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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada Zarząd Krajowy SITK w Warszawie.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie.

Osoba kontaktowa w tej sprawie: 
Hanna Szary

hanna.szary@sitkrp.org.pl
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel.: (22) 827 02 58, 506 116 966

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-

nie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e itp.) oraz tabel.

2.  Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach 
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).

3.  Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,  
wcięć,  podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne 
i dolne. Nie stosować przypisów.

4.  Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy w dyscyplinę inżynieria lądowa i transport podle-

gają procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala 

zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego oraz uwzględnić w ewaluacji 

jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392). Liczba uwzględnianych punktów w 

ewaluacji osiągnięć naukowych wynosi 5.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-

tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 

formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-

nych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 

stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-

tów współpracujących. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-

cja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy 

do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez 

ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 

podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą być orygi-

nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-

mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 

(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 

publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 

„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. 
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:

• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.transportation.overview.pwr.edu.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.transportation.overview.pwr.edu.pl
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Obecna Redakcja dysponuje numerami archiwalnymi 

począwszy od 4/2010.

Numery archiwalne z lat 2004-2009 można zamawiać 

w Oddziale krakowskim SITK, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kra-

ków, tel./faks 12 658 93 74, mrowinska@sitk.org.pl

Druk:

HARDY Design, 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 34a

Przemysław Wołczuk, przemo@dodo.pl

Reklama:

Dział Marketingu: sitk.baza@gmail.com

Nakład: 800 egz.
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Szanowni P.T. Czytelnicy!

Przekazujemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego jest on poświęcony innowacyjnym rozwią-

zaniom w infrastrukturze transportowej. Pierwszy artykuł poświęcony jest jednemu z głównych elemen-

tów technologii platform informatycznych, czyli pro$ lowaniu wirtualnemu infrastruktury podziemnej. 

Wprowadzenie na szeroką skalę tej technologii może bardzo poważnie zmienić sposób realizacji proce-

sów inwestycyjnych i administracyjnych. Pro$ lowanie wirtualne wykorzystuje w praktyczny sposób, w 

branży budowlanej, technologię obrazowania wirtualnego 3d oraz technologię poszerzonej rzeczywi-

stości wirtualnej. W kolejnym artykule Autorka omawia najważniejsze bariery rozwoju elektromobilności 

w Polsce związane m.in. z ceną zakupu samochodu elektrycznego, zasięgiem jazdy na jednym łado-

waniu, infrastrukturą dla nich dedykowaną. Zaproponowała rozwiązania, które z pewnością powinny 

wpłynąć na decyzje użytkowników podczas wyboru pojazdu z danym typem napędu, a w konsekwencji 

na rozwój elektromobilności. 

W kolejnym artykule przedstawiono problematykę wdrażania usług sharing economy w odniesieniu do 

miejskiego systemu transportowego. Omówione zostały podstawowe wiadomości związane z tą kon-

cepcją i zasadą jej działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych 

oraz społecznych. W przeprowadzonej analizie brano pod uwagę rosnącą rolę wypożyczalni bezobsłu-

gowych rożnego typu, których rozwój i funkcjonowanie wpływa na stopniową zmianę preferencji ko-

munikacyjnych mieszkańców Szczecina. W części badawczej porównano czasy przejazdu dostępnych 

pojazdów na wybranym odcinku testowym. Prezentowane wnioski i spostrzeżenia mogą być pomocne 

w modernizacji obecnych lub wdrażaniu zupełnie nowych inicjatyw w zakresie udostępniania nowocze-

snych środków transportu.

W numerze także przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej. Ponadto informacje 

z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w tym relacja z odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej poświęconej inż. Ernestowi Malinowskiemu, który był projektantem m.in. Centralnej Kolei 

Transandyjskiej w Peru.    

Życzę naszym czytelnikom dobrej lektury.

Redaktor Naczelny :

 Prof. Antoni Szydło

. 
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Autostrada A4 z videotollingiem. 
Kamery na bramkach w Gliwicach 
rozpoznają tablice rejestracyjne, 
a system pobierze opłatę za 
przejazd
Anna Dziedzic, Dziennik Zachodni, 

11.03.2020

Cztery fi rmy chcą zaprojektować, 

zbudować i utrzymywać nowy sys-

tem elektronicznego poboru opłat 

za przejazd państwowymi odcin-

kami autostrad A4 i A2. Ten system 

to videotolling, dzięki któremu na 

bramkach w Sośnicy kamera roz-

pozna nasze tablice rejestracyjne, a 

system sam pobierze za nas opłatę 

za przejazd. My tylko trochę zwol-

nimy przed bramkami. Kilka dni 

temu otwarto oferty w przetargu na 

projekt, budowę i utrzymanie tego 

systemu na dwóch autostradach. W 

ten, między innymi, sposób pobie-

rane są od kilku miesięcy opłaty na 

zarządzanym przez Stalexport 60-

km odcinku A4 między Katowicami 

i Krakowem oraz od ponad pół roku 

na płatnym odcinku A1 między To-

runiem i Rusocinem, zarządzanym 

przez spółkę GTC (...).

Autostrada A4 z Katowic 
do Krakowa będzie 
modernizowana. Koszt? 83 mln 
zł. Stalexport Autostrady ujawnił 
plany na 2020 rok
Dorota Niećko, Dziennik Zachodni, 

4.03.2020

Autostrada A4 z Katowic do Krako-

wa będzie modernizowana w 2020 

roku kosztem 83 mln zł. Plan na A4 

do Krakowa ujawnił Stalexport Au-

tostrady. To modernizacja odwod-

nienia autostrady oraz moderniza-

cja przepustów. Zakończą się prace 

na jednym z obiektów mostowych 

i wymiana nawierzchni oraz po-

szerzenie dojazdów do bramek dla 

płatności automatycznych. Będzie 

nowy internetowy serwis sprzedaży 

i obsługi klienta z usługą post-paid 

dla elektronicznego poboru opłat 

A4Go (...).

Velostradą z Katowic nad Pogorię. 
Za siedem miesięcy poznamy 
koncepcję metropolitalnej trasy 
rowerowej
TOS/MP, Dziennik Zachodni, 

15.03.2020

Siedem miesięcy ma wyłoniona w 

przetargu fi rma doradczo- inżynier-

ska LPW z Katowic na przygoto-

wanie koncepcji szybkiej drogi dla 

rowerów – umowę w tej sprawie 

odpisano w piątek 5 marca. Velo-

strada będzie łączyć miasta Śląska 

i Zagłębia. Ma przebiegać przez 

dawne tereny poprzemysłowe i 

nieczynne trasy kolejowe. - Przyszła 

Velostrada ma zapewnić szybki i 

bezpieczny przejazd dla rowerzy-

stów- mówi Karolina Mucha-Kuś, 

dyrektor Departamentu Projektów i 

Inwestycji (...).

Kraków. Rozstrzygnięto przetarg 
na budowę kolejnego odcinka 
trasy S7 w kierunku Warszawy. 
Powstanie za prawie 753 mln zł
Piotr Tymczak, Gazeta Krakowska, 

17.03.2020

Krakowski oddział Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

rozstrzygnął przetarg na kontynu-

ację projektowania i budowy dro-

gi ekspresowej S7 od granicy woj. 

świętokrzyskiego (Moczydło) do 

węzła Miechów (z węzłem). Drogę 

na tej części wybuduje fi rma Inter-

cor za prawie 753 mln zł. Zlecenie 

zamówienia będzie możliwe dzię-

ki dodatkowym ok. 68 mln zł, jakie 

na inwestycję przeznaczyło mini-

sterstwo infrastruktury (...). Trasa S7 

na odcinku Moczydło (granica woj. 

świętokrzyskiego) – węzeł Miechów 

będzie miała dwie jezdnie po dwa 

pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. 

Powstaną dwa węzły drogowe, 24 

obiekty inżynierskie, w tym estaka-

da o długości ponad 600 m, która 

będzie pełniła także funkcje przej-

ścia dla zwierząt (...).

Częstochowa: Nowy twist dotarł 
do MPK. To pierwszy z dziesięciu 
pojazdów zamówionych w ! rmie 
PESA. Jak wygląda najnowszy 
tramwaj?
Bartłomiej Romanek, Dziennik Za-

chodni, 19.03.2020

Częstochowskie MPK poinformo-

wało w środę, 18 marca, że do za-

jezdni przy alei Niepodległości 

dotarł pierwszy z dziesięciu tram-

wajów twist, zamówionych przez 

miasto w ramach modernizacji 

linii tramwajowej i zakupu nowe-

go taboru (...). Produkcja i dostawa 

nowych tramwajów dla Częstocho-

wy (koszt ok. 90 mln zł) to jeden z 

dwóch elementów największego w 

historii MPK projektu tramwajowe-

go. Drugą częścią tego gigantycz-

nego przedsięwzięcia jest budowa 

nowej linii w starym śladzie między 

Rakowem a Północą (koszt ok. 114 

mln zł) (...).

Kolejny krok w budowie 
trasy S11. Otwarto oferty na 
odcinek z Kórnika do Ostrowa 
Wielkopolskiego. Kiedy będzie 
gotowa cała trasa S11?
Norbert Kowalski, Głos Wielkopol-

ski, 18.03.2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad zapoznała się z ofertami 

złożonymi w przetargu na opraco-

wanie projektu trasy S11 z Kórnika 

do Ostrowa Wielkopolskiego. Po 

podpisaniu umowy z wykonawcą, 

całe opracowanie techniczne wraz 

z uzyskaniem decyzji środowisko-
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wych ma być gotowe w ciągu nie-

spełna czterech lat. Potem możliwe 

będzie znalezienie wykonawcy tra-

sy. Droga ekspresowa S11 ma łą-

czyć Pomorze Środkowe (Koszalin) 

z aglomeracją Śląską. Ma mieć 600 

kilometrów długości. Obecnie go-

towe jest 120 km, kolejne 32 km w 

realizacji, a na 48 km ogłoszono już 

przetargi. GDDKiA szacuje, że odda-

nie do użytku kierowców ostatnich 

odcinków S11 mogłoby nastąpić w 

2028 roku (...).

Kraków. Pociągi dojadą z 
Bronowic do Dworca Głównego 
Arkadiusz Maciejowski, Gazeta Kra-

kowska, 30.03.2020

Trwa budowa nowego przystanku 

kolejowego w Bronowicach (w re-

jonie ul. Armii Krajowej). Otwarty 

miał zostać już wiele miesięcy temu, 

ale - zgodnie z najnowszymi dekla-

racjami kolejarzy - ma to nastąpić 

w czerwcu, czyli za kilkanaście ty-

godni. - Już za kilkanaście tygodni 

krakowianie będą mogli korzystać 

z nowego przystanku kolejowego 

- Kraków Bronowice. Z czterech pe-

ronów będzie można szybko dostać 

się do centrum miasta i na lotnisko. 

Przystanek obsłuży również połą-

czenia w kierunku Katowic, Oświę-

cimia, Jaworzna i Krzeszowic - prze-

konują kolejarze z PKP PLK. 

Kraków. Powstanie nowy parking 
park&ride. W końcu!
RED, Gazeta Krakowska, 30.03.2020

Od wielu lat krakowscy urzędnicy 

wiele mówią o potrzebie tworzenia 

parkingów park&ride (parkuj i jedź). 

Do tej pory w stolicy Małopolski 

funkcjonuje jednak tylko pięć tego 

typu obiektów. Pracownicy Zarządu 

Dróg Miasta Krakowa zapowiadają, 

że lada dzień rozpoczną się pierw-

sze prace przygotowawcze do bu-

dowy nowego węzła przesiadko-

wego "Rząska-Mydlniki-Wapiennik" 

z parkingiem park&ride (...).

Jest 10 ! rm, które chcą zbudować 
obwodnicę Oświęcimia. Nowa 
droga powstanie w ramach 
realizacji brakującego odcinka 
trasy ekspresowej S1
BK, Gazeta Krakowska, 27.03.2020

Otwarte zostały oferty, które wpły-

nęły w ramach ogłoszonego przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad przetargu na projekt i 

budowę ostatniego z odcinków w 

ramach budowy drogi ekspresowej 

S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, czyli 

obwodnicy Oświęcimia. 

Chęć budowy południowej ob-

wodnicy Oświęcimia wyraziło 10 

fi rm. - Rozpoczyna się sprawdzanie 

i analizowanie złożonych doku-

mentów - zaznacza Iwona Mikrut, 

główny specjalista ds. komunikacji 

społecznej w krakowskim Oddziale 

GDDKiA.

GDDKiA zamierza przeznaczyć na 

sfi nansowanie tej inwestycji ponad 

650 mln 699 tys. zł. Najtańsza ze 

zgłoszonych ofert opiewa na 467 

mln zł, a najdroższa przekracza kwo-

tę zamówienia i wynosi 665 mln zł 

(...).

Zielone światło na budowę 
odcinka Trasy Kaszubskiej 
Bożepole Wielkie – Luzino. Jest 
decyzja ZRID ws. ostatniego 
fragmentu drogi
Tomasz Smuga, Dziennik Bałtycki, 

30.03.2020

Wydano piąta i ostatnią decyzję dla 

całego 42-kilometrowego odcinka 

drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bo-

żympolem Wielkim a Gdynią. ZRID 

tym razem dotyczył odcinka Trasy 

Kaszubskiej Bożepole Wielkie – Lu-

zino (...). - Odcinek S6 między Bo-

żympolem Wielkim a Luzinem ma 

długość 10,4 km i jest zlokalizowany 

w powiecie wejherowskim na tere-

nie gmin Łęczyce i Luzino. Przyszła 

droga ekspresowa będzie miała po 

dwa pasy ruchu w każdym kierunku 

i pas awaryjny. W ramach tej inwe-

stycji zostaną także wybudowane 

węzły Bożepole Wielkie, Strzebieli-

no oraz Luzino. Ponadto powstanie 

obwód utrzymania drogi ekspreso-

wej Luzino z budynkiem admini-

stracyjno-socjalnym i budynkami 

towarzyszącymi. Ten odcinek został 

podzielony przez wykonawcę na 

dwie decyzje ZRID. Pierwszą decy-

zję otrzymaliśmy w styczniu br. - in-

formuje gdański GDDKiA (...).

PKP PLK nie zwalniają z 
inwestycjami w Trójmieście. Za 
2,6 miliarda złotych poprawiają 
dostęp kolejowy do portów w 
Gdańsku i Gdyni
SZAD, Dziennik Bałtycki, 30.03.2020

Postępują prace przy modernizacji 

dostępu kolejowego do portów w 

Gdańsku i Gdyni. Realizowane są 

na zlecenie PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A. Koszty potężnej inwesty-

cji wyniosą 2,6 miliarda złotych. Po 

jej zakończeniu do obu portów w 

bardziej komfortowych warunkach, 

niż dziś, dojadą pociągi towarowe 

(...). W ramach inwestycji zlecanych 

przez PKP PLK w Gdańsku przebu-

dowane ma zostać ponad 70 km to-

rów, 13 przejazdów kolejowo - dro-

gowych i przejść dla pieszych oraz 

wymienione 221 rozjazdów. Moder-

nizacji doczekają się też trzy mosty, 

dwa wiadukty oraz 18 przepustów. 

Nad torami stacji Gdańsk Kanał Ka-

szubski, w ciągu ulicy Ku Ujściu, wy-

budowany zostanie nowy wiadukt z 

drogami dojazdowymi (...).
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Wstęp

Technologia PLATFORM INFORMA-
TYCZNYCH to obecnie jedna z naj-
nowocześniejszych na rynku tech-
nologii modelowania infrastruktury 
podziemnej, do celów inwentary-
zacyjnych, projektowych, nadzorów 
inwestycyjnych, nadzorów eksplo-
atacyjnych i wspomagania sytuacji 
kryzysowych. Jest to technologia 
zbieżna koncepcyjnie z technologią 
BIM.
 Technologia PLATFORM INFOR-
MATYCZNYCH dzięki szerokiemu 
wykorzystaniu modelowania VIR-
TUAL REALITY 3D pozwala na nie-
ograniczoną obserwację wszystkich 
zidentyfi kowanych i przypuszczal-
nych elementów infrastruktury pod-
ziemnej na modelowanym obszarze. 
Odpowiednie oprogramowanie za-

warte w PLATFORMACH INFORMA-
TYCZNYCH pozwala na płynną re-
gulację przeźroczystości gruntu, od 
zera aż do pełnej przeźroczystości, 
co sprawia, że model gruntu staje się 
w pełni przeźroczystą „szklaną bryłą” 
z dokładnie pozycjonowanymi insta-

lacjami i obiektami podziemnymi. 

Problem

Rozwój technologii cyfrowych po-
zwala na tworzenie coraz dokład-
niejszych map infrastruktury pod-

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest jednemu z głównych elementów technologii PLATFORM INFORMATYCZNYCH, czyli PROFILOWANIU 
WIRTUALNEMU infrastruktury podziemnej. Wprowadzenie na szeroką skalę tej technologii może bardzo poważnie zmienić sposób realizacji 
procesów inwestycyjnych i administracyjnych. PROFILOWANIE WIRTUALNE wykorzystuje w praktyczny sposób, w branży budowlanej, tech-
nologię OBRAZOWANIA WIRTUALNEGO 3D oraz technologię POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ. W niniejszej części zaprezento-
wano przykłady zastosowania tej technologii w praktyce.

Słowa kluczowe: Platforma informatyczna; Pro$ lowanie wirtualne;Infrastruktura podziemna

Abstract: The article is devoted to one of main elements of the technology of IT PLATFORMS, i.e. VIRTUAL PROFILING of the underground 
infrastructure. Implementing of this technology to the wide scale can very much change investment and administrative processes. VIRTUAL 
PROFILING of underground infrastructure is an example of using IT PLATFORMS VR3D in real investment tasks. This section presents exam-
ples of how to use this technology in practice.

Keywords: IT platform; Virtual pro$ ling; Underground infrastructure
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ziemnej oraz na coraz dokładniejsze 
modelowanie kształtu powierzchni 
gruntu, wraz ze wszystkimi elemen-
tami urbanistycznymi. 
 Jednak podstawowym proble-
mem pojawiającym się podczas prac 
ziemnych jest precyzyjne dopaso-
wanie na placu budowy,  map do 
rzeczywistego położenia elementów 
infrastruktury podziemnej. Niestety 
dokładność tych działań wynosi czę-
sto od 1 do kilku metrów.
 Można dokonywać precyzyjnego 
określania położenia elementów in-
frastruktury podziemnej korzystając 
z pomiarów w systemie GPS, jednak 
korzystając z technologii GPS moż-
na otrzymać tylko pomiary punkto-
we. Jest to działanie czasochłonne, i 
czasem skomplikowane na obszarze 
inwestycyjnym. Poza tym wymaga 
ciągłej obecności na placu budowy 
specjalisty z odpowiednim sprzętem 
pomiarowym co generuje dodatko-
we koszty. 
 Jest to też podwójna realizacja 
tego samego zadania pomiarowego, 
gdyż pierwszy raz pomiary w tech-
nologii GPS są wykonywane podczas 
prac inwentaryzacyjnych a drugi raz 
muszą zostać wykonane podczas 
prac ziemnych w celu określenia 
dokładnego położenia elementów 
infrastruktury podziemnej. 
 W świetle dostępnych na rynku 
technologii informatycznych, jest to 

działanie pochłaniające dodatkowy 
czas i środki fi nansowe. Ponadto po 
zakończeniu robót ziemnych trzeba 
dokonać kolejnego pomiaru powy-
konawczego w technologii GPS a 
zebrane dane są niestety ciągle ma-
gazynowane w technologii obrazo-
wania 2D.

Rozwiązanie problemu

Idealnym rozwiązaniem problemu 
byłoby opracowanie technologii in-
formatycznej, która ograniczyłaby 
znacząco czasochłonność i koszty 
pomiarów w technologii GPS przed 
i podczas prac inwestycyjnych oraz 
która dałaby możliwość korzystania 
z niej na placu budowy przez kadrę 
kierowniczą jak też przez operato-
rów maszyn budowlanych i pracow-
ników budowlanych, na ustalonym 
poziomie dostępu do informacji.
 Idealna technologia informatycz-
na oferowałaby wiele funkcji po-
mocniczych takich jak: elementy 
ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI 
WIRTUALNEJ czy „WIRTUALNE GRA-
NICE” wykonywania prac ziemnych, 
ze sprzężeniem operacyjnym z ma-
szynami budowlanymi. Wtedy prace 
ziemne mogłyby odbywać się tak 
samo jak skomplikowane operacje 
chirurgiczne przy wykorzystaniu ro-
botów laparoskopowych. 
 Jeśli do prac ziemnych zostałyby 

zbudowane odpowiednie  maszyny 
naśladujące możliwości operacyjne 
instrumentów do operacji laparo-
skopowych, to radykalnie spadłyby 
koszty prac ziemnych i byłyby one 
wykonywane z „chirurgiczną precy-
zją”, tak aby nie uszkodzić żadnych 
sąsiadujących instalacji podziem-
nych i ominąć wszelkie podziemne 
przeszkody. Prace te mogły by być 
też wykonywane w sposób wysoce 
zautomatyzowany i zdalny.
 Jednak zanim zaczniemy wyko-
rzystywać na placach budów inteli-
gentne maszyny do prac ziemnych, 
już dziś możemy znacznie poprawić 
parametry tych prac, takie jak: czas, 
koszty, dokładność, archiwizacja i 
przetwarzanie danych w technologii 
3D oraz obserwacja terenu w tech-
nologii VIRTUAL REALITY 3D. 

Jak zatem rozpocząć proces informaty-
zacji i „robotyzacji” prac ziemnych?

Rozwiązaniem jest technologia 
PLATFORM INFORMATYCZNYCH. 
Jest to technologia pozwalająca na 
integrowanie w ramach jednego 
produktu informatycznego kilkuna-
stu rodzajów oprogramowania ope-
racyjnego i analitycznego. 
 Platformy informatyczne pozwala-
ją na bardzo precyzyjne budowanie 
modeli 3D infrastruktury podziem-
nej, z dokładnością poniżej 10 centy-

 

2. Robot laparoskopowy który umożliwia wykonywanie skomplikowanych 
operacji chirurgicznych bez rozległego rozcinania tkanki skórnej a jedynie 
poprzez wprowadzenie do ciała pacjenta wielofunkcyjnych chwytaków 

laparoskopowych, poprzez niewielkie otwory w skórze. Oprogramowanie 
robota pozwala na wprowadzenie „granic” pola operacyjnego, które zabez-

pieczają chirurga przed uszkodzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących z 
polem operacyjnym.

3. Zdalnie sterowane, pozycjonowane w technologii GPS  i wysoko 
zautomatyzowane roboty budowlane mogą działać z precyzją chirurgicz-

nych robotów laparoskopowych i posiadać podobne oprogramowanie 
wspomagające
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metrów. Taka dokładność absolutnie 
wystarczy aby prace ziemne były wy-
konywane bezkolizyjnie i bezpiecz-
nie dla sąsiadujących instalacji. 
 PLATFORMY INFORMATYCZNE 
rozwiązują też kolejny problem a 
mianowicie PROFILOWANIE INFRA-
STRUKTURY PODZIEMNEJ NA PO-
WIERZCHNI GRUNTU.
 Można oczywiście namalować na 
powierzchni gruntu, kredą lub far-
ba, przebieg instalacji podziemnych 
ale to samo zadanie znacznie lepiej 
wykonuje technologia wizualizacji 
VIRTUAL REALITY 3D w postaci WIR-
TUALNYCH PROFILI POWIERZCHNIO-
WYCH. 

Jak zatem działa ta technologia?

W pierwszej fazie prac inwestycyj-
nych, czyli podczas inwentaryzacji 
terenu inwestycyjnego, wykonywa-
na jest bardzo dokładny MODEL 3D 
wszystkich elementów infrastruktury 
podziemnej. Mówimy tu o „mode-
lach 3D” a nie o „cyfrowych mapach 
2D”, jakie stosowane są obecnie. 
Technologie te diametralnie różnią 
się od siebie a technologia modelo-
wania 3D znacznie przewyższa obra-
zowanie 2D. 
 Wykładnikiem tej przewagi jest fi -
zyczny a nie opisowy obraz wymia-
ru pionowego, czyli krótko mówiąc 
bardzo dokładna i zwizualizowana  
informacja o tym jak głęboko pod 
ziemią znajdują się elementy infra-

struktury podziemnej. 
 Podczas inwentaryzacji wyko-
nywane są tylko raz pomiary GPS, 
pomiary georadarowe, pomiary 
magnetyczne, itd. i  pozwalają one 
na zbudowanie trójwymiarowego 
modelu terenu inwestycyjnego i sze-
rokie jego wykorzystanie podczas 
całego procesu inwestycyjnego  a 
następnie przez długie lata eksplo-
atacji i administracji zbudowanej in-
stalacji lub obiektu.

Jak teraz korzystać z precyzyjnie zebra-
nych danych w modelach 3D?

Odpowiedzią jest technologia PRO-
FILOWANIA WIRTUALNEGO.. Właśnie 
technologia PROFILOWANIA VR3D 
pozwala na „narysowanie” na gruncie 
terenu inwestycyjnego wirtualnych 
linii odwzorowujących układ pod-
ziemnych instalacji i obiektów oraz 
granice bezpiecznego wykonywania 
prac ziemnych. 
 Aby skorzystać z technologii 
PROFILOWANIA VR3D niezbędna 
jest odpowiednio oprogramowana 
PLATFORMA INFORMATYCZNA oraz 
GOGLE WIRTUALNE. 
 Obraz 3D zinwentaryzowanego 
terenu jest wyświetlany na ekranie 
gogli wirtualnych a odpowiedni 
program umożliwia włączenie płasz-
czyzn zorientowanych pionowo, któ-
re dokładnie pokrywają się z osiami 
podziemnych rur i kabli. Podobne 
płaszczyzny o orientacji pionowej 

wyznaczają też obrysy podziemnych 
konstrukcji i nieznanych obiektów 
wymagających dokładniejszej iden-
tyfi kacji. 
 W miejscach przecięć tych pio-
nowych płaszczyzn z powierzchnią 
gruntu, otrzymujemy na powierzch-
ni dokładny PROFIL czyli przebieg 
podziemnej instalacji lub ściany 
obiektu, w precyzyjnej korelacji z 
trójwymiarowym modelem terenu. 

Dla kogo, tego typu technologia, może 
być użyteczna?

Technologia PROFILOWANIA VR3D 
jest użyteczna zarówno dla kadry 
kierowniczej na placach budów jak 
też dla operatorów maszyn budow-
lanych i robotników wykonujących 
prace ziemne. Wystarczy założyć go-
gle wirtualne, które mogą przybrać 
kształt OKULARÓW OCHRONNYCH i 
włączyć funkcję wyświetlania obrazu 
wirtualnego sprzężonego z pozycjo-
nowaniem GPS. Oznacza to, że każdy 
ruch głową w dowolnym kierunku 
pozwoli na obserwację terenu w po-
łączeniu z obrazem pełnej infrastruk-
tury podziemnej oraz z obrazem 
PROFILI VR3D tych instalacji, które 
będą widoczne na powierzchni tere-
nu inwestycyjnego. 

Podsumowanie

PLATFORMY INFORMATYCZNE oferu-
ją możliwość korzystania z najnow-

4. Zrzut ekranowy prezentuje barwne pro$ le odpowiadające różnym 
instalacjom podziemnym w odwzorowaniu na powierzchni gruntu. Obraz 

taki jest rzutowany na gogle wirtualne i pozwala na ciągłe i precyzyjne 
obserwowanie przebiegu instalacji podziemnych, podczas poruszania się 

po terenie inwestycyjnym

5. Kadr z prezentacji autora artykułu przedstawiający obraz widziany przez 
gogle wirtualne zinwentaryzowanego terenu inwestycyjnego. Przeźroczy-
stość gruntu w goglach wirtualnych wynosi w tym przypadku około 90%
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szych rozwiązań informatycznych 
opartych o obrazowanie Virtual Re-
ality 3D. Technologia PROFILOWANIA 
WIRTUALNEGO instalacji podziem-
nych jest jednym z głównych ele-
mentów wizualizacji infrastruktury 
podziemnej w PLATFORMACH IN-
FORMATYCZNYCH i jest przyszłością 
prac inwentaryzacyjnych, inwesty-
cyjnych i administracyjnych, gdyż 
nie tylko pozwala na precyzyjne po-
zycjonowanie wszelkich elementów 
infrastruktury podziemnej ale jest też 
doskonałą bazą do programowania 
zakresów prac ziemnych, wykony-
wanych przez autonomiczne maszy-
ny budowlane, które coraz szerzej za-
czną wchodzić w najbliższych latach 
na rynek budowlany w skali global-
nej. 
 O technologii PROFILOWANIA PO-
WIERZCHNIOWEGO INFRASTRUKTU-

RY PODZIEMNEJ z wykorzystaniem 
VIRTUAL REALITY 3D będzie można 
poszerzyć wiedzę w CZĘŚCI II niniej-
szego artykułu. 

Wszystkie wykorzystane w artykule 
materiały dotyczące platform informa-
tycznych i pro$ lowania wirtualnego 
infrastruktury podziemnej, są objęte 
prawami autorskimi.  
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Wprowadzenie

Transport uznawany jest za jeden z 

najistotniejszych czynników stymu-

lujących aktywność ekonomiczną 

oraz wzrost i rozwój gospodarczy. 

To dzięki niemu możliwe staje się 

sprawne i właściwe funkcjonowa-

nie pozostałych działów gospodar-

ki narodowej. 

 Nakłady na transport powodu-

ją nie tylko jego rozwój, ale także 

pośrednio innych części gospodar-

ki [2], decydując tym samym o jej 

konkurencyjności i wydajności. 

 Niestety, transport poza licznymi 

dobrodziejstwami uwidaczniają-

cymi się w postępie i rozwoju go-

spodarczym, niesie ze sobą również 

bardzo duże zagrożenie w postaci 

kosztów zewnętrznych [4, 22] tj. ha-

łas i wibracje, zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i gruntowych, 

zanieczyszczenie gleby, zmiany mi-

kroklimatu, zajmowanie terenu pod 

budowę sieci transportowych, wy-

padki oraz przede wszystkim zanie-

czyszczenie powietrza (m.in. CO2 i 

innych gazów wywołujących efekt 

cieplarniany) poprzez emisję spalin 

(tab.1).

 W 2016 roku, obok sektora ener-

getycznego, transport stanowił 

główne źródło emisji gazów cie-

plarnianych w Unii Europejskiej i 

odpowiadał za 27% ich emisji [11], z 

czego około trzech czwartych emi-

sji z tej działalności gospodarczej 

powodowanych było przez trans-

Streszczenie: Zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, do 2025 roku po polskich drogach ma jeździć ponad milion 
samochodów elektrycznych zasilanych wyłącznie z baterii BEV [24]. Jednak mimo, iż takie samochody posiadają szereg zalet takich 
jak niższe koszty utrzymania, większe przyspieszenie, mniejsze wymagania konserwacyjne, niższy poziom hałasu niż samochody spa-
linowe, a przede wszystkim brak emisji zanieczyszczeń w miejscu ich użytkowania to udział BEV w rynku motoryzacyjnym pozostaje 
nadal niewielki i w 2018 roku wyniósł zaledwie 0,1%. Tak marginalna liczba użytkowanych obecnie samochodów elektrycznych BEV w 
Polsce, dowodzi, że rynek mobilności elektrycznej nadal pozostaje w fazie początkowej, a jego rozwój ograniczają różne utrudnienia. 
W niniejszym artykule omówiono najważniejsze bariery rozwoju elektrmobilności w Polsce związane m.in. z ceną zakupu samochodu 
elektrycznego, zasięgiem jazdy na jednym ładowaniu, infrastrukturą dla nich dedykowaną. Zaproponowano również rozwiązania, które z 
pewnością powinny wpłynąć na decyzje użytkowników podczas wyboru pojazdu z danym typem napędu, a w konsekwencji na rozwój 
elektromobilności.

Słowa kluczowe: Elektromobilność; Koszty zewnętrzne; Punkt ładowania; Samochód elektryczny BEV

Abstract: In accordance with the Strategy for Responsible Development, by 2025, over 1 million electric cars powered solely from BEV 
batteries are to travel on Polish roads [24]. However, although such cars have a number of advantages such as lower maintenance costs, 
higher acceleration, lower maintenance requirements, lower noise levels than internal combustion cars, and above all no emissions 
at their place of use, BEV's share in the automotive market remains small and in 2018 year was only 0.1%. Such a marginal number of 
currently used BEV electric cars in Poland, proves that the electric mobility market is still in the initial phase and its development limits 
various diffi  culties. This article discusses the most important barriers to the development of electromobility in Poland related to with 
the price of buying an electric car, the range of driving on a single charge, infrastructure dedicated to them. Solutions have also been 
proposed, which should certainly aff ect the decisions of users when choosing a vehicle with a given type of drive, and consequently the 
development of electromobility.

Keywords: Charging point; Electric vehicle BEV; Electromobility; External costs
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port drogowy, a w szczególności 

samochody osobowe.

 Stąd XXI wiek przynosi wiele py-

tań o przyszłość motoryzacji. Ostat-

nie trzy dekady zapewniły błyska-

wiczny rozwój technologii silników 

spalinowych. Było to konsekwencją 

ulepszenia technik wytwarzania 

oraz wprowadzenia do motoryzacji 

elektroniki. O ile wcześniej produ-

cenci skupiali się na poprawianiu 

osiągów i sprawności silników, o 

tyle rosnąca świadomość ekolo-

giczna oraz nowe wymogi prawne 

przyczyniły się do koncentracji nad 

technologią optymalizacji osiągów 

i oszczędności. Dzięki czemu współ-

czesne samochody napędzane sil-

nikami spalinowymi charakteryzują 

się coraz mniej szkodliwym wpły-

wem na środowisko oraz zmniej-

szeniem emisji hałasu, zachowując 

przy tym znakomite właściwości 

[14]. Jednak w ujęciu sektorowym 

wpływ ten nadal pozostaje znacz-

ny, między innymi z powodu coraz 

szybciej rosnącej liczby pojazdów 

na drogach [39]. 

 Na rys. 1 przedstawiono prze-

widywany wzrost liczby produko-

wanych na świecie samochodów 

z silnikami spalinowymi, których 

prognozuje się, że w roku 2020 bę-

dzie wytwarzanych ponad 100 mln 

sztuk.

 Ciągły wzrost zapotrzebowania 

na transport wymaga zatem podję-

cia dalszych kroków pozwalających 

na ograniczenie jego negatywnych 

efektów [12, 36].

 W związku z powyższym, ale 

również ze względu na rosnące 

ceny ropy naftowej, producenci sa-

mochodów poszukują m.in. innych 

źródeł napędu niż silnik spalinowy. 

Nie należy zapominać, że zasoby 

ropy – surowca do produkcji paliw 

wykorzystywanych w samocho-

dach są ograniczone, a większość 

złóż występuje na terenach niesta-

bilnych politycznie [28, 29]. Oba te 

czynniki niosą za sobą groźbę kry-

zysu motoryzacyjnego. Producenci 

pojazdów są świadomi, że ten który 

wyjdzie naprzeciw z rozwiązaniem 

alternatywnym, tańszym i nie mniej 

niezawodnym od pojazdu spalino-

wego, może stać się liderem branży 

motoryzacyjnej. 

 Obecnie prócz zagrożeń płyną-

cych z rynku ropy naftowej również 

ekologiczny wizerunek marki jest 

bardzo ważny i ma bezpośredni 

wpływ na wyniki sprzedaży. Jest to 

związane z coraz większą świado-

rok 

1. Prognozowana liczba samochodów produkowanych na świecie w 2050 r. [11]

Wpyw na środowisko
Zanieczyszczenie

powietrza
Zanieczyszczenie

wody
Teren i lasy

Zdrowie 
i bezpieczeństwo

1 2 3 4 5

stały

zużycie terenu, 
zniszczenie krajobrazu, 

przemieszczanie 
ludności

w czasie eksploatacji

emisja CO
2
 i innych 

gazów wywołujących 
efekt cieplarniany (w 

tym HC
2
)

rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń

kwaśne deszcze, 
szkodliwy wpływ

wypadki, hałas, wibracje

ryzyko w czasie 
przeładunku

rozprzestrzenianie się 
substancji niebezpiecz-

nych

rozprzestrzenianie się 
substancji niebezpiecz-

nych

rozprzestrzenianie się 
substancji niebezpiecz-

nych, ryzyko pożaru

toksyczne przecieki, 
ryzyko pożaru i eksplozji

kongestia
w porównaniu z wpływem w czasie normalnej eksploatacji kongestia wywiera większy wpływ ze względu na 

straty czasu i ograniczoną wydajność energii

Ranga oddziaływania według elementów środowiska i gałęzi transportu

drogi kołowe *** * *** ***

kolej *b ** *

drogi wodne ** *

transport morski * **c *

transport lotniczy * * *

* wpływ mały, ** wpływ znaczny, *** wpływ bardzo znaczny; b - plus aktywność elektrowni; c –wpływ może być 
znaczny, kiedy zdarzy się wypadek

Tab. 1. Wpływ transport na środowisko [38]
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mością społeczną oraz skutecznym 

lobbingiem organizacji ekologicz-

nych. Alternatywą dla silników spa-

linowych zdają się być samochody 

z silnikiem elektrycznym BEV. 

Udział samochodów 

elektrycznych w rynku 

motoryzacyjnym w Polsce 

Analizując światowe statystyki 

tempa przyrostu elektrycznych sa-

mochodów (rys. 2) i zdając sobie 

sprawę z unijnych wymogów do-

tyczących m.in. poprawy jakości 

powietrza (np. obniżenie GHG (ang. 

Greenhouse Gas), z transportu o 60% 

do 2050 vs. 1990 [23]), również Pol-

skę czeka epoka elektryczności w 

transporcie. Ministerstwo Energii 

zakłada, że do 2025 r. w kraju będzie 

zarejestrowanych milion samocho-

dów elektrycznych (tab. 2).

 Jednakże, mimo, że liczba nowo 

rejestrowanych samochodów elek-

trycznych z roku na rok stale rośnie 

(rys. 3), (średniookresowe tempo 

zmian 
T

G
 = 36%) to nadal udział 

samochodów elektrycznych BEV 

w Polsce wynosi zaledwie 0,1% w 

rynku motoryzacyjnym. Natomiast 

w Unii Europejskiej jest on na po-

ziomie 0,8% (rys. 4). 

Chiny Stany Zjednoczone Europa Pozostali 

m
il

io
n
y
 

rok 

2. Liczba samochodów z silnikiem elektrycznym na świecie [13]
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3. Liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych BEV w Polsce, 2011-18 
(opracowanie własne na podstawie [9])
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4. Udział w rynku samochodów osobowych BEV w Unii Europejskiej i w Polsce, 2010-18 
(opracowanie własne na podstawie [9])

5. Najważniejsza kryteria brane pod uwagę przez kupującego samochód w Polsce [21]

Rok Nowe rejestracje BEV
Liczba samochodów 

elektrycznych

1 2 3

2018 7 872 13 576

2019 18 734 32 310

2020 44 588 76 898

2021 106 119 183 017

2022 183 017 366 034

2023 183 017 549 051

2024 274 525 823 576

2025 205 894 1 029470

Tab. 2. Planowana ścieżka wzrostu liczby samo-
chodów elektrycznych w Polsce, 2018-25 [30]
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Bariery rozwoju e-mobilności

Marginalna liczba użytkowanych 

obecnie samochodów elektrycz-

nych BEV w Polsce, dowodzi, że 

rynek mobilności elektrycznej na-

dal pozostaje w fazie początkowej. 

Jego rozwój ograniczają m. in. takie 

bariery jak:

•  koszty zakupu EV, warunkowa-

ne w dużej mierze kosztem ba-

terii (waga baterii też stanowi 

barierę),

•  słabo rozwinięta infrastruktura 

ładowania,

•  mały zasięg przejazdu na jed-

nym ładowaniu (pojemność 

baterii),

•  długi czas ładowania baterii.

Koszt zakupu i ograniczony 

wybór

Dziś posiadanie samochodu elek-

trycznego – choć ma wiele za-

let – ciągle jest dość uciążliwe dla 

użytkownika. Pierwszą trudnością, 

już przy kupnie takiego pojazdu 

jest ograniczony wybór, a następ-

nie cena. W 2018 (stan na 06.2018) 

konsumenci mieli do wyboru jedy-

nie pięćdziesiąt dwa modele BEV 

(w Polsce - 15 modeli [8]) przy po-

nad czterystu modelach ICE (ang. 

Internal Combustion Engine). Często 

modeli BEV nie można obejrzeć w 

salonie, a po zakupie trzeba liczyć 

się z dłuższym czasem oczekiwa-

nia na odbiór. Ponadto, nie wszyscy 

dealerzy prowadzą sprzedaż takich 

samochodów. Na przykład Volks-

wagena z napędem elektrycznym, 

można kupić w Polsce, a później 

serwisować tylko w 4 na 85 salo-

nów sprzedaży tego koncernu [19].

 Niemalże we wszystkich bada-

niach konsumenckich wykazano, 

że jedną z głównych przeszkód we 

wdrażaniu e-mobilności jest wyż-

sza cena samochodów elektrycz-

nych zasilanych z baterii w porów-

naniu z analogicznymi modelami z 

konwencjonalnymi silnikami spali-

nowymi [3, 6, 37, 41]. 

 Potwierdzają to również badania, 

przeprowadzone przez Kantar Pu-

blic, z których wynika, że największe 

znaczenie podczas zakupu samo-

chodu ma jego cena. Na rysunku 

5 przedstawiono wyniki dotyczące 

odpowiedzi na pytanie Jakie kryteria 

MARKA MODEL EV CENA MODEL Z ZS CENA MODEL Z ZI CENA

1 2 3 4 5 6 7

Nissan Leaf 128 000 – 165 000 Juke 72 000 – 84 000 Juke 72 000 – 89 000

Renault Zoe 121 900 – 143 000 Clio 56 500 -63 000 Twingo 46 000 – 62 000

Volkswagen e-golf 162 890 golf 86 000 – 118 000 golf 80 000 – 94 000

Volkswagen e-Up! 115 190 - - Up! 40 000

Tab. 3. Cena wybranych, nowych samochodów osobowych z różnymi silnikami w Polsce, (w PLN) [24]

do 4 lat; 10%

[NAZWA KATEGORII]

[NAZWA KATEGORII]; 

[WARTO !]

6. Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych, w okresie styczeń-listopad 2018 r. - struk-
tura wieku (opracowanie własne na podstawie [34])

7. Ceny samochodów elektrycznych (w PLN) [39]
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są dla Pana(i) najważniejsze przy za-

kupie samochodu? (możliwa więcej 

niż jedna odpowiedź) [21].

 Aktualnie w Polsce za samochód 

zasilany wyłącznie z baterii trzeba 

zapłacić co najmniej 100 tys. zł (wy-

jątek: dwuosobowy Renault Twizy-

-od 53 200 PLN ) (rys. 7). Porównu-

jąc ich cenę z odpowiednikami z 

silnikami spalinowymi jest ona co 

najmniej dwukrotnie wyższa (tab. 

3). W tym miejscu należy dodać, 

że od wielu już lat wśród polskich 

nabywców samochodów dużą po-

pularnością cieszą się pojazdy spro-

wadzane z krajów położonych na 

zachód od granic Polski. Nierzad-

ko mają one ponad 20 lat, według 

danych [11] w 2017 roku stanowiły 

one 33,7% rynku motoryzacyjne-

go. W 2018 ponad połowę nowych 

rejestracji samochodów stanowiły 

rejestracje samochodów ponad 

10-letnich (rys. 6). Tak duże zainte-

resowanie takimi samochodami, 

niewątpliwie wynika z ceny ich 

zakupu, która maksymalna wynosi 

około 50 tys. zł.

 Na rysunku 7 pokazano ceny (w 

PLN) nowych EV, a dla wybranych, 

w tabeli 3 porównano z cenami 

samochodów z napędem konwen-

cjonalnym o podobnej mocy i wy-

posażeniu. 

Infrastruktura ładowania 

Problemy związane z upowszech-

nianiem samochodów na baterie, 

należy rozpatrywać nie tylko w 

aspekcie fi nansowym ale również 

ich wydajności, długiego czasu 

ładowania i barier infrastruktural-

nych.

 Infrastruktura na tym rynku od-

nosi się głównie do sieci stacji ładu-

jących, od której zależy mobilność 

pojazdów elektrycznych i wydaje 

się być kluczową barierą dla dyfu-

zji rynkowej, a także głównym źró-

dłem niepokoju konsumentów w 

zmianie ich preferencji. Jak wynika 

z badań przeprowadzonych wśród 

polskich kierowców, właśnie brak 

ogólnodostępnej infrastruktury 

związanej z ładowaniem jest obec-

nie jednym z głównych czynników 

zniechęcających ich do zakupu sa-

mochodu elektrycznego [6, 21, 32]. 

 W 2018 roku liczba publicznych 

punktów ładowania w Polsce wy-

niosła 631 (rys. 8), co oznacza, że 

na każdy z nich przypadało 6 samo-

chodów z silnikiem elektrycznym 

PEV (ang. Plug-in Electric Vehicle) 

(rys. 9). W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2014/94/
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9. Liczba PEV na jedne publiczny punkt ładowania w Polsce, 2008-2018 r. (opracowanie własne na 
podstawie [9])

10. Lokalizacja stacji ładowania w Polsce (stan na wrzesień 2018 r.) [33]

Marka i model
Całkowity 

zasięg (km)

Czas ładowania [h]

Poziom 1  
(urządzenia zainstalowane w 
prywatnych gospodarstwach 

domowych)

Poziom 2 
(Ładowarki wolne)

Poziom 3 (
Ładowarki szybkie)

1 2 3 4 5

smart fortwo Electric Drive 109 13,6 3,4 0,32

BMW-i3 130 16,2 4,05 0,38

Volkswagen e-Golf 134 16,6 4,15 0,39

Nissan Leaf, 24 kW-h 135 16,8 4,2 0,4

Nissan Leaf, 30 kW-h 172 21,4 5,35 0,5

Tab. 4. Czas ładowania wybranych samochodów z napędem elektrycznym dostępnych w Polsce, 
w zależności od rodzaju ładowarki (opracowanie własne na podstawie [1])
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UE „Czysta energia dla transportu”, 

zaleca się, aby w państwach człon-

kowskich, istniał jeden ogólnodo-

stępny punkt ładowania na każde 

10 zarejestrowanych samochodów 

elektrycznych i hybrydowych typu 

plug-in [5]. Wynika z tego, że obec-

nie liczba takich ładowarek w Pol-

sce jest wystarczająca.

 Ogromne znaczenie ma nato-

miast, w obecnych uwarunkowa-

niach, kiedy pojemność akumula-

torów jest mała, a co za tym idzie 

zasięg pojazdów PEV niewielki, roz-

mieszczenie publicznych punktów 

ładowania. 

 Na rysunki 10 przedstawiono 

lokalizację publicznych punktów 

ładowania w Polsce, z której wyni-

ka, że w przeważającej ilości znaj-

dują się one w większych miastach. 

Oznacza to, że przy obecnym ich 

usytuowaniu wykorzystanie takie-

go samochodu do dalszych podró-

ży np. z Warszawy do Gdańska bez 

jego doładowania w czasie podró-

ży nie jest możliwe. 

 Zdając sobie z tego sprawę, pol-

scy kierowcy obawiają się, że w 

momencie kiedy bateria w ich sa-

mochodzie się wyczerpie, nie będą 

mogli jej doładować korzystając z 

publicznych ładowarek i kontynu-

ować podróży.

 Jednak problem dotyczący roz-

mieszczenia punktów ładowania 

to nie jedyne trudności związane 

z infrastrukturą samochodów elek-

trycznych. Bardzo często utrudnio-

ny jest do niej dostęp. Wielokrotnie 

aby móc skorzystać z ładowania 

trzeba wcześniej zadzwonić i umó-

wić się. Może okazać się również, że 

nie można skorzystać z ładownia, 

gdyż brak odpowiednio wykwa-

lifi kowanej osoby, która mogłaby 

uruchomić ładowarkę. Bywa i tak, 

że z darmowego ładowania przy 

myjni można skorzystać dopiero po 

wykupieniu mycia w najdroższym 

pakiecie [17]. 

Czas ładowania baterii 

i ograniczony zasięg

Samochody elektryczne, pod wie-

loma względami mają przewagę 

nad samochodami napędzanymi 

silnikami spalinowymi, mają też 

jedną poważną wadę eksploata-

cyjną: ograniczony zasięg. Samo-

chód spalinowy może przejechać 

na jednym zbiorniku paliwa ok. 

600-800 km. Napełnienie zbiornika 

paliwa i kontynuacja podróży nie są 

żadnym wyzwaniem (poza fi nan-

sowym) i już po kilku minutach od 

dotarcia na stację benzynową moż-

na jechać dalej. 

 Niestety, w przypadku podróżo-

wania samochodem elektrycznym 

jest to obecnie nierealne. W tabeli 

4 przedstawiono czas trwania ła-

dowania, który może wynosić od 

ponad 20 godzin do 20 minut, 

w zależności od typu ładowarki i 

modelu BEV. Najkrócej ładowanie 

baterii odbywa się wykorzystując 

ładowarki szybkie, które w 2018 r. 

stanowiły 23% dostępnych publicz-

nie ładowarek w Polsce (rys. 8).

 Ponadto w tabeli 4 podano dy-

stans jaki można przejechać samo-

chód elektryczny na jednym łado-

waniu.

 Należy pamiętać, że zasięgi jakie 

podawane są przez producenta 

można osiągnąć jedynie w opty-

malnych warunkach – jazda z nie-

wielką i stałą prędkością, łagodne 

przyspieszanie, nieużywanie ogrze-

wania i klimatyzacji oraz innych 

energochłonnych urządzeń, przy 

małym obciążeniu samochodu 

(bez pasażerów i bagażu), a także 

przy odpowiedniej temperatu-

rze otoczenia. Zrealizowanie tych 

wszystkich warunków jednocze-

śnie jest trudne, dlatego rzeczywi-

sty zasięg jest dużo niższy. Na przy-

kład, zasięg Tesli S z akumulatorami 

o pojemności aż 100 kWh, w tem-

peraturze otoczenia -10°C, włączo-

nym ogrzewaniem, stałej prędkości 

102 km/h, obniża się z 800 km do 

około 370 km [18]. Zasięg może być 

jeszcze mniejszy, jeśli często będzie 

się trzeba rozpędzać, a kierowca 

będzie to robił dynamicznie, lub 

gdy będzie chciał jechać szybciej. 

Można próbować zwiększać zasięg, 

dodając kolejne akumulatory, to 

jednak wiąże się z istotnym wzro-

stem ceny samochodu oraz jego 

masy, co z kolei powoduje jeszcze 

większe zużycie energii [20].

Wnioski

Jak wynika z badań przeprowadza-

nych wśród Polaków, niewątpliwie 

największą przeszkodą w rozwoju 

elektromobilności stanowi cena 

BEV. Jest to istotna bariera zarówna 

dla osób prywatnych jaki i przed-

siębiorców. Ponadto, jeżeli chodzi 

o kwestie fi nansowe, respondenci 

mają także poważne obawy co do 

kosztów użytkowania takich samo-

chodów. Gro konsumentów uważa 

nawet, że koszty związane z eksplo-

atacją samochodu elektrycznego 

są znacznie większe niż w przypad-

ku pojazdów z napędem konwen-

cjonalnym [25]. Tymczasem, już 

dziś, z ekonomicznego punktu wi-

dzenia, całkowity koszt posiadania 

samochodu elektrycznego TCO jest 

niższy niż pojazdu z silnikiem kon-

wencjonalnym [15]. 

 A zatem, szczególną rolą decy-

dentów w rozwoju elektromobil-

ności w Polsce jest uświadamianie 

konsumentów o korzyściach wyni-

kających z wykorzystywania energii 

elektrycznej, takich jak niższe koszty 

eksploatacji, mniejsza szkodliwość 
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dla środowiska. Istotne jest również 

ze strony mocodawców urucho-

mienie przede wszystkim zesta-

wu zachęt fi nansowych w postaci 

dotacji do zakupu pojazdu i roz-

budowy gęstej sieci publicznych 

ładowarek. Te niefi skalne tj. jazda 

buspasami, darmowe parkowanie 

na płatnych miejscach miejskich 

parkingów, które obowiązują od 22 

lutego 2018 r. nie przyczyniły się do 

zwiększenia sprzedaży BEV w Pol-

sce.

 Jak wynika z raportu opubli-

kowanego 31 października 2017 

roku przez Europejskie Stowarzy-

szenie Producentów Samochodo-

wych [16] istnieje korelacja między 

wzrostem sprzedaży samochodów 

ładowanych elektrycznie, a propo-

nowanymi przez mocodawców 

przywilejami z racji posiadania BEV. 

Dlatego już od pewnego czasu 

można zaobserwować w Europie 

silny trend do wspierania elektro-

mobilności w tym zakresie. Ofero-

wane są zachęty fi nansowe, ulgi i 

zwolnienia podatkowe oraz inne 

stymulanty dla osób fi zycznych, 

fi rm i władz lokalnych chcących 

zainwestować w budowę publicz-

nych punktów ładowania. Przy-

kładem, jak bardzo wdrożona sty-

mulanta może wpłynąć na rozwój 

infrastruktury EV było wprowadzo-

ne w 2014 roku we Francji obniże-

nie podatków dla fi rm, które w swo-

ich budynkach zainstalują punkt 

ładowania. Przyjęte rozwiązanie 

przyniosło zamierzone efekty, bo-

wiem już w roku 2015 odnotowano 

wzrost liczby ładowarek w porów-

naniu z rokiem 2014 o 482% [35]. 

 Dodatkowo rozszerzona sieć 

punktów ładowania zwiększałaby 

szanse znalezienia ładowarki, która 

byłaby kompatybilna z danym sa-

mochodem. 

 Ponadto ustawodawca musi 

zmierzyć jeszcze z jednym, dość 

poważnym problemem, który nie-

wątpliwie wpłynie na rozwój elek-

tromobilności w kraju. Obecnie w 

sytuacji gdy coraz więcej miast w 

Europie wprowadza ograniczenia 

w użytkowaniu samochodów z sil-

nikami wysokoprężnymi lub nawet 

ich zakazuje, tracące na wartości 

diesle w jednych krajach zyskują na 

atrakcyjności w innych. Tanie, nie-

spełniające nowych norm ochrony 

powietrza samochody, uznawane 

za przestarzałe na jednych rynkach, 

mogą stać się atrakcyjne a zarazem 

problematyczne dla innych. Zwięk-

szony import używanych samocho-

dów z napędem tradycyjnym może 

zablokować naturalną wymianę 

fl oty, niosąc za sobą wszystkie ne-

gatywne skutki dla środowiska 

naturalnego opóźniając lub wręcz 

niwecząc plany związane z elektry-

fi kacją sektora transportowego. 

 W ostatnim kwartale 2018 roku 

w Unii Europejskiej zarejestrowa-

no po raz pierwszy mniej (18%) 

niż przed rokiem samochodów z 

silnikiem diesla tj. 1,2 mln. Pod tym 

względem Polska jest wyjątkiem 

w Europie. W tym samym czasie tj. 

w ostatnim kwartale 2018 roku za-

rejestrowano tu 31,8 tys. nowych 

samochodów z silnikiem ZS, 4,3% 

więcej niż przed rokiem. Poza Pol-

ską rejestracje nowych samocho-

dów z silnikami wysokoprężnymi 

wzrosły jedynie w Bułgarii [23].

 Podsumowując, dotacje do zaku-

pu, gęsta sieć publicznych punków 

ładowania a także świadomość 

użytkowania samochodu, który 

jest tańszy w eksploatacji i mniej 

negatywnie wpływa na środowi-

sko z pewnością powinno wpłynąć 

na decyzje użytkowników podczas 

wyboru pojazdu z danym typem 

napędu, a co za tym idzie na rozwój 

elektromobilności.  
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Wprowadzenie

Postępująca urbanizacja i wzrost 
liczby mieszkańców dużych miast 
stwarzają szereg utrudnień transpor-
towych, które wynikają ze zwiększo-
nego zapotrzebowania na przewóz 
osób oraz towarów. Niekorzystne 
skutki ruchu samochodowego do-
tykają zarówno środowisko natu-
ralne, jak i społeczeństwo. Są one 
związane głównie z następstwami 
wypadków i kolizji drogowych, za-

tłoczeniem szlaków komunikacyj-
nych, nadmiernym wykorzystywa-
niem paliw kopalnych, ociepleniem 
klimatu, zanieczyszczeniem (powie-
trza, wody, gleby), emisją drgań i ha-
łasu oraz ograniczeniem areału zie-
mi [6, 7]. Wspominanie problemy są 
szczególnie odczuwalne w ścisłych 
centrach miast, stanowiących prze-
ważający cel podróży ze względu na 
funkcje administracyjno-kulturalne, 
jak również koncentrację obiektów 
usługowych, handlowych i użytecz-

ności publicznej. Tym niemniej, od 
wielu lat jest to najbardziej dyna-
micznie rozwijająca się gałąź trans-
portu w Polsce [20]. Obok szeregu 
innych zalet umożliwia bowiem 
przewóz typu door-to-door, bez po-
trzeby zmiany środka lokomocji, co 
w bardzo wielu przypadkach ma 
kluczowy wpływ na wybór prefe-
rencji komunikacyjnych. Dochodzą 
do tego czynniki społeczne, wyra-
żające się wysoką elastycznością i 
dostosowaniem do indywidualnych 

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę wdrażania usług sharing economy w odniesieniu do miejskiego sys-

temu transportowego. Omówione zostały podstawowe wiadomości związane z tą koncepcją i zasadą jej działania, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. W przeprowadzonej analizie brano pod 

uwagę rosnącą rolę wypożyczalni bezobsługowych różnego typu, których rozwój i funkcjonowanie wpływa na stopniową 
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cześnie być dostosowane do potrzeb danej aglomeracji.
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potrzeb użytkownika, ale też ekono-
miczne, związane chociażby z niską 
ceną dostępu do drogi czy atrakcyj-
ną ceną pojazdów na rynku wtór-
nym [2]. W efekcie realizacja kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju, 
czyli doktryny zakładającej równo-
wagę między dążeniami wszystkich 
mieszkańców, w tym również tych 
niezmotoryzowanych, napotyka na 
szereg trudności. Pomimo to, chęć 
zapewnienia wymaganego balansu 
między elementami kształtującymi 
sprawny system transportowy spra-
wia, że w miastach wprowadzane 
są różnego rodzaju innowacje. Mają 
one na celu ograniczenie liczby 
pojazdów napędzanych silnikami 
spalinowymi w obszarach zabudo-
wanych, wraz z propagowaniem i 
upowszechnianiem alternatywnych 
sposobów podróżowania. Powinny 
one nie tylko uzupełniać istniejącą 
komunikację zbiorową i być z nią 
zintegrowane, ale też gwaranto-
wać niskie koszty użytkowania oraz 
utrzymania w dobrym stanie tech-
nicznym. 
 Jedną z możliwości jest efektyw-
ne wdrażanie idei sharing economy, 
tzn. ekonomii współpracy lub ina-
czej gospodarki współdzielenia.

Wspieranie systemu transportu 

miejskiego usługami typu sharing

Ekonomia współpracy jest termi-
nem ogólnym, dotyczącym kon-
sumpcji towarów i usług poprzez 
działania takie jak: wynajem, zamia-

na lub handel. W tym celu wykorzy-
stuje się platformy internetowe i sie-
ci społecznościowe, które ułatwiają 
dzielenie się zasobami między po-
szczególnymi podmiotami: dostaw-
cami (osoby prywatne, przedsiębior-
stwa), pośrednikami (łącznicy) oraz 
konsumentami (użytkownicy) [12, 
17]. Współczesna popularyzacja tej 
idei jest więc wynikiem nie tylko in-
teraktywności bazującej na nowych 
technologiach, ale również wzrostu 
kompetencji informatycznej użyt-
kowników. Szczególną rolę w tym 
procesie odgrywa rozwój i masowe 
upowszechnienie urządzeń mobil-
nych, które umożliwiają wykony-
wanie wymaganych czynności w 
dowolnym miejscu oraz czasie, bez 
konieczności korzystania z kom-
putera osobistego. Takie podejście 
wymusza odejście od klasycznych 
modeli organizacyjnych, zbudo-
wanych wokół podziału zasobów 
materialnych i ludzkich, w kierunku 
systemu gospodarczego bazujące-
go na usieciowieniu jednostek oraz 
społeczności [3]. Tym niemniej, eko-
nomia współpracy najlepiej funk-
cjonuje w środowiskach lokalnych, 
gdyż dobra dostępne są nie tylko w 
sensie zasięgu cyfrowego, ale rów-
nież wymiarze czysto fi zycznym. Z 
tego względu aglomeracje miejskie 
sprzyjają konsumpcji współdzielo-
nej, biorąc pod uwagę ich ograni-
czoną przestrzeń oraz dużą gęstość 
zaludnienia [16]. Jednocześnie jest 
to wygodne od strony praktycznej, 
gdyż umożliwia wprowadzenie róż-

norodnych systemów taryfowych, 
dopasowanych do potrzeb indywi-
dualnego odbiorcy. 
 W ramach usług typu sharning 
oferuje się pojazdy publiczne lub 
inne środki transportu, które są au-
tomatycznie wypożyczane oraz sa-
modzielnie wykorzystywane przez 
użytkowników na danym terenie i w 
określonym czasie. Ich przykładowy 
podział w zależności od pokonywa-
nego dystansu został przedstawio-
ny na rysunku 1. Można zauważyć, 
że potencjał rynkowy dla wspólnej 
mikromobilności może obejmować 
wszystkie podróże pasażerskie poni-
żej 8 km [11]. W grupie tej zestawio-
no więc pojazdy niskiej prędkości, w 
tym napędzane siłą mięśni – rowery 
(tzw. bike-sharing) oraz pozostałe, 
głównie elektryczne, które nie zosta-
ły ujęte w Ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
[18], np. jeździki, deskorolki, dwuko-
łowce, hulajnogi, mini skutery, itp. 
 W literaturze tematu najczęściej 
określa się mianem urządzeń mobil-
ności osobistej PAM (ang. Personal 
Mobility Device) [4, 5]. Ich klasyfi ka-
cja stwarzać może jednak pewne 
utrudnienia, gdyż mają one różno-
rodne funkcje i obszar zastosowań. 
Pomimo to, w najbliższym czasie 
Ministerstwo Infrastruktury planuje 
wprowadzić nowelizację istnieją-
cych przepisów, w celu unormowa-
nia statusu prawnego tych środków 
transportu.
 W przypadku dłuższych dystan-
sów zazwyczaj brane są pod uwagę 

 

 
1. Podział środków transport-sharingu ze względu na dystans

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]
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skutery i samochody, stąd systemy 
ich udostępniania noszą odpowied-
nio nazwy scooter- oraz car-sharing. 
Przybierają one zbliżone formy wy-
pożyczeń, tzn. w modelu zamknię-
tym wykorzystuje się specjalne 
stacje dokujące, a w otwartym – 
użytkownicy odbierają i zwracają 
pojazdy w dowolnym miejscu, ale 
w obrębie strefy działania danego 
operatora. Ich rezerwacja i wyszu-
kiwanie odbywa się za pomocą 
specjalnie dedykowanych aplikacji 
mobilnych, sprzężonych z sygna-
łem nawigacji satelitarnej GPS (ang. 
Global Positioning System). Mniej po-
pularną alternatywę stanowi opcja 
peer-to-peer, w której prywatni wła-
ściciele samochodów wypożyczają 
je wybranym osobom w czasie, gdy 
sami z nich nie korzystają [8]. 
 Na przestrzeni ostatnich lat 
ukształtowały się również inne spo-
soby ekonomi współpracy, przy 
czym  nie wszystkie z nich oce-
niane są w sposób jednoznacznie 
pozytywny. Przykładem może być 
ride-sourcing, czyli rozwiązanie pole-
gające na współdzieleniu podróży. 
Przy takim podejściu użytkownicy 
platformy internetowej oferują prze-
jazd własnym pojazdem, czerpiąc z 
tego tytułu korzyści materialne. Z 
jednej strony jest to interesująca 
propozycja eliminująca koniecz-
ność samotnej jazdy, służąca nieza-
spokojonemu popytowi na szybką, 
elastyczną i wygodną mobilność w 
obszarach miejskich. 
 Należy jednak zauważyć, że stoi 
ona w sprzeczności z ukształtowa-
nym przemysłem taksówkowym, w 
którym od kierowców wymaga się 
spełnienia szeregu regulacji praw-
nych, np. ukończenia szkolenia i 
zdania egzaminu, potwierdzenia 
kwalifi kacji zdrowotnych (w tym 
badań psychotechnicznych), pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
przystosowania samochodu, itp. 
 Ponadto, usługi ride-sourcing 

niejako konkurują z transportem 
publicznym, przyczyniając się do 
zwiększania zatorów komunikacyj-
nych w godzinach szczytowych, ale 
też zagrażają bezpieczeństwu pu-
blicznemu i samym konsumentom, 
dodatkowo narażonym na nieprzej-
rzyste praktyki cenowe [10].

Transport-sharing w obszarze 

metropolitalnym Szczecina

Strukturę urbanistyczną miasta cha-
rakteryzuje układ dwubiegunowy, 
zorientowany po obu stronach Odry, 
w związku z czym istnieje potrzeba 
zapewnienia sprawnego systemu 
transportowego pomiędzy lewo- i 
prawobrzeżną częścią miasta. Po-
nieważ pod względem powierzchni 
zajmuje ono trzecie miejsce w Pol-

sce, szczególnego znaczenia nabie-
rają przewozy na znaczne odległo-
ści [15]. 
 Pomimo, iż obserwuje się szereg 
utrudnień związanych z dyspropor-
cją natężenia ruchu pojazdów w 
poszczególnych dzielnicach, bra-
kiem przystosowania sieci drogo-
wo-ulicznej czy niewielu przepraw 
mostowych, od kilku lat nie wzrasta 
popyt na korzystanie z komunikacji 
publicznej [14]. Z tego względu wy-
dawać by się mogło, iż tak rozległa 
aglomeracja stanowić będzie ideal-
ne podłoże dla rozwoju usług typu 
car-sharing. Niestety w chwili obec-
nej żadna fi rma czy stowarzyszenie 
nie oferuje wynajmu pojazdów w 
tym systemie. Nie oznacza to jednak, 
że próby takie nie były podejmowa-
ne. Pod koniec 2018 r. na lokalnym 

2. Przykładowe oferty wynajmu samochodów prywatnych w serwisie Mobilrent
Źródło: opracowanie własne na podstawie [27]

Parametr Jednostka EcoShare Hop.City

Zasięg km 70

Prędkość km/h 45

Ładowność kg 150 160

Rodzaj napędu - elektryczny

Moc silnika W 3000

Napięcie instalacji V 72

Pojemność baterii Ah 30 (litowo-jonowa)

Czas ładowania h 4-6

Trwałość cykle 800

Rodzaj wyświetlacza - ciekłokrystaliczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22, 23]

Tab. 1. Wybrane parametry techniczne skuterów EcoShare i Hop.City
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rynku przewozu towarów zaczął 
funkcjonować litewski operator Ci-
tyBee, udostępniając pilotażowo 7 
samochodów dostawczych typu 
Fiat Ducato. Ich lokalizacja, rezerwa-
cja i otwieranie możliwa była z po-
ziomu aplikacji mobilnej, podobnie 
jak płatność po zakończeniu wypo-
życzenia [26]. Tym niemniej, po kilku 
miesiącach działania zlikwidowano 
strefy wyznaczone w granicach ad-
ministracyjnych Szczecina, a usługa 
została całkowicie wygaszona. Praw-
dopodobną przyczynę takiego sta-
nu rzeczy należy upatrywać w dużej 
konkurencji ze strony przewoźników 
taksówkowych, jak również bogatej 
ofercie wypożyczalni działających w 
sposób tradycyjny.
 Powyższej sytuacji w żaden spo-
sób nie poprawia model peer-to-pe-

er, gdyż liczba ofert od osób prywat-
nych jest wybiórcza, więc trudno je 
traktować jako realną alternatywę 
dla pozostałych środków transpor-
tu. Pojedyncze przypadki znaleźć 
można za pomocą portali interne-
towych, np. Locomoto, Mobilrent 
(rysunek 2). Warunkiem koniecznym 
jest rejestracja w systemie i wypeł-
nienie formularza, w którym właści-
ciel wprowadza aktualne informacje 
na temat własnego pojazdu, miejsca 
jego parkowania oraz wymogów 
dotyczących samego wynajmu, np. 
czasu i kosztu usługi. Cały proces 
jest wygodny od strony praktycz-
nej, gdyż odbywa się bez udziału 
pośredników, co znacznie ułatwia 
relacje między zainteresowanymi 
stronami [27]. Dodatkową zaletę 
stanowi możliwość jednoczesnego 

wypożyczenia kilku samochodów 
(osobowych, dostawczych). Należy 
więc przypuszczać, iż w najbliższych 
latach formuła tego rodzaju będzie 
zyskiwać na znaczeniu, podobnie 
jak to ma miejsce w innych, polskich 
miastach, np. Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie. 
 Znacznie większą popularnością 
w Szczecinie cieszy się scooter-
-sharing, który został wprowadzony 
przez fi rmy EcoShare i Hop.City w 
pierwszym półroczu 2019 r. Pomi-
mo, iż są to operatorzy zupełnie od 
siebie niezależni, oferują zbliżone 
warunki usługi w modelu otwar-
tym. Przede wszystkim strefy zwrotu 
praktycznie pokrywają się ze sobą, 
obejmując zasięgiem centralne 
osiedla lewobrzeżnej części miasta. 
Użytkownikom oddano do dyspo-
zycji skutery o odmiennym wyglą-
dzie zewnętrznym, ale niemal iden-
tycznych parametrach technicznych 
(rysunek 3, tabela 1). Ze względu na 
napęd elektryczny są to pojazdy ze-
ro-emisyjne ZEV (ang. Zero Emission 
Vehicle), czyli nie emitujące żadnych 
zanieczyszczeń z pokładowego źró-
dła energii, co wpisuje się w kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju 
[9]. Ponadto, w sposób analogiczny 
przebiegają czynności związane z 
ich lokalizacją, rezerwacją, urucha-
mianiem oraz parkowaniem, wy-
magając korzystania ze specjalnie 
dedykowanej aplikacji (rysunek 4). 
Warto jednak podkreślić, iż w pro-
cesie rejestracji należy udostęp-
nić kopię dowodu osobistego, a w 
przypadku osób urodzonych po 19 
stycznia 1995 r. prawo jazdy katego-
rii AM lub wyższej [19].
 W chwili obecnej trudno jest 
wskazać, która z opcji wynajmu 
będzie preferowana przez miesz-
kańców w najbliższej przyszłości. 
Czynnikiem decydującym o pre-
ferencjach może okazać się koszt 
usług, których kalkulację zestawio-
no w tabeli 2. Biorąc pod uwagę 

 

a) 

 
b) 

 

3. Skutery elektryczne zaparkowane w stre$ e zwrotu: a) EcoShare, b) Hop.City 
Źródło: opracowanie własne
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prezentowane dane korzystniej-
szą wydaje się być oferta Hop.City, 
przede wszystkim ze względu na 
jednostkową cenę za minutę jazdy. 
Interesującym pomysłem było rów-
nież udostępnienie miesięcznych 
opłat abonamentowych, których 
drugi operator w ogóle nie przewi-
duje. Tym niemniej, fi rma EcoShare 
jako pierwsza w Polsce wprowadziła 
dualny system rozliczeń, umożliwia-
jący wypożyczenie skutera na zasa-
dzie konta przedpłaconego (z ang. 
prepaid) lub opłaty bezpośredniej, 
naliczanej za każdy przejazd z przy-
porządkowanej karty kredytowej 
[22].
 Najstarszą i zdecydowanie naj-
bardziej rozwiniętą formę lokalnego 
transport-sharingu stanowi Szcze-
ciński Rower Miejski (SRM) "Bike-S". 
Od 2014 r. system obsługiwany jest 
przez Spółkę Nieruchomości i Opła-
ty Lokalne, która współpracuje z 
operatorem zewnętrznym Nextbike 
Polska S.A. Wypożyczenia odbywają 
się w modelu zamkniętym, liczącym 
łącznie 585 pojazdów i 87 stacji do-
kujących [21]. Są one zlokalizowane 
po obu stronach Odry, głównie w 
obrębie gęsto zaludnionych osiedli 
centralnych, co stanowi ich niewąt-
pliwą zaletę (rysunek 5). Do innych 
przyczyn tak dużej popularności 
SRM wśród mieszkańców i turystów 
należy zaliczyć czynniki, które mogą 
być postrzegane w różnych aspek-
tach:
a) prawnych
- od osób pełnoletnich nie wyma-

ga się uprawnień do kierowania 
rowerem,

- brak potrzeby korzystania do-
datkowego wyposażenia (kasku, 
ochraniaczy, itp.),

b) funkcjonalnych
- prosty proces rejestracji, możli-

wy do przeprowadzenia w spo-
sób wygodny dla użytkownika, 
w tym poprzez aplikację mobil-
ną, portal internetowy, kontakt 

telefoniczny z konsultantem, 
oraz kartę płatniczą przy termi-
nalu,

- przejrzysty cennik wypożyczeń, 
identyczny dla taryfy normal-
nej i rodzinnej, w którym czas 
naliczania opłat podzielono na 
godzinne okresy z wyłączeniem 

pierwszych 20 min jazdy, 
- duży wybór metod płatności 

(tradycyjne, elektroniczne),
c) użytecznych
- łatwe parkowanie w termina-

lach samoobsługowych,
- usytuowanie stacji dokujących 

w pobliżu budynków handlo-

Koszt

EcoShare Hop.City Bike-S

Plan minu-
towy

Opłata maks. Plan minutowy
Abonament 
codzienny

Abonament 
miejski

Plan minutowy

Przedpłata (saldo) 30 zł (10 zł) 10 zł 89 zł / miesiąc 59 zł / miesiąc 20 zł (10 zł)

Jazda 0,69 zł

69zł / dzień

0,49 zł 0,45 zł 0,39 zł *1 zł / 21-60 min

Pauza 0,09 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł -

Opłata startowa 3,00 zł 2,00 zł - - -

Bonus -
Brak innych 

kosztów
- 20 min 100-160 min 0-20 min

*- minimalny czas płatnego wypożyczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21, 22, 23]

Tab. 2. Zestawienie kosztów za usługi typu scooter- i bike-sharing w Szczecinie

a) 

b) 

4. Lokalizowanie i rezerwacja skuterów w aplikacjach: a) EcoShare, b) Hop.City
Źródło: opracowanie własne na podstawie [22, 23]
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wo-usługowych i użyteczności 
publicznej, 

- dotarcie do miejsc trudnodo-
stępnych dla innych pojazdów,

- minimalizacja problemu zato-
rów komunikacyjnych,

- możliwość wypożyczenia 2-4 ro-
werów w zależności od wybra-
nej taryfy,

d) bezpieczeństwa
- korzystanie dróg i ciągów pie-

szo-rowerowych zupełnie odse-
parowanych od ruchu uliczne-
go, stanowiących zdecydowaną 
większość tras przeznaczonych 
dla tego środka transportu,

- utrzymywanie pojazdów i ter-
minali na stacjach dokujących w 
dobrym stanie technicznym,

- zapewnienie monitoringu wy-
pożyczeń,

- stosowanie systemów zabezpie-

czeń przed kradzieżą,
e) ekologii
- ograniczenie zużycia paliw ko-

palnych, gdyż do napędu wyko-
rzystuje się wyłącznie siłę mię-
śni,

- brak emisji hałasu, drgań i zanie-
czyszczeń z poziomu ulicy,

- mniejsze zużycie infrastruktury 
w porównaniu z innymi pojaz-
dami,

- rozwój terenów zielonych i re-
kreacyjnych,

- promocja zdrowego trybu życia,
f ) efektywności
- całodobowy, szybki i wygodny 

sposób poruszania się po mie-
ście (z wyłączeniem okresu zi-
mowego),

- uzupełnienie komunikacji pu-
blicznej,

- uspokojenie ruchu w ścisłym 

centrum.
g) ekonomii
- darmowa usługa na krótkich tra-

sach przejazdowych,
- tania obsługa serwisowa pojaz-

dów,
- niskie koszty stworzenia i utrzy-

mania infrastruktury drogowo-
-przystankowej.

Prezentowane walory sprawiły, że 
projekt bezobsługowych wypo-
życzalni "Bike-S" jest społecznie 
akceptowalny i od momentu uru-
chomienia cieszy się lawinowym 
przyrostem zarejestrowanych użyt-
kowników. Stanowi również ele-
ment integrujący miejski system 
transportowy, dodatkowo wspie-
rany przez rozwój nowoczesnych 
technologii. Przykładem może być 
aplikacja mobilna Take&drive, która 

 

5. Obszary usług typu sharing na terenie Szczecina
Źródło: opracowanie własne na podstawie [21, 22, 23]

a)          b) 

6. Stacja "Zwierzyniecka-pętla": a) lokalizacja w aplikacji Take&drive, b) widok ogólny
Źródło: opracowanie własne na podstawie [25]

 

7. Odcinek testowy z zaznaczonym punktem początkowym (A) i końcowym (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [24]

8. Zator komunikacyjny przed Mostem Długim podczas jazdy testowej
Źródło: opracowanie własne
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lokalizuje wszystkie pojazdy ofero-
wane w ramach usług typu sharing. 
W odniesieniu do rozpatrywanego 
modelu zamkniętego prezentowa-
ne są również informacje o stacjach 
dokujących, liczbie dostępnych ro-
werów, wolnych stojaków oraz tary-
fi katorze opłat (rysunek 6). Wyboru 
dokonać można z pozycji ekranu 
głównego, który łączy się bezpo-
średnio z portalem danego opera-
tora. Program pokazuje również naj-
bliższe przystanki komunikacji 
publicznej, rozkłady jazdy uaktual-
niane na bieżąco i czas opóźnień, 
sczytywanych na podstawie danych 
satelitarnych GPS. W chwili obecnej 
obejmuje swym zasięgiem najwięk-
sze miasta w Polsce [25].

Porównanie dostępnych środków 

transportu na wybranej trasie

Pomiary czasów przejazdu pro-
wadzono na odcinku testowym o 
długości 7,8 km, łączącego cen-
tralne osiedla miasta położone po 
obu stronach Odry, którego punkt 
początkowy (A: Batalionów Chłop-
skich – Gryfi ńska SST) i końcowy 
(B: Brama Portowa) stanowiły stacje 
dokujące "Bike-S" (rysunek 7). Są 

one usytuowane przy przystankach 
komunikacji publicznej, będąc do-
stępne dla użytkowników bada-
nych środków transportu. W analizie 
uwzględniono sytuację normalne-
go oraz maksymalnego natężenia 
ruchu. Przyjęto również skalę ocen 
od 1 (najgorsza) do 5 (najlepsza), a 
następnie określono wagi odnie-
sione do powyższych kryteriów. Po 
przydzieleniu liczby punktów prze-
prowadzono obliczenia końcowe.
 Z danych prezentowanych w ta-
beli 3 wynika, że wybraną trasę prze-
jazdu najszybciej pokonano samo-
chodem osobowym. Był to pojazd 
napędzany klasycznym silnikiem 
spalinowym marki Opel Meriva, 
który został wypożyczony od osoby 
prywatnej w usłudze peer-to-peer. 
Niestety wydolność głównej arterii 
komunikacyjnej miasta, leżącej w 
ciągu drogi krajowej nr 10, jest już 
w znacznym stopniu wykorzystana. 
Ponadto, ograniczają ją preferencje 
dla transportu zbiorowego, w tym 
wydzielone pasy autobusowo-tram-
wajowe PAT, co generuje dodatko-
we utrudnienia przed Mostem Dłu-
gim (rysunek 8). Sytuację pogłębiają 
kierowcy szukający alternatywy dla 
Trasy Zamkowej im. Piotra Zarem-

by, na której obserwuje się niemal 
całkowity paraliż ruchu drogowego 
w godzinach szczytowych. W rezul-
tacie czas jazdy testowej, prezento-
wanej jako średnia arytmetyczna z 
trzech pomiarów, wzrósł ponad 2,5 
krotnie.
 Wymienione problemy w zasa-
dzie nie dotyczą użytkowników 
pozostałych środków transportu. W 
przypadku skutera elektrycznego 
EcoShare czynnikiem mającym naj-
większy wpływ na uzyskane wyniki 
była prędkość maksymalna, która 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami nie może przekraczać 45 km/h 
[18]. Z tego względu informacje 
podawane na stronie internetowej 
fi rmy należy uznać za działanie mar-
ketingowe, gdyż wypożyczane po-
jazdy straciłyby świadectwo homo-
logacji. Należy również zaznaczyć, 
że w chwili obecnej nie stanowią 
one alternatywy dla mieszkańców 
Prawobrzeża, gdyż żadne osiedle 
tej dzielnicy nie zostało objęte strefą 
zwrotu. Oczywiście operatorzy za-
kładają możliwość jej opuszczania, 
ale parkowanie, ładowanie i ob-
sługa techniczna odbywa się wy-
łącznie w jej obrębie. W tej kwestii 
usługi typu bike-sharing mają zdecy-
dowaną przewagę, przy czym oso-
by pokonujące omawiany dystans 
napotykają zupełnie inne trudności. 
Dotyczą one bezpieczeństwa prze-
jazdu na ścieżce rowerowej, w ciągu 
której występują m.in.: błędy projek-
towe i wykonawcze (załamania toru 
jazdy, przeszkody w skrajni, przeło-
my, uskoki spowodowane wysokimi 
krawężnikami), zły stan nawierzchni 
(zapiaszczenie, nierówności, ubytki 
asfaltu i kostki brukowej, odsłonięte 
studzienki), niewłaściwe parame-
try techniczne (niedostosowanie 
sygnalizacji świetlnej, zatarte znaki 
poziome). Ponadto, jej przebieg jest 
wyjątkowo uciążliwy dla rowerzy-
stów, gdyż wymaga pokonywania 
bardzo stromych podjazdów, omija-

Środek transportu
Czas przejazdu bez utrudnień [min] Czas przejazdu z utrudnieniami [min]

Waga [%]
Punkty Ważona Punkty Ważona

Samochód 5 1,50 2 0,60 30

Skuter elektryczny 4 1,00 5 1,25 25

Tramwaj 3 0,60 4 0,80 20

Autobus 2 0,30 3 0,45 15

Rower 1 0,10 1 0,10 10

Końcowa ocena 
ważona (max 5)

3,50 3,20

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Ocena ważona połączeń według przyjętych kryteriów

Punkt początkowy Środek transportu
Czas przejazdu bez 

utrudnień [min]
Czas przejazdu z utrud-

nieniami [min]
Punkt końcowy

A: Batalionów Chłop-
skich - Gryfińska SST

Samochód osobowy 9,2 24,9

B: Brama Portowa 

Skuter elektryczny 12,6 13,2

Tramwaj 14,4 14,8

Autobus 18,3 18,7

Rower 26,1 26,1

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Wyniki pomiarów czasu przejazdu dostępnymi środkami transportu
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nia niewłaściwie zaparkowanych sa-

mochodów oraz przejazdów przez 

torowiska i wyjazdy z posesji [1, 13].

 Torowiska Szczecińskiego Szyb-

kiego Tramwaju (SST) niemal na 

całej trasie testowej są odseparo-

wane od sieci drogowo-ulicznej, z 

wyjątkiem wspomnianej przeprawy 

mostowej nad Odrą, tzw. wąskiego 

gardła. Jak już wspomniano, wpro-

wadzenie PAT o charakterze punkto-

wym (w ciągu ulic Gdańskiej, Ener-

getyków i Wyszyńskiego) sprawia, 

że pojazdy transportu zbiorowego 

korzystają z tej samej przestrzeni, jak 

też zatrzymują się na tych samych 

przystankach. W rezultacie czasy ich 

przejazdu praktycznie pokrywają się 

z rozkładem jazdy, bez względu na 

stan natężenia ruchu samochodo-

wego (tabela 4). Warto zaznaczyć, 

że komunikacja autobusowa mię-

dzy lewo- i prawobrzeżną częścią 

miasta  obsługiwana jest wyłącznie 

przez linie pośpieszne, co stanowi 

dodatkową zachętę dla podróż-

nych. Powyższe czynniki sprawiają, 

że coraz więcej kierowców korzysta 

z parkingu typu Park&Ride przy przy-

stanku Hangarowa.

Podsumowanie

Ekonomia współdzielenia wpłynę-

ła na rozwój systemów transportu 

miejskiego w ciągu zaledwie kilku 

lat. Zakres jej oddziaływania jest 

bardzo różny, gdyż usługa tego sa-

mego operatora może cieszyć się 

popularnością w jednym mieście, 

podczas gdy z drugiego będzie 

wycofywana. Jednocześnie trudno 

ocenić, jak współcześnie wypraco-

wane modele będą funkcjonować 

w przyszłości, mając na względzie 

nieustanny postęp technologiczny 

oraz zmienne potrzeby i oczekiwa-

nia społeczeństwa. Po części wy-

nikają one z ekspansji gospodarki 

cyfrowej, która zrewolucjonizowała 

praktycznie wszystkie sfery ludzkiej 

działalności, a tym samym sposoby 

zaspokajania potrzeb. Okazuje się 

bowiem, że dobra materialne w po-

staci produktów są systematycznie 

wypierane z rynku konsumenckie-

go na rzecz określonej oferty, skie-

rowanej w sposób bezpośredni do 

użytkownika. Przykładem mogą być 

usługi typu sharing, zapewniające 

sprawne poruszanie się po mieście, 

ale eliminujące konieczność posia-

dania jakiegokolwiek pojazdu na 

własność. W odniesieniu do Szcze-

cina ich dalsza ekspansja jest jak 

najbardziej możliwa i wskazana, ale 

wymaga spełnienia szeregu postu-

latów, z których najważniejsze to:

- utworzenie obszarów wydzie-

lonych lub zamkniętych na po-

trzeby urządzeń mobilności oso-

bistej PAM,

- poprawa spójności istniejącej 

sieci rowerowej i oddanie no-

wych odcinków,

- uruchomienie stacji dokujących 

"Bike-S" poza osiedlami central-

nymi,

- rozszerzenie stref zwrotu skute-

rów elektrycznych, w szczegól-

ności o dzielnice Północ i Prawo-

brzeże,

- budowa kolejnych parkingów 

zapewniających połączenie z in-

frastrukturą miejską, np. Park&Ri-

de, Park&Go, Bike&Ride, itp.,

- zwiększenie liczebności otwar-

tych punktów dostępu, które 

umożliwiają bezprzewodowe 

łączenie z Internetem w standar-

dzie Wi-Fi,

- udostępnienie oferty wynajmu 

samochodów w modelu otwar-

tym lub zamkniętym oraz wpro-

wadzenie udogodnień dla ich 

użytkowników, np. korzystanie 

z PAT, preferencyjne opłaty par-

kingowe, itp.  

Materiały źródłowe

[1] Abramek K.F.: Ruch rowerowy w 

Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego. Proble-

my Transportu i Logistyki 10 (600), 

2010.

[2] Fajczak-Kowalska A.: Zrównowa-

żony rozwój transportu i jego 

implikacje dla kolejnictwa. Studia 

Prawniczo-Ekonomiczne LXXXV, 

2012.

[3] Kauf S.: Ekonomia współdzielenia 

(sharing economy) jako narzędzie 

kreowania smart city. Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Śląskiej. Orga-

nizacja i Zarządzanie 120, 2018.

[4] Kim J., Sato K., Hashimoto N., Ka-

shevnik A., Tomita K, Miyakoshi 

S., Takinami Y., Osamu Matsu-

moto O., Boyali A.: Impact of the 

face angle to traveling trajectory 

during the riding standing-type 

personal mobility device. MATEC 

Web of Conferences 161, 2018.

[5] Litman T., Blair R.: Managing per-

sonal mobility devices (PMDs) on 

nonmotorized facilities. Victoria 

Transport Policy Institute, Victoria 

2017.

[6] Miłaszewicz B., Rut J.: Zrównowa-

żony rozwój transportu miejskie-

go – szanse i ograniczenia. Logi-

styka 6, 2014.

[7] Motowidlak U.: Rozwój transpor-

tu a paradygmat zrównoważone-

go rozwoju. Studia Ekonomiczne. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

337, 2017.

[8] Olejniczak M., Mendakiewicz A.: 

Analiza wykorzystania systemu 

car-sharing i jednoosobowych 

samochodów elektrycznych w 

transporcie miejskim. Różne ob-

licza logistyki. Zbiór prac studen-

tów. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2018.

[9] Sawant S., Prajapati D.: A review 

on zero emissions vehicles. Inter-

national Journal of Mechanical 



24

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 3 / 2020

Transport miejski

Engineering and Technology 8 
(2), 2017.

[10] Shaheen S., Chan N., Rayle L.: Ri-
desourcing’s impact and role in 
urban transportation, Access Ma-
gazine 51, 2017.

[11] Shaheen S., Cohen A.: Shared 
Micromoblity Policy Toolkit: Do-
cked and Dockless Bike and Sco-
oter Sharing. UC Berkeley Recent 
Work, 2019.

[12] Standing C., Standing S., Bier-
mann S.: The implications of the 
sharing economy for transport. 
Transport Reviews 39, 2018.

[13] Stoeck T.: Analiza rozwoju i bez-
pieczeństwa komunikacji rowero-
wej na terenie Szczecina. Przegląd 
Komunikacyjny 5, 2018.

[14] Stoeck T., Abramek K.F.: Prognozo-
wanie sprzedaży biletów komu-

nikacji miejskiej w Szczecinie. Au-
tobusy - Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe 8, 2016.

[15] Stoeck T., Gołębiewski W.: Obszary 
dysfunkcji systemu transporto-
wego Szczecina w ocenie miesz-
kańców. Przegląd Komunikacyjny 
5, 2013.

[16] Szołtysek J.: Ekonomia współdzie-
lenia a logistyka miasta – rozwa-
żania o związkach. Gospodarka 
Materiałowa i Logistyka 11, 2016.

[17]Turoń K., Czech P.: Transport miej-
ski z wykorzystaniem usług typu 
„sharing”. Komunikacja Publiczna 
3, 2018.

[18] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 
z późn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (tekst jed-

nolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 341 z 

późn. zm.).

[20] Zielińska E.: Ocena wypadkowo-

ści na polskich drogach. Autobu-

sy – Technika, Eksploatacja, Syste-

my Transportowe 6, 2019.

[21] http://bikes-srm.pl.

[22] http://ecoshare.pl.

[23] https://hop.city.

[24] https://nextbike.pl.

[25] https://takeanddrive.eu.

[26] https://www.citybee.pl.

[27] https://www.mobilrent.pl.

REKLAMA



25

SITK-RP

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y3 / 2019

Staraniem Zarządu Krajowego 
SITK RP w hołdzie wybitnemu 
polskiemu inżynierowi uroczy-
ście odsłonięto na Dworcu Cen-
tralnym tablicę z wizerunkiem 
Ernesta Malinowskiego
 Na stołecznym Dworcu Cen-
tralnym im. Stanisława Moniuszki 
w dniu 02 marca 2020 r. odbyło 
się uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej pio-
nierowi światowego kolejnictwa, 
wybitnemu polskiemu inżynie-
rowi Ernestowi Malinowskiemu 
budowniczemu jednej z najwy-
żej położonych linii kolejowych 
na świecie – peruwiańskiej Kolei 
Transandyjskiej. 
 W uroczystości odsłonięcia 
tablicy wzięli udział m.in. amba-
sador Peru w Polsce, przedsta-
wiciele Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, Urzędu Transportu 
Kolejowego, Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Prezesi SITK RP, PKP S.A., PKP In-

tercity S.A., Fundacji Grupy PKP, 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

oraz Spółek Kolejowych. W uro-

czystości uczestniczyła również 

znana podróżniczka i dziennikar-

ka Elżbieta Dzikowska. Spotkanie 

uświetniła orkiestra kolejowa, 

która odegrała hymny państwo-
we Polski i Peru. 
 Inicjatorem upamiętnienia 
pioniera światowego kolejnic-
twa i wybitnego konstruktora 
na Stołecznym Dworcu Central-
nym był Zarząd Krajowy Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji RP. W ramach 
tego działania zlecił wykonanie 
projektu, uzyskał zgodę konser-
watora zabytków dotyczącą lo-
kalizacji tablicy oraz uzyskał po-
zwolenie na budowę. Realizacja 
przedsięwzięcia uzyskała wspar-
cie spółek: Polskich Kolei Pań-
stwowych S. A., PKP Intercity S.A. 
oraz Zakładów Automatyki Kom-
bud S.A. Obecny na uroczystości 
Alberto Efrain Salas Barahona, 
ambasador Peru w Polsce powie-
dział, że inż. Ernest Malinowski 
jest jedną z najważniejszych po-
staci historycznych w relacjach 
polsko – peruwiańskich, który 
przyczynił się do gospodarcze-
go rozwoju Peru w XIX wieku. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy z wizerunkiem

inż. Ernesta Malinowskiego
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 Inż. Ernest Malinowski jest au-
torem jednego z największych i 
najważniejszych osiągnięć inży-
nierskich w Peru, do dziś podzi-
wianego na świecie- Centralnej 
Kolei Transandyjskiej wprowa-
dzając komunikację od central-
nej części Andów aż po wybrze-
że i stolicę kraju - powiedział 
ambasador. Dworzec Centralny 
odwiedza co roku 15 mln pa-
sażerów, to dworzec z którego 
codziennie odjeżdża tysiąc po-
ciągów, dlatego jest to moim 
zdaniem najlepsze miejsce aże-
by przypomnieć, wspominać i 
pamiętać o wielkim Polaku Er-
neście Malinowskim powiedział 
prezes PKP Krzysztof Mamiński 
podczas uroczystości i dodał, że 
Polska myśl techniczna bardzo 
często jest zapominana w nar-

racji publicznej. Dzisiejsze odsło-
nięcie tablicy przywraca pamięć 
tym, którym jest ona należna. 
Natomiast w swoim wystąpieniu 
Prezes SITK RP prof. Janusz Dy-
duch powiedział że w sto dwu-
dziestą pierwszą rocznicę śmierci 
upamiętniamy inż. Ernesta Mali-
nowskiego, wybitnego polskie-
go inżyniera i bohatera narodo-
wego Peru. Był on człowiekiem 
wszechstronnym: w Peru realizo-
wał liczne projekty budowlane, 
drogowe. mostowe, i kolejowe. 
Opracowywał również projekt 
fortyfi kacji portu Callao. Począw-
szy od roku 1999 Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komu-
nikacji upamiętnia postać inż. 
Ernesta Malinowskiego. Najwięk-
szym naszym przedsięwzięciem 
było wybudowanie pomnika inż. 

Ernesta Malinowskiego w Peru 

na przełęczy Ticlio na wysokości 

4800 mnpm. A dziś upamiętnia-

my naszego bohatera odsłania-

jąc tablicę z jego wizerunkiem. 

 Następnie prof. Janusz Dyduch 

podziękował darczyńcom za 

wsparcie w realizacji tego wspa-

niałego przedsięwzięcia oraz 

wszystkim zebranym za udział.

 Na zakończenie spotkania Se-

kretarz Generalny SITK RP Pan 

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz 

podziękował wszystkim przyby-

łym gościom za udział w uroczy-

stości. 

Autor : Bogdan Kublin 

 

KOMUNIKAT

Komitet Organizacyjny V Konferencji Naukowo Technicznej „Ekolo-
gia w Transporcie 2020” po rozeznaniu prognoz dotyczących roz-
wijania się pandemii koronawirusa powodującego  zachorowania  
na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mając na 
uwadze sytuację gospodarczą poszczególnych $ rm zdecydował o 
przełożeniu konferencji na 2021 rok.  

O nowym terminie poinformujemy drogą elektroniczną, szczegóły 
dostępne na stronie internetowej konferencji: http://sitk7.tgory.pl/
index.php?s=newsy&kategoria=konferencja5
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Światowa Federacja Organizacji 
Inżynierskich (WFEO - World Fede-
ration of Engineering Organiza-
tions) wyszła z inicjatywą ustano-
wienia międzynarodowego dnia 
inżyniera - święta, które podkre-
ślać będzie rolę twórców techniki i 
znaczenia ich pracy dla społeczeń-
stwa. Światowy Dzień Inżynierii 
Zrównoważonego Rozwoju (World 
Engineering Day for Sustainable 
Development) będzie obchodzony 
corocznie począwszy od 4 marca 
2020 roku.

WFEO zaproponowało dzień 4 mar-
ca, który nawiązuje do dnia założenia 
organizacji w 1968 r. Ta niewątpliwie 
potrzebna propozycja spotkała się z 
ogromnym poparciem środowiska 
inżynierskiego w czasie tegoroczne-
go Światowego Kongresu Inżynierów 
(WEC - World Engineers Convention), 
który zgromadził w listopadzie 2019 
r. w Melbourne ok. cztery tysiące 
uczestników. Polska delegacja liczyła 
28 osób i była jedną z najliczniejszych 
oraz najbardziej aktywnych. Czynne 
uczestnictwo w Kongresie oraz ciągła 
współpraca z WFEO zobowiązują nas 
do aktywnego włączenia się w obcho-
dy tzw. Światowego Dnia Inżyniera.
 WFEO otrzymało ok. 80 listów 
wsparcia od największych między-
narodowych i krajowych instytucji (w 
tym od FSNT-NOT) oraz uczelni, repre-
zentujących 23 miliony inżynierów na 
całym świecie.
 Obchody Światowego Dnia Inży-
nierii to także promocja inżynierii jako 
kariery zawodowej. Międzynarodowy 
dzień ze skoordynowanymi obchoda-
mi na całym świecie pomoże zainspi-
rować tysiące młodych ludzi do stania 
się inżynierami. Wspólne święto będzie 
okazją do promocji i rozmów o wy-
zwaniach stojących przed zawodem 
inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla 
zrównoważonego rozwoju, a także 
do podniesienia poziomu świado-
mości społecznej na temat znaczenia 
działań technicznych i ich twórców w 

życiu społeczeństwa i pojedynczego 
człowieka.
 FSNT-NOT poparło inicjatywę 
WFEO, wyrażając jednocześnie de-
klarację czynnego włączenia się w 
obchody Światowego Dnia Inżynierii 
Zrównoważonego Rozwoju. Uważa-
my, że polskie środowisko inżynierskie, 
uczelniane, instytutów badawczych 
oraz biznesowe powinno aktywnie 
włączyć się w organizację święta twór-
ców techniki, promując ich dzieła oraz 
organizując wiele wydarzeń.
 Liczę, że wszystkie Stowarzyszenia 

Naukowo-Techniczne sfederowane 

w Naczelnej Organizacji Technicznej 

włączą się w organizację rożnych im-

prez 4 marca 2020 r. i latach następ-

nych. ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA TO 

NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTO !!!!

Więcej informacji o Światowym Dniu 

Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju 

oraz platformę do rejestracji wydarzeń 

związanych z obchodami znaleźć 

można na stronie internetowej: www.

worldengineeringday.net.

Światowy Dzień Inżyniera
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Analiza zaci gni!tych

zobowi za" pod k tem ew.

konsekwencji zwi zanych z

ich niewykonaniem lub

nieterminowym

wykonaniem, w tym

przygotowanie

korespondencji do

kontrahentów w tym

zakresie

Analiza krajowych i

mi!dzynarodowych przepisów

prawa wprowadzaj cych

szczególne prawa i obowi zki

dla funkcjonowania

przedsi!biorców

poszczególnych bran#,

zw$aszcza dla bran#y

transportowej

Reprezentacja przed

organami administracji, w

tym przed organami celnymi

w przypadku

nieuzasadnionego stosowania

ogranicze  w dzia!alno"ci

danego przedsi#biorstwa np.

nieuzasadnionej odmowy

wywozu okre"lonych

towarów

Weryfikacja umów pod

k tem mo#liwo%ci

zastosowania klauzuli

tzw. „si$y wy#szej" oraz

instytucji "rebus sic

stantibus"

CO OFERUJEMY?

Reprezentacja w

post#powaniach

przeds$dowych i s$dowych,

których przedmiotem s$

roszczenia zwi$zane z

zak!óceniami w realizacji

zaci$gni#tych kontraktów z

uwagi na epidemi#

koronawirusa

Przeprowadzenie

analizy zasadno"ci i

mo%liwo"ci

zastosowania

danego rozwi$zania

Przygotowanie

odpowiedniej

dokumentacji

Reprezentacj#

przed organami

skarbowymi i ZUS

EPIDEMIA A BIZNES
PRAWO I PODATKI

z$o#enie wniosku o ograniczenie zaliczek

na podatek

z$o#enie wniosku o odroczenie p$atno%ci

podatku, p$atno%ci ratalne zarówno

podatku jak te# zaleg$o%ci podatkowej

z!o%enie wniosku o zwolnienie p!atnika

z obowi$zku pobrania podatku

z$o#enie wniosku o umorzenie w ca$o%ci lub

w cz!%ci nale#no%ci publicznoprawnych

zastosowanie rozwi$za  ograniczaj$cych

pogorszenie p!ynno"ci finansowej 

w trybie podzielonej p!atno"ci

Umorzenie nale no!ci

Zwolnienie p"atnika

Odroczenie i raty

Ograniczenie

p"atno!ci zaliczek

Przyspieszony

zwrot VAT

Podzielona p"atno!#

Sk"adki ZUS

wyst$pienie z wnioskiem o przyspieszony

zwrot VAT

wniosek o umorzenie, odroczenie terminu

p!atno"ci lub roz!o%enie na raty sk!adek na

ubezpieczenia spo!eczne, zdrowotne i inne
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WDRO ENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

CO OFERUJEMY? JSTPRZEDSI!BIORCY

Analiz  prawn! dotycz!c! dokonywania zmian w planie dochodów

i wydatków bud"etu JST

Pomoc w uzyskaniu dotacji z bud"etu pa#stwa

Analiz  prawn! dotycz!c! przekazania uprawnie#, o których mowa w art.

258 ust. 1 pkt 2 4 ustawy o finansach publicznych

Analiz  prawn! dotycz!c! dokonywania zmian w wieloletnich

prognozach finansowych oraz w planie wydatków bud"etu JST

Wsparcie merytoryczne, przygotowanie dokumentacji i analiz  prawn!

dotycz!c! tworzenia nowej rezerwy celowej

Wsparcie merytoryczne, przygotowanie dokumentacji i analiz  prawn!

dotycz!c! dokonywania zmian limitu zobowi!za# z tytu$u zaci!gni tych

kredytów i po"yczek oraz emitowanych papierów warto%ciowych

Analiz  prawn! dotycz!c! mo"liwo%ci odst!pienia od zasady zlecania

zada# w trybie otwartego konkursu ofert w art. 11a ustawy o dzia$alno%ci

po"ytku publicznego i o wolontariacie

Opracowanie planu finansowego

Wsparcie merytoryczne na ka"dym etapie wdra"ania zmian

o przyznanie %wiadcze# na rzecz ochrony miejsc pracy

o wyp$at  ze %rodków Funduszu Gwarantowanych &wiadcze# Pracowniczych oraz

innych podmiotów

o odroczenie terminu p$atno%ci lub roz$o"enia na raty nale"no%ci z tytu$u sk$adek na

ubezpieczenie spo$eczne

Sporz!dzanie wniosków

Ubieganie si  o rekompensat  wyp$aconego wynagrodzenia pracownikom

niepe$nosprawnym

Przygotowywanie projektów uk$adów zbiorowych pracy, porozumie#, regulaminów

Ubieganie si  o zwolnienie z podatku

Udzia$ w negocjacjach oraz przygotowywanie zmian do umów

Analiza umów najmu

Przygotowywanie pism w sprawie zamówie# publicznych

Odwo$ania od decyzji w sprawie przyznania %wiadczenia postojowego

wynagrodzenia i sk$adki

prowadzenia dzia$alno%ci

Przygotowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania

Ubieganie si  o udzielenie po"yczki ze %rodków Funduszu Pracy

Analiza pobytu cudzoziemca przebywaj!cego na terytorium RP
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