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ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W LUBLINIE 

 

Prawidłowe zarządzanie oraz organizacja jest nieodłącznym elementem realizacji efektywnego transportu. Transport 

miejski bezpośrednio wpisuję się w politykę długofalowych zmian sterowania ruchem. Kluczem do uzyskania komunikacji 

miejskiej na wysokim poziome jakości jest skuteczny sposób organizacji pracy poszczególnych przewoźników. W artykule 

omówiono istotę zarządzania oraz organizacji komunikacji miejskiej w Lublinie na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo 

przedstawiono korelację dwóch pojęć: zarządzania komunikacją miejską w stosunku do stanu technicznego infrastruktury 

transportowej.   

 

WSTĘP 

Sposób zarządzenia przedsiębiorstwami przewozowymi w du-
żym stopniu wpływa na postrzeganie oraz promocję publicznego 
transportu zbiorowego. Stale zwiększająca się liczba mieszkańców 
miast, ich rosnące wymagania dotyczące usług przewozowych, 
determinuje zarządców komunikacji i przewoźników do systema-
tycznego rozwoju. Samo zjawisko zarządzania definiowane jest  
w różny sposób. Według Encyklopedii pod pojęciem zarządzania 
rozumiemy działalność kierowniczą, nastawioną na wyznaczenie 
celów i powodowaniu ich realizacji w podmiotach podległych zarzą-
dzającemu, na podstawie prawa środków lub dysponowania nimi 
[2]. Przekładając definicję na potrzeby transportowe, można rozu-
mieć ją jako szeroki zakres działań, których celem jest usprawnienie 
działalności komunikacyjnej. Aby sprostać powyższemu, niezbędna 
jest dobra organizacja pracy, począwszy od najniższych szczebli 
pracowniczych, po kadrę zarządzającą. Samym celem zarządzania 
jest zagwarantowanie efektywnego i sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, które jest złożonym organizmem gospodarczym. 
Aby przedsiębiorstwo transportowe funkcjonowało właściwie, priory-
tetem jest zespolenie w ramach systemu zarządzania interesów 
różnych grup: przewoźnika, pracowników i pasażerów. W tym celu 
zapewniona powinna być realizacja całego zestawu działań kierow-
niczych, obejmujących min. planowanie oraz organizowanie [1].  

Podczas planowania ustala się cele możliwe do osiągniecia  
w ramach przyszłych warunków działania i dostępnych środków 
pieniężnych. Sam proces kończy się ustaleniem planów obejmujący 
określone ramy czasowe. Organizowanie związane jest ze stworze-
niem formalnej struktury organizacyjnej, rozdziałem zadań oraz 
zapewnienia współdziałania i obiegu informacji pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami. Na organizację dzielności (zarządu transportu 
miejskiego) składa się przede wszystkim organizacja pracy prze-
woźników. Na poszczególnych poziomach zarządzania w przedsię-
biorstwie odnotowujemy zróżnicowany zakres poszczególnych 
funkcji. Jednocześnie z obniżeniem stopnia hierarchii służbowej – 
spada udział funkcji planowania, natomiast rośnie znaczenie funkcji 
organizowania. Rozkład poszczególnych funkcji organizowania  
i zarządzania zależy dodatkowo od stanu organizacyjnego przed-
siębiorstwa, czy też stabilność jego otoczenia – możliwość efektyw-
nego zarządzania związania jest bezpośrednio z uzyskaniem gwa-
rancji stabilności i jakości wykonywania kursów komunikacyjnych 
przez poszczególnych przewoźników. W ramach ogólnych zasad, 
dobór metod zarządzania powinien być adekwatny do specyfiki 

danego przedsiębiorstwa, obszaru i miejsca wykonywania przewo-
zów.   

1. ORGANIZACJA KOMUNIAKCJI MIEJSKIEJ  
W LUBLINIE 

Organizatorem komunikacji miejskiej w Lublinie jest Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM) - powołany przez Radę Miasta, dnia 1 
stycznia 2009 r. Główne działania zarządu obejmują: 
– wyznaczenie tras komunikacyjnych z jednoczesnym uwzględ-

nieniem zmieniającego się popytu, 
– aktualizację rozkładów jazdy - dostosowanego do zapotrzebo-

wania, 
– zatrudnienie przewoźników, 
– kontrolę jakości przewozów, 
– utrzymanie stałego standardu bezpieczeństwa i jakości w ko-

munikacji miejskiej, 
– wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, 
– określenie polityki cenowej, 
– organizację kontroli oraz sprzedaży biletów, 
– organizację serwisu przystanków, 
– adaptację działań zarządu do polityki transportowej władz Lubli-

na [12]. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr 496/XXVI/2008 z dnia 27 li-

stopada 2008 ZTM stanowi jednostkę budżetową miasta. Pełni 
funkcję nadzorczą nad następującymi przewoźnikami:  
– konsorcjum firm Lubelskie Linie Autobusowe z siedzibą w Lubli-

nie  oraz TRAF-LINE z siedzibą w Pszczynie, 
– Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym z siedzibą w 

Lublinie, 
– Irex-1 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

Tabor przewoźników obsługujących lubelskie linie przedsta-
wiono poniżej w tabeli 1.  
 

Tab. 1. Obsługa transportu zbiorowego na zlecenie ZTM [5] 

 Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów 
Średni wiek pojazdów 

[lata] 

MPK Lublin Autobusy 228 8 

 Trolejbusy 111 1,6 

IREX-I Autobusy 33 6 

LLA i TRAF-LINE Autobusy 10 2,3 

 
W ciągu ostatnich lat widoczny jest znaczny wpływ procesów 

zarządzania na pozytywne postrzeganie komunikacji miejskiej przez 
podróżnych, przede wszystkim za sprawą modernizacji taboru 
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komunikacyjnego, m.in. poprzez wymianę wyeksploatowanych 
pojazdów na nowe, o ujednoliconej kolorystyce (rysunek 1 oraz  
rysunek 2).  

 

 
Rys. 1. Średni wiek taboru komunikacyjnego [13] 

 

 
Rys. 2. Struktura wiekowa taboru na przestrzeni 8 lat [13] 

2. WDRAŻANE INNOWACJE 

Transport miejski na obszarze Lublina charakteryzuje się sys-
tematycznym wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na różnych 
płaszczyznach działalności przewozowej. Rozwój systemów zarzą-
dzania, organizacji, technologii, produktów i usług stanowi funda-
ment do tworzenia dobrego wizerunku komunikacji miejskiej. Na 
przestrzeni ostatnich lat wykorzystano liczne innowacyjne rozwiąza-
nia, min.: elektryczne autobusy, elektroniczny bilet, automaty bile-
towe oraz system elektronicznej informacji pasażerskiej. Szczegól-
nego znaczenia nabiera jeden z największych projektów inwestycyj-
nych skupujących nowoczesne rozwiązania – budowa zintegrowa-
nego systemu transportu publicznego, którego podstawę stanowi 
inteligentny system transportowy (ITS).  

Głównym wykonawcą powyższego przedsięwzięcia jest firma 
Qumak – zobowiązana do wykonania i wdrożenia ITS za blisko 23 
mln zł netto [7]. System oparto na pracy sterowników sygnalizacji 
świetlnej, zintegrowanych z kamerami wideodetekcji. Razem 

z budową systemu powołano do życia Centrum Sterowania Ruchem 
(CSR) oraz zamontowano tablice zmiennej treści – odpowiadające 
za wyznaczanie priorytetów komunikacji miejskiej – sygnalizację 
zdarzeń drogowych i innych niezbędnych informacji. Aktualnie ITS 
obejmuje 69 skrzyżowań z obsługą sygnalizacji świetlnej i planowa-
na jest jego ciągła rozbudowa.  

Zintegrowany system informatyczny umożliwia bezzwłoczną 
reakcję zespołu monitorującego natężenie przepływu pojazdów na 
występujące problemy, np.: zatory drogowe, zdarzenia niepożądane 
– wypadki, itp. Podczas projektowania systemu szczególnie uwagę 
zwrócono na swobodę przemieszczania się pojazdów przez główne 
ulice Lublina. Drogi w godzinach porannych oraz popołudniowych 
zwyczajowo stają się miejscem o dużym natężeniu ruchu, tym 
samym ulega zmniejszeniu średnia prędkość pojazdów komunikacji 
miejskiej, która znacząco wydłuża czas podróży. Aby zapobiec 
powyższemu zamontowano liczne urządzenia, których celem jest 
interakcja z kierowcami. Są to np. tablice zmiennej treści (rysunek 
3) – kierowca zostaje powiadomiony o przewidzianych objazdach, 
czasie przejazdu itp. Dodatkowo urządzenia mogą współpracować z 
narzędziami kontrolnymi: stacja pomiaru ruchu, stacja ważenia 
pojazdów w ruchu – w chwili przekroczenia dopuszczalnej masy 
całkowitej, czy też nadmiernej prędkości, kierowca dostaje informa-
cję zwrotną o wykrytych nieprawidłowościach.  

 

 
Rys. 3. Tablice zmiennej treści [13] 
 

Podczas rozwoju transportu zbiorowego w Lublinie oraz moder-
nizacji sygnalizacji świetlnej nadrzędną zasadę stanowi przystoso-
wanie infrastruktury do inteligentnego systemu transportowego – 
montaż tablic zmiennej treści, kamer, itp. Aktualny obszar działania 
ITS  zobrazowano na rysunku 4. 

 

 
Rys. 4. Mapa skrzyżowań w systemie ITS [5] 
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Jak już wcześniej wspomniano, inteligentny system transporto-
wy w Lublinie jest największym projektem innowacyjnym, obejmują-
cym komunikację miejską. Jednak w przestrzeni miejskiej wprowa-
dzono inne rozwiązania, ułatwiające oraz zwiększające komfort 
podróży transportem publicznym. Są to: automaty biletowe, system 
elektronicznej informacji pasażerskiej, bilet elektroniczny, czy auto-
busy elektryczne i hybrydowe.  

Jako pierwszy, bo już w roku 2008 uruchomiano system karty 
biletu elektronicznego, którego celem było ułatwienie kodowania 
biletu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygodę zakupu. Kolejno, 
dwa lata później zamontowano pierwszy automat biletowy – zna-
cząco usprawniając sprzedaż biletów – średni czas to tylko kilkana-
ście sekund. Odczuwalną zmianę jakości funkcjonowania transportu 
publicznego odnotowano w 2013 roku, dzięki wprowadzeniu syste-
mu dynamicznej informacji pasażerskiej – pasażer dostaje informa-
cję na temat rzeczywistego odjazdu/przyjazdu autobusów bądź 
trolejbusów na danym przystanku.  

Przełomem w zakresie innowacyjności na skalę całego kraju 
stał się rok 2015 – do taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacyjnego dołączono pierwszy autobus elektryczny Ursus E70110 
EKOVOLT. Jest to 12-sto metrowy, niskopodłogowy autobus zasila-
ny bateriami litowo-żelazowo-fosforowymi. Proces ładowania można 
wykonywać na dwa sposoby: poprzez standardowe gniazdo siecio-
we bądź przy pomocy szybkiej ładowarki, zasilanej z sieci trakcyj-
nej. Pełne ładowanie baterii na zajezdni trwa niespełna 6 godzin, 
natomiast szybkie ładowanie około 50 min, które umożliwia przejazd 
blisko 50 km. Na rysunku 5 przedstawiono autobus elektryczny 
Ursus E70110 EKOVOLT poruszający się po lubelskich ulicach. 
 

 
Rys. 5. Elektryczny autobus Ekovolt  [13] 

 
Należy zaznaczyć, że w roku 2015 Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Lublinie otrzymało tytuł najlepszego przedsiębior-
stwa komunikacyjnego w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw 
Komunikacji Miejskiej – jest to wynik szeregu innowacyjnych roz-
wiązań, cyklicznie wprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat.  

3. ORGANIZACJA A ROZWÓJ TRANSPORTU  
ZBIOROWEGO 

Lublin jako największe miasto Polski Wschodniej jest głównym 
celem podróży mieszkańców Lubelszczyzny. Komunikacja miejska 
stanowi istotną rolę w życiu każdego z nich, gwarantując zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb transportowych. Transport zbiorowy 
nie może ograniczać się do zapewnienia dostępności komunikacyj-
nej, ale również powinien charakteryzować się wysokim poziomem 
jakości.  

Władze Lublina wraz z Zarządem Transportu Miejskiego  
w przeciągu ostatnich lat zdecydowanie promują politykę transportu 

ekologicznego, stawiając duży nacisk na wykorzystanie innowacyj-
nych rozwiązań, min.: wzrost liczby niskoemisyjnych autobusów  
i trolejbusów służących do codziennej obsługi połączeń. Wraz ze 
zwiększającym się popytem na usługi przewozowe tabor komunika-
cyjny lubelskich przewoźników ulega systematycznemu zwiększeniu 
(Tabela 2).  

 
Tab. 2. Obsługa transportu zbiorowego na zlecenie ZTM [12] 

Rok 
Liczba linii 

Liczba 
autobusów 

w ruchu 

Liczba 
trolejbusów 

w ruchu 

Wykonywane wozoki-
lometry 
[mln] 

Autobusy Trolejbusy Autobusy Trolejbusy 

2015 52 9 229 76 14,9 4,27 

Plan na 
2020 

60 15 240 120 16,5 8,0 

 
Jak widać z tabeli 2 do roku 2020 przewidywany jest rosnący 

popyt na usługi komunikacyjne oraz konieczna jest zwiększona 
liczba pojazdów. Niewątpliwie konieczny jest ciągły rozwój w zakre-
sie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi  
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług. 
Ilość nowych pojazdów do nabycia szacowana jest na 132 pojazdy. 
Część z nich obsługiwać będzie nowe linie komunikacyjne, nato-
miast reszta autobusów i trolejbusów wykorzystana zostanie do 
zwiększenia częstotliwości kursów bieżącej siatki połączeń. Dodat-
kowo, aby usprawnić organizację obsługi mieszkańców okolicznych 
miejscowości, zostaną wykorzystane węzły przesiadkowe zlokali-
zowane na obrzeżach Lublina, zapewniających możliwość szybkie-
go połączenia do zintegrowanego dworca kolejowo – autobusowego 
(Dworzec Główny). Działania wpisujące się w aspekt zarządzania 
komunikacja miejską dotyczą wielu procesów, m.in. takich jak: 
– wymianę oraz modernizację taboru komunikacyjnego na proe-

kologiczny – o napędzie hybrydowym, elektrycznym, z biopaliw,  
– wykorzystanie w sposób efektywny trakcji trolejbusowych  

w obszarach dużej zabudowy i znaczącym natężeniu ruchu – 
redukcja emisji spalin, 

– organizacja budowy i obsługi sieci stacji doładowywania auto-
busów elektrycznych. 
Planowane punkty doładowywania akumulatorów autobusowych 

w Lublinie przedstawiano na rysunku 6. 
 

 
Rys. 6. Planowane punkty ładowania na obszarze Lublina  [11] 
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Na przykładzie z rysunku 6, można zauważyć, że poprzez loka-
lizację stacji ładowania w bliskim sąsiedztwie, możliwa jest obsługa 
określonych tras wyłącznie autobusami o napędzie ekologicznym. 
W metodykę organizacyjną wliczają się dodatkowo:  
– integracja taryfowa – Urząd Miasta w porozumieniu z ZTM 

planuje uruchomienie ,,karty metropolitalnej” – pozwalającej na 
podróżowanie transportem zbiorowym i regionalnym na obsza-
rze Lublina, 

– rozszerzenie zakresu działania systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej o transport regionalny i drogowy – pasażer otrzy-
ma informacje na temat najdogodniejszego połączenia obejmu-
jącego dodatkowo przewozowy regionalne, 

– wymiana zużytych biletów elektronicznych, 
– zwiększenie sprzedaży biletów przez Internet.   

Komunikacja miejska znacząco zależna jest od infrastruktury 
transportowej. Istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają na uspraw-
nienie ruchu autobusowego. Atutem wielu miast jest możliwość 
uprzywilejowania transportu zbiorowego w stosunku do transportu 
indywidualnego, dzięki wyznaczeniu bus-pasów. Lublin w porówna-
niu do lidera – Warszawy (48km bus-pasów) praktycznie ich nie 
posiada (wyjątkiem jest zbieg ulic Lubartowskiej oraz Królewskiej). 
Niemniej, planowane są zmiany w kolejnych latach. Priorytetem jest 
wyznaczenie 16 kilometrów korytarzy drogowych dla komunikacji 
miejskiej (w obu kierunkach) oraz 30 kilometrów pasów jednokie-
runkowych [5]. Obszar obejmujący wyznaczone bus-pasy przedsta-
wiono na rysunku 7. 
 

 
Rys. 7. Bus-pasy w Lublinie [11] 
 

Korytarze drogowe dla komunikacji miejskiej mają zapewnić 
szybkie połączenie głównych dzielnic z centrum Lublina. Dodatkowo 
powyżej zaprezentowano liczbę pasażerów oraz połączeń realizo-
waną przez transport zbiorowy. Wprowadzenie pomysłu przejazdu 
przesiadkowego (z samochodu do komunikacji miejskiej) wymagać 
będzie budowy parkingów Park & Ride – parkuj i jedź (P&R). Celem 
tego rozwiązania jest zmniejszenie kongestii drogowej, zwiększając 
jednocześnie komfort podróży. Zainteresowanie problematyką P&R 
jest coraz większe [3, 4, 6, 8, 9, 10]. Według założeń tej strategii, 
działania planistyczne prowadzi się w dwóch kierunkach: po jednej 
stronie zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i indywi-
dualnego niezmotoryzowanego, a po drugiej stronie zmniejszenie 
atrakcyjności dojeżdżania do celu samochodami [9]. Przyszłą lokali-
zację parkingów na obszarze Lublina przedstawiono na rysunku 8.  
 

 
Rys. 8. Lokalizacja parkingów P&R w Lublinie [11] 
 

Analizując lokalizację parkingów P&R z mapy przedstawionej na 
rysunku 8, parkingi są usytuowane na obrzeżach miasta, które to 
lokalizacje mogą zachęcić do zmiany samochodu na środki komuni-
kacji publicznej. Lokalizacje takie jako najbardziej efektywne po-
twierdzają doniesienia literaturowe [8, 9].  

PODSUMOWANIE 

Zarządzanie oraz organizacja jest nieodłącznym elementem 
efektywnego rozwoju. Zastosowanie nowych standardów w syste-
mie transportu statycznego i dynamicznego możliwe jest tylko wte-
dy, gdy oferowany jest pasażerom zrównoważony alternatywny 
transport w stosunku do transportu publicznego [3, 4]. Transport 
miejski bezpośrednio wpisuję się w politykę długofalowych zmian – 
kluczem do uzyskania komunikacji miejskiej na wysokim poziome 
jakości jest skuteczny sposób organizacji pracy poszczególnych 
przewoźników. Dobrym przykładem firmy o dużym potencjale orga-
nizacyjnym bez wątpienia jest Zarząd Transportu Miejskiego w 
Lublinie. Podczas ostatniego dziesięciolecia, dzięki szeroko pojętym 
działaniom administracyjnym, kierowniczym oraz kontrolnym, ZTM 
uzyskał wysoki poziom świadczonych usług przewozowych. Dodat-
kowo, w ramach wspólnych działań z władzami Lublina, dokonano 
modernizacji taboru i infrastruktury transportowej, obejmującej m.in. 
budowę zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej. Wszyst-
kie wyżej wymienione działania mają znaczący wpływ na pozytywny 
wizerunek lubelskiej komunikacji miejskiej.  
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Development and management of public transport in Lublin 

The correct management and organization is an integral 

part of the implementation of efficient transport. Urban 

transport directly inherent in the policy long term changes in 

traffic control. The key to getting public transport at a high 

level of quality is an effective way of organizing the work of 

individual carriers. The article discusses the essence of man-

agement and organization of public transport in Lublin in 

recent years. In addition, it shows the correlation between 

the two concepts: the management of public transport in 

relation to the technical state of transport infrastructure. 

 
Autorzy:  

mgr inż. Mateusz Sopoćko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i 
Transportowych ,20-612 Lublin, ul. Głęboka 28.  

mgr inż. Jacek Caban – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transpor-
towych, Doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubel-
skiej w Instytucie Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii 20-
612 Lublin, ul. Głęboka 28, jacek.caban@up.lublin.pl  

Prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk – Uniwersytet Przyrodni-
czy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolni-
czych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28. 

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta – Politechnika Lubelska, 
Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych 
i Ekologii, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36. 

 

http://komunikacja.lublin.pl/komunikacja-miejska-2/tabor/trzon-taboru
http://komunikacja.lublin.pl/komunikacja-miejska-2/tabor/trzon-taboru
http://www.qumak.pl/qumak-usprawni-komunikacje-drogowa-w
http://www.qumak.pl/qumak-usprawni-komunikacje-drogowa-w
https://www.ztm.lublin.eu/pl/ztm-w-lublinie/o-ztm
https://www.ztm.lublin.eu/pl/ztm-w-lublinie/o-ztm

