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1. slownik~

Dotacja – dopłata środków budżetowych gmin
Miejskiego Obszary Funkcjonalnego (MOF) do usług
mobilności świadczonych transportem publicznym;
Transport publiczny – publiczny transport zbiorowy
(PTZ) oraz objęty dotacją powszechnie na żądanie
(współdzielony, np. taxi);
Transport indywidualny – przeznaczony do prywatnego
użytkowania lub indywidualnego współdzielenia (np.
rower);
Transport miejski – systemowo ujęty całokształt
komponentów mobilności w obszarze MOF
ITmS – wspólna platforma Serwisu Mobilności
(MaaS/FaaS) i zarządzania ruchem (ITS, magistrale AV);
Pojazdy autonomiczne – mobilne automaty do
przewozu osób lub ładunków ( AV ) komunikujące się i
wzajemnie pozycjonowane między sobą (CAV);
Wykluczenie – osoby lub obszary o ograniczonym
ekonomicznie lub fizycznie dostępie do transportu
miejskiego (w tym beneficjenci opłat ulgowych)
Magistrale – część (docelowo 100%) podstawowego
układu dróg miejskich przeznaczona dla AV;
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3... tezy

1. Zmiany otoczenia systemowego transportu  i rozwój 
technologii były współistniejącymi czynnikami 
nadającymi kształt i formy mobilności w procesie 
historycznym.  

2. Obecny kształt i formy mobilności są technologicznie 
nie adekwatne  do wyzwań cywilizacyjnych  
(zrównoważony rozwój, energia, środowisko). 

3. Problemem jest nieefektywna, dysfunkcjonalna nisza 
pomiędzy wydajnymi i efektywnymi komponentami 
transportu zbiorowego a powszechnym, prywatnie 
posiadanym samochodem. 

4. Wartym uwagi w tym problemie scenariuszem (najbardziej prawdopodobnym) jest
upowszechnienie flot pojazdów autonomicznych współdzielonych na żądanie oraz
wsparcie mobilności i zarządzania ruchem zaawansowanymi instrumentami sztucznej
inteligencji.

5. Warunkiem jego skuteczności jest model biznesowy włączenia operatorów tych flot w 
struktury transportu publicznego. Wiąże się to z koniecznością zmiany instrumentów 
finansowych (dotacja do wykluczenia + użytkownik płaci) a rokuje  też szansę  na 
przezwyciężenie granicznych problemów w dotąd funkcjonującym otoczeniu 
systemowym.

6. W sytuacji jak wyżej, transport tramwajowy musi być silnym komponentem transportu 
publicznego - mieścić się w granicach finansowej opłacalności, funkcjonalnej 
efektywności oraz  w ramach zoptymalizowanego zintegrowanego modelu rozkładu 
jazdy  ze standardów współdzielenia.     
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4.… historia
– 1828  

– 1931  

– 2050 

???

otoczenie 
systemowe

transport miejski -
organizacja i biznes

technologia

urbanizacja + kapitał prywatny   -

globalizacja + eksternalizacja kosztów   -

środowisko + efektywność innowacji   -

koncesja- konsolidacja - franczyza  

regulacja – dotacja do PTZ (poj.km) 
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5..... diagnoza na 2020

 Suburbanizacja
 Kongestia motoryzacyjna
 Degradacja środowiska miejskiego
 Zagrożenie klimatyczne
 Wykluczenie komunikacyjne
 Wysoki udział dotacji w kosztach PTZ

jakość

koszt

podział modalny
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6.….. technologia

 energetyczna neutralność dla klimatu;
 autonomiczne środki transportu;
 sztuczna inteligencja;
 współdzielenie środków transportu.

CZTERY GŁÓWNE TENDENCJE W ROZWOJU TECHNOLOGII TRANSPORTU

AUTONOMICZNE POJAZDY 
WSPÓŁDZIELONE

SIEĆ 
INTELIGENTNA

ITmS CAV
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7.…...CAV

FLOTY AUTONOMICZNYCH 
POJAZDÓW WSPÓŁDZIELONYCH NA  

ŻĄDANIE (CAV, AMoD…)

SIEĆ 
INTELIGENTNA

ITmS

 wysoki koszt pojazdu;
 niski koszt eksploatacji;
 szybki okres amortyzacji;
 niska emisja;
 niskie zagrożenie 

wypadkowe;
 lepsze wykorzystanie 

przepustowości;
 zmniejszenie zajętości 

terenów.

1. Warto korzystać, nie warto mieć.
2. Konkurencyjnie wysoka dostępność
3. Wolny (!?) rynek operatorów CAV.
4. Wzrost pracy transportowej w sieci.
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8..…… potencjal~

 1 poj/12,8 gospodarstw domowych – 1 min oczekiwania
(AMoD, Singapur, 2019);

 wskaźnik wzrostu pracy transportowej w sieci drogowej:
- 1,06 dla AV napełnianego przy silnych komponentach PTZ

(częściowe przejęcie potoków)
- 1,96 dla AV indywidualnego przy braku wydajnych komponentów

PTZ (całkowite przejęcie potoków),
(Raport OECD, 2015);

 Koszt brutto w porównaniu z konwencjonalnym samochodem –
0,52 (USA) do 0,54 (Singapur);

 Zwolnienie 80% powierzchni postojowych

~
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9.….…. optymalizacja (modal split) 

Pieszo - MAX
Rower - MAX
PTZ - OPT
Samochód - MIN 

Pieszo - MAX
Rower - MAX
PTZ+AMoD - OPT
CAV (prywatny) - MIN 

Liczba podróży w 
dobie

Liczba pas.km w roku
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10..…….. instrumenty

Dotacja do pracy 
transportowej  PTZ  (poj.km) 

Dopłata za wykluczenie

Opłata za parkowanie
Opłata za 

ponadnormatywny wjazd 
do obszarów chronionych

Wolny dostęp do sieci 
drogowej

Opłata za korzystanie z 
magistrali  zależna od 

popytu

ITmS

Rozkład normatywny ruchu 
drogowego on-line w sieci 

buchananowskiej 
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11.………. sieci

Rozkład normatywny ruchu 
drogowego on-line w sieci 

buchanenowskiej 

Koncepcja układu komunikacyjnego

miasta Poznania z 1974 r. autorstwa

dr. inż. Zygmunta Nowaka.

Głównym elementem krystalizującym

strukturę funkcjonalno - przestrzenną

jest szybki transport szynowy

Magistrale - sIeć buchanenowska (optymalna
gęstość = maksymalna wydajność: około 30%
w stosunku do sieci przegęszczonej)
Rozkład normatywny – optymalizowany dla
macierzy O-D (ITmS)
CAV (Connected AV) - maksymalna gęstość
potoku – o min. 40% większa przepustowość.



INNOWACYJNY

TRAMWAJ 

12.….…… tramwaj w sieci (1)
 krystalizujący strukturę f-p;
 autonomiczne pociągi  (AV);   
 wysokie  częstości kursowe;
 kombinowane składy 

(przesiadki w ruchu);
 wysoka niezawodność trakcji, 

toru i pojazdu;
 płynny  ruch;
 wyciszenie;
 minimum rozjazdów w sieci;
 Inteligentne zarządzanie 

czasem 
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13...….……tramwaj w sieci
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WIZJA 2050

DZIĘKUJĘ 
ZA 
UWAGĘ
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