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INTEGRACJA ŁA ŃCUCHÓW PRZEMIESZCZEŃ 
SPOSOBEM NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW 

KOMUNIKACYJNYCH 

Streszczenie 
W artykule ukazano potrzebę integracji ofert róŜnych środków transportu. Jest to jeden ze 

sposobów na wzrost konkurencji alternatywnych wobec samochodu osobowego sposobów 
przemieszczania, czego rezultatem powinna być zmiana podziału modalnego ruchu. Szczególną uwagę 
zwrócono na efektywny przepływ informacji, który stanowi podstawę w komunikacji systemu 
transportowego z uŜytkownikami.  

WSTĘP 
Przemieszczenia osób i ładunków w przestrzeni stanowią jeden z kluczowych problemów 

logistyki zarówno w wymiarze przedsiębiorstw, jak i miast. W artykule skupiono się na 
drugim ze wskazanych aspektów. Wzrastająca liczba pojazdów na drogach powoduje liczne 
problemy z utrzymaniem realizacji połączeń w określonym czasie. Działania podejmowane w 
zakresie zmiany środka transportu przez osoby podróŜujące, w większej skali w rezultacie 
mają doprowadzić do właściwego ukształtowania rozkładu potoków ruchu. Problemy 
mobilności znajdują swoje odzwierciedlenia w wytycznych i sugestiach Komisji Wspólnot 
Europejskich, m. in. w kolejnych Białych Księgach [29], [30]. Wytyczne dotyczą np. zmian 
udziału transportu zbiorowego w ogólnym ruchu, zmian w stosowanych źródłach energii, czy 
wzrostu znaczenia przewozów kolejowych.  

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę integracji przemieszczeń w łańcuchy, choć 
wybór pojedynczego środka transportu traktując jako równie waŜny. JednakŜe obserwacje 
zachowań komunikacyjnych osób podróŜujących w niektórych miastach Europy świadczą o 
tym, Ŝe często łatwiej przekonać daną osobę do zmiany środka transportu np. na miejski 
transport zbiorowy czy rower, jeśli część podróŜy wykona swoim własnym pojazdem. 
PoniewaŜ poznanie czynników decydujących o wyborze środka transportu stanowi waŜny 
element podczas projektowania procesów przewozowych w mieście, w artykule poruszono 
teŜ istotny aspekt przepływu informacji między systemem transportowym a uŜytkownikiem, 
uwzględniając jednocześnie konieczność sprzęŜenia zwrotnego. 

1. KOMODALNO ŚĆ TRANSPORTU 
Zgodnie z definicją Komisji Wspólnot Europejskich komodalność transportu oznacza 

wydajne wykorzystanie form transportu działających odrębnie lub zintegrowanych 
multimodalnie w ramach europejskiego systemu transportowego w celu optymalnego i 
zrównowaŜonego wykorzystania zasobów [5]. Definicja ta opisuje właściwie komodalność 
zarówno w ujęciu przewozów pasaŜerskich, jak i transportu ładunków. Trzeba dodać, Ŝe sama 
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komodalność transportu stanowi jeden z celów stawianych systemom transportowym w XXI 
wieku, ale musi być realizowana takŜe wraz i poprzez działania towarzyszące. Zmiany w 
odniesieniu do systemów transportowych powinny odnosić się więc m .in. do [10]: 
– przeniesienia części ładunków do przyjaznych środowisku naturalnemu gałęzi transportu, 

w tym transportu kolejowego oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do 
środowiska, 

– wprowadzenia zmian w priorytecie finansowania inwestycji transportowych, poprzez 
zwiększenie środków na projekty proekologiczne, w transporcie kolejowym i Ŝegludze, 
kosztem transportu drogowego, 

– szerszego stosowania proekologicznych paliw, 
– rozwoju inteligentnych systemów transportowych (ITS), w kierunku powszechnego 

stosowania zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym poprzez pobierania danych o 
potrzebach od uŜytkowników (monitoring) oraz natychmiastowe reagowanie (sterowanie 
ruchem). 
Mając na uwadze definicję komodalności i obserwacje podróŜujących naleŜy zauwaŜyć, 

Ŝe dana podróŜ moŜe mieć, i coraz częściej ma, charakter komodalny. Oznacza to realizację 
podróŜy z miejsca źródłowego do miejsca docelowego za pomocą kilku środków transportu / 
sposobów przemieszczania, np. przejście pieszo – przejazd autobusem – przejazd tramwajem. 
Przykładowe łańcuchy przemieszczeń (podróŜe) przedstawiono na rysunku 1. W łańcuchu 
tym dojście do przystanku i dojście piesze do celu po opuszczeniu pojazdu (indywidualnego 
lub transportu zbiorowego) moŜe być wliczane w podróŜ jako inny sposób przemieszczania, 
ale czasem jest pomijane, jako przemieszczenie obligatoryjne. 
 

 
Rys. 1. Przykładowe łańcuchy podróŜy 
Źródło: opracowanie własne  

Realizacja przemieszczeń w łańcuchach moŜe być realna poprzez duŜą integrację 
rozkładów jazdy i wykorzystanie węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym (kolej, 
autobus, tramwaj, metro, itp.). Drugą moŜliwością, równie waŜną, a nawet mającą większy 
priorytet jest dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb osób dojeŜdŜających do 
centrum miasta, a następnie lokalizacja przy granicach centrum miejsc przesiadkowych z 
parkingami dla samochodów osobowych. (systemy Park&Ride). Rezultatem pełnej integracji 
w postaci komodalności transportu powinno być zapewnienie odpowiedniego standardu Ŝycia 
dla mieszkańców miasta, a jednocześnie utrzymanie właściwego (minimalnego) poziomu 
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emisji szkodliwych substancji do środowiska. Oba cele są zgodne z powszechną definicją 
logistyki miejskiej. Analizując moŜliwości działań związanych z kształtowaniem mobilności 
moŜna zauwaŜyć ich zasięg – począwszy od modyfikacji środków transportu (w wielu 
aspektach, równieŜ wspomnianego wyŜej podziału modalnego), poprzez infrastrukturę 
(aspekt techniczny), organizację i prawo, aŜ po kształtowanie postaw i wzorców zachowań 
komunikacyjnych (rys. 2). 
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Rys. 2. Zarządzanie mobilnością – zasięg podejmowanych działań 
Źródło: opracowanie własne  

2. CELE PRZEMIESZCZE Ń I ŚRODKI TRANSPORTU 
Wśród celów podróŜy zwykle moŜna wymienić podróŜe obligatoryjne – najczęściej 

codzienne – związane z pracą i nauką oraz podróŜe okresowe i okazjonalne (o losowej 
powtarzalności) – są to: podróŜe związane z usługami słuŜby zdrowia oraz realizację spraw 
administracyjnych, podróŜe w celach handlowych, wizyty towarzyskie itp. Innym typem 
podróŜy są przejazdy rekreacyjne i turystyczne – te często wykraczają poza zwyczajowy 
obszar terytorialny.  

Zasadniczo naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kształtowanie ruchu w miastach związane jest z 
podróŜami codziennymi. Stanowią one zwykle ponad 90% wszystkich przemieszczeń w 
okresach o największym ruchu. Stąd właściwie rozwiązany problem w odniesieniu do 
przemieszczeń właśnie o tym charakterze jest kluczowy dla efektywnie funkcjonującego 
systemu, jakim jest miasto. 

Podział modalny wynika z wyborów dokonywanych przez osoby podróŜujące. 
Subiektywne wybory pojedynczych osób dają w rezultacie obraz rozkładu ruchu na środki 
transportu (sposoby przemieszczania) dla określonego obszaru [23]. Subiektywne wybory 
zaleŜą od postrzegania przez osoby podróŜujące poszczególnych sposobów przemieszczania 
(tab. 1) i w związku z tym wizerunek alternatywnych dla samochodu osobowego form 
transportu powinien być poprawiony poprzez właściwe działania. W takim ujęciu podział 
modalny moŜe być rozumiany jako ocena działań realizowanych na szczeblu miejskim, 
regionalnym czy krajowym.  
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Tab. 1. Subiektywne odczucia osób podróŜujących dotyczące róŜnych sposobów przemieszczania. 
Sposób przemieszczania Odczucia pozytywne Odczucia negatywne 
Przemieszczenie piesze • swoboda decydowania o trasie 

• wykonywanie innych rzeczy 
podczas przemieszczania 

• rozmowa z innymi 
• chodzenie jest zdrowe, jest 

wysiłkiem fizycznym (ćwiczenia) 
• chodzenie jest przyjazne środowisku 
• tanie, nie trzeba kupować pojazdu 
• moŜliwość obserwacji otoczenia 

• uzaleŜnienie od warunków 
atmosferycznych 

• niekomfortowe dla większych 
odległości 

• wysiłek fizyczny powoduje 
zmęczenie 

• duŜe naraŜenie na wypadki drogowe 
• niskie bezpieczeństwo osobiste 
• długi czas podróŜy 

Rower • swoboda decydowania o trasie 
• rozmowa z innymi jadącymi w tą 

samą stronę 
• jazda na rowerze jest zdrowa, jest 

wysiłkiem fizycznym (ćwiczenia) 
• jest przyjazny środowisku 
• tani, w stosunku do kosztów 

samochodu 
• moŜliwość obserwacji otoczenia 
• jest szybszy niŜ chodzenie pieszo 

• uzaleŜnienie od warunków 
atmosferycznych 

• niekomfortowe dla większych 
odległości 

• wysiłek fizyczny powoduje 
zmęczenie 

• duŜe naraŜenie na wypadki drogowe 
• niskie bezpieczeństwo osobiste 
• długi czas podróŜy w stosunku do 

samochodu 
Samochód osobowy • swoboda decydowania o trasie 

• jest praktyczny szczególnie przy 
nagłej potrzebie podróŜy 

• ładowność (zakupy, bagaŜe itp.) 
• niezaleŜność od warunków 

atmosferycznych 
• krótki czas przejazdu do celu 
• komfort 
• moŜliwość podwiezienia innych 
• bezpieczeństwo osobiste 

• konieczność koncentracji uwagi na 
drodze 

• w przypadku silnej kongestii 
oczekiwanie na przejazd znacznie 
wydłuŜa czas podróŜy 

• w przypadku ograniczenia do tego 
środka transportu brak ćwiczeń 
fizycznych (zbyt długie siedzenie) 

• przy duŜym ruchu nie jest przyjazny 
środowisku 

Miejski transport zbiorowy • rozmowa z innymi jadącymi w tą 
samą stronę 

• wykonywanie innych rzeczy 
podczas przemieszczania 

• moŜliwość „bycia dowiezionym” na 
miejsce (brak konieczności 
koncentracji na trasie) 

• tani, nie trzeba kupować samochodu 
• moŜliwość obserwacji otoczenia 

• konieczność dostosowania 
własnego czasu do rozkładu jazdy 

• duŜe zatłoczenie 
• brak moŜliwości decydowania o 

trasie 
• niskie bezpieczeństwo osobiste 
• w przypadku silnej kongestii 

oczekiwanie na przejazd znacznie 
wydłuŜa czas podróŜy 

• konieczność oczekiwania na 
przystankach  

• częsty brak miejsc siedzących 
• często mało czytelna informacja na 

przystanku 
Źródło: Opracowanie własne [24] na podstawie [11], [14] i [32] 

Część z wymienionych w tabeli 1 odczuć osób podróŜujących moŜna przełoŜyć na 
postulaty transportowe poprzez wskazanie najefektywniejszego rozwiązania np. najkrótszy 
czas przejazdu, najmniejsza liczba przesiadek (lub bezpośredniość), najniŜszy koszt itp. [13]. 
I w kierunku spełnienia tych postulatów naleŜy podąŜać celem osiągnięcia właściwego 
rozkładu potoków ruchu z realizacją przemieszczeń w łańcuchach włącznie. 
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3. ZASTOSOWANIE ITS JAKO WSPARCIE DLA PROCESU 
INTEGRACJI ŁA ŃCUCHÓW PRZEMIESZCZEŃ 
Działania realizowane w miastach powinny mieć charakter spójnych planów 

wyróŜniających zarówno restrykcje dla samochodów osobowych, jak i wsparcie dla 
alternatywnych sposoby przemieszczania się. Tylko zintegrowane podejście do problemu daje 
szansę zmiany zachowań komunikacyjnych osób podróŜujących. śaden proces logistyczny 
nie moŜe być realizowany bez przepływu informacji. W przypadku integracji łańcuchów 
przemieszczeń informacja ma szczególne znaczenie. Jej rolę moŜna podzielić na: 
– przepływ informacji bezpośrednio między elementami systemu transportowego, 
– komunikację systemu z osobami podróŜującymi – przepływ informacji w stronę 

uŜytkownika, 
– pobieranie danych od uŜytkowników – zbieranie danych o popycie. 

KaŜdy z powyŜszych elementów jest waŜny, ale ich współdziałanie warunkuje efektywny 
transport w miastach. Taka integracja jest moŜliwa dzięki kompleksowym rozwiązaniom z 
zakresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), w których tradycyjny system jest 
wspierany przez zintegrowane systemy pomiarowe, telekomunikacyjne, informatyczne oraz 
informacyjne, a takŜe automatykę (m. in. [15], [18], [22]). Wybrane zastosowania ITS 
wspierające opisywane procesy integracji łańcuchów przemieszczeń zestawiono w tabeli 2.  
 
Tab. 2. Wybrane elementy ITS, które mogą wspierać ideę integracji łańcuchów przemieszczeń. 

Obszary 
zastosowań 

Wybrane usługi danego obszaru zastosowań 

Zarządzanie 
ruchem i podróŜą 

– Informacja przed rozpoczęciem podróŜy – szczególnie w postaci planerów podróŜy 
– Nawigacja – jako wsparcie w znalezieniu właściwej trasy 
– Dostosowanie jazdy do aktualnego stanu zatłoczenia – funkcja działająca w czasie 

rzeczywistym mająca na celu zmianę zachowań komunikacyjnych na bardziej 
zatłoczonych trasach 

– Informacja dla podróŜujących – zawierająca m. in. bazę adresową róŜnych instytucji 
– Sterowanie ruchem – szczególnie przy stosowaniu priorytetów dla określonych 

sposobów przemieszczania – np. miejskiego transportu zbiorowego 
– Zarządzanie zapotrzebowaniem na obsługę podróŜną – usługi z zakresu optymalizacji 

napełnienia pojazdów 

Zarządzanie 
transportem 
zbiorowym 

– Wspomaganie w wyborze transportu zbiorowego jako sposobu przemieszczania  
– Informacje dla podróŜujących transportem zbiorowym 
– Personalizowany transport zbiorowy – jako rozwiązanie elastyczne, dostosowujące się 

na bieŜąco do potrzeb konkretnych osób 
Systemu poboru 

opłat 
– Systemy poboru opłat – np. jako restrykcja dla samochodów osobowych wjeŜdŜających 

do centrum 
Zarządzanie 
kryzysowe 

– Systemy powiadamiania właściwych słuŜb o wypadku – w tym przypadku jako 
wsparcie dla systemów nawigacji działających w czasie rzeczywistym 

Systemy 
zarządzania 

informacjami  

– Wykorzystanie danych archiwizowanych do planowania, realizacji i rozwoju systemów 
transportowych, a tak Ŝe poprawy bezpieczeństwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1], [2], [9], [15], [18] i [26] 
 
Działania takie mogą skutecznie wspierać (czasem wręcz wymuszać) zmiany 

organizacyjne (np. w postaci wdraŜania rozbudowanych planów mobilności [6], [17], [23], 
[25], [31]). Konstruowane strategie, zgodnie z podstawowymi zasadami zrównowaŜonego 
rozwoju [20], [31], powinny poprzedzać rozbudowane badania potrzeb w odniesieniu do 
przemieszczeń [16], [26], [27]. W tym przypadku takŜe moŜna wykorzystać nowoczesne 
technologie – GSM, GPS i GIS (m. in. [2], [3], [12], [22]). Na etapie pozyskiwania danych 
naleŜy takŜe mieć na uwadze zaleŜności występujące między zachowaniami 
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komunikacyjnymi, a ukształtowaniem elementów przestrzeni miejskiej (m. in. [4], [7], [8], 
[11], [19], [21]) oraz lokalne wzorce. 

PODSUMOWANIE  

Integracja przemieszczeń w łańcuchy i kolejny etap, jakim jest integracja łańcuchów 
przemieszczeń stanowią wyzwanie dla współczesnych systemów transportowych. Przepływ 
informacji jest w takich przypadkach kluczowy, szczególnie w odniesieniu do sposobów 
pozyskiwania informacji o przemieszczeniach w czasie rzeczywistym. Elastyczne reagowanie 
na potrzeby osób podróŜujących moŜe stać się przyszłością takŜe w odniesieniu do transportu 
zbiorowego. Pełna informacja pochodząca z systemu transportowego w kierunku 
uŜytkowników to z kolei gwarancja realnej moŜliwości wyboru środka transportu (obecnie 
często osoba podróŜująca nie ma wyboru). Przedstawione w artykule sugestie dotyczące 
zmiany wizerunku alternatywnych, w stosunku do samochodu osobowego, środków 
transportu stanowią konieczność w dąŜeniu do poprawy sytuacji w układzie komunikacyjnym 
miast i regionów.  
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INTEGRATION OF CHAIN OF MOVEMENTS  
AS THE WAY TO CHANGE OF TRAVEL 

BEHAVIOUR 

Abstract 
The article deals the need to integrate offers of different modes of transportation. It is one of the 

ways to increase competition for alternative ways of travel to move by personal cars. Resulted should 
be the change of modal split of traffic. Particular attention was given to effective information flow that 
is fundamental to communication with the users of the transportation system. 
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