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PLANOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

W ASPEKCIE PUNKTUALNOŚCI I SYNCHRONIZACJI KURSÓW 

 

Publikacja ma na celu przedstawienie tematu planowania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem synchronizacji interwałowej i przesiadkowej kursów. Przedmiotowy problem omówiono na podstawie wyników badań 

punktualności odjazdów oraz synchronizacji wybranych linii komunikacji miejskiej w Krakowie. 

 

WSTĘP 

Tworzenie rozkładów jazdy, które mogą sprostać rosnącym wy-
maganiom użytkowników komunikacji miejskich jest kompromisem 
pomiędzy oczekiwaniem pasażerów, a możliwościami ekonomicz-
nymi miasta. Opracowanie odpowiedniej synchronizacji kursów ko-
munikacji miejskiej jest trudnym logistycznym zadaniem sprzyjają-
cym ograniczeniu kosztów. Dobrze wykonana synchronizacja kursów 
pozwala otrzymać optymalne rozwiązania rozkładu kursów. Problem 
dotyczy zarówno organizatorów jak i operatorów komunikacji miej-
skiej. W Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, będą-
cym jednym z największych operatorów komunikacyjnych w kraju, 
istnieją działy opracowania i koordynacji rozkładów, które w swojej 
pracy korzystają z komputerowego wspomagania projektowania [2]. 

W ramach niniejszego opracowania, w sierpniu 2016 roku prze-
prowadzono badania punktualności oraz synchronizacji wybranych 
środków komunikacyjnych komunikacji miejskiej w Krakowie. Bada-
nia składały się z pomiarów sprawdzających zgodność rzeczywistych 
czasów odjazdów z obowiązującymi rozkładami, oraz analizy syn-
chronizacji linii na wspólnych odcinkach tras, oraz na węzłach prze-
siadkowych. 

Przykład krakowskiej komunikacji miejskiej został wybrany z po-
wodu gęstej, stale rozwijającej się sieci komunikacyjnej. 

Dodatkowo w publikacji omówiony został proces tworzenia roz-
kładów jazdy od wstępnych projektów do gotowej informacji pasażer-
skiej. Wskazane są również inne czynniki mające wpływ na podnie-
sienie jakości przewozów. 

1. PROCES PROJEKTOWANIA ROZKŁADU JAZDY 

Prace nad budowaniem rozkładu jazdy powinny być poprze-
dzone badaniem ruchu na danym terenie oraz analizą wyników tych 
badań. Pozwala to na określenie popytu na usługi transportowe oraz 
poznanie oczekiwań klientów w dziedzinie transportu. Jest to ko-
nieczne, ponieważ transport miejski, nawet, jeśli jest dotowany z fun-
duszu miasta powinien dążyć do minimalizacji kosztów prowadzonej 
działalności, przy maksymalizacji oczekiwań pasażerów. 

Po analizie potrzeb oraz możliwości technicznych posiadanej in-
frastruktury należy zaprojektować dokładny przebieg trasy wraz z 
układem przystanków. Plan linii komunikacyjnych powinien spełniać 
wymagania pasażerów pod względem wskaźnika pokrycia komuni-
kacyjnego miasta. Szacuje się, że pasażer akceptuje dystans dojścia 
do przystanku w granicach 400-600 m tj. przy średnim czasie ok. 8-

12 minut. Przyjąć należy, że większy dystans nie jest dla pasażerów 
akceptowalny. Promień R=400m wyznacza nominalny obszar pokry-
cia komunikacyjnego wokół przystanku charakterystyczny dla cen-
trów miast, a promień R=600m to powiększony obszar pokrycia do-
puszczalny dla przedmieść i rejonów podmiejskich [3]. Ustalenie 
liczby przystanków oraz gęstości ich ułożenia warunkuje również ro-
dzaj linii, która może być zwykła lub przyspieszona. 

Zwykła linia zatrzymuje się na każdym przystanku na trasie. Li-
nia przyspieszona część z nich omija. Możliwy jest też podział linii na 
więcej rodzajów na przykład pośpieszne czy ekspresowe odpowied-
nio zmniejszając liczbę przystanków na trasie. 

W kolejności należy określić godziny funkcjonowania linii komu-
nikacyjnej podczas doby. Najczęściej dzienne linie miejskie kursują 
w godzinach 5-23. W tym okresie należy ustalić częstotliwość kur-
sów, mając na uwadze ich zmiany w ciągu dnia ze względu na 
szczyty komunikacyjne. W przypadku linii nocnych popyt nie jest tak 
duży jak w dzień, więc mogą one łączyć przebiegi wielu tras dzien-
nych zapewniając połączenia, ale z wydłużonym czasem dotarcia do 
celu. 

Należy również ustalić czy linia funkcjonować będzie we wszyst-
kie dni tygodnia czy będzie działać w ograniczonym zakresie np. tylko 
dni robocze lub tylko święta. W większości miast, rozkłady jazdy są 
odmienne w dni robocze, soboty oraz niedziele i święta, a okresy ob-
owiązywania dzielą się na zwykłe i wakacyjne, w których pewne linie 
są zawieszane, a inne kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Wy-
stępują również specjalne rozkłady jazdy obowiązujące w szczególne 
dni w roku np. 1 listopada. 

Kolejnym krokiem jest ustalenie czasu, jaki jest potrzebny na 
przebycie trasy przez dany środek transportu tj. autobus lub tramwaj 
wraz z określeniem czasu, który potrzebny jest na wymianę pasaże-
rów na przystankach. Obszary miejskie, w których częściej tworzą się 
kongestie ruchu powinny być badane pod kątem czasu przejazdów 
wielokrotnie podczas doby, z powodu zróżnicowania czasu przejaz-
dów ze względu na natężenie ruchu zarówno pasażerskiego,  jak 
i ulicznego. 

Po przeprowadzeniu pomiarów czasów przejazdu należy ustalić 
częstotliwości przejazdów dla poszczególnych linii i dni tygodnia. Ma-
jąc na celu jak najlepszą odpowiedź na popyt na usługi transportowe, 
częstotliwość ta nie powinna być stała w trakcie doby, a powinna się 
dynamicznie zmieniać podczas doby. I tak w godzinach szczytu ko-
munikacyjnego (rano, oraz popołudniu) częstotliwość kursowania po-
winna być wyższa niż podczas innych okresów dnia, gdzie zapotrze-
bowanie nie jest aż tak duże. Te tzw. strefy czasowe rozkładu jazdy 
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mogą być różne dla różnych linii nawet w te same dni tygodnia. Dzia-
łania omówione powyżej są dobrą praktyką pozwalającą na zarówno 
zwiększenie jakości przewozów, jak i oszczędności finansowe. 

W kolejnym etapie pojawia się kwestia synchronizacji linii. 
W przypadku kursowania wielu linii na tym samym odcinku należy 
dążyć do tego, aby godziny ich odjazdów były równomiernie rozło-
żone w ciągu godziny, co stanowi problem tzw. synchronizacji inter-
wałowej (liniowej). Aby to osiągnąć należy ustalić podstawową czę-
stotliwość, a potem przydzielać ją lub jej wielokrotność dla odpowied-
nich linii. Wybór częstotliwości związany jest też z wyborem taboru 
do obsługi linii. Podobny efekt można osiągnąć wprowadzając częst-
sze kursy mniejszymi pojazdami, lub kursy rzadsze odpowiednio 
większymi pojazdami. Dla pasażerów wygodniejsza jest pierwsza op-
cja, natomiast z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłaca się 
opcja z większymi pojazdami. Najtrudniejszym zadaniem w procesie 
tworzenia sieci komunikacyjnej jest synchronizacja linii zarówno na 
odcinkach liniowych, jak również takie ich ułożenie, aby uzyskać 
możliwość szybkiej przesiadki na węzłach przesiadkowych to jest 
efekt tzw. synchronizacji przesiadkowej (węzłowej). 

Kursy rozkładowe łączone są w bloki (brygady) stanowiące 
dzienne zadania dla pojazdów, w których wyróżnia się służby, czyli 
zadania dla kierujących pojazdami. W ramach projektowanych służb 
jest obowiązek prawny zapewnienia kierowcy przerwy socjalnej, 
która powinna obejmować 25-30 minut. Na ten czas pojazd jest wy-
łączony z ruchu, trzeba więc znaleźć rozwiązanie, by przerwa so-
cjalna nie wpływała na płynność kursowania linii. Najlepiej umiesz-
czać przerwy w momentach zmiany częstotliwości kursowania, na 
przykład po godzinach szczytu. Innym rozwiązaniem jest używanie 
podczas przerwy pojazdów z innej linii. Jeszcze jedną możliwością 
jest zmiana kierowcy na czas przerwy. 

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków procesu projekto-
wania, następuje ostateczne sprawdzenie i zatwierdzenie rozkładu 
jazdy, i w kolejności przekazanie rozkładów dla przewoźników, dys-
pozytorów oraz służb kontrolnych. Rozkłady przystankowe drukuje i 
rozmieszcza się na odpowiednich przystankach. Na końcu informa-
cja pasażerska o rozkładzie trafia na ewentualne ulotki oraz na strony 
internetowej w formie wygodnej do korzystania dla pasażerów. 

2. PROBLEMATYKA SYNCHRONIZACJI KURSÓW KO-
MUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Synchronizacje kursów w komunikacji można podzielić zasadni-
czo na dwa rodzaje: 
1. Synchronizacja interwałowa (liniowa) to synchronizacja pojazdów 

różnych linii kursujących na tych samych, wspólnych dla tych linii 
odcinkach tras.  

2. Synchronizacja przesiadkowa dotyczy synchronizacji linii komu-
nikacji miejskich na tzw. węzłach przesiadkowych, czyli punk-
tach, w których krzyżują się trasy dwóch lub więcej linii jadących 
w różnych kierunkach. 
W procesie synchronizacji kursów w komunikacji miejskiej, na-

leży mieć na uwadze szereg kwestii.  

2.1. Synchronizacja interwałowa 

Linie autobusowe 

Sytuacja, gdy wiele linii komunikacji miejskiej posiada wspólne 
odcinki trasy jest bardzo częsta. W przypadku autobusów ma to miej-
sce najczęściej w okolicach zajezdni, które znajdują się daleko od 
centrum miasta. Autobusy przejeżdżają wtedy część drogi po wspól-
nej trasie. 

 
Rys. 1. Podział rodzajów synchronizacji kursów (opracowanie wła-
sne) 

 
Zadaniem osoby odpowiedzialnej za synchronizację kursów jest 

wtedy takie ustawienie poszczególnych brygad (konkretnych pojaz-
dów na danej linii), aby opuszczały zajezdnie w odpowiednich odstę-
pach czasowych. Zapobiega to sytuacji, gdzie wiele pojazdów, jadą-
cych w małych odstępach czasowych nie miałoby możliwości doko-
nania płynnej wymiany pasażerów na przystankach z powodu ich za-
blokowania przez poprzedzający pojazd. 

Celem tej synchronizacji jest równomierny w czasie rozkład po-
jazdów na wspólnych odcinkach tras linii komunikacyjnych. 

Linie tramwajowe 

Problem jest dużo bardziej złożony w przypadku linii tramwajo-
wych. Występuje tu problem ograniczonej mobilności pojazdów szy-
nowych, które nie mają możliwości wyprzedzania się, oraz specyfika-
cja sieci trakcyjnej, która nie może być za bardzo obciążona na krót-
kim odcinku. Zbyt duże obciążenie mogłoby skutkować awarią sieci i 
brakiem napięcia na dużym obszarze, a więc paraliżem komunikacyj-
nym. 

Następnym aspektem w synchronizacji kursów w liniach tram-
wajowych jest ograniczona pojemność pętli, a także dostępność po-
szczególnych pętli dla określonego typu taboru. Dla przykładu na pę-
tli Bronowice Małe, zakupiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne S.A. w Krakowie najnowszy tabor marki PESA „Krako-
wiak”, może korzystać wyłącznie z dużej pętli. Wymaga to takiego 
ułożenia kursów, aby pojazdy tramwajowe nie blokowały się nawza-
jem. Należy również przewidzieć sytuacje awaryjne, w których to 
tramwaj na pętli musi oczekiwać na serwis naprawczy czasem nawet 
klika godzin. 

W procesie synchronizacji kursów, szczególnie na liniach tram-
wajowych (w autobusowych również, choć komunikacja autobusowa 
jest bardziej elastyczna) ważne jest by linie „większe” tzn. obsługu-
jące największe potoki pasażerskie i na które skierowany jest naj-
większy tabor zawsze jechały przed liniami pomocniczymi, które mają 
wspólny odcinek trasy z liniami głównymi. Pozwala to zmniejszyć za-
tłoczenie w mniejszych tramwajach, czyli zwiększyć komfort i jakość 
przewozu. 

2.2. Synchronizacja przesiadkowa 

Węzły przesiadkowe w centrum 

Węzły przesiadkowe w centrum są kluczowe dla poprawnego 
działania transportu miejskiego. Są to przystanki, na których odnoto-
wuje się największe wartości potoku wymiany pasażerów, oraz naj-
większe wartości popytu na usługi komunikacyjne. 

W centrum ruch komunikacji miejskiej jest na tyle duży, że naj-
częściej nie jest potrzebne przeprowadzanie synchronizacji. Wyjątek 
w przypadku komunikacji Krakowa może stanowić Rondo Mogilskie, 
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gdzie występuje synchronizacja linii nr 4 (Bronowice Małe <-> Wzgó-
rza Krzesławickie), czyli relacji wschód-zachód z linią nr 50 Kurdwa-
nów <-> Krowodrza Górka), czyli relacja północ-południe. Drugim wy-
jątkiem jest synchronizacja na pętli Dworzec Główny Wschód. Tam 
odpowiednia synchronizacja kursów jest niezbędna z powodu dużej 
liczby linii, które są obsługiwane przez tą pętlę i małej ilości dostęp-
nego miejsca na pętli. Pętla jest umiejscowiona w ścisłym centrum 
miasta pomiędzy dworcem autobusowym, a dworcem kolejowym. 
Brak odpowiedniej synchronizacji kursów mógłby spowodować kon-
gestię drogową w całej okolicy. 

Węzły przesiadkowe na pętlach tramwajowych 

Są to bardzo często punkty przesiadkowe z linii aglomeracyj-
nych na linie miejskie (rano), a później w godzinach powrotów z linii 
miejskich na aglomeracyjne. 

Szczególnie ważna jest synchronizacja kursów w godzinach 
wieczornych z powodu bardzo małej częstotliwości kursowania 
(bywa, że jest to nawet jeden kurs na 1,5 h). 

Odpowiednia synchronizacja tych kursów jest znacząca dla 
mieszkańców gmin sąsiadujących z Krakowem, którzy najczęściej 
podróżują liniami aglomeracyjnymi. Odpowiednia synchronizacja linii 
miejskich i aglomeracyjnych w znacznym stopniu skraca czas po-
dróży, a więc staje się ona motywatorem wyboru komunikacji publicz-
nej, a nie podróży prywatnym samochodem. Jest to ważny aspekt, 
ponieważ zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do miasta 
ma pozytywny skutek na płynność i prędkość ruchu samochodowego 
i tramwajowego. 

3. BADANIA PUNKTUALNOŚCI WYBRANYCH LINII 
TRAMWAJOWYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 

3.1. Warunki pomiaru 

Analiza synchronizacji linii tramwajowych została poprzedzona 
badaniami punktualności. Miały one na celu ustalenie w jakiem stop-
niu rzeczywiste czasy odjazdów zgadzają się z rozkładowymi. 

Jako przedmiot analizy wybrano linie tramwajowe. Wybór uza-
sadniony jest specyfiką transportu szynowego w mieście. Punktual-
ność odjazdów zależna jest w mniejszym stopniu od natężenia ruchu 
na drogach. Tramwaje nie mogą też się wymijać, więc ważna jest ich 
określona z góry kolejność na trasie linii. 

Badania zostały przeprowadzone w dni robocze między 
4.08.2016, a 18.08.2016. W tym okresie pojazdy komunikacji miej-
skiej poruszały się zgodnie z letnim rozkładem jazdy. 

Przystanki, na których prowadzono badania to: Rondo Czyżyń-
skie, Rondo Mogilskie oraz Dworzec Główny zaznaczone na rys. 2. 
Badania były przeprowadzane w dwóch godzinnych seriach, trzy razy 
w ciągu dnia. 

Linie, które były brane pod uwagę przy badaniu to numery: 2, 4, 
5, 9, 10, 19, 20, 50, 52. Linie, na które zwrócono szczególną uwagę 
to numer 4, 5 oraz 52. Wybrano te linie z uwagi na długi odcinek 
wspólnej trasy, a także, ponieważ punkty pomiarowe znajdują się w 
miejscach, w których wspólne odcinki tych tras rozpoczynają się lub 
kończą. 

Zbadano również synchronizację przesiadkową w obrębie ronda 
Mogilskiego, stanowiącego ważny węzeł komunikacyjny Krakowa. 

 
Rys. 2. Przebieg badanych linii (opracowanie własne) 

3.2. Globalny wynik punktualności 

Podczas trwania badań, zaobserwowano w sumie 674 odjazdy 
tramwajów z przystanków komunikacji miejskiej. 

Punktualnie odjechało 270 tramwajów. Odjazdy poza czasem 
rozkładowym zanotowano przy 404 przypadkach.  

 
Tab. 1. Podsumowanie pomiarów punktualności  

(opracowanie własne) 

SUMA punktualnie 270 40,1% 

SUMA niepunktualnie 404 59,9% 

 
Na wykresach oraz w tabelach przedstawiono ilościowy rozkład 

kursów ze względu na odnotowane opóźnienia. Opóźnienie 0 min jest 
równoważne z odjazdem zgodnie z rozkładem. 

 
Tab. 2. Ilościowy i procentowy rozkład kursów  

(opracowanie własne) 
Opóźnienie 
[min] 

Ilość kur-
sów 

Udział procen-
towy 

0 270 40,06% 

1 249 36,94% 

2 103 15,28% 

3 31 4,60% 

4 11 1,63% 

5 3 0,45% 

6 3 0,45% 

7 1 0,15% 

8 1 0,15% 

16 1 0,15% 

 

 
Rys. 3. Ilościowy rozkład kursów ze względu na opóźnienia (opraco-
wanie własne) 
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Tab. 3.Globalne dane statystyczne pomiarów  
(opracowanie własne) 

Średnie opóźnienie 00:00:58 

Odchylenie standardowe 00:01:14 

Maksymalne opóźnienie 00:16:00 

 
Badanie pokazało, że zdecydowana większość kursów odjeżdża 

z przystanków punktualnie lub z niedużym opóźnieniem (do dwóch 
minut). Tak niewielkie opóźnienia są zdaniem autorów dopuszczalne 
ze względu na nieprzewidywalność natężenia ruchu ulicznego, oraz 
zdarzenia losowe, takie jak awarie taboru lub wypadki. W takich przy-
padkach opóźnienia nie będą wynosiły do 2 minut. Maksymalne 
opóźnienie, jakie zanotowano podczas badania to 16 minut, co jest 
wynikiem niedopuszczalnym w komunikacji miejskiej, jednak takie 
zdarzenie miało miejsce tylko raz w całym badaniu, więc jest to sytu-
acja marginalna. 

3.3. Synchronizacja interwałowa 

Na osiach czasu przedstawiono synchronizację interwałową linii 
o numerach 4, 5 i 52 w wybranych węzłach, które zaczynają bądź 

kończą wspólne odcinki trasy  rys. 2. W tabeli 4 poniżej, zapisano 
średni interwał kursów oraz idealny interwał, który powstał przez po-
dzielenie badanego okna czasowego przez liczbę wszystkich zmie-
rzonych kursów na danym przystanku. 

 
Tab. 4. Dane statystyczne dla badanego okna czasowego  

(opracowanie własne) 

Liczba kursów 42 

Czas pomiaru 02:00:00 

Idealny interwał 00:02:51 

Średni interwał 00:02:56 

Różnica 00:00:04 

 
Idealna sytuacja, do której należy dążyć to równomierny rozkład 

kursów w danym oknie czasowym. Sytuacja ta miałaby miejsce 
gdyby interwał przejazdów linii byłby równy idealnemu. Zarówno 
mniejszy, jak i większy interwał powoduje, że rozkład w ciągu bada-
nego okna czasowego nie jest równomierny. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Rozkład liczby kursów ze względu na odchylenie od teore-
tycznego idealnego interwału (opracowanie własne) 

 
W badaniach potwierdzono, że idealny wynik dla rozkładu anali-

zowanych linii nie został osiągnięty. W większości przypadków jed-
nak moduł różnicy zmierzonego interwału oraz interwału idealnego 
nie przekracza 10 sekund, co można uznać za bardzo dobry wynik. 
Najgorszy wynik zanotowano na Rondzie Czyżyńskim w godzinach 
szczytu: 1,5 minuty różnicy między zmierzonym, a idealnym interwa-
łem. Dokładny rozkład ilościowy odchyleń od idealnego interwału po-
kazano na rys. 4. 

Warto zauważyć, iż zachowana jest zasada, że linie, które ob-
sługują większe potoki ruchu jeżdżą przed liniami, które obsługują 
mniejsze potoki.  

Na rysunku 5 przedstawiono zmierzone rzeczywiste czasy kur-
sów na przystanku Rondo Czyżyńskie, w odniesieniu do teoretycz-
nego idealnego rozkładu poniżej. 

3.4. Synchronizacja przesiadkowa 

Synchronizację przesiadkową zbadano w obrębie Ronda Mogil-
skiego – rys.6. Przecina się tam wiele linii tramwajowych i autobuso-
wych jadących w różnych kierunkach. W badaniu uwzględniono linie 
tramwajowe nr  5, 19 i 50, które jadą w kierunku tunelu do pętli Kro-
wodrza Górka (linia nr 19 kończy swój bieg wcześniej przy Dworcu 
Towarowym), oraz linie tramwajowe nr 4, 10 i 52, które jadą w kie-
runkach wschód-zachód z Nowej Huty w kierunku centrum miasta. 

 

 
Rys. 5. Rzeczywiste czasy kursów badanych linii 4, 5, 52 oraz przedstawienie teoretycznego idealnego rozkładu (opracowanie własne) 
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Rys. 6. Schemat komunikacyjny Ronda Mogilskiego [4] 

Tab. 5. Dane statystyczne dla badanego na przesiadkowość okna 
czasowego na kierunku Tunel – Lubicz (opracowanie własne) 

Średni czas oczekiwania na przesiadkę 00:02:22 

Odchylenie standardowe 00:01:39 

Maksymalny czas oczekiwania 00:07:00 

 
Tab. 6. Dane statystyczne dla badanego na przesiadkowość okna 

czasowego na kierunku Lubicz – Tunel (opracowanie własne) 

Średni czas oczekiwania na przesiadkę 00:02:31 

Odchylenie standardowe 00:01:27 

Maksymalny czas oczekiwania 00:05:00 

 
Na rysunku 7 pokazano, dla wybranego okna czasowego, rze-

czywiste czasy odjazdu pojazdów z przystanków na wybranym węźle 
przestankowym Rondo Mogilskie, odpowiednio w obydwu kierunkach 
relacji. 

W tabelach 5 i 6 zestawiono podstawowe dane statystyczne do-
tyczące czasu oczekiwania na przesiadkę pomiędzy liniami na wska-
zanym węźle przesiadkowym. 

Średni czas oczekiwania na przesiadkę (uwzględniając wszyst-
kie pomiary) waha się od 2:22 min do 04:06 min. Czas na przejście 
między odpowiednimi słupkami przystankowymi to od 1 do 2 minut. 
Umożliwia to bezproblemowe przejście pasażerów między słupkami, 
aby przesiąść się na dogodny dla nich kierunek.  

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy tramwaj relacji północ-połu-
dnie i tramwaj relacji wschód-zachód przyjeżdżają na swoje przy-
stanki w tym samym czasie. Uniemożliwia to przesiadki, ponieważ 

 

 
Rys. 7.Rzeczywiste czasy odjazdów pojazdów badanych linii ze względu na synchronizację przesiadkową (opracowanie własne) 
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czas przejścia między przystankami jest za długi. Maksymalny zmie-
rzony czas oczekiwania na przesiadkę to 12 minut.  

PODSUMOWANIE 

Aspekt synchronizacji kursów jest szczególnie ważny dla pod-
niesienia, jakości oferowanej usługi transportowej, należy, więc po-
dejmować działania optymalizacyjne w aspekcie zarówno synchroni-
zacji przesiadkowej, jak i interwałowej. Ma to korzystny wpływ na za-
dowolenie pasażerów i częstszy wybór oferowanej przez przedsię-
biorstwa komunikacyjne usługi transportowej w odniesieniu do korzy-
stania z transportu indywidualnego. 

Do realizacji prac optymalizacyjnych konieczne jest wyposaże-
nie biur planowania przewozów w instytucjach, które zarządzają 
transportem miejskim i operatorów komunikacji w nowoczesne, spe-
cjalistyczne oprogramowanie umożliwiające automatyczną synchro-
nizację i optymalizację kursów komunikacji miejskiej [2]. 

Wyniki badań pokazują, że punktualność odjazdów badanych 
kursów tramwajów można znacznie poprawić tylko modyfikując roz-
kłady jazdy. W dużej części tablicowe czasy przejazdów tramwajów 
są za krótkie w stosunku do rzeczywistych. Wg wyników przeprowa-
dzonych pomiarów odjazdy dokładne punktualne stanowią około 
40%, natomiast przy dopuszczalnym marginesie spóźnienia 1 minuta 
punktualne odjazdy stanowią  71% pomiarów, co można uznać za 
dobry wynik punktualności kursowania. Synchronizacja interwałowa 
na badanym węźle Czyżyńskim komunikacji tramwajowej Krakowa 
jest poprawna, a kursy rozłożone są równomiernie. Synchronizacja 
przesiadkowa w obrębie badanego Ronda Mogilskiego zadawala-
jąca, nie jest jednak pozbawiona błędów. Proponowana zmiana, 
która poprawiłaby poziom synchronizacji przesiadkowej, to zlikwido-
wanie sytuacji, gdzie dwa tramwaje jadące w innych kierunkach przy-
jeżdżają jednocześnie na swoje słupki przystankowe, co uniemożli-
wia realizację przesiadki pasażerów pomiędzy pojazdami różnych li-
nii. 

Należy pamiętać, iż każda zmiana rozkładu jazdy wymaga prze-
prowadzenia procesów synchronizacyjnych w celu optymalizacji 
oferty przewozowej. Dotyczy zwłaszcza zmian rozkładów na po-
czątku i końcu okresu wakacyjnego, jak i zmianach okazjonalnych 
rozkładu jazdy, jak np. Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się pod 
koniec lipca 2016 roku na terenie Aglomeracji Krakowskiej, kiedy to 
komunikacja miejska działa według zupełnie nowego rozkładu jazdy. 
Przy realizacji prac synchronizacyjnych kursów rozkładowych należy 
również wziąć pod uwagę wszystkie remonty i wyłączenia z ruchu ulic 
oraz torowisk. Powodują one zmiany w trasach linii, co ma wpływ na 
czasy przejazdów. Elastyczność, szybkość reakcji na nieoczekiwane 

zmiany w ruchu bądź zdarzenia losowe oraz odpowiednia skutecz-
ność działań podjętych w celu ich kompensacji, to wyznaczniki do-
brze funkcjonującej komunikacji miejskiej. Należy podejmować 
wszelkie działania zarówno na etapie projektowania sieci, jak i w co-
dziennej obsłudze komunikacyjnej, aby jakość przewozów stała na 
jak najwyższym poziomie. 
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City transit scheduling in the aspect of punctuality  
and synchronization of trips 

The work aims to discuss case of synchronization of trips 

in municipal transport. The paper contains descriptions of 

types of synchronization and their impact on quality in public 

transport which is very important aspect in mass transit sys-

tems nowadays. The authors chose Krakow town as the exam-

ple, which, together with neighboring municipalities creates 

metropolis with over one million residents. The paper contains 

also description of process of creating timetables. The im-

portant part of thesis is result of punctuality research which 

was made in Krakow. The paper besides punctuality contains 

results of synchronization research which was made for cho-

sen tram lines of Krakow municipal transit. 
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