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Adam Molecki

Liczba kursów postrzeganych jako miernik jakości
obsługi komunikacyjnej mieszkańców

Wstęp
Żadnej miary wskaźnikowej nie można

stosować bezkrytycznie i jednoznacznie oraz
określać na jej podstawie, że komunikacja
jest zorganizowana „właściwie” bądź „niewła-
ściwie”. Do oceny jakości komunikacji potrze-
ba określić całokształt czynników składają-
cych się na jej odbiór u użytkowników final-
nych, a więc pasażerów.

Nie do przecenienia są w tym zakresie
badania ankietowe, lecz nawet one dają czę-
sto zafałszowany obraz rzeczywistości. Przy-
kładem takiego zjawiska, może być pojawia-
nie się opóźnień kursowania spowodowane
przeciążeniem układu transportowego w ze-
spole miejskim. Jeśli znaczne opóźnienia
występują permanentnie latami, pasażerowie
się do nich przyzwyczajają. Mieszkańcy, któ-
rzy ich nie akceptują, rezygnują w wielu przy-
padkach z korzystania z komunikacji zbioro-
wej. Pozostali często obniżają swoje wyma-
gania, podświadomie uważając, że »tak musi
być«. W ten sposób akceptacja dla opóźnień,
jaką wykażą badania ankietowe będzie
znacznie wyższa niż rzeczywista, gdyż doty-
czy całego przekroju społeczeństwa poten-
cjalnie skłonnego do korzystania z transpor-
tu publicznego. Może to być jedną z przy-
czyn odnotowywanej większej tolerancji dla
opóźnień w większych miastach [6].

Podobne zjawisko może dotyczyć do-
stępności w czasie do usług komunikacyj-
nych. Przykładowo jeśli w danym mieście naj-
wyższa częstotliwość na liniach autobuso-
wych układu podstawowego nie przekracza
dwóch kursów na godzinę, pasażerowie
w wielu przypadkach będą taką właśnie zgła-
szać jako tą, której oczekują i z której są za-
dowoleni. W mieście o podobnych warun-
kach zagospodarowania, ale wyższej jako-
ści obsługi komunikacyjnej, postrzeganie

linii o takiej częstotliwości kursowania będzie
zupełnie odmienne. W skrajnym przypadku
część pasażerów może traktować linię nawet
jako nieistniejącą.

Zjawisko takie występuje bardzo szero-
ko. Z badań przeprowadzanych na terenie
obsługiwanym przez Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP, wynika m.in., że linia tram-
wajowa nr 25 (Dąbrowa Górnicza KWK
„Paryż” – Będzin Centrum – Będzin Grodziec
– Wojkowice Żychcice) była postrzegana
negatywnie, gdyż kursowała zbyt rzadko (re-
gularnie co 30 minut, podczas gdy inne linie
w tym rejonie co 10 lub 20 minut). Kiedy zo-
stała zastąpiona linią autobusową, zadowo-
lenie pasażerów z częstotliwości było po-
strzegane dużo lepiej, mimo że kursowała
rzadziej (nieregularnie, średnio co 45 minut
[4]). Tłumaczyć to można jedynie faktem, że
większość linii autobusowych w powiecie bę-
dzińskim kursuje nieregularnie, średnio co
godzinę lub rzadziej i na tym tle ta linia była
atrakcyjniejsza.

Konieczność oceny jakości
rozłożenia kursów w czasie

Do jednych z ważniejszych cech komu-
nikacji zbiorowej należą:
o dostępność przestrzenna,
o dostępność czasowa.

Dostępność przestrzenna charakteryzo-
wana jest przez odległość miejsca źródło-
wego i docelowego podróży od transporto-
wych punktów handlowych (przystanków).
Jeśli droga dojścia, np. z miejsca zamiesz-
kania do przystanku, lub od przystanku do
zakładu pracy będzie zbyt duża, potencjal-
ny pasażer nie skorzysta z oferty komuni-
kacyjnej. Jeśli nie ma innych możliwości
dotarcia na miejsce nie podejmie pracy
w takim miejscu.

Dostępność czasowa charakteryzowana
jest przez liczbę kursów danej linii i ich rozło-
żenie w czasie. Wpływa ona bezpośrednio
na czas podróży. Mała częstotliwość będzie
powodowała wydłużenie czasu podróży,
gdyż godzinę jej rozpoczęcia trzeba dosto-
sować do istniejącego rozkładu jazdy a nie
faktycznych potrzeb.

Podróże obligatoryjne (np. do i z pracy)
charakteryzują się stosunkowo dużym skupie-
niem w zakresie pory podróży. Zależy ona
głównie od sektora zatrudniającego (przemysł,
handel, administracja itp.). Ponadto rozrzut
popytu transportowego w czasie wynika z roz-
proszenia zakładów pracy w mieście.

Poza podróżami obligatoryjnymi znacz-
na część przewozów w miastach dotyczy
przemieszczeń do i z urzędów, wielkich pla-
cówek handlowych, leczniczych, miejsc wy-
poczynku i innych. W tym zakresie potrzeby
komunikacyjne są najbardziej zróżnicowane
i oczekiwanie dostępu do środka transportu
praktycznie o każdej porze.

Nakłady ponoszone na organizację ko-
munikacji zbiorowej będą tym większe im
więcej kursów jest oferowanych. Wiele czyn-
ników sprawia, że najdogodniejsze dla pa-
sażera (w zakresie dostępności) równomier-
ne rozłożenie kursów w czasie jest niemożli-
we. Przykładowo w wielu miastach różne li-
nie na jednym ciągu mają różne częstotliwo-
ści (np. co 10 i co 15 minut).

Dodatkowymi czynnikami zakłócający-
mi są:
Z wprowadzanie dodatkowych kursów

wzmacniających ofertę w okresach szczy-
tu przewozowego,

Z dostosowywanie wybranych kursów do
godzin pracy większych zakładów,

Z przerwy w kursowaniu związane z prze-
rwami posiłkowymi kierujących pojazda-
mi (stosowane m.in. powszechnie na ślą-
skich liniach tramwajowych).
Należy przy tym pamiętać, że dla przecięt-

nego pasażera obojętna jest trasa, którą od-
bywa się przejazd – istotne są jedynie szero-
ko rozumiane: czas, niezawodność i wygoda.

Jedną z najistotniejszych wartości charakteryzujących podaż usług transportowych jest liczba kursów obsługujących
dany rejon komunikacyjny w wybranej relacji [5]. Jednakże często miara ta bywa myląca – brak w niej odniesienia do
rozłożenia kursów w czasie. W artykule przedstawiona zostanie propozycja wskaźnika obrazującego dostępność komu-
nikacyjną faktycznie postrzeganą przez jej użytkowników.
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Stąd też ocenie powinny podlegać nie tylko
rozkłady linii pokrywających się, czyli łączą-
cych dwa punkty a korzystających z jedne-
go ciągu komunikacyjnego (rys. 1). Istotne
jest również rozłożenie kursów w czasie linii
zbieżnych tzn. łączących dwa punkty różny-
mi trasami (rys. 2). W przypadku obszarów
o słabiej rozwiniętej sieci połączeń, linie nie
muszą nawet korzystać ze wspólnych przy-
stanków – istotne jest tylko, że obsługują
wspólnie te same rejony (rys. 3).

W przypadku analizy połączeń wykony-
wanych różnymi trasami należy w pierw-
szym kroku (przed właściwą analizą rozło-
żenia kursów) wykluczyć kursy, które wy-
jeżdżają wcześniej a docierają do celu póź-
niej niż jakikolwiek inny kurs. Pomijając zja-
wiska związane ze skrajną niechęcią do dłu-
giego oczekiwania na przystanku przy prze-
siadkach, itp. można założyć, że przeciętny
pasażer wybierze szybsze połączenie –
przykład podano w tab. 1.

Skoro liczba kursów nie przekłada się
jednoznacznie na dostępność czasową, nie-
możliwa jest ocena jakości dostępności ko-
munikacji wyłącznie na podstawie tej liczby,
czy podaży miejsc. Kształtowanie oferty prze-
wozowej należy do zarządu transportu miej-
skiego (niezależnie w jakiej strukturze funk-
cjonuje), a beneficjentem finalnym jest pasa-
żer. Nie we wszystkich przypadkach oczeki-
wania pasażerów zgodne są z ofertą przed-
stawianą przez zarząd transportu. W efekcie
po każdej zmianie rozkładu jazdy można za-
obserwować odzew w niewielkim stopniu ob-
razujący stanowisko społeczeństwa. Zazwy-
czaj aktywnie wypowiadają się pojedyncze
osoby zdecydowanie niezadowolone, nieza-
leżnie czy stanowią małą czy dużą grupę.
Osoby obojętne wobec zmian, lub nastawio-
ne do nich pozytywnie rzadko komunikują się
z organizatorem komunikacji.

Nie można przy tym zapominać, że każ-
de badanie odczuć »po fakcie« może skoń-
czyć się trwałą utratą części pasażerów.
Dla obopólnej korzyści zarząd powinien mieć
możliwość prostego i skutecznego ocenia-
nia oferty pod względem prawdopodobnych
odczuć pasażera. Powinien mieć taką możli-
wość jeszcze przed wprowadzeniem plano-
wanych korekt rozkładu jazdy. Konieczne sta-
je się wypracowanie stosownej miary.

Miejsce badania
W całym procesie bardzo istotną rolę

odgrywa wybór miejsca, pod kątem które-
go wykonuje się analizę. Zasadnicze możli-
wości są trzy:
v u źródła podróży,
v u celu podróży,
v u źródła i celu podróży.

Mimo że wydaje się, że ostatnia propo-
zycja jest najpełniejsza, a więc najwłaściw-
sza, to każda z możliwości ma swoje wady
i zalety. Przede wszystkim badanie należy
wykonywać na ciągach bardzo obciążonych
(przy średniej częstotliwości powyżej 14 kur-
sów na godzinę), ale w takich miejscach
zazwyczaj przeprowadza się synchroniza-
cję pod kątem przepustowości (np. przy-
stanków [1]), a także obciążenia podstacji
trakcyjnych w komunikacji trolejbusowej
i tramwajowej.

Drugim rodzajem miejsc, dla których
warto wykonać analizę są przystanki węzło-
we, gdzie występuje duże prawdopodobień-
stwo przesiadania się pasażerów. Oczywi-
ście w tych przypadkach zagadnienie jest
dużo bardziej złożone, ale i omawiana ana-
liza może być przydatna. Jeśli bowiem śred-
nie częstotliwości kursowania linii łączących
dwa ośrodki są niezbyt duże, a w jednym

z tych ośrodków znajduje się węzeł prze-
siadkowy (rys. 4), to w miarę równomierne
rozłożenie kursów między tymi ośrodkami,
może przysłużyć się poprawie warunków
przesiadania. Jest to szczególnie istotne
przy występowaniu opóźnień.

Analiza dla wybranego punktu (źródła
lub celu) ma znaczenie przede wszystkim
w miejscach o słabo rozwiniętej komunika-
cji (np. wykonywane 4 kursy na godzinę
różnych linii, różnymi trasami).

Badanie u źródła ma sens w przypad-
kach, gdy pasażerowie zjawiają się na przy-
stanku dość przypadkowo, a więc np. w po-
bliżu urzędów, galerii handlowych itp.
W przypadku zakładów pracy (lub szkół)
można natomiast wyróżnić dwie tendencje.
W przypadku dużego pojedynczego zakła-
du, nacisk pasażerów będzie raczej położo-
ny na wykonanie wielu kursów bezpośred-
nio po zakończeniu zmiany pracowniczej.

Rys. 3. Układ linii stanowiący ofertę połączenia dwóch obszarów bez wspólnych przystanków

Rys. 1. Układ linii pokrywających się stanowiący ofertę połączenia dwóch obszarów

Rys. 2. Układ linii zbieżnych stanowiący ofertę połączenia dwóch obszarów

Rys. 4. Połączenia dwóch obszarów. W jednym znajduje się węzeł przesiadkowy
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W przypadku dzielnicy przemysłowej, w któ-
rej znajduje się wiele zakładów w różnej
odległości od przystanku i często z różnym
harmonogramem pracy, należy się spodzie-
wać również oczekiwania równomiernego
rozłożenia kursów.

Badanie u celu podróży ma sens w przy-
padkach odwrotnych. W godzinach poran-
nych, większość osób zmierzających do
pracy nie interesuje równomierne rozłoże-
nie kursów u źródła, gdyż mogą wcześniej
zaplanować godzinę wyjścia. Znaczenie dla
nich ma równomierne rozłożenie kursów
u celu, tak aby móc dotrzeć na miejsce na
dowolną godzinę.

Wskaźnik postrzegania
dostępności do kursów

Poniżej zaprezentowano uniwersalny
wskaźnik postrzegania dostępności do kur-
sów (1). Jego uniwersalizm wynika zarów-
no z możliwości wykorzystania w każdym
sektorze transportu, jak i poprawnej oceny
niezależnie od średniej częstotliwości roz-
kładowej.

W pierwotnym zamyśle, wskaźnik
miał służyć ocenie rozkładów jazdy ko-
munikacji miejskiej. Kiedy wypracowana
została jego ostateczna formuła oraz
wzory na wielkości z nim powiązane,
stwierdzono, że może on być z równym
powodzeniem stosowany w transporcie
lokalnym, regionalnym i dalekobieżnym.
Oczywiście, większości pasażerów obo-
jętny jest środek transportu z jakiego
korzystają, o ile pozwala on na prze-
mieszczenie się między wybranymi punk-
tami we wskazanym czasie. Również
w tym przypadku wskaźnik zachowuje
swoje własności. Może być stosowany
w komunikacji autobusowej, tramwajo-
wej, kolejowej, czy dowolnej innej.

Użycie wskaźnika pozwala na ocenę
rozłożenia kursów w czasie. Założona czę-
stotliwość kursowania nie wpływa bezpo-
średnio na wartość wskaźnika. Tym sa-
mym, możliwa jest ocena rozkładu jazdy
zarówno przy 4 kursach na dobę i 4 kur-
sach na godzinę.

[\]              (1)

gdzie:
Wpk – wskaźnik postrzegania dostępności
do kursów [\],
d(t) – odchylenie przeciętne interwałów mię-
dzykursowych [min] (opisane wzorem 2),
   – średnia arytmetyczna interwałów mię-

dzykursowych [min] (wzór 3).

[min]   (2)

gdzie:
d(t) – odchylenie przeciętne interwałów mię-
dzykursowych [min],
ti – i-ty interwał międzykursowy [min],
n – liczba kursów w badanym okresie [\],
   – średnia arytmetyczna interwałów mię-

dzykursowych [min] (wzór 3).

[min]   (3)

gdzie:
    – średnia arytmetyczna interwałów mię-

dzykursowych [min],
ti – i-ty interwał międzykursowy [min],
n – liczba kursów w badanym okresie [\].

Obliczenie interwałów międzykurso-
wych nie sprawia problemu, ale pozostaje
jeszcze kwestia ostatniego i pierwszego
kursu. Jako interwał zamykający (lub roz-
poczynający) należy uznać dopełnienie
sumy pozostałych interwałów do okresu
badanego – tab. 2.

Interpretacja wyników
Sam wskaźnik postrzegania dostępno-

ści jest zestandaryzowany tzn.:
o przyjmuje wartości z zakresu 0÷1,
o jest bezwymiarowy,
o jednakowe wartości wskaźnika dla róż-

nych rozkładów jazdy oznaczają tą samą
jakość rozłożenia kursów w czasie.
Wartość 1 przyjmuje przy rozkładzie

równoodstępowym. Wartości równej 0 nie
może przyjąć, ale dąży do niej tym silniej
im bardziej zbliżone są do siebie kursy
w grupach, a same grupy rozsunięte.

Bezpośrednie ułatwienie wykorzystania
wskaźnika następuje na dwa sposoby:
Z poprzez obliczenie udziału kursów „tra-

conych”,
Z poprzez obliczenie liczby faktycznie po-

strzeganych kursów.
Udział liczby kursów „traconych” obli-

czyć można według wzoru (4):

Utk = (1 - Wpk) · 100   [%]   (4)

gdzie:
Utk – udział liczby kursów „traconych” [%],
Wpk – wskaźnik postrzegania dostępności
do kursów [\].

Nazwa choć kontrowersyjna faktycznie
oddaje stan postrzegania dostępności. Dla
przykładu, jeśli w godzinie następują wy-
łącznie 2 kursy linii o zbliżonej trasie, odda-
lone od siebie o 2 minuty, Utk będzie wyno-
sił 46,7%. Przez potencjalnego mieszkańca
danego terenu odczuwalna liczba kursów
będzie zbliżona do pojedynczego kursu.
Oznacza to, że w świadomości społeczeń-
stwa około 50% kursów nie istnieje.

Obliczenia liczby faktycznie postrzega-
nych kursów dokonuje się według wzoru (5):

Lkp = Wpk · L [kurs]   (5)

gdzie:
Lkp – liczba kursów postrzeganych [kurs],
Wpk – wskaźnik postrzegania dostępności
do kursów [\],
L – liczba kurów wykonywanych [kurs].

Dla podanego wyżej przykładu dwóch
kursów w godzinie odległych o dwie minu-
ty, liczba faktycznie postrzeganych kursów
wynosi 1,067, a więc dokładnie tak jak od-
czuje to przeciętny pasażer.

Badanie czułości wskaźnika
postrzeganych kursów

Bardzo istotne przy tworzeniu jakichkolwiek
wskaźników jest sprawdzenie jak zmieniają się
ich wartości w określonych sytuacjach.

W celu przetestowania przydatności
(zgodności z odczuciami intuicyjnymi) prze-
prowadzono następujące eksperymenty
przy takcie podstawowym 15 minut:
1. dodanie kursu dodatkowego o godzinie

odjazdu zgodnego dokładnie z jednym
z pozostałych kursów;

2. dodanie kursu dodatkowego o godzinie
odjazdu różniącej się o 5 minut od jed-
nego z pozostałych kursów;

3. usunięcie jednego kursu;
4. rozsunięcie części kursów (wydłużenie

1 interwału i skrócenie 1 interwału).
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Dla powyższych przypadków przepro-
wadzono badanie okresu trzygodzinnego.
W eksperymentach zaburzenia położenia
w czasie pojedynczego kursu w odniesie-
niu do dwunastu, przy prawidłowo skonstru-
owanym wskaźniku, otrzymany wynik po-
winien być zbliżony do jedności – rozkładu
równoodstępowego. Jednocześnie, każde
zaburzenie taktu powinno być odnotowane,
gdyż nie pozostaje obojętnym dla pasaże-
ra. Wszystkie przedstawione przypadki
można spotkać w realnych sytuacjach. Ich
opis przedstawiono w tabeli 3.

Wyniki eksperymentów zebrano w tab. 4.
Dla porównania podano dane odnoszące
się do równomiernego rozłożenia kursów
(równoodstępowego) – wariant zerowy. Jak
widać intuicyjne postrzeganie problemu
zaburzenia taktu jest stosunkowo dobrze
obrazowane przez opisywany wskaźnik
i wielkości zależne. W eksperymencie:
1. Pasażer rzeczywiście odczuwa jedynie

zwiększoną pojemność a nie dodatko-
wy kurs. W liczbie kursów postrzega-
nych również ten kurs „nie jest” odno-
towany.

2. Z dodatkowego kursu zdają sobie spra-
wę jednie osoby stale nim zaintereso-
wane. Większość mieszkańców nawet
o nim nie pamięta. Liczba kursów po-
strzeganych zmienia się minimalnie
w porównaniu z sytuacją wyjściową.

3. Znaczne zaburzenie kursowania odczu-
walne jest bardzo niekorzystnie. Dla
pasażerów korzystających z komunika-
cji zbiorowej okazjonalnie może ozna-
czać znaczną stratę czasu – wychodzą
na przystanek o przypadkowej godzi-
nie, spodziewając się regularnego kur-
sowania (tu: w najgorszym przypadku
muszą oczekiwać na następny kurs
około pół godziny). Uciążliwość jest tak
duża i tak zniechęcająca (osoba raz
narażona na długie oczekiwanie może
się zniechęcić całkowicie do transpor-
tu publicznego), że przerasta utratę
tegoż kursu – tak też obrazuje to liczba
kursów postrzeganych.

4. Niewielkie zaburzenie taktu owocuje
niewielkimi uciążliwościami. Są one od-
czuwalne, ale przy ograniczonym zabu-
rzeniu (tu wydłużenie 1 interwału o 33%)
ich znaczenie jest stosunkowo niewiel-
kie. Natomiast skrócenie 1 z interwałów
nie rekompensuje tej zmiany.
Powyższe eksperymenty rozszerzono

o postrzeganie zaburzeń pojedynczego in-
terwału.
4a. Podobnie jak w eksperymencie 4 wy-

dłużono pojedynczy interwał, lecz nie
powrócono do stałego rozkładu jazdy
(nie skrócono innego) – wydłużono
okres obserwacji o 5 minut.

4b. Skrócono pojedynczy interwał o 5 mi-
nut, co ma teoretycznie służyć popra-
wie obsługi, np. potoku szczytowego –
okres obserwacji skrócono o 5 minut.
Wyniki tych eksperymentów zebrano

w tab. 5. Widać wyraźnie, że każde zabu-
rzenie taktu jest niekorzystne. Mimo zwięk-
szenia podaży usług (4b), może ono być

postrzegane negatywnie, gdyż utrudnia ko-
rzystanie z komunikacji (rozkład jazdy jest
trudniejszy do opanowania). Może być nawet
gorzej postrzegane od wydłużenia interwału, co
ma pokrycie w rzeczywistości - w tym przypad-
ku pasażer może się spóźnić na wybrany kurs
i czeka dłużej niż w przypadku 4a.

Drugi rodzaj eksperymentów polegał na
różnym rozłożeniu w czasie kursów drugiej
linii o takcie 10-minutowym. Badanie prze-
prowadzono dla okresu godziny. Wyniki
przedstawiono w tab. 6. One również są
zgodne z odczuciami intuicyjnymi.

Ostatnim przeprowadzonym ekspery-
mentem było badanie oddziaływania wpro-
wadzanych czasami oszczędności – jednej
z dwóch linii kursujących co 10 minut
zmniejszono częstotliwość do pięciu kursów
na godzinę (wydłużono interwały do 12 mi-
nut). Wyniki dla dwóch możliwych warian-
tów rozłożenia kursów, zebrano w tab. 7. Ich
analiza pozwala zaważyć, że minimalna
oszczędność według zastosowanych miar
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obniża jakość obsługi o ponad 30%, a licz-
ba kursów postrzeganych jako tracone wy-
nosi około 25%. Przyglądając się poszcze-
gólnym interwałom, można rzeczywiście
odnieść wrażenie, że jest to skrajnie nieko-
rzystna zmiana.

Rzeczywiste przykłady oceny
oferty przewozowej

Jak wcześniej zauważono ocena dotyczy
wyłącznie rozłożenia kursów w czasie. Nie
można tego utożsamiać z oceną synchroni-
zacji, która jest zagadnieniem dużo szerszym
[3]. Do oceny wytypowano 2 połączenia au-
tobusowe organizowane przez Komunikacyj-
ny Związek Komunalny Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach:
Z Katowice – Sosnowiec – Katowice,
Z Katowice – Dąbrowa Górnicza – Katowice.

Linie pierwszego ze wskazanych połą-
czeń przebiegają jedną trasą. Różnią się
nieznacznie liczbą obsługiwanych przystan-
ków (7÷9), mimo to czas przejazdu jest
zbliżony. W praktyce różnice sprowadzają
się do kilkudziesięciu sekund. W konse-
kwencji pasażerowie raczej nie mają ści-
słych preferencji odnośnie linii komunikacyj-
nej, a korzystają z pierwszego autobusu,
który podjedzie na przystanek. Można więc
traktować wszystkie linie jako korzystające
z jednego ciągu komunikacyjnego i badać
ofertę w jednym dowolnie wybranym punk-
cie początkowym.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przy-
padku drugiego połączenia. Tu różnice cza-
su przejazdu są znaczne (25÷44 min).
Oczywiście wszystkie połączenia cieszą się
akceptacją i powodzeniem wśród pasaże-
rów, gdyż oferta przez nie reprezentowana
jest zróżnicowana i skierowana do różnych
grup użytkowników (głównie zamieszkałych
w różnych rejonach). Niemniej jednak peł-
na analiza pozwala wykazać, że w konkret-
nej sytuacji dążenie za wszelką cenę do

równomiernego rozłożenia kursów wszyst-
kich linii mija się z celem.

Analizując ofertę pod kątem połączenia
wyłącznie centrów Dąbrowy Górniczej i Ka-
towic, należy wykonać następujące kroki:
o zebrać informacje o wszystkich połącze-

niach (planowe godziny odjazdu z miej-
sca źródłowego i przyjazdu na miejsce
docelowe),

o wykluczyć kursy, które wyjeżdżają wcze-
śniej a przyjeżdżają później niż jakikol-
wiek inny kurs,

o obliczyć liczbę kursów postrzeganych
dla miejsc źródłowych i docelowych.
W przypadkach obydwu tras brano pod

uwagę wyłącznie połączenia ścisłych cen-
trów miast, jako że stanowią one najważ-
niejsze punkty przesiadkowe. Właśnie
w relacjach łączących niżej wymienione
punkty, wykorzystanie wskazanych linii jest
dominujące. Były to odpowiednio przystanki:
v Katowice Piotra Skargi,
v Sosnowiec Dworzec PKP,
v Dąbrowa Górnicza Centrum.

Ze względu na przykładowy charakter
analizy przytoczono wyniki dotyczące wy-
łącznie godzin szczytowego nasilenia ruchu
w dni robocze.

Przedstawione przypadki mają charak-
ter wyłącznie przykładowy i mają na celu
ukazanie przebiegu procesu analizy. Funk-
cjonowanie każdej z linii uwarunkowane jest
dużo większą liczbą czynników. Wystarczy
nadmienić, że wymienione miasta należą do
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
gdzie stanowią jednolity organizm miejski
i możliwości potencjalnych tras je łączących
jest kilkadziesiąt.

Podsumowanie
Przeprowadzony szereg eksperymen-

tów pokazuje, że opisywany wskaźnik jest
podatny na wszelkie zaburzenia taktu
w stopniu pokrywającym się z intuicyjnym

postrzeganiem tego zjawiska. Tym samym
potwierdza on swoją przydatność przy oce-
nach oferty przewozowej.

Podstawowymi zaletami przedstawione-
go wskaźnika są łatwość obliczania oraz pro-
sty w interpretacji wynik. Jego uniwersalność
polega na możliwości wykorzystania prak-
tycznie w każdym sektorze transportu zbio-
rowego, poczynając od komunikacji miej-
skiej, przez regionalny transport autobuso-
wy, dalekobieżny kolejowy, aż po lotniczy.
Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę,
że podobnie jak każda miara wskaźnikowa
nie odpowiada on na wszystkie pytania i jego
zastosowanie nie może być jedyną przy oce-
nie rozkładu jazdy [2]. Identyczny wynik uzy-
ska badanie dobowe przyjazdu jedynego
autobusu do miasta o 4:05, o 7:40 i o 14:20,
ale tylko w przypadku 7:40 rozkład jazdy
będzie odpowiadał potrzebom uczniów do-
jeżdżających do szkoły.
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