
                                                                                                                                                                                      
 

 
 

                               
 
 
 
 

LXXVI Forum Dyskusyjne 
  

Sprawozdanie z LXXVI Forum Dyskusyjnego na temat komunikacji dotyczącego 

„Metod cyklicznego szacowania przewozów w transporcie  

pasażerskim organizowanym przez ZTM” 

 zorganizowanego przez  

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy  

oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej             

– Oddział w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 26 maja 2011 r. 

 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI                                                                                        
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ   
ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
ul. Czackiego 3/5 pok.206,  
00-043 Warszawa  



 LXXVI Forum Dyskusyjne odbyło się 26 maja 2011 roku w Warszawskim Domu 

Technika. W Forum, które prowadził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK  w 

Warszawie, uczestniczyło  ok. 30 osób. 

  Prezentacji tematu dokonał dr inż. Tomasz Dybicz, pracownik naukowy Politechniki 

Warszawskiej. 

 Na wstępie omówił stosowane metody szacowania potoków pasażerskich i wyniki 

tych działań w dwóch miastach (aglomeracjach) europejskich: w Londynie i Monachium oraz 

w 5 krajowych: Krakowie, Szczecinie, Białymstoku i Warszawie, a także w Trójmieście. 

 Ciekawym wzorcem może być aglomeracja monachijska (ok. 2,6 mln osób).                        

W transporcie miejskim w Monachium (miasto liczące ok. 1,4 mln mieszkańców) 

eksploatowane jest  metro posiadające 6 linii, oraz tramwaje (12 linii) i autobusy (66 linii). 

Właśnie tam większość danych o liczbie pasażerów jest gromadzona z wykorzystaniem 

urządzeń do automatycznego liczenia pasażerów wsiadających i wysiadających, pracujących 

na zasadzie fal podczerwonych. W urządzenia te wyposażone jest ok. 20% tramwajów                       

i autobusów – razem ok. 200 pojazdów. Uwzględniając informację przestrzenną o liczbie 

mieszkańców i zatrudnionych, wykorzystując do przetworzenia danych oprogramowanie 

VISUM, określane są kierunki przepływu ruchu. Dane o przejazdach są ściśle powiązane                   

z danymi o rozkładach jazdy, w taki sposób, że dla każdego przejazdu z policzonymi 

pasażerami musi być odpowiednik w bazie danych o rozkładach jazdy z systemu planowania 

operacyjnego. 

 Obecnie w Warszawie pomiary prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego 

wykonywane są przez 13 pracowników. Dotyczy to następujących pomiarów: 

 szacowanie pasażerów na przystankach metodą optyczną określając napełnienie, 

 pomiary wewnątrz autobusów i tramwajów, 

 pomiary oceny funkcjonowania transportu zbiorowego ZTM (punktualność, czasy 

przejazdu), 

Praca pomiarowiczów jest sprawdzana, a wyniki kontrolowane, formularze z obserwacji                   

są skanowane i udostępniane na serwerze. Na podstawie liczby osób wsiadających                        

i wysiadających obliczane są maksymalne potoki pasażerskie i wprowadzane do bazy danych, 

a wyniki przechowywane są w archiwum.  

Wyniki pomiarów i obserwacji są wykorzystywane do marszrutyzacji, korekt rozkładów 

jazdy, potwierdzenia zasadności lokalizacji przystanku. 



Część pojazdów transportu zbiorowego wyposażona jest monitoring. Pozwala to pomiary 

ręczne czasami uzupełniać poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego zainstalowanego 

wewnątrz pojazdów ZTM. 

Zarząd Transportu Miejskiego wyspecyfikował na terenie Warszawy ok. 100 punktów 

pomiarowych do badań cyklicznych, są to przystanki autobusowe i tramwajowe. 

W metrze można dokładnie określić napełnienie i pracę przewozową dzięki rejestracji 

pasażerów na kołowrotkach przy wejściu. Szacuje się, że ok. 5% osób pomija bramki 

wejściowe (korzystanie z wind i osoby przeskakujące kołowrotki). Jednak dla pełnego obrazu 

powinna istnieć także rejestracja osób wychodzących na stacjach metra. 

  Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania danych z systemu biletowego 

metra do badań sezonowości w pomiarach i analizach liczby pasażerów oraz stworzenie 

systemu pomiarów wzorowanego na stosowanym w Monachium. 

 Obecnie prowadzone działania ZTM powinny być wspomagane cyklicznymi 

badaniami marketingowymi, a w monitoringu wizyjnym drzemie duża masa właściwych 

informacji. Dane uzyskiwane ze stacji metra powinny być w szerokim zakresie 

wykorzystywane i uzupełniane o informacje dotyczące pasażerów wychodzących 

(wysiadających) na stacjach metra. 

 W dyskusji podkreślono potrzebę szukania dobrych wzorców. Pozytywnie oceniono 

wyniki prac w Białymstoku. Mówiono o tym, że w Warszawie istnieje potrzeba prowadzenia 

na szerszą skalę badań marketingowych oraz wykonywania cyklicznych badań wsiadających            

i wysiadających wykorzystując dane ze stacji metra.  

Wydatki na komunikację miejską zbiorową stanowią istotną pozycję w budżecie 

miasta, celowe jest więc analizowanie i szukanie właściwych metod oceny osiągniętych 

efektów, gdzie dobrym przykładem jest wzorzec monachijski. Aby to osiągnąć potrzeba                  

ok. 2 lat pracy. 

 


