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WIELOKRYTERIALNA OCENA WARIANTÓW DOJAZDU  

MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DO POZNANIA 

 

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej metody wspomagania decyzji (Electre III) do wyboru 

wariantu dojazdu różnymi środkami transportu zbiorowego i indywidualnego (samochód osobowy, autobus, kolej i tramwaj). 

Analizie poddano 3 różne podróże z takich miejscowości aglomeracji poznańskiej jak Kórnik, Swarzędz oraz Tarnowo Podgórne, 

wskazując jednocześnie punkty docelowe w Poznaniu, odpowiednio: Stary Rynek, os. Kopernika oraz Kampus Politechniki Po-

znańskiej. Zbiór wariantów został oceniony za pomocą spójnej rodziny kryteriów: czas i koszt przejazdu, dostępność oraz liczba 

przesiadek. Model preferencji decydenta przyjęto zakładając, że decyzje o podróży podejmują dwie osoby (interesariusze): stu-

dent oraz przedsiębiorca. Wyniki wyboru porównano ze zbieżnym eksperymentem przeprowadzonym kilkanaście lat wcześniej 

przez jednego ze współautorów artykułu.  

 

WSTĘP 

Problem wyboru środka transportu do realizacji podróży prak-
tycznie dotyczy każdej osoby. Jak wskazują W. Miechowicz i M. Ki-
ciński [14] osoba taka, podejmując decyzję stawia przed sobą okre-
ślone cele, do których zaliczyć należy: punkt docelowy podróży, 
dzień, godzina wyjazdu z miejsca  i przyjazdu. Oprócz tego branych 
jest szereg kryteriów. Do najczęściej uwzględnianych i poruszanych 
w literaturze zaliczyć można [2][5][11][14][17][20][21][22][23]: koszt 
i czas podróży. Waga poszczególnych kryteriów, w zależności od za-
interesowanej osoby (interesariusza) może być różna.   

Należy zaznaczyć, że poruszana w ramach niniejszego artykułu 
tematyka jest bardzo aktualna, ściśle koreluje z zagadnieniami pla-
nowania zrównoważonego transportu na obszarach zurbanizowa-
nych [2][20][21] 

1. ISTOTA WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA 
DECYZJI 

Wielokryterialne wspomaganie decyzji (WWD) nazywane także 
wielokryterialnym podejmowaniem decyzji (ang. Multiple Criteria De-
cision Making – MCDM) jest dziedziną naukową, która swoje korze-
nie ma w badaniach operacyjnych. WWD pozwala decydentowi pod-
jąć decyzję w sytuacji, gdy problem rozważany jest względem skoń-
czonego zbioru kryteriów. Oznacza to, że finalnie wybierane jest roz-
wiązanie kompromisowe.  

Same problemy wielokryterialne podzielić można na trzy zasad-
nicze grupy [15][16]:  
– problemy wyboru, w których problem decyzyjny polega na wybra-

niu jednego wariantu spośród danego ich skończonego zbioru,  
– problemy porządkowania, w których problem decyzyjny polega 

na uporządkowaniu zbioru wariantów od najlepszego do najgor-
szego (lub odwrotnie),  

– problemy klasyfikacji, w których decydent dokonuje przydziału 
wariantów do predefiniowanych klas. 
Obecnie można znaleźć szereg metod WWD pozwalających na 

rozwiązywanie wielokryterialnych problemów decyzyjnych, 
np.[3][4][15][18][19]  ACUTA, AHP, ANP, metody rodziny Electre, 
Promethee, Sumy Ważonej, itd.  

2. DEFINICJA PROBLEMU DECYZYJNEGO  

Problem decyzyjny w omawianym przypadku jest zbieżny do 
tego, który rozwiązywano w pracy W. Miechowicza i M. Kicińskiego 
[14]. Polega na wyborze opcji dojazdu mieszkańca aglomeracji po-
znańskiej z miejscowości gminnej zlokalizowanej w powiecie poznań-
skim do wybranego miejsca w Poznaniu. Założono, że: 
– osobą podejmującą decyzję o wyborze sposobu dojazdu będą 

dwie różne osoby o różnym statusie społecznym: student oraz 
przedsiębiorca; 

– możliwe środki transportu zbiorowego to: autobus, tramwaj, kolej 
oraz transportu indywidualnego: samochód osobowy.   
Mając na uwadze powyższe problem dojazdu mieszkańców 

aglomeracji poznańskiej do Poznania zaliczono do kategorii proble-
mów porządkowania (szeregowania) skończonego zbioru wariantów.   

3. ANALIZA PRZYPADKU  

3.1. Charakterystyka metody WWD 

W niniejszym artykule dla uzyskania porównywalności wyników 
eksperymentu obliczeniowego przeprowadzonego przez W. Miecho-
wicza i M. Kicińskiego [14] również wykorzystano metodę Electre III. 
Jest ona powszechnie wykorzystywana przy rozwiązywaniu wielokry-
terialnych problemów decyzyjnych, w których występuje stosunkowo 
niewielka liczba wariantów [1][12][14][21].   

Metoda Electre III swoje korzenie ma w tzw. europejskiej szkole 
wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Istota tej metody 
jest budowa modelu preferencji, w której porównane są parami 
wszystkie warianty decyzyjne (alternatyw). Porównania mają za za-
danie ujawnić częściowe ich uporządkowanie zgodnie z preferen-
cjami podejmującego decyzje. Preferencje te są określane w postaci 
tzw. progów równoważności 𝑞𝑗 , progów preferencji 𝑝𝑗 , progów weta 

𝑣𝑗 , oraz wartości wag poszczególnych kryteriów 𝑘𝑗  [15]. W metodzie 

tej wyniki można analizować, biorąc pod uwagę np. macierze prze-
wyższania lub też graf finalny. W porównaniu z innymi metodami, w 
Electre III mogą wystąpić zależności typu: równoważność wariantów 
–I, przewyższanie –P, odwrotność przewyższania – P* oraz niepo-
równywalność– R. Szczegółowy opis metod rodziny Electre, w tym 
Electre III można znaleźć w pracy B. Roy [15].   
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3.2. Definicja kryteriów oceniających  

Do oceny wariantów dojazdów zaproponowano podobnie jak  
w pracy W. Miechowicza i M. Kicińskiego [14] 4 kryteria:  
– Łączny czas dojazdu (T) wyrażony w minutach, z uwzględnie-

niem czasu przesiadek, dojścia na przystanek lub dworzec oraz 
średniego czasu oczekiwania na przystanku lub dworcu. Kryte-
rium jest minimalizowane.  

– Koszt dojazdu (K) wyrażony w złotych, na podstawie cen biletów 
jednorazowych (dla studenta jednorazowe bilety ulgowe z usta-
wową zniżką), dla przedsiębiorcy jednorazowe bilety bez ulgi) i 
rzeczywistych kosztów eksploatacji samochodu osobowego. 
Zarówno w przypadku studenta, jak i przedsiębiorcy założono, że 
osoby w komunikacji miejskiej w Poznaniu korzystają z biletu  
tPortmonetka. Kryterium jest minimalizowane.  

– Dostępność środków transportowych (D) wyrażona liczbą kursów 
na godzinę. W przypadku dojazdu z przesiadkami pod uwagę 
wzięto wartość minimalną ze wszystkich odcinków podróży [13]. 
Kryterium jest maksymalizowane.  

– Całkowita liczba przesiadek podczas przejazdu do miejsca doce-
lowego (L) – wielkość bezwymiarowa. Kryterium jest minimalizo-
wane. 
Zdaniem autorów zaproponowane kryteria nie uwzględniają 

wszystkich aspektów, bowiem brak jest np. kryteriów środowisko-
wych, które w kontekście zrównoważonego rozwoju transportu czy 
mobilności miejskiej winny być brane pod uwagę. Jednakże ze 
względu na fakt porównywania uzyskanych wyników z podejściem 
W. Miechowicza i M. Kicińskiego [14] kryterium tego celowo nie ujęto 
w niniejszym artykule.     

3.3. Opis wariantów  

W artykule ocenie poddano trzy przykładowe trasy przejazdów 
w ramach aglomeracji poznańskiej. Pod uwagę wzięto trzy różne 
miejsca początkowe: 
– Rynek w Kórniku, 
– Rynek w Swarzędzu, 
– Centrum Tarnowa Podgórnego (lokalizacja Urzędu Gminy Tar-

nowa Podgórnego), 
oraz docelowe:  
– Stary Rynek w Poznaniu,  
– Kampus Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, 
– Osiedle Kopernika w Poznaniu (ul. Keplera).  

Jednocześnie założono, że podróż odbywać się będzie w godzi-
nach porannego szczytu komunikacyjnego, tj. między godziną 7.00, 
a 8.00, w dzień roboczy. Macierz ocen poszczególnych wariantów, 
którą przedstawiono w tabeli 1 skonstruowano przyjmując następu-
jące założenia:  

– Koszt przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
wynika z aktualnej taryfy. W przypadku kolei dotyczy to takich 
operatorów, jak: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz Polregio sp. 
z o.o. Jeśli chodzi o koszt przejazdu tramwajem i autobusem, to 
wynika on z cennika organizatora publicznego transportu zbioro-
wego (opcja tPortmonetka) – Zarządu Transportu Miejskiego w 
Poznaniu (ZTM) oraz Gmin Kórnik i Swarzędz.  

– Koszt przejazdu samochodem osobowym wyznaczono na pod-
stawie dwóch wielkości: odległości przejazdu (km) oraz kosztu 
wozokilometra (wkm). W tym przypadku odległość przyjęto na 
podstawie Google Maps [7], natomiast koszt 1 wkm wyznaczono 
obliczając zebrane dane użytkownika samochodu Renault Kan-
goo II, rok produkcji 2008 z silnikiem 1,5 DCI z przedziału czaso-
wego sierpień 2015 – październik 2017. W tym przypadku sko-
rzystano z programu Fuelio [6]. Aplikacja ta pozwala na rejestro-
wanie wszystkich kosztów związanych z eksploatacją samo-
chodu z wyjątkiem kosztów utraty wartości pojazdu. Z uwagi na 
powyższe, w celu uwzględnienia tego czynnika w koszcie wkm 
oszacowano wielkość utraty wartości samochodu biorąc pod 
uwagę koszt zakupu samochodu przez właściciela i cenę ryn-
kową pojazdu, gdyby sprzedaż nastąpiła w październiku 2017. 
Na tym etapie skorzystano z wyceny pojazdu przez jednego z 
ubezpieczycieli. Uzyskaną wartość podzielono przez rzeczywisty 
przebieg pojazdu w analizowanym okresie (41 157 km). Według 
wyliczeń koszt wyniósł 0,61 zł za 1 wkm (utrata wartości pojazdu 
stanowi 35% tej stawki). 

– Czas przejazdu przyjęto dla transportu zbiorowego na podstawie 
danych organizatora transportu (ZTM) oraz operatorów (Swa-
rzędzkiej Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. – SKA, Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.). Z kolei dla przejazdu 
samochodem osobowym czas wyznaczono w oparciu o dane 
Google Maps[7] dla przedziału czasowego od 7.00- do 8.00. Z 
uwagi na występujące wahania tej wielkości w zależności od dnia 
finalnie przyjęto czas przejazdu jako średnią z minimalnego i 
maksymalnego wskazanego czasu.  

– Uwzględnianie w przypadku Tarnowa Podgórnego możliwego 
połączenia z uwzględnieniem kolei. Gmina ta na chwile obecną 
nie posiada linii kolejowej mimo, że potoki pasażerskie pomiędzy 
nią, a Poznaniem są bardzo duże. Z tego powodu wśród warian-
tów zaproponowano połączenie z dworca kolejowego w Rokiet-
nicy do Poznania (wariant B3). 

3.4. Model preferencji 

W niniejszym artykule przyjęto zaktualizowaną wersję modelu 
preferencji zaproponowanego przez W. Miechowicza i M. Kicińskiego 
[14]. Aktualizacja dotyczyła progów równoważności 𝑞𝑗 , progów pre-

Tab. 2.Macierz ocen wariantów 

Trasa przejazdu 
– Oznaczenie 

wariantu 

– Wykorzysty-
wane środki 
transportu 
w podróży 

Kryteria  

Czas przejazdu 
– T [min] 

Koszt całkowity przejazdu – K [zł] Dostępność – D  
[liczba kursów na 1 h] 

Liczba przesia-
dek – L [-] 

Student Przedsiębiorca 

Kórnik Rynek – Poznań Stary Rynek 

A1 A, T 61 4,34 8,68 2 1 

B1 S*, K, T 49 7,96 12,16 2 2 

C1 A, K, T 51 5,40 11,10 2 2 

D1 S 35 15,92 15,92 60 0 

Swarzędz Rynek – Poznań os. Ko-
pernika 

A2 A+T+T+A 74 4,41 8,82 6 3 

B2 A+K+K+A+A 49 5,45 11,04 1 4 

C2 A+K+T+A 45 6,14 10,90 1 3 

D2 S 33 7,23 7,23 60 0 

Tarnowo Podgórne Centrum – Po-
znań Politechnika Poznańska  
ul. Piotrowo 

A3 A+A 72 1,74 3,48 3 1 

B3** A+K+T 54 4,96 10,06 1 2 

C3 S*+K+T 51 10,40 15,06 1 2 

D3 S 37 13,72 13,72 60 0 

Oznaczenia: A – autobus, K – kolej, T – tramwaj, S – samochód osobowy, (*) – samochód na dworzec kolejowy, (**) – hipotetyczny wariant w przypadku gdyby było ko-
rzystne połączenie Tarnowa Podgórnego z dworcem kolejowym w Rokietnicy,  

 

 



I Efektywność transportu 
 

 

   

562 AUTOBUSY 12/2017 
 

ferencji 𝑝𝑗 , progów weta 𝑣𝑗  kryterium ekonomicznego tj. „Koszty cał-

kowity przejazdu – K”. Dokonano zmianich wartości w oparciu 
o wskaźnik CPI (ang. Consumer Price Index) podawany dla każdego 
roku przez Narodowy Bank Polski (NBP) [9]. Przyjęty do wyznaczania 
rankingów modele preferencji decydentów (studenta i przedsię-
biorcy) zamieszczono w tabeli 2. 

 
Tab. 2.Model preferencji studenta i przedsiębiorcy 

a) Progi/ 
b) wagi 

Kryteria 

Czas przejazdu 
– T [min] 

Koszt całkowity 
przejazdu – K [zł] 

Dostępność – D[li-
czba kursów na 1 h] 

Liczba przesia-
dek – L [-] 

Student 

𝑘𝑗 50 100 20 20 

𝑞𝑗 4 0,67 1 0 

𝑝𝑗 8 1,34 2 1 

𝑣𝑗 12 2,67 3 3 

Przedsiębiorca 

𝑘𝑗 100 40 30 70 

𝑞𝑗 2 2,67 1 0 

𝑝𝑗 5 4,01 2 1 

𝑣𝑗 10 6,68 3 2 

3.5. Ranking końcowy  

Biorąc pod uwagę zakładane warianty oraz modele preferencji 
w celu wyznaczenia rankingów finalnych wykorzystano program Diviz 
wersja 16.4 [8]. Aplikacja ta pozwala na tworzenie szerokiego spek-
trum metod wielokryterialnego wspomagania decyzji np. Promethee 
czy wykorzystaną w niniejszym artykule metodę Electre III. Położenie  
poszczególnych elementów metody Electre III w programie Diviz za-
prezentowano na rys. 1  

 

 
Rys. 1.Widok elementów metody Electre III zaimplementowanej  
w programie  
 

Uszeregowania (rankingi) końcowe dla rozważanych zbiorów 
dojazdów przedstawiono odpowiednio na: 
– rys. 2 podróże z Kórnika do Poznania, 
– rys. 3podróże ze Swarzędza do Poznania, 
– rys. 4 podróże z Tarnowa Podgórnego do Poznania.  

Przy ich tworzeniu przyjęto standardowy próg odcięcia (ang. cut-
threshold) na poziomie 0,5.   

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 1.Rankingi finalne wariantów dojazdu z Kórnika do Poznania: a) 
studenta, b) przedsiębiorcy.  

a) 

 

b) 

 
Rys. 3.Rankingi finalne wariantów dojazdu ze Swarzędza do Pozna-
nia: a) studenta, b) przedsiębiorcy. 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.Rankingi finalne wariantów dojazdu z Tarnowa Podgórnego 
do Poznania: a) studenta, b) przedsiębiorcy.   

 
Jak można zauważyć na rys. 2-4 w przypadku studenta najko-

rzystniejszym dojazdem były odpowiednio: 
– z Kórnika do Poznania przejazd z Rynku autobusem KPA Kom-

bus Sp. zo.o., następnie koleją do stacji Poznań Starołęka, a po-
tem tramwajem MPK Poznań (wariant C1); 

– ze Swarzędza do Poznania przejazd autobusem SKA, a następ-
nie dwoma tramwajami i autobusem MKP Poznań (A2); 

– z Tarnowa Podgórnego przejazd w systemie Park&Ride (P&R), 
a następnie koleją i potem tramwajem MPK Poznań (wariant C3).  
Natomiast dla przedsiębiorcy w każdym z rozważanych przypad-

ków rozwiązaniem kompromisowym jest przejazd samochodem (D1, 
D2, D3). Jeśli chodzi o Tarnowo Podgórne to wysoko uplasował się 
wariant C3, który jednocześnie dominuje nad alternatywą D3 i jest 
przez nią zdominowana.  

PODSUMOWANIE 

Problem wyboru wariantu dojazdu jest problemem coraz czę-
ściej występującym z uwagi na wzrost potrzeb przewozowych ludno-
ści. Jak przedstawiono w niniejszym artykule wybór ten nie jest jed-
nomyślny chyba, że występuje tylko jedna alternatywa. Porównując 
uzyskane rankingi z wynikami z pracy W. Miechowicza i M. Kiciń-
skiego [14] można stwierdzić, że dla przedsiębiorcy praktycznie naj-
lepszy wariant kompromisowy nie uległ zmianie. W przypadku stu-
denta z uwagi na zmiany cen oraz czasy przejazdów wyniki uległy 
zmianie.  

Należy podkreślić, że zaprezentowana w artykule analiza przy-
padku w porównaniu z wcześniejszą cechuje się: 
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– Większa dokładność pozyskanych wartości kosztów przejazdu 
samochodem osobowym, bowiem uzyskane wartości zostały 
ustalone w oparciu o zebrane dane w latach 2015-2017.  

– Większa reprezentatywność wyników czasu dojazdu samocho-
dem, bowiem wyniki uzyskano na podstawie danych z Google 
Maps. 
Mimo wielu zalet metody Electre III ma ona jednak pewne wady. 

Otóż w przypadku pozyskiwania modelu preferencji np. metodą an-
kietową wymaga ona szczególnie dokładnego wyjaśnienia zasad de-
finiowania progów równoważności, preferencji czy veta. Przy tego ro-
dzaju podejściach znacznie bardziej „przyjazne”są metody porówny-
wania. Przykładem tu może być podejście zaprezentowane w pracy 
A. Kawy i W. Koczkodaja [10]. 

Jeśli chodzi o możliwości dalszego wykorzystania zaprezento-
wanego podejścia, to wskazane jest rozszerzenie wariantów dojazdu 
o: 
– rower miejski, 
– rozwiązania uwzględniające wypożyczanie samochodu na mi-

nuty, 
– zróżnicowanie wariantów biletów (np. bilety okresowe: mie-

sięczne, kwartalne czy semestralne). 
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Multi-criterial evaluation of variants arrival of the inhabitants 
from Poznań agglomeration to the Poznań 

Paper presents an example of using a multi-criterial 

method of decision support (Electre III) to choose a route var-

iant different types of individual and collective transport (car, 

bus, train and tram). Authors analyzed 3 different journeys 

from few cities in a Poznan agglomeration (Kórnik, Swarzędz 

and Tarnowo Podgórne) to few places in a Poznań (Old Town, 

Kopernik estate and a Poznan University of Technology Cam-

pus). Compilation of variants was evaluated by group of crite-

ria: time and cost of a journey, accessibility and number of 

transfers. A model of preferences was adopted that decision 

about a journey take two persons (stakeholders): student and 

entrepreneur. Results of choosing was compared with an ex-

periment which was realized a few years ago by one of article 

co-author.  
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