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Streszczenie: Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funk-
cjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia ja-
kości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak 
przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześ nie 
systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Analiza przedstawiona w ar-
tykule składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono 
charakterystykę rejestrowanych zdarzeń czasowego wstrzymania ruchu, 
na podstawie danych pozyskanych od organizatora komunikacji tram-
wajowej w Krakowie (ZIKiT) oraz cechy specyficzne tych zdarzeń (m.in. 
czas trwania, występowanie, przyczyny zakłócenia). W drugiej części 
artykułu podsumowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród użytkowników miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie, 
a także dyskusji w grupach fokusowych, które dostarczają informacji nt. 
zachowań (decyzji) użytkowników w trakcie trwającego zakłócenia ru-
chu transportu zbiorowgo, a także pożądanej przez nich informacji po-
dróżniczej w takich sytuacjach.  Wyniki badań ankietowych wskazują, że 
najistotniejsza byłaby wówczas dla podróżnych możliwość uzyskania ak-
tualnej informacji o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (wstrzy-
mania) ruchu transportu zbiorowgo – w tym kontekście warto zauważyć, 
że deklarowane progi max. czasu oczekiwania (przez podróżnych) często 
mogą się pokrywać z faktycznym czasem trwania zdarzenia wstrzymania 
ruchu transportu zbiorowgo. Często postulowana jest także możliwość 
otrzymania informacji w formie spersonalizowanej dla swojej trasy po-
dróży oraz sugestii dot. alternatywy podróżowania, a także konieczność 
dalszego rozszerzenia systemu o komunikację autobusową. Celem przed-
stawionych analiz jest sformułowanie wniosków i obserwacji, które mogą 
dostarczać przydatnych przesłanek do przyszłego kształtowania systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, Kraków, informacja pasażerska, 
informacja w czasie rzeczywistym, zakłócenia transportu zbiorowego.

Analiza wpływu zdarzeń nagłego  
zakłócenia (wstrzymania) ruchu  
na podróże wykonywane miejskim  
transportem zbiorowym w Krakowie – 
wnioski do dalszego rozszerzenia systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej1

Wprowadzenie
Zakłócenia funkcjonowania miejskiego systemu transportu 
zbiorowego (TZ) są czynnikiem o fundamentalnym znacze-
niu dla postrzeganej jakości podróżowania. Doświadczenie 
nieregularności i niepewności w odbywanych podróżach, 
podejmowane przez podróżnych decyzje (strategie) dot. po-
dróżowania kształtuje długofalowe zachowania (nawyki) ko-
munikacyjne podróżnych. Rudnicki [8], na bazie podsumo-
wania wyników z wielu miast, wskazuje że wśród kryteriów 
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oceny jakości TZ najwyższą wagę przypisuje się grupie kry-
teriów dot. niezawodności funkcjonowania systemu, a czoło-
we miejsca (spośród szeregu innych kryteriów) zajmują trzy 
kryteria oceny niezawodności: tj. regularność, stabilność oraz 
pewność osiągnięcia celu w czasie. Rutynowe doświadczenie 
zakłóceń i niepewności ma zasadniczy wpływ na postrzeganą 
atrakcyjność (a w konsekwencji popularność wyboru) dane-
go środka podróżowania.

Kluczowym zadaniem jest zatem przeciwdziałanie nie-
pożądanym skutkom zakłóceń i zaburzeń funkcjonowania 
systemu TZ, a szczególnie – postrzeganej przez pasażerów 
uciążliwości podróżowania. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku zdarzeń nagłych i nieplanowanych, które powodują 
czasowe zatrzymanie ruchu TZ na wybranych odcinkach 
i połączeniach – i stanowią źródło dużo większych utrudnień 
niż planowane i zapowiadane wyłączenia ruchu TZ. Wpływ 
tego typu zdarzeń jest o tyle istotny dla jakości podróży, że 
dotyczy on etapów podróży o względnie wysokiej uciążliwo-
ści postrzeganej przez pasażera – tj. czasu oczekiwania na 
odjazd danego kursu pojazdu TZ. O ile przy założeniu regu-
larnego funkcjonowania TZ tzw. ekwiwalentna uciążliwość 
(waga postrzeganego) czasu oczekiwania wynosi pomiędzy 
1.5–2.5, o tyle wskutek opóźnień związanych z nieplanowa-
nymi zakłóceniami ruchu TZ waga ta wzrasta do wartości 
rzędu 3.0–5.0 [8], a nawet do 7.0 [1], [3]. Stąd też pojawie-
nie się zakłóceń regularności ruchu TZ zwiększa wagę wpły-
wu czasu oczekiwania na decyzje podejmowane przez pasa-
żerów – szczególnie w przypadku podróży ściśle termino-
wych, gdzie podróżny ograniczony jest koniecznością dotarcia 
na określony czas do celu [8]. 

W literaturze zauważa się, że skłonność podróżnych do 
podejmowania większych zmian w strategii podróżowania, 
w wyniku pojawiającego się zakłócenia w systemie trans-
portowym, jest ograniczona m.in. koniecznością podejmo-
wania decyzji w warunkach dużej niepewności oraz braku 
dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji podróżniczej 
[7], [9]. Istotna jest tutaj wartość „tolerancji” czasu oczeki-
wania, tj. pewien próg czasowy, który wywołuje reakcję pa-
sażerów w postaci zmiany trasy lub czasu podróży – uwa-
runkowany m.in. długością i motywacją podróży czy też 
dotychczasowym doświadczeniem [5], [9]. 
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że jednym 
z „miękkich”, ale skutecznych instrumentów możliwości 
poprawy jakości podróżowania TZ są obecnie rozwijane 
systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach 
architektury współczesnych systemów ITS możliwe jest do-
starczenie podróżnym informacji w czasie rzeczywistym 
o aktualnych warunkach podróżowania, pojawiających się 
zakłóceniach. Wykorzystanie źródeł informacji podróżni-
czej w czasie rzeczywistym (z ang. RTPI – real-time passenger 
information) jest bardzo popularne wśród użytkowników 
systemów TZ, a wśród wykorzystywanych źródeł RTPI do-
minującą pozycję zajmują elektroniczne tablice przystan-
kowe oraz (wciąż w nieco mniejszym stopniu) aplikacje mo-
bilne [6]. Dostęp do dynamicznej informacji podróżniczej 
jest szczególnie pożądany w warunkach pojawiających się 
zakłóceń i zaburzeń ruchu TZ – jak zauważa [7], szczegól-
nie przy progach oczekiwania powyżej 20 minut. W podej-
ściu symulacyjnym wykazano, że w sytuacji zakłóceń ruchu 
TZ dostęp do wiarygodnej informacji z systemu ITS o bie-
żących czasach odjazdu kursów (pojazdów) TZ ma znacznie 
bardziej pozytywny wpływ na doświadczenie podróżowania 
– mierzone tzw. ekwiwalentnym kosztem (uciążliwością) 
podróży – niż w warunkach normalnego funkcjonowania 
TZ [2]. Możliwość uzyskania wiarygodnej i dokładnej infor-
macji pasażerskiej (np. o bieżących czasach odjazdu) w wa-
runkach zakłócenia ruchu TZ upewnia pasażerów w podej-
mowanych wyborach i znacząco zmniejsza postrzeganą 
uciążliwość podróży. 

Jak opisano w dalszej części artykułu, w ostatnich latach 
następuje znaczący rozwój systemu informacji podróżniczej 
w sieci miejskiej komunikacji zbiorowej Krakowa, zwłasz-
cza w kontekście stopniowego rozszerzania systemu na in-
formację dynamiczną przekazywaną przez operatorów 
(prze woźników) z systemu nadzorowania ruchu TZ. 
Rozwią zanie to jest pożądane i korzystne z punktu widze-
nia pasażera TZ, który może dzięki temu uzyskać dostęp 
do źródeł informacji podróżniczej o tym, jakie są faktyczne 
(bieżące) warunki ruchu TZ oraz o ewentualnych zdarze-
niach powodujących zakłócenia – i w konsekwencji wyko-
rzystać je dla celów planowania swoich podróży. Jednakże 
użyteczność i przydatność obecnie przekazywanej informa-
cji podróżnym może być ograniczona i niewystarczająca, 
zwłaszcza w sytuacjach nagłych zdarzeń powodujących 
znaczne zakłócenia lub wstrzymania ruchu miejskiej TZ. 
W takich sytuacjach ważny jest nie tylko stopień dokład-
ności informacji, ale i treść (kategoria) informacji, tj. jej 
użyteczność dla pasażera w planowaniu podróży. Przykła-
dowo, treść informacji może nie być wystarczająca dla pod-
jęcia decyzji w sytuacji wzrastającej niepewności. Jest to o tyle 
istotne, że – jak już wspomniano – dostęp do wiarygodnej 
i przydatnej informacji podróżniczej jest wówczas szczegól-
nie istotny ze względu na minimalizację trudności w podró-
żowaniu systemem TZ, a długofalowo – minimalizację ry-
zyka negatywnego doświadczenia (postrzegania) systemu 
TZ przez pasażera.

Celem analizy przedstawionej w dalszej części artykułu 
jest zatem wskazanie wniosków i kierunków do przyszłego 

rozwijania systemu informacji pasażerskiej dostarczanej 
w czasie rzeczywistym („na żywo”) – tj. w kontekście tego, 
jaka informacja powinna być dostarczana podróżnym w sy-
tuacjach nagłych i nieplanowanych zdarzeń zatrzymania (lub 
znaczącego zakłócenia) ruchu komunikacji zbiorowej. Po 
przedstawieniu krótkiej charakterystyki obecnego systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie, dalsza 
treść artykułu składa się z dwóch zasadniczych części: 
w pierwszej przedstawiono wyniki analizy danych historycz-
nych dot. zarejestrowanych zakłóceń funkcjonowania komu-
nikacji tramwajowej Krakowa, a w drugiej części podsumo-
wano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
użytkowników miejskiej komunikacji zbiorowej Krakowa. 
Na ich bazie, w części podsumowującej, zebrano najważniej-
sze obserwacje i wnioski dla dalszego kształtowania systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w mieście.

Charakterystyka obecnego systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej w Krakowie
W momencie przeprowadzenia niniejszej analizy, tj. w I po-
łowie 2017 roku, systemem dynamicznej informacji pasażer-
skiej w Krakowie była objęta właściwie cała sieć komunikacji 
tramwajowej w mieście. Zasadniczym środkiem przekazywa-
nia dynamicznej informacji pasażerskiej są elektroniczne ta-
blice przystankowe, które są (wg stanu na marzec 2017 roku) 
dostępne i czynnie używane na 99% przystanków tramwajo-
wych w mieście. Tablice te wyświetlają informację nt. czasów 
pozostałych do odjazdu najbliższych kursów tramwajowych 
z danego (pojedynczego) przystanku. Czasy te są szacowa-
ne na podstawie informacji o bieżącym położeniu danego 
pojazdu tramwajowego w czasie rzeczywistym, pozyskanej 
z miejskiego systemu TTSS (tram traffic supervision system) oraz 
urządzeń do geolokalizacji pojazdów tramwajowych (tj. sys-
tem GPS) – wówczas są one wyświetlane na przystanku jako 
szacowany czas oczekiwania w formacie minutowym [mm]. 
W przypadkach, gdy chwilowo niemożliwe jest pozyskanie 
informacji o bieżącej pozycji pojazdu, wówczas podawany 
jest czas odjazdu z przystanku wg przyjętego rozkładu jaz-
dy – wyświetlany dla odróżnienia w formacie [gg]:[mm]. 
Oprócz elektronicznych tablic działających na poziomie po-
jedynczego przystanku dostępne są także elektroniczne ta-

Rys. 1. Przykład elektronicznej tablicy przystankowej – system dynamicznej informacji pasa-
żerskiej wdrożony w sieci tramwajowej Krakowa
Źródło: mpk.krakow.pl
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blice operujące na poziomie całego węzła przesiadkowego, tj. 
podające informacje o kursach tramwajowych ze wszystkich 
przystanków w obrębie danego węzła – tablice takie są zlo-
kalizowane na kilkunastu większych zespołach przystanko-
wych w centrum Krakowa (np. Dworzec Główny Zachód, 
Rondo Mogilskie, Dworzec Główny Tunel). Niestety, możli-
wość dostarczania dynamicznej informacji pasażerskiej o cza-
sach odjazdu ograniczona jest tylko do systemu komunikacji 
tramwajowej; na chwilę obecną większość taboru autobuso-
wego w Krakowie nie jest jeszcze wyposażona w urządzenia 
GPS czy AVL, czy też system analogiczny do TTSS, które 
pozwoliłyby na dostarczanie informacji o bieżącym położe-
niu pojazdów i czasach odjazdów z kolejnych przystanków 
autobusowych.

Oprócz elektronicznych tablic przystankowych w ostat-
nich miesiącach na popularności zyskują kolejne środki in-
formacji podróżniczej, rozszerzone o dynamiczną informa-
cję pasażerską z systemu TTSS. Środki te w chwili przepro-
wadzenia niniejszej analizy były jeszcze niedostępne bądź 
wdrożone na bardzo ograniczoną skalę, jednak w ciągu 
ostatniego roku 2017 znacznie zyskały na popularności. 
Wśród nich są m.in. platforma internetowa TTSS Kraków 
z informacją w czasie rzeczywistym o odjazdach tramwajów 
z poszczególnych przystanków [11], a także stworzona na 
jej bazie aplikacja do śledzenia pojazdów tramwajowych 
„na żywo” w sieci transportowej Krakowa [14]. Ciekawym 
rozwiązaniem jest także platforma pt. „Kraków pod ręką” 
[10] ciesząca się coraz większą popularnością w wersji in-
ternetowej oraz mobilnej, która, oprócz informacji o bieżą-
cym położeniu i czasach odjazdów pojazdów tramwajo-
wych, dostarcza powiadomienia nt. zakłóceń w ruchu TZ 
udostępniane oficjalnie przez MPK Kraków oraz media 
społecznościowe [13].

W sytuacji pojawiających się nagłych, nieplanowanych za-
kłóceń w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej w Kra-
kowie system przekazuje podróżnym – za pomocą elektronicz-
nych tablic przystankowych – powiadomienie o zdarzeniu za-
kłócenia, które może zawierać następujące informacje o:

•	 lokalizacji zdarzenia (odcinek uliczny);
•	 wstrzymaniu ruchu tramwajowego na danym odcin-

ku ulicznym;
•	 wyznaczonej tymczasowej trasie objazdowej dla kur-

sów tramwajowych;
•	 w sytuacji, gdy zakłócenie dotyczy odcinka o wspól-

nie prowadzonym ruchu tramwajowym i autobuso-
wym – wstrzymaniu ruchu autobusowego i wyzna-
czonej trasie objazdowej dla autobusów;

•	 w pojedynczych przypadkach – przyczynie zakłóce-
nia oraz informację o wprowadzonej tymczasowo za-
stępczej komunikacji autobusowej.

Analogiczna informacja udostępniana jest obecnie przez 
powyżej opisane aplikacje internetowe i mobilne (np. 
„Kraków pod ręką”), gdzie dzięki powiadomieniom dostar-
czanym przez MPK Kraków pojawia się także podobna in-
formacja dot. zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji au-
tobusowej.

Analiza danych historycznych dot. zarejestrowanych zakłó-
ceń funkcjonowania komunikacji zbiorowej – na przykładzie 
sieci tramwajowej Krakowa
Do niniejszej analizy wykorzystano informacje pozyska-
ne od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
(ZIKiT), które zawierały dane dot. zarejestrowanych zda-
rzeń chwilowego i nagłego wstrzymania komunikacji w sie-
ci tramwajowej w Krakowa. Dane te pozyskano dla okresu 
około 6 miesięcy, od sierpnia 2015 roku do stycznia 2016. 
Rejestr zdarzeń zawiera informacje dot. daty zdarzenia, 
czasu odnotowania i zakończenia zdarzenia (wstrzymania 
ruchu), lokalizacji, przyczyny i przebiegu zakłócenia oraz 
numeru linii tramwajowej. Niestety, pozyskany rejestr da-
nych jest zasadniczo ograniczony do zdarzeń odnotowanych 
w systemie tramwajowym Krakowa – stąd też niemożliwe 
jest rozszerzenie poniższej analizy na zakłócenia zachodzące 
w miejskiej komunikacji autobusowej w Krakowie. 

Na podstawie tych danych możliwe będzie określenie 
podstawowych charakterystyk związanych z chwilowymi, 
nagłymi zakłóceniami powodującymi nieplanowane wstrzy-
manie komunikacji tramwajowej w Krakowie. W kon  tekście 
poniższej analizy zostaną wykorzystane następujące infor-
macje:

•	 przyczyna (kategoria) zakłócenia;
•	 data i miejsce zakłócenia (tj. lokalizacja w sieci tram-

wajowej);
•	 czas trwania zakłócenia – który jest tutaj określony 

jako czas od momentu odnotowania zdarzenia w ba-
zie danych do momentu przywrócenia ruchu tram-
wajowego (service suspension time); z tego względu czas 
ten może nie uwzględniać dodatkowego czasu po-
trzebnego na przywrócenie w pełni normalnych wa-
runków funkcjonowania komunikacji tramwajowej 
(service recovery time).

W rejestrze zostały uwzględnione wszystkie zdarzenia, 
które zostały odnotowane (zarejestrowane) przez operatora 
(ZIKiT) w sieci tramwajowej Krakowa w danym interwale 
czasu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wykaz ten 
pomija potencjalnie istotną liczbę zdarzeń, które nie są 
zgłaszane do operatora – lub są na tyle krótkotrwałe, że 
przyczyna zakłócenia zostaje usunięta, zanim zgłoszenie zo-
stanie przesłane do operatora. Rzeczywista liczba zdarzeń 
powodujących wstrzymanie komunikacji tramwajowej 
może być istotnie wyższa niż wartości, które (na podstawie 
udostępnionych danych) podano poniżej. Jak pokazują co-
dzienne obserwacje i zgłoszenia np. na portalach społeczno-
ściowych [13], tego rodzaju niezarejestrowane zakłócenia 
pojawiają się cyklicznie w codziennym funkcjonowaniu sys-
temu, a w niektórych miejscach dochodzi do nich wręcz 
rutynowo – przykładowo na odcinkach ulicznych, na któ-
rych ruch tramwajów jest notorycznie blokowany przez 
nieprawidłowo zaparkowane pojazdy (np. ulica Długa – 
gdzie problem ten może powtarzać się kilkukrotnie w cią-
gu dnia).

Przekazany rejestr zawierał łączną liczbą 577 zdarzeń 
odnotowanych w okresie od 1 sierpnia 2015 do 23 stycznia  
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2016 roku – co oznacza, że w każdym miesiącu notuje się 
średnio niespełna 100 zdarzeń powodujących czasowe i na-
głe wstrzymanie ruchu w części sieci tramwajowej 
Krakowa. Zestawienie szczegółowych wyników pokazuje, 
że rozkład czasowy tych zdarzeń jest stosunkowo stały – 
tj. zarówno pod kątem rozkładu miesięcznego (tabela 1), 
jak i rozkładu w dobie (tabela 1) liczba zdarzeń cechuje się 
dość niską zmiennością w czasie. W przypadku rozkładu 
miesięcznego można jedynie zwrócić uwagę, że liczba 
zdarzeń była nieznacznie niższa w okresie wakacyjnym 
(sierpień 2015 roku), co może być powiązane z mniejszym 
natężeniem ruchu w sieci tramwajowej. Dodatkowo dane 
te sugerują, że liczba zdarzeń może być nieco wyższa 
w okresie zimowym (grudzień, styczeń) – jednakże tego 
stwierdzenia nie można jednoznacznie udowodnić ze 
względu na ograniczoną pulę danych pozyskaną dla stycz-
nia 2016 roku; w (tabeli 2) dokonano uproszczonego 
oszacowania liczby zdarzeń w skali 31 dni w całym mie-
siącu na podstawie danych zawartych do 23 stycznia. 
W kontekście horyzontu dobowego uwagę zwraca stały 
rozkład liczby zdarzeń w porze dziennej – liczba odnoto-
wanych zdarzeń jest bardzo zbliżona w kolejnych interwa-
łach 3-godzinnych od godz. 6:00 do godz. 18:00, a dla 
danego interwału udział wynosi 18–20% całkowitej licz-
by zdarzeń w całej dobie. W pozostałych okresach liczba 
zdarzeń jest wyraźnie niższa, chociaż można zauważyć, że 
w godz. 0:00–6:00 notuje się prawie 10% wszystkich 
zdarzeń – pomimo w zasadzie „wygaszonego” ruchu 
tramwajowego o tej porze.

W dalszej części dokonano analizy pod kątem przyczyn 
(tabela 3) oraz lokalizacji (tabela 4) odnotowanych zdarzeń 
w sieci tramwajowej Krakowa. W kontekście przyczyn 
można zauważyć za to wyraźną dominację kilku kategorii 
zdarzeń, które notorycznie prowadzą do czasowego (nagłe-
go) wstrzymywania ruchu tramwajowego w Krakowie:

•	 awarie sieci tramwajowej – tj. awaria taboru tramwa-
jowego, wykolejenie tramwaju, uszkodzenie trakcji 
lub torowiska tramwajowego, brak zasilania elek-
trycznego;

•	 pojazdy blokujące torowisko – tj. nieprawidłowo zapar-
kowane, zatrzymane pojazdy uniemożliwiające prze-
jazd tramwaju;

•	 wypadki i kolizje drogowe – tj. wypadki i kolizje 
z udziałem innych uczestników ruchu (pojazdy dro-
gowe, niekiedy także piesi i rowerzyści);

•	 zdarzenia wymuszające interwencję służb ratunko-
wych – tj. interwencje służb ratunkowych (ze wzglę-
du na zasłabnięcie pasażera, konieczność udzielenia 
pierwszej pomocy), ale także i służb mundurowych 
(agresywne zachowanie, pobicie itd.).

Dane zestawione w tabeli 3 wskazują na dominujący 
charakter przede wszystkim dwóch pierwszych kategorii 
zdarzeń – awarie pojawiające się w sieci tramwajowej, a tak-
że pojazdy samochodowe blokujące ruch tramwajów – 
które powodują łącznie prawie 75% wszystkich (odnoto-
wanych) przypadków zatrzymania komunikacji tramwa-
jowej w Krakowie.

Pozostałe przyczyny, niewymienione w tabeli 3, stano-
wią niecałe 10% wszystkich odnotowanych zdarzeń. Warto 
podkreślić, że wśród nich zawarte są zdarzenia o charakte-
rze sezonowym, które są krótkotrwale nasilone w czasie, 
zarówno w skali miesiąca (np. wybrzuszenie torowiska 
tramwajowego – występujące „cyklicznie” w sezonie let-
nim), jak i w skali pojedynczych dni (np. zalanie lub podto-
pienie torowiska – spowodowane wysokimi opadami at-
mosferycznymi). Zdarzenia te, choć są sporadyczne i nie-
zbyt liczne na tle wszystkich odnotowanych przypadków, 
powodują zakłócenia w sieci na większą skalę i trwają wy-
raźnie dłużej – a przywrócenie po nich normalnych warun-
ków ruchu tramwajowego może zajmować znacznie więcej 
czasu.

Lokalizacja zdarzeń (tabela 4) w sieci tramwajowej 
Krakowa jest bardziej zróżnicowana, chociaż można wyróż-
nić charakterystyczne punkty (odcinki) w sieci, w których 
natężenie tych zdarzeń jest wyraźnie wysokie – na 7 odcin-
kach ulicznych notuje się łącznie 40% wszystkich zdarzeń 
powodujących czasowe i nagłe wstrzymanie ruchu tramwa-
jowego. Co ciekawe, zestawienie wyników wskazuje, że 
liczba tych zdarzeń niekoniecznie jest zawsze powiązana 
z natężeniem ruchu tramwajowego: dla pozyskanych da-
nych największą liczbę zdarzeń odnotowano na ulicach 
Długiej oraz Rakowickiej – 20% wszystkich zdarzeń 
w okresie analizy. Wzdłuż ulic Długiej i Rakowickiej ruch 
tramwajowy jest prowadzony po pasie ruchu wspólnym z ru-
chem samochodowym, a tak duża liczba zdarzeń wynika 

Rozkład miesięczny odnotowanych zdarzeń czasowego (nagłego) 
wstrzymania ruchu tramwajowego w Krakowie

Miesiąc Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016)

Udział  
(w całej próbie) [%]

sierpień 2015 82 15

wrzesień 2015 91 16

październik 2015 108 19

listopad 2015 93 16

grudzień 2015 106 19

styczeń 2016
do 23 I (dane): 85 15

* w skali miesiąca: 114 n/d

*  udostępnione dane przez ZIKiT zawierały rejestr zdarzeń odnotowanych do dnia 23 stycznia 2016 r. 
włącznie – wartość ekstrapolowana w skali całego miesiąca

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Rozkład dobowy odnotowanych zdarzeń czasowego (nagłego) 
 wstrzymania ruchu tramwajowego w Krakowie

Przedział godzinowy Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

0:00 – 6:00 52 9

6:00 – 9:00 106 18

9:00 – 12:00 118 20

12:00 – 15:00 116 20

15:00 – 18:00 108 19

18:00 – 21:00 59 10

21:00 – 24:00 18 3

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków
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z jednej dominującej i notorycznej przyczyny, jaką są nie-
prawidłowo parkujące i zatrzymujące się pojazdy – pomi-
mo faktu, że na tych odcinkach, zlokalizowanych w śród-
mieściu Krakowa, ruch tramwajowy jest stosunkowo niski 
w skali Krakowa (3–6 kursów tramwajowych w kierunku 
w godzinie szczytu), a ich znaczenie dla ruchu samochodo-
wego jest również dość niewielkie. Aż 93% zarejestrowa-
nych zdarzeń zatrzymania ruchu tramwajowego na ulicy 
Długiej spowodowane jest pojazdami blokującymi możli-
wość przejazdu pojazdów tramwajowych.

Dopiero na kolejnych „miejscach” na liście lokalizacji 
o wysokim udziale liczby zdarzeń znajdują się odcinki 
o wysokim natężeniu ruchu tramwajowego, które także 
wykazują pewną charakterystyczną korelację z przyczyna-
mi zdarzeń:

•	 ulice Starowiślna i Dajwór – ulice śródmiejskie, gdzie 
ruch tramwajowy jest prowadzony wspólnie z ru-
chem kołowym; zdarzenia powodowane przez nie-
prawidłowo zaparkowane pojazdy (61%) oraz awarie 
sieci tramwajowej (26%);

•	 aleje: Pokoju, Wielicka, Jana Pawła II – drogi poza 
ścisłym śródmieściem Krakowa o szerszym przekroju 
poprzecznym, gdzie ruch tramwajowy jest prowadzo-
ny po wydzielonym torowisku tramwajowym (poza 
pojedynczymi punktami przecinania się z ruchem 
drogowym); zdarzenia powodowane głównie przez 
awarie sieci tramwajowej.

Analiza wyników pod kątem czasu trwania zakłócenia 
wskazuje za to, że zdarzenia powodujące czasowe i nagłe 
wstrzymanie komunikacji tramwajowej są stosunkowo 
krótkotrwałe: przyjmując okres trwania zdarzenia wg zapi-
sów w rejestrze zdarzeń ZIKiT okazuje się, że dla prawie 

połowy odnotowanych zdarzeń czas trwania zakłócenia wy-
nosi do 15 minut; tylko nieco ponad 20% zdarzeń trwa 
dłużej niż 30 minut. Zdarzenia długoterminowe, trwające 
dłużej niż 60 minut, są sporadyczne i stanowią około 6% 
wszystkich odnotowanych zdarzeń. Wyniki empiryczne 
wskazują zatem, że czas trwania większości zdarzeń wstrzy-
mania ruchu tramwajowego zazwyczaj oscyluje w przedzia-
le od 10 do 30 minut – po tym czasie następuje przywróce-
nie normalnych warunków ruchu tramwajowego na danym 
odcinku. Okres ten jednakże nie uwzględnia dodatkowego 
czasu, jaki może być potrzebny na całkowite zniwelowanie 
efektów zakłócenia w całej sieci tramwajowej (czyli np. 
przekierowania wszystkich kursów tramwajowych z tras 
objazdowych); niestety oszacowanie tej wartości nie jest 
możliwe na podstawie pozyskanych danych.

Badania ankietowe dotyczące wpływu zakłóceń na decyzje 
podjęte przez pasażerów miejskiego transportu zbiorowego 
w Krakowie
W dalszej części przedstawiono wyniki z badań ankieto-
wych, przeprowadzonych wśród pasażerów miejskiego sys-
temu TZ w Krakowie. Badania zostały przeprowadzone 
w dwóch zasadniczych turach – tj. I tura badania przypadła 
na maj i czerwiec 2017 roku, a II tura na wrzesień 2017. 
Zasadniczą część badania stanowiła ankieta przystanko-
wa, której celem była – dla możliwie reprezentatywnej 
próby użytkowników miejskiego systemu TZ w Krakowie 
– obserwacja i analiza wpływu zdarzeń zakłócenia (na-
głego) wstrzymania funkcjonowania miejskiego systemu 
TZ na doświadczenie i zachowania podróżnicze pasażera, 
a także ukazanie wyników w kontekście preferencji dalsze-
go rozwoju systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 
w Krakowie.

Ankietę przeprowadzono w formie elektronicznej za po-
mocą przenośnych urządzeń (tabletów), a została ona opra-
cowana za pomocą oprogramowania QuestionPro (wersja 
programu do celów naukowych) [12]. Pytania zawarte 
w ankiecie miały formę zarówno pytań preferencji ujawnio-
nych (stated-preference), jak i zachowań deklarowanych (reve-
aled-preference), a zawartość kwestionariusza ankiety można 
podzielić na trzy ogólne części:

Główne przyczyny czasowego (nagłego) wstrzymania 
 ruchu tramwajowego w Krakowie

Przyczyny wywołujące zakłócenia Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

awarie sieci tramwajowej 287 50

pojazdy blokujące torowisko 137 24

wypadki i kolizje drogowe 48 8

zdarzenia wymuszające interwencje 
służb ratunkowych 43 8

Pozostałe 62 10

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Tabela 3

Tabela 4

Główne lokalizacje czasowego (nagłego) wstrzymania  
ruchu tramwajowego w Krakowie

Lokalizacja zdarzenia
(odcinek uliczny)

Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

Długa 69 12

Rakowicka 42 7

Starowiślna, Dajwór 38 7

Pokoju 32 6

Jana Pawła II 32 6

Wielicka 23 4

Pozostałe 338 60

Rys. 2. Czas trwania odnotowanych zdarzeń nagłego wstrzymania ruchu tramwajowego  
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków
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•	 1. Część ankiety (preferencje ujawnione), która za-
wierała pytania dot. dotychczasowego doświadczenia 
zdarzeń zakłócenia (nagłego wstrzymania) funkcjo-
nowania miejskiego systemu TZ w Krakowie, podję-
tych wówczas decyzji, wykorzystanych źródeł infor-
macji podróżniczej – a także długofalowej zmiany 
strategii podróżowania.

•	 2. Część ankiety (preferencje deklarowane), w której 
pytano podróżnych o maksymalny czas oczekiwania 
akceptowany przez nich w przypadku, gdyby mieli 
informację nt. szacunkowego czasu pozostałego do 
zakończenia zakłócenia (wstrzymania) ruchu TZ – 
a także dalszą (późniejszą) decyzję podróżniczą; pyta-
nie to odnosiło się do długości (czasu) typowej podró-
ży w sieci TZ w dwóch hipotetycznych sytuacjach tj. 
dla podróży terminowej – gdy podróżny musi dotrzeć 
do celu na określony czas, oraz dla podróży nietermi-
nowej – gdy podróżny nie jest ograniczony określo-
nym czasem przybycia do celu.

•	 3. Część ankiety, która zawierała pytania dot. oceny 
aktualnie funkcjonującego systemu dynamicznej in-
formacji podróżniczej w Krakowie (tj. informacji 
w czasie rzeczywistym, która jest obecnie dostępna 
tylko dla komunikacji tramwajowej), a także pożąda-
nej przez nich w przyszłości informacji w obliczu zda-
rzeń zakłócenia i wstrzymania ruchu TZ w Krakowie.

Ankiety były wykonywane na przystankach autobuso-
wych i tramwajowych zlokalizowanych w centrum 
Krakowa, wzdłuż tzw. I obwodnicy miasta. Ankieta zawie-
rała łącznie 15 pytań, a średni czas jej wypełnienia nie prze-
kraczał 3–4 minut. Łącznie w trakcie badania zebrano oko-
ło ważnych 470 ankiet (odpowiedzi), w tym 446 kwestio-
nariuszy wypełnionych w całości – z których najważniejsze 
wnioski przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. 

Wnioski z grup (dyskusji) fokusowych
Przed przystąpieniem do fazy zasadniczej badania ankie-
towego przeprowadzono najpierw fazę wstępną badania, 
w ramach której przeprowadzono dyskusje w formie grup 
fokusowych oraz wykonano pilotażowe ankiety przystan-
kowe – miało to na celu usprawnienie formy badania ankie-
towego, tak aby było ono zrozumiałe i czytelne dla respon-
dentów. Dyskusje w formie grup fokusowych przeprowa-
dzono w grupach liczących 4–8 uczestników (czas trwania 
badania około 60 minut), którymi byli studenci oraz osoby 
pracujące podróżujące na co dzień z wykorzystaniem ko-
munikacji zbiorowej w Krakowie – a więc osoby dobrze 
zaznajomione z miejskim systemem TZ. 

Oprócz wniosków do usprawnienia badania ankietowego 
dyskusje grupowe dostarczyły istotnych i cennych obser-
wacji dla analizy wpływu zakłóceń ruchu TZ na zachowa-
nia pasażerów. Wskazują one, że dyskutanci doświadczają 
cyklicznych zakłóceń związanych z nagłym wstrzymaniem 
ruchu TZ w swoich podróżach na terenie Krakowa, a ich 
wynikowe decyzje (wybory) podróżnicze formułowane w od-
powiedzi na te zakłócenia mogą zależeć od wielu czynni-

ków – w tym: indywidualnych preferencji (i przyzwycza-
jeń), znajomości systemu TZ, możliwości wyboru alterna-
tywnych połączeń, a także dostępności źródeł informacji 
podróżniczej. Jedną z ważnych obserwacji jest subiektyw-
ność postrzegania występujących zakłóceń funkcjonowania 
systemu TZ – przykładowo fakt, że u istotnej części po-
dróżnych dominuje przeświadczenie, że zdarzenia wstrzy-
mania ruchu TZ trwają z reguły od 1 do nawet 3 godzin. 
Powiązane to może być z efektem niepewności i pewnego 
rodzaju „rozczarowania”, jakiego podróżni doświadczają 
w sytuacji, gdy ruch TZ ulega wstrzymaniu, a wobec braku 
informacji o zakłóceniu oczekują jeszcze przez długi czas na 
danym przystanku. 

W kontekście wynikowych wyborów podejmowanych 
po zauważeniu zakłócenia (wstrzymania) ruchu TZ zwraca 
uwagę fakt, iż wśród podróżnych dominuje tendencja do 
wyboru alternatywnego połączenia w sieci TZ – a także do 
pozostania na tym samym przystanku w oczekiwaniu na 
przywrócenie normalnych warunków kursowania pojaz-
dów. Poza tym możliwości (wybory) podróżnych są bardziej 
ograniczone w trakcie podróży i stąd też niższa jest skłon-
ność do wyboru innych środków podróży (np. komunikacji 
indywidualnej) niż np. przed rozpoczęciem podróży; pe-
wien wyjątek stanowi tutaj jedynie popularność alternaty-
wy w postaci wypożyczenia roweru miejskiego, obserwo-
wana wśród młodszych użytkowników. 

Kluczowym czynnikiem determinującym wybory w ob-
liczu zakłóceń normalnego funkcjonowania TZ jest dostęp-
ność wiarygodnej i aktualnej informacji podróżniczej. Pod 
tym względem uczestnicy grup fokusowych mają dość po-
zytywne postrzeganie systemu dynamicznej informacji pa-
sażerskiej, która jest obecnie dostępna w sieci tramwajowej 
Krakowa – aczkolwiek zauważają ograniczenia związane ze 
stopniem jej wiarygodności i użyteczności w sytuacjach za-
kłóceń TZ. Szczególnie zauważany jest wówczas niedobór 
dokładnej informacji dot. czasu zakończenia zakłócenia, 
dokładnego czasu przyjazdu najbliższego kursu linii TZ. 
Pewnym mankamentem jest także fakt, iż elektroniczne 
tablice przystankowe dostarczają ogólnej informacji 
o wstrzymaniu ruchu na danym odcinku – ale nie o tym, 
które linie (połączenia) TZ są przez to objęte zmianami 
w kursowaniu (funkcjonowaniu). Wreszcie warto także 
zwrócić uwagę, że wśród pomysłów (postulowanych przez 
dyskutantów) na dalsze usprawnienie systemu informacji 
wysoką popularnością cieszyłaby się możliwość otrzymania 
informacji w formie „spersonalizowanej” dla swojej (np. ty-
powej) podróży źródło-cel – która byłaby uzupełniana na 
bieżąco o uproszczone, ale dokładne (aktualizowane) alerty 
dot. obecnego statusu połączeń na swojej trasie podróży. 

Ostatnim, ale bardzo istotnym aspektem jest wyraźnie 
dostrzegalny brak informacji o czasach odjazdu kursów au-
tobusowych na przystankach w Krakowie. Zdecydowana 
większość dyskutantów podkreśla konieczność włączenia 
sieci komunikacji autobusowej do systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej, dzięki czemu możliwe będzie rozsze-
rzenie systemu informacji podróżniczej na cały system 
miejskiej TZ.
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Wyniki badania ankietowego
Wyniki zebrane z badań ankietowych na przystankach 
potwierdzają, że znaczna część podróżnych doświadczy-
ła w pewnym stopniu zakłóceń związanych z czasowym 
i nagłym wstrzymaniem ruchu TZ w Krakowie. Spośród 
wszystkich ankietowanych 68% podróżnych przynajmniej 
raz doświadczyła tego typu zdarzenia w swoich podróżach 
– a 23% podróżnym przydarza się to stosunkowo często, tj. 
przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku gdy podróż-
ni są pytani o to, kiedy ostatnio doświadczyli zakłócenia 
w swoich podróżach systemem TZ w Krakowie, wyniki po-
kazują, że dla około 41% ankietowanych zdarzyło się ono 
w ostatnich dniach (tj. w tygodniu badania lub w tygo-
dniu poprzedzającym badanie ankietowe) (tabela 5). Może 
to świadczyć o potencjalnie istotnej skali zjawiska (oraz 
jego powtarzalności), zwłaszcza gdy uwzględniony zostanie 
fakt, że aż 92% ankietowanych to regularni użytkownicy 
systemu – tj. osoby korzystające z systemu TZ średnio 5–7 
dni w tygodniu.

nicy częściej „doświadczani” przez zakłócenia TZ są bar-
dziej skłonni oczekiwać w dalszym ciągu na tym samym 
przystanku. W grupie osób, które deklarują częstość wy-
stępowania zakłóceń w swoich podróżach częściej niż 1 raz 
na tydzień, jest to około 45% podróżnych. W pozostałych 
grupach (których liczebność była jednak znacznie większa) 
zachowania te są zbieżne z wynikami dla ogółu ankietowa-
nych; niewielki jest także wzrost znaczenia innych decyzji, 
tj. wyboru środka komunikacji indywidualnej czy rezygna-
cji z podróży.

W dalszej części ankiety podróżni byli pytani o deklaro-
waną skłonność do akceptacji czasu oczekiwania w sytuacji 
zakłócenia (wstrzymania) ruchu na ich trasie podróży TZ 
– w sytuacji, gdy byliby poinformowani o pozostałym cza-
sie zakłócenia. Pytanie to odnosiło się do długości (czasu) 
ich typowej podróży wykonywanej systemem TZ – np. do 
pracy, szkoły, na zakupy itd. Podróżni byli pytani o dekla-
rację maksymalnego czasu oczekiwania, jaki byliby w sta-
nie zaakceptować w dwóch hipotetycznych sytuacjach – 
w zależności od konieczności (lub nie) dotarcia na określony 
czas do celu. Wyniki (rysunek 2) pokazują, że w przypadku 
podróży terminowej tendencja oczekiwania będzie wyraź-
nie niższa – około 80% ankietowanych byłaby niechętna 
czekać dłużej niż 10 minut, a prawdopodobieństwo oczeki-

Wyniki ankiet – deklarowany czas wystąpienia ostatniego zakłócenia 
(tj. nagłego wstrzymania) ruchu komunikacji zbiorowej w trakcie 

wykonywanych podróży TZ w Krakowie
Kiedy doświadczono ostatniego zakłócenia TZ Udział respondentów [%]

w tym tygodniu 17

w zeszłym tygodniu 24

w ostatnich kilku tygodniach 31

jeszcze dawniej 26

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Tabela 6

W kolejnej części analiza zachowań ujawnionych – tj. 
decyzji podjętych przez podróżnych w trakcie ostatniego 
zdarzenia zakłócenia ruchu TZ (tabela 6) – pokazuje, że 
znaczna część podróżnych (prawie 30%) zdecydowała się 
poczekać na przywrócenie normalnego funkcjonowania ru-
chu TZ na ich pierwotnej trasie podróży. Najwyższy jest za 
to udział podróżnych, którzy zdecydowali się jednak już 
wybrać alternatywne połączenie TZ – prawie 40%. Wysoki 
jest także odsetek osób, które w reakcji na zakłócenie ruchu 
TZ zdecydowały się przejść pieszo do celu podróży – odno-
towano 26% takich przypadków. Wyniki tej części ankiety 
odzwierciedlają zatem zachowania, które zdiagnozowano 
jako „dominujące” na etapie dyskusji grup fokusowych, 
i stanowią potwierdzenie ogólnej tendencji do podjęcia de-
cyzji (wyboru) podróżniczej „w obrębie” systemu komuni-
kacji zbiorowej – tj. przez ponad 2/3 respondentów (którzy 
czekają na tym samym przystanku lub wybierają inne połą-
czenie TZ). Ujawniono także znaczny odsetek osób, które 
(być może wobec braku rozsądnej alternatywy) decydują 
się na podróż pieszo. Prawdopodobieństwo podjęcia innych 
decyzji jest za to wyraźnie niższe: 4% ankietowanych de-
klaruje, że wybrało przejazd środkiem komunikacji indywi-
dualnej (samochód, taxi, Uber itd.), a 2% w ogóle zrezy-
gnowało z podróżowania. 

Gdy analizie poddana zostanie korelacja powyższych za-
chowań z częstością doświadczonych zakłóceń w podróżach 
TZ w Krakowie (tabela 6), można zauważyć, że użytkow-

Wyniki ankiet – decyzje podjęte w trakcie wystąpienia ostatniego 
zakłócenia (tj. nagłego wstrzymania) ruchu komunikacji zbiorowej 

w trakcie podróży w Krakowie

Wybór (decyzja) 
w wyniku wstrzy-
mania ruchu TZ

Udział responden-
tów [%]

Częstość występowania (doświadczania) 
zakłóceń w podróżach TZ w Krakowie [%]

> 1 raz na 
tydzień

ok. 1 raz na 
tydzień

< 1 raz na 
tydzień

dalsze oczekiwanie 
na przystanku 29 45 30 26

alternatywne 
połączenie TZ 39 26 39 41

przejście pieszo 
do celu 26 25 20 28

przejazd samocho-
dem, taxi (itp.) 4 2 8 4

rezygnacja z po-
dróży 2 2 3 1

Rys. 3. Deklarowane (przez respondentów) akceptowane czasy oczekiwania – w sytuacji, 
gdy byłaby dostępna informacja o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (tj. wzno-
wienia ruchu) TZ 
Źródło: opracowanie własne
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wania właściwie zanika dla progu czasowego dłuższego niż 
15 minut (mniej niż 1%). Dla porównania, w przypadku 
podróży nieterminowej akceptacja dodatkowego czasu 
oczekiwania jest wyraźnie większa – tylko 35% ankietowa-
nych akceptuje próg oczekiwania nie dłuższy niż 10 minut, 
kolejne 43% byłaby skłonna poczekać do 20 minut; praw-
dopodobieństwo oczekiwania zanika dopiero przy czasie 
zakłócenia dłuższym niż 30 minut (ok. 5%). 

W dalszej części ankiety podróżni byli pytani o ocenę 
obecnie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pa-
sażerskiej, dostępnej na przystankach tramwajowych w Kra-
kowie. Pytanie to odnosiło się do dwóch kryteriów, tj. wiary-
godności (dokładności) oraz użyteczności (przydatności) infor-
macji wg dotychczasowego doświadczenia i obserwacji 
podróżnych. Podróżni byli proszeni o ocenę tych kryteriów 
w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze. 
Wyniki sumaryczne (rys. 3) pokazują, że w ogólnym ujęciu 
system dynamicznej informacji pasażerskiej jest pozytywnie 
oceniany przez większość respondentów. Użyteczność infor-
macji jest wyżej (lepiej) ocenianym kryterium: aż ponad 90% 
respondentów przyznało ocenę bardzo dobrą (5) lub dobrą 
(4). Nieco niżej zostało ocenione kryterium wiarygodności in-
formacji: udział ocen bardzo dobry (5) lub dobry (4) wynosił 
ok. 75%, ale widać także pewien wzrost udziału ocen o stop-
niu średnim (3) – ok. 20% respondentów. Niemniej jednak 
nie zmienia to zasadniczo dobrego odbioru społecznego syste-
mu dynamicznej informacji pasażerskiej, jaki obecnie funk-
cjonuje w Krakowie: udział ocen jednoznacznie negatywnych, 
tj. w stopniu bardzo złym (1) lub złym (2), jest minimalny 
i nie wynosi więcej niż 5% wszystkich odpowiedzi.

tras podróży. Podróżni byli proszeni o ocenę każdej z tych 
kategorii w skali 1–5, gdzie: 1 – oznacza, że informacja 
byłaby im zdecydowanie niepotrzebna, a 5 – że informa-
cja ta byłaby zdecydowanie potrzebna. Zebrane wyniki 
(rys. 4) wskazują, że wśród podróżnych zdecydowanie do-
minuje preferencja (potrzeba) pozyskania informacji 
o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia, wyraźnie 
postulowana przez prawie 90% respondentów (oceny (5) 
i (4)), przy właściwie znikomym udziale odpowiedzi nega-
tywnych. Pozostałe dwie kategorie informacji również są 
oceniane jako pożądane przez podróżnych, ale już w wy-
raźnie niższym stopniu: informacja o przyczynie zakłóce-
nia oraz sugestia dot. alternatywnych tras podróży są po-
żądane przez ok. 50–60% respondentów. W obu tych 
kategoriach widocznie też wzrasta udział odpowiedzi 
obojętnych (ocena (3)) – odpowiednio 35% oraz 25%) – 
ale za to udział negatywnych wskazań (oceny (1) i (2)) 
pozostaje na stosunkowo niewielkim poziomie.

Rys.  4. Deklarowana (przez respondentów) ocena obecnego systemu informacji wyświetla-
nej na elektronicznych tablicach przystankowych w Krakowie. Ocena w skali 1–5, gdzie:  
1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze 
Źródło: opracowanie własne

Ostatnią zasadniczą część ankiety stanowiło pytanie 
dot. rozszerzenia w przyszłości systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej w Krakowie. Podróżni byli pytani 
o wskazanie, jaki rodzaj (kategorię) informacji podróżnej 
chcieliby móc uzyskać w trakcie pojawiających się zda-
rzeń zakłócenia i wstrzymania ruchu TZ za pośrednic-
twem elektronicznych tablic przystankowych, a także 
innych źródeł informacji dynamicznej. Ocena ta odnosiła 
się do trzech kategorii informacji, które na chwilę obecną 
nie są jeszcze dostępne w systemie (lub nie są zawsze 
możliwe do uzyskania) – tj. informacja dot. przyczyny 
zdarzenia zakłócenia, czasu pozostałego do zakończenia 
zakłócenia oraz sugestia dot. zalecanych alternatywnych 

Rys. 5. Pożądana (przez respondentów) informacja w sytuacji występujących zakłóceń  
w funkcjonowaniu TZ w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Wyniki przedstawionej powyżej analizy wskazują pewne 
cechy charakterystyczne rejestrowanych zdarzeń wstrzy-
mania ruchu tramwajowego w Krakowie. W skali całej 
sieci tramwajowej można zaobserwować pewną regular-
ność ich występowania w wymiarze czasowym. Dominuje 
za to wyraźnie kilka przyczyn powodujących wstrzyma-
nie ruchu tramwajowego – przede wszystkim awarie sieci 
tramwajowej oraz nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 
które odpowiadają łącznie za ok. 75% rejestrowanych 
zdarzeń. Charakterystyczna jest także zwiększona licz-
ba tych zdarzeń w pewnych punktach sieci tramwajo-
wej Krakowa, głównie w obszarze śródmieścia, a także 
korelacja pomiędzy dominującą przyczyną zdarzeń a ich 
lokalizacją. Co ważne, wyniki zgromadzone empirycznie 
wskazują, że ok. 50% rejestrowanych zdarzeń trwa krócej 
niż 15 minut, a tylko ok. 20% dłużej niż 30 minut – za-
tem duża liczba zdarzeń wstrzymania ruchu jest względ-
nie krótkotrwała 

Obserwacje z badania ankietowego ukazują regularne 
doświadczenie zdarzeń zaburzenia funkcjonowania 
i wstrzymania ruchu TZ wśród użytkowników krakow-
skiego systemu transportowego. W decyzjach podejmo-
wanych wówczas przez podróżnych dominuje tendencja 
do dalszego oczekiwania na danym przystanku lub wyboru  
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alternatywnego połączenia TZ, wskazana przez prawie 
70% respondentów; duży jest także udział osób decydują-
cych się przejść pieszo do celu podróży (ok. 25%). Wśród 
osób częściej doświadczających zakłóceń ruchu TZ jeszcze 
bardziej zwiększa się akceptacja dalszego oczekiwania na 
przystanku na przyjazd swojej linii autobusowej lub tram-
wajowej.

Na podstawie zgromadzonych obserwacji można za-
tem wysunąć następujące wnioski do kształtowania syste-
mu informacji podróżniczej w sytuacji nagłych zakłóceń 
ruchu TZ:

•	 W deklaracjach podróżnych dominuje przede wszyst-
kim postulat możliwości uzyskania informacji (wiary-
godnego szacunku) dot. czasu, jaki pozostał do za-
kończenia trwania zakłócenia (wstrzymania ruchu) 
TZ i przywrócenia normalnego funkcjonowania TZ. 
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w wielu przy-
padkach akceptowalny czas oczekiwania mógłby się 
pokryć z faktycznym czasem trwania zakłócenia: 
przykładowo, 30% zarejestrowanych zdarzeń trwało 
nie dłużej niż 10 minut – jest to próg oczekiwania, 
który byłby akceptowalny dla ok. 60% ankietowa-
nych dla podróży terminowej oraz prawie 90% an-
kietowanych dla podróży nieterminowej. Dodatkowo 
można wnioskować, że dostarczenie tego typu infor-
macji zmniejszy znacząco uciążliwość czasu oczeki-
wania i trudność związaną z niepewnością podróżo-
wania – w konsekwencji może się okazać, że skłonność 
do akceptacji czasu oczekiwania będzie wyższa niż 
wynika to z deklaracji pasażerów, zwłaszcza gdy za-
pewniony zostanie wysoki stopień wiarygodności po-
danej informacji.

•	 Wśród deklaracji pasażerów wysokie miejsce zajmuje 
tendencja do otrzymywania informacji w formie bar-
dziej spersonalizowanej i sugestywnej. W sytuacji po-
jawiających się zdarzeń zakłócenia (funkcjonowania) 
ruchu TZ pożądana byłaby informacja nt. sugerowa-
nych alternatywnych opcji podróży (tj. mówiąc kolo-
kwialnie, „którędy mam jechać”), która byłaby dla 
podróżnych bardziej pomocna niż tylko ograniczone 
powiadomienie o miejscu wystąpienia zakłócenia 
(„którędy nie mogę jechać”); a także alerty i powia-
domienia odnoszące się do ich typowej trasy podróży 
źródło-cel, synchronizowane w czasie rzeczywistym 
na smartfonie – bez konieczności manualnego spraw-
dzania bieżących warunków podróżowania.

•	 Kolejnym możliwym rozwiązaniem mogłoby być  
rozszerzenie systemu dynamicznej informacji pasa-
żerskiej o automatyczny algorytm detekcji możliwe-
go (pojawiającego się) zakłócenia m.in. na bazie da-
nych historycznych. Algorytm ten operowałby na 
danych o bieżącym położeniu pojazdów w sieci, a po 
wykryciu znacznego wydłużenia czasu przejazdu 
tramwaju na danym odcinku – automatycznie wy-
świetlałby odpowiednie powiadomienie (np. symbol 
gwiazdki) na elektronicznych tablicach na dalszych 
przystankach tej linii tramwajowej. Powiadomienie 

to wyświetlane byłoby do czasu zarejestrowania za-
kłócenia (lub jego usunięcia). Dzięki temu podróżni 
mogliby dostać zawczasu informację o potencjalnie 
pojawiającym się zaburzeniu w ruchu TZ – dodatko-
wo algorytm ten mógłby „wyłapać” znaczną liczbę 
zdarzeń nierejestrowanych, a powodujących utrud-
nienia w podróżowaniu.

Należy dodatkowo podkreślić, że w świetle badań ankie-
towych ocena obecnego systemu elektronicznych wyświetla-
czy przystankowych jest wyraźnie pozytywna, a popularność 
źródeł dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie co-
raz większa. Dalsze rozszerzenie dostarczanej informacji 
może zatem, stosunkowo niewielkim kosztem (nakładem) 
prac, długofalowo pozytywnie wpłynąć na pozytywne do-
świadczenie podróżowania i postrzeganie jakości systemu 
miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.
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