapinania pasów bezpieczeñstwa

4.332

Wygodny, dostosowany
do potrzeb rozk³ad lotów

4.317

Zachowanie personelu pok³adowego

4.322

Jasne procedury

4.325

Jasne i wyczerpuj¹ce komunikaty
kabinowe

4.277

Aktywnoœæ personelu portu

4.319

Wygl¹@ personelu pok³adowego

4.245

Oznakowanie terminali

4.318

Forma informacji przekazywanych
przez personel pok³adowy

4.228

Zdolnoœæ personelu do zaspokojenia niestandardowych
potrzeb podró¿nych

4.296

Program i materia³y urozmaicaj¹ce
czas podczas lotu

3.955

Informacje na temat lotów

4.286

Poczêstunek podczas lotu

3.913

Mo¿liwoœæ telefonicznego
za³atwienia spraw z personelem obs³ugi portu

4.245

Szybkoœæ i sprawnoœæ obs³ugi
pasa¿erów podczas lotu

3.859

Nowoczesnoœæ wyposa¿enia
portu

4.214

Wygl¹d personelu

4.144

ród³o: F.Y Chen, Y.H. Chang, Examining service quality from a process perspective, „Journal of Air
Transport Management” 2005, no. 11, s. 79–87.

Równie¿ inne badania prowadzone w tym obszarze wskazuj¹ na wysokie
miejsce w rankingu sprawnoœci obs³ugi przy rezerwacji i zakupie biletów w biurach i agencjach podró¿y, uprzejmoœci i profesjonalizmu personelu pok³adowego oraz szybkoœci i ³atwoœci odprawy paszportowej i baga¿owej w terminalu.
Zagadnienie punktualnoœci przylotów i odlotów oraz wygody zarówno na
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pok³adach samolotów, jak i w miejscach oczekiwania zajmuj¹ jedno z pierwszych miejsc w prowadzonych rankingach21.
W przypadku transportu kolejowego w prowadzonym badaniu nie zidentyfikowano specyficznych potrzeb u¿ytkowników, charakterystycznych tylko
w podró¿ach d³ugodystansowych. Wymagania u¿ytkowników transportu kolejowego bez wzglêdu na zasiêg podró¿y sklasyfikowano w 13 kategorii. Poszczególne grupy mo¿na na podstawie prowadzonych badañ przedstawiæ nastêpuj¹co22:
1. dostêpnoœæ – okreœlenie, jaki fizyczny zasiêg mo¿na obj¹æ podró¿¹, dostêp
do informacji, pokonanie fizycznych barier na stacjach i w poci¹gach;
2. komfort – zaspokojenie podró¿nych w zakresie wygody podczas odbywanej
podró¿y (zarówno na stacji kolejowej, jak i w poci¹gu);
3. koszt i czas podró¿y;
4. obs³uga pasa¿erów – wsparcie pomoc¹ pasa¿erów w trakcie ca³ej podró¿y,
poczynaj¹c od zakupu biletu po dotarcie do miejsca docelowego;
5. ca³kowity wysi³ek niezbêdny do zrealizowania podró¿y – poczynaj¹c od fazy
planowania, poprzez przemieszczenie, na trasie ca³ej podró¿y koñcz¹c;
6. bezpieczeñstwo i ochrona w trakcie podró¿y – dotyczy to zarówno samego
podró¿uj¹cego, jak i jego baga¿u. Bierze siê pod uwagê ryzyko wypadku, ale
równie¿ poczucie bezpieczeñstwa w trakcie przemieszczenia, kradzie¿y czy
niestosownego zachowania wspó³podró¿uj¹cych;
7. Punktualnoœæ i pewnoœæ podró¿y – przede wszystkim brany jest tu pod uwagê czas odjazdów i przyjazdów w odniesieniu do rozk³adów jazdy.
W przypadku us³ug autobusowych brana jest pod uwagê przede wszystkim
charakterystyka tras, co prowadzi do oceny mo¿liwoœci dotarcia do miejsc przeznaczenia. Uwzglêdnia siê tu czêstotliwoœæ przewozów, rozk³ady jazdy (czy odpowiadaj¹ potrzebom podró¿nych) oraz komfort podró¿y i oczekiwania na
przystankach i dworcach. Koszty transportu i czas to kolejne kategorie wymagañ podró¿uj¹cych. Równie¿ informacja, dostêp do niej i jej kompleksowoœæ ma
istotne znaczenie dla u¿ytkownika.
Natomiast w transporcie morskim zidentyfikowano szeœæ czynników, które
zosta³y uznane za g³ówne w przypadku u¿ytkowników us³ug promowych. Nale¿¹ do nich: informacja, poziom us³ug, bezpieczeñstwo i ochrona, czystoœæ, wyposa¿enie terminali i promów oraz miejsca parkingowe w portach.
Jak widaæ z tego krótkiego przegl¹du wymagañ stawianych przez u¿ytkowników poszczególnym ga³êziom transportu w sferze przewozów unimodalnych,
zupe³nie inaczej rozk³ada siê uwaga podró¿uj¹cych ni¿ w przewozach inter-

21

22

Szersze omówienie badañ mo¿na znaleŸæ w: F. Pakdil, O. Aydin, Expectations and perceptions in airline services: A analysis using weighted SERVQAL scores, „Journal of Air Transport Management”
2007, no. 13, s. 229–237.
Szczegó³owa analiza potrzeb przeprowadzona zosta³a w: M. Carreno, Review of needs..., s. 19–22.
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modalnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e potrzeby w obu przypadkach s¹ podobne,
jednak inaczej roz³o¿ona jest uwaga co do znaczenia poszczególnych wymagañ
w kontekœcie ca³ej podró¿y w relacji drzwi-drzwi.

5. Podsumowanie
W ostatnich latach zaobserwowaæ mo¿na wzrost udzia³u d³ugodystansowych podró¿y pasa¿erskich w Unii Europejskiej. To nie jedyny, ale istotny czynnik wskazuj¹cy na du¿e znaczenie poprawy miêdzyga³êziowej efektywnoœci
przewozów. Niedostateczny stan powi¹zañ miêdzy poszczególnymi ga³êziami
transportu oraz sieciami transportowymi wp³ywa negatywnie na realizacjê celów integracyjnych ugrupowania europejskiego. Na podstawie przeprowadzonej krótkiej analizy potrzeb u¿ytkowników transportu w zakresie podró¿y intermodalnych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wymagania zg³aszane przez u¿ytkowników
transportu w kierunku podró¿y intermodalnych, zw³aszcza tych gdzie zaanga¿owane s¹ ró¿ne ga³êzie transportu, znacznie ró¿ni¹ siê od potrzeb ukierunkowanych na podró¿e unimodalne.
Zignorowanie koniecznoœci tworzenia po³¹czeñ wewn¹trzga³êziowych i miêdzyga³êziowych pasa¿erskich systemów transportowych mo¿e wp³ywaæ miêdzy innymi na dostêpnoœæ transportow¹. Braki w dostêpnoœci bêd¹ natomiast
mia³y negatywny wp³yw na gospodarkê i spójnoœæ spo³eczn¹, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie UE. St¹d nale¿y rozwijaæ tê formê przewozów pasa¿erskich przy uwzglêdnieniu potrzeb i wymagañ zg³aszanych przez
podró¿uj¹cych w tym zakresie. Spe³nienie tych wymagañ zachêci u¿ytkowników do korzystania z tego rodzaju podró¿y, a to z kolei poprawi efektywnoœæ
ca³ego systemu transportowego, zarówno w zakresie œrodowiskowym, spo³ecznym, jak i ekonomicznym.
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NEEDS OF USERS IN INTEGRATED
LONG-DISTANCE PASSENGER TRANSPORT
(Summary)
Nowadays, everyone knows that improving the integration of intermodal transport
is essential to make better use of existing transport infrastructure, reduce congestion and
improve transport environmental relationships and overall quality of transport, thereby
increasing the opportunities for social mobility and the impact on passengers’ choices.
Transport users need a system that gives them the best opportunities to move or carry
the door-to-door relationship, regardless of whether it will provide a single means of
transport (mainly cars) and a consistent chains of different means of transport. Every
change and every reloading takes extra time and results in higher costs. Integrating internal transport system is increasing the coherence of technological, organizational, and informational measures for use in the transport chain. It is crucial to take account of the
needs and requirements of the process of transport users. This article aims to identify the
needs of transport users in terms of intermodal travel and compare these requirements to
the expectations of travellers using only one mode of transport.
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1. Wprowadzenie
Wymagania w odniesieniu do zintegrowanych przewozów pasa¿erskich rozpatrywaæ mo¿na zarówno w aspekcie potrzeb u¿ytkowników transportu, jak
i mo¿liwoœci oraz ograniczeñ systemu transportowego. Celem artyku³u jest
wskazanie, jak postrzegana jest integracja w transporcie z punktu widzenia wymagañ systemowych. Wskazaæ mo¿na na dwa aspekty tych wymagañ:
– wszechstronne informacje (natê¿enie ruchu, rozk³ady jazdy, informacja
o pogodzie, wypadkach, awariach, kolejnych po³¹czeniach i wêz³ach komunikacyjnych, z uwzglêdnieniem zaktualizowanych rozk³adów kolejnych œrodków transportu itp.), dynamicznie powi¹zane z incydentami na trasie oraz
ruchem pojazdów i umo¿liwiaj¹ce oszacowanie bie¿¹cego czasu podró¿y;
– wysoki poziom technologiczny umo¿liwiaj¹cy zastosowanie nowoczesnych
aplikacji informatycznych, standaryzacjê w zakresie przekazu informacji
oraz rozwój systemów komunikowania siê w relacjach: pojazd – pojazd, pojazd – infrastruktura transportowa, infrastruktura – infrastruktura.
Wymagania systemowe nale¿y badaæ w powi¹zaniu z poszczególnymi etapami podró¿y intermodalnej (schemat podro¿y intermodalnej przedstawiono we
wstêpie do niniejszych Zeszytów):
– odcinek dowozowo-odwozowy, czyli podró¿ krótkiego zasiêgu, która dotyczy dojazdu z miejsca Ÿród³owego do miejsca rozpoczêcia g³ównego odcinka
podró¿y d³ugiego zasiêgu oraz dojazdu z miejsca koñcowego podró¿y
d³ugiego zasiêgu do miejsca docelowego;
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– terminal lub wêze³ przesiadkowy, w którym podró¿ny rozpoczyna i koñczy
g³ówny odcinek podró¿y (dworce kolejowe i autobusowe, porty lotnicze
i morskie i inne terminale transportowe);
– g³ówny odcinek podró¿y dotycz¹cy podró¿y d³ugiego zasiêgu z wykorzystaniem transportu drogowego (autobus, samochód), lotniczego lub morskiego
(najczêœciej przyjmuje siê za podró¿ d³ugiego zasiêgu odleg³oœæ przekraczaj¹c¹ 100 km).
W kolejnych czêœciach artyku³u przedstawiono specyfikê wymagañ w poszczególnych etapach podró¿y, a nastêpnie wskazano na potencjalne rozwi¹zania sprzyjaj¹ce niwelowaniu krytycznych obszarów w zakresie integracji miêdzyga³êziowej.

2. Specyfika etapu dowozowo-odwozowego podró¿y intermodalnej
Wymagania systemowe zwi¹zane z etapem dowozowym i odwozowym obejmuj¹ wszystkie elementy infrastruktury transportowej oraz infrastruktury informacyjnej, a dotycz¹ zarówno cech technicznych, jak i organizacyjnych
wp³ywaj¹cych na jakoœæ powi¹zañ, czyli:
– cech infrastruktury lokalnej powi¹zanej z punktami przesiadkowymi,
– œwiadczenia us³ug transportowych lokalnych pod k¹tem obs³ugi intermodalnych podró¿y d³ugodystansowych.
Jak podkreœlono w Komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r.1, mo¿na wiele
dokonaæ w zakresie zintegrowania ró¿nych ga³êzi transportu, aby podró¿ by³a
sprawniejsza, a pasa¿erowie nie tracili zbyt wiele czasu i wysi³ku na przesiadki.
Pasa¿erowie podró¿uj¹cy na d³ugich dystansach po dotarciu do celu s¹ zmuszeni korzystaæ z us³ug transportu lokalnego, którego funkcjonowania nie znaj¹.
Dostêpnoœæ stacji multimodalnych, na których pasa¿erowie mog¹ z ³atwoœci¹
zmieniæ œrodek transportu, szybko uzyskaæ potrzebne informacje o dalszych
etapach podró¿y oraz czuæ siê bezpiecznie, pewnie i komfortowo spowoduje
znacz¹c¹ oszczêdnoœæ czasu, dziêki czemu transport publiczny mo¿e staæ siê
bardziej atrakcyjny.
Wyniki projektów badawczych zajmuj¹cych siê analiz¹ roli powi¹zañ lokalnych w podró¿ach d³ugodystansowych (np. INTERCONNECT czy CLOSER2)
wskazuj¹ na nastêpuj¹ce wymagania dotycz¹ce odcinka lokalnego:
– rozwi¹zanie problemu niedostatecznego rozwoju infrastruktury miêdzy
punktem rozpoczêcia podró¿y (lub zakoñczenia) a wêz³em transportowym,
1

2

A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system, European Commission 2009, COM (2009) 279 (final) of 17 June 2009), s. 17.
Projekt INTERCONNECT – INTERCONNECTion between short and long-distance transport networks,
http://www.interconnect-project.eu/; Projekt CLOSER – Connecting long and short distance networks
for efficient transport: http://www.closer-project.eu/ [dostêp: 18.11.2012].

Wymagania systemowe w zakresie zintegrowanych przewozów pasa¿erskich

95

w którym rozpoczyna siê (lub koñczy) podró¿ d³ugodystansowa, czyli potrzeby modernizacji lub budowy nowych odcinków drogowych, kolejowych
lokalnych, rowerowych, itp.;
– usprawnienia w zakresie organizacji lokalnych us³ug transportowych (co
mo¿e byæ zwykle zrealizowane bez udzia³u inwestycji infrastrukturalnych).
Nale¿y dodaæ, ¿e czêsto usprawnienia na tym odcinku podró¿y multimodalnej zwi¹zane s¹ z czynnikami strategicznymi, które wp³ywaj¹ na poprawê
konkurencyjnoœci lokalnego i krajowego systemu transportowego, a poprzez to
równie¿ miasta czy regionu.
Poprawa dostêpnoœci informacyjnej warunkuje w du¿ej mierze odpowiednie
korzystanie z okreœlonych us³ug transportowych, np. istniej¹ce po³¹czenia autobusowe czy kolejowe do portu lotniczego nie s¹ wykorzystywane, jeœli podró¿ni
nie znaj¹ tej oferty, a nawet nie s¹ œwiadomi, gdzie takie informacje mo¿na uzyskaæ (dotycz¹ce tras, rozk³adów jazdy oraz cen). Równie¿ w przypadku korzystania z samochodu prywatnego dostêp do informacji wp³ywa na jakoœæ podró¿owania, np. w du¿ych portach lotniczych czy wêz³ach transportowych
(parkingi, dostêpnoœæ i ceny). Tymczasem informacja dla pasa¿erów w czasie
rzeczywistym (np. autobus, metro, kolej) istnieje dotychczas jedynie w kilku
miastach i obszarach pozamiejskich w Europie i na œwiecie, zarówno w formie
prototypów, jak i w pe³ni dzia³aj¹cych systemów operacyjnych. Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e dostêp do informacji jest szczególnie istotny w przypadku osób niepe³nosprawnych o ograniczonej mobilnoœci.
W zakresie infrastruktury drogowej zwykle po³¹czenia infrastrukturalne istniej¹, natomiast czêsto s¹ niedostosowane do istniej¹cych warunków czy te¿
rozwoju wêz³a komunikacyjnego, np. w warunkach kongestii w godzinach
szczytu czy zatorów na drogach prowadz¹cych do portów lotniczych (co stwarza zagro¿enie niepunktualnego dotarcia na lotnisko). Niedostosowanie infrastruktury dotyczy równie¿ transportu autobusowego, gdzie bezpieczne i wygodne przystanki s¹ równie¿ istotn¹ potrzeb¹ systemow¹.
Sieæ transportu kolejowego w Europie zosta³a zbudowana g³ównie w XIX w.,
podczas gdy porty lotnicze budowano 100 lat póŸniej. Po³¹czenia kolejowe z portami lotniczymi pojawi³y siê w latach 70. XX w., a rozpowszechni³y w ostatnich
20 latach. Infrastruktura kolejowa jest kosztoch³onna, a nowe inwestycje s¹
op³acalne tylko przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ruchu. Dlatego
wci¹¿ wiele regionalnych portów lotniczych i innych wêz³ów transportowych
nie jest po³¹czonych z zapleczem poprzez linie kolejowe.
Nowe zachowania komunikacyjne ludnoœci, rosn¹ce znaczenie przemieszczeñ z wykorzystaniem rowerów sprawia, ¿e równie¿ w odniesieniu do
powi¹zañ z transportem d³ugodystansowym ten sposób przemieszczania mo¿e
odgrywaæ pewn¹ rolê. Wymagania systemowe dotycz¹ œcie¿ek rowerowych do
portów lotniczych, dworców kolejowych czy portów morskich oraz tanich i bezpiecznych parkingów rowerowych. Z punktu widzenia infrastruktury w mia-
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stach znaczenie mog¹ mieæ przemieszczenia piesze i wówczas wszelkie u³atwienia dotycz¹ce tras i przejœæ dla pieszych, a równie¿ odpowiedniej informacji (w
tym oznaczenia i sygnalizacje sprzyjaj¹ce przyjaznemu przemieszczaniu oraz
bezpieczeñstwu).
W tabeli 1 zestawiono wymagania systemowe oraz obszary krytyczne, w których wci¹¿ mamy do czynienia ze znacz¹cymi przeszkodami dla intermodalnych rozwi¹zañ.
Tabela 1. Wymagania systemowe oraz obszary krytyczne w zakresie odcinka dowozowo-odwozowego d³ugodystansowej podró¿y intermodalnej
Ga³¹Ÿ transportu

Wymagania systemowe

Efektywne po³¹czenia z wêz³em komunikacyjnym
Transport drogowy
(samochody osobowe) Ograniczenie kongestii i czasu podró¿y
Transport
autobusowy

Transport
kolejowy

Ruch rowerowy
i pieszy

Obszary krytyczne
Ö
ÖÖÖ

Bezkolizyjne warunki ruchu, ograniczenie czasu
dostêpu do wêz³a komunikacyjnego

ÖÖÖ

Bezpieczne i wygodne przystanki

Ö

Potrzeby informacyjne: informacja kolejowa dostêpna
przez Internet, z uwzglêdnieniem informacji o cenie ÖÖÖ
i warunkach podró¿y
Wzmocnienie powi¹zañ stacji kolejowych z innymi
ga³êziami transportu

ÖÖ

Efektywne powi¹zania z terminalami poprzez trasy
rowerowe i piesze

ÖÖ

Informacja (oznaczenia, sygnalizacja itp.)

Ö

Ö–ÖÖÖ – skala znaczenia obszarów krytycznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. Enei, M. B¹k, A. Baird, B. Matthews, O. Schnell,
Analysis of System Requirements for Co- and Intermodality in Long-Distance Passenger Travel, Deliverable
4.2 of ORIGAMI, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, July 2011.

W sektorze drogowym zdecydowanie priorytetowym celem jest ograniczenie kongestii na odcinkach podró¿y do/z wêz³ów komunikacyjnych. Dotyczy to
zarówno motoryzacji indywidualnej, jak i us³ug autobusowych wraz z priorytetowym traktowaniem przemieszczeñ za pomoc¹ tej ga³êzi (np. wytyczanie specjalnych pasów dla autobusów). W zakresie transportu kolejowego zwykle infrastruktura istnieje, choæ czêsto wymaga modernizacji. Natomiast niezwykle
istotnym, przy czym mniej kosztownym obszarem od budowania nowych linii
kolejowych jest dostêpnoœæ informacyjna us³ug kolejowych w aspekcie powi¹zania tych us³ug z podró¿¹ d³ugodystansow¹. Wreszcie w œwietle zrównowa¿onego rozwoju transportu w wielu krajach europejskich coraz czêœciej rowery
wykorzystywane s¹ jako regularny œrodek transportu, równie¿ na odcinku dojazdowym do wêz³a komunikacyjnego, gdzie pasa¿er rozpoczyna podró¿ na d³ugi
dystans. Znaczenia nabieraj¹ wiêc równie¿ trasy specjalnie wytyczone dla rowe-
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rów, ³¹cz¹ce z terminalami pasa¿erskimi (porty lotnicze, morskie, dworce kolejowe).

2. Specyfika etapu przesiadkowego podró¿y d³ugodystansowej
W przypadku multimodalnej podró¿y pasa¿erskiej wêz³y przesiadkowe stanowi¹ filar procesu przemieszczenia. To w³aœnie sprawne funkcjonowanie terminali zapewniæ mo¿e rzeczywist¹ integracjê miêdzyga³êziow¹. Wymagania systemowe zwi¹zane z wêz³ami przesiadkowymi dotycz¹ odpowiednio
zaprojektowanej infrastruktury odpowiadaj¹cej potrzebom operatorów transportu i us³ugodawców pozatransportowych, a równie¿ u¿ytkownikom transportu. Do przyk³adowych rozwi¹zañ infrastrukturalnych sprzyjaj¹cych intermodalnym podró¿om zaliczyæ mo¿na:
– architektoniczne projektowanie wêz³ów tak, by odcinki konieczne do przejœcia pieszo by³y mo¿liwie najkrótsze,
– schody ruchome i windy sprzyjaj¹ce wygodzie i szybkoœci przemieszczania,
– projekt techniczny obiektu umo¿liwiaj¹cy dobr¹ widocznoœæ (perony, wejœcia i wyjœcia), sprzyjaj¹c¹ orientacji i bezpieczeñstwu,
– dobr¹ dostêpnoœæ dla pasa¿erów niepe³nosprawnych i osób starszych,
– naturalne i sztuczne œwiat³o oraz czystoœæ obiektu, daj¹ce pasa¿erowi poczucie bezpieczeñstwa i komfortu,
– informacjê dla pasa¿erów dotycz¹c¹ bie¿¹cych odjazdów i rozk³adu, która
powinna byæ podana w sposób umo¿liwiaj¹cy szybki transfer i skrócenie
czasu oczekiwania.
Spe³nienie powy¿szych wymagañ powinno byæ powi¹zane z ogóln¹ popraw¹ jakoœci i niezawodnoœci us³ug transportowych. Jak dowiedziono (np.
w wyniku realizacji projektu LINK3), wymagania systemowe w odniesieniu do
wêz³ów transportowych powinny byæ postrzegane jako jeden z trzech celów
wysokiej jakoœci obs³ugi w terminalu, na który sk³adaj¹ siê takie aspekty, jak:
dobre samopoczucie pasa¿era, w³aœciwa organizacja i zarz¹dzanie us³ugami
transportowymi oraz techniczna sprawnoœæ obiektu. W tym kontekœcie, w dokumencie towarzysz¹cym Bia³ej Ksiêdze z 2011 r.4 stwierdzono, ¿e „jakoœæ, dostêpnoœæ i niezawodnoœæ us³ug transportowych bêdzie w nadchodz¹cych latach coraz wa¿niejsza, miêdzy innymi ze wzglêdu na starzenie siê spo³eczeñstwa
i potrzebê promowania transportu publicznego. G³ównymi cechami us³ug wy3

4

Projekt LINK, The European Forum on Intermodal Passenger Transport – Networks and interchanges,
http://www.mobiel21.be/sites/default/files/publications/Brochure%20link%20kleiner.pdf [dostêp: 12.11.
2012].
Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission, Brussels, 28.3.2011 SEC(2011) 391 final, s. 70.
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sokiej jakoœci s¹: atrakcyjny rozk³ad jazdy, komfort, ³atwy dostêp, niezawodnoœæ
us³ug i integracja z innymi œrodkami transportu. Dostêpnoœæ informacji na temat czasu podró¿y oraz informacje na temat tras alternatywnych s¹ równie wa¿ne dla zapewnienia niezak³óconej podró¿y «od drzwi do drzwi», zarówno dla
pasa¿erów, jak i w odniesieniu do transportu towarów”.
W przypadku wielu wêz³ów transportowych (szczególnie portów lotniczych) istotna jest te¿ jakoœæ procedur zwi¹zanych z odpraw¹ i odbiorem baga¿u. Wymagania systemowe dotycz¹ poza organizacyjn¹ sprawnoœci¹ równie¿
prostych udogodnieñ, np. wózków na baga¿ dostêpnych nie tylko w hali portu
lotniczego, ale te¿ na peronach kolejowych, platformach autobusowych czy parkingach. Kwestie obs³ugi zwi¹zane z baga¿em poruszono te¿ we wspomnianym
wy¿ej dokumencie poprzez zapis, ¿e Komisja wspiera dzia³ania ukierunkowane
na poszukiwanie inteligentniejszych metod kontroli pasa¿erów i ich baga¿u,
w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak skanery
na baga¿. Skanery nie tylko baga¿u, ale te¿ pasa¿erów, których wykorzystanie
bêdzie coraz powszechniejsze w portach lotniczych, poza popraw¹ bezpieczeñstwa sprzyjaæ bêd¹ te¿ redukcji czasu niezbêdnego do dope³nienia procedur
kontrolnych5.
W tabeli 2 przedstawiono obszary krytyczne w odniesieniu do etapu przesiadkowego podró¿y d³ugodystansowej.
W zakresie portów morskich obszary krytyczne dotycz¹ g³ównie poprawienia integracji z innymi ga³êziami transportu (czêstotliwoœæ, ceny). Podstawowym wymaganiem systemowym s¹ sprawne i szybkie przesiadki, co umo¿liwiaj¹ rampy dla samochodów, motocykli czy rowerów. Po³¹czenie terminali
promowych z istniej¹c¹ w pobli¿u infrastruktur¹ innych ga³êzi transportu, np.
kolejow¹, powinno byæ poprawione poprzez szybki transfer (np. ruchome
chodniki). W ostatnich latach poprawia siê jakoœæ obs³ugi pasa¿erów w halach
terminalu, ale wci¹¿ mo¿na tu wskazaæ na wiele niedoskona³oœci.
Wymagania systemowe w odniesieniu do zintegrowanych podró¿y pasa¿erskich w zakresie portów lotniczych dotycz¹ kilku elementów. Istotna jest odpowiednia informacja o dojazdach z lotniska z wykorzystaniem innych œrodków
transportu. Pasa¿erowie, którzy nie sprawdzili mo¿liwoœci po³¹czeñ i rozk³adów
jazdy planuj¹c podró¿, zyskaj¹ w ten sposób cenn¹ informacjê. Dotyczy to te¿
tych pasa¿erów, którzy przygotowali podró¿ wczeœniej, ale w zwi¹zku z nadzwyczajnymi sytuacjami, np. opóŸnieniem samolotu, s¹ zmuszeniu zmieniæ
plan podró¿y. Podró¿ multimodalna z udzia³em transportu lotniczego by³aby
te¿ bardziej atrakcyjna, gdyby uda³o siê maksymalnie uproœciæ lub skróciæ rozmaite procedury, które s¹ niezbêdne w porcie lotniczym (np. odprawa biletowa,
odprawa baga¿u, kontrola paszportowa, kontrola osobista). Powszechnie ju¿
obecnie wykorzystywana odprawa przez internet, czy mo¿liwoœæ odprawy
przez telefon komórkowy s¹ u³atwieniami, które sprawiæ mog¹, ¿e podró¿ sa5

Ibidem, s. 59.
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molotem nie bêdzie czasoch³onna w³aœnie w zwi¹zku z tymi procedurami (a nie
samym czasem przelotu). Inne u³atwienia dotyczyæ mog¹ osób niepe³nosprawnych oraz poprawy bezpieczeñstwa. Niezwykle istotna jest równie¿ poprawa
po³¹czeñ z infrastruktur¹ innych ga³êzi transportu. Optymalne w zakresie transportu drogowego s¹ autostrady, ewentualnie drogi lokalne w przypadku mniejszych portów lotniczych. Parkingi przy lotniskach powinny byæ zró¿nicowane,
z podzia³em na krótki i d³ugi czas parkowania i zastosowaniem ró¿nych op³at
i ró¿nej lokalizacji. W przypadku parkingów d³ugookresowych powinno byæ zapewnione sprawne przemieszczenie u¿ytkowników na lotnisko, np. poprzez ruchome chodniki, autobusy wahad³owe itp.
Tabela 2. Wymagania systemowe oraz obszary krytyczne w zakresie etapu przesiadkowego d³ugodystansowej podró¿y intermodalnej
Ga³¹Ÿ transportu

Wymagania systemowe

Obszary krytyczne

Wsparcie i promocja wykorzystania promów w podró¿ach
Ö
na krótkie odleg³oœci
Porty morskie

Porty lotnicze

Zapewnienie komfortu czekania w terminalach

Ö

Poprawa integracji z innymi ga³êziami transportu

ÖÖ

Informacja o po³¹czeniach innymi ga³êziami transportu
(rozk³ad jazdy poci¹gów ze stacji kolejowej po³o¿onej
w pobli¿u czy w samym porcie lotniczym, informacja
o parkingach, terminalach autobusowych)

ÖÖÖ

Techniczne udogodnienia infrastrukturalne dla osób
niepe³nosprawnych

Ö

Poprawa bezpieczeñstwa i skrócenie czasu oczekiwania
podczas odprawy biletowo-baga¿owej

ÖÖ

Dostêpnoœæ do innych ga³êzi transportu (stacje kolejowe,
Ö
parkingi)

Dworce kolejowe

Dworce
autobusowe

Infrastrukturalne u³atwienia przemieszczania siê
wewn¹trz dworca

Ö

Techniczne udogodnienia infrastrukturalne dla osób
niepe³nosprawnych

Ö

Informacja nt. po³¹czeñ multimodalnych

ÖÖÖ

Informacja dotycz¹ca miast i lokalizacji docelowych

ÖÖ

Odleg³oœæ od innych œrodków transportu

Ö

Ö – ÖÖÖ – skala znaczenia obszarów krytycznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. Enei, M. B¹k, A. Baird, B. Matthews, O. Schnell,
Analysis of System Requirements for Co- and Intermodality in Long-Distance Passenger Travel, Deliverable
4.2 of ORIGAMI, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, July 2011.

W celu poprawy obs³ugi pasa¿erów na dworcach kolejowych zarówno udogodnienia infrastrukturalne, jak i nowe funkcje operacyjne mog¹ mieæ zastosowanie. Dotyczy to np. zarz¹dzania ruchem poci¹gów tak, aby zminimalizowaæ
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d³ugoœæ niezbêdnego dystansu do pokonania oraz zmniejszyæ czas oczekiwania.
Wprowadzane s¹ te¿ instrumenty pomocy osobom o ograniczonej mobilnoœci
(Rozporz¹dzenie nr 1371/20076) i wymagania, aby przedsiêbiorstwa kolejowe
i zarz¹dcy stacji uwzglêdniali potrzeby osób niepe³nosprawnych lub osób
o ograniczonej sprawnoœci ruchowej, w celu zapewnienia, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami zamówieñ publicznych, dostêpnoœci wszystkich budynków
i ca³ego taboru poprzez stopniow¹ eliminacjê barier fizycznych i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposa¿enia, przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remontowych. Dostêp do informacji, szczególnie
przez internet i mo¿liwoœæ zaplanowania podró¿y multimodalnej jest te¿ istotnym wymaganiem systemowym, a jednoczeœnie mo¿e byæ bodŸcem zachêcaj¹cym do korzystania z podró¿y transportem publicznym. Informacja na dworcach te¿ mo¿e byæ udoskonalana, nie ma problemu bowiem z dostêpem do
informacji o odjazdach poci¹gów z danego dworca, ale ju¿ rozk³ad jazdy i mo¿liwoœæ po³¹czeñ multimodalnych z dworca docelowego zwykle nie s¹ dostêpne.
Potencjalnym obszarem krytycznym jest wiêc brak informacji na temat podró¿y
multimodalnych.
W przypadku dworców autobusowych wymagania systemowe dotycz¹,
obok tradycyjnej informacji o po³¹czeniach, równie¿ zharmonizowanej informacji o podró¿y multimodalnej.

4. Specyfika g³ównego etapu podró¿y d³ugodystansowej
G³ówny etap stanowi najd³u¿szy segment podró¿y multimodalnej. Mo¿e byæ
zrealizowany z wykorzystaniem ró¿nych ga³êzi transportu, w tym drogowego
(autobusy, samochody), kolejowego, lotniczego i morskiego.
Dostêpnoœæ informacji dla pasa¿erów jest niezbêdna, aby zapewniæ sprawne
po³¹czenia transportowe „od drzwi do drzwi”, szczególnie te uwzglêdniaj¹ce
ró¿ne ga³êzie transportu. Zgodnie z Bia³¹ Ksiêg¹ z 2011 r.7 stworzenie do 2020 r.
struktury systemu informacyjnego oraz cenowego jest kluczowym elementem
strategii optymalizacji rozwoju ³añcuchów multimodalnych. Przyk³ady dobrych
praktyk w zakresie systemów informacyjnych i biletów zintegrowanych przedstawiono w czêœci 3 niniejszych Zeszytów.
W transporcie drogowym wymagania systemowe odnoœnie do zapewnienia
sprawnej podró¿y multimodalnej zosta³y zapisane w Komunikacie Komisji Europejskiej – planie dzia³ania8 oraz w Dyrektywie dotycz¹cej wprowadzania sy6

7
8

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 1371/2007 z dnia 23 paŸdziernika 2007 r.
dotycz¹ce praw i obowi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym, OJ L 315/14.
Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area, op. cit., s. 35.
Action Plan (EC, 2008 EC, 2008 Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe, COM(2008) 886 and COM(2008) 886/2).
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stemów ITS9, gdzie wskazano, ¿e aplikacje ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) mog¹ znacz¹co przyczyniaæ siê do poprawy us³ug transportowych w kierunku przyjaznego, sprawnego i efektywnego transportu. Komunikat Komisji zwraca te¿ uwagê na koniecznoœæ promowania intermodalnych
i komodalnych podro¿y d³ugodystansowych. KE ustanowi³a kilka obszarów
priorytetowych dla rozwoju inteligentnych systemów transportowych w aspekcie transportu drogowego i jego powi¹zania z innymi ga³êziami:
– optymalne korzystanie z dróg, w tym dostêpnoœæ statystyk dotycz¹cych podró¿y,
– kontynuowanie zarz¹dzania us³ugami ITS,
– aplikacje zwi¹zane z bezpieczeñstwem drogowym,
– powi¹zanie pojazdu z infrastruktur¹ transportow¹.
W odniesieniu do podró¿y d³ugodystansowych szczególnie pierwszy i ostatni priorytet wydaje siê byæ najistotniejszy. W obszarze pierwszym istotne jest
okreœlenie koniecznych wymogów, aby w ca³ej UE informacja o podró¿y multimodalnej w czasie rzeczywistym by³a dostêpna i bezb³êdna, równie¿ na poziomie miêdzynarodowym. Powi¹zane z tym obszarem wymagania systemowe dotycz¹ wiêc dostêpnoœci informacji w czasie rzeczywistym, u³atwieñ w zakresie
wymiany elektronicznych danych miêdzy us³ugodawcami systemów ITS, operatorami i w³adzami publicznymi, w tym te¿ na poziomie miêdzynarodowym.
W obszarze czwartym niezbêdne jest okreœlenie koniecznych œrodków
s³u¿¹cych zintegrowaniu ró¿nych aplikacji ITS na otwartej platformie w pojeŸdzie. Aby ten cel osi¹gn¹æ, musz¹ zostaæ spe³nione techniczne i funkcjonalne
wymagania wzglêdem systemów elektronicznych, np. integracja nowych i zaktualizowanych aplikacji ITS na zasadzie plug and play na otwartej platformie
w pojeŸdzie oraz standaryzacja w zakresie przyjêcia wspólnej architektury platform u¿ytkowanych w pojeŸdzie. Ponadto sprawna komunikacja infrastruktury
– pojazd wymaga u³atwieñ w zakresie wymiany danych miêdzy pojazdami,
miêdzy obiektami infrastrukturalnymi oraz miêdzy pojazdami a obiektami
infrastrukturalnymi. Format danych musi byæ znormalizowany i konieczna jest
standaryzacja stosowanych architektur systemów informacyjnych.
Wymagania systemowe w transporcie autobusowym w odniesieniu do informacji i systemów biletowych dotycz¹ rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych wytyczanie
i kalkulacjê tras pomiêdzy europejskimi miastami i regionami. Istniej¹cym systemem jest UE-SPIRIT, który obejmuje us³ugi transportu autobusowego
(http://www.eu-spirit.com/). System powsta³ w oparciu o zintegrowanie istniej¹cych rozk³adów jazdy. Informacje o trasie podró¿y s¹ tworzone przez skompo-

9

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of
road transport and for interfaces with other modes of transport, European Commission, Brussels, OJ
L207 of 6.8.2010.
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nowanie informacji o wszystkich uczestnicz¹cych przewoŸnikach poprzez dostêpne interfejsy i metadane.
Na rysunku 1 przedstawiono obszar geograficzny objêty systemem UE-SPIRIT.

Rysunek 1. Obszar objêty us³ugami EU-SPIRIT
ród³o: Projekt EU-SPIRIT, http://www.eu-spirit.com/ [dostêp: 17.11.2012].

Inn¹ odpowiedzi¹ na wymagana systemowe w tym zakresie jest project
IMIKASK10 (2010-2013) finansowany w ramach programu INTERREG i dotycz¹cy regionu Danii Pó³nocnej (Oresund – Kattegat – Skagerrak). Jego celem
jest po³¹czenie obszarów miejskich i wiejskich oraz promowanie transportu
publicznego poprzez u³atwienia dla pasa¿era wynikaj¹ce z dostêpu do bezpoœredniej informacji. Na rysunku 2 przedstawiono przyk³ad zaanga¿owania œrodków transportu (g³ównie drogowego). Celem jest wdro¿enie aplikacji umo¿liwiaj¹cej interaktywny przekaz informacji dotycz¹cych m.in. czasu podró¿y,
opóŸnieñ, przesiadek, a równie¿ wspomaganie zarz¹dzania transportem publicznym.
10

http://www.interreg-oks.eu/en/Menu/Projects/Project+List+Kattegat/IMIKASK.
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Rysunek 2. Ogólna wizja projektu IMIKASK
ród³o: http://www.tinv.dk/public/dokumenter/tinv/Konferencer%20og%20arrangementer/Afholdte%
20arrangementer/A7/5.%20okt.%202010%20-%20Intelliget%20brug/P3_IMIKASK_projektbeskrivelse_
ST.pdf [dostêp: 5.11.2012].

Do oczekiwanych wyników projektu IMIKASK zaliczyæ trzeba narzêdzie,
które zapewni u¿ytkownikom mo¿liwoœæ dokonania rezerwacji, wniesienia
op³aty. Oznacza to, ¿e na odleg³oœæ pasa¿er bêdzie móg³ w czasie rzeczywistym
zarezerwowaæ bilet na podró¿ intermodaln¹, uzyskaæ informacjê na temat podró¿y przed, w trakcie (w czasie rzeczywistym) i po podró¿y, a tak¿e zap³aciæ za
bilet tak, jakby us³ugi by³y œwiadczone przez jednego operatora.
Niezbêdne wymagania systemowe dotycz¹ wiêc:
– funkcjonowania systemu, który po³¹czy istniej¹ce rozwi¹zania cz¹stkowe
i umo¿liwi rezerwacjê ³¹cznie dla wszystkich odcinków podró¿y,
– wykorzystania telefonów smart i platform ITS umo¿liwiaj¹cych zakup zintegrowanego biletu,
– zintegrowanych systemów planowania podró¿y (tzw. planery) w celu przekazania u¿ytkownikom pe³nej i bie¿¹cej informacji o wszystkich odcinkach podró¿y.
W przypadku kolei wskazaæ mo¿na na trzy wymiary barier wprowadzania
zintegrowanego biletu. Po pierwsze, integracja biletów w ramach krajowego systemu w przypadku wspó³dzia³ania wielu operatorów kolejowych jest utrud-
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niona. Po drugie, problemy integracji biletów kolejowych wystêpuj¹ na poziomie miêdzynarodowym. Po trzecie, integracja biletowa na poziomie miêdzyga³êziowym jest wyzwaniem, gdy oprócz transportu kolejowego, równie¿ inne
ga³êzie transportu w³¹czone s¹ w podró¿ multimodaln¹.
Przyk³adem zintegrowanego biletu jest Travelcard London, czyli karta umo¿liwiaj¹ca podró¿ metrem i autobusem w Londynie, a równie¿ korzystanie z krajowych us³ug kolejowych w obszarze Londynu, Docklands Light Railway i Croydon Tramlink (jak równie¿ zapewnienie 33% zni¿ki na London River Services).
Wskazaæ mo¿na te¿ na wiele innych przyk³adów integracji biletowej na poziomie miêdzynarodowym, np. w relacji Szczecin–Berlin.
Wiêkszoœæ dalekobie¿nych po³¹czeñ promowych dzia³a na zasadzie kursów
jednokrotnie w ci¹gu dnia. Informacje na temat rozk³adu jazdy i ceny biletów s¹
ogólnie dostêpne on-line. Poprzez internet mo¿na te¿ dokonaæ rezerwacji i zakupu biletu. Podró¿uj¹cy bez dostêpu do sieci mog¹ dokonywaæ rezerwacji za poœrednictwem biur podró¿y. Natomiast informacja o dalszym ci¹gu podró¿y
w przypadku podró¿y intermodalnej nie jest ogólnie dostêpna, a nawet wiele
portów nie ma bezpoœredniego po³¹czenia ze œrodkami transportu publicznego
lub po³¹czenia te nie s¹ dogodne. Czêsto te¿ zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e linie kolejowe s¹ doprowadzone do terminalu pasa¿erskiego, ale nie ma przejrzystej informacji, jak dotrzeæ do stacji kolejowej, jaki jest rozk³ad jazdy itp.
Niemniej jednak zintegrowane bilety s¹ dostêpne dla wielu tras promowych
tam, gdzie istnieje po³¹czenie kolejowe z centrum miasta. Przyk³adowo, bilety
Scandlines na podró¿ na trasie Helsingborg-Helsingør obejmuj¹ tak¿e trasy
Rødby-Puttgarden lub Rostock-Gedser. Zintegrowany bilet promowo-kolejowy
jest te¿ dostêpny dla wielu tras miêdzy Skandynawi¹ a kontynentem. SailRail to
us³uga umo¿liwiaj¹ca podró¿owanie kolej¹ i promem miêdzy Wielk¹ Brytani¹
i Irlandi¹, a na stronie internetowej dostêpny jest równie¿ planer podró¿y. Dutchflyer – us³uga Stena Line zapewnia zintegrowane po³¹czenia miêdzy Wielk¹
Brytani¹ a Holandi¹.
Bezpieczeñstwo jest uznawane za jeden z najwa¿niejszych postulatów transportowych, a w œwietle zagro¿eñ ostatnich dekad szczególnego znaczenia nabiera w transporcie lotniczym. Implikacje dla wymagañ systemowych zwi¹zane
s¹ z wyzwaniami zidentyfikowanymi przez Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa Lotniczego jako dostosowanie szkoleñ pilotów, wdra¿anie nowych technologii (SESAR w UE, NextGen w USA), usprawnienia w zakresie zarz¹dzania ruchem lotniczym (zmiany w zakresie ATM – Air Traffic Movement oraz Air
Navigation Services – ANS).
Decyzja o wyborze transportu lotniczego jako ga³êzi transportu na d³ugi dystans oraz konkretnego portu lotniczego jest uwarunkowana w du¿ej mierze
po³¹czeniem lotniska z punktem rozpoczêcia i zakoñczenia podró¿y. Istotny jest
dostêp do informacji dotycz¹cej ca³ej podró¿y wraz z mo¿liwoœci¹ rezerwacji
czy zakupu biletu. Tradycyjnie tak¹ rolê spe³nia³y i spe³niaj¹ wci¹¿ agencje pod-
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ró¿y. Obecnie rezerwacje i wykup biletów mo¿liwe s¹ równie¿ bezpoœrednio
przez Internet. Wa¿ne, aby informacja dla pasa¿erów dotyczy³a te¿ istniej¹cych
us³ug transportu publicznego z portu lotniczego do centrum miasta.
W tabeli 3 przedstawiono obszary krytyczne w odniesieniu do etapu g³ównego podró¿y d³ugodystansowej.
Tabela 3. Wymagania systemowe oraz obszary krytyczne w zakresie etapu g³ównego
d³ugodystansowej podró¿y intermodalnej
Ga³¹Ÿ transportu
Transport
kolejowy

Transport
lotniczy

Transport
autobusowy

Wymagania systemowe

Obszary krytyczne

Informacja dla pasa¿erów podczas podró¿y, dynamiczna
informacja o opóŸnieniach itp.

ÖÖÖ

Komfort podró¿y

Ö

Zintegrowany bilet (wdro¿enie dyrektywy EC TAP-TSA)

Ö

Dostêpnoœæ dogodnych systemów rezerwacji i informacji
(rozk³ady, ceny, alternatywne trasy) uwzglêdniaj¹ce
powi¹zania z innymi ga³êziami transportu

ÖÖÖ

Punktualne przyloty i wyloty

Ö

Rozwój narzêdzi informatycznych umo¿liwiaj¹cych
ujednolicenie istniej¹cych systemów informacji

Ö

Jakoœæ œwiadczonych us³ug (czas podró¿y, zajêtoœæ pojazdu,
czas oczekiwania na przystankach, czystoœæ pojazdów,
ÖÖ
cechy kierowcy, wygoda podró¿owania)

Transport morski Zintegrowany bilet kolejowo-promowy

ÖÖ

Ö –ÖÖÖ – skala znaczenia obszarów krytycznych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. Enei, M. B¹k, A. Baird, B. Matthews, O. Schnell,
Analysis of System Requirements for Co- and Intermodality in Long-Distance Passenger Travel, Deliverable
4.2 of ORIGAMI, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, July 2011.

Odnieœæ mo¿na wymagania systemowe i obszary problemowe do konkretnych norm Unii Europejskiej:
– w transporcie drogowym – Dyrektywa 2010/4011 dotycz¹ca m.in. potrzeby
dostarczenia bie¿¹cych informacji u¿ytkownikom transportu oraz ujednoliconych standardów wymiany tych informacji;
– w transporcie kolejowym – Rozporz¹dzenie nr 665/201212 wskazuj¹ce na niezbêdne dzia³ania w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnoœci odnosz¹cej siê do aplikacji telematycznych dla przewozów pasa¿erskich w zakresie sieci transeuropejskich;
11

12

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram
wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, OJ L207/1.
Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie (UE)
nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnoœci odnosz¹cej siê do podsystemu
„Aplikacje telematyczne dla przewozów pasa¿erskich” transeuropejskiego systemu kolei, OJ L194/1.
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– w transporcie lotniczym – Rozporz¹dzenie nr 1008/200813 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych oraz Rozporz¹dzenie nr
80/200914 w sprawie kodeksu postêpowania dla komputerowych systemów
rezerwacji.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e najbardziej krytyczne obszary wymagañ systemowych dotycz¹ infrastruktury „miêkkiej”, a nie infrastruktury „twardej”15.
Do przyk³adów miêkkiej infrastruktury, równie¿ okreœlanej jako „inteligentna infrastruktura”, zaliczyæ mo¿na:
– narzêdzia zarz¹dzania œledzeniem ruchu pojazdów,
– wspólne standardy zarz¹dzania informacjami, umo¿liwiaj¹ce przekaz informacji miêdzy operatorami, pojazdami i infrastruktur¹,
– systemy sterowania i oprogramowanie niezbêdne do zarz¹dzania i monitorowania przep³ywów transportowych,
– interfejsy umo¿liwiaj¹ce komunikacjê miêdzy infrastruktur¹ i pojazdami,
– struktury, procedury i procesy planowania, koordynacji i monitorowania
wydajnoœci sieci,
– platformy komunikacji pomiêdzy pojazdami, infrastruktur¹ i administracj¹.
Podsumowuj¹c specyfikê tego odcinka podró¿y multimodalnej trzeba podkreœliæ, ¿e w przeciwieñstwie do koncentracji „twardej” infrastruktury na etapie
przesiadkowym (wêz³y, terminale) oraz na odcinku dowozowo-odwozowym
(koniecznoœæ integracji odmiennych infrastruktur transportowych), w zakresie
g³ównego odcinka podró¿y zdecydowanie istotniejsza jest tzw. „miêkka” infrastruktura, czyli zwi¹zana z rozwojem inteligentnych systemów transportowych.

5. Potencjalne rozwi¹zania sprzyjaj¹ce niwelowaniu
krytycznych obszarów
W Bia³ej Ksiêdze z 2011 r.16 stwierdzono, ¿e wymogi w zakresie standaryzacji
i interoperacyjnoœci, równie¿ na szczeblu miêdzynarodowym, pozwol¹ na uni13

14

15

16

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1008/2008 z dnia 24 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, OJ
L293/3.
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie kodeksu postêpowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2299/89, OJ L35/47.
Pojêcie „twardej” infrastruktury trzeba odnieœæ do maj¹tku trwa³ego, np. wêz³ów transportowych,
czy infrastruktury liniowej. „Miêkka” infrastruktura dotyczy g³ównie aplikacji instrumentów inteligentnych systemów transportowych, takich jak inteligentne systemy transportowe dla transportu drogowego, systemy zarz¹dzania ruchem kolejowym i lotnictwem (np. udzia³ w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – program SESAR).
Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.03.2011, COM(2011) 144 final, s. 13.
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kniêcie rozdrobnienia technologii i umo¿liwi¹ przedsiêbiorstwom europejskim
pe³ny udzia³ w europejskim rynku transportowym oraz stworz¹ mo¿liwoœci
rozwoju na rynku œwiatowym. Ta standaryzacja ma szczególne znaczenie
w kontekœcie transportu multimodalnego i zintegrowanego biletu (ujednolicenie standardów kart chipowych, GSM itp.). Dzia³ania wspieraj¹ce rozwój inteligentnych systemów transportowych równie¿ s¹ ukierunkowane na ujednolicenie standardów17. Dotyczy to:
– okreœlenia procedur œwiadczenia us³ug informacyjnych w zakresie informacji o ruchu w czasie rzeczywistym,
– optymalizacji gromadzenia i udostêpniania danych dotycz¹cych dróg i wielkoœci ruchu, regulacji ruchu oraz zalecanych tras (w szczególnoœci dla samochodów ciê¿arowych).
– zdefiniowania specyfiki danych i procedur dotycz¹cych swobodnego œwiadczenia us³ug informacyjnych,
– promowania rozwoju krajowych multimodalnych systemów planowania
podró¿y, uwzglêdniaj¹cych alternatywne œrodki transportu publicznego i ich
wzajemne po³¹czenia w ca³ej Europie.
W transporcie kolejowym standaryzacja ma szczególne znaczenie w zakresie
wymiany danych miêdzy operatorami i zarz¹dcami infrastruktury kolejowej.
Dzia³ania te realizowane s¹ dziêki Rozporz¹dzeniu nr 454/201118, wskazuj¹cemu
obowi¹zkowe funkcjonalne i techniczne normy w zakresie wymiany jednolitych danych miêdzy zainteresowanymi podmiotami, dotycz¹cych rozk³adów jazdy, cen, rezerwacji, informacji dla pasa¿erów na terenie dworca i w pojeŸdzie,
informacji o przemieszczaniu pojazdu, itp.
Innym rozwi¹zaniem sprzyjaj¹cym niwelowaniu krytycznych obszarów s¹
instrumenty regulacyjne dotycz¹ce warunków organizacyjnych i prawnych
istotnych dla rozwoju efektywnego transportu pasa¿erskiego multimodalnego.
Przyk³adowo, w dokumencie towarzysz¹cym Bia³ej Ksiêdze z 2011 r.19 zidentyfikowano nastêpuj¹ce zadania s³u¿¹ce osi¹gniêciu celu sprawnego transportu
multimodalnego „od drzwi do drzwi”: stworzyæ warunki ramowe w celu wspierania rozwoju i stosowania inteligentnych systemów interoperacyjnych oraz
multimodalnego planowania, informacji internetowej, systemów rezerwacji
i zintegrowanych biletów. Dzia³ania te mog¹ odbywaæ siê m.in. poprzez zapewnienie dostêpu prywatnych us³ugodawców do informacji o podró¿y i ruchu
w czasie rzeczywistym.
17

18

19

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram
wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, OJ L207/1.
Rozporz¹dzenie Komisji (UE) NR 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnoœci odnosz¹cej siê do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasa¿erskich” transeuropejskiego systemu kolei, OJ L123/11.
.Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area, op. cit, s. 73.
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Obecnoœæ grup interesu œrodowiska (np. operatorów ró¿nych ga³êzi transportu) sprawia, ¿e wdra¿anie innowacyjnych rozwi¹zañ jest ryzykowne i kosztowne, szczególnie gdy wystêpuj¹ wysokie koszty koordynacji dzia³añ. Niektóre
przeszkody mo¿na przezwyciê¿yæ poprzez innowacje wspieraj¹ce struktury regulacyjne i funkcjonowanie operatorów transportowych.
International Transport Forum w 2010 r. zorganizowa³o panel ekspercki dotycz¹cy usprawnieñ w zakresie integracji transportu pasa¿erskiego z punktu widzenia pasa¿era (ang. Getting to Seamless Passenger Travel), w wyniku którego
wskazano, ¿e innowacje w zakresie serwisów informacyjnych wyprzedzi³y innowacje w otoczeniu regulacyjnym, w ramach struktur zarz¹dzania i dostawców us³ug transportowych. Nowe zasady i struktury zarz¹dzania musz¹ byæ na
tyle elastyczne, aby rozwijaæ siê w szybkim tempie i ch³on¹æ rozwi¹zania innowacyjne. Powinno to byæ uwzglêdnione przy podejmowaniu decyzji na poziomie regulacji europejskich, krajowych i regionalnych20.
W istocie zgodne jest z tym podejœcie Komisji Europejskiej, która w Bia³ej
Ksiêdze z 2011 r. wskaza³a, ¿e aby badania nad technologiami by³y bardziej skuteczne, musi im towarzyszyæ podejœcie systemowe, które obejmie wymogi w zakresie infrastruktury i przepisów, koordynacjê ró¿nych podmiotów oraz du¿e
projekty demonstracyjne zachêcaj¹ce do praktycznego wdro¿enia inicjatyw21.
Wa¿nym aspektem warunkuj¹cym rozwój pasa¿erskiego transportu intermodalnego jest ustanowienie regulacyjnych ram prawnych zapewniaj¹cych lepsze egzekwowanie praw pasa¿erów. Ramy prawne i regulacyjne bowiem mog¹
zarówno sprzyjaæ, jak i hamowaæ rozwój pasa¿erskiego transportu intermodalnego22.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e obecnie ogólne prawa pasa¿erów, w tym prawa osób
niepe³nosprawnych i osób o ograniczonej sprawnoœci ruchowej, s¹ regulowane
zgodnie ze spójnym i jednolitym podejœciem uznawanym w sektorze transportu. Pomimo faktu, ¿e szczegó³owe prawa mog¹ siê ró¿niæ w poszczególnych
ga³êziach transportu ze wzglêdu na specyficzne warunki dzia³ania, mo¿na
stwierdziæ, ¿e typologia zagwarantowanych praw jest porównywalna, tzn.
mamy do czynienia z prawem do informacji, zwrotu kosztów, zmianie trasy
przejazdu, pomocy w czasie oczekiwania na podró¿ oraz odszkodowania
w okreœlonych sytuacjach.
Jednak¿e, jak wskazano w dokumencie towarzysz¹cym Bia³ej Ksiêdze z 2011 r.23,
nie ma uregulowanych praw pasa¿erów, którzy nabywaj¹ bilety na przejazd ró¿nymi ga³êziami transportu w ramach jednej podró¿y multimodalnej. Tacy pasa¿erowie s¹ wiêc nara¿eni na wy¿sze koszty w przypadku opóŸnieñ (z powo20
21
22

23

http://www.internationaltransportforum.org/2010/Passenger_outline.html.
Roadmap to a Single European Transport Area…, s. 12.
ILS, 2004a Study towards Passenger Intermodality in Europe, vol. 3, Recommendations for Advancing
Passenger Intermodality in the EU, s. 87.
Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area, op. cit., s. 78.
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du utraty po³¹czenia) lub zagubienia baga¿u. Musz¹ byæ przeprowadzone
dzia³ania Komisji Europejskiej na rzecz promowania i rozwoju koncepcji zintegrowanych biletów oraz ochrony praw pasa¿erów posiadaj¹cych bilet zintegrowany. Przydatnoœæ sprawnych ram regulacyjnych, w tym gwarantuj¹cych
ochronê praw pasa¿erów, stanowiæ bêdzie niew¹tpliwie wsparcie rozwoju multimodalnego transportu pasa¿erskiego.
Modernizacja infrastruktury (szczególnie tzw. miêkkiej infrastruktury), np.
poprzez wdro¿enie wielu zastosowañ ICT (Information and Communication Technology), jest uwa¿ana za istotny element maj¹cy znaczenie dla poprawy24:
– sprawnoœci transportu (inteligentne pojazdy i infrastruktura),
– integracji rynków (usprawnienia technologiczne s¹ niezbêdne, brak interoperacyjnoœci tworzy barierê przemieszczeñ, np. miêdzy granicami);
– ujednolicenia procedur administracyjnych, a tym samym zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z operacjami transgranicznymi.
Implikacje modernizacji technologicznej znajduj¹ odniesienie we wszystkich
ga³êziach transportu. W transporcie drogowym stosowanie rozwi¹zañ ITS
mo¿e obni¿yæ poziom kongestii, przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa
i szybkoœci podró¿y. Rozwój systemów ITS w oparciu o wymianê informacji
miêdzy poszczególnymi elementami systemu (komunikacja: infrastruktura – infrastruktura, pojazd – infrastruktura oraz pojazd – pojazd), mo¿e doprowadziæ
w przysz³oœci do pe³niejszej wymiany informacji miêdzy u¿ytkownikami dróg,
zarz¹dcami infrastruktury i operatorami telekomunikacyjnymi. Wp³ynie to na
rozwój systemów automatycznego pobierania op³at, dostêpnoœci dynamicznej
informacji o zdarzeniach pogodowych, zat³oczeniu i warunkach ruchu.
W transporcie kolejowym modernizacja infrastruktury sprzyjaæ bêdzie g³ównie wzrostowi interoperacyjnoœci i poprawie bezpieczeñstwa. Narzêdzia ICT
wp³yn¹ pozytywnie na planowanie i zarz¹dzanie podró¿ami na d³ugie dystanse
z wykorzystaniem promów morskich. Natomiast w przypadku transportu lotniczego unijny program SESAR w kontekœcie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej poprawi znacz¹co zarz¹dzanie ruchem samolotów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zmodernizowana, sprawna i nowoczesna infrastruktura mo¿e poprawiæ zarówno g³ówny odcinek podró¿y d³ugodystansowej, jak
i wzmocniæ integracjê miêdzyga³êziow¹, czyli tym samym przyczyniaæ siê bêdzie do rozwoju intermodalnego transportu pasa¿erskiego.
Intermodalny transport z definicji obejmuje dwie lub kilka ga³êzi transportu
i anga¿uje ró¿ne podmioty (przewoŸników, zarz¹dców infrastruktury, organy
regulacyjne, przemys³, w³adze samorz¹dowe itp.). Dlatego naturalne jest, ¿e
dobra wspó³praca zaanga¿owanych podmiotów jest wa¿nym czynnikiem determinuj¹cym rozwój zintegrowanych podró¿y na d³ugie dystanse.

24

Ibidem, s. 80.
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Do celów wspó³pracy zaliczyæ nale¿y:
– umo¿liwienie prywatnym podmiotom innowacyjnym udzia³ w rozwoju nowych us³ug,
– okreœlenie zakresu kompetencji i podzia³u odpowiedzialnoœci za realizacjê
us³ug,
– ustalenie jasnych zasad partnerstwa ró¿nego rodzaju podmiotów (prywatnych i publicznych).
Wyniki projektu INTERCONNECT25 wskazuj¹ na potencjalne mo¿liwoœci
stanowienia dobrowolnych porozumieñ miêdzy w³adzami i innymi zainteresowanymi stronami, w celu poprawy skutecznoœci realizacji wspólnych strategii.
Tego typu porozumienia oddolne mog¹ byæ szans¹ na osi¹gniêcie pozytywnych
efektów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno w odniesieniu do inicjatyw oddolnych,
jak i stosowania ró¿nego rodzaju instrumentów na poziomie Unii Europejskiej,
istnieje potrzeba poprawy skutecznoœci realizacji strategii wspierania zintegrowanych systemów transportowych na d³ugie dystanse.

6. Podsumowanie
Jak wskazano w artykule, poprawa integracji w transporcie pasa¿erskim wymaga zmian w zakresie funkcjonowania systemu transportowego. Syntezê tych
dzia³añ przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wymagane zmiany w zakresie funkcjonowania systemu transportowego
wp³ywaj¹ce na poprawê intermodalnych podró¿y d³ugodystansowych
Instrumenty ukierunkowane
Obszary krytyczne w zakresie wymagañ systemowych
na redukcjê obszarów
multimodalne
krytycznych w zakresie
zintegrowany bilet
jakoœæ us³ug
systemy informacyjne
wymagañ systemowych
Standaryzacja i interoperacyjnoœæ (przemys³, operatorzy transportu, zarz¹dcy
infrastruktury)

Wspólne wytyczne
dotycz¹ce dostarczania
danych (wszystkie
ga³êzie transportu)

Rozwój aplikacji
–
elektronicznych: karty
chipowe, p³atnoœci
(drogi)

Wdro¿enie protoko³ów wdro¿enie protoko³ów
TAP-TSI, ERTMS, ETCS TAP-TSI, ERTMS,
ETCS (kolejowy)
(kolejowy)

25

P. Bonsall, P. Abrantes, M. B¹k, C. Bielefeldt, P. Borkowski, S. Maffi, B. Mandel, B. Matthews,
J. Shires, B. Pawlowska, O. Schnell, C. de Stasio, Deliverable 3.1: Toolkit, WP3, INTERCONNECT,
Co-funded by FP7, TRi, Edinburgh Napier University, Edinburgh, March 2011, s. 147.
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Regulacje:
Otwarcie rynków
Ochrona praw pasa¿erów

Wspó³praca miêdzy
podmiotami na rynku

Otwarcie rynków dla
nowych operatorów
(drogowy/lotniczy/
kolejowy)

Otwarcie rynków dla
nowych operatorów
(drogowy/lotniczy/kolejowy)

Ochrona praw
pasa¿erów (autobusowy)
Ochrona praw
pasa¿erów podró¿y
multimodalnych

Partnerstwo publiczno- Partnerstwo publiczno- –
-prywatne (drogowy) -prywatne
(drogowy)
Wspó³praca miêdzy
operatorami (koleje)
Wspó³praca miêdzy
ga³êziami transportu

Wspó³praca miêdzy
ga³êziami transportu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. Enei, M. B¹k, A. Baird, B. Matthews, O. Schnell,
Analysis of System Requirements for Co- and Intermodality in Long-Distance Passenger Travel, Deliverable
4.2 of ORIGAMI, Co-funded by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, July 2011.

Rozwa¿aj¹c specyfikê poszczególnych ga³êzi transportu w zakresie instrumentów wspieraj¹cych integracjê miêdzyga³êziow¹, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
wzrost jakoœci us³ug jest g³ównie wymagany w odniesieniu do transportu autobusowego. Z kolei standaryzacja i interoperacyjnoœæ to warunki konieczne
w transporcie kolejowym i drogowym. Dalsza liberalizacja rynku jest wymagana w transporcie lotniczym, drogowym, autobusowym i kolejowym.
Wspó³praca miêdzy interesariuszami na rynku jest niezbêdna we wszystkich
ga³êziach transportu.
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SYSTEM NEEDS FOR INTEGRATED PASSENGER TRANSPORT
(Summary)
The consideration of the entire trip transport chain implies the combination of the
conclusions drawn with reference to the three stages of the long-distance intermodal
transport chain: the first/last mile, the interchanges and the main trip. In doing that, the
aim is to identify the system requirements that allow defining how the different stages
interlink and interact and what is needed to make the transition from one to the other as
smooth and comfortable for the passenger as possible. In order to realise all that, several
system needs, for which developments are under way or are likely to be implemented in
the light of future technological developments, have been identified and discussed in this
chapter:
– Multi-modal information systems and integrated ticketing;
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– Physical design of infrastructures and interchanges, accessible, with services and information for long-distance travellers, the presence of harmonised schedules of all
modes available, the provision of major information to the passengers etc.;
– The presence of integrated transport infrastructures and networks (rail, road, local
public transport) at the interchange point and terminals.
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ROZWI¥ZANIA USPRAWNIAJ¥CE ORGANIZACJÊ
I ZARZ¥DZANIE RUCHEM PASA¯ERSKIM

1. Wprowadzenie
Ci¹g³y rozwój sieci transportowych, zwiêkszaj¹ca siê ró¿norodnoœæ œrodków
transportu i rosn¹ca mobilnoœæ pasa¿erów wymagaj¹ sprawnej organizacji oraz
kompleksowego zarz¹dzania ruchem pasa¿erskim. Sprostanie potrzebom
zwi¹zanym z wymienionymi tendencjami w wysoko rozwiniêtych pañstwach
napotyka bariery w postaci ograniczonych zasobów materialnych, przestrzennych i finansowych. Aby je z³agodziæ, konieczne jest nie tylko inwestowanie
w modernizacjê i rozwój infrastruktury oraz œrodków przewozowych, ale tak¿e
szukanie oszczêdnoœci i tworzenie dodatkowych wartoœci u¿ytkowych za pomoc¹ ró¿norodnych usprawnieñ organizacyjnych i rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych
skutecznoœæ zarz¹dzania ruchem. Takie podejœcie jest szczególnie istotne w obliczu powszechnej specjalizacji w zarz¹dzaniu jedynie pojedynczymi œrodkami
i ga³êziami transportu, która uniemo¿liwia usprawnianie podró¿y „od drzwi do
drzwi”, coraz czêœciej odbywanej przynajmniej dwoma œrodkami transportu.
Zmiany zachodz¹ce w zakresie organizacji i zarz¹dzania ruchem pasa¿erskim
powinny byæ zatem ukierunkowane na zintegrowane zarz¹dzanie ³añcuchami
transportowymi, z uwzglêdnieniem potrzeb strony popytowej. Tez¹ artyku³u
jest twierdzenie, ¿e innowacje organizacyjne i regulacyjne zwiêkszaj¹ wydajnoœæ i jakoœæ pasa¿erskich systemów transportowych pod warunkiem, ¿e nie
traktuje siê ich jako alternatywny dla inwestycji infrastrukturalnych i taborowych. Doskonalenie sfery organizacyjnej i inwestycje rozwojowe oraz modernizacyjne nale¿y traktowaæ komplementarnie, a jakoœæ podró¿owania powinna
byæ poprawiana z uwzglêdnieniem potrzeb pasa¿erów.
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2. Rodzaje mo¿liwych usprawnieñ organizacyjnych
i regulacyjnych w transporcie pasa¿erskim
Czynnik organizacyjny i regulacyjny w transporcie pasa¿erskim mo¿e byæ
traktowany jako kapita³ooszczêdna si³a oddzia³ywania na system, ale wzbogacanie rozwi¹zañ strukturalnych i funkcjonalnych wymaga podejœcia kreatywnego
zarówno w sferze koncepcyjnej, jak i w sferze praktycznej. Pomys³odawcami na
usprawnienie systemu transportu pasa¿erskiego nie musz¹ byæ wy³¹cznie praktycy (zarz¹dcy i operatorzy transportu). Generatorami tych pomys³ów powinny
byæ wspó³czeœnie w coraz wiêkszej mierze wyspecjalizowane oœrodki naukowe.
Dziêki ich inwencji mo¿na analizowaæ dokonuj¹cy siê postêp, klasyfikowaæ
i wartoœciowaæ powstaj¹ce koncepcje, wskazywaæ luki i perspektywy dalszego
rozwoju. Jeszcze wiêksze mo¿liwoœci wzbogacania systemów organizacyjnych
i regulacyjnych dawa³aby œciœlejsza wspó³praca oœrodków naukowych z praktykami transportowymi.
Usprawnienia organizacyjne i regulacyjne s¹ jednym z elementów szeroko
pojêtego procesu integracji transportu pasa¿erskiego, ale jest to element bogaty
pod wzglêdem potencjalnej zawartoœci. Nale¿a³oby teoretycznie posegregowaæ
i zagregowaæ wszystko to, co mo¿na zaliczyæ do tej kategorii usprawnieñ, wyró¿niaj¹c nastêpuj¹ce ich g³ówne rodzaje11:
1. przekszta³cenia i transformacje struktur podmiotowych odpowiedzialnych
za zarz¹dzanie i realizacjê przewozów pasa¿erskich,
2. integracjê lub segregacjê ró¿nych typów istniej¹cych us³ug transportu pasa¿erskiego,
3. tworzenie innowacyjnych koncepcji us³ug przewozowych osób,
4. unowoczeœnianie i doskonalenie systemów zarz¹dzania i kontroli ruchu
pasa¿erskiego,
5. kszta³towanie zmian mentalnych u¿ytkowników transportu pasa¿erskiego.
Niewydolnoœæ pasa¿erskich systemów transportowych czêsto jest spowodowana istnieniem skostnia³ych i nieefektywnych struktur organizacyjnych i nieodpowiednich do realizacji zadañ podmiotów. Przy utrzymywaniu przy ¿yciu

11

Opracowano na podstawie: SPUTNIC (Project Strategies for Public Transport in Cities), Working
Session in Barcelona, 30.03.2007, http://www.sputnicproject.eu/meetings/1wgmeeting/Market%20
Organisation/presentations/Integration_tariffs_VVO.pdf [dostêp: 15.11.2012]; H. Geerlings and
D. Stead, Integrating Transport, Land-Use Planning and Environmental Policy in European Countries,
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2002_03-04/pdf/2002_03-04_04.pdf [dostêp: 15.11.2012];
A. Wretstrand, H. Danielson, K. Wretstrand, Integrated organisation of public transportation: accessible
systems for all passengers, Paper delivered at TRANSED 2007 held in Montreal, Canada on 18–22
June, 2007; W. Winder, Thematic Research Summary: Transport Management, European Commission,
DG Energy and Transport 2009, http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201002/
20100215_125815_42188_TRS%20Transport%20Management.pdf [dostêp: 15.11.2012] i innych Ÿróde³.
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takich struktur ograniczone efekty przynosz¹ inwestycje w infrastrukturê i tabor pasa¿erski. Œwiadomoœæ tej logiki rzeczy sprawi³a, ¿e w Europie (zarówno
w UE, jak i krajach Europy Wschodniej nienale¿¹cych do Wspólnoty) w ci¹gu
minionych dwóch dekad dokonano daleko id¹cych reform w funkcjonowaniu
transportu publicznego, których kluczow¹ ide¹ jest oddzielenie funkcji organizatora transportu publicznego od funkcji operatora transportu publicznego. Reformy te maj¹ dopracowan¹ podbudowê teoretyczn¹, ale ich realizacja jest odmienna i charakteryzuje siê zró¿nicowan¹ specyfik¹ w poszczególnych
krajach12. Rozdzielenie funkcji organizatora i operatora transportu jest jednym z
nielicznych przypadków dezintegracji, której pewien negatywny skutek mo¿e
byæ zrekompensowany popraw¹ innych elementów systemu transportu pasa¿erskiego (jakoœci¹ us³ug, ni¿szymi kosztami i cenami us³ug, ni¿szym poziomem
koniecznego dofinansowania publicznego itp.).
Integracja ró¿nych typów ju¿ istniej¹cych us³ug transportu pasa¿erskiego
wymaga zabiegów zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Poprzestawanie przez wielu niezale¿nych operatorów ró¿nych form transportu publicznego
na oferowaniu us³ug maj¹cych odrêbny (autonomiczny) charakter zniechêca
znaczn¹ czêœæ ich potencjalnych u¿ytkowników do korzystania z tego „planktonu” us³ugowego. Wysokiej jakoœci us³ugi intermodalne, jeœli maj¹ wiêksze walory ni¿ bezpoœredni przejazd samochodem osobowym, s¹ dla pasa¿erów powa¿nym udogodnieniem oszczêdzaj¹cym czas i eliminuj¹cym stres zwi¹zany
z zatorami ulicznymi i szukaniem miejsc parkingowych. Najprostszym rozwi¹zaniem organizacyjnym integruj¹cym dwie ga³êzie transportu jest stworzenie przez operatora linii dalekobie¿nej (przewoŸnika lotniczego lub morskiego)
w³asnego dowozu pasa¿erów do jego g³ównych portów lub terminali za pomoc¹ mikrobusów lub autobusów. Bardziej zaawansowanym rozwi¹zaniem
by³oby stworzenie funkcji integratora pasa¿erskich us³ug transportowych, analogicznej do funkcji integratora us³ug przewozowych ³adunków (freight integrators)13, ale pojêcie takie w literaturze na razie siê nie pojawi³o. Wyj¹tkiem s¹ operatorzy turystyczni, którzy maj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê i œrodki zarz¹dcze, by
zapewniæ turyœcie zintegrowane us³ugi przewozowe w turystyce objazdowej.
Nowe mo¿liwoœci integracji organizacyjnej ró¿nych rodzajów us³ug transportu
pasa¿erskiego otworzy³y siê po 2007 r. wraz z powstaniem EPTO (Association of
the European Passenger Transport Operators)14, której celem jest promowanie
12

13

14

Zob. np.: S. Ongkittikul, Innovation and Regulatory Reform in Public Transport. Innovative Capabilities
and Learning of the Public Transport Organisations, TRAIL Thesis Series no. 2006/5, The Netherlands
TRAIL Research School. Delft 2006, http://repub.eur.nl/res/pub/8010/Sumet%20Ongkittikul%
20Thesis%20-%20Proof.pdf [dostêp: 15.11.2012]; P. Rietveld, R.R. Stough, Institutions and Sustainable Transport: Regulatory Reform in Advanced Economies, Edward Elgar Publishing, 2007.
Funkcja integratora us³ug przewozowych ³adunków zosta³a zaproponowana w Bia³ej Ksiêdze
Transportu z 2001 r.
EPTO, http://epto.net/english/about/index.html [dostêp: 30.11.2012].
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rozwoju konkurencyjnej struktury rynku na dostawy us³ug transportu publicznego i wspieranie otwierania rynków przewozów pasa¿erskich. EPTO jest jedn¹
z wiod¹cych organizacji zrzeszaj¹cych operatorów œwiadcz¹cych us³ugi transportowe w Europie.
Jeœli w tradycyjnym uk³adzie oferowanych na rynku us³ug transportu pasa¿erskiego brak jest elementu integruj¹cego te us³ugi i nie jest tak¿e mo¿liwe
powo³anie podmiotu integruj¹cego, jedynym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym
osi¹gn¹æ pe³n¹ intermodalnoœæ mo¿e byæ stworzenie nowej (innowacyjnej)
us³ugi pasa¿erskiej. Nale¿y zidentyfikowaæ sfery, w których by³yby przydatne
innowacyjne us³ugi transportowe. Jedn¹ z takich sfer jest na przyk³ad zarz¹dzanie miejscami parkingowymi15 w ca³ym mieœcie i udzielanie u¿ytkownikom informacji on-line o wolnych miejscach. Inn¹ sfer¹ jest wype³nienie luki w sieci
transportowej na przedmieœciach du¿ych miast, któr¹ jest niedocieranie do
wszystkich osiedli linii transportu zbiorowego. Zamiast samochodów osobowych lub taksówek mo¿na w tych „czarnych dziurach” systemu transportowego implementowaæ us³ugi innowacyjne, których koncepcja mog³aby dojrzeæ
w ramach dobrze zorganizowanych konkursów na pomys³y innowacyjne.
Najbardziej ch³onnymi na innowacje sferami transportu pasa¿erskiego s¹ systemy zarz¹dzania i kontroli ruchu pasa¿erskiego. W kilku wielkich aglomeracjach europejskich (Londyn, Sztokholm) przeprowadzono ¿mudny proces regulacji wjazdu do centrum za pomoc¹ nowoczesnego systemu op³at, ale znacznie
wiêksze mo¿liwoœci stwarza wdro¿enie inteligentnych zintegrowanych systemów zarz¹dzania ruchem ulicznym w ca³ym mieœcie16. O ile systemy op³at jedynie czêœciowo zmniejszaj¹ natê¿enie wjazdów samochodów do centrum miast
w ci¹gu doby, o tyle systemy zintegrowanego zarz¹dzania ruchem mog¹ go
zoptymalizowaæ w czasie i przestrzeni, likwiduj¹c szczyty natê¿enia ruchu i eliminuj¹c zakorkowanie newralgicznych odcinków i punktów sieci.
Wymienione wy¿ej rodzaje przedsiêwziêæ integracyjnych i regulacyjnych nie
wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwoœci usprawnienia transportu pasa¿erskiego. Na
obszarach wysoce zurbanizowanych potrzebne s¹ dodatkowo dzia³ania ukierunkowane na prze³omowe zmiany w postawach i mentalnoœci u¿ytkowników
transportu. Chodzi o takie zmiany, które doprowadz¹ do zmniejszenia intensywnoœci ruchu samochodów osobowych na sieci ulic i dróg miejskich. Znane
dotychczas rozwi¹zania organizacyjne pozwalaj¹ce na takie zmiany to car-poo-

15

16

Koordynacja us³ug parkingowych jest przedmiotem strategii rozwoju transportu w Nowej Zelandii. Zob.: Transport choices for everyone, http://www.waikatoregion.govt.nz/PageFiles/21512/2%20May/
May%2002%20Item%2013a.pdf, s. 11 [dostêp: 15.11.2012].
Zob. np.: State-of-the-art of urban traffic management policies and technologies, http://www.conduits.eu/Documents/Deliverables/D%201.2-1.3%20-%20State-of-the-art%20of%20urban%20traffic%20
management%20policies%20and%20technologies%20-%20v2.pdf [dostêp: 15.11.2012].
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ling17, car-sharing18 i telepraca19. Ich ogólnym celem jest zmniejszenie popytu na
indywidualne u¿ywanie w ci¹gu doby samochodów osobowych poprzez agregacjê tego popytu i eliminacjê niektórych jego Ÿróde³.

3. Przyk³ady dobrych praktyk organizacyjnych w usprawnianiu
transportu pasa¿erskiego
Wœród omówionych wy¿ej rodzajów mo¿liwych usprawnieñ organizacyjno-regulacyjnych transportu pasa¿erskiego praktyczne wdro¿enia pojawiaj¹ siê
z ró¿n¹ intensywnoœci¹. Brak jest informacji o przypadkach interesuj¹cej integracji organizacyjnej ró¿nych us³ug przewozowych (nie jest znany ¿aden przypadek „integratora us³ug pasa¿erskich”), nie s¹ znane przypadki ca³kiem nowych (niekonwencjonalnych) innowacyjnych us³ug transportu pasa¿erskiego.
Mo¿na natomiast dokonaæ przegl¹du i oceny przypadków innowacyjnego u¿ytkowania samochodów osobowych pod k¹tem zwiêkszenia liczby osób w samochodzie i zmniejszenia zatorów w ruchu drogowym i ulicznym. W artykule zosta³y scharakteryzowane wybrane praktycznie wdra¿ane rozwi¹zania objête
analizami projektu badawczego ORIGAMI20, które s¹ jedynie wyborem spoœród
wszystkich znanych na œwiecie prób usprawnienia transportu pasa¿erskiego.
17

18

19

20

Car-pooling to system upodobniaj¹cy i dostosowuj¹cy samochód osobowy do transportu zbiorowego. Polega na zwiêkszaniu liczby pasa¿erów w czasie przejazdu samochodem, g³ównie poprzez kojarzenie osób doje¿d¿aj¹cych do pracy lub nauki na tych samych trasach. Jest rozwijany
w sytuacjach, gdy ze wzglêdu na ma³e natê¿enie ruchu nieop³acalne jest uruchamianie linii zorganizowanego transportu zbiorowego. Funkcjonuje w oparciu o spo³ecznoœciowe portale internetowe lub tablice informacyjne w miejscu pracy. Zob. np.: Car pooling in housing areas, http://add-home.
eu/docs/AMI_Carpooling_guidelines.pdf [dostêp: 15.11.2012]; J. Ferreira, P. Trigo, P. Filipe, Collaborative Car Pooling System, World Academy of Science, „Engineering and Technology” 2009, no. 54.
Car-sharing to system wspólnego u¿ytkowania samochodów osobowych funkcjonuj¹cy w ponad
600 miastach na œwiecie. Samochody s¹ udostêpniane za op³at¹ u¿ytkownikom przez operatorów
floty pojazdów, którymi s¹ ró¿ne spó³ki, agencje publiczne, spó³dzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych. Stosowanie tego systemu zwiêksza intensywnoœæ wykorzystania pojazdów
w ci¹gu doby, co prowadzi do zahamowania wzrostu liczby samochodów rejestrowanych prywatnie. Zob. np.: City-to-city exchange: Car-Sharing as innovative service, CIVITAS, http://www.civitas-initiative.eu/docs/1822/090605-C2C-Car-Sharing.pdf [dostêp: 15.11.2012]; What is carsharing?,
http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/ [dostêp: 15.11.2012].
Telepraca jest obecnie prawnie uregulowanym systemem wykonywania obowi¹zków pracowniczych w ramach klasycznego stosunku pracy (na etacie). W Polsce jej zastosowanie zosta³o uregulowane w znowelizowanym w 2007 r. Kodeksie Pracy. W Unii Europejskiej definicja telepracy zosta³a zaproponowana w uzgodnionym w 2002 roku Framework Agreement on Telework, http://ec.europa.eu/employment_social/dsw/public/actRetrieveText.do?id=10418 [dostêp: 15.11.2012].
ORIGAMI – Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces. Jest to projekt
badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Ogólne cele projektu
ORIGAMI to: – wskazanie potencjalnych œcie¿ek i rozwi¹zañ na rzecz poprawy wspó³pracy i intermodalnoœci; – ocena u¿ytecznoœci zidentyfikowanych rozwi¹zañ w œwietle oczekiwañ i reakcji u¿ytkowników transportu; – oszacowanie wartoœci rozwi¹zañ w œwietle obecnej europejskiej polityki transportowej i wskazanie rekomendacji przysz³ych dzia³añ; – rozpowszechnianie wyników projektu i
promowanie najlepszych praktyk w zakresie powi¹zañ w przewozach na d³ugie dystanse.
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Wspomniany wyżej system car-pooling może przynieść pozytywne efekty, jeżeli zostanie dobrze zorganizowany i stanie się wystarczająco popularny. Akceptacja tej idei wymaga zmian mentalnych, które są trudne w społeczeństwach
„nouveau-riche”, w których samochód osobowy jest traktowany jako przedmiot
prestiżu. Na świecie jest już wiele inicjatyw, organizacji i stron internetowych
zajmujących się propagowaniem idei współużytkowania samochodu osobowego.
Inicjatywy tego rodzaju mają zarówno charakter działań organizacyjnych, jak
i działań o charakterze mentalnym (wywołanie zmian postaw użytkowników
transportu).
Przykładem jego aplikacji w praktyce jest Inicjatywa „Mobifalt” wdrażana
w 2012 roku w Niemczech przez Związek Komunikacyjny Północnej Hesji (Nordhessischer VerkehrsVerbund, NVV). Zadaniem Związku jest usprawnienie transportu publicznego w mniejszych miejscowościach i obszarach wiejskich regionu11.
Dzięki niekonwencjonalnej idei wykorzystywania prywatnych samochodów
osobowych do wspólnego podróżowania możliwe będzie znaczne wzbogacenie
ogólnej oferty przewozowej. Projekt „Mobifalt” oparty jest na założeniach systemów car-sharing i car-pooling.
Początkowo projekt obejmie 5 mniejszych miejscowości, których mieszkańcy
będą samodzielnie organizować wspólne przejazdy samochodami osobowymi.
Kierowcy, którzy zechcą przyłączyć się do inicjatywy, będą zatrzymywali się na
przystankach autobusowych w celu zapełnienia pojazdu. Opłata za jeden przejazd ustalona została na poziomie 1 €, przy czym kierowcy mają otrzymywać
wynagrodzenie w wysokości 30 centów za każdy przejechany kilometr. Organizacja podróży oparta będzie na serwisie internetowym i telefonicznym, dzięki
któremu łatwiejsze stanie się wyszukiwanie kierowców jadących w pożądanych
kierunkach. W przypadku braku konkretnej oferty przejazdu, zapotrzebowania
będą zaspokajane przez taksówki. Koordynator projektu zakłada, że po okresie
dwóch lat od wdrożenia projektu „Mobifalt” można będzie ocenić stopień,
w jakim mieszkańcy regionu zaakceptowali proponowany system.
Projekt „Mobifalt” pozwoli na optymalizację kosztów transportu publicznego
na obszarach o coraz mniejszej gęstości zaludnienia, w których otwieranie nowych linii autobusowych jest nieopłacalne. Kierowcy prywatnych samochodów
osobowych, którzy włączą się do projektu, wzbogacą ofertę przewozową
w mniejszych miejscowościach i jednocześnie przyczynią się do eliminacji efektu
małego zapełnienia samochodów osobowych i kongestii.
Podobne projekty do „Mobifalt” są realizowane w innych krajach. Przykładami są: Carpooling UK, Carpooling Praha, polski Carpooling.pl oraz inne12.
11

ORIGAMI project. „Mobilfalt” – Privat cars to replace or complement public buses, http://80.33.141.76/
oigami/index.php?option=com_content&view=article&id=408:mobilfalt-privat-cars-to-replaceor-comple-ent-public-busses&catid=4:general [dostęp: 15.11.2012].

12

Carpooling UK, http://www.carpooling.co.uk/; Carpooling Praha, http://praguecarpoolin.sourceforge.
net/ [dostęp: 30.11.2012]; Carpooling PL, http://www.carpooling.pl/ [dostęp: 15.11.2012].
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Innym przykładem jest pomysł używania taksówek jako komplementarnego
elementu komunikacji miejskiej w austriackich miastach. Taksówki wzbogacają
ofertę przewozową, funkcjonując na różnych zasadach w poszczególnych miejscowościach, niemniej jednak zawsze spełniają swoje zadanie – poprawiają dostęp do środków komunikacji miejskiej wszystkim jej użytkownikom. Podmiotami zaangażowanymi w tworzenie tego systemu transportowego są operatorzy
austriackich linii autobusowych, operatorzy taksówek oraz Związek przedsiębiorców z branży pasażerskiego transportu samochodowego (Fachverband für die
Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen)13.
W Wiedniu można skorzystać z usług specjalnie oznakowanych taksówek,
które zatrzymują się przy dworcach i obsługują kilka linii autobusowych. Taksówki te funkcjonują „na żądanie” głównie w godzinach wieczornych i nocnych,
rzadziej w ciągu dnia. Warto dodać, że dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy operatorem komunikacji miejskiej Wiener Linien a operatorami taksówek,
w pojazdach tych honorowane są bilety komunikacji miejskiej. O popularności
omawianego rozwiązania świadczy roczna liczba pasażerów korzystających
z alternatywy w postaci przejazdów taksówkami, która wynosi od 800 do 13 000
osób na linię (konkretna liczba uzależniona jest od rodzaju linii autobusowej).
W innych regionach Austrii zastosowano rozwiązanie polegające na wprowadzeniu specjalnej, niższej taryfy za przejazdy taksówkami, które mogą przewozić większą liczbę pasażerów. Ceny za usługę przewozową nie różnią się znacząco od cen za przejazdy komunikacją miejską, a taksówki te mogą obsługiwać
nie tylko wyznaczone linie autobusowe, lecz również inne trasy, na przejazdy
którymi wyrażane jest zapotrzebowanie.
W Innsbrucku wprowadzono niekonwencjonalny pomysł na wykorzystywanie większych taksówek w godzinach wieczornych na potrzeby poruszających się
po mieście kobiet, a w mieście Bludenz w landzie Volalrberg po godzinie 22:00
uprzywilejowanymi pasażerami takich taksówek jest młodzież, którą chroni się
w ten sposób przed prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
Niewątpliwie wspieranie transportu publicznego usługami oferowanymi
przez taksówki przyczynia się do integracji komunikacji miejskiej. Dzięki takim
rozwiązaniom polepszana jest intermodalność transportu pasażerskiego w obszarach miejskich, które zmagają się z coraz większym natężeniem ruchu i koniecznością ciągłego podnoszenia standardu usług przewozowych.

13

ORIGAMI project. Austrian use of taxis for public transport, http://80.33.141.76/origami/index.
php?option=com_content&view=article&id=441:0709-austrian-use-of-taxis-for-public-transport
&catid=4:general [dostęp: 15.11.2012]; Das Taxi im ÖPNV. Richtig eingesetzt. Rund gelöst. Bedarfsgesteuerte Systeme im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV), http://wko.at/taxi/Broschuere.pdf
[dostęp: 15.11.2012].
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Brytyjskim przykładem w tej kategorii usprawnień jest umowa franczyzy
w zakresie zarządzania zbiorowym transportem pasażerskim w hrabstwie Merseyside14. Franczyza została wykorzystana jako rozwiązanie poprawiające jakość
zarządzania kolejowym transportem pasażerskim w tym hrabstwie, przy czym
podobne rozwiązania stosowane są również w Niemczech, Danii, Szwecji i Holandii. Na poziomie hrabstwa funkcjonuje instytucja o nazwie Merseyside Passenger Transport Executive (potocznie określana jako MerseyTravel), która jest odpowiedzialna za planowanie i koordynację transportu publicznego w regionie.
Podmiot ten udziela operatorom linii i infrastruktury kolejowej franczyzy (Merseyrail Concession), na podstawie której świadczą oni usługi transportowe pod
wspólną marką MerseyRail, będącą częścią MerseyTravel – zintegrowanego systemu transportu publicznego w Merseyside. Umowy z franczyzobiorcami zawierane są na czas 25 lat, podczas którego przeprowadzane są okresowe oceny jakości
realizowanych usług. Dzięki gwarancji na wieloletnią współpracę transport pasażerski zarządzany jest stabilnie, przy jednoczesnej dbałości o rozwój.
Głównym atutem omówionego rozwiązania jest kompleksowe planowanie
organizacji publicznego transportu pasażerskiego w hrabstwie Merseyside, co
przyczynia się do integracji komunikacji autobusowej i kolejowej w regionie. Tym
samym zwiększana jest intermodalność wymienionych gałęzi transportu pasażerskiego.
Mimo liberalizacji rynków lotniczych w Unii Europejskiej, do pełnej integracji
wewnętrznej i zewnętrznej lotnictwa pasażerskiego brakuje jeszcze spójnego
systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Obecnie funkcjonujące systemy
nawigacji i kontroli w transporcie lotniczym nie są ze sobą zintegrowane i nie
będą już bardziej wydajne. Odpowiedzią na przedstawione problemy jest program SESAR15 (Single European Sky ATM Research), zakładający wdrożenie wielu
unowocześnień sieci ATM (Asynchronus Transfer Model), które sprawią, że europejski transport lotniczy będzie efektywniejszy i bezpieczniejszy. Do najważniejszych korzyści uzyskanych z implementacji programu SESAR zaliczyć można
zwiększenie koordynacji i kontroli nad lotami, skrócenie ich czasu, ograniczenie
zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto system kompleksowego zarządzania przestrzenią powietrzną może stać się wzorem i źródłem
wiedzy, którą będzie można wykorzystać przy tworzeniu systemów zarządzania
innymi gałęziami transportu (np. samochodowym).

14

15

ORIGAMI project. Local Network Franchising: Merseyrail Concession, http://80.33.141.76/origami/
index.php?option=com_content&view=article&id=55:merseyrail-concession-local-network-franchising&catid=3:general [dostęp: 15.11.2012].
Zob.: SESAR – Single European Sky, ATM Research, http://www.eurocontrol.int/sesar/gallery/
content/public/docs/sesar_2007_brochure_eurocontrol.pdf, http://www.sesarju.eu/about/background
[dostęp: 15.11.2012].
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4. Przykłady dobrych praktyk regulacyjnych ruchu pasażerskiego
Regulacja ruchu pasażerskiego jest zespołem różnorodnych działań realizowanych w celu zwiększenia sprawności i wydajności istniejących systemów infrastruktury oraz systemów użytkowania publicznych i prywatnych środków transportowych. Na świecie powstało i zostało już wdrożonych wiele projektów tego
typu. W artykule uwagę skoncentrowano na rozwiązaniach ujętych w bazie internetowej projektu badawczego UE ORIGAMI16.
Jednym z bardziej znanych w Europie rozwiązań jest system poboru opłat za
wjazd do centrum Londynu, funkcjonujący od lutego 2003 roku17. Głównym interesariuszem przedsięwzięcia jest instytucja Transport for London, odpowiedzialna za środki transportu pasażerskiego w mieście oraz realizująca Strategię Transportu Burmistrza Londynu. Strefa objęta opłatą za wjazd pojazdami motoryzacji
indywidualnej to dwanaście centralnych dzielnic Londynu. Płatny wjazd
obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00. Podstawowa
dzienna opłata za wjazd do omawianej strefy od 2003 roku wynosiła £ 5, w roku
2005 podniesiona została do £ 7, a obecnie wynosi £ 10. Niższa stawka (£ 9) obowiązuje abonentów systemu automatycznych płatności. Opłatę można również
uiszczać następnego dnia po wjeździe do strefy, jednak wówczas stawka wzrasta
do £ 12.
Wprowadzenie opłat za wjazd do centralnej części Londynu spowodowało
wyraźne zmniejszenie natężenia ruchu na tym obszarze. Nawet przed kryzysem
gospodarczym odnotowano o 21% mniej intensywną eksploatację dróg w strefie
niż przed wprowadzeniem opłat za wjazd do niej. Dzięki mniejszemu natężeniu
ruchu odzyskano przestrzeń drogową, a wnoszone opłaty pozwoliły na inwestycje w poprawę jakości usług transportu publicznego. Lepiej funkcjonująca komunikacja autobusowa stała się atrakcyjnym substytutem motoryzacji indywidualnej, co pomogło zmniejszyć koszty kongestii. Analiza kosztów i korzyści wykazała, że zidentyfikowane korzyści z wprowadzenia omawianych opłat przewyższają
koszty eksploatacji systemu, ze współczynnikiem równym około 1,5 przy opłatach £ 5 oraz 1,7 przy opłatach równych £ 818.
Podobny jak w Londynie system regulacji ruchu został w 2007 r. wprowadzony w Sztokholmie pod nazwą Stockholm Congestion Tax (Trängselskatt i Stock-

16

17

18

ORIGAMI, Best practices examples and Suggested solutions, http://80.33.141.76/origami/ [dostęp:
15.11.2012].
Zob.: London Congestion Charging, http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/ [dostęp:
15.11.2012].
ORIGAMI project. Congestion Charges in London, http://80.33.141.76/origami/index.php?option
=com_content&view=article&id=370:congestion-charges-in-london&catid=4:general [dostęp:
15.11.2012].
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holm)19. Opłaty takie są także stosowane w Oslo i Singapurze, a planowane są
w Delhi i Nowym Jorku20.
Innym rozwiązaniem regulacyjnym wartym uwagi jest wykorzystywanie pobocza w ruchu drogowym w Landzie Hesja w Niemczech. Jest to najefektywniejsze z realizowanych przedsięwzięć w ramach programu Congestion free Hessen
2015. Wprowadzony w roku 2003 pomysł pozwala na wykorzystywanie istniejącej infrastruktury w możliwie najbardziej optymalny sposób.
Z założenia pobocza stanowią dodatkowy, awaryjny pas ruchu, na którym
w razie zaistnienia potrzeby można zatrzymać pojazd. W wielu regionach zmagających się z problemem kongestii zadecydowano o włączeniu pobocza w ogólny
ruch samochodowy w celu złagodzenia negatywnych skutków przeciążenia sieci
drogowej. Od roku 2010 na heskich autostradach A3 i A5 istnieje łącznie 87 km
pobocza o zmienionej funkcji. Do roku 2015 długość ta zwiększy się do 340 km
z ogólnej długości 2000 km dróg.
Potencjalnie zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków na omawianych odcinkach drogowych w Hesji jest eliminowane dzięki rozbudowanemu systemowi
kontroli – istnieje tu funkcjonujące przez całą dobę centrum sterowania ruchem,
sieć kamer i czujników prędkości oraz system ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Całokształt wdrażanego programu umożliwił osiągnięcie redukcji liczby
opóźnionych pojazdów w każdej godzinie z 88 000 w 2003 roku do 20 000 w 2011
roku.
Kolejnym przykładem dobrej praktyki w zakresie zarządzania ruchem drogowym jest projekt Primelines21 dotyczący organizacji transportu w angielskim
mieście Coventry, polegający na wyodrębnieniu pasów ruchu przeznaczonych
dla pojazdów komunikacji miejskiej. Rozwiązanie to pozwala na polepszanie
jakości usług transportu publicznego poprzez niwelację opóźnień i swobodę kreowania oferty przewozowej. Efektywniejsza i sprawniejsza w funkcjonowaniu
komunikacja miejska staje się bardziej dostępna dla pasażerów i konkurencyjna
dla motoryzacji indywidualnej.
Projekt Primelines współtworzy Rada Miasta Coventry, przewoźnicy komunikacji autobusowej oraz jej zarządca – Centro. Komfort korzystania z autobusów
miejskich w Coventry zapewniony jest dzięki buspasom o łącznej długości 5,3
km, drogom o długości 4,9 km, na których obowiązuje zakaz zatrzymywania się
(red routes) oraz wielu innym rozwiązaniom przeznaczonym na użytek komunikacji autobusowej. Nowe wiaty przystankowe, tablice informacyjne, sygnalizacja

19

20

21

Congestion tax in Stockholm, http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-tax/Congestiontax-in-stockholm/ [dostęp: 15.11.2012].
Congestion charges around the world, http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/08/congestioncharges-around-the-world [dostęp: 15.11.2012].
Zob.: N. Richards, PrimeLines Partnership, http://www.ukbusawards.org.uk/content/images/stories/downloads/NickRichards.pdf [dostęp: 15.11.2012].
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świetlna oraz system indywidualnego planowania podróży ułatwiają korzystanie
z uatrakcyjnionej oferty transportu publicznego. Każda część miejskiego systemu
transportowego jest dogłębnie analizowana pod kątem możliwości wprowadzenia któregokolwiek z rozwiązań projektu Primelines:
–
buspasów;
–
nowych przystanków i wiat;
–
nowych parkingów, ich oznaczeń i ograniczeń związanych z parkowaniem
(red routes);
–
ulepszonych znaków drogowych i sygnalizacji;
–
rond, infrastruktury rowerowej i pieszej;
–
systemu informacji i monitoringu.
Implementacja projektu Primelines w Coventry zaowocowała pozytywnymi
tendencjami w zachowaniach użytkowników transportu zbiorowego – aż 47%
badanych gospodarstw domowych zmieniło swoje nawyki związane z podróżowaniem po mieście, 39% zredukowało średnią liczbę kilometrów, jaką przejeżdżało przez Coventry, a 24% zredukowało ją przesiadając się do autobusów22.
Inicjatywy podobne do tej w Coventry, a nawet często bardziej zaawansowane organizacyjnie i technicznie, są projektowane lub już funkcjonują w setkach
zatłoczonych samochodami miast na świecie23. Ich stworzenie stało się koniecznością, a realizacja jest ułatwiana w coraz większej mierze dzięki opracowaniom
naukowym (symulacje matematyczne ruchu itp.) oraz istnieniu opisów przykładów dobrej praktyki. Najbardziej znane i opisane w literaturze oraz na stronach
internetowych systemy typu Bus Rapid Transit lub High Capacity Bus Rapid Transit
(BRT lub HCBRT24) mają takie miasta, jak: Montreal25, Toronto26, Winnipeg27, bra-

22

23

24

25

26

27

ORIGAMI project – Primeline Coventry, http://80.33.141.76/origami/index.php?option=com_
content&view=article&id=437:0618-primeline-coventry&catid=3:general [dostęp: 15.11.2012].
W. Kulyk, M. Hardy, ITS Enhanced Bus Rapid Transit Systems, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/archive/conferences/VHA-BRT/ITS_Enhanced_Bus_Rapid_Transit_Systems.pdf [dostęp: 15.11.2012].
HCBRT oznacza High Capacity Bus Rapid Transit. Zob. np.: Comparison of Bus Only Lane (BOL),
Light BRT, BRT, and HCBRT, http://sti-india-uttoolkit.adb.org/mod2/se4/001.html [dostęp: 15.11.2012];
Uses of Higher Capacity Buses in Transit Service. A Synthesis of Transit Practice, „Transit Cooperative
Research Program”, no. 75, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_syn_75.pdf [dostęp:
15.11.2012].
Zob.: Society in Motion, http://www.stm.info/english/info/a-voiesres.htm [dostęp: 15.11.2012]; Tempted by the Reserved Lane? Take the Bus!, http://www.amt.qc.ca/content_simple.aspx?id=2836&Lang
Type=1033 [dostęp: 15.11.2012]; J. Surprenant-Legault, A. El-Geneidy, Introduction of a reserved
bus lane: Impact on bus running time and on-time performance, „Transportation Research Record”
2011, no. 2218, s. 10–18, http://tram.mcgill.ca/Research/Publications/Reserved_Lane.pdf [dostęp:
15.11.2012].
Zob. Living in Toronto – Transportation, http://www.toronto.ca/environment/transportation.htm#
reserved_transit_lanes [dostęp: 15.11.2012].
Winnipeg Transit Diamond Lanes, http://winnipegtransit.com/en/regular-transit/diamondlanes/
[dostęp: 15.11.2012].
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zylijskia Kurytyba28, miasta USA29, Delhi30, miasta chińskie – Pekin, Hang Zhou
i inne31. Idea ta jest promowana w formie upowszechniania dobrych praktyk
między innymi przez American Public Transportation Association32. Rozwiązaniem komplementarnym dla BRT i HCBRT jest unijna koncepcja „zielonych korytarzy” (green corridors) przydatna w nowoczesnej logistyce miejskiej opartej na
arteriach desygnowanych dla ruchu towarowego33.
W europejskim transporcie kolejowym najbardziej znaczącym rozwiązaniem
usprawniającym ruch jest system ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym). System ten obejmuje zunifikowaną europejską radiołączność
pociągową GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) i zunifikowany europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS (European Train
Control System). Obydwa systemy są istotnymi składnikami europejskiej polityki
likwidacji barier w transporcie, zarówno w wymiarze barier technicznych na sieciach kolejowych wewnątrz granic UE, jak i w zakresie budowania wspólnego
rynku produktów i usług na rzecz kolei. Szczególne znaczenie ma wdrożenie
zunifikowanego systemu telematycznego w zakresie przewozów pasażerskich
poprzez wdrożenie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do
podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów pasażerskich transeuropejskiego systemu kolei – TSI TAP na głównych kolejowych korytarzach transportowych TEN-T, wraz ze stworzeniem interfejsów rozszerzających jego funkcjonalność na inne środki transportu34.
Każda kolejna linia kolejowa włączona do systemu ERTMS przyczynia się do
integracji międzynarodowego transportu kolejowego, zwiększa jego interopera-

28

29

30

31

32

33

34

Curitiba's Bus System as Model for Rapid Transit [dostęp online], http://urbanhabitat.org/node/344
[dostęp: 15 listopada 2012].
Mass Transit. Bus Rapid Transit Shows Promise, United States General Accounting Office, Report to
Congressional Requesters, September 2001, http://www.publicpurpose.com/brt-gao.pdf [dostęp:
15.11.2012]; L.D. Galicia, R.L. Cheu, R.B. Machemehl, Bus Rapid Transit Features and Deployment
Phases for U.S. Cities, „Journal of Public Transportation” 2009, vol. 12, no. 2, http://131.247.19.1
/jpt/pdf/jpt12-2galicia.pdf [dostęp: 16.11.2012]; M. Lowe and M. La, U.S. Bus Rapid Transit,
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/20120710_Duke_CGGC_BRT.pdf [dostęp: 16.11.2012].
G. Tivari, Bus Priority Lanes for Delhi, http://tripp.iitd.ernet.in/publications/paper/planning
/bwkshop_gt.PDF [dostęp: 16.11.2012]; zob. też: Guidelines and Toolkits for Urban Transport Development in Medium Sized Cities in India, http://www2.adb.org/Documents/Produced-UnderTA/40006/40006-01-ind-dpta-05.pdf [dostęp: 16.11.2012].
D. Hidalgo, Bus Rapid Transit in Asia – From Quantity to Quality, http://www.gobrt.org/
BRTinAsia.pdf [dostęp: 16.11.2012].
Designing Bus Rapid Transit Running Ways. Recommended Practice, American Public Transportation
Association, http://www.aptastandards.com/Portals/0/Bus_Published/003_RP_BRT_Guideways.
pdf [dostęp: 16.11.2012].
Koncepcja „zielonych korytarzy” po raz pierwszy pojawiła się w 2007 roku w Komunikacie
Komisji Europejskiej Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego.
Zob.: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei.
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cyjność i ułatwia dostęp do europejskiej sieci kolejowej. Jednolity system zarządzania europejskim ruchem kolejowym działa od roku 2003 na linii Wiedeń –
Budapeszt, a od roku 2009 ERTMS (poziom 2) wdrożono dla kolei dużych prędkości w Belgii (linia łącząca Lien z granicą niemiecką). Przewoźnik Thalys oferuje
przejazdy kolejowe w omawianym systemie na trasie Amsterdam – Antwerpia35.
Do poprawy intermodalności transportu pasażerskiego w Europie przyczynić
może się tańszy i bardziej dostępny transport lotniczy. Idea jednolitej europejskiej
przestrzeni powietrznej przyświeca działaniom głównego interesariusza projektu
FRAM – The Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)36.
Jednym z pierwszych działań podjętych na rzecz realizacji omawianego
przedsięwzięcia było stworzenie w marcu 2011 roku 142 nowych, bezpośrednich
połączeń lotniczych, które przyczyniły się do optymalizacji przewozów lotniczych
w przestrzeni powietrznej nad Belgią, Holandią, Luksemburgiem i północno-zachodnią częścią Niemiec. Połączenia bezpośrednie pozwoliły na skrócenie
czasu przelotów, ograniczenie zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji do
atmosfery oraz zmniejszenie kosztów kongestii powietrznej.
Realizacja projektu FRAM ma wywołać szereg oszacowanych już korzyści –
w pierwszej jego fazie, w czasie weekendów i w godzinach nocnych, suma zredukowanych kilometrów wyniesie 1,6 mln rocznie, co pozwoli na zaoszczędzenie
3700 t paliwa lotniczego oraz ograniczenie emisji 12 000 t dwutlenku węgla i 37 t
tlenków azotu. Przede wszystkim jednak skrócony czas poszczególnych podróży
i bezpośrednie połączenia podniosą atrakcyjność transportu lotniczego, który
w rezultacie może stać się lepiej zintegrowany z innymi gałęziami transportu
pasażerskiego37.
W USA jest realizowany projekt NextGen38, polegający na szeroko zakrojonej
transformacji całego amerykańskiego systemu transportu lotniczego. Zakłada on
stworzenie nowej jakości w transporcie lotniczym, który w przyszłości będzie
musiał podołać zwiększającej się kongestii w portach lotniczych i korytarzach
powietrznych. Inicjatywa NextGen wdrażana jest od roku 2006, a podmiotami
zaangażowanymi w jej implementację są: Federalna Administracja Lotnictwa
(FAA), United States Joint Planning and Development Office (JPDO), w którego skład
wchodzą Departament Transportu (DOT), Obrony (DOD), Handlu (DOC) i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
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38

ORIGAMI project – European Railway Traffic Management System (ERTMS), http://80.33.141.76/
origami/index.php?option=com_content&view=article&id=203:european-railway-traffic-management-system-ertms&catid=3:general [dostęp: 16.11.2012].
Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC), Building a borderless sky, http://www.eurocontrol.int/
articles/maastricht-upper-area-control-centre-muac [dostęp: 16.11.2012].
ORIGAMI project – FRAM Free Route Airspace Maastricht, http://80.33.141.76/origami/index.php?
option=com_content&view=article&id=56:fram-free-route-airspace-maastricht&catid=1:general
[dostęp: 16.11.2012].
NextGen, Federal Aviation Administration, http://www.faa.gov/nextgen/ [dostęp: 16.11.2012].
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W odpowiedzi na konieczność sprostania takim wyzwaniom, jak rosnąca
kongestia oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym,
projekt NextGen rewolucjonizuje zasady zarządzania, zastępując przestarzałe
naziemne systemy nowymi – bardziej dynamicznymi, opartymi na technologii
satelitarnej i cyfrowej. Do nowych rozwiązań należą39:
–
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) – system bazujący na
technologii GPS, który przejmuje funkcje radarów;
–
NextGen Network Enabled Weather (NNEW) – system kompleksowej informacji o warunkach pogodowych;
–
System Wide Information Management (SWIM) – rozwiązanie, które pozwoli
na cyfrową wymianę danych pomiędzy wszystkimi użytkownikami krajowej przestrzeni powietrznej;
–
Collaborative Air Traffic Management Technologies (CATMT) – zespół rozwiązań
ulepszających działanie obecnego systemu zarządzania ruchem powietrznym;
–
National Airspace System Voice System (NVS) – system komunikacji głosowej
oparty na technologii cyfrowej, który ma w pełni zastąpić obecnie funkcjonujący, oparty na technologii analogowej;
–
Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE) – program realizowany we współpracy z Unią Europejską w celu harmonizacji polityki
i procedur dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska;
–
DataComm Data Communications – system cyfrowej komunikacji pomiędzy
kontrolerami lotów i pilotami.
Poszukiwanie informacji o przykładach innych projektów regulacji ruchu pasażerskiego nie przynosi zbyt wielkich rezultatów. Pod hasłem passenger traffic
management wyszukiwarki internetowe wprawdzie znajdują prawie 2 miliony
wpisów, ale odnoszą się one do różnych leksykonów, akronimów, projektów
badawczych, publikacji i konferencji naukowych, a nie do wdrażanych w praktyce tego rodzaju rozwiązań. W projekcie badawczym ORIGAMI do grupy takich
rozwiązań zakwalifikowano budowę linii kolejowej Betuweroute40, której celem
jest separacja ruchu towarowego i pasażerskiego na holenderskiej trasie41 oraz
projekt SARTRE dotyczący automatycznego sterowania zespołem pojazdów

39
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ORIGAMI project – NextGen – The Next Generation Air Transportation System, http://80.33.141.76/origami/index.php?option=com_content&view=article&id=435:0617-nextgen-the-next-generationair-transportation-system&catid=1:general [dostęp: 16.11.2012].
SARTRE project: Automatically Driven Car Trains, http://80.33.141.76/origami/index.php?option
=com_content&view=article&id=81:sartre-project-automated-road-trains&catid=17:general [dostęp:
30.11.2012]; T. Robinson, E. Chan, Operating Platoons On Public Motorways: An Introduction To The
SARTRE
Platooning
Programme,
http://www.sartre-project.eu/en/publications/Documents/
SARTRE_Overview_Final_Paper_ITS_World_Congress_2010.pdf [dostęp: 7.04.2011].
B. Route, Dedicated Freight Rail Corridor, http://80.33.141.76/origami/index.php?option=com_
content&view=article&id=10:betuwe-route&catid=17:general [dostęp: 16.11.2012].
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w transporcie samochodowym, ale są to koncepcje mające stosunkowo ograniczone znaczenie dla integracji transportu pasażerskiego.
Dla mieszkańców Aglomeracji Gdańskiej pozytywne efekty powinien przynieść tworzony zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem ulicznym
TRISTAR. System ten ma generować tzw. inteligentną zieloną falę, czyli tak regulować dopuszczalną prędkość pojazdów, aby zapewnić ich płynny przejazd. System będzie też kontrolował parkingi (tablice świetlne skierują kierujących pojazdami tam, gdzie znajdą wolne miejsce) oraz będzie informował na specjalnych
wyświetlaczach przystankowych o ewentualnym opóźnieniu autobusu czy
tramwaju. Spodziewane główne efekty to42:
1. usprawnienie ruchu – poprzez minimum 5,5% skrócenie globalnego czasu
przejazdu wszystkich pojazdów, rozumianego jako różnica między prognozowanym czasem przejazdu w wariancie bezinwestycyjnym a prognozowanym czasem przejazdu w wariancie inwestycyjnym;
2. usprawnienie komunikacji publicznej – poprzez minimum 6,5% skrócenie
globalnego czasu podróży środkami transportu zbiorowego, rozumiane jako
różnica między prognozowanym czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR
w wariancie bezinwestycyjnym a czasem podróży pasażerów podróżujących transportem zbiorowym na obszarze objętym Systemem TRISTAR
w wariancie inwestycyjnym.
Podobne systemy są tworzone w innych polskich miastach (Warszawa oraz
głównie miasta wojewódzkie, zwłaszcza Kraków, Białystok, Wrocław i Poznań)43.
Ułatwieniem w realizacji projektów miejskich ITS stała się nowelizacja w 2012 r.
ustawy o drogach publicznych, określająca obecnie zasady tworzenia inteligentnych systemów transportowych.

5. Upowszechnianie dobrych praktyk innowacyjnych
w transporcie pasażerskim
Praktycy transportowi niechętnie dzielą się swymi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów, z uwagi na potrzebę zachowania tajemnicy handlowej
w grze konkurencyjnej na rynku. Dysponują więc wiedzą ukrytą i chronią ją,
zwłaszcza jeśli pozwoliła ona osiągnąć sukces i ma unikatowy charakter.
Na świecie stworzono jednak sposoby konwersji wiedzy ukrytej w takich
formach, jak:

42

43

Tristar – inteligentny system sterowania ruchem, http://www.gdansk.pl/ue,1215,14755.html [dostęp:
16.11.2012].
Inteligentne Systemy Transportowe szansą na usprawnienie ruchu w mieście, http://www.newseria.pl
/news/inteligentne_systemy,p14726049 [dostęp: 16.11./2012].
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uspołecznienie: od indywidualnej wiedzy ukrytej do grupowej wiedzy
ukrytej (podczas spotkań czy dyskusji w zespole);
–
eksternalizacja: od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej, formalnej (poprzez
komunikację z innymi w formie dialogu czy burzy mózgów).
Zorganizowaną, nowoczesną formą upowszechniania wiedzy ukrytej praktyków transportowych jest tworzenie baz danych dobrej praktyki (ang. best practice).
Baza danych dobrej praktyki to zbiór obserwowanych w realnej rzeczywistości
rozwiązań dających efektywne wyniki, rozwiązań możliwych do powtórzenia
i naśladowania w nowych inicjatywach.
Wymiana dobrej praktyki jest procesem opartym na rzetelnie opisanych
przykładach sprawdzonych empirycznie rozwiązań. Rozwój wymiany dobrej
praktyki w Europie zależy od istnienia rzetelnych i porównywalnych opisów
przypadków spełniających kryterium wzorca do naśladowania. Przypadków
zakończonych inwestycji i projektów transportowych na naszym kontynencie jest
bardzo wiele, ale tylko nielicznym został w ich opisie dodany przymiotnik „udana” (ang. successful).
Przykłady dobrej praktyki inwestycyjnej w transporcie są przydatne w czasie
realizacji projektów w trudnych warunkach przyrodniczych, technicznych, własnościowych i eksploatacyjnych. Nie stanowi problemu zwykła modernizacja
istniejącej drogi czy terminalu, a wiedza o pokonywaniu dużych trudności staje
się potrzebna przy budowie nowej infrastruktury przez tereny chronione, rozbudowie portów lotniczych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i tworzeniu systemów
intermodalnych.
Pozytywnym zjawiskiem są inicjatywy organizacyjne europejskiej wymiany
dobrej praktyki transportowej. Przykładem może być zaangażowanie European
Rail Infrastructure Managers (EIM) w tworzenie forum dla wymiany najlepszych
praktyk biznesowych służących optymalizacji wykorzystania europejskiej infrastruktury kolejowej lub działalność UITP w zakresie porównywania dobrych
praktyk w sferze publicznego transportu miejskiego. Również na forum cywilnych portów lotniczych tworzy się rankingi dobrych praktyk ich funkcjonowania
oraz finansowania rozwoju. Dużą wartość poznawczą i aplikacyjną mają także
narodowe systemy analizy i opisu przykładów dobrej praktyki transportowej,
tworzone w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajach członkowskich
Unii Europejskiej.
Wzajemne uczenie się przewoźników sprawnego, bezpiecznego i efektywnego wykonywania transportu osób i ładunków jest praktyką rozwijaną od ostatniego ćwierćwiecza XX wieku. Najwięcej spisanych „lekcji” powstało w zakresie
transportu samochodowego, co jest zasługą zarówno Komisji Europejskiej, jak
i Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych (IRU). Przykładem
podręcznika opracowanego z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii
Komisji Europejskiej jest European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road
–
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Transport opublikowany w 2002 roku44. Zawiera on wiele szczegółowych i ilustrowanych graficznie instrukcji, jak bezpiecznie i niezawodnie przewozić samochodami ładunki.
Regularnym dostawcą wiedzy o nowoczesnych sposobach wykonywania
przewozów samochodowych jest Akademia IRU. Od 2000 r. wydawana jest publikacja pod tytułem Report on Road Transport Best Industry Practices45 zawierająca
wskazówki, jak szkolić kierowców, wykorzystywać puste przebiegi, oszczędzać
zużycie paliwa, zmniejszać uciążliwość ekologiczną samochodów, poprawiać
bezpieczeństwo przewozów itd. Bliźniaczym do opracowania IRU jest kanadyjski
podręcznik dobrych praktyk w całym transporcie ładunków Transportation Best
Practices Manual46.
W Unii Europejskiej brakuje natomiast zorganizowanego systemu upowszechniania dobrych praktyk w całym transporcie pasażerskim. Namiastka takiego systemu została zarysowana w projekcie badawczym NICHES odnoszącym
się do transportu miejskiego, w którym istnieje niewątpliwie największa potrzeba
wdrażania całego pakietu działań integracyjnych47. W sferze działań o charakterze
organizacyjnym i regulacyjnym autorzy tego projektu widzą potrzebę i użyteczność upowszechniania przykładów dobrej praktyki (przytoczone zostały przypadki Salzburga, Monachium, Berlina, Frankfurtu, Merseyside, Leicester, West
Midlands, portu lotniczego Heathrow w Wielkiej Brytanii i innych w Zutphen
i Rivium w Holandii, Nantes i La Rochelle we Francji, Helsinkach) dotyczących
np. szkolenia pasażerów w zakresie sposobów korzystania z transportu zbiorowego (zwłaszcza osób starszych), korzystania z informacji o systemie przewozów
zbiorowych (odpowiednio udostępnianych np. osobom niepełnosprawnym),
a przede wszystkim wydzielania pasów dla przejazdów wysoko wydajnych, jak
autobusy na newralgicznych arteriach miejskich.
Europejskie nastawienie do pożytków płynących z wymiany dobrych praktyk
w usprawnianiu i integracji transportu pasażerskiego jest mniej racjonalne niż to
ma miejsce na przykład w USA48 czy Australii49. W Europie nadmiernie wierzy się
44

45

46
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European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, 2002, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/
vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_en.pdf [dostęp: 16.11.2012].
Report on Road Transport Best Industry Practices, IRU 2003, https://www.iru.org/cms-filesystemaction?file=en_Publications/bip04.E.pdf [dostęp: 16.11.2012].
Transportation Best Practices Manual, Canadian Manufacturers and Exporters 2003, http://www.
tw.gov.nl.ca/publications/bestpracticesmanual.pdf [dostęp: 16.11.2012].
Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego Od teorii do praktyki, NICHES, 2010, http://www.nichestransport.org/fileadmin/NICHESplus/Brochure5languages/21582_transportconcept_PL.pdf [dostęp:
16.11.2012].
Zob.: Designing Bus Rapid Transit Running Ways. Recommended Practice, American Public Transportation Association, op. cit.
Zob.: T. Edward, S. Smith, Transport Problems Facing Large Cities, „Briefing Paper” 2008, no. 6,
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/key/TransportProblemsFacin
gLargeCities/$File/TransportFINALindex.pdf [dostęp: 16.11.2012].

132

Agnieszka Ważna

w siłę sprawczą instytucji Unii Europejskiej wspieranych przez środowisko
naukowe realizujące priorytetowe projekty badawcze, gdy tymczasem ani we
wspólnej polityce transportowej, ani w aktach prawnych (acquis communautaire)
w ciągu minionych dwóch dekad transport pasażerski nie doczekał się pragmatycznych ujęć politycznych i regulacyjnych50. Użyteczne w praktyce rozwiązania
powstały w dużej mierze bez inspiracji naukowej i polityczno-doktrynalnej. Są to
rozwiązania stworzone i wdrożone z inicjatywy świadomych rangi problemu
władz samorządowych i municypalnych. Ich zrozumieniu i upowszechnieniu ma
służyć niniejsze opracowanie.

Podsumowanie
Jak dowodzą opisane w artykule przykłady dobrych praktyk, komodalność
i intermodalność transportu pasażerskiego może być skutecznie udoskonalana
i rozwijana dzięki nowym i innowacyjnym pomysłom na zarządzanie i organizację. Przegląd i analiza informacji o teoretycznych i praktycznych inicjatywach
podejmowanych na świecie w celu usprawnienia i integracji transportu pasażerskiego pozwala potwierdzić postawioną na początku artykułu tezę, że koncepcje
i przedsięwzięcia organizacyjne oraz regulacyjne stały się trwałym, komplementarnym i coraz bardziej znaczącym składnikiem świadomie realizowanego procesu. W dalszym ciągu są one powiązane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi
i innowacjami o charakterze technicznym i technologicznym, ale stwarzają nowy
strumień efektów niemożliwych do osiągnięcia w wyniku tylko ilościowego powiększania potencjału i przepustowości systemu technicznego transportu pasażerskiego. Dodatkową zaletą rozwiązań z omawianego zakresu jest fakt, iż mogą
być one zaadoptowane w innych systemach transportowych bez konieczności
zmagania się z większymi przeszkodami prawnymi czy technologicznymi.
Obserwacja śmiałych innowacji organizacyjnych i regulacyjnych w transporcie pasażerskim wskazuje na bardzo zróżnicowane rozłożenie akcentów na poszczególne rodzaje tego typu przedsięwzięć. Najwięcej interesujących przypadków notuje się w sferze regulacji i zarządzania ruchem w miastach, zwłaszcza
w formie tworzenia uprzywilejowanych pasów ruchu dla wysoko wydajnych linii
autobusowych. Duże znaczenie i zauważalny postęp zapewnia wdrażanie dobrze
wyposażonych technicznie i dobrze zorganizowanych systemów inteligentnego
sterowania ruchem na obszarach wysoko zurbanizowanych. Relatywnie mniej
jest w praktyce przedsięwzięć, których istota zasadza się na tworzeniu nowych
struktur podmiotowych integrujących operacje transportu pasażerskiego. Bardzo

50

Zebranie przykładów dobrej praktyki udało się zrealizować w UE w zakresie bezpieczeństwa
drogowego dzięki projektowi SUPREME. Zob.: Best Practices in Road Safety. Handbook for Measures
at the Country Level, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/supreme_c_
handbook_for_measures_at_the_country_level.pdf [dostęp: 16.11.2012].
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powoli upowszechnia się idea współużytkowania samochodów osobowych
w ruchu miejskim i w przejazdach turystycznych, co wiąże się z trwałością egoistycznych postaw posiadaczy samochodów osobowych i ograniczonym skutkiem
użytkowym tej idei.
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SOLUTIONS IMPROVING THE ORGANIZATION
AND MANAGEMENT OF PASSENGER TRANSPORT
(Summary)
Passenger transport users have the right to require more from operators and infrastructure managers than freight transport users. It is because passengers are the subject
of transportation, while cargo transport is focused on carriage of goods that need to be
transported at the lowest price with the most efficient usage of means of transport. These
demands are not valid for the transport of passengers, who are interested in the quality
of service that can be improved through the effective integration of transport modes –
often focusing more on the improvement of the quality aspects of transport, rather than
adding purely economic value. The efficiency of passenger transport system is to a great
extent determined by its underlying entity structure, which is inapt to transformation.
The quality of passenger transport is the underpinned by cohesion of different modes of
transport, which is most user-friendly when a sole operator is responsible for the entire
transport chain. In some cases, the existing forms of passenger transport do not provide
adequate quality of service, binging the natural need to create innovative supplemental
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services from the ground up. The biggest area of successful passenger transport system
improvements happens to be the transport regulation as well as traffic control. It is important to notice that the integration of individual motor transport with public transport
is not possible without behavioural changes, which in practice command the acceptance
of car-pooling and car-sharing. The dispersed successes in implementing various kinds of
passenger transport improvements and integration measures should not remain tacit
knowledge – they should be made widely known through a good-practice sharing system built on a knowledge-base containing the descriptions of implemented.
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1. Wprowadzenie
Integracja miêdzyga³êziowa mo¿e opieraæ siê na „twardych” rozwi¹zaniach
infrastrukturalnych oraz na rozwi¹zaniach „miêkkich”, które odpowiadaj¹ na
potrzeby organizacyjne czy informacyjne pasa¿erów. W œwietle celów przyjaznego systemu transportowego zmiany systemowe przynosz¹ce pozytywne skutki dla u¿ytkownika powinny byæ traktowane priorytetowo. Z drugiej strony,
sprostaniu tym wymaganiom sprzyja rozwój technologiczny, umo¿liwiaj¹cy
wykorzystanie nowoczesnych rozwi¹zañ elektronicznych, w tym informatycznych, czy telekomunikacyjnych.
Omawiane w niniejszym artykule nowoczesne systemy informacji pasa¿erskiej (np. tzw. planery podró¿y) czy te¿ systemy zintegrowanego biletu nie
mog³yby powstaæ bez wykorzystania mo¿liwoœci technicznych w postaci
przep³ywu informacji w czasie rzeczywistym i mo¿liwoœci dostêpu do takiej informacji, czy te¿ rozwoju telefonii komórkowej oraz urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, np. smartfonów. W artykule wskazano na rodzaje mo¿liwych rozwi¹zañ,
przyk³ady dobrych praktyk oraz mo¿liwoœci upowszechniania rozwi¹zañ.

138

Monika B¹k, Agnieszka Wa¿na

2. Rodzaje mo¿liwych usprawnieñ w transporcie pasa¿erskim
w zakresie informacji i zintegrowanych biletów
Systemy informacyjne dzia³aj¹ce w czasie rzeczywistym (ang. RTI systems –
Real time information systems) s¹ podstawowym instrumentem, który mo¿e
sprzyjaæ integracji miêdzyga³êziowej transportu w badanych aspektach. Systemy informacyjne s¹ rozwijane w niektórych obszarach, szczególnie w miastach,
zarówno na zasadzie prototypów, jak i dzia³aj¹cych systemów operacyjnych.
Jednym z przyk³adów instrumentów sprzyjaj¹cych organizacji podró¿y multimodalnej s¹ systemy planowania podró¿y. W tabeli 1 przedstawiono przyk³adowe istniej¹ce rozwi¹zania w tym zakresie.
Tabela 1. Przyk³ady systemów planowania podró¿y intermodalnych
Kraj

Planer

Operator

Uwzglêdnione
formy transportu

SCOTTY
journey planner

Austrian Federal
Railways

Koleje, transport miejski,
trasy piesze

VERKEHRSPILOT

Austrian Federal
Railways, ASFINAG
and Austrocontrol

Koleje, transport miejski,
samochód, samolot, trasy
piesze

NMBS-SNCB

National Railway
Company of Belgium

Koleje, transport miejski,
trasy piesze

INFOTEC

Walloon Public
Transport

Koleje, transport miejski,
trasy piesze

Czechy

IDOS

Chapman Ltd(for
Ministry of Transport)

Koleje, transport miejski,
samolot

Dania

BilRejseplanen

Rejseplanen

Koleje, transport miejski,
promy, trasy rowerowe,
samochód, trasy piesze

Estonia

Peatus.ee

Estonian Road
Administration

Koleje, transport miejski,
promy, trasy piesze

Finlandia

Journey.fi

Finnish Transport
Agency

Koleje, transport miejski,
promy, samolot, trasy piesze

DELFI

DELFI Network

Koleje, transport miejski,
promy, samolot, trasy piesze

Reiseauskunft

Deutsche Bahn AG

Koleje, transport miejski,
promy, samolot, trasy piesze

Luksemburg

Mobilitéitszentral

Communauté
des Transports

Koleje, transport miejski,
promy, trasy piesze

Holandia

9292

REISinformatiegroep

Koleje, transport miejski,
promy, trasy piesze

Polska

SITkol

TK Telekom

Koleje, transport miejski,
trasy piesze

Austria

Belgia

Niemcy
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3. Przyk³ady dobrych praktyk w zakresie zintegrowanych biletów
i systemów informacyjnych
3.1. Systemy biletowe (ang. ticketing schemes)
Przyk³adem dobrej praktyki w zakresie zwiêkszania intermodalnoœci transportu pasa¿erskiego jest wprowadzony przez austriackie linie kolejowe bilet
w postaci karty (ÖBB VORTEILScard)4. Bilet ten umo¿liwia korzystanie ze zni¿ek siêgaj¹cych 50% za przejazdy transportem kolejowym (ÖBB). Ponadto posiadaczom karty przys³uguj¹ dodatkowe udogodnienia – ÖBB VORTEILScard
jest elektronicznym kluczem w systemie umo¿liwiaj¹cym wypo¿yczenie samochodu. W Austrii istnieje oko³o 200 punktów, w których mo¿na wynaj¹æ pojazd,
a 20 z nich znajduje siê bezpoœrednio przy stacjach kolejowych. Bilet ÖBB
VORTEILScard kosztuje 99  i jest wa¿ny przez rok. Projekt elektronicznego biletu integruj¹cego kolej oraz transport samochodowy w Austrii przyczynia siê
nie tylko do integracji dwóch zaanga¿owanych ga³êzi transportu, ale propaguje
równie¿ ideê systemów park and ride.
Inne rozwi¹zanie to tañsze przejazdy kolejowe dla pasa¿erów podró¿uj¹cych do i z portu lotniczego w Glasgow5. W projekt integruj¹cy transport lotniczy
i kolejowy w Szkocji zaanga¿owany jest w³aœciciel stacji kolejowej przy lotnisku
w Glasgow (inwestor Infratil) oraz szkockie koleje ScotRail. Pomys³em na poprawienie intermodalnoœci transportu pasa¿erskiego s¹ tañsze przejazdy kolejowe
dla posiadaczy biletów na przelot do lub z lotniska Glasgow Prestwick. Przez
pierwsze 6 miesiêcy wdra¿ania projektu pasa¿erowie posiadaj¹cy wa¿ne bilety
na przelot oraz potwierdzenie jego rezerwacji upowa¿nieni s¹ do odebrania voucherów na darmowe przejazdy kolejami z dowolnego lub w dowolne miejsce
na terenie Szkocji. Docelowo, okazanie wymienionych dokumentów upowa¿niaæ ma do 50% zni¿ki na takie podró¿e6. Jedynym uniedogodnieniem mo¿e
okazaæ siê koniecznoœæ zakupu zni¿kowych biletów lub odbierania voucherów
w kasach biletowych, przed wejœciem do poci¹gu. Wewn¹trz pojazdu zni¿kowe
bilety sprzedawane s¹ jedynie na trasie z Portu Lotniczego Glasgow do innych
destynacji, a dzieje siê tak z powodu braku punktu sprzeda¿y biletów na stacji
kolejowej przy lotnisku. Znaczne obni¿ki cen biletów kolejowych dla pasa¿erów
lotniczych pozytywnie wp³ywaj¹ na zwiêkszanie intermodalnoœci komunikacji
3

4
5

6

Development of Integrated Ticketing for Air and Rail Transport, European Commission, Brussels, 2008,
s. 7.
http://www.oebb.at/en/Reduction_cards/VORTEILScard/index.jsp [dostêp: 5.11.2012].
http://www.glasgowprestwick.com/to-and-from-prestwick/train-connections/discounted-rail-travel.html [dostêp: 17.11.2012].
http://www.glasgowprestwick.com/to-and-from-prestwick/train-connections/discounted-rail-travel.html [dostêp: 17.11.2012].
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pasa¿erskiej na trasach prowadz¹cych do portu lotniczego. Darmowe lub
o po³owê tañsze przejazdy mog¹ spowodowaæ znaczny spadek udzia³u motoryzacji indywidualnej w ruchu pasa¿erskim na trasach dojazdowych.
Warto te¿ wskazaæ na przyk³ad jednolitego biletu na przejazdy kolejowe i rejsy promami pomiêdzy Wali¹ i Irlandi¹7 oraz Angli¹ i Holandi¹8. Podmiotami
zaanga¿owanymi w realizacjê pierwszego z projektów promuj¹cych wspólny
bilet kolejowo-promowy s¹ przede wszystkim: Arriva – przewoŸnik kolejowy
w Walii, Stena Line oraz Irish Ferries. Idea zintegrowanego biletu na takie przewozy ma silne uzasadnienie we wzglêdach geograficznych, gdy¿ podró¿owanie
pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹, a Irlandi¹ nie by³oby mo¿liwe bez rejsów promami.
PrzewoŸnicy u³atwiaj¹ pasa¿erom przeprawê z wyspy na wyspê integruj¹c
transport morski z l¹dowym – kolejowym, który jest ogniwem ³¹cz¹cym porty
z miejscowoœciami bêd¹cymi celami podró¿y. Promy objête wspólnym biletem
kursuj¹ na trasach: Stranraer – Belfast, Holyhead – Dublin, Fishguard – Rosslare.
Korzystanie z us³ugi umo¿liwiaj¹cej planowanie podró¿y w serwisie internetowym SailRail wp³ywa znacz¹co na poprawê intermodalnoœci transportu pasa¿erskiego na obszarze obu wysp.
Podobny program integruj¹cy te same ga³êzie transportu obejmuje rejsy
i przewozy kolejowe na terenie Anglii i Holandii. Wspólny bilet honorowany
jest na wszystkich holenderskich stacjach kolejowych, a prom kursuje pomiêdzy
angielskim portem w Harwich, a holenderskim portem w Hook.
Zintegrowany system poboru op³at za przejazdy publicznym transportem
pasa¿erskim zosta³ wprowadzony poprzez kartê Oyster w Londynie9. Oyster card
zosta³a wprowadzona przez Transport for London, podmiot odpowiedzialny za
organizacjê transportu publicznego w Londynie. Jednolity, elektroniczny sposób p³atnoœci za przejazdy obejmuje transport autobusowy, tramwajowy oraz
przejazdy kolejowe metrem i kolej¹ naziemn¹ (Tube, DLR, London Overground, National Rail Services). Z karty Oyster mo¿na korzystaæ na kilka sposobów
– wykupuj¹c us³ugê Travelcard, bilety okresowe lub korzystaj¹c z us³ugi pay as
you go. Bez wzglêdu na przyjêty sposób op³aty za przejazd, podczas podró¿y
wymagane jest jedynie przy³o¿enie na³adowanej karty do czujników przy wejœciach na stacje metra oraz do innych œrodków komunikacji miejskiej.
Us³uga Travelcard polega na wykupieniu odpowiedniego rodzaju uprawnienia do przejazdów w wybranych strefach Londynu przez okres przynajmniej
7 dni w miesi¹cu. Je¿eli podró¿e wykrocz¹ poza zakres op³aconego obszaru,
z karty Oyster pobierana jest op³ata z wczeœniej zasilonego konta (us³uga pay as
you go). Istnieje szereg udogodnieñ u³atwiaj¹cych u¿ytkowanie omawianego
systemu biletowego. Jedno z nich polega na mo¿liwoœci uruchomienia funkcji
7
8
9

http://www.arrivatrainswales.co.uk/SailRail/ [dostêp: 17.11.2012].
http://www.stenaline.co.uk/ferry/rail-and-sail/holland/ [dostêp: 17.11.2012].
http://www.tfl.gov.uk/tickets/14836.aspx [dostêp: 17.11.2012].
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automatycznego zasilenia karty Oyster tak, aby pasażer nie musiał pamiętać o jej
regularnym doładowywaniu.
W pełni zintegrowany bilet w postaci plastikowej karty, który umożliwia
swobodne poruszanie się wszystkimi środkami transportu publicznego w mieście sprawia, że stają się one bardziej dostępne dla pasażerów. Przedstawione
rozwiązanie w dużym stopniu przyczynia się do poprawy intermodalności
transportu pasażerskiego na obszarze Londynu, a ponadto powoduje, że usługi
transportowe są tańsze niż w przypadku uiszczania opłat w sposób tradycyjny.
Ujednolicanie systemów taryfowych i biletowych ma miejsce również na obszarach aglomeracyjnych Polski. Przykładem jest działalność Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP),
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) i innych, które mają na celu wprowadzenie i zarządzanie wspólnym dla kilku lub
kilkunastu gmin systemem biletowym, znacznie ułatwiającym poruszanie się po
aglomeracjach. Korzyści z integracji biletowej na obszarach objętych działalnością takich Związków są odczuwane zarówno przez mieszkańców miast, jak
i turystów z kraju i zagranicy10.
3.2. Planowanie podróży i systemy informacji pasażerskiej
(ang. travel planners and user information)
W Europie działa kilkadziesiąt różnych systemów planowania podróży. Poniżej scharakteryzowano rozwiązania istotne szczególnie pod kątem wysokiego
poziomu integracji międzygałęziowej lub realizowanych dodatkowych celów.
Niezwykle interesujący jest przykład szwajcarski, multimodalny system
planowania podróży. Został on zainicjowany przez Szwajcarskie Linie Kolejowe
(SBB) oraz Software HAFAS-Internet – dostawcę usługi planowania podróży online11. Zintegrowane informacje dotyczące przejazdów kolejowych, rejsów promami, podróżowania komunikacją miejską, transportem samochodowym oraz
pieszo dostarczane przez SBB Online Fahrplan kompleksowo obejmują ruch pasażerów „od drzwi do drzwi” w granicach Szwajcarii. Pomimo możliwości zaplanowania za pomocą omawianego systemu podróży poza granice kraju, aplikacja
nie rozpoznaje wszystkich węzłów transportowych Europy. Cechą wyróżniającą
SBB Online Fahrplan spośród innych, podobnych rozwiązań jest możliwość zakupienia jednodniowych biletów upoważniających do poruszania się komunikacją miejską w wybranych miejscowościach Szwajcarii. Taka oferta przyczynia
się do propagowania podróży transportem publicznym w miastach, którą jednocześnie łatwiej połączyć z długodystansowymi przejazdami kolejowymi.

10

http://80.33.141.76/origami/index.php?option=com_content&view=article&id=52:municipal transport-union-of-the-upper-silesian-industrial-district&catid=3:general [dostęp: 17.11.2012].
11
http://www.sbb.ch/home.html [dostęp: 17.11.2012].
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Z kolei projekt pilotażowy In-Time12 to pomysł na kompleksową informację
pasażerską na temat natężenia ruchu w różnych gałęziach transportu oraz możliwość planowania trasy on-line. Z powodzeniem usprawnia ruch pasażerski
m.in. w Wiedniu, Florencji, Monachium, Brnie, Oslo i Bukareszcie oraz kilku innych regionach europejskich państw. Z łatwością można poszerzyć sieć transportową, która jest objęta omawianym systemem z uwagi na jego uniwersalny interfejs.
Program In-Time to nie tylko planowanie podróży przed jej rozpoczęciem, ale
również w jej trakcie. Takie rozwiązanie daje możliwość efektywnego korzystania z informacji aktualizowanych na bieżąco oraz usprawnia podejmowanie decyzji o ewentualnej zmianie środka transportu w przypadku nieprzewidzianych
utrudnień czy kongestii.
W Niemczech działa system informacji pasażerskiej Reiseauskunft13. Podmiotami zaangażowanymi w tworzenie tego programu jest niemiecki przewoźnik
kolejowy Deutsche Bahn AG oraz właściciel serwisu internetowego DB Vertrieb
GmbH. Projekt ten, podobnie jak wspomniany szwajcarski, obejmuje dostarczanie informacji pasażerom m.in. o rozkładach jazdy w transporcie kolejowym,
morskim oraz transporcie miejskim i ruchem pieszym.
Podróżni mogą korzystać z opcji wyliczenia czasu podróży różnych środków
transportu. Mimo iż brak jest w systemie informacji na temat cen biletów, istnieje
możliwość ich rezerwacji i zakupu. Dodatkową funkcją programu jest kalkulator
wyliczający i porównujący emisję szkodliwych substancji do atmosfery przez każdą
gałąź transportu objętą systemem. Wszystkie wymienione udogodnienia pozwalają
użytkownikowi na podjęcie decyzji odpowiadającej jego preferencji.
Dużą zaletą programu Reiseauskunft jest fakt, że jego baza danych zawiera
informacje dotyczące największej liczby połączeń kolejowych, które obejmują
również Europę Centralną i Wschodnią. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy
z austriackim systemem informacji pasażerskiej Scotty. Do innych pozytywnych
cech serwisu należy zaliczyć ciągłą aktualizację informacji, która w razie nieprzewidzianych komplikacji pozwala na powiadamianie pasażerów o opóźnieniach
lub zlikwidowanych połączeniach.
Inne rozwiązanie zostało zainicjowane przez Międzynarodowy Związek Kolei
(UIC), Niemiecki Instytut Środowiska i Energii (IFEU) oraz podmioty zalewniające techniczną obsługę internetowego serwisu. System Ecopassenger14 wspiera
planowanie podróży on-line po całej Europie, a więc ze szczególnym
uwzględnieniem podróży długodystansowych. Z tego też względu, udostępniane
są tu informacje na temat transportu kolejowego, samochodowego oraz lot-

http://www.in-time-project.eu/en/welcome.htm [dostęp: 17.11.2012].
http://www.reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/d [dostęp: 17.11.2012].
14
http://www.ecopassenger.org/ [dostęp: 17.11.2012].
12
13
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niczego. W serwisie internetowym szczególny nacisk położono na udostępnienie
pasażerom szczegółowych informacji o aspektach środowiskowych związanych
z podróżowaniem poszczególnymi środkami transportu. Obliczana jest wielkość
emisji dwutlenku węgla, zużycie energii, emisja pyłów, tlenków azotu i innych
zanieczyszczeń. Dla uzyskania dokładniejszych wyników kalkulacji pasażer ma
możliwość wprowadzania szczegółowych danych o wybranym środku transportu
(przykładowo o rodzaju silnika samochodowego). Program Ecopassenger przyczynia się nie tylko do integracji poszczególnych gałęzi transportu, ale również do
zwiększania świadomości pasażerów o środowiskowych konsekwencjach ich
wyborów dotyczących środków transportu.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie coraz większej liczby pasażerów, którzy
unikają podróżowania z wykorzystaniem transportu lotniczego, stworzono serwis informacyjny o alternatywnych względem samolotów połączeniach kolejowych i morskich – The Man In Seat Sixty-One15. Wielokrotnie nagradzany serwis
internetowy powstał z myślą o ludziach, którzy z różnych względów nie biorą
pod uwagę korzystania z transportu lotniczego. Misja serwisu jest znacząca,
gdyż dość utrudniony jest dostęp do dokładnych informacji dotyczących
podroży długodystansowych, które miałyby odbyć się z pominięciem samolotu.
Należy pamiętać, że alternatywy istnieją i często okazują się tańszymi i mniej
szkodzącymi środowisku naturalnemu rozwiązaniami. Serwis The Man In Seat
Sixty-One ma również na celu propagowanie przejazdów transportem
kolejowym i morskim ze względu na możliwości, jakie towarzyszą tego rodzaju
podróżom. Twórcy mają tu na myśli m.in. korzystanie z walorów turystycznych
podczas samej podróży pociągami i promami. System pozwala na zaplanowanie
dalekich podróży nie tylko po całej Europie, ale również po innych kontynentach bez uwzględniania transportu lotniczego.
Niemiecki przewoźnik lotniczy Lufthansa ułatwia podróżowanie swoim
klientom dzięki mobilnie dostępnej informacji pasażerskiej w postaci aplikacji na
smartfony16. To nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące najnowsze technologie
umożliwia ciągły dostęp do aktualnych rozkładów lotów i daje możliwość
rezerwacji lub zmiany rezerwacji lotu oraz wykonania odprawy on-line za pomocą
telefonu. Dzięki aplikacji możliwe jest również śledzenie własnego bagażu oraz
sprawdzenie możliwości dojazdu do i z lotniska. Bieżący dostęp do wszystkich
informacji dotyczących podróży transportem lotniczym zwiększa bezpieczeństwo
pasażerów. Ważny jest też fakt, że informacje o usługach towarzyszących
przelotom dotyczą zarówno transportu autobusowego jak i kolejowego, zatem
rozwiązanie z powodzeniem wprowadzone przez Lufthansę w dużym stopniu
przyczynia się do integracji różnych gałęzi transportu pasażerskiego.

15

http://seat61.com/, http://www.guerilla-films.com/man-in-seat-61.html [dostęp: 17.11.2012].

16

http://mobile.lufthansa.com [dostęp: 17.11.2012].
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4. Wnioski pod kątem możliwości rozpowszechniania
dobrych praktyk
Specyficzne rozwiązania, które znajdują zastosowanie w określonych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych mogą stanowić doskonałą inspirację i wprost przykład, z którego można czerpać. Aspekt „przenoszalności” (ang.
transferability) danego rozwiązania można rozpatrywać w różnych kontekstach
i przeprowadzić ocenę z różnych perspektyw. Jedną z nich stanowi ocena korzyści z różnych punktów widzenia:
użytkowników transportu – czy dane rozwiązanie jest na tyle interesujące,
że może być korzystne dla pasażerów w innym miejscu (umożliwia osiągnięcie takich korzyści, jak np. szybkość przemieszczenia, niska cena, wygoda podróży)?
operatorów – czy dane rozwiązanie wpływa znacząco na poprawę efektywności przedsiębiorstwa?
władz publicznych – czy dane rozwiązanie sprzyja osiągnięciu korzyści
społecznych?
regulatora – czy dane rozwiązanie jest skomplikowane od strony legislacyjnej? (Łatwość wprowadzenia w życie)?
technologii – czy mamy do czynienia z technologią przygotowaną specjalnie
pod kątem danego rozwiązania czy też jest to ogólnie dostępne rozwiązanie
technologiczne?
efektów społecznych – czy dane rozwiązanie przynosi negatywne efekty
społeczne (np. w postaci hałasu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego),
czy też generuje korzyści społeczne (np. w postaci bardziej przyjaznego
środowiska)?
Wyniki projektu ORIGAMI17 wskazują na zbliżoną ocenę przenoszalności
rozwiązań z zakresu systemów biletowych oraz informacyjnych (ocena odpowiednio 7-7,1 pkt. w skali 1-10 na podstawie badań eksperckich przeprowadzonych na próbie kilkudziesięciu respondentów).
Natomiast dość zróżnicowane są oceny cząstkowe możliwości implementacji. Mianowicie, przykłady dobrych praktyk w zakresie systemów biletowych
wydają się być najbardziej przyjazne z punktu widzenia użytkowników oraz
regulatorów (ocena na poziomie 8), natomiast najtrudniejsze do wprowadzenia
na innych obszarach z punktu widzenia potrzeb i możliwości operatorów (zysk)
oraz władz publicznych (korzyści społeczno-gospodarcze nie są postrzegane
jako wysokie (6 punktów w skali od 1 do 10). Natomiast w przypadku rozwiązań informacyjnych z poziomu regulatora rozwiązania te oceniane są najwyżej (łatwość wdrożenia), a również technologicznie wydają się nie być skom17

Projekt ORIGAMI – Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces,
http://www.origami-project.eu/ [dostęp: 18.11.2012].
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plikowane. Natomiast zdecydowanie gorzej oceniona zosta³a mo¿liwoœæ ich rozpowszechnienia ze wzglêdu na istniej¹ce pewne bariery po stronie samych
u¿ytkowników, w³adz publicznych oraz spo³eczeñstwa.
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USER INFORMATION AND INTEGRETED TICKETING
AS TRANSPORT INTEGRATION SUPPORT
(Summary)
Establishing the framework for a European multimodal transport information and
payment system seems to be a key component of the overall strategy to optimise the performance of multimodal chains. The availability of information about travelling time and
routing alternatives is relevant to ensure seamless door-to-door long-distance mobility
patterns. Real-time status information for public transport (e.g. bus, metro, and rail) and
multimodal real-time traffic information systems exist in several urban and extra urban
areas in Europe and worldwide, both in the form of prototypes and fully operational systems. Additionally the full exploitation of new forms of electronic ticketing on mobile devices (smart cards, mobile phones, etc.) is considered an important step towards the realisation of a seamless inter-modal transport system. Some practical examples of existing solutions and potential for their transferability are presented in the article.
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1. Wprowadzenie
Mobilnoœæ ma wspó³czeœnie zasadnicze znaczenie dla jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa i dla konkurencyjnoœci Europy1. Wzrost znaczenia systemu transportowego we wspó³czesnej gospodarce i ¿yciu spo³ecznym wymaga, aby by³ on sprawny z punktu widzenia makroekonomicznego, a tym samym zaspokaja³ zg³aszane przez spo³eczeñstwo i gospodarkê potrzeby transportowe, czyli zapewnia³
sprawn¹ i efektywn¹ obs³ugê transportow¹. Na kszta³t i funkcjonowanie systemu transportowego maj¹ wp³yw ró¿norodne czynniki. Mo¿na je sklasyfikowaæ
jako uwarunkowania zewnêtrzne oraz wewnêtrzne, wynikaj¹ce ze zmian zachodz¹cych w ramach samego sektora transportowego2.
Funkcjonowanie zintegrowanego, sprawnego i efektywnego systemu transportowego powinno uwzglêdniaæ relacje z otoczeniem oraz dokonuj¹ce siê
w nim zmiany. Czynnikiem maj¹cym znaczny wp³yw na wspó³czesne kierunki
rozwoju systemu transportowego jest koncepcja zrównowa¿onego rozwoju.
Obowi¹zek uwzglêdnienia zasad zrównowa¿onego rozwoju w politykach sektorowych i spo³eczno-gospodarczych oraz w dzia³aniach i strategiach Unii Europejskiej, nadaje temu czynnikowi szczególnie istotn¹ rolê w wytyczaniu kierunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego, w tym równie¿ sektora transportu3.
1

2

3

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ekologiczny transport, KOM(2008) 433
wersja ostateczna z dnia 8.07.2008, s. 2.
Szerokie omówienie tych czynników mo¿na znaleŸæ w: B. Paw³owska, Zrównowa¿ony rozwój transportu na tle wspó³czesnych procesów spo³eczno-gospodarczych, Wyd. UG, Gdañsk 2013, rozdz. V.
Szerzej na ten temat: B. Paw³owska, Modern Environmental Management in Transport, [w:] J. Burnewicz (red.), Innovative Perspective of Transport and Logistics, Wyd. UG, Gdañsk 2009.
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D¹¿enie do zrównowa¿onego rozwoju jest globalnym wyzwaniem, z którym
zmagaj¹ siê kraje na ca³ym œwiecie. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju
usi³uje pogodziæ rozwój gospodarczy, spójnoœæ spo³eczn¹ z koniecznoœci¹ uwzglêdniania wymogów i bezpieczeñstwa œrodowiskowego. Na œwiecie obserwuje siê
w ostatnich latach coraz wiêksze zainteresowanie zjawiskiem zrównowa¿enia
oraz jego implikacjami dla planowania funkcjonowania systemu transportu.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e zrównowa¿ony rozwój transportu to proces zmian w sektorze transportu wykazuj¹cy cechy rosn¹cego zrównowa¿enia. Transport poci¹ga
za sob¹ istotne gospodarcze, spo³eczne i œrodowiskowe skutki, a tym samym stanowi wa¿ny czynnik w odniesieniu do zjawiska zrównowa¿enia, które wspiera
przesuniêcie/ zmianê paradygmatu rozwoju, wystêpuj¹ce podczas planowania
transportu4.
Podkreœla siê przy tym, ¿e jeœli rozwój zrównowa¿ony maksymalizuje efektywnoœæ, dziêki której dobra materialne dostarczaj¹ poczucia zadowolenia/ satysfakcji przy relatywnie niskim poziomie konsumpcji, to podobnie zrównowa¿ony transport maksymalizuje poczucie zadowolenia, przeniesione na jednostkê
mobilnoœci lub inaczej – transport zrównowa¿ony czyni koniecznym zmaksymalizowanie dawki zadowolenia przypadaj¹cej na jednostkê mobilnoœci.
Efektywnoœæ w transporcie rozumiana jest jako wzajemna relacja miêdzy zu¿yciem zasobów naturalnych i generowanymi kosztami z jednej strony, a wydajnoœci¹ z drugiej strony. Pojêcie efektywnoœci stosuje siê do systemu transportowego jako ca³oœci. WskaŸniki efektywnoœci wskazuj¹, w jakim zakresie zmiany
jakoœciowo-iloœciowe w poda¿y infrastruktury i œwiadczonych us³ug oraz w wyborze tras i œrodków transportu przez u¿ytkowników transportu prowadz¹ do
obni¿enia wydatków przypadaj¹cych na jedn¹ podró¿.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e transport jest obszarem dynamicznego rozwoju technologicznego, któremu towarzysz¹ tak¿e innowacje w zakresie organizacji procesów transportowych (a tak¿e logistyki). Innowacyjnoœæ transportu rzadko bywa podawana w w¹tpliwoœæ. Innowacje te s¹ odpowiedzi¹ zw³aszcza na
potrzeby zg³aszane na styku transportu z otoczeniem – w tym w zakresie ograniczania kongestii, poprawy bezpieczeñstwa oraz wzrostu ochrony œrodowiska
przyrodniczego5. Dyfuzja innowacji w transporcie zale¿y i jest wzmacniana
przez konkurencjê panuj¹c¹ na rynkach transportowych oraz rosn¹ce wymagania regulacyjne w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska, a tak¿e wzrastaj¹c¹ efektywnoœæ i mo¿liwoœci rozwoju tworzone przez nowe technologie
informacyjne i telekomunikacyjne.
Rozwi¹zywanie obecnych w ¿yciu codziennym problemów sektora transportu zale¿y w coraz wiêkszym stopniu od zasobów wiedzy i zdolnoœci do
4

5

T. Litman, D. Burwell, Issues in Sustainable Transportation, „International Journal of Global Environmental Issues” 2006, vol. 6, no. 4, s. 331–347, www.vtpi.org/sus_iss.pdf. [dostêp: 08.11.2012].
R. Tomanek, Modern research and innovation in transport, [w:] Innovative Perspective of Transport..., s. 40.
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kreowania innowacyjnych rozwi¹zañ. Problemy te s¹ coraz bardziej odporne na
znane instrumenty polityki transportowej, jakimi pos³uguj¹ siê decydenci i instytucje miêdzynarodowe (regulacje prawne, normy techniczne, œrodki finansowe na inwestycje). Poziom mobilnoœci na wielu obszarach przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej osi¹gn¹³ ju¿ takie rozmiary, ¿e wyczerpuje siê przepustowoœæ infrastruktury i mo¿liwoœci jej rozbudowy poprzez tradycyjne inwestycje.
Negatywne skutki takiego rozwoju na wielu obszarach odczuwane s¹ przez
ogó³ spo³eczeñstwa. Konieczne jest stosowanie nowej generacji pojazdów,
alternatywnych paliw, inteligentnych systemów sterowania ruchem oraz
nowoczesnych technologii budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej.
Celem artyku³u jest zidentyfikowanie obszarów dzia³añ, które mog¹ prowadziæ
do poprawy relacji œrodowiskowych transportu oraz poziomu bezpieczeñstwa,
jak równie¿ przegl¹d wybranych praktycznych rozwi¹zañ w tym zakresie.

2. Identyfikacja obszarów dzia³ania poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo i efektywnoœæ przewozów w transporcie
Potrzeba wdra¿ania innowacji w transporcie wynika z wci¹¿ niskiej sprawnoœci wielu jego elementów technicznych i wystêpuj¹cych w nim procesów, co
powoduje niezadowalaj¹c¹ wydajnoœæ, przepustowoœæ i niezawodnoœæ, powstawanie strat czasu i œrodków oraz zawy¿anie kosztów dzia³alnoœci. Motywem poszukiwania nowych rozwi¹zañ w transporcie jest tak¿e koniecznoœæ poprawy
jego relacji z otoczeniem, przez zwiêkszenie dostêpnoœci przestrzennej i czasowej, podniesienie jakoœci us³ug, zmniejszenie uci¹¿liwoœci œrodowiskowej i poprawê bezpieczeñstwa.
Innowacyjne rozwi¹zania, które mog¹ znaleŸæ zastosowanie w transporcie,
mo¿na zgrupowaæ w kilku jednorodnych grupach6:
1. Innowacje poprawiaj¹ce jakoœæ i funkcjonalnoœæ infrastruktury transportowej;
2. Innowacyjne systemy sterowania i zarz¹dzania transportem – rozwi¹zania
ITS;
3. Proekologiczne innowacje poprawiaj¹ce efektywnoœæ energetyczn¹ transportu i redukuj¹ce emisjê zanieczyszczeñ;
4. Innowacyjne koncepcje prowadz¹ce do obni¿ki kosztów;
5. Innowacje w organizacji transportu miejskiego;
6. Innowacyjne koncepcje logistyki;
7. Innowacje spo³eczne w transporcie pasa¿erskim.

6

Opracowanie w³asne na podstawie J. Burnewicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza,
Wyd. UG, Gdañsk 2011, s. 71–90.
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Ograniczenie siê do ekstensywnego rozwoju infrastruktury transportowej
nie pozwoli³oby skutecznie rozwi¹zywaæ wspó³czesnych problemów transportu
europejskiego. Konieczne jest przejœcie do etapu innowacyjnego projektowania,
budowy i eksploatacji sieci infrastruktury liniowej i punktowej. Dziêki innowacyjnemu podejœciu mo¿liwe jest uzyskanie z tego samego zasobu materialnego, u¿ywanego do budowy infrastruktury transportowej, znacznie wiêkszej wartoœci u¿ytkowej i funkcjonalnej.
Ekstensywna eliminacja w¹skich garde³ i brakuj¹cych ogniw w sieci infrastruktury transportowej nie jest jedyn¹ mo¿liw¹ koncepcj¹ jej rozwoju. Dostosowanie potencja³u tej infrastruktury do potrzeb gospodarczych i spo³ecznych
wymaga stosowania ca³ego wachlarza dzia³añ, obejmuj¹cych zarówno tradycyjn¹ budowê nowych po³¹czeñ i obiektów, jak i nadania nowych w³aœciwoœci
infrastrukturze istniej¹cej, poprzez realizacjê koncepcji sieci inteligentnych i nawigacji satelitarnej.
Innowacyjne projektowanie infrastruktury transportowej polega na kompleksowym podejœciu do rozwi¹zywania dylematów zwi¹zanych z ka¿dym projektem, uwzglêdniaj¹cym nie tylko uwarunkowania techniczne, przyrodnicze i finansowe, ale tak¿e aspekty makroekonomiczne ujête w d³ugiej perspektywie,
odczucia i oceny spo³eczne, ryzyko biznesowe i inne wa¿ne we wspó³czesnym
¿yciu spo³eczno-gospodarczym wzglêdy7.
U¿ytecznoœæ infrastruktury zdecydowanie mo¿e poprawiæ wykorzystanie
inteligentnych systemów transportowych (ITS). Systemy te stanowi¹ szeroki
zbiór ró¿norodnych narzêdzi bazuj¹cych na technologii informatycznej, komunikacji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej, umo¿liwiaj¹cych sprawne
i efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ transportow¹ oraz sprawn¹ obs³ugê
podró¿nych. Celem zastosowania takich rozwi¹zañ jest takie zarz¹dzanie pojazdami, ³adunkami i trasami, aby doprowadziæ do poprawy bezpieczeñstwa,
zmniejszenia zat³oczenia, skrócenia czasu podró¿y, czy obni¿enia zu¿ycia paliwa.
Ponadto systemy lokalizacji pojazdów oraz wspomagane komputerowo
wysy³anie pojazdów w trasê poprawiaj¹ punktualnoœæ pojazdów oraz pozwalaj¹ na automatyczne korygowanie rozk³adów jazdy. Monitorowanie wnêtrza
pojazdu przyczynia siê do wzrostu bezpieczeñstwa i ochrony pasa¿erów.
Wp³yw na efektywnoœæ funkcjonowania transportu zbiorowego ma równie¿
automatyczne pobieranie op³at oraz zastosowanie systemów informowania pasa¿erów (planery podró¿y, internetowa sprzeda¿ biletów, informacje w czasie
rzeczywistym)8.
7

8

Na temat oceny efektów poœrednich i makroekonomicznych realizacji transportowych projektów
infrastrukturalnych patrz projekt UE: I-C-EU – Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe, http://www.i-c-eu.eu/index.htm [dostêp: 22.11.2012].
Patrz szerzej: A. KoŸlak, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywnoœci
transportu, http://innopomorze.pomorskie.eu/g2/oryginal/2011_11/fae380d47e76dc830d376d1e5d381b14.pdf
[dostêp: 12.11.2012].
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Obecnie UE realizuje wieloletni program rozwoju telematyki transportu na
lata 2007–2013, nazwany EeasyWay. W istocie jest to paneuropejskie przedsiêwziêcie w dziedzinie upowszechniania ITS w g³ównych korytarzach transportowych, g³ównie w transporcie drogowym. Jego g³ównymi udzia³owcami s¹ krajowi
administratorzy dróg oraz operatorzy transportu, a tak¿e wspó³pracuj¹cy z nimi
producenci pojazdów, operatorzy telekomunikacyjni9.
Kolejnym rodzajem innowacji w transporcie, na który warto zwróciæ uwagê,
s¹ innowacje proekologiczne w zakresie pojazdów, zw³aszcza ¿e presja na ten
rodzaj dzia³añ jest silnie widoczna w procesie równowa¿enia rozwoju transportu. Technologie innowacyjne w tym zakresie obejmuj¹ nowej generacji œrodki
napêdu i alternatywne Ÿród³a energii zu¿ywanej w transporcie. Dotyczy to
w g³ównej mierze transportu samochodowego, chocia¿ badania podejmowane
s¹ równie¿ w transporcie lotniczym i morskim.
Motywem innowacji jest tutaj chêæ poprawy jakoœci transportu poprzez
wdra¿anie rozwi¹zañ:
– zwiêkszaj¹cych niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo;
– poprawiaj¹cych komfort podró¿y;
– zapewniaj¹cych, by pojazd by³ przyjazny dla œrodowiska;
– zmniejszaj¹cych zu¿ycie paliwa;
– zapewniaj¹cych przystosowanie do alternatywnych rodzajów paliwa (biopaliwo, ogniwa paliwowe);
– zwiêkszaj¹cych odpornoœæ na trudne warunki eksploatacji itd.
Z inicjatywy Hiszpanii, która w 2010 r. przewodniczy³a UE, na ró¿nych
szczeblach unijnych podjêto prace zmierzaj¹ce do wypracowania europejskiej
strategii dotycz¹cej rozwoju eko- i energoefektywnych pojazdów. W kwietniu
2010 r. KE opublikowa³a Komunikat pt. Europejska strategia na rzecz ekologicznie
czystych i energooszczêdnych pojazdów10.
Zasadniczym problemem we wprowadzaniu pojazdów elektrycznych czy
o napêdzie wodorowym na szeroki rynek konsumencki jest stosunkowo niewielki zasiêg jazdy i niska przystêpnoœæ cenowa. Obecnie technologie alternatywne
z uwagi na ich z³o¿onoœæ i ograniczone rozpowszechnienie s¹ relatywnie drogie,
co przek³ada siê na cenê pojazdów na nich opartych. W perspektywie krótkoi œrednioterminowej silnik spalinowy prawdopodobnie utrzyma dominuj¹c¹
pozycjê w sektorze pojazdów drogowych11. Alternatywne paliwa i technologie
9

10

11

EasyWay deployment guidelines. A contribution to harmonised ITS Services on TEN-T roads, http://www.
easyway-its.eu/userfiles/docs/ew_deployment_guidelines_brochure.pdf [dostêp: 22.11.2012].
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego: Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczêdnych pojazdów,
KOM(2010)186 wersja ostateczna, Bruksela, 28.04.2010.
Przewiduje siê, ¿e do 2030 r. liczba samochodów na œwiecie wzroœnie z 800 mln do 1,6 mld. To
podwojenie œwiatowego parku samochodów wymaga radykalnej zmiany technologicznej, aby
w perspektywie d³ugofalowej zapewniæ mobilnoœæ zgodn¹ z zasadami zrównowa¿onego rozwo-
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napêdu bêd¹ jednak mia³y coraz wiêksze znaczenie w przysz³oœci. Upowszechnienie nowych technologii pozwoli na osi¹gniêcie celów zak³adanych w Strategii
Europa 2020. Konieczne s¹ jednak dalsze badania i rozwój technologiczny, aby
obni¿yæ koszty oraz poprawiæ zasiêg i w³aœciwoœci jezdne pojazdów elektrycznych i wodorowych, w³¹cznie z badaniami nad systemami zapewniaj¹cymi
wspó³pracê miêdzy pojazdami oraz miêdzy pojazdem a infrastruktur¹. Nale¿y
badaæ nowe materia³y wykorzystywane w akumulatorach oraz do sk³adowania
wodoru w pojazdach z ogniwami paliwowymi, a tak¿e alternatywne technologie ³adowania i magazynowania energii.
Wymiana europejskiego parku samochodowego na proekologiczny stanie siê
mo¿liwa tylko wtedy, gdy konsumenci bêd¹ rzeczywiœcie wybieraæ ekologicznie
czyste i energooszczêdne pojazdy œwiadomie oraz przy wsparciu zachêt dla
zwiêkszenia popytu. Zachêty takie musz¹ byæ ukierunkowane, wprowadzane
w odpowiednim czasie, niedyskryminuj¹ce oraz ograniczone czasowo i bud¿etowo.
Wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich wprowadzi³a w sposób nieskoordynowany systemy opodatkowania pojazdów oparte na emisji CO2, natomiast pozosta³e
wprowadzi³y lub rozwa¿aj¹ wprowadzenie systemów zachêt, czêsto finansowych, aby nak³oniæ konsumentów do wyboru pojazdów elektrycznych. Systemy te znaczenie siê ró¿ni¹ i zazwyczaj funkcjonuj¹ w oderwaniu, poniewa¿
obowi¹zuj¹ce podatki paliwowe nie uwzglêdniaj¹ poziomu emisji CO2 podczas
eksploatacji pojazdów. W tabeli 1 zestawiono stosowane instrumenty ekonomiczne w celu promowania proekologicznych pojazdów.
Tabela 1. Charakterystyka zachêt finansowych stosowanych przez kraje cz³onkowskie
UE wobec proekologicznych samochodów
Kraj

Opis zachêty finansowej

Czechy

Pojazdy elektryczne, hybrydowe i inne napêdzane paliwami alternatywnymi
s¹ zwolnione z podatku drogowego.

Niemcy

Pojazdy elektryczne zwolnione s¹ z rocznego podatku drogowego na 5 lat
od pierwszej rejestracji.

W³ochy

Pojazdy elektryczne, CNG i LPG zwolnione s¹ z rocznego podatku drogowego
na 5 lat od pierwszej rejestracji, potem – w zale¿noœci od regionu – ich w³aœciciele
korzystaj¹ z dalszego ok. 75% obni¿enia stawki podatku.

Holandia

Pojazdy elektryczne s¹ zwolnione z podatku rejestracyjnego i z rocznego podatku
drogowego, a pozosta³e pojazdy – w tym hybrydowe – podlegaj¹ zwolnieniom,
o ile emituj¹ do 95 g CO /km (diesel) i 110 g CO /km (benzyna).

ju, d¹¿¹c do zmniejszenia udzia³u sektora transportu w emisji zwi¹zków wêgla. Za: World Forum
for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-WP.29): dokument nieoficjalny GRPE-58-02 Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, http://www.unece.org/trans/
main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html [dostêp: 22.11.2012].
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Dania

Elektryczne pojazdy o DMC poni¿ej 2 tys. kg s¹ zwolnione z podatku rejestracyjnego (nie dotyczy pojazdów hybrydowych).

Szwecja

Pojazdy elektryczne o max. zu¿yciu energii 37 kWh/100 km oraz pojazdy hybrydowe z poziomem emisji CO do 120 g/km s¹ zwolnione z rocznego podatku drogowego na 5 lat od daty pierwszej rejestracji. O 40% zmniejszone jest opodatkowanie
PIT (w odniesieniu do porównywalnego pojazdu o napêdzie benzynowym lub
ON). Maksymalna redukcja podstawy opodatkowania wynosi 16 tys. SEK rocznie.

Irlandia

Pojazdy elektryczne od 1.05.2012 r. podlegaj¹ zwolnieniu z podatku rejestracyjnego
do 5 tys. EUR. Do 31 grudnia 2012 r. pojazdy hybrydowe plug–in podlegaj¹ odliczeniu podatku rejestracyjnego do 2500 EUR. Konwencjonalne pojazdy hybrydowe
oraz inne pojazdy napêdzane paliwami typu flexi fuel korzysta³y z ulgi podatku
rejestracyjnego do 1500 EUR do 31 grudnia 2012 r.

Francja

W ramach systemu bonus-malus nabywcy pojazdów emituj¹cych do 60 g CO /km
mog¹ skorzystaæ z premii do 5 tys. EUR, jednak pod warunkiem, ¿e wysokoœæ zachêty dla pojazdów tych nie przekroczy 20% ceny z VAT. Pojazdy hybrydowe emituj¹ce do 110 g CO /km podlegaj¹ premii w wysokoœci 2 tys. EUR.

Austria

Pojazdy elektryczne s¹ zwolnione z podatku od zu¿ycia paliwa i od miesiêcznego
podatku samochodowego. Pojazdy hybrydowe oraz inne pojazdy napêdzane paliwem alternatywnym korzystaj¹ z ulg w opodatkowaniu zu¿ycia paliwa (Normverbrauchsabsage lub NOVA).

Belgia

Prywatni nabywcy samochodów osobowych napêdzanych wy³¹cznie silnikami elektrycznymi otrzymuj¹ indywidualne obni¿enie podatku dochodowego w wysokoœci 30% ceny zakupu (max. 9 190 EUR). Pojazdy, które nie kwalifikuj¹ siê do tej
redukcji, mog¹ skorzystaæ z systemu rz¹dowych zachêt: 15% ceny zakupu z maksimum 4 640 EUR dla samochodów emituj¹cych do 105 g/km CO , a 3% wartoœci
pojazdu (max. 870 EUR) dla samochodów emituj¹cych miêdzy 105 i 115 g/km CO .

Wielka
Brytania

Nabywcy pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych plug–in z poziomem
emisji CO do 75g/km otrzymuj¹ premiê do 5 tys. GBP lub 25% wartoœci pojazdu,
pod warunkiem, ¿e pojazd taki spe³nia szereg kryteriów – np. gwarantuje minimalny przebieg 70 mil dla napêdów elektrycznych i 10 mil dla hybrydowych plug–in.
Pojazdy elektryczne s¹ tak¿e zwolnione z rocznego podatku drogowego, który bazuje na poziomie emisji CO oraz z podatku od samochodów s³u¿bowych przez
5 lat od daty pierwszej rejestracji.

Portugalia

Nabywcy samochodów elektrycznych otrzymuj¹ premiê w wysokoœci 5 tys. EUR
(z ograniczeniem do 5 tys. szt. pojazdów). Je¿eli nabyciu pojazdu elektrycznego
towarzyszy jednoczesne zez³omowanie starego pojazdu – otrzymuj¹ oni dodatkow¹
premiê do 1500 EUR. Pojazdy elektryczne s¹ zwolnione z podatku rejestracyjnego
i z rocznego podatku drogowego. Pojazdy hybrydowe korzystaj¹ z 50% obni¿ki podatku rejestracyjnego.

Hiszpania

W³adze lokalne przyznaj¹ dotacje w wysokoœci od 2 do 7 tys. EUR na zakup pojazdów elektrycznych, hybrydowych, ogniw paliwowych, LPG i CNG, a w Andaluzji
dotacje nie przekraczaj¹ 70% wartoœci pojazdu.

Rumunia

Wprowadzono zwolnienie pojazdów elektrycznych i hybrydowych z op³aty od
zanieczyszczeñ w ramach obowi¹zuj¹cego podatku rejestracyjnego.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Polskiej Izby Paliw P³ynnych, http://www.
paliwa.pl/news/jak-europa-promuje-pojazdy-elektryczne-i-hybrydowe [dostêp: 22.11.2012].

Niestety, w zestawieniu tabeli 1 zabrak³o Polski, w której, pomimo stosunkowo
szerokiej na rynku oferty pojazdów elektrycznych, hybrydowych i ekologicz-
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nych, wci¹¿ brak jest jakichkolwiek zachêt ze strony rz¹du do promowania nowoczesnej, ekonomicznej i ekologicznej motoryzacji. Jest to zw³aszcza niepokoj¹ce
zwa¿ywszy na fakt, ¿e œrednia wieku pojazdu w Polsce wynosi oko³o 15 lat12.
Od wielu lat w Ministerstwie Gospodarki trwaj¹ prace nad opracowaniem
propozycji zast¹pienia akcyzy podatkiem uzale¿nionym od parametrów ekologicznych oraz wprowadzenia systemu zachêt podatkowych do zakupu pojazdów przyjaznych œrodowisku. Zwiêkszy³oby to przede wszystkim popyt na
bezpieczniejsze i ekologiczne samochody oraz wp³ynê³o na odnowê rodzimego
parku samochodowego. Niestety do tej pory nie uda³o siê wypracowaæ kompromisu w tej kwestii.
Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e aby zaakceptowaæ pojazdy ekologiczne
jako rzeczywist¹ alternatywê dla pojazdów konwencjonalnych, konsumenci
musz¹ byæ nale¿ycie informowani o mo¿liwoœciach, zaletach i aspektach praktycznych mobilnoœci ekologicznej, a zadanie to spoczywa g³ównie na przemyœle.
Konsumenci powinni równie¿ dysponowaæ narzêdziami do porównywania
tych technologii z pojazdami konwencjonalnymi, np. w postaci internetowych
kalkulatorów umo¿liwiaj¹cych porównanie kosztów eksploatacji obu typów
rozwi¹zañ.
Poprawa efektywnoœci energetycznej œrodków transportu oraz redukcja zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze spalania paliw konwencjonalnych to szeroki obszar badañ podejmowanych wspó³czeœnie przez producentów pojazdów13.
Dotychczasowa strategia europejskiej polityki transportowej w zakresie poprawy efektywnoœci energetycznej pojazdów i zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ,
w tym g³ównie GHGs, zak³ada³a ograniczenie do 2012 r. poziomu emisji CO2 we
Wspólnocie do 120 g/km za pomoc¹ instrumentów prawnych obejmuj¹cych œrodki ukierunkowane na poda¿14 .
Poza ramami prawnymi, celem przygotowanej przez Komisjê strategii na
rzecz dalszej redukcji poziomu emisji CO2 jest zachêcanie do podejmowania dodatkowych dzia³añ w dziedzinie innych œrodków transportu drogowego (pojazdy ciê¿arowe itd.) zarówno przez pañstwa cz³onkowskie (opodatkowanie
zwi¹zane z emisjami CO2 oraz inne zachêty podatkowe, zamówienia publiczne,
zarz¹dzanie ruchem, infrastruktura itd.), jak i przez konsumentów (zakup oparty na œwiadomym wyborze, odpowiedzialne zachowania kierowców).

12

13

14

Z Raportu Bran¿y Motoryzacyjnej Polskiego Zwi¹zku Przemys³u Motoryzacyjnego, http://www.
pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-Branzy-Motoryzacyjnej-2012 [dostêp: 22.11.2012].
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego: Sprawozdanie z postêpów w realizacji zintegrowanego podejœcia Wspólnoty dotycz¹cego redukcji poziomu
emisji CO z lekkich pojazdów dostawczych, KOM(2010) 656 wersja ostateczna, Bruksela, 10.11.2010.
Dzia³ania nad obni¿eniem emisji jednostkowej podjête zosta³y w ramach dobrowolnego zobowi¹zania przez stowarzyszenia producentów pojazdów: europejskie (ACEA), japoñskie (JAMA) i
koreañskie (KAMA).
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Analizuj¹c obszary innowacji w transporcie warto równie¿ wspomnieæ o innowacyjnych rozwi¹zaniach miêdzyga³êziowych (intermodalnych). S¹ one tworzone dla eliminacji lub zmniejszenia s³abych stron tradycyjnych systemów
transportu intermodalnego. W ogólnym ujêciu obejmuj¹ one tworzenie nowych
technologii dzia³ania œrodków transportu, nowe techniki prze³adunku jednostek
³adunkowych, nowe koncepcje konstrukcyjne jednostek ³adunkowych i nowe techniki komunikacji miêdzy podmiotami ³añcuchów przewozów intermodalnych. W zakresie infrastruktury innowacje id¹ w kierunku dostosowania linii
i terminali kolejowych do potrzeb tych nowych systemów. Najbardziej obiecuj¹cym obszarem innowacji s¹ terminale kolejowe, które maj¹ znaczn¹ zdolnoœæ absorpcyjn¹ systemów informacyjnych i informatycznych pozwalaj¹cych
na skrócenie operacji i obni¿enie ich kosztów15.

3. Przyk³ady rozwi¹zañ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo
i efektywnoœæ transportu
Projekt ORIGAMI, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego RTD Unii
Europejskiej, koncentruje swoje badania na poprawie d³ugodystansowych podró¿y drzwi-drzwi w przewozach pasa¿erskich, poprzez dzia³ania w zakresie
promowania wspó³modalnoœci i intermodalnoœci. Z prowadzonych analiz wynika, ¿e niezbêdne jest zwiêkszenie efektywnoœci przewozów pasa¿erskich oraz
poprawa relacji œrodowiskowych, a mo¿liwe jest to poprzez rozs¹dne wspieranie integracji i wspó³pracy w zakresie ca³ego sektora transportowego. W projekcie ORIGAMI stworzono katalog stron z przyk³adami najlepszych praktyk
i zaproponowano rozwi¹zania, których celem jest optymalizacja dalekobie¿nego
transportu pasa¿erskiego. Wœród tych rozwi¹zañ, g³ównie w zakresie wspó³modalnoœci znalaz³y siê przyk³ady, których celem jest przede wszystkim poprawa
relacji œrodowiskowych i poziomu bezpieczeñstwa w transporcie pasa¿erskim.
Przyk³adem takich rozwi¹zañ jest projekt badawczy SimTD. Jest to projekt,
którego g³ównym celem jest poprawa bezpieczeñstwa i efektywnoœci ruchu
drogowego. Jego zadanie polega na zastosowaniu w praktyce rozwi¹zañ prototypowych, które zosta³y opracowane, ale nie mia³y okazji byæ wdro¿one w praktyce w zakresie wzajemnego komunikowania siê na drodze. W ramach projektu testowane s¹ w okolicach Frankfurtu nad Menem, na odpowiednio
przygotowanej infrastrukturze, aplikacje umo¿liwiaj¹ce komunikacjê pomiêdzy
samochodami, centrami kontroli ruchu, a pojazdem i infrastruktur¹. Komunikacja taka umo¿liwia wymianê informacji zarówno miêdzy pojazdami, jak i oœrodkami kontroli ruchu. W przypadku utrudnieñ w ruchu nadje¿d¿aj¹cy u¿ytkow15

ITIP (Innovative Technologies for Intermodal Transfer Points), http://www.eutp.org/en/itip [dostêp:
22.11.2012].
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nicy drogi zostan¹ powiadomieni o sytuacji na drodze i potencjalnych niebezpiecznych sytuacjach. Taka informacja pozwoli im na dostosowanie siê do sytuacji.
Jeœli chodzi o poprawê bezpieczeñstwa, to obecne systemy bezpieczeñstwa
montowane w samochodach s¹ wysoko zaawansowane: aktywne i pasywne systemy, takie jak ABS (system zapobiegaj¹cy blokowaniu hamowania), ESC (elektroniczna kontrola stabilnoœci) i TCS (kontrola trakcji), jak równie¿ poduszki
powietrzne i napinacze pasów sta³y siê standardem stosowanym niemal wszêdzie. Poza tym, systemy czujników mog¹ badaæ otoczenie pojazdu i ostrzegaæ
kierowcê, aby unikn¹æ kolizji, np. przy zmianie pasa lub parkowaniu. Badania
prowadzone w ramach projektu SIM TD id¹ krok dalej: za pomoc¹ technologii
komunikacyjnych poszczególne pojazdy mog¹ siê ze sob¹ komunikowaæ, a tym
samym strefa wykrywalna wokó³ pojazdu mo¿e byæ powiêkszona. To czêsto pozwala na ³agodzenie sytuacji kryzysowych poprzez œwiadom¹ i – w prawdziwym sensie tego s³owa – dalekowzroczn¹ jazdê16.
Innym przyk³adem nowoczesnych rozwi¹zañ maj¹cych na celu poprawê
efektywnoœci i bezpieczeñstwa ruchu jest projekt SARTRE17. Dotyczy on automatycznego sterowania zespo³em pojazdów w transporcie drogowym, tzw.
„poci¹gów drogowych”18. Prototyp tego rozwi¹zania dla dwóch pojazdów istnieje ju¿ od dawna, obecne testy pozwalaj¹ szacowaæ, ¿e jazda w takich
poci¹gach drogowych pozwoli zaoszczêdziæ oko³o 20% paliwa. Dziêki mo¿liwoœci wzajemnego komunikowania siê pojazdów w „poci¹gu drogowym” kierowca mo¿e go w ka¿dej chwili opuœciæ i rozpocz¹æ jazdê na w³asn¹ rêkê. Takie rozwi¹zanie prowadzi równie¿ do poprawy bezpieczeñstwa, poniewa¿ pojazdy
w „poci¹gu drogowym” poruszaj¹ siê w okreœlonej odleg³oœci od siebie.
Przyk³adem innego rodzaju dobrych praktyk jest inicjatywa European Green
Cars. Jest ona czêœci¹ europejskiego pakietu naprawczego przygotowanego
i wdra¿anego przez Komisjê Europejsk¹. G³ównym celem inicjatywy jest finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych i badawczych dotycz¹cych opracowania
i wprowadzenia na rynek nowej generacji pojazdów osobowych, ciê¿arowych
16

17

18

Szerzej na temat testowanych technologii i rozwi¹zañ patrz: http://www.simtd.de/index.dhtml/
3750afc6213f5949774g/-/enEN/-/CS/-/Vision [dostêp: 23.11.2012].
SARTRE Project: Automatically Driven Car Trains, http://www.traffictechnologytoday.com/news.
php?NewsID=36190 [dostêp: 23.11.2012].
„Poci¹g drogowy” wed³ug europejskiego projektu SARTRE jest to kolumna samochodów, z których tylko jeden jest kierowany przez cz³owieka, a reszta pod¹¿a automatycznie za nim. Idea
SARTRE-a (Safe Road Trains for the Environment) zak³ada, ¿e na czele poci¹gu jedzie ciê¿arówka
prowadzona przez zawodowego kierowcê. Za prowadz¹c¹ ciê¿arówk¹ pod¹¿aj¹ inne, kierowane
automatycznie samochody. Pojazdy utrzymuj¹ bardzo ma³e odstêpy – podczas przeprowadzonej
w Hiszpanii próby utrzymywano pomiêdzy nimi odleg³oœæ 15 metrów, zmniejszon¹ nastêpnie do
zaledwie 5 metrów. Poniewa¿ samochody komunikuj¹ siê miêdzy sob¹, s¹ w stanie p³ynnie i jednoczeœnie przyspieszaæ i zwalniaæ, utrzymuj¹c zwarty szyk nawet na krêtej drodze. Szerzej na
temat eksperymentu: http://gadzetomania.pl/2012/05/29/pociag-drogowy-sartre-pomyslnie-zaliczyltesty-w-ruchu-ulicznym [dostêp: 20.03.2013].
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i autobusów, wykorzystuj¹cych najnowsze rozwi¹zania zielonych technologii.
Do realizacji powy¿szych celów KE, przy wspó³pracy m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wspieraæ bêdzie finansowo europejski przemys³ producentów samochodów oraz poddostawców poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych.
Kolejny przyk³ad rozwi¹zañ zamieszczonych w bazie ORIGAMI to ciekawa
inicjatywa zwi¹zana z odzyskiwaniem energii ze spalin. Chodzi o generator,
który ma przekszta³caæ ciep³o spalin samochodowych na energiê elektryczn¹.
Przedsiêwziêcie prowadzi do skutecznego oszczêdzania energii i jednoczeœnie
ma wp³yw na ochronê œrodowiska naturalnego. Dziêki odzyskowi ciep³a odpadowego ze spalin, samochody bêd¹ mog³y zu¿ywaæ mniej paliwa, zmniejszy siê
równie¿ zanieczyszczenie œrodowiska, a tak¿e obni¿¹ koszty podró¿y19.
Do innych przyk³adów dobrych praktyk mo¿na zaliczyæ prace nad ogniwami wodorowymi20 czy biopaliwami dla transportu lotniczego21. Wœród dobrych
praktyk znalaz³y siê te¿ inicjatywy pozyskiwania energii elektrycznej dla transportu kolejowego z farm wiatrowych w Belgii, czy energii wodnej w Szwecji22.

4. Podsumowanie
£agodzenie negatywnego wp³ywu, jaki transport wywiera na œrodowisko,
staje siê coraz bardziej pilnym problemem do rozwi¹zania. W nadchodz¹cych
dziesiêcioleciach oczekiwany jest wzrost cen ropy i innych paliw kopalnych, ze
wzglêdu na zwiêkszaj¹cy siê popyt i wyczerpywanie siê tañszych w eksploatacji
Ÿróde³ wydobycia. Negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne pog³êbi siê,
gdy¿ tradycyjne Ÿród³a wydobycia zostan¹ zast¹pione Ÿród³ami powoduj¹cymi
o wiele wiêksze zanieczyszczenie. Jednoczeœnie koniecznoœæ przejœcia na gospodarkê niskoemisyjn¹ oraz rosn¹ce obawy co do bezpieczeñstwa dostaw energii
spowoduj¹ wiêkszy udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych, której koszty wytwarzania spadn¹ dziêki postêpowi technicznemu i masowej produkcji.
Uniezale¿nienie transportu od ropy naftowej, wprowadzenie samochodów
o napêdzie elektrycznym, wodorowym i alternatywnym jest procesem d³ugotrwa³ym i wymaga przeprowadzenia ogromnych zmian w unijnej infrastrukturze transportowej i funkcjonowaniu ca³ego sektora transportowego. Przejœcie na
19

20
21

22

T. Braig, J. Ungethüm, System-Level Modeling of an ICE-powered Vehicle with Thermoelectric Waste-Heat-Utilization, Proceedings 7th Modelica Conference, Como 2009, http://www.eurosyslib.com/librairies/ WP8%20-%20Automotive/Files/WP%208.2%20-%20Paper_mod_conf.pdf [dostêp: 23.11.2012].
Wiêcej na ten temat patrz: http://www.fch-ju.eu/ [dostêp: 23.11.2012].
http://80.33.141.76/origami/index.php?option=com_content&view=article&id=101:biofuel-on-commercial-flights-&catid=1:general [dostêp: 23.11.2012].
On track to a greener rail network. Best environmental practice in rail infrastructure management,
http://www.eimrail.org/EIM_ENVI_Best_Practice_final.pdf.pdf [dostêp: 23.11.2012].
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gospodarkê niskoemisyjn¹ mo¿e trwaæ ca³e dziesiêciolecia i niew¹tpliwie
wp³ynie na funkcjonowanie niemal¿e wszystkich sektorów gospodarki. Nie
wolno jednak tych procesów opóŸniaæ. Decyzje podjête w ci¹gu najbli¿szych
10-15 lat bêd¹ mia³y g³êbokie konsekwencje z punktu widzenia bezpieczeñstwa
energetycznego, zmian klimatu, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.
W opublikowanym we wrzeœniu 2012 r. komunikacie KE zak³ada koniecznoœæ œciœlejszej interakcji miêdzy technologiami i sieciami transportowymi, energetycznymi oraz informacyjno-komunikacyjnymi. Ma to doprowadziæ do korzystnych zmian w zakresie efektywnoœci œrodowiskowej i efektywnej gospodarki
zasobami. W sektorze transportu znaczenie zyska mobilnoœæ oparta w du¿ym
stopniu na wykorzystaniu alternatywnych paliw, odnawialnych Ÿróde³ energii
i na zwiêkszonym wykorzystaniu energooszczêdnych i przyjaznych dla œrodowiska œrodków transportu23.
U podstaw nowej generacji ekologicznych i „skomunikowanych” pojazdów
le¿eæ bêd¹ alternatywne uk³ady napêdowe i inteligentne technologie komunikacyjne. System transportu zostanie ca³kowicie zintegrowany i umo¿liwi podró¿uj¹cym i towarom p³ynn¹ zmianê rodzaju transportu i sprawne przekraczanie
granic. Wsparciem dla tego procesu bêd¹ w pe³ni zintegrowane systemy i us³ugi
informacji, rezerwacji i p³atnoœci.
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SOLUTIONS IMPROVING NEGATIVE ENVIRONMENTAL
RELATIONS AND TRANSPORT SAFETY
(Summary)
Mobility is nowadays essential to assure the quality of life for society and for the competitiveness of Europe. The growing importance of the transport system in the modern
economy and society requires that it should be efficient from the macroeconomic point of
view. Level of mobility in many economic and social areas has received such level that it
is running out of infrastructure capacity and the possibility of its expansion through traditional investments. The negative effects of such development in many areas are perceived by the society. It is necessary to use a new generation of vehicles, alternative fuels,
intelligent traffic control systems and high-tech construction and operation of transport
infrastructure. The main purpose of this article is to identify areas of action that can lead
to improve negative environmental relationships and the level of transport safety, as well
as an overview of practical solutions in this area.

