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System GPS jako narzedzie wspomagajace dziafania 
organizatora komunikacji miejskiej w Doniecku 
Systemy CPS SCI coraz smielej wykorzystywane w komunikacji miejskiej. W Polsce z katdym rokiem przybywa przewotnik6w, 
kt6rzv w swoich pojazdach montujq odpowiednie nadajniki. Montat takich urzqdzen jest jednak najczf;sciej wlasnq inicja
tywq przewoinik6w komunalnych. Zupelnie inaczej svtuacja wyglqda w ukrainskim Doniecku, gdzie system nawigacji sateli
tarnej objql Wif;kszy zasi€;9. W celu pelnej kontroli realizacji rozkladu jazdy zgodnie z postanowieniami um6w zawieranvch 
z samorzqdem, w nadajniki SCI stopniowo wyposatane nie tvlko pojazdy przewoinika komunalnego, ale r6wniet prywatnych, 
a inicjatorem instalacji urzqdzen w ponad tysiqcu pojazd6w jest organizator komunikacji. 

Na wst~pie warto baczniej przyjrzee si~ 
modelowi organizacji miejskiego transpor
tu publicznego w Doniecku, kt6ry odbiega 
od rozwiqzan stosowanych w Polsce. 
Obecny system organizacyjny powstal 
w wyniku przeksztalcenia poradzieckiego 
systemu, w kt6rym wi~kszose kompeten
cji lezala w gestii wladz obwodowych (od
powiednik polskich wladz szczebla woje
w6dzkiego). Sklada si~ on z trzech pod
stawowych podmiot6w, tj. organizatora, 
koordynatora i przewoznik6w. Funkcj~ or
ganizatora pelni miasto, kt6re poprzez od
powiedniq kom6rk~ zawiera z przewozni
kami umowy na obslug~ ludnosci srodka
mi transportu. Przewoznikami mogq bye 
zar6wno przedsi~biorstwa, instytucje i or
ganizacje, jak i prywatni przedsi~biorcy. 

Obecnie w Doniecku funkcjonuje 313 
przewoznik6w swiadczqcych uslugi na zle
cenie miasta. Pod wzg l~dem formy wlasno
sci zdecydowanie najliczniejszq grup~ sta
nowiq prywatni przedsi~biorcy (277), dys
ponujqcy najcz~sciej jednym lub kilkoma 
pojazdami. Opr6cz nich na rynku miejskich 
przewoz6w zbiorowych funkcjonujq sp61ki 
prawa handlowego (34, w tym akcyjne oraz 
z ograniczonq odpowiedzialnosciq), jedno 
przedsi~biorstwo panstwowe i jed no przed
si~biorstwo komunalne. Najwi~kszym prze
woznikiem jest przedsi~biorstwo komunal
ne ,DonEiektroAwtoTrans" (DEAT) , z jed
nej strony posiadajqce wylqcznose na ob
slug~ trakcji tramwajowej i trolejbusowej, 
a z drugiej wybierane do obslugi polqczen 
autobusowych na tej samej zasadzie co inni 
przewoznicy. Zatrudnia ono 3,8 tys. os6b 
i dysponuje 212 trolejbusami, 154 tramwa
jami i 120 autobusami, kt6rych wlascicie
lem jest miasto. Dla por6wnania drugi co do 
wielkosci przewoznik (,Faeton" sp. z o.o.) 
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posiada 1 00 autobus6w, natomiast trzeci 
(,Kalmiusspiecpostawka" sp. z o.o.) - 62. 
Na marginesie, warto w tym miejscu zazna
czye, ze wraz z przekazaniem DEAT wla
dzom miejskim znacznie rozszerzono sa
modzielnose tego przedsi~biorstwa, kt6-
re uzyskalo dodatkowe prawa i moze swo
bodniej dzialae na rynku us/ug transporto
wych (bez posrednictwa wladz). 

Poza pelnia,cym rol~ organizatora sa
morzqdem lokalnym oraz jezdza,cymi 
na jego zlecenie przewoznikami, w Doniec
ku funkcjonuje jeszcze trzeci podmiot, od
powiadajqcy m.in . za koordynacj~ komu
nikacji autobusowej . Jest nim powsta/e 
w 1993 roku przedsi~biorstwo komunalne 
,DonGorPasTrans" (DGPT), posiadaja,ce 
centralnq dyspozytorn i~ . 11 punkt6w 

dyspozytorskich rozlokowanych na waz
niejszych przystankach koncowych oraz 6 
miejskich dworc6w autobusowych. Co
dziennie odpowiada ono za koordynacj~ 

ruchu 1478 autobus6w, w tym 1273 kursu
jqcych na 1 06 liniach miejskich. 

Przewoznicy obslugujqcy linie wybie
rani Sq w procedurze konkursowej. Orga
nizatorem konkurs6w jest samorza,d, na
tomiast organem roboczym, kt6ry odpo
wiada za ich przeprowadzenie - DGPT. 
W zaleznosci od zapotrzebowania, obiek
tem konkursu moze bye obsluga grupy li
nii (dotychczas maksymalnie ki lkanascie), 
jednej linii lub grupy kurs6w, kt6rych ty
godniowa liczba (w relacji tam-powr6t) 
nie moze bye jednak mniejsza niz 50 na 
jednej linii. 
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Schemat organizacyjny miejskiego transportu zbiorowego w Doniecku 
Zr6dlo: Opracowanie w/asne. 



W 201 0 roku w wymaganiach stawia
nych w konkursie na obslug!il linii autobu
sowej nr 5 (Dworzec kolejowy - Punk! dys
pozytorski ,Metro") po raz pierwszy poja
wil si!il zapis o koniecznosci zamontowania 
urzCjdzen nawigacyjnych w pojazdach. 
Z ideq wykorzystania systemu GPS w do
nieckiej komunikacji miejskiej wystqpila 
w 2009 roku firma ,KieramSwiaz" (000 
c<KepaMCBR3b»), lecz jej propozycja spo
tka/a si!il z dezaprobatCj wladz miejskich. 
Dopiero po roku zdecydowano Si!il na wdro
zenie systemu, zaczynajqc od wspomnia
nej linii nr 5. W lipcu 201 0 r. system GPS 
funkcjonowal juz na czterech liniach auto
busowych, natomiast w lutym 2011 r. - na 
osmiu. 

Wedlug stanu na 1 maja 2011 r. , w na
wigacjlil satelitarnq zostalo wyposazonych 
158 pojazd6w prywatnych i 62 komunalne, 
kursujCjce na 141iniach, z tego na 11 liniach 
system GPS funkcjonuje we wszystkich 
pojazdach, na dw6ch liniach tylko w wy
branych, natomiast na jednej linii (nr 14 re
lacji ,Krytyj Rynok" - punk! dyspozytorski 
,Szczetinina") w nadajnik GPS wyposazo
no testowo jeden autobus. Za montaz 
i obsiUQ!il technicznq ,Zautomatyzowane
go systemu satelitarnego monitoringu GPS/ 
GSM transportu drogowego" odpowiada 
wspomniane juz przedsi~biorstwo ,Kieram
Swiaz'' sp. z o.o. Producentem urzqdzen 
jest poltawska firma ,Eimechanika" (000 
cc3nMeXaHHKa»), bazujqca na CZ!il~kiach za
r6wno ukrainskich jak i importowanych. ln
stalacja systemu w pojezdzie trwa srednio 
zaledwie 15-30 minut i zalezy od modelu 
autobusu. Dopelnieniem urzqdzen monto
wanych w pojazdach jest oprogramowanie 
VisiCAR Client PRO, stworzone przez ki
jowskq firm~ ,Kigli" sp. z o.o. (000 ccKHrnl--1») 
we wsp61pracy z lnstytutem Naukowo-Ba
dawczym Geodezji i Kartografii Ukrainy. 

Spos6b dzialania systemu nie odbiega 
od rozwiCjzan stosowanych w Polsce. 
Z urzCjdzenia zamontowanego w pojezdzie 
na biei:qco przekazywane SCj dane o polo
zeniu i pr!ildkosci autobus6w, kt6re trafiajq 
do centralnej dyspozytorni koordynatora 
(DGPT) , gdzie otrzymana informacja jest 
wyswietlana na ekranach w czasie rzeczy
wistym w postaci mapy miasta z zaznaczo
nymi pozycjami pojazd6w. Dzi~k i temu 
mozliwe jest biei:qce regulowanie pracq 
autobus6w. Przykladowo, gdy na jednej 
z ulic stworzy si~ zator i pracownik central
nej dyspozytorni ujrzy na ekranie kilka po
jazd6w tej samej linii w jednym miejscu, 
przekazuje l!il informacj!il do wlasciwego 
punktu dyspozytorskiego na terenie miasta. 
W6wczas wstrzymana zostaje realizacja 

,Krytyj Rynok" - jeden z szesciu dworc6w autobusowych DGPT. 07.05.2011 

planowego rozkladu jazdy a pracownik 
punktu dyspozytorskiego koordynuje od
jazdy autobus6w w ten spos6b, aby unik
nq6 unieruchomienia wi~kszosci pojazd6w. 
BiorCjc pod uwaglil fakt , ze informacja 
pasazerska nie obejmuje rozkladu jazdy 
z podaniem konkretnych godzin i minut 
poszczeg61nych odjazd6w, lecz tylko in
terwaly mi~dzykursowe, pasazer oczeku
jCjcy na danq lin i~ w innej cz~sci miasta 
moze w og61e nie odczu6 faktu , ze cz!ils6 
pojazd6w danej linii stoi w korku. 

Centralna dyspozytornia DGPT. 05.05.2011 

Rola koordynatora nie ogranicza si!il 
wy/Cjcznie do regulowania ruchu. Bardzo 
wai:nym elementem jego dzialania jest r6w
niez kontrola przewoznik6w. W przypadku 
uzyskania informacji z systemu GPS, ze 
op6Znienie okreslonego pojazdu przekra
cza trzy minuty, dyspozytor lqczy si!il z kie
rowcq drogq telefonicznCj w celu uzyska
nia informacji o przyczynie op6znienia. Je
zeli jest ona niezalezna od kierowcy (np. 
opisany powyzej zator drogowy) dyspozy
torzy okreslajq mozliwy wplyw sytuacji na 
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Mapa Doniecka z zaznaczonymi pozycjami pojazd6w na liniach zdetiniowanych przez 
dyspozytora 

pozosta!e autobusy i korygujq ich kursy. 
Natomiast w sytuacji, gdy op6znienie wy
nika wylqcznie z winy kierowcy, prowadzo
ne jest post~powanie wyjasniajqce, w wy
niku kt6rego moze on zostac skierowany 
na dodatkowe szkolenie, p!atne w wyso
kosci 50-100 hrywien (17-34 zf)1. 

Ponadto system pomaga wprowadzac 
korekty rozk!adu jazdy w oparciu o uzyski
wane dane, co pozwala urealnic rozk!adowy 

; 

czas przejazdu. Dzi~ki archiwizowaniu infor
macji mozliwa jest r6wniez analiza wp!ywu 
dokonanych korekt na popraw~ realizacji 
rozk!adu jazdy i zwi~kszenie punktualnosci 
srodk6w transportu. w dowolnym momen
cie mozna uzyskac informacje o czasie 
przejazdu i pr~dkosci autobusu od dnia za
instalowania w nim nadajnika. Dodatkowq 
zaletq systemu jest wprowadzenie automa
tycznej glosowej zapowiedzi przystank6w. 
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Wyb6r przewoznika na ekranie raportu z realizacji pracy przewozowej w zadanym okresie czasu 
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Dotychczas usluga ta by/a standardem je
dynie w tramwajach i trolejbusach przewoz
nika komunalnego (DEAT), w kt6rych ka:Zda 
zapowiedz jest wyglaszana ustnie przez kie
rujqcego pojazdem i poprzez system nagla
sniajqcy trafia do cz~sci pasa:Zerskiej pojaz
du. W komunikacji autobusowej zapowiedzi 
przystank6w Sq wyg!aszane automatycznie, 
lecz wielu prywatnych przewoznik6w celo
wo wylqcza gtosniki, gdyz rozpraszajq one 
uwag~ kierowc6w podczas jazdy. Najcz~
sciej rna to miejsce w pojazdach 0 pojem
nosci do 40 miejsc. 

Nalezy w tym miejscu przyznac, ze 
przewoznicy sq tym elementem systemu 
transportowego, kt6ry najdotkliwiej odczul 
negatywne skutki monta:Zu urzqdzen GPS. 
Nie chodzi w tym miejscu bynajmniej o pro
blemy z rozkladem jazdy, lecz o stron~ fi
nansowq przedsi~wzi~cia. Jak juz zazna
czono, przewoznik godzi si~ na wyposa
zenie swojego pojazdu w nadajnik w mo
mencie zlozenia oferty w konkursie na ob
slug~ linii (lub grupy kurs6w). W momen
cie wygrania konkursu zobowiqzany jest on 
do poniesienia koszt6w monta:Zu urzqdze
nia w wysokosci 2300 hrywien (tj. ok. 
788 zl). Ponadto przewoznicy placq przed
si~biorstwu ,KieramSwiaz" comiesi~czny 
abonament za uzytkowanie urzqdzenia 
w wysokosci 180 hrywien ( ok. 62 zl). 
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Wygla,d nadajnika umieszczanego w pojazdach, 10.05.2011 

Opisujqc rezultaty wprowadzenia sys
temu GPS, nie spos6b przemilczec jego po
zytywnego wplywu na realizacj~ rozk!adu 
jazdy, co z punktu widzenia organizatora 
komunikacji ma kluczowe znaczenie. Do
skona!ym przyk!adem jest linia nr 42a (Szpi
tal Miejski nr 14 - dworzec autobusowy 
,Centrum") b~dqca jedynq, na kt6rej sys
tem monitoringu pojazd6w pojawi! si~ 
w wyniku skarg pasaier6w. G!6wnym za
rzutem by! fakt, ze kierowcy nie dojezdzali 
do przystank6w koncowych, zawracajqc 
i kontynuujqc jazd~ w kierunku przeciwnym 
w celu zabrania jak najwi~kszej liczby pa
saier6w. Dzi~ki systemowi GPS od sierp
nia 2010 r. , kiedy we wszystkich pojazdach 
na linii zainstalowano nadajniki, do organi
zatora i koordynatora komunikacj i autobu
sowej nie wplynE?fa ani jedna skarga na re
alizacj~ rozk!adu jazdy na linii nr 42a. 

Na marginesie warto wspomnie6 o jesz
cze jednej nowosci w donieckiej komuni
kacji miejskiej przed Euro 2012. Na zlece
nie w!adz samorzqdowych przy wsp6!pra
cy z koordynatorem transportu bazowe 
oprogramowanie VisiCAR Client PRO jest 
rozbudowywane przez firm~ ,KieramSwiaz" 
o dodatkowe modu!y. Obecnie trwajq pra
ce nad systemem zliczajqcym pasazer6w 

wchodzqcych i wychodzqcych z autobusu. 
W ramach test6w stosowne urzqdzenia za
montowano w autobusach lin ii nr 25 
(,Mikrorajon Szyrokij - DP Metro-2"), kt6re 
dzia!ajq od poczqtku maja br. i majq stano
wi6 uzupe!nienie dotychczasowej wiedzy 
uzyskiwanej z nadajnik6w GPS. 

Autorzy dzi~kujq za okazanq pomoc pra
cownikom przedsif?b iorstw , DonGor
PasTrans", , DonE/ektroAwtoTrans" oraz 
, KieramSwiaz". 

Autorzy: 
mgr inz. Vladyslav Bespalov - absolwent 
Donbass National Academy of Civil Engi
neering and Architecture w Makiejewce 
mgr Marcin Rechtowicz- doktorant w Za
k!adzie Gospodarki Przestrzennej Katedry 
Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Slq
skiego w Sosnowcu, uczestnik projektu 
,Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opar
tej na Wiedzy" finansowanego z Europej
skiego Funduszu Spo!ecznego 

Przypisy: 
1 Dla odniesienia podawanych w artykule 

kwot: srednia miesi~czna placa nominal
na w obwodzie donieckim w okresie 1-111 
201 1 r. wynios!a 2794 hrn (940 z!), nato
miast gwarantowana prawem placa mi
nimalnawtymokresieto941 hrn {317zl); 
cena jednorazowego biletu normalnego 
w autobusach komunalnych wynosi 
1 hrn (0,34 z!), natomiast w autobusach 
przewoznik6w prywatnych 2-2,5 hrn 
(0,67-0,84 z!). 

Podsumowujqc, podkreslic nalezy, ze 
pozytywne efekty wprowadzenia monitorin
gu satelitarnego zach~ci!y w!adze miasta 
do obj~cia nim wi~kszej liczby linii. Nie ist
nieje jednak zaden konkretny plan w tym 
zakresie. Kolejne linie b~dq obejmowane 
systemem GPS w miar~ wygasania dotych
czasowych um6w i og!aszania nowych kon
kurs6w na ich obs!ug~. Obj~cie ca!ej sieci 
miejskiej komunikacji autobusowej syste
mem monitoringu przewidziane jest na lata 
2012 r. , tj . tuz przed rozpocz~ciem Mi
strzostw Europy w Pi!ce Noznej. Punkt dyspozytorski DGPT na p~tli koncowej przy ulicy Szczetinina, 07.05.2011 
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