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Jednym z problemów dużych i sta-
le rozwijających się miast jest zapew-
nienie dobrej organizacji transportu 
zbiorowego. Obsługa transportowa 
zwiększającej się liczby mieszkań-
ców wymaga nowych inwestycji za-
kładających między innymi rozbudo-
wę lub powiększanie sieci tramwajo-
wych, szybkiej kolei miejskiej, a także 
planowanie nowych tras autobuso-
wych. Ciągły rozwój sieci transportu 
zbiorowego powoduje konieczność 
racjonalnego zarządzania transpor-

tem, uwzględniając zarówno czynniki związane z atrakcyjno-
ścią, jak i ekonomią. Jednym z podstawowych działań zwią-
zanych z zarządzaniem i organizacją transportu w mieście 
jest zapewnienie dobrej integracji wszystkich środków trans-
portu na terenie aglomeracji.

Pasażer, szukając najdogodniejszego środka transportu, 
kieruje się indywidualnie sformułowanymi postulatami. Ba-
dania marketingowe przeprowadzone na terenie Gdyni 
w 2013 roku [1] przedstawiają wymogi podróżujących 
transportem zbiorowym. Na pierwszym miejscu podczas 
wyboru trasy pasażerowie kierują się bezpośredniością po-
dróży. W przypadku rozbudowanych sieci w mieście nie jest 
możliwe zapewnienie dostępności każdemu pasażerowi 
za pomocą bezpośredniej podróży. Rozwiązaniem tej sytu-
acji jest budowa węzłów przesiadkowych. Zazwyczaj wiąże 
to się ze zmianą struktury sieci transportu zbiorowego na 
strukturę przesiadkową, której założeniem jest zmiana połą-
czeń bezpośrednich na pośrednie. Dzięki temu wykorzysta-
nie potencjałów poszczególnych środków transportu staje 
się bardziej efektywne. 

Cała operacja zmiany struktury sieci transportu zbiorowe-
go w mieście lub tylko w jego części prowadzi do zmian w za-
chowaniach pasażerów. Ważne jest, aby popyt na usługi 
transportu zbiorowego nie zmniejszył się, a wręcz oczekuje 
się jego istotnego zwiększenia. Aby zapobiec zakłóceniu za-
potrzebowania na ten rodzaj przemieszczania się, należy od-
powiednio zmodernizować niektóre połączenia tak, aby do-
stępność transportowa była na wystarczającym poziomie.

Węzły przesiadkowe jako podstawowy 

element integracji środków transportu

Węzły integracyjne definiowane są jako miejsca, w któ-
rych podróżujący może dokonać zmiany pomiędzy różnymi 

dostępnymi środkami transportu [2]. Węzły powinny być 
wyposażone w infrastrukturę, dzięki której pasażer dokonu-
jący przesiadki będzie mógł wykonać ją w sposób prosty 
i szybki. 

Węzły przesiadkowe są narzędziami integracji środków 
transportu w następujących zakresach [3]: 

Infrastruktury, który polega na powiązaniu ze sobą w okre-
ślony sposób wszystkich elementów infrastruktury sieci 
transportowej, mających wpływ na kształtowanie oferty 
przewozowej, jak między innymi: lokalizacja węzłów, pero-
nów, ich wielkość, możliwość przesiadki door-to-door etc. 
Stosuje się różne rozwiązania węzłów przesiadkowych w za-
kresie infrastrukturalnym, jak na przykład wspólne torowi-
ska tramwajowo-autobusowe, bądź też perony tramwajo-
wo-kolejowe. Dzięki tym rozwiązaniom, pomiędzy środkami 
transportu zachodzi lepsza integracja, a pasażer może do-
konać swobodnej przesiadki.

Organizacji. Dzięki dobremu zorganizowaniu węzeł prze-
siadkowy przyczynia się do zredukowania czasu podróży 
pasażerów transportem zbiorowym oraz zapewnienia cią-
głości podróży w jak najszybszym czasie. Jednym z naj-
ważniejszych czynników w tym obszarze jest koordynacja 
rozkładów jazdy. Dzięki temu oferta przewozowa staje się 
atrakcyjniejsza, co przyczynia się do zwiększenia popytu 
na usługi transportowe. 

Przestrzeni i informacji. Polega na bezproblemowym 
wyszukaniu informacji o przyjazdach i odjazdach środków 
transportu publicznego, poruszaniu się po całym systemie 
transportowym oraz wspólnej informacji dotyczącej całej 
sieci transportowej. W znaczeniu przestrzennym integracja 
polega na zagospodarowaniu przestrzennym formy urbani-
stycznej z istniejącą siecią transportową.

Aby węzeł przesiadkowy działał właściwie, powyższe na-
rzędzia integracyjne powinny zostać uwzględnione pod-
czas projektowania, gdyż każdy z tych elementów będzie 
miał wpływ na jego funkcjonowanie.

Podczas planowania węzłów integracyjnych należy 
uwzględnić fakt, że każda podróż miejska składa się z łań-
cucha pojedynczych przemieszczeń [4]. Ustanowienie sieci 
transportu zbiorowego, dzięki której wszystkie połączenia 
mogłyby odbywać się bezpośrednio, jest trudne do zreali-
zowania, ponieważ wymaga to ogromnych nakładów finan-
sowych. W związku z tym uzasadnienie znajduje zastoso-
wanie idei struktury przesiadkowej, dzięki której można uzy-
skać korzystną ofertę przewozową z optymalnym poziomem 
kosztów jej obsługi. Jednak w tym przypadku istotną rolę 
w jej kształtowaniu ogrywają węzły przesiadkowe i sposób 
ich obsługi w całym systemie transportu zbiorowego.
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Podróże w miastach charakteryzują się bardzo złożoną 
strukturą przemieszczenia, co stanowi uzasadnienie dla 
tezy mówiącej o dużym znaczeniu węzłów przesiadko-
wych w systemie transportowym metropolii. Są one ko-
nieczne do uzyskania tzw. efektu sieci, gdzie możliwe jest 
pełne wykorzystanie struktury połączeń pośrednich i wy-
sokiej częstotliwości kursowania [4], [5]. Dobre funkcjono-
wanie węzłów integracyjnych oraz podział zadań przewo-
zowych wiąże się ze wzrostem popytu na podróże z prze-
siadkami. W dużych miastach coraz częściej dochodzi do 
praktyk tworzenia węzłów przesiadkowych nie tylko w po-
bliżu szybkich kolei aglomeracyjnych lub tramwajów, lecz 
też na ich granicach. Takie węzły z reguły posiadają duże 
parkingi, co tworzy możliwość przesiadania się ze środ-
ków transportu indywidualnego na środki transportu zbio-
rowego. Parkingi typu P+R doprowadzić mają do popra-
wy warunków ruchu na drogach w mieście oraz zmniej-
szyć negatywny wpływ tego rodzaju przemieszczania się 
na środowisko. 

Zmiany w strukturze sieci transportu 

zbiorowego w mieście wynikające 

z budowy węzłów integracyjnych 

Strukturę sieci transportu zbiorowego rozumie się po-
przez układ połączeń uwzględniający dostępną infrastruktu-
rę, systemy transportowe i integralność między nimi w od-
niesieniu do zagospodarowania przestrzennego. Wpływ 
na rozwój i kształt tej sieci ma charakter przestrzenny mia-
sta, czynniki demograficzne, gospodarcze, a także czynniki 
społeczne takie jak motywacje podróży bądź też postulaty 
wyboru środka transportu zbiorowego. 

Poniżej opisano schematy obrazujące ideę dwóch głów-
nych struktur sieci transportu zbiorowego [6]. 

Struktura bezpośrednia. Opiera się na bezpośrednich 
połączeniach. Struktura ta jest rezultatem przyzwyczajeń 
i postulatów społeczności podróżującej na danym terenie. 
Charakter bezpośredniości danych połączeń jest różny i na-
leży rozpatrywać go w skali całej sieci transportowej miasta 
i zagospodarowania przestrzennego. Wyróżnia się struktu-
rę bezpośrednią zcentralizowaną, ze znaczącym udziałem 
linii transportu zbiorowego, których przebieg kończy się 
w centrum miasta, co wymusza na pasażerze przesiadkę 
w celu dalszej podróży, a także zdecentralizowaną, cha-

rakteryzującą się większościowym udziałem linii, dzięki któ-
rym możliwy jest dojazd do centrum miasta bez konieczno-
ści przesiadki. Ten rodzaj sieci powinien wynikać z potrzeb 
i zachowań transportowych mieszkańców.

Struktura przesiadkowa charakteryzuje się kilkoma ro-
dzajami połączeń bezpośrednich oraz niebezpośrednich, 
które dzięki krzyżowaniu się tworzą razem ciąg połączeń 
transportu publicznego o znacznie większej dostępności. 
W strukturze tej istnieje określona hierarchizacja połączeń: 
główne – bezpośrednie, których zadaniem jest obsługa 
głównych ciągów i relacji transportowych, dowozowe – peł-
nią funkcję dowozowo-odwozowe z danych obszarów do 
linii głównej, oraz uzupełniające, których zadaniem jest ob-
sługa pozostałej części miasta.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat poglądowy obu 
struktur.

Podczas projektowania sieci transportowej w mieście 
ważne jest, aby lokalizacja węzłów przesiadkowych odpo-
wiadała zapotrzebowaniu na usługi transportu zbiorowego, 
a także umożliwiała rozwój sieci w sposób efektywny. Mię-
dzy innymi rozwój metropolitalny wymaga dokonywania 
częstych zmian w sieci transportu zbiorowego. Ostatnio za-
uważalny jest trend wyludniania się centralnych obszarów 
miast i rozwijania strefy podmiejskiej, czyli procesu subur-
banizacji. Ma ona znaczący wpływ na charakter struktury 
przemieszczeń mieszkańców na obszarze miasta oraz 
aglomeracji. W takim przypadku dużą rolę w transporcie 
miejskim odgrywać mogą połączenia o funkcji dowozowej. 
Często spotykaną praktyką jest budowa węzłów integracyj-
nych typu Park&Ride, której założeniem jest możliwość 
przesiadania się ze środków transportu indywidualnego 
na środki transportu zbiorowego. Dzięki temu przesiadki 
odbywać mogą się z komfortem dla pasażera, a także 
wspierany jest zrównoważony rozwój transportu.

Rozwiązania zmian w ofercie transportu 

zbiorowego oraz analiza dotycząca 

jego funkcjonowania na przykładzie 

gdańskich węzłów przesiadkowych

Modernizacja sieci transportowej w mieście oraz budowa 
węzłów przesiadkowych są podstawowymi determinantami 
wymuszającymi zmiany w ofercie transportu zbiorowego. 
Zmiany w ofercie przewozowej dotyczą przede wszystkim 

Rys. 1. Schemat 
struktury bezpośredniej 
scentralizowanej (A) 
i zdecentralizowanej (B) 
i struktury przesiadkowej 
(C) (źródło: Birr K., 
Struktury sieci transportu 
zbiorowego w miastach, 
Poznań-Rosnówko VI 
2013 r.)
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rozwoju sieci połączeń oraz koordynacji pomiędzy rozkła-
dami jazdy środków transportu publicznego. 

Dokonano charakterystyki dwóch węzłów przesiadko-
wych w Gdańsku, które posłużą jako przykłady rozwiązań 
i praktyk w zakresie zmian w ofercie i integracji dwóch ro-
dzajów transportu zbiorowego: tramwajowego oraz autobu-
sowego. Są to węzły: Łostowice Świętokrzyska oraz Siedl-
ce. Na rysunku 2 przedstawiono ich lokalizację. Istniejącą 
sieć tramwajową zaznaczono kolorem czerwonym, nato-
miast węzły zostały oznaczone niebieskimi punktami.

Dodatkowo wykonano badania ankietowe na obydwu wę-
złach integracyjnych, dzięki którym uzyskano dane o prefe-
rencjach podróżujących transportem zbiorowym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem podróży wymagających przesiadki. 
Zbadano także funkcjonowanie linii tramwajowej na ulicy 
Kartuskiej, ze względu na budowę węzła przesiadkowego 
Siedlce oraz porównano wyniki do danych uzyskanych 
przed modernizacją sieci transportowej z 2010 roku.

Łostowice – Świętokrzyska

Węzeł Łostowice – Świętokrzyska został wybudowany 
w 2012 roku na końcu budowanej wówczas trasy tramwajo-
wej na południu Gdańska. Ta natomiast była przedłużeniem 
linii, która kończyła się na węźle Chełm Witosa. Nowa trasa 
tramwajowa była częścią inwestycji budowy nowej sieci 
transportowej w dzielnicy Łostowice, przede wszystkim bu-
dowa dwóch głównych dzisiaj ulic: al. Havla oraz częścio-
wo ul. Świętokrzyskiej. 

Węzeł ten miał za zadanie integrację przede wszystkim 
dwóch środków transportu zbiorowego w mieście: tramwa-
jowego oraz autobusowego. W tym celu zbudowano pętle 
tramwajową oraz autobusową umożliwiające przesiadki 

„drzwi w drzwi” w ramach jednego peronu. Węzeł miał roz-
wiązać prognozowane problemy transportowe mieszkań-
ców osiedli w pobliżu węzła, czyli: Łostowic, Kowal, Maćko-
wy, Zakoniczyn, Ujeścisko, Szadółki, a także Orunia Górna.

Południowe dzielnice, tworząc tzw. Gdańsk Południe, to 
jeden z najsilniej rozwijających się terenów w całym Trój-
mieście – w roku 2013 na tym obszarze zameldowanych 
było prawie 1/5 mieszkańców Gdańska. Prognozowany po-
tok pasażerów, dzięki zmianie struktury transportu zbioro-
wego na przesiadkowy, miał zostać obsłużony bardziej 
efektywnie. W dłuższej perspektywie czasu, dzięki dużym 
możliwościom przewozowym, to pojazdy szynowe będą 
mogły efektywnie sprostać zwiększającym się z roku na rok 
potrzebom transportowym tego obszaru. 

Budowa węzła na zakończeniu „nitki” tramwajowej spo-
wodowała zmiany na trasach linii autobusowych. Więk-
szość z nich, majacych za zadanie obsługę południowych 
dzielnic Gdańska, została skrócona do nowej pętli, bądź też 
zmieniły swoje trasy uwzględniając w nich postój na przy-
stanku węzłowym. Przedtem wzdłuż obecnej linii tramwajo-
wej tym samym śladem przebiegały linie autobusowe.

Obecnie węzeł Łostowice – Świętokrzyska jest przystan-
kiem końcowym pięciu linii autobusowych i trzech tramwajo-
wych oraz pośrednim w przypadku pięciu kolejnych linii au-
tobusowych. Głównym zadaniem pętli jest obsługa połu-
dniowych dzielnic Gdańska. W tym więc celu większość linii, 
których węzeł jest ostatnim przystankiem na trasie, wyjeżdża 
w kierunku dzielnic, do których podążając transportem zbio-
rowym przez pętle Łostowice Świętokrzyska pasażer będzie 
musiał dokonać przesiadki.

Badania wykazały, że 86% osób ankietowanych korzysta-
jących w codziennych podróżach z tego węzła jest zadowo-
lonych z jego funkcjonowania. Aż 89% ankietowanych uwa-

ża, że po jego wybudowaniu podróżuje 
się lepiej, niż przed jego powstaniem. 
Pozostali ankietowani stwierdzili, że jego 
utworzenie spowodowało pogorszenie 
się warunków podróżowania transpor-
tem zbiorowym, a jako główny powód 
podawali wydłużony czas podróży.

Siedlce

Węzeł Siedlce powstał w 2015 roku 
w wyniku modernizacji istniejącej w tym 
miejscu od 1887 roku pętli Siedlce (wte-
dy Emaus, z obsługą tramwajów kon-
nych (bez pętli) [10]). Modernizację tę 
wykonano w ramach budowy linii tram-
wajowej na tzw. „Górny Taras Gdańska”, 
czyli teren obejmujący między innymi 
dzielnicę Piecki-Migowo. Budowa linii 
miała ułatwić mieszkańcom tego obsza-
ru podróż do Śródmieścia Gdańska. 
Stworzenie węzła przesiadkowego na 
miejscu starej pętli tramwajowej miało 
na celu zwiększenie efektywności po-
dróży transportem zbiorowym między 
innymi z dzielnic: Jasienia, Piecek-Migo-

Rys. 2. Lokalizacja węzłów przesiadkowych: Siedlce oraz Łostowice – Świętokrzyska (źródło: 
http://mapa.gdansk.gda.pl.)
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wa oraz Kiełpinka, a także tych zlo-
kalizowanych za obwodnicą, czyli 
Kokoszek, Karczemek i Bysewa po-
przez możliwość dokonania wy-
godnej przesiadki pomiędzy auto-
busem a tramwajem i kontynuowa-
niu podróży z ominięciem zatorów 
drogowych.

Węzeł Siedlce dzięki wspólnym 
peronom autobusowo-tramwajo-
wym umożliwia podróżującemu 
przesiadki drzwi w drzwi. Trasy 
dwóch funkcjonujących tam do-
tychczas linii tramwajowych zostały 
wydłużone w stronę Piecek-Migo-
wa. Tym samym opisywany węzeł 
integracyjny jest tylko przystankiem 
na ich trasie. Ponadto, po oddaniu 
węzła do użytku uruchomiono tak-
że dodatkową linię tramwajową ce-
lem obsługi dodatkowego potoku 
z autobusów. 

Budowa węzła integracyjnego 
Siedlce spowodowała zmiany także 
w ofercie transportu autobusowe-
go, w którym przebieg linii pokrywał 
się z liniami tramwajowymi. Głów-
nym celem tych zmian było zwiększenie popytu na trans-
port zbiorowy poprzez poszerzenie oferty i wzrost atrakcyj-
ności podróży transportem zbiorowym.

Wprowadzone zmiany, polegające na skróceniu prze-
biegu linii autobusowych, wywołały jednak kontrowersje 
społeczne. W szczególności dotyczyły one linii autobuso-
wej nr 167 i 168. Przed budową węzła przebiegały one 
przez tereny osiedlowe, takie jak Bysewo, Kiełpino, Kar-
czemki, Jasień, Siedlce aż do Śródmieścia (Dworzec 
Główny). Jeden z początków trasy znajduje się poza ob-
wodnicą, przy samej granicy miasta. Linie te były jedynymi 
połączeniami bezpośrednimi transportem zbiorowym z cen-
trum miasta. Zmiana sieci transportowej spowodowała, 
że została podjęta decyzja o skróceniu tych tras do węzła 
integracyjnego Siedlce. Pasażerowie obszarów podmiej-
skich wyrazili stanowczy brak chęci przesiadania się 
na zintegrowanym przystanku w inne środki transportu 
zbiorowego, tłumacząc swoje niezadowolenie obniżonym 
komfortem podróży (konieczność fizycznego wykonania 
przesiadki oraz duże napełnienie tramwajów) i wydłuże-
niem czasu podróży, na który miały wpływ między innymi 
dłuższy czas przejazdu tego samego odcinka tramwajem 
oraz brak rzeczywistego skomunikowania kursów linii au-
tobusowych z tramwajowymi, co skutkowało wydłużonym 
czasem przesiadki. 

Na rysunku 3 przedstawiono trasę podróży pasażera od 
przystanku Bysewo do centrum Gdańska. 

Według badań ankietowych, przeprowadzonych przez 
autorów tego artykułu, 47% osób uważa, że po jego budo-
wie podróżuje się lepiej, a 37% jest zdania, że jego powsta-
nie pogorszyło warunki jazdy transportem zbiorowym. Jako 
główny powód ankietowani podawali wydłużony czas po-

dróży (71%) oraz brak koordynacji pomiędzy środkami 
transportu publicznego (25%).

Na wydłużony czas podróży wpływa oczywiście koniecz-
ność wykonania fizycznej przesiadki z jednego pojazdu 
na drugi. Dodatkowo, z uwagi na zaburzenia w ruchu auto-
busowym, wynikające ze zmiennych warunków ruchu dro-
gowego, często zdarza się, że autobusy nie są skomuniko-
wane z tramwajami, co skutkuje wydłużonym czasem ocze-
kiwania. Jednak, oprócz powyższego, istotny wpływ na czas 
podróży ma czas przejazdu pomiędzy węzłem Siedlce 
a Śródmieściem. W przypaku autobusów przed wprowa-
dzeniem zmian czas ten (liczony do Dworca Głównego) wy-
nosił około 9 minut. Tramwaje zaś ten sam odcinek pokony-
wały w około 13 minut, co było spowodowane znacznie 
większą liczbą przystanków (o 4 przystanki więcej) oraz 
z powodu postojów wymuszonych sygnalizacją świetlną. 
Po oddaniu węzła integracyjnego do użytku sytuacja ta nie 
uległa zmianie, co skutkowało wydłużonym czasem prze-
jazdu tego odcinka dla pasażerów, którzy do tego czasu 
korzystali z połączeń autobusowych.

Władze miasta, obserwując tę sytuację oraz zauważając 
niezadowolenie mieszkańców, zdecydowały się podjąć 
działania mające na celu poprawę funkcjonowania trans-
portu zbiorowego na tym odcinku. Po miesiącu funkcjono-
wania opisanego wcześniej układu linii autobusowych Za-
rząd Transportu Miejskiego przywrócił je częściowo na pier-
wotne trasy, wydłużając linię 167 do z powrotem do 
Śródmieścia (Dworca PKS) znajdującego się w bliskim są-
siedztwie Dworca Głównego. Po kolejnym okresie czasu 
Zarząd Dróg i Zieleni, po analizach, wprowadził zmiany po-
legające na likwidacji sygnalizacji świetlnej na wybranych 
punktach kolizyjnych linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kartu-

Rys. 3. Trasa Bysewo – Dworzec Główny: a) przed modernizacją sieci transportowej, b) po wybu-
dowaniu węzła integracyjnego Siedlce (źródło: http://mapa.gdansk.gda.pl.)
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skiej i zastąpienie jej wzbudzanymi przez tramwaj sygnała-
mi świetlnymi i dźwiękowymi informującymi pieszych o nad-
jeżdżającym tramwaju.

Z uwagi na powyższe, dokonano analizy wpływu zmian, 
wprowadzonych wraz z budową węzła Siedlce, na ofertę 
transportu zbiorowego pod względem średniego czasu 
przejazdu tramwaju od węzła Siedlce przez ul. Kartuską do 
Śródmieścia. W tym celu wykorzystano badania czasu 
przejazdu z 2010 roku [7] oraz badania przeprowadzone 
przez autorów artykułu w roku 2016 na próbie 67% kursów 
(10 kursów) w godzinie szczytu popołudniowego. Wyniki 
zostały porównane pod względem czasu jazdy, czasu wy-
miany pasażerów, a także sumy czasu traconego i procen-
towej jego udziału w całkowitym czasie przejazdu. Czas 
tracony przedstawiony został jako oczekiwanie pojazdu 
na sygnał zezwalający na przejazd tramwaju przez przej-
ście dla pieszych lub przez skrzyżowanie. Przedstawiono 
wyniki średnich czasów przejazdów w kierunku Śródmie-
ścia. Porównanie czasu traconego zostało przedstawione 
w tabeli 1.

Ta b e l a  1. Wyniki i porównanie pomiarów średniego czasu (w se-

kundach) traconego na przejazd tramwajów w 2010 oraz 2016 roku 

(źródło: opracowanie własne)

Pomiar 2010

[sek]

Pomiar 2016

[sek]

przejście Skrajna 8,0 4,7

czas jazdy 21,7 21,7

skrzyż. Kościelna 12,7 0,0

czas jazdy 21,7 21,0

skrzyż. Zakopiańska 9,0 0,0

czas jazdy 10,7 10,0

przyst. Zakopiańska 17,7 13,3

czas jazdy 41,7 51,0

przyst. Ciasna 13,3 14,0

przejście Ciasna 10,0 0,0

czas jazdy 48,0 51,7

przyst. Paska 17,3 15,0

przejście Paska 0,0 0,0

czas jazdy 29,7 30,3

przejazd Wesoła 10,0 0,0

czas jazdy 25,7 27,0

p. Powstańców War. 10,7 12,7

skrzyż. Pohulanka 70,3 45,0

Całkowity czas przejazdu 378,0 317,3

Łączny czas jazdy 199,0 212,7

Łączny czas wymiany pasażerów 59,0 55,0

Suma czasu straconego 120,0 49,7

Udział czasu straconego w czasie 
całkowitym 30,58% 14,98%

Wyniki pomiarów wskazują, że po usunięciu wybranych 
sygnalizacji świetlnych dla tramwaju, czas przejazdu tram-
wajem został skrócony o około 15%. Częściowy wpływ 
na mniejsze straty czasu ma wprowadzenie inteligentnego 
systemu sterowania ruchem na skrzyżowaniu z ulicą Pohu-
lanka, objętym systemem TRISTAR. 

Zestawienie czasów przejazdu wykazało, że po wprowa-
dzonych zmianach średnia całkowitego czasu przejazdu 
jest o ponad minutę krótsza. Udział średniego czasu traco-
nego w średniej całkowitego czasu przejazdu w 2016 roku 
jest ponad dwa razy mniejszy niż w 2010 roku.

Charakter zmian popytu na transport 

zbiorowy poprzez budowę węzłów. 

Analiza zmian zachowań pasażerskich

Modernizacja sieci transportu publicznego znacząco 
wpływa na zmianę potoków ruchu pasażerskiego w mie-
ście. Przekształcenie struktury transportu zbiorowego wyni-
kające z budowy węzłów integracyjnych może oddziaływać 
na popyt tych usług w różny sposób. Zmiany zachowań 
pasażerskich zależą przede wszystkim od jakości propono-
wanych usług transportu zbiorowego. Aby utrzymać lub 
zwiększyć popyt na te usługi należy doprowadzić do sytu-
acji, w której czas i koszt podróży bezpośredniej oraz po-
dróży z przesadkami będzie porównywalny, punktualność 
kursowania pojazdów transportu publicznego ulegnie po-
lepszeniu, a przesiadka i oczekiwanie na przystanku będzie 
odbywało się w komfortowych warunkach dla pasażera [8]. 
Są to główne czynniki, które determinują wysoką jakość po-
dróży z przesiadkami.

Zachowania i preferencje pasażerów tego rodzaju trans-
portu zostały przedstawione we wcześniej wspomnianych 
badaniach marketingowych przeprowadzonych na terenie 
Gdyni w 2013 roku. Według ich wyników największą rolę 
świadczącą o atrakcyjności usług transportu zbiorowego 
odgrywa bezpośredniość podróży. Na pytanie dotyczące 
wyboru połączeń bezpośrednich o niskiej częstotliwości 
(ponad 15-20 minut) bądź połączeń z przesiadkami o wyso-
kiej częstotliwości (do 5-10 minut), około 71% ankietowa-
nych opowiedziało się za pierwszą odpowiedzią, za drugą 
18%, natomiast 11% nie miało zdania.

Ideą węzłów przesiadkowych jest poprawa jakości świad-
czenia usług transportu zbiorowego dla podróżnych 
w głównej mierze poprzez zwiększenie oferty przewozowej, 
natomiast dla organizatora główną rolę odgrywa zoptymali-
zowanie zadań pracy przewozowych. Pożądany efekt po-
stulatu bezpośredniości nie może zostać zastąpiony po-
przez inne rozwiązania, trzeba jednak dążyć do wprowa-
dzania metod umożliwiających lepszą jakość podróżowania 
i integrowania transportu zbiorowego. 

Jedno z pytań zadawanych podczas badań ankietowych 
wykonanych przez autorów dotyczyło wyboru przez ankie-
towanego jednego czynnika, który skłoniłby go do zaak-
ceptowania konieczności przesiadki podczas codziennej 
podróży. Osoba ta musiała dokonać wyboru pomiędzy: 
pewnością szybkiej przesiadki (koordynacji rozkładów jaz-
dy pomiędzy różnymi środkami transportu, czas oczekiwa-
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nia do 5 minut), skróceniem łącznego czasu przemieszcze-
nia (na całej trasie podróży), a wygodą przesiadki (brak 
konieczności pokonywania schodów, przesiadki „drzwi 
w drzwi” na obszarze jednego peronu). Na rysunku 4 przed-
stawiono wykres obrazujący odpowiedzi ankietowanych.

Rys. 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące czynnika 
determinującego akceptację przesiadki na codziennej trasie podróży 
(źródło: opracowanie własne)

Największa część ankietowanych (46%) wybrała odpo-
wiedź, która mówi o pewności szybkiej przesiadki. Dotyczy 
to głównie koordynacji pomiędzy rozkładami jazdy po-
szczególnych środków transportu. Porównywalna część 
odpowiedzi dotyczyła skrócenia łącznego czasu podróży. 
Odpowiedzi te odnoszą się bezpośrednio do pojęcia strat 
czasu poniesionych przez pasażera podczas przesiadek. 
Przykładem, który przedstawia jak dużą wagę pasażerowie 
przywiązują do bezpośredniego połączenia jest wcześniej 
wspomniana linia 167. Jej trasa przed modernizacją sieci 
tramwajowej przebiegała z Bysewa do Dworca Głównego 
w Gdańsku. 

Podsumowanie

Koncepcja budowy węzłów przesiadkowych oraz zmiany 
sieci transportu zbiorowego miasta na strukturę przesiad-
kową mogą być rozwiązaniem przyszłościowym i korzyst-
nym zarówno dla organizatora transportu publicznego, jak 
i podróżnych. Większa dostępność transportowa wywołana 
większą częstotliwością obsługi linii i związany z tym szer-
szy wybór oferty przewozowej są jednym z wielu czynni-
ków, dzięki którym może zwiększyć się popyt na te usługi. 
Dzieje się tak pod warunkiem, że dany węzeł integracyjny 
i związana z nim infrastruktura, w tym ciągi uliczne, dobrze 
spełnią swoją rolę dążąc do zapewnienia sprawnego i efek-
tywnego funkcjonowania transportu zbiorowego.

Wprowadzenie systemu przesiadkowego, jakkolwiek 
może mieć wiele zalet, w tym również ekonomicznych (m.
in. bardziej efektywne wykorzystanie możliwości przewozo-
wych taboru) wymaga sprostania oczekiwaniom pasaże-
rów. Jest to szczególnie trudne, gdyż jak wykazują badania, 
pasażerowie szczególnie cenią sobie bezpośredniość po-
dróży, a są w stanie zaakceptować system przesiadkowy 
pod warunkiem wyraźnie odczuwalnych efektów. Jak wyka-
zano podczas analizy zmian zachowań pasażerskich głów-

nymi czynnikami determinującymi akceptację przesiadki 
na codziennej trasie podróży są przede wszystkim skróce-
nie całkowitego czasu podróży oraz pewność szybkiej 
przesiadki w miejscu do tego przeznaczonym.

Podczas planowania i projektowania systemów trans-
portowych z wykorzystaniem węzłów integracyjnych nale-
ży mieć na uwadze nie tylko koordynację pomiędzy po-
szczególnymi środkami transportu oraz dostosowanie in-
frastruktury, ale także elementy związane ze sterowaniem 
ruchem umożliwiające skrócenie czasu przejazdu. Do-
świadczenie Gdańska, jak i kilku innych polskich miast po-
kazuje, że rozwijając system transportu zbiorowego, 
a przede wszystkim szynowego, należy dążyć do osią-
gnięcia rzeczywistych korzyści dla jego użytkowników. 
Jakkolwiek ten cel i założenie zdają się być oczywiste, tak 
w rzeczywistości często mamy do czynienia z całkowicie 
odwrotną sytuacją. Przykład gdańskich Siedlec pokazuje, 
w jaki sposób inwestując duże środki finansowe, pod ha-
słem rozwoju transportu zbiorowego, w rzeczywistości 
można doprowadzić się do częściowego pogorszenia 
oferty. Na szczęście w przypadku Gdańska i sytuacji zwią-
zanej z węzłem na Siedlcach, władze we względnie krót-
kim czasie podjęły odpowiednie działania, które rozwiąza-
ły ten problem i ostatecznie doprowadziły do poprawy 
oferty poprzez zwiększenie częstotliwości kursów i nada-
nie częściowego priorytetu tramwajom. Ponadto w reakcji 
na przepełnienie oraz duży popyt w relacji bezpośredniej 
z dzielnic zachodnich do Śródmieścia zoptymalizowano 
ofertę poprzez uruchomienie wspomagającej linii autobu-
sowej. Przypadek ten pokazuje jak ważne jest rzetelne 
przeprowadzenie badań i analiz związanych z funkcjono-
waniem transportu zbiorowego i kształtowaniem jego ofer-
ty podczas planowania węzłów integracyjnych. 
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