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Streszczenie 
Organizacja systemu publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem 

multimodalnych węzłów przesiadkowych 
Miejski transport publiczny w dużych ośrodkach populacji stanowi kluczowy element systemu 

transportowego umożliwiający mieszkańcom sprawne przemieszczanie się w ramach jego granic. 
Ponadto jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających na ograniczenie negatywnych efektów 
kongestii drogowej, szczególnie w warunkach rozwoju demograficznego aglomeracji.  
W nowoczesnych systemach publicznego transportu miejskiego zapewnienie dobrej oferty 
przewozowej jest związane z oparciem połączeń komunikacji transportu zbiorowego o szereg silnych 
linii o wysokiej częstotliwości kursowania oraz o wielogałęziowe węzły przesiadkowe. Węzły te służą 
minimalizacji strat czasu oraz dyskomfortu związanego z koniecznością zmiany jednego środka 
transportu na drugi. Zapewnienie optymalnej organizacji sieci publicznego transportu miejskiego 
wymaga uwzględnienia jakości i rozmieszczenia węzłów przesiadkowych, które wpływają zarówno na 
komfort pasażerów, jak i na efektywność kosztową całego systemu. 

W ramach pracy nad rozprawą doktorską autor dokonał gruntowego przeglądu dostępnej 
literatury naukowej w zakresie modeli i metod organizacji systemów komunikacji miejskiej oraz 
multimodalnych węzłów przesiadkowych. To pozwoliło na wyznaczenie luki badawczej dotyczącej 
słabo dotychczas zbadanego zagadnienia organizacji multimodalnych systemów publicznego transportu 
zbiorowego opartych na węzłach przesiadkowych. 

Celem rozprawy jest opracowanie metody organizacji systemu publicznego transportu miejskiego 
w aglomeracjach silnie zurbanizowanych z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych 
jako narzędzia do wspomagania decyzji w zakresie zarządzania systemem miejskiego transportu 
zbiorowego. Aby ten cel osiągnąć został opracowany model decyzyjny obejmujący zdefiniowane 
odpowiednio zmienne decyzyjne, warunki brzegowe oraz wskaźniki jakości oceny rozwiązania. Do 
rozwiązania modelu decyzyjnego organizacji publicznego transportu zbiorowego został opracowany 
autorski algorytm metaheurystyczny. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci 
aplikacji komputerowej Genetic Solver, która została następnie wykorzystana do przeprowadzenia 
testów efektywności proponowanego rozwiązania na rzeczywistym przykładzie multimodalnej sieci 
transportu miejskiego w Warszawie. Przeprowadzone testy wykazały, że postawiona teza badawcza 
dotycząca zastosowania algorytmów heurystycznych do rozwiązanie złożonych problemów 
decyzyjnych w zakresie organizacji publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem 
multimodalnych węzłów przesiadkowych jest prawdziwa. W rozprawie wykazano, że metody 
metaheurystyczne z zastosowaniem algorytmu genetycznego stanowią właściwe podejście do 
rozwiązywania zagadnień związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Jak wskazano 
we wnioskach rozprawy uwzględnienie multimodalnych węzłów przesiadkowych w modelu  
i algorytmie organizacji systemu publicznego transportu miejskiego pozwala na zwiększenie realizmu 
analizowanego modelu i lepsze dostosowanie systemu transportowego do potrzeb przewozowych 
pasażerów. Implementacja algorytmu w formie aplikacji komputerowej z wykorzystaniem powszechnie 
stosowanego formatu GTFS plików dotyczących oferty publicznego transportu miejskiego, pozwala na 
weryfikację różnych rozwiązań problemu optymalizacji sieci transportu miejskiego dla rzeczywistych 
sieci publicznego transportu miejskiego.  
 

Słowa kluczowe: transport publiczny, optymalna organizacja transportu, algorytm genetyczny, 

transport miejski. 
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Summary 
Public transport system organisation with multimodal transfer hubs 

 

Multimodal public transit forms a key element of the transportation system in large 
agglomerations enabling their inhabitants to move around efficiently. It is also one of the most important 
tools for city authorities to counter the negative effects of congestion, particularly for cities going 
through an intense growth phase. In modern, large public transportation systems ensuring a good 
transport offer requires basing the transit network on a set of strong, high-frequency lines and 
multimodal transfer hubs. These hubs should minimize the time required for transfers, as well as reduce 
passenger discomfort during the change from one means of transportation to another. Ensuring an 
optimal organisation of the public transit network requires the consideration of the quality and location 
of the transfer hubs, which affect both the passenger comfort, as well as the cost efficiency of the whole 
system. 

Within the scope of this dissertation the author has performed a detailed review of the scientific 
literature on the subjects of models and organisation methods for public transit systems and multimodal 
transfer hubs. This has enabled the author to determine an existing research gap, which concerns the 
issue of the organisation of multimodal public transit systems based on transfer hubs. 

The objective of this thesis is therefore the development of a method for the optimal organisation 
of a public transit system with multimodal transfer hubs. In order to achieve this goal a decision model 
has been created, considering the decision variables, constraints and solution quality evaluation 
indicators. This has enabled the author to develop a new algorithm to solve the problem of the optimal 
organisation of a public transit system. This algorithm has been implemented as a computer application, 
which was then used to perform the tests of the efficiency of the proposed solution using the data from 
the multimodal transit network of the city of Warsaw as a case study. These tests have shown that the 
research thesis analysed within the scope of this dissertation regarding the possibility of optimising the 
organisation of public transit systems using metaheuristics is in fact true. 

The research performed within the scope of this dissertation has shown that metaheuristics can 
be used effectively to solve problems related to optimal public transport organisation. As indicated in 
the conclusions of this thesis, incorporating multimodal transfer hubs into the decision model and 
algorithm of optimal transport organisation has enabled enhanced realism as well as better transportation 
system adjustment towards passengers’ needs. Implementing the algorithm in the form of a computer 
application based on the universally used GTFS public transport file format allows the verification of 
initial solutions of the transit network design problem for real world public transportation systems. 

 

 

 

 

Keywords: public transport, optimal transport organisation, genetic algorithm, urban transport. 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ UŻYWANYCH  
W PRACY  

Komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 
administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miast, albo miast i gmin sąsiadujących jeżeli 
zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie 
[112]. 
Linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne publicznego transportu zbiorowego na 
sieci dróg publicznych, liniach kolejowych lub innych szynowych, linowych lub akwenach 
morskich lub wodach śródlądowych, wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania 
pasażerów [112]. 
Multimodalny system transportowy – system transportowy zawierający więcej niż jeden 
środek transportu. 
Multimodalny węzeł przesiadkowy – węzeł przesiadkowy publicznego transportu 
zbiorowego umożliwiający zmianę środka transportu. 
Organizacja systemu transportowego – rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej 
spełniające warunek realizacji zapotrzebowania na przewóz oraz inne ograniczenia wynikające 
np. z ograniczeń sieci transportowej [104]. 
Przesiadka – fizyczna czynność przesiadania się z jednego pojazdu do drugiego. 
Przystanek komunikacyjny – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów 
na danej linii lub liniach komunikacyjnych, w którym umieszcza się informacje dotyczące  
w szczególności godzin odjazdów środków transportu [112]. 
Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany 
w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych 
lub sieci komunikacyjnej [112]. 
Sieć komunikacyjna – układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania 
organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru [112]. 
System transportowy – układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich 
powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczenie osób i (lub) 
ładunków w czasie i przestrzeni [105]. 
Środek transportu – urządzenia służące do przemieszczania osób i dóbr materialnych  
w procesie transportu [161].  
Węzeł przesiadkowy – miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone 
w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, 
przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające 
zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną 
[112]. 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 

GS   – Aplikacja Genetic Solver implementująca opracowany w niniejszej 
dysertacji algorytm 

G   – struktura sieci multimodalnego publicznego transportu zbiorowego 

W – zbiór punktów określający przystanki dla różnych środków transportu wraz 
z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi 

ST – zbiór numerów środków transportu należących do danej sieci publicznego 
transportu miejskiego 

PP(st) – zbiór numerów przystanków będących początkiem linii komunikacyjnej  
st-tego środka transportu 

PO(st) – zbiór numerów punktów pośrednich st-tego środka transportu 

PS(st) – zbiór numerów punktów przystanków kończących linie komunikacyjne  
st-tego środka transportu 

MWP – zbiór numerów multimodalnych węzłów przesiadkowych 

LPO(st)   – zbiór połączeń między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a punktem pośrednim 

LPW(st) – zbiór połączeń między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a multimodalnym węzłem przesiadkowym 

LOO(st) – zbiór połączeń między punktami pośrednimi 

LOW(st) – zbiór połączeń między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem 
przesiadkowym 

LOS(st) – zbiór połączeń między punktem pośrednim a punktem końcowym linii 
komunikacyjnej 

LWW(st) – zbiór połączeń między węzłami multimodalnymi 

LWO(st) – zbiór połączeń między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 

LWS(st) – zbiór połączeń między węzłem multimodalnym a punktem końcowym 

WPP 

((m,wp),st) 
– zbiór punktów przypisanych do danego węzła multimodalnego 

LWPP 

((m,wp),st,st’

) 

– zbiór połączeń reprezentujących drogi przejścia pomiędzy przystankami 
wewnątrz multimodalnego węzła przesiadkowego 

APP(st) – zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w początkowym punkcie trasy 

APO(st) – zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w punkcie pośrednim 

BPO(st) – zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w punkcie pośrednim 

BPS(st) – zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w końcowym punkcie trasy 

AWPP – zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w multimodalnym węźle 
przesiadkowym 
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BWPP – zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w multimodalnym węźle 
przesiadkowym 

R1(st,st’) – zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 
punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy, 

R2(st,st’) – zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 
punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy 

R3((m,wp), 

st,st’) 
– zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle przesiadkowym 

R4(st,st’) – zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w punkcie pośrednim, 
wyjście w końcowym punkcie trasy 

R5(st,st’) – zbiór relacji przewozowych: wejście i wyjście zlokalizowane w dwóch 
różnych punktach pośrednich trasy 

R6((m,wp), 

st,st’) 
– zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w punkcie pośrednim, 

wyjście w multimodalnym węźle przesiadkowym 

R7((m,wp), 

st,st’) 
– zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w multimodalnym 

węźle  
przesiadkowym, wyjście w punkcie pośrednim trasy 

R8((m,wp), 

st,st’) 
– zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w multimodalnym 

węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie końcowym trasy 

R9((m,wp), 

(m,wp)’,st,st’

) 

– zbiór relacji przewozowych: wejście i wyjście zlokalizowane w dwóch 
różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych 

TOPO – macierz czasu oczekiwania po przesiadce w punkcie pośrednim 

TOMWP   – macierz czasu oczekiwania po przesiadce w multimodalnym węźle 
przesiadkowym 

D1 – macierz odległości między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a punktem pośrednim 

D2 – macierz odległości między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a multimodalnym węzłem przesiadkowym 

D3 – macierz odległości między punktami pośrednimi 

D4 – macierz odległości między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem 
przesiadkowym 

D5 – macierz odległości między punktem pośrednim a punktem końcowym linii 
komunikacyjnej 

D6 – macierz odległości między węzłami multimodalnymi 

D7 – macierz odległości między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 

D8 – macierz odległości między węzłem multimodalnym a punktem końcowym 

TMP1 – –macierz czasu przejścia między przystankami zlokalizowanymi wewnątrz 
multimodalnego punktu przejścia w obrębie jednego środka transportu 
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T1 – macierz czasu jazdy między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a punktem pośrednim 

T2 – macierz czasu jazdy między punktem początkowym linii komunikacyjnej  
a multimodalnym węzłem przesiadkowym 

T3 – macierz czasu jazdy między punktami pośrednimi 

T4 – macierz czasu jazdy między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem 
przesiadkowym 

T5 – macierz czasu jazdy między punktem pośrednim a punktem końcowym 
linii komunikacyjnej 

T6 – macierz czasu jazdy między węzłami multimodalnymi 

T7 – macierz czasu jazdy między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 

T8 – macierz czasu jazdy między węzłem multimodalnym a punktem 
końcowym,  

LK(st) – zbiór linii komunikacyjnych danego środka transportu 

DMAX – wektor maksymalnej długości linii komunikacyjnej dla st-tego środka 
transportu, 

PMAX – wektor maksymalnej liczby pojazdów przypisanych do linii 
komunikacyjnej dla st-tego środka transportu 

Q1 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście  
w początkowym punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy 

Q2 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście  
w początkowym punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy 

Q3 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście  
w początkowym punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle 

Q4 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w punkcie 
pośrednim, wyjście w końcowym punkcie trasy 

Q5 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście i wyjście 
zlokalizowane w dwóch różnych punktach pośrednich trasy 

Q6 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście zlokalizowane 
w punkcie pośrednim, wyjście w multimodalnym węźle 

Q7 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście  
w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie pośrednim 
trasy 

Q8 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście  
w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie końcowym 
trasy 

Q9 – macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście i wyjście  
w dwóch różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych 
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1. WSTĘP - IDENTYFIKACJA PROBLEMU 
BADAWCZEGO 
1.1. Transport miejski – jego istota i zadania 

Aktualnie ponad połowa mieszkańców Ziemi żyje w miastach. Szacuje się, że do roku 

2050 odsetek ten może sięgnąć nawet 68% [220]. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miast 

rośnie zapotrzebowanie na transport, które wynika zarówno z rosnącej mobilności populacji, 

jak i ekspansji geograficznej aglomeracji miejskich, a także negatywnego zjawiska sub-

urbanizacji. Całkowite zaspokojenie tego narastającego popytu na przewóz za pomocą 

indywidualnej komunikacji samochodowej jest niemożliwe, tym bardziej, że coraz większego 

znaczenia w opinii publicznej i działaniach decydentów nabierają zagadnienia związane  

z ekologią. Należy także zwrócić uwagę na poważny problem emisji spalin i szkodliwych 

substancji przez samochody i ciężarówki, który przyczynia się do zwiększenia negatywnego 

zjawiska smogu.  

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia rocznie ponad 4 miliony ludzi 

umiera w wyniku schorzeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a zanieczyszczenie to 

z reguły dotyka najmocniej obszary silnie zurbanizowane [152]. Badania naukowe 

prowadzone, w tym obszarze wykazały, że rozwój transportu zbiorowego pozwala na 

ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób [50], [84], [106], [107]. 

Jednocześnie można zaobserwować wywodzącą się z Holandii i Danii predylekcję do rozwoju 

transportu pieszego i rowerowego [149], zwłaszcza w centralnych obszarach miast. Pozwala to 

z jednej strony na ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i podwyższenie jakości 

życia, a z drugiej wiąże się ze zmniejszaniem przestrzeni drogowej i parkingowej dostępnej dla 

samochodów. Dążenie do ograniczania indywidualnej komunikacji samochodowej w miastach, 

a w szczególności w ich gęściej zaludnionych centrach jest powszechnym trendem w ostatnich 

latach na całym świecie. W celu zapewnienia ich skuteczności, działania te powinny być 

połączone  

z zaoferowaniem zmotoryzowanym mieszkańcom wiarygodnej i atrakcyjnej alternatywy  

w postaci dostępnego, szybkiego, często kursującego i niezawodnego publicznego transportu 

zbiorowego. 

Istotne znaczenie ma także fakt, że osiągnięcie zeroemisyjnej gospodarki, która stanowi 

jeden z kluczowych celów rozwiniętych gospodarek światowych, nie jest możliwe bez 

znaczącego udziału transportu zbiorowego. Tym bardziej, że z uwagi na swój masowy 

charakter zapewnia on bardzo wysoką efektywność w zakresie generowanego śladu węglowego 
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na pasażera. Ten narastający trend można zaobserwować również w polityce Unii Europejskiej, 

która w aktualnej perspektywie finansowej (2021-2027) zdecydowanie przesuwa środek 

ciężkości planowanych inwestycji w stronę komunikacji szynowej oraz ogólnie pojmowanego 

zeroemisyjnego transportu zbiorowego [107]. Ta zmiana priorytetów jest szczególnie widoczna 

w głównych celach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie aż trzy z pięciu 

kluczowych celów dotyczą ekologii, transportu oraz zintegrowanego rozwoju obszarów [167]. 

Dlatego też jednym z dużych wyzwań dla władz miejskich jest zapewnienie publicznego 

transportu zbiorowego, który odpowiada potrzebom mieszkańców w zakresie oferowanej 

dostępności i czasu dojazdu, a jednocześnie nie stanowi zbytniego obciążenia dla finansów 

publicznych.  

Do głównych zadań publicznego transportu miejskiego należy umożliwienie jak 

największej liczbie mieszkańców miasta oraz odwiedzających je osób szybkiego, bezpiecznego 

i niezawodnego dostępu do miejsc pracy, punktów handlowych oraz instytucji użyteczności 

publicznej. Pozwala to na sprawne funkcjonowanie i rozwój aglomeracji w wymiarze zarówno 

ekonomicznym, jak i społecznym przy jednoczesnym zapewnieniu, że w wyniku jego działania 

środowisko naturalne nie ulega nadmiernemu naruszeniu. Jednocześnie dzięki dobremu 

systemowi transportu zbiorowego przestrzeń miejska pozostaje przyjaznym miejscem dla 

poruszających się w niej ludzi.  

Co ważne, transport miejski powinien być również dostępny dla wszystkich 

korzystających z niego pasażerów, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Wiąże się 

to z koniecznymi wydatkami na dostosowanie zarówno infrastruktury (krawężniki, krawędzie 

przystankowe, pochylnie, oznakowanie), jak i suprastruktury (pojazdy niskopodłogowe, 

pochylnie, odpowiednio oznaczone poręcze itp.) transportowej. Organizatorzy i projektanci 

transportu powinni również zwracać uwagę na czynniki demograficzne w silnie 

zurbanizowanych krajach rozwiniętych, co oznacza między innymi dostosowanie pojazdów 

transportu miejskiego do potrzeb starzejącej się ludności, która jest mniej skłonna do 

korzystania z komunikacji samochodowej. Dobrze zorganizowany, tani z punktu widzenia 

pasażera i wydajny, system publicznego transportu zbiorowego przyczynia się również do 

wyrównywania szans na rynku pracy pozwalając na docieranie do większej liczby 

potencjalnych miejsc zatrudnienia. Tym samym system taki wpisuje się zarówno w unijne 

polityki, jak i zasady sprawiedliwości społecznej, o których wspomina między innymi 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
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1.2. Definicje związane z publicznym transportem zbiorowym 

Analizowany w ramach niniejszej dysertacji system miejskiego, publicznego transportu 

zbiorowego stanowi podzbiór dwóch szerszych pojęć – transportu miejskiego  

i transportu zbiorowego.  

Transport miejski, zgodnie z definicją Wyszomirskiego to „dziedzina 

gospodarowania polegająca na zaspokajaniu potrzeb przewozowych w obszarze 

zurbanizowanym” [198], przy czym potrzeby te spełniane są z wykorzystaniem zarówno 

komunikacji indywidualnej (pieszo, rower, samochód), jak i zbiorowej (komunikacja miejska, 

prywatne autobusy).  

Publiczny transport zbiorowy to, zgodnie ze stosowaną w Polsce normą prawną 

„powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu  

i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej” [112]. 

Określoną w ten sposób komunikację zbiorową można w zależności od celu podróży podzielić 

na miejską, regionalną oraz dalekobieżną (intercity). Taka definicja publicznego transportu 

zbiorowego obejmuje także prywatne linie autobusowe, stosunkowo często spotykane 

rozwiązanie w niektórych obszarach Polski (np. połączenia Kraków-Zakopane).  

W niniejszej dysertacji analizie poddawane są jedynie linie komunikacyjne planowane  

i wykonywane według zamówienia i wytycznych organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, co wyklucza wspomnianych przewoźników prywatnych.  

Trochę inne definicje związane z tematyką transportu miejskiego proponuje Vuchic 

[191]. W zaproponowanym przez niego schemacie transport miejski dzieli się na trzy kategorie:  

• prywatny – obejmuje poruszanie się pieszo lub z wykorzystaniem środka 

transportu będącego własnością osoby wykonującej podróż, np. roweru lub 

samochodu, 

• paratransport (ang. paratransit) lub na wynajem (taxi) – obejmuje poruszanie się  

z wykorzystaniem środka transportu udostępnianego przez prywatnego 

właściciela, który jest wynajmowany na konkretną podróż lub serię podróży –  

w tej kategorii Vuchic ujmuje także marszrutki i analogiczne rozwiązania, 

• publiczny – obejmuje poruszanie się z wykorzystaniem środka transportu, który 

jest powszechnie dostępny dla wszystkich pasażerów za uiszczeniem ustalonej 

opłaty, oraz posiada ustaloną trasę przejazdu i rozkład jazdy. 

Obszarem badań dysertacji jest więc system transportowy który jest jednocześnie: 

• miejski – zgodnie z definicją Wyszomirskiego, 
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• publiczny – zgodnie z definicją ustawową oraz podejściem Vuchicia, 

• zbiorowy – zgodnie z definicją ustawową. 

W kontekście systemów publicznego transportu miejskiego analizowanych  

w niniejszej rozprawie istotnym elementem są multimodalne węzły przesiadkowe. Węzły 

przesiadkowe to takie punkty w sieci transportu zbiorowego, w których pasażerowie mogą  

w wygodny sposób zmienić środek transportu.  

Multimodalność w kontekście niniejszej rozprawy oznacza obsługę więcej niż jednego 

rodzaju środka transportu. Tak więc zarówno multimodalne systemy transportowe, jak  

i multimodalne węzły przesiadkowe zawierają linie komunikacyjne co najmniej dwóch, 

różnych środków transportu. Systemy oparte na jednym rodzaju środka transportu nazywane są 

unimodalnymi. W oczywisty sposób multimodalne węzły przesiadkowe mogą występować 

jedynie w multimodalnym systemie transportowym – jedyny wyjątek od tej reguły stanowią 

ośrodki miejskie z komunikacją autobusową obsługującą pojedynczą, główną stację kolejową. 

Należy zauważyć, że multimodalność takiego systemu dotyczy jedynie podróży o charakterze 

co najmniej regionalnym, a więc wykraczającym poza definicję transportu miejskiego przyjętą 

w niniejszej dysertacji. Szersza dyskusja na temat definicji węzłów przesiadkowych znajduje 

się w rozdziale 2. 

1.3. Problematyka organizacji publicznego transportu miejskiego 

Planowanie, projektowanie i zarządzanie operacyjne systemem publicznego transportu 

zbiorowego wymaga rozwiązania szeregu problemów decyzyjnych. Farahani i in. [73] 

wskazują, że problemy te można uporządkować według ich znaczenia, definiując je jako 

strategiczne, taktyczne lub operacyjne. Zagadnienia strategiczne charakteryzują się wysokim 

znaczeniem i odległymi konsekwencjami podjętych decyzji. W kontekście zarządzania 

transportem miejskim do tej kategorii zalicza się decyzje związane z budową nowych lub 

rozbudową istniejących połączeń komunikacyjnych (nowa droga, buspas, torowisko) oraz 

projektowanie i optymalizację sieci linii komunikacji miejskiej. Dużo miejsca poświęca 

się również skomunikowaniu różnych środków transportu, które ma kluczowy wpływ na 

efektywność funkcjonowania systemów multimodalnych. Problemy taktyczne mają 

odpowiednio mniejsze znaczenie, a także krótszy horyzont decyzyjny i obejmują takie 

zagadnienia jak ustalanie częstotliwości linii komunikacyjnych czy wyznaczanie buspasów na 

istniejących drogach. Na poziomie operacyjnym, który zajmuje się kwestiami dotyczącymi 

bieżącego funkcjonowania systemu, znajdują się natomiast problemy związane  
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z wyznaczaniem dokładnych rozkładów jazdy lub zastosowaniem priorytetów w sygnalizacji 

świetlnej dla wybranych środków transportu.  

Podejmowane w niniejszej dysertacji zagadnienie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych znajduje się  

w kategorii problemów strategicznych. Temat optymalnego projektowania sieci transportu 

miejskiego był poruszany w licznych pracach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Można 

tu wskazać takie publikacje jak na przykład Newella, Cedera i Wilsona, Baaja  

i Mahmassaniego, Byrne i Vuchicia [10], [30], [35], [143], [190]. Należy zwrócić uwagę, że 

zagadnienie to należy do problemów NP-trudnych, co oznacza, że dla rzeczywistych, dużych 

sieci transportowych konieczne jest korzystanie z heurystycznych metod optymalizacji.  

Bardzo dobrze zbadane są poszczególne elementy procesu tworzenia, planowania  

i zarządzania funkcjonowaniem systemu publicznego transportu miejskiego. W szczególności 

zagadnienia optymalizacji poszczególnych zadań w ramach operacyjnego działania takich 

systemów zostały poddane analizie w licznych pracach [32], [59], [97]. W wyniku tego wiele 

nowoczesnych metod optymalizacji zostało sprawdzonych i wykorzystanych w celu 

zwiększenia efektywności i konkurencyjności transportu miejskiego.  

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że stosunkowo słabo zbadane są kwestie związane 

z planowaniem i funkcjonowaniem multimodalnych systemów publicznego transportu 

zbiorowego. Systemy takie odgrywają kluczową rolę transportową w dużych aglomeracjach, 

gdzie występuje wysokie zróżnicowanie potrzeb transportowych, a także stosunkowo duże 

odległości i znaczące potoki ruchu. Zwiększenie efektywności organizacji tego typu sieci 

transportu miejskiego może przynieść znaczące korzyści, zarówno pod względem 

zaoszczędzonego czasu mieszkańców, jak i efektu ekologicznego związanego ze zmianą 

zachowań „mobilnościowych” i realizacją większej części zadań transportowych komunikacją 

zbiorową zamiast indywidualnej. 

Istnieją dwa główne, przeciwstawne modele tworzenia sieci publicznego transportu 

zbiorowego: bezpośredni (ang. direct) oraz przesiadkowy (ang. transfer-based). W oczywisty 

sposób praktycznie żaden system transportu miejskiego nie jest całkowicie przesiadkowy lub 

bezprzesiadkowy. Rysunek 1.1 zawiera schematyczne przedstawienie tych dwóch rodzajów 

sieci transportu miejskiego. 

W systemie bezpośrednim w zasadzie zawsze będą istnieć relacje, których nie da 

się obsłużyć bezprzesiadkowo, natomiast w systemie przesiadkowym niektóre relacje będą 

mogły być obsłużone bezpośrednio. Dlatego też zarządcy poszczególnych sieci transportu 
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zbiorowego podejmują świadomą decyzję dotyczącą charakteru systemu pod ich nadzorem, 

uwzględniając przy tym czynniki ekonomiczne, społeczne czy polityczne.  

 
Rysunek 1.1. Schemat bezpośredniego i przesiadkowego systemu transportu miejskiego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Publikacja Walkera [193] wyczerpująco analizuje problem doboru priorytetów 

organizatora transportu, a w szczególności wyboru pomiędzy zapewnieniem pokrycia (ang. 

coverage) jak największego obszaru i populacji, a stworzeniem silnych, często kursujących linii 

z dużym obłożeniem pasażerskim (ang. ridership). Zwłaszcza w dużych aglomeracjach, gdzie 

zarządcy transportu publicznego, w odpowiedzi na rosnący popyt, dążą do obsługi systemu 

liniami komunikacyjnymi o wysokiej częstotliwości, coraz większą rolę w systemie 

publicznego transportu zbiorowego odgrywają węzły przesiadkowe, czyli miejsca, w których 

pasażerowie zmieniają środek transportu.  

Jednocześnie konieczność obsługi bardzo zróżnicowanych potoków pasażerskich 

doprowadziła do rozwinięcia się znacząco różniących się od siebie środków transportu 

zbiorowego, od komunikacji autobusowej zdolnej przewieźć 2,4-8 tys. pas./h (choć istnieją 

systemy oparte na minibusach o przepustowości jeszcze mniejszej, czego przykładem są tzw. 

marszrutki w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw) do systemów metra  

o przepustowości osiągającej nawet 70 tys. pas./h w jednym kierunku [190].  

Naturalne, z punktu widzenia całkowitej efektywności systemu transportowego, 

powiązanie tych środków transportu ze sobą prowadzi do powstawania węzłów 

multimodalnych. W dużych sieciach komunikacji miejskiej stają się one kluczowymi 

miejscami z punktu widzenia zarówno zarządców transportu (duże potoki pasażerskie, kwestia 

organizacji ruchu pieszego, potencjalne generatory opóźnień, zarządzanie ruchem  

&HQWUXP &HQWUXP
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w węźle, obsługa skomunikowań), jak i pasażerów (wiele możliwości transportowych, duży 

wpływ na indywidualną percepcję uciążliwości przesiadki, dodatkowe funkcjonalności 

dostępne w węźle).  

Wraz ze wzrostem liczby i rozmiaru dużych aglomeracji na świecie problematyka 

właściwego projektowania, zarządzania i utrzymania węzłów przesiadkowych, a także 

minimalizacja utrudnień dla pasażerów związanych ze zmianą środka transportu nabierają 

coraz większego znaczenia, co można zaobserwować na podstawie rosnącej w ostatnich latach 

liczby publikowanych w literaturze naukowej badań. Główne zagadnienia związane  

z węzłami przesiadkowymi, które były tej pory poruszane w publikacjach naukowych to 

optymalna lokalizacja węzła lub węzłów oraz optymalne rozmieszczenie elementów  

i funkcjonowanie operacyjne węzła przesiadkowego [125], [207], [210]. Proponowane także 

były różne metodyki wielokryterialnej oceny wyposażenia i dostosowania węzła 

przesiadkowego do potrzeb pasażerów [13], [57], [150]. Stosunkowo niewiele prac porusza 

natomiast kwestie związane z funkcjonowaniem multimodalnego węzła przesiadkowego  

w sieci transportowej, a szczególnie w zakresie projektowania systemów publicznego 

transportu zbiorowego i linii komunikacyjnych kursujących oraz posiadających 

skomunikowania w multimodalnych węzłach przesiadkowych. 

Powyższa analiza wskazuje, że właściwa organizacja systemu publicznego transportu 

miejskiego stanowi skomplikowany problem decyzyjny. Uwzględnienie w tej organizacji 

kwestii związanych z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi i ich roli w sieci transportowej 

zwiększa dodatkowo złożoność tego zagadnienia. Jednocześnie należy zauważyć, że dla sieci 

transportu miejskiego o rozmiarach typowych dla średnich i dużych miast (co najmniej kilkaset 

wierzchołków w grafie sieci) rozwiązania analityczne czy oparte o programowanie liniowe nie 

pozwalają na uzyskanie wyniku w dopuszczalnych ramach czasowych. Oznacza to, że dla tego 

typu rzeczywistych zastosowań właściwym podejściem jest wykorzystanie heurystyk lub 

metod metaheurystycznych. Zwłaszcza że tematyka niniejszej rozprawy skupia się na 

opracowaniu metody organizacji systemu publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem 

multimodalnych węzłów przesiadkowych, co wpływa na złożoność problemu. Zastosowanie 

metod metaheurystycznych pozwala na uzyskanie w akceptowalnym czasie wyników 

spełniających warunki brzegowe przy jednoczesnym osiągnięciu ekstremów przez zadane 

kryteria. 
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1.4. Cel i teza rozprawy 

Tematyka niniejszej dysertacji związana jest z problematyką organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich z uwzględnieniem 

wielogałęziowych węzłów przesiadkowych. Jak wskazane zostało w rozdziałach 1.1-1.3, 

nakreślony obszar badawczy dotyczy dwóch istotnych zagadnień w kontekście organizacji 

publicznego zbiorowego transportu miejskiego. Z jednej strony obejmuje kwestię właściwego 

zaplanowania i optymalizacji oferowanych przez operatora na sieci usług transportowych,  

z drugiej natomiast strony multimodalne węzły przesiadkowe i ich uwzględnienie  

w organizowanej sieci komunikacyjnej. Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, że 

dotychczas stosowane metody i modele organizacji systemów publicznego transportu 

zbiorowego, a także wykorzystywane do jej optymalizacji algorytmy nie uwzględniają  

w wystarczający sposób kwestii związanych z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi,  

a więc istnieje luka badawcza w tym obszarze. 

Mając na uwadze powyższe tezę rozprawy zdefiniowano następująco: 

 

Algorytmy heurystyczne umożliwiają rozwiązanie złożonych problemów 

decyzyjnych  

w zakresie organizacji publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem 

multimodalnych węzłów przesiadkowych.  

Natomiast cel dysertacji został zdefiniowany jako: 

Opracowanie metody organizacji publicznego transportu miejskiego  

w aglomeracjach silnie zurbanizowanych z uwzględnieniem multimodalnych węzłów 

przesiadkowych jako narzędzia do wspomagania decyzji w zakresie zarządzania 

systemem miejskiego transportu zbiorowego. 

Cel rozprawy oraz teza nakreślają problemy badawcze niezbędne do realizacji  

w ramach niniejszej dysertacji. Główne zagadnienia do realizacji to: 

• analiza metod i narzędzi stosowanych w organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w aglomeracjach miejskich, 

• opracowanie modelu decyzyjnego organizacji publicznego transportu zbiorowego  

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych,  

• opracowanie procedury metody organizacji systemu publicznego transportu miejskiego 

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych, 
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• opracowanie algorytmu heurystycznego rozwiązującego problem decyzyjny 

optymalnego doboru linii komunikacyjnych i ich częstotliwości do potrzeb 

przewozowych z uwzględnieniem wielogałęziowych węzłów przesiadkowych, 

• implementacja komputerowa metody, 

• weryfikacja metody na danych rzeczywistych dla miasta stołecznego Warszawa. 

Przeprowadzone w ramach dysertacji badania zostały przedstawione schematycznie na 

rysunku 1.2. 

 
Rysunek 1.2. Schemat organizacji rozprawy doktorskiej.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Niniejsza rozprawa doktorska obejmuje dwie części: teoretyczną i aplikacyjną. Część 

teoretyczna rozprawy obejmuje: 
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• wprowadzenie do tematyki zagadnień związanych z transportem miejskim  

i multimodalnymi węzłami przesiadkowymi oraz przedstawienie celu i tezy dysertacji 

(rozdział 1), 

• przegląd dostępnej literatury naukowej w zakresie zadań i funkcji multimodalnych 

węzłów przesiadkowych w sieciach publicznego transportu zbiorowego (rozdział 2), 

• przegląd literatury w zakresie problemu badawczego z uwzględnieniem takich 

zagadnień jak (rozdział 3): 

o organizacja publicznego transportu miejskiego, 

o modelowanie popytu w obszarze transportu zbiorowego, 

o metody i narzędzia, w tym modele matematyczne organizacji publicznego 

transportu miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sieci multimodalnych, 

o algorytmy generowania i optymalizacji sieci linii publicznego transportu 

miejskiego, 

o cele optymalizacji, zmienne decyzyjne oraz ograniczenia stosowane  

w rozwiązaniach zadania optymalizacji organizacji systemów publicznego 

transportu zbiorowego, 

o wnioski z analizy literatury i przedstawienie luk badawczych. 

Część aplikacyjna rozprawy obejmuje natomiast zagadnienia związane ze stworzeniem 

i implementacją komputerową autorskiej metody organizacji publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych, w tym: 

• opracowanie autorskiego modelu decyzyjnego organizacji sieci publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych (rozdział 4), 

• opracowanie autorskiego algorytmu metody organizacji sieci publicznego transportu 

miejskiego (rozdział 5), 

• implementację opracowanego autorskiego algorytmu metody w postaci aplikacji 

komputerowej Genetic Solver, przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego formatu 

danych GTFS do załadunku danych dotyczących rzeczywistych sieci transportowych 

(rozdział 6), 

• weryfikację opracowanego autorskiego algorytmu za pomocą aplikacji Genetic Solver 

na rzeczywistych danych dla miasta stołecznego Warszawa (rozdział 7), 

• podsumowanie rozprawy i wnioski z przeprowadzonych badań oraz wskazanie 

kierunków dalszych prac (rozdział 8). 
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2. ZADANIA I FUNKCJE MULTIMODALNYCH 
WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH W MIEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ  
2.1. Definicje węzłów przesiadkowych w transporcie publicznym 

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji węzła przesiadkowego [112] [26].  

Z prawnego punktu widzenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym, węzeł przesiadkowy definiowany jest jako „miejsce umożliwiające 

dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych 

infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów oraz 

systemy informacyjne” [112].  

Z perspektywy pasażera rolę węzła przesiadkowego może pełnić dowolne miejsce, 

gdzie dostępne są co najmniej dwie różne linie komunikacyjne, a przesiadka między tymi 

liniami jest stosunkowo prosta i jest konieczna dla wykonania niektórych podróży w danym 

systemie transportowym. Różne definicje węzła przesiadkowego, wskazane zarówno  

w dokumentach krajowych jak i zagranicznych wyczerpująco opisane przez Bula [26]  

i przedstawione w tabeli 2.1.  
Tabela 2.1. Definicje węzła przesiadkowego w literaturze przedmiotu. 

Lp. Definicja węzła przesiadkowego Źródło 

1 „miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 
transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi 
podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca 
postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów oraz 
systemy informacyjne” 

Ustawa o publicznym 

transporcie zbiorowym 

[112] 

2 „obiekt wybudowany w celu dokonywania przesiadek – 
jak na przykład stacja kolejowa lub autobusowa albo 
zespół przystanków tramwajowo-autobusowych” 

Transport for London 

(2021) [187] 

3 „obszar w urbanistyce, w którym zachodzi bezpośredni 
kontakt lokalizacyjny sieci drogowej i transportu 
publicznego z elementami infrastruktury służącej do 
przemieszczania się ludzi poza środkami transportu i 
oczekiwania na środki transportu” 

Blue Ocean Consulting 

(2015) [55] 

4 „miejsce, w którym pasażerowie przesiadają się 
pomiędzy środkami transportu, określone przez 
Organizatora transportu zbiorowego na terenie m.st. 
Warszawy” 

ZTM Warszawa (2019) [98] 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na potrzeby niniejszej dysertacji esencją definicji węzła przesiadkowego jest 

wspomniana wcześniej możliwość zmiany środka transportu mająca sens z punktu widzenia 

przemieszczania się pasażerów. W aspekcie podanej definicji zmiana środka transportu może 

być realizowana na kilka sposobów: 

• ze środka komunikacji indywidualnej (rower, samochód) na środek komunikacji 

zbiorowej, 

• wewnątrz systemu transportu zbiorowego, pozostając w obrębie jednego środka 

transportu (przesiadka unimodalna / intramodalna), 

• wewnątrz systemu transportu zbiorowego, zmieniając środek transportu na inny 

(przesiadka multimodalna / intermodalna).  

Autor rozprawy w swoich rozważaniach skupia się na przesiadkach w ramach systemu 

publicznej komunikacji miejskiej, co oznacza, że nie obejmują one zagadnień związanych  

z parkingami P+R (Park & Ride) czy B+R (Bike & Ride). Wynika to z dwóch czynników:  

1. Efektywność parkingów przesiadkowych w ograniczaniu liczby pojazdów komunikacji 

indywidualnej wjeżdżających w obszar centralny aglomeracji miejskiej jest 

ograniczona. Przykładowo, z pomiarów przeprowadzonych przez Zarząd Dróg 

Miejskich w Warszawie wynika, że granice miasta pokonuje dziennie ponad 500.000 

samochodów w jedną stronę [221]. Tymczasem całkowita liczba miejsc postojowych 

oferowanych przez parkingi P+R w Warszawie wynosi około 4.000 [222], czyli poniżej 

1% ruchu wlotowego.  

2. Zagadnienie optymalizacji systemu publicznego transportu zbiorowego  

z uwzględnieniem parkingów P+R wiąże się z analizą konkurencji multimodalnej 

pomiędzy transportem miejskim, a indywidualną komunikacją samochodową, co 

stanowi zasadniczo inny problem niż kwestia optymalnej organizacji systemu 

publicznego transportu miejskiego. Bul zwraca natomiast uwagę na fakt, że przesiadka 

w węźle multimodalnym zachodzi często między środkiem stosunkowo mało 

efektywnym a środkiem o wysokich możliwościach przewozowych oraz atrakcyjnym 

kosztowo [26].  

Ważnym aspektem prowadzonych badań jest zasięg przestrzenny węzła 

przesiadkowego. Należy zauważyć, że jest on kwestią umowną i zależną od lokalnych 

uwarunkowań. Skłonność pasażerów do pokonywania dystansu pieszo w ramach zmiany 

środka transportu jest powiązana z atrakcyjnością tego środka, na który następuje przesiadka. 

W związku z tym multimodalne węzły przesiadkowe skonstruowane przy liniach metra lub 

kolejowych mogą posiadać rozpiętość przestrzenną znacząco większą, aniżeli unimodalny 
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węzeł obsługiwany przez mniej istotne połączenia transportu autobusowego. Znakomitym 

przykładem, w tym aspekcie, może być ogromny paryski węzeł komunikacyjny Châtelet-Les 

Halles. Integruje on 5 linii metra i 3 linie szybkiej kolei podmiejskiej, a największa odległość 

przesiadki wynosi 800 m. Niezależnie od tych różnic, w nowoczesnych i rozwiniętych 

systemach transportowych przyjmuje się jednak, że odległości między przystankami 

wchodzącymi w skład jednego węzła nie powinny przekraczać 300 metrów. W przeciwnym 

wypadku wskazane jest stosowanie urządzeń wspomagających pasażerów w pokonywaniu tego 

dystansu.  

W literaturze naukowej występuje także podział przesiadek ze względu na ich charakter: 

planowane i nieplanowane [49]. Planowana przesiadka według tej definicji to taka, która 

została zaprojektowana przez organizatora systemu publicznego transportu miejskiego  

w procesie organizacji sieci w celu zwiększenia efektywności i użyteczności komunikacji 

zbiorowej dla pasażerów. Nieplanowana przesiadka to natomiast taka, która jest wynikiem 

oddolnego działania pasażerów na podstawie analizy dostępnych środków transportu, bez 

żadnego strukturalnego wsparcia ze strony organizatora sieci transportu miejskiego. Ceder  

i Chowdhury wymieniają pięć cech planowanego połączenia między środkami transportu [48]: 

• integracja sieci, 

• synchronizacja czasowa, 

• integracja fizyczna (przestrzenna), 

• integracja informacyjna, 

• integracja biletowa. 

Należy zwrócić uwagę, że z powyższych cech jedynie integracja sieci (rozumiana jako 

dążenie do tworzenia połączeń między różnymi środkami transportu i korytarzami 

komunikacyjnymi) znajduje się w zakresie niniejszej dysertacji. Pozostałe cechy nie stanowią 

zagadnień strategicznych w kontekście zarządzania systemem publicznego transportu 

miejskiego. 

2.2. Funkcje multimodalnych węzłów przesiadkowych 

Jak wspomniano w rozdziale pierwszym, w każdym systemie publicznego transportu 

miejskiego istnieją relacje, dla których podróż możliwa jest jedynie z przesiadką 

(bezprzesiadkowy mógłby być jedynie system całkowicie linearny). Historycznie sieci 

transportu miejskiego konstruowane były w taki sposób, aby zminimalizować liczbę 

koniecznych zmian środka transportu. Przyjęcie takiego kryterium optymalizacji prowadzi 
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jednakże do systemu składającego się z wielu długich, rzadko jeżdżących linii 

komunikacyjnych. 

Dlatego też często obecnie występującym trendem w sieciach transportu miejskiego jest 

dążenie do zmniejszenia liczby linii komunikacyjnych przy jednoczesnym znaczącym 

zwiększeniu ich częstotliwości kursowania. Tego typu działania były w ostatnich latach 

podejmowane przez polskie miasta pod hasłem remarszrutyzacji. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że według badań prowadzonych wśród pasażerów, gdy linia transportowa kursuje 

częściej niż co 10 minut, użytkownicy korzystający z tej linii przestają sprawdzać dokładny 

rozkład jazdy i po prostu przychodzą na przystanek [68]. Oznacza to, że silne, często kursujące 

linie komunikacyjne zwiększają możliwości transportowe pasażerów i czynią system 

publicznego transportu zbiorowego bardziej atrakcyjnym dla użytkowników.  

W tych punktach sieci transportu miejskiego, gdzie przecinają się oraz zatrzymują 

kluczowe linie komunikacyjne, powstają węzły przesiadkowe. Zapewniają one możliwość 

zmiany środka transportu, często jednocześnie pełniąc szereg innych, wspierających funkcji, 

takich jak informacyjna (mapy, schematy) czy komercyjna (sklepy, zakup biletu).  

Do kluczowych zagadnień w projektowaniu węzłów przesiadkowych należy ich 

dostosowanie do natężenia ruchu pieszego, zapewnienie możliwie krótkiego czasu przejścia 

między poszczególnymi przystankami, a także zadbanie o poczucie bezpieczeństwa i wysoki 

komfort przesiadki dla pasażerów. Zestawienie podstawowych i dodatkowych funkcji węzłów 

przesiadkowych przedstawia tabela 2.2. 
Tabela 2.2. Funkcje węzłów przesiadkowych 

Funkcje podstawowe Funkcje wspierające 

Transportowe: 

• Rozpoczęcie podróży 

• Zakończenie podróży 

• Zmiana linii komunikacyjnej w 

ramach jednego środka transportu 

(przesiadka unimodalna) 

• Zmiana środka transportu (przesiadka 

multimodalna) 

• Zapewnienie komfortu przesiadki 

• Transportowe: 

• Zakup biletu 

• Informacyjne: 

• Punkty informacyjne 

• Mapy, schematy 

• Rozkłady jazdy 

• Komercyjne: 

• Zakupy 

• Gastronomia 

• Usługi 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Kluczowe znaczenie węzłów przesiadkowych dla sprawnego funkcjonowania sieci 

publicznego transportu miejskiego podkreśla między innymi Vuchic [192]. Niska jakość 

centrów przesiadkowych znacząco pogarsza percepcję podróży przez pasażerów, szczególnie 

zważywszy na dobrze zbadaną niechęć użytkowników komunikacji miejskiej do przesiadania 

się. Niechęć ta powoduje, że zmiana środka transportu i oczekiwanie na kolejny pojazd są 

subiektywnie odbierane przez pasażerów jako czynności zajmujące więcej czasu, niż jest to  

w rzeczywistości. W literaturze można także znaleźć szereg prac poświęconych ocenie 

wskaźnikowej funkcjonalności węzłów przesiadkowych, z reguły z wykorzystaniem metod 

wielokryterialnych [23], [57], [85]. Wskaźniki prezentowane w tych publikacjach wykorzystują 

w przeprowadzanej ewaluacji miejsca zmiany środka transportu takie elementy struktury  

i wyposażenia węzła jak: 

• zwartość przestrzenna węzła rozumiana jako odległości i czasy przejścia pomiędzy 

poszczególnymi przystankami, z reguły przedstawiane jako średnie ważone 

zapotrzebowaniem na daną przesiadkę, 

• rozwiązania zapewniające komfort przesiadki, jak zadaszenie i ławki, 

• dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych, w tym 

widoczność elementów, sygnały dźwiękowe, windy i pochylnie, 

• rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa osobistego, jak monitoring, oświetlenie czy 

ochrona, 

• informacje dla pasażerów, zarówno w formie rozkładów tabelarycznych czy map  

i schematów sieci transportowej, jak i dynamicznych systemów informacji 

pasażerskiej. 

2.3. Klasyfikacja węzłów przesiadkowych 

Dokładna analiza literatury, w szczególności polskiej, w zakresie klasyfikacji węzłów 

przesiadkowych znajduje się w pracy Barchańskiegoi in. [13]. Proponowane w literaturze 

kryteria podziału węzłów i wynikające z tego klasyfikacje przedstawia tabela 2.3. Jako 

podstawową klasyfikację autorzy publikacji wymieniają podział węzłów ze względu na 

występujące w nich środki transportu publicznego – na węzły jednorodne (unimodalne) oraz 

mieszane (multimodalne). Niniejsza dysertacja obejmuje w swoich rozważaniach przede 

wszystkim węzły multimodalne, co zawęża zakres proponowanych rozwiązań do systemów 

opartych na więcej niż jednym środku transportu. Systemy tego typu występują z reguły 

w większych ośrodkach miejskich, gdyż poniżej pewnej liczby mieszkańców budowa 
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infrastruktury dla środków transportu o wyższej przepustowości nie jest ekonomicznie 

efektywna.  

Tabela 2.3. Sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych w literaturze. 

Lp. Kryterium podziału Rodzaje węzłów Źródło 

1 Liczba środków 

transportu obsługujących 

węzeł (modalność) 

– unimodalne 

– multimodalne 

Barchański 

(2020) [13] 

2 Charakterystyka linii 

obsługujących węzeł 

– z liniami komunikacyjnymi o 

porównywalnej częstotliwości 

– z dominującą linią komunikacyjną 

(główną) i mniej istotnymi 

(dowozowymi) 

Vuchic (2007) 

[192] 

3 Położenie w układzie 

przestrzennym miasta 

– główne 

– wspomagające 

– zewnętrzne 

– związane z koleją 

Kruszyna 

(2012) [118] 

4 Funkcjonalny i 

terytorialny charakter 

przesiadek 

– węzły o znaczeniu ponadmiejskim 

(krajowym) 

– węzły o znaczeniu miejskim 

(międzydzielnicowym) 

– węzły o znaczeniu dzielnicowym 

Zarząd 

Transportu 

Miejskiego  

w Warszawie 

(2019) [98] 

Źródło: Opracowanie własne. 

Węzły są także klasyfikowane w literaturze ze względu na układ linii zbiegających się 

w nich: skrzyżowania, kilka linii komunikacyjnych kończących bieg w jednym miejscu oraz 

przy przeplataniu się tras. Podobny podział proponuje Vuchic, dodając jednakże podział  

z uwagi na charakter linii obsługujących dany węzeł. Autor zwraca uwagę czy są to linie  

o podobnej częstotliwości i przepustowości (np. dwie linie autobusowe kursujące co 15 minut), 

czy też linie typu czyli główne (ang trunk) i dowozowe (ang. feeder), gdzie te pierwsze 

wyróżniają się wysoką częstotliwością i zdolnością przewozową [192]. Klasycznym 

przykładem takich węzłów są stacje metra lub kolejowe obsługiwane przez lokalne autobusy.  

Inną klasyfikację można z kolei znaleźć w pracy Kruszyny, gdzie węzły są dzielone 

według swojego położenia w układzie przestrzennym miasta: zewnętrzne, główne, 

wspomagające oraz związane z koleją [118]. Lokalizacja węzła w tym kontekście determinuje 
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jego rolę w systemie transportowym. I tak węzły zewnętrzne służą przede wszystkim do zmiany 

środka transportu z komunikacji indywidualnej lub lokalnych, podmiejskich autobusów na 

zazwyczaj szybszy i bezkolizyjny środek transportu prowadzący do centrum miasta. Węzły 

główne służą przede wszystkim obsłudze podróży wewnątrzmiejskich, co wiąże się z zupełnie 

innymi wymaganiami dotyczącymi ich przepustowości, zarówno pod względem ruchu 

pieszego, jak i miejsc postojowych i organizacji ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. 

2.4. Zagadnienia badawcze związane z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi 

Zagadnienia związane bezpośrednio z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi były 

dotychczas analizowane w stosunkowo niewielkiej liczbie publikacji w porównaniu do innych 

zagadnień związanych z szeroko rozumianym transportem miejskim. Wynika to przede 

wszystkim z dwóch przyczyn: węzły multimodalne i zagadnienia transportu multimodalnego 

ogólnie stanowią stosunkową nową tematykę w transporcie pasażerskim, a jednocześnie 

zagadnienia związane z samymi węzłami znajdują się na pograniczu kilku różnych problemów 

związanych z transportem.  

Publikacje, które pojawiły się w tym obszarze badań naukowych dotyczyły przede 

wszystkim zagadnień związanych z lokalizacją węzłów w sieci, optymalizacją układu 

przestrzennego węzła oraz analizy przepływów pasażerskich w węźle. Podział prac 

dotyczących multimodalnych węzłów przesiadkowych ze względu na ich tematykę przedstawia 

tabela 2.4.  

Tabela 2.4. Zagadnienia badawcze związane z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi 

Tematyka Prace naukowe 
Problem lokalizacji węzłów (ang. hub location 
problem) 

[41], [206], [208]–[211] 

Optymalizacja układu węzła [83], [91], [122], [127], [135] 
Przepływy pasażerskie w węźle [20], [172], [179], [180] 
Identyfikacja kluczowych węzłów [40] 
Zarządzanie węzłem [125] 

Źródło: opracowanie własne. 

Zauważalna jest stosunkowo niewielka liczba publikacji i stosunkowo duża ich 

różnorodność tematyczna. Najliczniejszą kategorię stanowią badania dotyczące optymalnej 

lokalizacji węzłów – są one pochodną bogatej literatury dotyczącej lokalizacji węzłów 

telekomunikacyjnych, dla których algorytmy stosowane do rozwiązywania problemów 

decyzyjnych są do pewnego stopnia analogiczne. Pozwala to na ich wykorzystanie  

w zagadnieniach transportowych.  
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Część prac poświęcona jest optymalnemu projektowaniu węzłów przesiadkowych  

z uwzględnieniem preferencji pasażerów, brakuje w nich jednakże modelu matematycznego 

samego węzła [91], [135]. Osobną kategorię stanowią natomiast publikacje związane  

z modelowaniem przepływów pasażerskich i strumieni pieszych w węzłach. Choć jest to istotna 

tematyka w rozwoju multimodalnych sieci transportowych, wychodzi ona poza zakres 

niniejszej dysertacji z uwagi na zbyt wysoki poziom szczegółowości i stosunkowo niewielki 

wpływ na funkcjonowanie całego systemu transportowego.  

W pojedynczych publikacjach badacze analizowali także takie kwestie jak identyfikacja 

kluczowych węzłów w danej sieci czy zarządzanie operacyjne węzłem [40], [125]. Prace 

związane z wyznaczaniem kluczowych węzłów służą przede wszystkim badaniu odporności 

sieci transportowych na zaburzenia związane z wyłączeniem poszczególnych wierzchołków  

w grafie. Pozwala to organizatorom transportu lepiej przygotować się na takie ewentualności, 

ale wychodzi stanowczo poza zakres tej rozprawy, która nie jest poświęcona funkcjonowaniu 

systemów transportowych w sytuacjach awaryjnych. 

2.5. Metody lokalizacji węzłów przesiadkowych w systemach transportowych 

Zagadnienie lokalizacji węzłów przesiadkowych w sieciach transportowych stanowi 

szczególny przypadek problemu lokalizacji węzłów, który po raz pierwszy zdefiniował 

O’Kelly [148]. Większość prac poświęconych temu tematowi analizuje jeden z dwóch 

głównych modeli problemu: pojedynczego (ang. Single Assignment) lub wielokrotnego 

przypisania (ang. Multiple Assignment). Przypisanie wierzchołka do węzła oznacza  

w nomenklaturze tego zagadnienia, że dany wierzchołek w sieci transportowej jest obsługiwany 

przez konkretny węzeł lub węzły przesiadkowe.  

W modelu pojedynczego przypisania każdy wierzchołek grafu jest przypisany do 

dokładnie jednego węzła. Natomiast w modelu wielokrotnego przypisania wierzchołek może 

być przypisany do wielu węzłów, co oznacza konieczność przydzielenia części ruchu z danego 

wierzchołka do poszczególnych węzłów z nim powiązanych [147]. Zagadnienie optymalnej 

lokalizacji dotyczy wtedy takiego doboru węzłów, aby minimalizowane były czas podróży 

pasażerów oraz koszty całkowite operatora.  

Propozycję innego, bardziej realistycznego podejścia do problemu można znaleźć  

w publikacji Sunga i Jina, którzy przedstawili model oparty o grupy wierzchołków przypisane 

do stref, na które podzielona jest cała sieć transportowa [181]. Dla każdej takiej strefy 

poszukiwany jest jeden, obsługujący wszystkie jej wierzchołki węzeł, ale w ramach rozłożenia 

ruchu na sieci transportowej dopuszczalne są bezpośrednie połączenia między wierzchołkami, 
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z pominięciem węzłów, jeżeli takie rozwiązanie jest korzystne. W oparciu o ten model powstało 

szereg prac Yu i in.., w których autorzy przedstawiają kolejno: algorytm optymalizacji wyboru 

węzłów obsługujących strefy [210], autorskie podejście hierarchiczne z węzłami 

przesiadkowymi lokalnymi, strefowymi i regionalnymi [208] oraz model wielokryterialny dla 

analizowanego zagadnienia wraz ze studium przypadku w Chinach [209]. 
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3. METODY I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W 
ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU 
MIEJSKIEGO 
3.1. Problemy decyzyjne związane z organizacją systemów publicznego transportu 

miejskiego 

Proces projektowania systemu publicznego transportu miejskiego nosi w literaturze  

nazwę Transit Network Planning Problem (TNPP), czyli problem planowania sieci transportu 

publicznego [97]. Zagadnienie to, z uwagi na swoje kluczowe znaczenie dla sprawnego 

funkcjonowania ośrodków miejskich, było tematem licznych prac badawczych, w związku  

z czym literatura naukowa w tym przedmiocie jest bogata. Z uwagi na wysoki stopień 

złożoności problem ten jest, na ogół, dzielony na szereg mniejszych problemów decyzyjnych, 

których sekwencyjne rozwiązanie pozwala na pozyskanie kompletu danych koniecznych do 

uruchomienia i funkcjonowania systemu.  

W literaturze wskazuje się, że rozwiązywanie ich sekwencyjnie prowadzi do pewnych 

uproszczeń, ale wysoka efektywność uzyskiwanych w ten sposób wyników wskazuje na 

zasadność tego podejścia. Pierwszy tego typu podział TNPP na pod-problemy przedstawił 

Ceder [33] wyodrębniając cztery główne zadania: 

a) Projektowanie sieci linii komunikacyjnych i przystanków, 

b) Ustalanie częstotliwości i rozkładów jazdy, 

c) Harmonogramowanie pojazdów, 

d) Harmonogramowanie załóg. 

W późniejszych pracach Ceder, Desaulniers i Hickman oraz Ibarra-Rojas i.in. 

proponują bardziej szczegółowy podział TNPP [32], [59], [97]. Wymienia się między innymi: 

a) Projektowanie sieci transportu publicznego - Transit Network Design Problem (TNDP). 

W ramach rozwiązywania tego problemu decyzyjnego wyznaczane są linie 

komunikacyjne transportu miejskiego i ich punkty zatrzymania w sposób 

optymalizujący funkcję celu, zazwyczaj stanowiącą połączenie minimalizacji kosztów 

pasażera (czas podróży) oraz kosztów operatora. Rozwiązanie tego problemu wymaga 

wstępnego ustalenia częstotliwości linii, które są później modyfikowane w ramach 

zagadnienia Transit Frequency Setting Problem (TFSP). To właśnie w ramach TNDP 

mieści się tematyka niniejszej dysertacji. 

b) Ustalanie częstotliwości - Transit Frequency Setting Problem (TFSP). 
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W ramach tego zadania wyznaczane są częstotliwości kursowania wymagane do 

obsłużenia założonej sieci transportu publicznego i potoków pasażerskich,  

z uwzględnieniem szczytów i międzyszczytów i zmiennego zapotrzebowania na 

przewóz w ciągu dnia. 

c) Ustalanie rozkładów jazdy - Transit Network Timetabling (TNTP). 

W ramach rozwiązywania tego problemu decyzyjnego, na podstawie zdefiniowanych 

wcześniej linii komunikacyjnych i ich częstotliwości, wyznaczane są dokładne czasy 

odjazdu i przyjazdu wszystkich pojazdów transportu miejskiego na wszystkich 

przystankach przez nie obsługiwanych. Często w ramach tego zadania dąży się również 

do synchronizacji możliwie dużej liczby odjazdów linii w węzłach przesiadkowych,  

a także do zapobiegania opóźnieniom w systemie przez wbudowanie odpowiednich 

rezerw czasowych. 

d) Harmonogramowanie pojazdów – Vehicle Scheduling Problem (VSP). 

Zagadnienie to obejmuje przypisanie pojazdów do konkretnych przejazdów (ang. trips, 

w polskiej nomenklaturze także półkurs) w ramach wyznaczonych rozkładów jazdy  

z uwzględnieniem zagadnień takich jak zasięg pojazdu, konieczność tankowania lub 

ładowania, a także przejazdy służbowe z i do zajezdni. Rozwiązanie tego problemu jest 

nazywane w Polsce obiegami. 

e) Harmonogramowanie załóg – Driver Scheduling Problem (DSP). 

W ramach tego zadania definiowany jest przydział konkretnej zmiany pracowniczej do 

poszczególnych pojazdów i obiegów przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów pracy 

i spełnieniu wymagań regulacyjnych związanych w szczególności z dopuszczalnym 

czasem pracy czy wymaganymi przerwami o określonej długości w ciągu dnia 

roboczego. 

f) Przydział pracy do kierowców – Driver Rostering Problem (DRP). 

W ramach tego zadania, niegdyś traktowanego jako jedno połączone zagadnienie wraz 

z DSP, celem jest przypisanie poszczególnych zmian pracy do konkretnych kierowców 

z uwzględnieniem ich harmonogramów pracy, dostępności, urlopów  

i innych ograniczeń. 

W ramach niniejszej rozprawy analizowane są dwa pierwsze zagadnienia 

spośród przedstawionych powyżej podproblemów. Mają one kluczowe znaczenie dla 

jakości systemu komunikacyjnego i determinują jego ostateczny kształt. Opisane 

obszary badawcze zostały przedstawione schematycznie na rysunku 3.1. 
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Rysunek 3.1. Schemat problemów badawczych w organizacji publicznego transportu miejskiego.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [97]. 

3.2. Multimodalne systemy transportu zbiorowego 

W dotychczasowych publikacjach dotyczących projektowania sieci publicznego 

transportu zbiorowego zdecydowanie przeważają podejścia unimodalne, czyli rozważające 

całość zagadnienia w kontekście jednego środka transportu. Takie strategie, choć bardzo 

użyteczne w wielu problemach, posiadają istotne ograniczenie. Większość dużych aglomeracji 

miejskich posiada system komunikacji miejskiej oparty na różnych środkach transportu, a duży 

odsetek pasażerów podróżuje z wykorzystaniem więcej niż jednego z nich, co czyni ich podróże 

multimodalnymi. Dodatkowo, transport zbiorowy z reguły działa w warunkach konkurencji  

z komunikacją indywidualną, zazwyczaj samochodową.  

Dlatego też, obok wspomnianych w poprzednim podrozdziale problemów decyzyjnych, 

definiuje się problem multimodalnego projektowania sieci transportu zbiorowego (ang. 

Multimodal Transportation Network Design Problem – MMTNDP). Należy zwrócić uwagę, że 
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w tego typu zagadnieniach multimodalność może oznaczać zarówno konkurencję między 

samochodami prywatnymi a w rzeczywistości unimodalną komunikacją miejską, jak  

i projektowanie prawdziwie multimodalnych sieci transportu miejskiego. W literaturze 

występuje stosunkowo niewiele prac dotyczących zagadnień multimodalności w transporcie 

miejskim. W pracy Farahani i in. [73] zaproponowano ich podział na trzy główne kategorie:  

• alokacja wyłącznych pasów ruchu dla środków transportu zbiorowego – porównanie 

korzyści pasażerów komunikacji zbiorowej dzięki wydzielonym pasom ze stratami 

użytkowników komunikacji indywidualnej, 

• decyzje w projektowaniu sieci transportu zbiorowego, 

• wsparcie decyzyjne na poziomie strategicznym i taktycznym. 

Prace w pierwszej i trzeciej kategorii znajdują się poza zakresem analizy literatury  

w niniejszej rozprawie z uwagi na taktyczny i operacyjny poziom decyzyjny omawianych 

zagadnień. Wprawdzie trzecia grupa zawiera także decyzje strategiczne, ale rozważane są one 

jedynie w kontekście porównawczym z decyzjami na niższych poziomach. W zdecydowanej 

większości prac we wspomnianym zestawieniu multimodalność w transporcie miejskim była 

rozważana jedynie jako zagadnienie konkurencji indywidualnej komunikacji samochodowej 

oraz autobusów [15], [51], [69]–[71], [121]. Problematyka tego typu pozostaje poza zakresem 

rozważań niniejszej dysertacji. Zwłaszcza że konkurencja między indywidualną, a zbiorową 

komunikacją nie jest kwestią bezpośrednio związaną z organizacją systemu publicznego 

transportu zbiorowego i mocno zależy od wyborów i oczekiwań decydentów oraz 

społeczeństwa dotyczących uprzywilejowania lub ograniczania poszczególnych środków 

transportu. Jedynie w publikacji Gallo analizowany był więcej niż jeden środek transportu 

zbiorowego – w tym wypadku było to metro i autobus, konkurujące zarówno między sobą, jak 

i z samochodami prywatnymi [80]. 

Interesujący wkład do modelowania multimodalnej sieci transportu zbiorowego 

znajduje się w pracy Borndorfera [21]. W zaproponowanym przez niego modelu każda krawędź 

w grafie jest przypisana do konkretnego środka transportu, co oznacza, że występują w nim 

krawędzie wielokrotne. Sama optymalizacja doboru linii zachodzi dla poszczególnych 

podgrafów reprezentujących odpowiednie środki transportu, ale w modelu tym nie 

są dopuszczone przesiadki w ramach jednego środka transportu. Stanowi to istotne 

ograniczenie w rzeczywistych zastosowaniach, gdzie nawet w sieciach multimodalnych 

występują podróże unimodalne wymagające przesiadki (np. metro-metro). 

W pracach Flettermana i Ciprianiego [52], [75] zaproponowano metody optymalizacji 

multimodalnych sieci publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem różnych środków 
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komunikacji miejskiej, ale bez wpływu samochodów. Optymalizacja ta polegała na 

zastosowaniu metaheurystyki do wyboru najlepszego zestawu linii z zadanego zbioru 

początkowego. Wan i Lo [195] przedstawili z kolei model dwuetapowy z uwzględnieniem 

przesiadek w ramach jednego środka transportu i multimodalnych. Natomiast Zhan et al. [212] 

przeanalizowali porównanie decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej dla samochodów 

z kwestiami związanymi z jakością komunikacji autobusowej, w tym układu linii  

i częstotliwości.  

Bardzo interesująca w kontekście niniejszej dysertacji jest publikacja Huang et al. [95], 

w której rozważane jest wdrożenie konfiguracji typu piasta-i-szprychy w sieci multimodalnej. 

Zakłada się przy tym, że transport szynowy odgrywa główną rolę w transporcie między 

poszczególnymi piastami (hubami), a komunikacja autobusowa pełni funkcję dowozową do 

najbliższego centrum przesiadkowego. Tego typu podejście jest charakterystyczne dla wielu 

nowoczesnych systemów transportu miejskiego – w szczególności stosuje się je w Warszawie 

przy okazji otwierania nowych odcinków metra, gdzie dotychczas kursujące do centrum linie 

autobusowe są skracane do najbliższych stacji metra. Kwestie częstotliwości i układu linii  

w tej publikacji są rozwiązywane dwupoziomowym programowaniem z wykorzystaniem 

algorytmu pszczelego.  

Warto również zwrócić uwagę, że wspomniane prace zakładają pewne uszeregowanie 

środków transportu ze względu na ich przepustowość. W związku z tym optymalizacja układu 

linii następuje najpierw dla środków o większej przepustowości (metro, lekka kolej),  

a potem mniejszej (tramwaj, autobus). Szczególny przypadek stanowią systemy metra,  

w których zazwyczaj zmiana istniejącego układu linii jest w zasadzie niemożliwa bez 

znaczących inwestycji, gdyż każda z linii jest oddzielona fizycznie od pozostałych  

a połączenia między nimi mają charakter jedynie techniczny (wymiana taboru, prace torowe). 

Przy tego typu systemach jedyne dostępne narzędzie optymalizacji to kwestie związane  

z częstotliwością kursowania oraz synchronizacją z innymi środkami transportu. Wyjątek 

stanowi tu metro typu nowojorskiego, w którym istnieją co prawda dwa osobne podsystemy, 

ale za to w ramach każdego z nich możliwe jest zorganizowanie bardzo wielu różnych układów 

linii transportowych. Poszczególne korytarze szynowe są ze sobą połączone, a stacje zawierają 

układy rozjazdów porównywalne z tradycyjnymi stacjami kolejowymi. 
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3.3. Modelowanie organizacji systemów publicznego transportu miejskiego 

3.3.1. Modele sieci publicznego transportu miejskiego 

Jednym z istotnym wątków dotyczących organizacji systemów publicznego transportu 

zbiorowego jest struktura ich sieci. Analizując literaturę w tym zakresie można wyróżnić dwa 

podejścia do modelowania tych sieci. W niektórych, raczej starszych pracach naukowych 

związanych z tą tematyką autorzy proponowali metody optymalizacji organizacji dla sieci  

o określonej, uproszczonej strukturze.  

Uproszczenie polegało na zastosowaniu sieci dróg w mieście o charakterze albo czysto 

radialnym [18], [28], [189], albo czysto kratowym (ang. grid) [30], [96], [188]. W miarę 

rozwoju nauki i rosnących mocy obliczeniowych główny nurt badań oddalił się od takich 

uproszczeń, a w ich miejsce pojawiły się modele oparte o rzeczywiste sieci drogowe 

charakteryzujące się wysoką nieregularnością.  

3.3.2. Założenia i aproksymacje stosowane w modelach transportu miejskiego 

Modelowanie tak złożonego zagadnienia jak publiczny transport miejski wiąże się  

z szeregiem komplikacji. Jak wspomniano wcześniej organizacja takiego systemu należy do 

problemów NP-trudnych [143], dlatego też szczególnie przy analizie systemów rzeczywistych  

o dużych rozmiarach konieczne jest stosowanie pewnych uproszczeń, które zmniejszają 

złożoność obliczeniową zagadnienia. Po stronie operatora transportu zazwyczaj przyjmuje się 

sumę długości linii transportowych lub całkowitą liczbę pojazdów jako pewną aproksymację 

całkowitych kosztów.  

Innym uproszczeniem jest nieuwzględnianie kongestii drogowej w kursowaniu 

autobusów i tramwajów. Z drugiej strony często stosowane są uogólniające założenia 

względem zachowań użytkowników systemu, dotyczące przede wszystkim metody wyboru 

trasy dojazdu. O ile w rzeczywistym świecie pasażerowie nie są jednorodni w swoich 

preferencjach transportowych, o tyle w modelowaniu transportu miejskiego przyjmuje się,  

że wybierają najkrótszą trasę pod względem czasu dojazdu. Modele wyboru trasy podróży 

zakładają także identyczne wagi czasowe dla poszczególnych komponentów dojazdu.  

Tymczasem badania wykazują, że w subiektywnym odczuciu pasażerów oczekiwanie 

na pojazd, przesiadki oraz dojście zajmują więcej czasu w porównaniu do samego poruszania 

się w pojeździe [82], [139]. Na odczuwany czas podróży wpływa też jej komfort,  

w szczególności możliwość zajęcia miejsca siedzącego czy też podróż w warunkach 

zatłoczenia pojazdu. Jednak w większości modeli wykorzystywanych do analizy dużych  

i złożonych systemów transportowych nie jest to brane pod uwagę. Innym uproszczeniem 
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związanym z zachowaniem pasażerów jest nieuwzględnianie wpływu systemu dynamicznej 

informacji pasażerskiej na wybory dokonywane przez użytkowników systemu. 

3.3.3. Popyt na transport zbiorowy 
Jedną z kluczowych danych wejściowych dla modelu systemu publicznego transportu 

zbiorowego jest popyt na usługi transportu zbiorowego, który determinuje skąd i dokąd 

pasażerowie chcą wykonać podróż. Wartość tego zapotrzebowania na przewóz może być 

wyznaczana na dwa główne sposoby: 

1. Wyliczenie na podstawie klasycznego 4-stadiowego modelu ruchu [130] – to 

podejście do modelowania w sieciach transportowych opiera się na wykorzystaniu 

danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego do wygenerowania 

zapotrzebowania na przewóz z i do poszczególnych wierzchołków w sieci (krok 1), 

a następnie dopasowaniu do siebie tych popytów, zazwyczaj metodą grawitacyjną, 

tak aby uzyskać kompletną więźbę ruchu (krok 2). 

2. Przeprowadzenie badań ankietowych – w tym podejściu przeprowadza się we 

właściwie dobranych terminach szeroko zakrojone badania ankietowe, w których 

respondenci udzielają odpowiedzi dotyczących swoich zachowań transportowych  

i standardowych tras podróży. Pozyskane wyniki są następnie modyfikowane 

odpowiednio do wagi populacyjnej poszczególnych obszarów miasta, z których 

wywodzą się respondenci, co pozwala na uzyskanie kompletnej więźby ruchu. 

Przykładem takiego podejścia jest Warszawskie Badanie Ruchu [134]. 

Na podstawie analizy podejścia do popytu w literaturze przedmiotu wyróżnić można 

dwa główne kryteria podziału ze względu na sposób modelowania zapotrzebowania na usługi 

publicznego transportu zbiorowego. Pierwsze z nich dotyczy elastyczności popytu względem 

oferowanych usług [97], natomiast drugie charakterystyki przestrzennej zapotrzebowania. 

Elastyczność popytu 

Standardowym podejściem do modelowania zapotrzebowania na przewóz jest 

reprezentacja tego popytu za pomocą macierzy źródło-cel (ang. origin-destination matrix), 

nazywanej w polskiej literaturze więźbą ruchu. Wiersze i kolumny w tej macierzy są przypisane 

do wierzchołków w sieci transportowej, natomiast każdy element (i,j) reprezentuje 

zapotrzebowanie na transport między wierzchołkami i oraz j. Często stosowanym w badaniach 

naukowych rozwiązaniem jest wykorzystanie centroidów reprezentujących poszczególne 

obszary miasta. Wówczas zapotrzebowanie dla poszczególnych węzłów transportowych  
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w pobliżu danego centroidu jest odwrotnie proporcjonalne do odległości – jest to tak zwana 

grawitacyjna metoda przypisania popytu.  

W większości badań nad organizacją transportu zbiorowego przyjmuje się, że 

zapotrzebowanie pasażerów na transport jest stałe (nieelastyczne), co pozwala na zmniejszenie 

złożoności problemu. W rzeczywistości jednak popyt ten zależy od wielu czynników, wśród 

których kluczowym jest jakość oferty przewozowej, dlatego też w niektórych pracach modeluje 

się jego elastyczność.  

W publikacjach Changa, Schonfelda i Spasovica [38], [39], [171], [176] 

zapotrzebowanie na transport zbiorowy zostało zamodelowane jako funkcja zależna od czasu 

podróży i opłat, natomiast Chien i Spasovic [45] dodatkowo uwzględnili w tym modelu wpływ 

częstotliwości kursowania linii komunikacyjnych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

popyt jest także pora i trasa, w których wykonywana jest podróż.  

W rzeczywistych zastosowaniach obserwuje się znaczną nierównomierność czasową 

(szczyty komunikacyjne) i przestrzenną (korki) potrzeb przewozowych [171]. Jej modelowanie 

stanowi dodatkowy czynnik złożoności problemów projektowania sieci transportu miejskiego 

i jest z reguły upraszczane przez przyjęcie jednolitego popytu przez cały dzień. Ponieważ 

największe obciążenie transportu zbiorowego występuje w godzinach szczytu, częstym 

podejściem było, do tej pory, wykorzystywanie popytu z godzin uznawanych za szczytowe do 

modelowania zapotrzebowania. Jednak wraz ze zmianą modelu wielu gospodarek  

z przemysłowego na oparty na usługach i powiązaną z tym większą elastyczność godzin pracy, 

zaobserwować można zmniejszanie się różnic w popycie w ciągu dnia, co jest zjawiskiem 

korzystnym dla organizatorów transportu i użytkowników systemu. 

Charakterystyka przestrzenna popytu 
Charakterystyka przestrzenna popytu pozwala na opisanie głównych przepływów 

pasażerskich w systemie, dla którego projektowane są linie komunikacyjne. Wyróżnia się dwa 

rodzaje takich charakterystyk stosowanych w modelowaniu systemów transportowych: wiele-

do-jednego (ang. many-to-one) oraz wiele-do-wielu (ang. many-to-many) [114]. W systemie 

wiele-do-jednego możliwe jest wyróżnienie centralnego obszaru, do którego skierowana jest 

większość podróży, a zapotrzebowanie na przewóz między obszarami peryferyjnymi jest 

znacznie mniejsze niż w kierunku do centrum. Obszar ten w anglojęzycznej literaturze nosi 

nazwę CBD (Central Business District- centralna dzielnica biznesowa). W systemie wiele-do-

wielu występują znaczące potoki pasażerskie omijające centrum. Tego typu podejście stanowi 

bardziej realistyczne odwzorowanie większości współczesnych miast. 
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Rysunek 3.2. Różne rodzaje charakterystyk przestrzennych popytu na transport zbiorowy.  

Źródło: opracowanie własne. 

 Niektóre modele transportu zbiorowego tworzone w celu wsparcia jednostek miejskich 

w podejmowaniu decyzji wykorzystują takie uproszczenie, co pozwala na znaczne 

zmniejszenie złożoności obliczeniowej i wykorzystanie metod analitycznych [30], [90], [169]. 

Systemy typu wiele-do-wielu są znacznie bardziej zbliżone do rzeczywistości, gdyż nawet  

w aglomeracjach o silnie zcentralizowanej strukturze przewozów pasażerskich występuje 

zazwyczaj istotne zapotrzebowanie na przewóz między obszarami położonymi poza centrum. 

Obsługa tego typu podróży liniami komunikacyjnymi prowadzącymi przez centrum może 

spowodować przekroczenie ich przepustowości. Dlatego też w szczególności duże systemy 

transportowe zapewniają bezpośrednie linie komunikacyjne między obszarami peryferyjnymi. 

W niektórych aglomeracjach tego typu zapotrzebowanie może być obsługiwane nawet 

wysokoprzepustowymi środkami transportu, czego przykładem mogą być okrężne linie metra 

w Pekinie i Moskwie. 

3.3.4. Rozkład ruchu na sieci transportowej 

Rozkład ruchu na sieci transportowej stanowi jeden z kluczowych etapów 

projektowania sieci publicznego transportu miejskiego, gdyż wpływa on na obciążenie 

poszczególnych linii i korytarzy transportowych, a więc i na częstotliwość kursowania 

poszczególnych linii komunikacyjnych. Z uwagi na duże znaczenie tego zagadnienia dla 

funkcjonowania sieci transportu miejskiego dostępna jest zarówno bogata literatura 

przedmiotu, jak i prace przeglądowe [59], [76]. Należy jednak zwrócić uwagę, że  

w zdecydowanej większości prac problem ten jest analizowany jako osobne zagadnienie do 
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rozwiązania w istniejącym już układzie linii komunikacyjnych. W związku z tym opisujące go 

modele są znacznie bardziej szczegółowe, aniżeli te stosowane w ramach tematyki 

projektowania sieci publicznego transportu miejskiego.  

Szczególnym przykładem tego są modele rozkładu ruchu oparte na dokładnych 

rozkładach jazdy dla każdego przystanku. Co istotne rozkłady takie nie są dostępne na etapie 

projektowania sieci, gdy nie są jeszcze znane trasy ani częstotliwości poszczególnych linii 

komunikacyjnych. W problematyce TNDP, gdzie zachowany jest wysoki poziom ogólności 

podejścia do zagadnienia, rozkład ruchu na sieci transportowej polega na przypisaniu popytu 

do poszczególnych tras za pomocą uproszczonych metod symulujących decyzje pasażerów 

wykonujących podróż.  

Pierwsze rozwiązania tego zagadnienia były oparte bezpośrednio na częstotliwościach 

linii obsługujących dany węzeł [119]. Prawdopodobieństwo wybrania danej linii zależało od 

tego, jak często pojawiała się ona na danym przystanku. Późniejsze prace natomiast często 

korzystały z zaproponowanego przez Hana i Wilsona modelu leksykograficznego [88] 

polegającego na symulowaniu wyboru pasażera z uwzględnieniem kolejności i pewnej 

losowości (stochastyczności) czasów przyjazdu środków transportu na przystanek, 

uzupełniając go o elementy związane z unikaniem dużej liczby przesiadek [10] lub długich 

podróży pieszych [69], [213]. 

3.4. Metody organizacji publicznego transportu miejskiego 

3.4.1. Uwagi ogólne 
Zagadnienia związane z organizacją publicznego transportu miejskiego były 

wielokrotnie poruszane zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Najstarsza praca 

dotycząca optymalizacji funkcjonowania transportu zbiorowego pochodzi z 1925 roku [159].  

Do kluczowych prac przeglądowych w języku angielskim dotyczących zagadnienia TNDP  

w ostatnich latach należą publikacje Farahani i in., Ibarra-Rojas i in., Kepaptsoglou i in., 

Guilhare i Hao oraz Iliopoulou i in. [73], [87], [97], [99], [115].  

Powstały także artykuły analizujące istniejącą literaturę dotyczącą optymalizacji sieci 

publicznego transportu miejskiego w zakresie stosowanych metaheurystyk [3], algorytmów 

genetycznych [110] oraz trendów i wzorców przy wykorzystaniu narzędzia CiteSpace [109].  

W niektórych publikacjach problem ten występuje pod nazwą Transit Route Network Design 

Problem (TRNDP). We wspomnianych pracach przeglądowych przedstawiono kilka różnych 

kryteriów podziału proponowanych rozwiązań w zakresie optymalizacji transportu.  
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Według Kepaptsoglou i in. [115] proponowane kryteria to funkcja celu optymalizacji, 

zmienne decyzyjne, struktura sieci, struktura popytu, rodzaj popytu oraz metodyka. W pracy 

Farahani i in. [73] dodatkowym kryterium wykorzystanym w klasyfikacji analizowanych prac 

był rodzaj i charakter ograniczeń nałożonych na rozwiązywany problem. Z kolei Ibarra-Rojas 

i in. [97] uwzględniają takie kryterium jak system będący przedmiotem optymalizacji – 

testowy, przykładowy czy rzeczywisty. Natomiast w publikacji Iliopoulou i in. [99], która jest 

pracą przeglądową dotyczącą zastosowania metaheurystyk do problemu TNDP, kluczowym 

kryterium klasyfikacyjnym jest wykorzystana w danej pracy metaheurystyka. 

3.4.2. Sposoby optymalizacji sieci transportu publicznego 

W literaturze można wyróżnić dwa główne podejścia do zagadnienia optymalizacji sieci 

publicznego transportu zbiorowego [97]. Pierwsze z nich polega na ciągłej aproksymacji  

(ang. continuous approximation) problemu, gdzie zapotrzebowanie na transport jest 

modelowane jako ciągła funkcja w przestrzeni geograficznej. Podejmowane decyzje, w tym 

przypadku, dotyczą takich kwestii jak odległość przystanków (ang. stop spacing)  

i optymalnego dystansu między równoległymi liniami komunikacyjnymi. W tego typu 

rozwiązaniach stosuje się uproszczone reprezentacje matematyczne miast, w których struktura 

sieci ulic jest wyidealizowana – perfekcyjnie siatkowa (ang. grid), cyrkularna (ang. circular) 

lub w modelu piasty i szprych (ang. hub and spoke). Wyniki takich badań nie mogą być 

zastosowane bezpośrednio w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym. Pozwalają one 

natomiast na wyprowadzenie interesujących wniosków ogólnych dotyczących sposobu 

organizacji transportu miejskiego w aglomeracjach o określonych strukturach przestrzennych  

i demograficznych.  

Drugie podejście, dużo bardziej rozpowszechnione w literaturze naukowej, oparte jest 

na modelowaniu zagadnienia jako dyskretnego problemu optymalizacyjnego. W tego typu 

problemach celem jest wyznaczenie zbioru linii komunikacyjnych oraz ich częstotliwości, 

które odpowiadają na zapotrzebowanie na podróż zgodnie z zadaną więźbą ruchu.  

W niniejszej rozprawie zastosowany został właśnie ten drugi sposób modelowania. 

Ciągła aproksymacja 

Jak wspomniano w pracy przeglądowej Kepatsoglou et al. [114], analityczne metody 

rozwiązania problemu TNDP dążą z reguły do opisania i zamodelowania relacji pomiędzy 

poszczególnymi komponentami sieci publicznego transportu zbiorowego na podstawie 

wyidealizowanych reprezentacji struktur sieci. Wynika to z wysokiego stopnia złożoności tych 

zagadnień, które dla rzeczywistych, dużych systemów transportu zbiorowego stają się 
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nierozwiązywalne obliczeniowo. W pierwszych publikacjach dotyczących tego zagadnienia 

autorzy skupiali się na wyznaczeniu optymalnych odległości międzyprzystankowych przy dość 

nierealistycznym założeniu jednolitego popytu wzdłuż linii komunikacyjnych [30], [93].  

W późniejszych pracach badacze tworzyli bardziej odpowiadający rzeczywistości model 

publicznego transportu zbiorowego uwzględniając zmienność popytu w zależności od czasu 

[169], przestrzeni [18], [28], lub obu tych czynników jednocześnie [96].  

Ciekawy model zaproponował Daganzo [58], w którym porównał sieć typu siatkowego 

z siecią typu piasta-i-szprychy dla kwadratowego regionu o jednolitym popycie. Autor wykazał, 

że wartość z punktu widzenia użytkowników i operatora tego drugiego typu sieci wzrasta wraz 

z rosnącymi kosztami budowy infrastruktury. Ma to szczególne znaczenie dla inwestujących w 

systemy transportu zbiorowego krajów rozwiniętych, gdyż koszty siły roboczej oraz 

materiałów są w nich znacząco wyższe niż w krajach o niższym poziomie rozwoju 

ekonomicznego. Praca ta stanowi więc uzasadnienie dla dostrzegalnego w ostatnich latach 

trendu opierania dużych sieci transportu miejskiego o węzły przesiadkowe połączone często 

kursującymi liniami komunikacyjnymi.  

Trochę inne podejście zaprezentowano w pracy Mediny, Giesena i Munoza [133], gdzie 

optymalizacji podlegały jednocześnie gęstość przystanków i częstotliwość linii dla 

dwukierunkowego korytarza transportowego. Natomiast w publikacji Ouyanga, Nourbakhsha  

i Cassidy’ego [154] autorzy porównują heterogeniczne i homogeniczne sieci transportu 

autobusowego i na podstawie przeprowadzonych wyliczeń wskazują, że te pierwsze posiadają 

niższe koszty całkowite. Kim i Schonfeld [117] zaproponowali probabilistyczny model 

analityczny do projektowania i synchronizacji sieci autobusowej obsługującej transport między 

istotnym węzłem komunikacyjnym a sąsiednimi rejonami. Przy wykorzystaniu algorytmu 

genetycznego autorzy wykazują, że rozwiązania zapewniające optymalną synchronizację 

posiadają albo identyczne interwały czasowe między kolejnymi kursami (ang. headway) dla 

wszystkich linii, albo interwały te są wielokrotnościami jednej liczby całkowitej. 

Optymalizacja dyskretna 
W optymalizacji dyskretnej systemów transportu zbiorowego duże wyzwanie stanowi 

endogeniczność popytu, czyli sprzężenie zwrotne występujące pomiędzy oferowanym 

poziomem usług przewozu a zapotrzebowaniem pasażerów. Według pracy przeglądowej 

Ibarra-Rojas et al. [97] w literaturze można wyróżnić trzy główne podejścia do rozwiązania tej 

kwestii. Pierwsze z nich polega na dekompozycji problemu do dwóch podproblemów: 

wyznaczenia przebiegu linii komunikacyjnych oraz osobno rozłożenia ruchu pasażerskiego na 
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nich, a następnie rozwiązywania tych dwóch zagadnień sekwencyjnie w kolejnych iteracjach 

aż do uzyskania wystarczająco dobrego rozwiązania. Przykłady tego podejścia można znaleźć  

przede wszystkim w kluczowej dla rozwoju dziedziny pracy Baaja i Mahmassaniego [10], ale 

także w szeregu innych publikacji [11], [77], [86], [126], [131], [142], [196].  

Inną metodę stanowi modelowanie tego zagadnienia jako dwupoziomowego problemu 

optymalizacyjnego, gdzie na wyższym poziomie optymalizowany jest układ linii 

komunikacyjnych, a na niższym rozłożenie ruchu pasażerskiego na sieci transportowej [47]. 

Trzecim sposobem rozwiązania jest modelowanie rozłożenia ruchu pasażerskiego w postaci 

nieliniowych ograniczeń lub nieliniowych funkcji celu. Takie podejście powoduje jednak, że 

rozwiązywany problem staje się niewypukły [97] i wymaga optymalizacji metodami 

heurystycznymi – szerszy opis tego typu podejścia i stosowanych metod znajduje się  

w podrozdziale 3.5. 

3.4.3. Cele optymalizacji organizacji publicznego transportu publicznego  

W tabeli 3.1 przedstawiono podział publikacji naukowych dotyczących zagadnienia 

projektowania sieci transportu miejskiego ze względu na cel optymalizacji. Z przedstawionego 

podziału prac dotyczących zagadnienia TNDP według celu optymalizacji wynika, że 

najczęściej stosowanym kryterium jest całkowity dobrobyt (ang. welfare), stanowiący 

zazwyczaj ważoną funkcję kosztów operatora i pasażerów [114]. Koszty operatora są 

stosunkowo proste do estymowania przy znanych założeniach dotyczących pracy 

przewozowej, jaka będzie wymagana do realizacji danego układu i częstotliwości linii 

komunikacyjnych.  

Wynika to z faktu, że jest ona bezpośrednio zależna od liczby koniecznych pojazdów w 

ruchu i prowadzących je kierowców. Przy znanych kosztach pracy, zakupu pojazdów i paliwa 

całkowity budżet konieczny do obsługi zadanej sieci jest zależny liniowo od tych czynników. 

Stąd też niektóre prace zostały poświęcone ograniczeniu wielkości floty obsługującej dany 

system transportowy [34], [69], [169].  

Trudniejsze zagadnienie stanowi kwestia estymacji analogicznych kosztów 

znajdujących się po stronie pasażerów, gdyż ponoszony przez nich koszt korzystania z systemu 

ma wymiar nie tylko finansowy (koszt biletu), ale również czasowy (czas trwania podróży). 

Częstym podejściem w literaturze jest więc przeliczanie czasu podróży pasażerów według 

przyjętego odgórnie współczynnika wartości finansowej czasu. Stanowi to jednak pewne 

przybliżenie, gdyż wartość czasu jest subiektywna dla pasażerów. 
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Tabela 3.1. Podział publikacji dotyczących zagadnienia optymalizacji systemu publicznego transportu 
zbiorowego ze względu na cel optymalizacji. 

Cel optymalizacji Prace naukowe 
Koszty operatora [27], [79], [93], [120], [129], [153], [196], [201] 
Koszty operatora i pasażerów 
(całkowity dobrobyt – ang. welfare) 

[1], [2], [22], [28]–[31], [33], [35], [38], [39], [42], 
[4], [43]–[46], [51]–[53], [56], [58], [63], [8], [64], 
[67], [70], [69], [77], [81], [90], [94], [95], [100], 
[12], [111], [117], [126], [128], [131], [133], [141], 
[144], [155], [158], [15], [160], [162], [163], [168], 
[171], [176], [177], [186], [188], [194], [17], [199], 
[200], [217], [18], [19], [21] 

Czas podróży [25], [24], [121], [124], [132], [140], [156], [170], 
[173], [185], [189], [197], [54], [60]–[62], [66], [86], 
[103], [119] 

Podaż miejsc [119] 
Liczba pojazdów [10], [16], [170], [173], [34], [60], [69], [70], [72], 

[144], [164], [169] 
Koszt / korzyść pasażerów [9], [74], [78], [154], [162], [173], [202], [218], 

[219] 
Czas oczekiwania [36], [169], [182] 
Zysk operatora [45], [101], [136] 
Liczba pasażerów / popyt [78], [89], [142], [159], [204] 
Liczba przesiadek [10], [11], [165], [175], [185], [197], [203], [214]–

[216], [218], [27], [62], [66], [86], [89], [103], [140], 
[157] 

Zasięg przestrzenny [116], [216], [218] 
Efektywność systemu  [102] 
Zużycie paliwa [174] 
Liczba przystanków [138] 
Całkowita długość tras [14] 
Liczba tras [132] 
Wiele celów [5]–[7], [16], [36], [37], [108], [113], [137], [145] 
Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowe utrudnienie stanowi kwestia wyceny czynników pozaekonomicznych 

takich jak większa ilość czasu zaoszczędzona dzięki sprawnemu systemowi transportowemu 

pozwalająca na spędzenie więcej czasu wypoczywając czy zajmując się rodziną. Alternatywne 

podejście można zaobserwować w niektórych pracach, gdzie celem optymalizacji jest jedynie 

całkowity czas podróży pasażerów, podczas gdy pewien ustalony budżet operatora jest 

traktowany jako ograniczenie [140], [185]. Taka metoda została wykorzystana przy tworzeniu 

modelu problemu w niniejszej dysertacji. 
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Takie podejście jest zbliżone do rzeczywistego procesu planowania publicznego 

transportu zbiorowego w miastach, gdzie operator transportu dysponuje, na ogół, pewnym 

wyznaczonym przez decydentów budżetem, w ramach którego musi zrealizować swoje zadania 

związane z zaspokojeniem potrzeb mobilnościowych mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że 

stosunkowo trudne zagadnienie stanowi obiektywna ocena jakości funkcjonowania istniejącego 

systemu transportowego.  

Niektórzy operatorzy sieci publicznego transportu zbiorowego prowadzą wprawdzie 

regularne badania opinii pasażerów, ale użytkownicy komunikacji miejskiej mogą jedynie 

porównać swoją percepcję korzystania z systemu transportowego do innych miast lub do tego 

samego systemu w przeszłości. Szczególnie trudne jest więc zbieranie opinii pasażerów 

dotyczących ewentualnych zmian w systemie transportowym, gdyż w pełni sprawiedliwa 

analiza porównawcza wariantów proponowanych zmian w sieci jest w zasadzie niemożliwa. 

Dodatkowo, pasażerowie wykazują z reguły silną niechęć do zmian w układzie linii 

komunikacyjnych i ich wprowadzanie wymaga odpowiedniego zaangażowania interesariuszy 

i komunikacji kierowanej do użytkowników systemu transportowego.  

Innym często pojawiającym się w pracach z zakresu TNDP kryterium optymalizacji jest 

minimalizacja liczby przesiadek. Wynika to z dobrze zbadanego faktu, że pasażerowie 

komunikacji miejskiej mają negatywny stosunek do przesiadania się, w szczególności gdy  

w ramach pojedynczej podróży są zmuszeni zmienić środek transportu więcej niż raz [178].  

W licznych pracach badacze zwracają jednak uwagę na fakt, że problem optymalizacji sieci 

transportu miejskiego jest zasadniczo problemem wielokryterialnym [10], [36], [37]. Znacząco 

to utrudnia efektywne rozwiązanie zagadnienia, szczególnie przy zastosowaniu tradycyjnych 

metod optymalizacji, co stanowi argument za stosowaniem metod heurystycznych. 

3.4.4. Zmienne decyzyjne w organizacji publicznego transportu miejskiego 
W literaturze omawianego w niniejszej dysertacji problemu organizacji publicznego 

transportu miejskiego (TNDP) można znaleźć różne podejścia w zakresie stosowanych 

zmiennych decyzyjnych. Najczęściej wykorzystywaną w optymalizacji zmienną jest zbiór tras 

linii komunikacji miejskiej [35], [36], [158], z reguły z uwzględnieniem także możliwie 

efektywnej częstotliwości kursowania.  

W niektórych pracach, wykorzystujących konwencjonalne metody optymalizacji, 

autorzy skupiają się na optymalnej odległości tras od siebie (ang. route spacing) [93], [171], 

[189]. To zagadnienie jest związane z obsługą pewnego obszaru równoległymi korytarzami 

transportowymi, gdzie konieczne jest znalezienie równowagi właściwego rozwiązania 
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uwzględniając czas dojścia pasażerów (im większe odległości między liniami tym dłuższy 

średni czas dojścia) i częstotliwości linii (im mniejsze odległości między liniami tym niższa 

częstotliwość).  

W literaturze występują także prace analizujące kwestię optymalnej długości trasy linii 

komunikacyjnej [29], [38], [176]. Autorzy kilku publikacji poszukiwali optymalnych 

odległości międzyprzystankowych [18], [141] albo lokalizacji przystanków [44], [176], [177]. 

Zagadnienia te są w pewien sposób podobne do wspomnianych wcześniej prac związanych  

z optymalną odległością tras od siebie, ale optymalizacja zachodzi tu w pojedynczym 

korytarzu.  

W pojedynczych publikacjach zmienną decyzyjną był natomiast rozmiar pojazdu 

(zazwyczaj autobusu), który w większości prac jest traktowany jako ograniczenie [51], [160], 

[174]. Od początku XXI wieku zdecydowana większość prac poświęcona jest już optymalizacji 

zbioru tras linii komunikacyjnych i ich częstotliwości, zazwyczaj z wykorzystaniem heurystyk 

i metaheurystyk, co pokazuje ciągły rozwój badań w tematyce organizacji publicznego 

transportu zbiorowego. 

3.4.5. Ograniczenia w optymalizacji publicznego transportu miejskiego 
Ograniczenia narzucane w problemach optymalizacji publicznego transportu 

miejskiego są związane ze specyfiką funkcjonowania takich systemów. Ponieważ  

w rzeczywistości organizatorzy komunikacji miejskiej dysponują ograniczonymi zasobami, to 

większość modeli uwzględnia ten fakt poprzez zdefiniowanie maksymalnego budżetu na 

obsługę sieci, liczby pojazdów obsługującej dany system lub liczby linii komunikacyjnych. Te 

wartości są ze sobą w oczywisty sposób bezpośrednio powiązane. Dodatkowym istotnym 

warunkiem narzuconym potencjalnym rozwiązaniom jest konieczność obsługi określonego 

odsetka pasażerów lub na przykład wszystkich wyznaczonych stref komunikacyjnych. 

To ograniczenie wynika z tego, że w rzeczywistych systemach transportowych 

komunikacja miejska pełni też ważną rolę społeczną umożliwiając ludziom pozbawionym 

alternatywnych środków transportu, dojazd do ważnych celów podróży. Stąd właściwy poziom 

obsługi transportem zbiorowym pozwala na zwalczanie negatywnego zjawiska wykluczenia 

komunikacyjnego. Jakość obsługi również bywa uwzględniana w ramach ograniczeń 

problemu, z reguły poprzez wymagania dotyczące bezpośredniości oferowanej usługi 

przewozowej (na przykład trasa linii komunikacyjnej nieprzekraczająca 130% długości 

bezpośredniego połączenia jej punktów krańcowych).  
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Innym przykładem ograniczenia mającego na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 

oferowanej usługi transportowej jest wymaganie, aby współczynnik obciążenia (ang. load 

factor) pasażerami pojazdów komunikacji miejskiej nie przekraczał określonych wartości, 

zazwyczaj wynikających ze stosowanych w danym systemie standardów oraz przewidywanych 

długości podróży. Wymagane parametry mogą więc wahać się od zapewnienia miejsc 

siedzących dla wszystkich pasażerów aż do nieprzekraczania przez współczynnik obciążenia 

100% normatywnej liczby pasażerów siedzących i stojących. Zagadnienie to wiąże się 

bezpośrednio ze zjawiskiem zatłoczenia w pojazdach komunikacji miejskiej, które jest dobrze 

badanym czynnikiem wpływającym negatywnie na komfort podróży pasażerów. Dobrą 

definicję zatłoczenia podają Evans i Lepore w swojej pracy: zatłoczenie występuje, „gdy 

regulacja interakcji społecznych nie jest możliwa a ilość doświadczanych interakcji 

społecznych przekracza nasze potrzeby takich interakcji” [65]. Warto również zauważyć, że 

normy prawne i społeczne dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów stojących na metr 

kwadratowy dostępnej powierzchni pojazdu w skali globalnej różnią się znacząco – 

przykładowo: w Zachodniej Europie współczynnik ten wynosi 4, w Stanach Zjednoczonych 5, 

a w Chinach 8 [123]. 

Z uwagi na siłę przyzwyczajeń użytkowników transportu miejskiego i niechęć do 

gwałtownych zmian dotychczasowego układu linii, niektóre modele narzucają konieczność 

wykorzystania, przynajmniej częściowego, dotychczas istniejących tras w systemie, co dobrze 

odzwierciedla rzeczywiste podejścia do modernizacji układów sieci transportu miejskiego. 

Innym, często stosowanym ograniczeniem jest maksymalna długość linii komunikacyjnej, 

zazwyczaj definiowana w ramach danych wejściowych do zadania optymalizacyjnego. Wynika 

ono z dwóch istotnych dla organizacji publicznego transportu zbiorowego czynników: 

uwarunkowań prawnych dotyczących czasu pracy personelu prowadzącego pojazdy oraz 

problemu opóźnień.  

Planując zmiany dla kierowców (motorniczych, maszynistów) konieczne jest 

uwzględnianie ich prawa do określonej liczby, długości i częstości przerw, które zapewniają 

im komfort pracy i wypoczynek pozwalający na właściwe wykonywanie swoich obowiązków. 

Jednocześnie, długie linie komunikacyjne mają tendencję do gorszej punktualności 

kursowania, aniżeli ich krótsze odpowiedniki, co wynika z nawarstwiających się opóźnień  

w trakcie jazdy. Znanym fenomenem transportu miejskiego jest fakt, że opóźniony pojazd 

często nabiera dodatkowego opóźnienia na kolejnych przystankach, co wynika ze 

stochastycznego charakteru przybywania pasażerów. Oznacza to, że im większe opóźnienie, 
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tym więcej oczekujących pasażerów, a w związku z tym dłużej trwająca obsługa wymiany 

pasażerskiej.  

Jednocześnie, ponieważ następny pojazd danej linii komunikacyjnej napotyka 

odpowiednio zmniejszone potoki pasażerskie spowodowane mniejszym odstępem czasowym 

między pojazdami, to obsługuje kolejne przystanki szybciej, co powoduje zbliżanie się do 

poprzedniego pojazdu, a w ekstremalnych przypadkach nawet jego dogonienie. W transporcie 

zbiorowym to niekorzystne zjawisko nosi nazwę bus bunching i organizatorzy systemów 

publicznego transportu miejskiego dążą do jego minimalizacji, czemu między innymi służy 

unikanie linii komunikacyjnych o nadmiernej długości.  

3.5. Algorytmy stosowane w optymalizacji organizacji publicznego transportu 
miejskiego 

Jak wspomniano wcześniej, optymalna organizacja publicznego transportu miejskiego 

stanowi problem decyzyjny o bardzo wysokim stopniu złożoności. Konsekwencją tej 

złożoności są liczne próby rozwiązania tego problemu za pomocą różnych technik 

optymalizacyjnych. Schemat stosowanych w literaturze naukowej metod optymalizacji tego 

zagadnienia wraz z podziałem na główne kategorie sposobu rozwiązania przedstawia rys. 3.3.  

Z przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej metodyk rozwiązywania zagadnienia 

TNDP zaprezentowanej na schemacie 3.3 wynika, że do rozwiązania tego problemu stosowane 

były zarówno klasyczne techniki optymalizacyjne (analityczne i programowanie liniowe), jak  

i heurystyki oraz metaheurystyki. Mnogość wykorzystanych metod wynika przede wszystkim 

ze złożoności problemu. Newell wskazał w swojej kluczowej pracy, że „wybór optymalnej 

struktury tras dla sieci o realistycznym rozmiarze jest kombinatorycznym problemem 

optymalizacyjnym astronomicznego rozmiaru” [143]. Baaj i Mahmassani wymieniają wśród 

źródeł ogromnej złożoności tego zagadnienia takie czynniki jak wielokryterialność, 

kombinatoryczny charakter problemu, trudności z właściwym zdefiniowaniem modelu, 

kryteriów akceptacji tras oraz liczne nieliniowości i niewypukłości związane z tym zadaniem 

[10]. Dodatkowe komplikacje powoduje fakt, że zagadnienie ma charakter dyskretny,  

a jednocześnie trudno jest zamodelować charakterystyczne dla transportu zbiorowego 

koncepcje takie jak ciągłość i okrężność tras, a także przesiadki, o czym wspomniał 

Chakroborty [36].  
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Rysunek 3.3. Metody optymalizacji zagadnienia organizacji systemu publicznego transportu 

zbiorowego.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [99]. 

Tabela 3.2 przedstawia podział przeanalizowanych w ramach niniejszej dysertacji prac 

naukowych dotyczących zagadnienia projektowania optymalnej sieci transportu miejskiego ze 

względu na zastosowaną w nich metodę optymalizacji z uwzględnieniem metod 

konwencjonalnych, heurystycznych, metaheurystycznych oraz hybrydowych. 

Wspomniana powyżej wysoka złożoność zagadnienia spowodowała, że już  

w stosunkowo wczesnych pracach z lat 70-tych naukowcy zaczęli korzystać z heurystyk – 

początkowo było to przeszukiwanie lokalne [61], [173]. Warto jednak pamiętać, że już 

pierwsza praca dotycząca zagadnienia projektowania optymalnych tras komunikacji miejskiej 

autorstwa Patza oparta była na zastosowaniu heurystyki [159]. Kepaptsoglou, Konstantinos  

0HWRG\�RSW\PDOL]DFML

$QDOLW\F]QH 3URJUDPRZDQLH
PDWHPDW\F]QH +HXU\VW\F]QH 0HWDKHXU\VW\F]QH

2SW\PDOL]DFMD
MHGQHJR�UR]ZLą]DQLD

2SW\PDOL]DFMD
SRSXODFML�UR]ZLą]DĔ 0HWRG\�K\EU\GRZH

3U]HV]XNLZDQLH�WDEX

6\PXORZDQH
Z\ĪDU]DQLH

0HWRGD�*5$63
�*UHHG\�5DQGRPL]HG
$GDSWLYH�6HDUFK

3URFHGXUH�

$OJRU\WP\
HZROXF\MQH ,QWHOLJHQFMD�URMX

$OJRU\WP�JHQHW\F]Q\

$OJRU\WP�HZROXFML
UyĪQLFRZHM

$OJRU\WP
PHPHW\F]Q\

$OJRU\WP�SV]F]HOL

$OJRU\WP�PUyZNRZ\

$OJRU\WP�V]DU\FK
ZLONyZ

2SW\PDOL]DFMD�URMHP
F]ąVWHN



 51 

i Karlaftis w swojej kluczowej pracy przeglądowej wyróżniają dwa główne podejścia do tego 

zagadnienia [114]. Pierwsze z nich opiera się na wyznaczaniu wstępnego zbioru tras (ang. route 

generation), zazwyczaj za pomocą algorytmu najkrótszej ścieżki (algorytmy Dijkstry, A*, 

Floyda-Warshalla), przy uwzględnieniu stosownych ograniczeń, a następnie wyborze, 

ulepszaniu, lub rozbudowie tych tras tak, aby wszystkie wymagania dotyczące danej sieci 

zostały spełnione (ang. route configuration). Zazwyczaj do takich wymagań należy 

zapewnienie obsługi transportowej dla każdego wierzchołka w sieci oraz nieprzekroczenie 

maksymalnej długości linii. W szczególności ten drugi, wynikający z potrzeb eksploatacyjnych 

parametr stanowi zazwyczaj daną wejściową algorytmu, a nie wartość wyliczaną na podstawie 

topologii sieci.  
Tabela 3.2. Podział prac naukowych dotyczących zagadnienia optymalnej organizacji systemu 

publicznego transportu zbiorowego ze względu na zastosowaną metodykę. 

Metoda Prace naukowe 
Konwencjonalna (analityczna) [18], [29], [90], [93], [96], [101], [117], [133], 

[136], [138], [141], [154], [28], [169], [171], [174], 
[176], [177], [188], [189], [196], [30], [38], [39], 
[44], [45], [53], [58] 

Konwencjonalna (programowanie) [54], [78], [81], [86], [102], [120], [142], [153] 
Heurystyka [17], [31], [132], [157], [158], [166], [170], [173], 

[175], [215], [34], [35], [43], [61], [63], [119], 
[121], [129] 

Algorytm genetyczny [1], [2], [51], [52], [56], [62], [67], [74], [111], 
[116], [128], [140], [5], [144], [155], [160], [163], 
[185], [186], [194], [199], [201], [8], [9], [15], [16], 
[36], [37], [42] 

Symulowane wyżarzanie [66], [70], [69], [200], [201], [217] 
Poszukiwanie tabu [126], [156], [168], [202] 
Algorytm mrówkowy [4], [19], [162], [204] 
Algorytm pszczeli [95], [145], [146], [183], [184] 
Rój cząstek [100], [113] 
Algorytm memetyczny [219] 
Optymalizacja reakcją chemiczną [124] 
Algorytm ewolucji różnicowej [24], [25] 
Algorytm szarych wilków [197] 
Stochastyczne przeszukiwanie 
wiązkowe 

[103] 

Mieszane [10], [11], [218], [22], [52], [89], [94], [108], [131], 
[214], [216] 

Optymalizacja symulacyjna [12] 
Źródło: opracowanie własne. 
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Drugie podejście, stosunkowo rzadkie, polega natomiast na bezpośrednim 

konstruowaniu linii (ang. route construction) i ewentualnym ich ulepszaniu (ang. route 

improvement), czego przykładem mogą być prace Carresego i Goriego [31] czy Hu et al. [94]. 

Okrojony wariant tej metody zakłada działanie algorytmu na wstępnie przygotowanej (na 

przykład przez ekspertów, lub poprzez uwzględnienie istniejącego układu linii) liście linii  

i optymalizację układu sieci transportowej w ramach tego zadanego zbioru [129]. To zadanie 

jest zbliżone do rzeczywistych problemów zarządzania transportem miejskim, gdzie szeroko 

zakrojone zmiany układu linii komunikacyjnych są trudne do wprowadzenia i zachodzą rzadko, 

gdyż budzą silny opór społeczny i wymuszają na pasażerach korzystających z komunikacji 

miejskiej znaczące zmiany nawyków transportowych.  

Dużą rolę w badaniach nad optymalizacją TNDP odgrywają metody metaheurystyczne, 

co wynika z ich narastającej ważności w całym obszarze optymalizacji matematycznej. 

Iliopoulou i in. w swojej pracy zaproponowali klasyfikację analizowanych rozwiązań według 

tego, czy były one oparte na optymalizacji jednego rozwiązania, czy też na populacji rozwiązań 

potencjalnych [99]. Schemat standardowego podejścia do optymalizacji systemu publicznego 

transportu zbiorowego za pomocą metody metaheurystycznej przedstawia rysunek 3.4. 

W ramach prac opartych na optymalizacji jednego rozwiązania wykorzystywano takie 

metody jak symulowane wyżarzanie czy poszukiwanie tabu. Jeżeli chodzi natomiast  

o rozwiązania oparte o optymalizację populacyjną, zdecydowanie najczęściej wykorzystywane 

w badaniach były algorytmy genetyczne w różnych wariantach [92]. Popularność tej 

metaheurystyki wynika z faktu, że jest ona dobrze przystosowana do zagadnień optymalizacji 

dyskretnej, co pozwala na duże zyski obliczeniowe w porównaniu do metod klasycznych  

i heurystycznych [36], [37], [160], [186].  

Oprócz klasycznych algorytmów genetycznych w literaturze znajdują się prace 

wykorzystujące takie techniki jak elitaryzm [140], dodanie lokalnej optymalizacji w ramach 

jednej generacji (algorytm memetyczny) [219], wsparcie algorytmu genetycznego siecią 

neuronową [199] czy cykliczna zmiana celu optymalizacji w czasie trwania algorytmu 

genetycznego (AOGA) [8]. Od 2005 roku w publikacjach dotyczących TNDP zaczęły 

się pojawiać inne metody metaheurystyczne, odzwierciedlając istniejący w badaniach 

optymalizacyjnych trend naśladowania natury. Stąd też pojawiły się rozwiązania tego 

zagadnienia za pomocą takich metod jak rój pszczół [95], [146], [145], algorytm mrówkowy 

[4], [204], [205] czy algorytm szarych wilków [197].  
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Rysunek 3.4. Standardowe podejście do optymalizacji systemu publicznego transportu zbiorowego z 

wykorzystaniem metaheurystyki.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [99]. 

0RG\ILNDFMD�

,QLFMDOL]DFMD�

5HSUH]HQWDFMD�SUREOHPX

.RQVWUXNFMD�WUDV�OLQLL
NRPXQLNDF\MQ\FK

3RSUDZLDQLH�WUDV�OLQLL
NRPXQLNDF\MQ\FK

àąF]HQLH�WUDV���=DPLDQD
F]ĊĞFL�WUDV

'RGDZDQLH���XVXZDQLH
ZLHU]FKRáNyZ�

2GZUDFDQLH�NROHMQRĞFL

3U]HV]XNLZDQLH�ORNDOQH

2FHQD�]ELRUX�WUDV�OLQLL
NRPXQLNDF\MQ\FK

$NWXDOL]DFMD�SRSXODFML��
QDMOHSV]HJR�UR]ZLą]DQLD

3RF]ąWHN
DOJRU\WPX

&]\�DOJRU\WP��
]ELHĪQ\"

.RQLHF
DOJRU\WPX

7$.

1,(



 54 

3.6. Wnioski z przeglądu literatury dotyczącej transportu miejskiego  

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury naukowej można stwierdzić,  

że tematyka organizacji publicznego transportu miejskiego jest ważną i rozwijającą 

się dziedziną nauki. Pomimo tego, że zadanie projektowania linii komunikacji miejskiej 

stanowi problem NP-trudny [143], przez co jego złożoność nawet dla niedużych przypadków 

przekracza możliwości obliczeniowe nowoczesnych komputerów, opublikowany został szereg 

prac pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości rozwiązań, w tym także dla złożonych 

zagadnień. W szczególności dobrze zbadane są kwestie związane z projektowaniem  

i optymalizacją sieci unimodalnych, a także stosowaniem algorytmów genetycznych i innych 

metaheurystyk do generowania prawie optymalnych zbiorów linii.  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury można wyciągnąć szereg 

wniosków dotyczących luk badawczych w zakresie projektowania optymalnych sieci 

publicznego transportu miejskiego: 

• Stosunkowo niewiele prac poświęconych jest optymalizacji multimodalnych sieci 

publicznego transportu miejskiego. Na ten problem uwagę zwrócono już w [73],  

a potwierdza to przeprowadzona w ramach niniejszej dysertacji analiza obejmująca 

także prace po 2013 roku. Nowoczesne systemy publicznego transportu miejskiego  

w dużych aglomeracjach są z reguły multimodalne, istnieje więc potrzeba dostosowania 

dotychczas stosowanych rozwiązań do takich wymagań. 

• W istniejących modelach uwzględniających przesiadki (zarówno uni- jak  

i multimodalne) dosyć ubogo opisane są charakterystyki multimodalnych węzłów 

przesiadkowych [114]. Duże systemy transportowe są zazwyczaj oparte o silne linie 

komunikacyjne z wysoką częstotliwością kursowania, ale jednocześnie wymagają 

przesiadek dla większości podróży. To oznacza, że charakterystyki węzła mogą 

mieć istotny wpływ na jakość i czas podróży, a także na podejmowane przez pasażerów 

decyzje dotyczące dojazdu do celu. 

• W swojej pracy przeglądowej Farahani i in. zwracają uwagę, że stosunkowo niewiele 

prac zawiera rzeczywiste studium przypadku, co utrudnia weryfikację realnej wartości 

wnoszonej przez proponowane algorytmy [73]. Klasycznie stosowanym benchmarkiem 

jest sieć Mandla [129], co pozwala autorom wielu prac na wykazanie korzyści 

wynikających ze stosowania ich rozwiązań, jednakże sieć ta ma bardzo niewielkie 

rozmiary – zaledwie 15 wierzchołków. Wartościowe byłoby więc przeprowadzenie 

testów porównawczych różnych metod optymalizacji opisanych w literaturze na 
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rzeczywistym przypadku dużej aglomeracji z multimodalnym systemem publicznego 

transportu miejskiego. 

• Najczęściej stosowanym kryterium optymalizacji w analizowanych pracach było suma 

ważona kosztu pasażerów i operatora. W pracach Kepaptsoglou i in. oraz Iliopoulou  

et al. wskazano, że problem optymalizacji sieci publicznego transportu miejskiego jest 

immanentnie wielokryterialny, w związku z czym istnieje potrzeba przeprowadzenia 

większej liczby badań uwzględniających złożoną konstrukcję funkcji celu w tym 

zagadnieniu [99], [114]. 

• Stosunkowo słabo zbadanym aspektem tematyki optymalizacji sieci publicznego 

transportu zbiorowego jest kwestia podróży multimodalnych, na co wskazują  

Farahani et al. [73]. Większość proponowanych rozwiązań nie uwzględnia systemów 

multimodalnych, lub też modeluje je w uproszczony sposób. To oznacza,  

że wartościowe byłoby uwzględnienie w proponowanych modelach bardziej 

realistycznego podejścia do przesiadek multimodalnych, a także roli multimodalnych 

węzłów w tych podróżach. 

• Analizowane w kontekście niniejszej dysertacji prace stosunkowo rzadko podejmowały 

próbę weryfikacji założeń teoretycznych na sieciach transportowych związanych  

z dużymi aglomeracjami. Największe przykładowe grafy sieci zawierały do kilkuset 

wierzchołków, co odpowiada miastu średniej wielkości. Jednocześnie to właśnie  

w dużych ośrodkach miejskich rola transportu zbiorowego jest szczególnie istotna,  

w związku z czym przeprowadzenie analizy rzeczywistego przypadku dla problemów 

o większym rozmiarze byłoby wskazane. 

Wskazane powyżej luki badawcze stały się przesłanką do prowadzenia badań  

w niniejszej dysertacji. W celu rozwiązania zaprezentowanego problemu badawczego podjęta 

została decyzja o zastosowaniu metod heurystycznych, które są szczególnie przystosowane do 

zagadnień o wysokiej złożoności, gdyż pozwalają osiągać bardzo dobre wyniki w ramach 

dostępnych współcześnie zasobów obliczeniowych. W ramach niniejszej rozprawy autor, 

kierując się przedstawionymi lukami badawczymi, zbudował model organizacji 

multimodalnego systemu publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem 

wielogałęziowych węzłów przesiadkowych, a następnie opracował autorski algorytm do 

rozwiązania modelu decyzyjnego organizacji. Algorytm ten został przetestowany na 

rzeczywistym przypadku dużej aglomeracji z multimodalnym systemem transportu miejskiego. 

Pozwoliło to na weryfikację jego skuteczności, a więc także sprawdzenie, czy ujawnione  
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w wyniku przeglądu literatury luki badawcze zostały uzupełnione w efekcie przeprowadzonych 

w niniejszej dysertacji badań.  
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4. MODEL DECYZYJNY ORGANIZACJI SIECI 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO  
Z UWZGLĘDNIENIEM MULTIMODALNYCH 
WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH 
4.1. Założenia ogólne 

Model organizacji sieci publicznego transportu miejskiego uwzględniający 

multimodalne węzły przesiadkowe został opracowany w celu wyznaczenia tras linii 

komunikacyjnych dla dostępnych środków transportu miejskiego realizujących dane zadania 

przewozowe. Trasy komunikacyjne powinny być tak wyznaczone, aby czas podróży z punktu 

początkowego do punktu końcowego w każdej relacji przewozowej był minimalny. Istotne jest 

więc tak ukształtować trasy linii komunikacyjnych na danym obszarze miejskim, aby zapewnić 

możliwość dotarcia pasażerów do celu podróży w możliwie jak najkrótszym czasie  

w relacjach bezpośrednich z wykorzystaniem jednego rodzaju transportu, lub pośrednim  

z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu i węzłów multimodalnych. Oprócz przebiegów 

linii komunikacyjnych opracowany model organizacji sieci publicznego transportu miejskiego 

wyznacza częstotliwość kursowania tych linii (w modelu rozumianej jako liczba pojazdów 

danego środka transportu kursująca na danej linii w danym przedziale czasu np. jednej 

godzinie), która istotnie wpływa na zdolności przewozowe danej linii. Kluczowe więc jest 

dostosowanie jej do wielkości potoku pasażerów podróżujących na danych relacjach 

przewozowych.           

W przypadku badań prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy wejście do systemu 

publicznego transportu miejskiego stanowią przystanki, w których pasażer rozpoczyna swoją 

podróż. Wyjście z systemu publicznego transportu miejskiego stanowią wszystkie węzły,  

w których pasażer kończy podróż. Wejście jak i wyjście do/z systemu może być 

reprezentowane przez przystanki w obrębie tego samego środka transportu lub przez 

multimodalne węzły przesiadkowe.    

Opracowanie modelu organizacji publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem 

multimodalnych węzłów przesiadkowych wymaga następujących działań: 

• zdefiniowania i sparametryzowania sieci, dla której modelowana będzie organizacja z 

uwzględnieniem różnych środków transportu, 

• określenia wielkości zapotrzebowania na przewóz pomiędzy wszystkimi przystankami 

w sieci (określenie więźby ruchu), 
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• wskazania lokalizacji węzłów multimodalnych i ich roli w systemie (węzeł obsługujący 

jeden, dwa lub większą liczbę środków transportu), 

• zaprojektowania przebiegu tras linii komunikacyjnych publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych, 

• wyznaczenia częstotliwości kursowania dla ustalonych linii komunikacyjnych 

publicznego transportu miejskiego, 

• rozłożenia ruchu pasażerów na multimodalnej sieci publicznego transportu miejskiego 

zgodnie z założeniem, iż pasażerowie wybierają minimalną trasę pomiędzy punktem 

początkowym a końcowym podróży (minimalna trasa w systemie transportu miejskiego 

między tymi punktami w rozprawie została wyznaczona autorskim algorytmem).    

Wykonanie powyższych zadań wymaga wprowadzenia do modelu szeregu danych 

wejściowych, do których należą: 

• struktura sieci publicznego transportu miejskiego wraz z charakterystykami opisanymi 

na elementach struktury sieci (przystankach, odcinkach, węzłach przesiadkowych), ze 

szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących przepustowości odcinka trasy, 

• wielkość zapotrzebowania na podróż pomiędzy wszystkimi węzłami sieci (więźba 

ruchu), 

• wielkość dostępnych pojazdów w obrębie poszczególnych środków transportu, 

• pojemności pojazdów obsługujących poszczególne środki transportu, 

• ograniczenia długości trasy wynikające z przyjętych u przewoźnika norm pracy. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz danych wejściowych 

określonych powyżej można przedstawić następujące założenia dotyczące modelu organizacji 

multimodalnego publicznego transportu zbiorowego: 

• czasy przejazdu pomiędzy przystankami są stałe w ciągu całej doby, czasu oczekiwania 

na przyjazd pojazdu po przesiadce przyjęto jako stały na każdym przystanku w ramach 

danego środka transportu, 

• zapotrzebowanie na przewóz jest stałe w ciągu całej doby i wyznaczone dla danego 

okresu czasu np. godziny, 

• realizacja zadania przewozowego polega na przewiezieniu pasażerów z punktu  

w którym zaczynają podróż do punktu, do którego chcą dotrzeć, 

• dla uproszczenia modelu założono, iż czas obsługi przystanku przez pojazdy 

komunikacji miejskiej dla każdego środka transportu jest stały, 
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• pojazdy w ramach jednego środka transportu są jednakowe pod względem parametrów 

eksploatacyjnych i pojemności (nie analizowany jest problem przydziału pojazdów do 

zadań), 

• pasażerowie nie wykonują podróży wymagających więcej niż dwóch przesiadek. 

4.2. Identyfikacja elementów składowych modelu 

Model organizacji multimodalnego publicznego transportu zbiorowego (MOMPTZ)  

opisany w niniejszej dysertacji został opracowany na podstawie podejścia do modelowania 

systemów transportowych zgodnego z [105]. Zakłada się, że elementy modelu to: 

• struktura sieci multimodalnego publicznego transportu zbiorowego danej aglomeracji 

miejskiej (G) składająca się z punktów obsługi pasażerów (przystanków, stacji, innych 

miejsc obsługi pasażerów) oraz połączeń między nimi (ulic, torowisk), 

• zbiór linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego (LK)  

z uwzględnieniem ich tras oraz częstotliwości kursowania, 

• charakterystyki elementów struktury sieci publicznego transportu zbiorowego w danej 

aglomeracji miejskiej, w tym charakterystyki przystanków, między innymi odległość 

między przystankami, czas przejazdu danym odcinkiem drogi, jej przepustowość oraz 

charakterystyki multimodalnych węzłów przesiadkowych, w tym czasy przesiadki 

pomiędzy poszczególnymi środkami transportu obsługującymi dany węzeł (FP), 

• macierz zapotrzebowania na przewóz opisująca popyt na transport pomiędzy 

wszystkimi wierzchołkami w sieci G (więźba ruchu) (ZP), 

• organizacja realizacji zadań przewozowych w sieci publicznego transportu miejskiego 

(O) – rozkład strumienia przepływy pasażerów w danych relacjach przewozowych 

wynikających z więźby ruchu. 

Biorąc pod uwagę przedstawione założenia model MOMPTZ można przedstawić jako 

uporządkowaną piątkę: 

 𝑴𝑶𝑴𝑷𝑻𝒁 = 〈𝑮, 𝑳𝑲, 𝑭𝑷, 𝒁𝑷,𝑶〉 (4.1) 

gdzie:  G  – struktura sieci multimodalnego publicznego transportu zbiorowego, 

LK– zbiór linii publicznego transportu zbiorowego, 

FP – zbiór charakterystyk opisanych na elementach struktury sieci, 

ZP – zapotrzebowanie na przewóz, 

O  – organizacja realizacji zadań przewozowych. 
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Oznacza to, że w celu wyznaczenia organizacji systemu publicznego transportu 

zbiorowego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych konieczne jest 

posiadanie informacji dotyczących struktury G analizowanego multimodalnego systemu 

publicznego transportu zbiorowego wraz z jej charakterystyką FP, danych o zapotrzebowaniu 

na przewóz ZP oraz zbiór LK linii komunikacyjnych i organizacja realizacji zadań 

przewozowych O. 

4.3. Opis struktury sieci multimodalnego publicznego transportu miejskiego 

Rozważania w niniejszej dysertacji dotyczą multimodalnych sieci publicznego 

transportu zbiorowego, konieczne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji do standardowego 

modelu systemu transportowego opartego na reprezentacji grafowej [105]. W celu opracowania 

organizacji multimodalnego publicznego transportu zbiorowego niezbędna jest identyfikacja 

elementów punktowych i liniowych sieci transportowej. Przyjęto założenie, iż strukturę sieci 

multimodalnego publicznego transportu zbiorowego danej aglomeracji miejskiej można 

przedstawić w postaci grafu G, jako zbiór elementów oraz zbiór relacji (połączeń) między tymi 

elementami, tj.: 

   𝑮 = ⟨𝑾,𝑳⟩                        (4.2) 

gdzie: 

W – zbiór punktów określający przystanki dla różnych środków transportu wraz  

z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi (wierzchołki grafu), 

L – zbiór połączeń (łuki w grafie) między poszczególnymi punktami, 

gdzie: 

  𝑳 = {(w,w'): 𝜑(w,w') = 1 𝑤 ≠ w', w,	w' ∈ 𝑾}                      (4.3) 

Na potrzeby dalszych rozważań przyjmuje się, że łuk grafu ma tę właściwość, że jego 

początek jest w wierzchołku o numerze w, natomiast koniec w wierzchołku o numerze w’, jeśli 

spełniony jest warunek 𝜑(w,w') = 1. W celu zdefiniowania elementów punktowych  

w pierwszej kolejności należy opisać zbiór środków transportu funkcjonujących w danym 

systemie publicznego transportu zbiorowego. Środki transportu wchodzące w skład danej sieci 

multimodalnej zanumerowano indeksem st. Zbiór ST numerów środków transportu należących 

do danej sieci publicznego transportu miejskiego przyjmuje postać: 

 𝑺𝑻 = {𝑠𝑡: 𝑠𝑡 = 1,… , 𝑠𝑡B, 𝑠𝑡BB, … , 𝑆𝑇EEEE} (4.4) 

ponieważ niniejsza dysertacja opisuje sieci multimodalne, przyjmuje się, że 𝑆𝑇EEEE > 1. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, każdy wierzchołek 𝑤 ∈ 𝑾 grafu G odpowiada 

przystankowi, węzłowi multimodalnemu funkcjonującemu w rzeczywistej sieci komunikacji 

miejskiej, natomiast każdy łuk (w,w'), w,w' ∈ 𝑾 odpowiada istniejącemu w rzeczywistej sieci 

komunikacji miejskiej połączeniu (drodze, torowisku itp.).   

Przyjmuje się, że sieć publicznego transportu miejskiego składa się z przystanków, na 

których pasażerowie mogą wsiąść lub wysiąść z pojazdu. Z punktu widzenia modelu 

przystankiem jest zarówno przystanek autobusowy, tramwajowy czy kolejowy, jak i stacja 

kolei lub metra, czy węzeł multimodalny. W celu rozróżnienia punktów zlokalizowanych  

w sieci publicznego transportu miejskiego zakłada się, że na zbiorze W zadane jest 

odwzorowanie przeprowadzające elementy tego zbioru w zbiór {0,1,2,3}, tj.: 

              𝛼:𝑾⟶ {0,1,2,3}               (4.5) 

przy czym jeżeli 𝛼(𝑤) = 0, to element o numerze 𝑤 (𝑤 ∈ 𝑾) jest punktem 

określającym przystanek początkowy, będący początkiem linii komunikacyjnej, jeżeli 𝛼(𝑤) =

1, to element o numerze 𝑤(𝑤 ∈ 𝑾) jest punktem pośrednim (przystankiem pośrednim), jeżeli 

𝛼(𝑤) = 2, to element o numerze 𝑤(𝑤 ∈ 𝑾) jest punktem określającym przystanek, w którym 

linia komunikacyjna się kończy, jeżeli 𝛼(𝑤) = 3, to element o numerze 𝑤(𝑤 ∈ 𝑾) jest 

punktem określającym węzeł multimodalny. Biorąc pod uwag powyższe oraz uwzględniając, 

iż elementy punktowe są różne dla poszczególnych środków transportu zdefiniowano zbiory: 

zbiór numerów przystanków będących początkiem linii komunikacyjnej st-tego środka 

transportu PP(st), którego elementy określono następująco: 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻					𝑷𝑷(𝑠𝑡) = {𝑤 ≡ pp(st):𝛼(𝑤) = 0, 𝑤 ∈ 𝑾}   (4.6) 

zbiór numerów punktów pośrednich st-tego środka transportu PO(st), którego elementy 

określono następująco: 

 ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑷𝑶(𝑠𝑡) = {𝑤 ≡ po(st):𝛼(𝑤) = 1, 𝑤 ∈ 𝑾}               (4.7) 

zbiór numerów punktów przystanków kończących linie komunikacyjne st-tego środka 

transportu PS(st), którego elementy określono następująco: 

     ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑷𝑺(𝑠𝑡) = {𝑤 ≡ ps(𝑠𝑡):𝛼(𝑤) = 2, 𝑤 ∈ 𝑾}              (4.8)  

zbiór numerów multimodalnych węzłów przesiadkowych MWP, którego elementy 

określono następująco: 

    									𝑴𝑾𝑷 = {𝑤 ≡ 𝑚wp:𝛼(𝑤) = 3, 𝑤 ∈ 𝑾}                                   (4.9)  

 Zbiór wszystkich elementów punktowych sieci publicznego transportu 

miejskiego składa się ze zbiorów przystanków początkowych, gdzie linie komunikacyjne 
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zaczynają swój bieg, przystanków pośrednich, przystanków, w których linie kończą swój bieg 

oraz multimodalnych węzłów przesiadkowych, tj.:   

          ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑾(𝑠𝑡) = 𝑷𝑷(𝑠𝑡) ∪ 𝑷𝑶(𝑠𝑡) ∪ 𝑷𝑺(𝑠𝑡)                (4.10)  

𝑾 = ⋃ 𝑾(𝑠𝑡) ∪𝑴𝑾𝑷UV∈𝑺𝑻 	    (4.11) 
 Zbiory PP(st), PO(st), PS(st) są zbiorami rozłącznymi parami, tj.: 

∀𝒔𝒕 ∈ 𝑺𝑻		𝑷𝑷(𝑠𝑡) ∩ 𝑷𝑶(𝑠𝑡) = ∅, 𝑷𝑷(𝑠𝑡) ∩ 𝑷𝑺(𝑠𝑡) = ∅,  𝑷𝑷(𝑠𝑡) ∩ 𝑷𝑺(𝑠𝑡) = ∅   

(4.12) 

Zbiory połączeń (odcinków drogi, sieci tramwajowej) między węzłami grafu do których 

przypisywane będą linie komunikacyjne to zbiory połączeń: 

między punktem początkowym linii komunikacyjnej a punktem pośrednim, 

między punktem początkowym linii komunikacyjnej a multimodalnym węzłem 

przesiadkowym, 

między punktami pośrednimi, 

między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem przesiadkowym, 

między punktem pośrednim a punktem końcowym linii komunikacyjnej, 

między węzłami multimodalnymi, 

między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim, 

między węzłem multimodalnym a punktem końcowym.     

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

punktem początkowym linii komunikacyjnej a punktem pośrednim tworzą zbiór LPO(st): 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) = {(w,w'): 𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑷𝑷(𝑠𝑡),	w'∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡)} (4.13) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

punktem początkowym linii komunikacyjnej a a multimodalnym węzłem przesiadkowym 

tworzą zbiór LPW(st): 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻						𝑳𝑷𝑾(𝑠𝑡) = {(w,w'):𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑷𝑷(𝑠𝑡),	w'∈	𝑴𝑾𝑷(𝑠𝑡)} (4.14) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

punktami pośrednimi tworzą zbiór LOO(st): 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡) = {(w,w'):𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡),	w'∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡)} (4.15) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

punktem pośrednim a multimodalnym węzłem przesiadkowym tworzą zbiór LOW(st): 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻							𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡) = {(w,w'): 𝜙(w,w') = 1,	w≠w', 	w∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡),	w'∈	𝑴𝑾𝑷(𝑠𝑡)} (4.16) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

punktem pośrednim a punktem końcowym linii komunikacyjnej tworzą zbiór LOS(st):       

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡) = {(w,w'): 𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡),	w'∈	𝑷𝑺(𝑠𝑡)} (4.17) 
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Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

węzłami multimodalnymi tworzą zbiór LWW:         

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡) = {(w,w'):𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑴𝑾𝑷,	w'∈M	𝑾𝑷}         (4.18) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

węzłem multimodalnym a punktem pośrednim tworzą zbiór LWO(st):        

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻							𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡) = {(w,w'): 𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑴𝑾𝑷,	w'∈	𝑷𝑶(𝑠𝑡)}     (4.19) 

Połączenia w sieci komunikacji miejskiej dla st-tego rodzaju środka transportu między 

węzłem multimodalnym a punktem końcowym tworzą zbiór LWS(st): 

 ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻									𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡) = {(w,w'): 𝜙(w,w') = 1,	w≠w',		w∈	𝑴𝑾𝑷,	w'∈	𝑷𝑺(𝑠𝑡)}       (4.20) 

Przykładowy schemat sieci komunikacyjnej dla st-tego środka transportu 

przedstawiono na rysunku 4.1. 

 

 
Rysunek 4.1. Schemat sieci komunikacyjnej środka transportu o numerze st. 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu zobrazowania przepływu pasażerów wewnątrz multimodalnego węzła 

przesiadkowego wprowadzono zbiór przystanków st-go środka transportu wchodzących w jego 

skład:  

𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st) = ]1, … ,𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),…WPP((𝑚wp),st)EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEa                (4.21) 

Połączenia reprezentujące drogi przejścia pomiędzy przystankami wewnątrz 

multimodalnego węzła przesiadkowego zdefiniowano w zbiorze LWPP((mwp),st,st’):    

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡′ ∈ 𝑺𝑻		 
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𝑳𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st,st')
= {(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')'): 𝜙(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')')

= 1, 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)≠𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')',		𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)∈	𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st),	 
𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')'∈	𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st')} (4.22) 

Schemat multimodalnego węzła przesiadkowego przedstawiono na rysunku 4.2. 

 
Rysunek 4.2 Schemat multimodalnego węzła przesiadkowego MWP 

Źródło: opracowanie własne. 

Przystanki jak i multimodalne węzły przesiadkowe są miejscami w sieci publicznego 

transportu miejskiego, w których wprowadzany i wyprowadzany jest strumień pasażerów. Na 

zbiorach przystanków początkowych, pośrednich, końcowych oraz przystanków wchodzących 
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w skład węzła multimodalnego wprowadzono odwzorowania przeprowadzające te zbiory  

w zbiory określające wejścia/wyjścia strumienia pasażerów do sieci: 
∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻					𝑨𝑷𝑷(𝑠𝑡) = {pp(st) ≡ 𝑎pp(st):𝛾(pp(st)) = 0, pp(st) ∈ 𝑷𝑷(𝑠𝑡)}    (4.23) 
∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻					𝑨𝑷𝑶(𝑠𝑡) = {po(st) ≡ 𝑎po(st):𝛾(po(st)) = 0, po(st) ∈ 𝑷𝑶(𝑠𝑡)}    (4.24) 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻					𝑩𝑷𝑶(𝑠𝑡) = {po(st) ≡ 𝑏po(st):𝛾(po(st)) = 1, po(st) ∈ 𝑷𝑶(𝑠𝑡)}    (4.25) 

∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻					𝑩𝑷𝑺(𝑠𝑡) = {ps(st) ≡ 𝑏ps(st):𝛾(ps(st)) = 0, ps(st) ∈ 𝑷𝑺(𝑠𝑡)}  (4.26) 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻 

𝑨𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st) = {𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) ≡ 𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st):𝛾(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)) =
0, 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) ∈ 𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st)}                           (4.27) 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻 

𝑩𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st) = {𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) ≡ 𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st):𝛾(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)) =
1, 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) ∈ 𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st)}                        (4.28) 

Mając wyznaczone punkty wejścia/wyjścia do sieci publicznego transportu miejskiego 

można określić zbiory relacji przewozowych między tymi punktami. Zdefiniowano następujące 

zbiory relacji przewozowych: 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy: 

∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻									𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′) = 

{(𝑎pp(st),𝑏ps(st')): 𝛿(𝑎pp(st),𝑏ps(st')) = 1,		𝑎pp(st)∈	𝑨𝑷𝑷(𝑠𝑡), 𝑏ps(st')∈	𝑩𝑷𝑺(𝑠𝑡′)} 
(4.29) 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy: 

∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻									𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′) = 

{(𝑎pp(st),𝑏po(st')): 𝛿(𝑎pp(st'),𝑏po(st')) = 1,		𝑎pp(st)∈	𝑨𝑷𝑷(𝑠𝑡), 𝑏po(st)∈	𝑩𝑷𝑶(𝑠𝑡)} 
(4.30) 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle: 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷,∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻		𝑹𝟑((𝑚wp),st,st') =
{(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')): 𝛿(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) = 1,	

	𝑎pp(st)∈	𝑨𝑷𝑷(𝑠𝑡), 𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')∈	𝑩𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st')}                     (4.31) 

- wejście w punkcie pośrednim, wyjście w końcowym punkcie trasy: 

∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻									𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′) = 

{(𝑎po(st),𝑏ps(st')): 𝛿(𝑎po(st),𝑏ps(st')) = 1,		𝑎po(st)∈	𝑨𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑏ps(st')∈	𝑩𝑷𝑺(𝑠𝑡′)} 
(4.32) 

- wejście i wyjście zlokalizowane w dwóch różnych punktach pośrednich trasy: 
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∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻									𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′) = {(𝑎po(st),𝑏po(st')): 𝛿(𝑎po(st),𝑏po(st')) =
									1,	𝑎po(st)≠𝑏po(st'),	𝑎po(st)∈	𝑨𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑏po(st')∈	𝑩𝑷𝑶(𝑠𝑡′)                          (4.33) 

- wejście zlokalizowane w punkcie pośrednim, wyjście w multimodalnym węźle: 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻		 

𝑹𝟔((𝑚wp),st,st') = {(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')): 𝛿(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st'))

= 1,		𝑎po(st)∈	𝑨𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')∈	𝑩𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st')} 
(4.34) 

- wejście w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie pośrednim trasy: 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻         

𝑹𝟕((𝑚wp),st,st') = {(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')): 𝛿(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')) =
1,		𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)∈	𝑨𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st),𝑏po(st')∈	𝑩𝑷𝑶(𝑠𝑡′)	}                       (4.35) 

- wejście w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie końcowym trasy: 

∀𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻		 

𝑹𝟖((𝑚wp),st,,st') = {(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')): 𝛿(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')) =
1,		𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)∈	𝑨𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st),𝑏ps(st')∈	𝑩𝑷𝑺(𝑠𝑡)	}                                      

 (4.36) 

- wejście i wyjście w dwóch różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych: 

∀(𝑚wp),	(𝑚wp)' ∈ 𝑴𝑾𝑷, ∀𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻		 
𝑹𝟗((𝑚wp),(𝑚wp)',st,st')
= {(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),	𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')): 𝛿(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),	𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st'))

= 1,		(𝑚wp)≠(𝑚wp)',	𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)∈	𝑨𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st),	 
𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')∈	𝑩𝑾𝑷𝑷((𝑚wp)',st')	}                       

  (4.37) 

Zestawienie elementów sieci transportu miejskiego przedstawiono w Tabeli 4.1. 
Tabela 4.1. Zbiorcze zestawienie elementów punktowych i liniowych sieci publicznej transportu 

miejskiego. 

Parametr Objaśnienie 
PP(st) zbiór numerów przystanków będących początkiem linii 

komunikacyjnej st-tego środka transportu 
PO(st) zbiór numerów punktów pośrednich (przystanków) st-tego środka 

transportu 
PS(st) zbiór numerów punktów przystanków kończących linie 

komunikacyjne st-tego środka transportu 
MWP zbiór numerów multimodalnych węzłów przesiadkowych  
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Parametr Objaśnienie 
LPO(st) zbiór połączeń między punktem początkowym linii komunikacyjnej 

a punktem pośrednim 
LPW(st) zbiór połączeń między punktem początkowym linii komunikacyjnej 

a multimodalnym węzłem przesiadkowym 
LOO(st) zbiór połączeń między punktami pośrednimi 
LOW(st) zbiór połączeń między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem 

przesiadkowym 
LOS(st) zbiór połączeń między punktem pośrednim a punktem końcowym 

linii  
LWW(st) zbiór połączeń między węzłami multimodalnymi 
LWO(st) zbiór połączeń między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 
LWS(st) zbiór połączeń między węzłem multimodalnym a punktem 

końcowym 
WPP((m,wp),st) zbiór punktów przypisanych do danego węzła multimodalnego 
LWPP((m,wp),st,st’) zbiór połączeń reprezentujących drogi przejścia pomiędzy 

przystankami wewnątrz multimodalnego węzła przesiadkowego 
APP(st) zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w początkowym punkcie 

trasy 
APO(st) zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w punkcie pośrednim 
BPO(st) zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w punkcie pośrednim 
BPS(st) zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w końcowym punkcie trasy 
AWPP((m,wp),st) zbiór wejść strumienia pasażerów do sieci w multimodalnym węźle 

przesiadkowym 
BWPP((m,wp),st) zbiór wyjść strumienia pasażerów z sieci w multimodalnym węźle 

przesiadkowym 
R1(st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy 
R2(st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy 
R3((m,wp),st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle przesiadkowym 
R4(st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w punkcie 

pośrednim, wyjście w końcowym punkcie trasy 
R5(st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście i wyjście zlokalizowane w 

dwóch różnych punktach pośrednich trasy 
R6((m,wp),st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w punkcie 

pośrednim, wyjście w multimodalnym węźle przesiadkowym 
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Parametr Objaśnienie 
R7((m,wp),st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w 

multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie 
pośrednim trasy 

R8((m,wp),st,st’) zbiór relacji przewozowych: wejście zlokalizowane w 
multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie 
końcowym trasy 

R9((m,wp), 
(m,wp)’,st,st’) 

zbiór relacji przewozowych: wejście i wyjście zlokalizowane w 
dwóch różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych 

Źródło: opracowanie własne. 

4.4. Parametryzacja elementów struktury sieci publicznego transportu miejskiego 

Z wcześniejszych ustaleń wynika, iż elementami punktowymi struktury sieci 

publicznego transportu miejskiego są przystanki będących początkiem linii komunikacyjnej st-

tego środka transportu, przystanki pośrednie, przystanki końcowe oraz multimodalne węzły 

przesiadkowe. W celu sparametryzowania elementów punktowych sieci publicznego transportu 

miejskiego wprowadzono macierze: 

- czasu oczekiwania na przyjazd pojazdu po przesiadce w punkcie pośrednim: 

𝐓𝐎𝐏𝐎 = [𝑡𝑜𝑝𝑜x𝑝𝑜(𝑠𝑡)y: 𝑡𝑜𝑝𝑜x𝑝𝑜(𝑠𝑡)y ∈ ℕ, 𝑝𝑜(𝑠𝑡) ∈ 𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.38) 

- czasu oczekiwania na przyjazd pojazdu po przesiadce w multimodalnym węźle: 

𝐓𝐓𝐎𝐌𝐖𝐏 =

[𝑡𝑜𝑚𝑤𝑝(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')'), 𝑡𝑜𝑚𝑤𝑝(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')') ∈
ℕ,𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)≠𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')',

𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')∈	𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st)]                                                 (4.39) 

W celu sparametryzowania elementów liniowych sieci publicznego transportu 

miejskiego wprowadzono macierze określające odległości pomiędzy elementami punktowymi 

sieci: 

- między punktem początkowym linii komunikacyjnej a punktem pośrednim: 

𝐃𝟏 = [𝑑1(w,w'): 𝑑1(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.40) 

- między punktem początkowym linii komunikacyjnej a węzłem multimodalnym: 

𝐃𝟐 = [𝑑2(w,w'): 𝑑2(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑾(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.41) 

- między punktami pośrednimi: 

𝐃𝟑 = [𝑑3(w,w'): 𝑑3(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.42) 

- między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem przesiadkowym: 

𝐃𝟒 = [𝑑4(w,w'): 𝑑4(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.43) 
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- między punktem pośrednim a punktem końcowym linii komunikacyjnej: 

𝐃𝟓 = [𝑑5(w,w'): 𝑑5(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.44) 

- między węzłami multimodalnymi: 

𝐃𝟔 = [𝑑6(w,w'): 𝑑7(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.45) 

- między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim: 

𝐃𝟕 = [𝑑7(w,w'): 𝑑7(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.46) 

- między węzłem multimodalnym a punktem końcowym: 

𝐃𝟖 = [𝑑8(w,w'): 𝑑8(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.47) 

Czas przejścia między przystankami zlokalizowanymi wewnątrz multimodalnego 

punktu przejścia opisano macierzą: 

𝐓𝐏𝐌 = [𝑡𝑝𝑚(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')'), 𝑡𝑝𝑚(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')')

∈ ℕ,𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st)≠𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')',													
									𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')∈	𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st)]                                  (4.48) 

Czas jazdy poszczególnymi połączeniami w zależności od st-tego środka transportu 

przedstawiono w macierzach: 

- między punktem początkowym linii komunikacyjnej a punktem pośrednim: 

𝐓𝟏 = [𝑡1(w,w'): 𝑡1(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.49) 

- między punktem początkowym linii komunikacyjnej a węzłem multimodalnym: 

𝐓𝟐 = [𝑡2(w,w'): 𝑡2(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.50) 

- między punktami pośrednimi: 

𝐓𝟑 = [𝑡3(w,w'): 𝑡3(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.51) 

- między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem przesiadkowym: 

𝐓𝟒 = [𝑡4(w,w'): 𝑡4(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.52) 

- między punktem pośrednim a punktem końcowym linii komunikacyjnej: 

𝐓𝟓 = [𝑡5(w,w'): 𝑡5(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.53) 

- między węzłami multimodalnymi: 

𝐓𝟔 = [𝑡6(w,w'): 𝑡6(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.54) 

- między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim: 

𝐓𝟕 = [𝑡7(w,w'): 𝑡7(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.55) 

- między węzłem multimodalnym a punktem końcowym: 

𝐓𝟖 = [𝑡8(w,w'): 𝑡8(w,w') ∈ ℕ, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.56) 

Elementem infrastruktury liniowej są linie komunikacyjne. Zbiór LK(st) numerów linii 

komunikacyjnych st-tego środka transportu przyjmuje postać: 
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∀𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻		𝑳𝑲(𝑠𝑡) = ]1, … , 𝑙𝑘(𝑠𝑡),… LK(st)EEEEEEEEEa                            (4.57) 

Maksymalną długość linii dla st-tego środka transportu zapisano macierzą: 

𝐃𝐌𝐀𝐗 = [𝑑𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y:𝑑𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y ∈ ℕ, 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.58) 

Maksymalną liczbę pojazdów przypisanych do linii komunikacyjnej dla st-tego środka 

transportu zapisano macierzą: 

𝐏𝐌𝐀𝐗 = [𝑝𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y: 𝑝𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y ∈ ℕ, 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]              (4.59) 

Zestawienie charakterystyk sieci przedstawiono w Tabeli 4.2. 
Tabela 4.2. Zbiorcze zestawienie charakterystyk punktowych i liniowych sieci publicznej transportu 

miejskiego 

Parametr Objaśnienie 
TOPO macierz czasu oczekiwania po przesiadce w punkcie pośrednim 

TOMWP macierz czasu oczekiwania po przesiadce w multimodalnym węźle 
przesiadkowym 

D1 macierz odległości między punktem początkowym linii komunikacyjnej a 
punktem pośrednim 

D2 macierz odległości między punktem początkowym linii komunikacyjnej a 
multimodalnym węzłem przesiadkowym 

D3 macierz odległości między punktami pośrednimi 
D4 macierz odległości między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem  
D5 macierz odległości między punktem pośrednim a punktem końcowym linii  
D6 macierz odległości między węzłami multimodalnymi 
D7 macierz odległości między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 
D8 macierz odległości między węzłem multimodalnym a punktem końcowym 

TMP1 macierz czasu przejścia między przystankami zlokalizowanymi wewnątrz 
multimodalnego punktu przejścia w obrębie jednego środka transportu  

T1 macierz czasu przejazdu między punktem początkowym linii komunikacyjnej a 
punktem pośrednim   

T2 macierz czasu przejazdu między punktem początkowym linii komunikacyjnej a 
multimodalnym węzłem przesiadkowym   

T3 macierz czasu przejazdu między punktami pośrednimi 
T4 macierz czasu przejazdu między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem 

przesiadkowym 
T5 macierz czasu przejazdu między punktem pośrednim a punktem końcowym linii  
T6 macierz czasu przejazdu między węzłami multimodalnymi 
T7 macierz czasu przejazdu między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim 
T8 macierz czasu przejazdu między węzłem multimodalnym a punktem końcowym 

LK(st) zbiór linii komunikacyjnych danego środka transportu 
DMAX macierz maksymalnej długości linii komunikacyjnej dla st-tego środka 

transportu 
PMAX macierz maksymalnej liczby pojazdów przypisanych do linii komunikacyjnej 

dla st-tego środka transportu 
Źródło: opracowanie własne 
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4.5. Ustalenie zadań przewozowych 

Zgodnie z przyjętymi relacjami (4.29)-(4.37) zdefiniowano macierze o interpretacji 

wielkości potoku pasażerów przepływających w danej relacji przewozowej: 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy: 

𝐐𝟏 = [𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st')): 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ ℕ, (𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈
𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻	]                                                                                             (4.60) 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy: 

𝐐𝟐 = [𝑞2(𝑎pp(st),𝑏po(st')): 𝑞2(𝑎pp(st),𝑏po(st')) ∈ ℕ,	
(𝑎pp(st),𝑏po(st')) ∈ 𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻	]                                                    (4.61) 

- wejście w początkowym punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle: 

𝐐𝟑 = [𝑞3(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')): 𝑞3(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈
ℕ, (𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈ 𝑹𝟑((𝑚wp),st,st'), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻,𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷	]        (4.62) 

- wejście w punkcie pośrednim, wyjście w końcowym punkcie trasy: 

𝐐𝟒 = [𝑞4(𝑎po(st),𝑏ps(st')): 𝑞4(𝑎po(st),𝑏ps(st')) ∈ ℕ, (𝑎po(st),𝑏ps(st')) ∈
𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻	]                                                                                          (4.63) 

- wejście i wyjście zlokalizowane w dwóch różnych punktach pośrednich trasy: 

𝐐𝟓 = [𝑞5(𝑎po(st),𝑏po(st')): 𝑞5(𝑎po(st),𝑏po(st')) ∈ ℕ, (𝑎po(st),𝑏po(st')) ∈
𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡′), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻	]                                                                                          (4.64) 

- wejście zlokalizowane w punkcie pośrednim, wyjście w multimodalnym węźle: 

𝐐𝟔 = [𝑞6(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')): 𝑞6(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈
ℕ, (𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈ 𝑹𝟔((𝑚wp),st,st'), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻,𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷	]         (4.65) 

- wejście w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie pośrednim trasy: 

𝐐𝟕 = [𝑞7(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')): 𝑞7(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')) ∈
ℕ, (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')) ∈ 𝑹𝟕((𝑚wp),st,st'), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻,𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷	]         (4.66) 

- wejście w multimodalnym węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie końcowym trasy: 

𝐐𝟖 = [𝑞8(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')): 𝑞8(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')) ∈
ℕ, (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟖((𝑚wp),st,st'), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻,𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷	]         (4.67) 

- wejście i wyjście w dwóch różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych: 

𝐐𝟗 =

[𝑞9(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),	𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')): 𝑞9(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),	𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')) ∈
ℕ, (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),	𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')) ∈ 𝑹𝟗((𝑚wp),(𝑚wp)',st,st'), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈

𝑺𝑻,𝑚wp,	𝑚wp' ∈ 𝑴𝑾𝑷	]                                                              (4.68) 

Wielkości poszczególnych zadań przewozowych przedstawiono w Tabeli 4.3. 
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Tabela 4.3. Zbiorcze zestawienie zadań przewozowych 

Parametr Objaśnienie 
Q1 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w końcowym punkcie trasy 
Q2 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w punkcie pośrednim trasy 
Q3 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w początkowym 

punkcie trasy, wyjście w multimodalnym węźle 
Q4 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w punkcie 

pośrednim, wyjście w końcowym punkcie trasy 
Q5 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście i wyjście 

zlokalizowane w dwóch różnych punktach pośrednich trasy 
Q6 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście zlokalizowane w 

punkcie pośrednim, wyjście w multimodalnym węźle 
Q7 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w multimodalnym 

węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie pośrednim trasy 
Q8 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście w multimodalnym 

węźle przesiadkowym, wyjście w punkcie końcowym trasy 
Q9 macierz wielkości strumienia pasażerów na relacji: wejście i wyjście w dwóch 

różnych multimodalnych węzłach przesiadkowych 
Źródło: opracowanie własne. 

4.6. Zmienne decyzyjne 

W modelu wyróżniono zmienne decyzyjne dotyczące samego procesu wyznaczania tras 

przebiegu linii komunikacyjnych, zmienne wskazujące na przesiadkę w danym punkcie 

pośrednim trasy lub multimodalnym węźle przesiadkowym, zmienne wskazujące na przebieg 

trasy dla pasażerów z ich źródła do celu podróży oraz zmienne dotyczące częstotliwości 

kursowania pojazdów na danej linii komunikacyjnej. Trzy zmienne są zmiennymi typu 

binarnego, jedna zmienna określająca częstotliwość jest typu naturalnego.     

W celu wyznaczania tras przebiegu linii komunikacyjnych wyznaczono zmienne 

decyzyjne o interpretacji przypisania danego połączenia między przystankami do linii 

komunikacyjnej st-tego środka transportu:  

- między punktem początkowym trasy a punktem pośrednim: 

𝐗𝟏 = [𝑥1�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥1 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.69) 

gdzie: 𝑥1�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� = 1, kiedy odcinek (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) przypisany jest do 

linii komunikacyjnej 𝑙𝑘(𝑠𝑡)	w obrębie st-tego środka transportu, 𝑥1 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� = 0 w 

innym przypadku.     
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- między punktem początkowym trasy a multimodalnym węzłem przesiadkowym: 

𝐗𝟐 = [𝑥2�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥2 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑾(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.70) 

- między punktami pośrednimi: 

𝐗𝟑 = [𝑥3�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥3 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.71) 

- między punktem pośrednim a multimodalnym węzłem przesiadkowym: 

𝐗𝟒 = [𝑥4�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥4 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.72) 

- między punktem pośrednim a punktem końcowym linii komunikacyjnej: 

𝐗𝟓 = [𝑥5�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥5 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.73) 

- między węzłami multimodalnymi: 

𝐗𝟔 = [𝑥6�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥6 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.74) 

- między węzłem multimodalnym a punktem pośrednim: 

𝐗𝟕 = [𝑥7�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥7 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.75) 

- między węzłem multimodalnym a punktem końcowym: 

𝐗𝟖 = [𝑥8�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑥8 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈ {0,1}, (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                (4.76) 

W celu wyznaczania tras strumieni pasażerów ze źródła do celu podróży (dziewięć 

relacji przewozowych) wprowadzono zmienne decyzyjne przypisujące daną relację 

przewozową do danego odcinka sieci i linii komunikacyjnej. Ze względu na złożoność sieci 

transportu publicznego i konieczność zdefiniowana 72 zmiennych tego typu (8 typów odcinków 

przypisanych do każdej z 9 relacji) szczegółową definicję zmiennej przedstawiono dla relacji 

𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) i odcinka sieci (przystanek początkowy – przystanek pośredni) (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡). 
Pozostały zapis zmiennych w sposób skrócony przedstawiono w Tabeli 4.4. Zmienną decyzyjną 

określającą przypisanie relacji 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) do odcinka sieci (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) i linii 

komunikacyjnej 𝑙𝑘(𝑠𝑡)  przedstawiono jako: 
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𝐘𝟏 = [𝑦1�(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� : 𝑦1 �(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∈

{0,1}, (𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡, 𝑠𝑡B ∈ 𝑺𝑻]                
(4.77) 

gdzie:	𝑦1 �(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� = 1, kiedy relacja 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

przypisana zostanie do odcinka (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) i linii komunikacyjnej 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 

𝑦1 �(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� = 0 w innym wypadku.  

    Tabela 4.4. Zbiorcze zestawienie zmiennej decyzyjnej Y 

Postać zmiennej decyzyjnej Postać zmiennej decyzyjnej 

(w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡) 

𝑦1x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦10x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦2x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦11x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦3x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦12x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦4x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦13x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦5x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦14x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦6x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦15x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦7x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦16x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦8x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦17x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦9x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦18x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

(w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡) (w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡) 

𝑦19x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦28x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦20x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦29x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦21x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦30x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦22x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦31x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦23x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦32x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦24x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦33x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦25x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦34x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦26x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦35x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦27x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦36x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

(w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡) (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡) 

𝑦37x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦46x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦38x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦47x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦39x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦48x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦40x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦49x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 
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𝑦41x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦50x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦42x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦51x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦43x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦52x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦44x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦53x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦45x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦54x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

(w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡) (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑾(𝑠𝑡) 

𝑦55x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦64x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦56x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦65x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦57x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦66x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦58x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦67x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦59x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦68x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦60x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦69x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦61x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦70x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦62x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦71x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

𝑦63x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 𝑦72x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

Źródło: opracowanie własne 

Przesiadka pasażerów może nastąpić zarówno w pośrednim punkcie trasy, jak 

 i w multimodalnym węźle przesiadkowym. Na przystanku możliwa jest przesiadka pomiędzy 

liniami komunikacyjnymi, w węźle pomiędzy liniami komunikacyjnymi i środkiem transportu.  

W celu określenia przesiadki zdefiniowano zmienne decyzyjne: 

- macierz określającą przesiadkę na przystanku w danej relacji przewozowej:  

𝐙𝟏 = [𝑧1xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y: 𝑧1xpo(st), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘 ′(UV)y ∈

{0,1},	po(st) ∈ 𝑷𝑶(𝑠𝑡), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]               
         (4.78) 

gdzie: 𝑧1xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y = 1, kiedy w punkcie pośrednim 

następuje przesiadka z linii 𝑙𝑘(𝑠𝑡) na linie 𝑙𝑘′(𝑠𝑡) w relacji 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B),  

𝑧1xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y = 0 w innym przypadku.  

Pozostały zapis zmiennych w sposób skrócony przedstawiono w Tabeli 4.5. 

- macierz określająca przesiadkę w multimodalnym węźle przesiadkowym w danej relacji 
przewozowej: 
𝐊𝟏 = [𝑘1�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)�: 

𝑘1 �𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� ∈

{0,1}, 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) ≠ 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')',	𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)' ∈
𝑳𝑾𝑷𝑷((𝑚wp),st,st'),𝑚wp ∈ 𝑴𝑾𝑷, (𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡) ∈

𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]                                 (4.79) 
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gdzie: 𝑘1�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� =

1, kiedy następuje przesiadka z przystanku 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st) na przystanek 𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)' 

ze zmianą linii 𝑙𝑘(𝑠𝑡) na  𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′) i środka transportu z st-tego na st’-ty w relacji 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 

𝑘1 �𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� = 0 w innym 

przypadku.         

Tabela 4.5. Zbiorcze zestawienie zmiennej decyzyjnej Z. 
 Postać zmiennej decyzyjnej Relacja 

1 𝑧1xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

2 𝑧2xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏po(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

3 𝑧3xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟑((𝑚wp),st,st') 

4 𝑧4xpo(st), (𝑎po(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

5 𝑧5xpo(st), (𝑎po(st),𝑏po(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

6 𝑧6xpo(st), (𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟔((𝑚wp),st,st') 

7 𝑧7xpo(st), (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟕((𝑚wp),st,st') 

8 𝑧8xpo(st), (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟖((𝑚wp),st,st') 

9 𝑧9xpo(st), (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y 𝑹𝟗((𝑚wp),(𝑚wp)',st,st') 

Źródło: opracowanie własne 

Pozostały zapis zmiennych w sposób skrócony przedstawiono w Tabeli 4.6. 
Tabela 4.6. Zbiorcze zestawienie zmiennej decyzyjnej K. 

Postać zmiennej decyzyjnej Relacja 

𝑘1�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

𝑘2�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏po(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

𝑘3�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟑((𝑚wp),st,st') 

𝑘4�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎po(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

𝑘5�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎po(st),𝑏po(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

𝑘6�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟔((𝑚wp),st,st') 

𝑘7�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟕((𝑚wp),st,st') 

𝑘8�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟖((𝑚wp),st,st') 

𝑘9�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)� 𝑹𝟗((𝑚wp), 

(𝑚wp)',st,st') 

Źródło: opracowanie własne. 
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W celu określenia zmiennej decyzyjnej o interpretacji częstotliwości kursowania linii 

komunikacyjnej wprowadzono macierz: 

𝐅 = [𝑓x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y: 𝑓x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y ∈ ℕ, 𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻]              (4.80) 

   Wartość zmiennej decyzyjnej 𝑓x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y oznacza liczbę kursów linii komunikacyjnej 

o numerze 𝑙𝑘(𝑠𝑡) w ciągu jednej godziny. Liczba kursów jest jednoznaczna z liczbą pojazdów 

użytych do realizacji zadań przewozowych. Z uwagi na przyjętą nieelastyczność  

i jednorodność popytu w dobie przyjmuje się stałą częstotliwość kursowania linii 

komunikacyjnych przez cały dzień. 

Zestawienie zmiennych zastosowanych w modelu przedstawiono w Tabeli 4.7. 

Tabela 4.7. Zmienne decyzyjne. 

Parametr Objaśnienie 
X1 przypisanie linii do połączenia między punktem początkowym trasy a punktem 

pośrednim 
X2 przypisanie linii do połączenia między punktem początkowym trasy  

a multimodalnym węzłem przesiadkowym 
X3 przypisanie linii do połączenia między punktami pośrednimi 
X4 przypisanie linii do połączenia między punktem pośrednim a multimodalnym 

węzłem przesiadkowym 
X5 przypisanie linii do połączenia między punktem pośrednim a punktem końcowym 

linii komunikacyjnej 
X6 przypisanie linii do połączenia między węzłami multimodalnymi 
X7 przypisanie linii do połączenia między węzłem multimodalnym a punktem 

pośrednim 
X8 przypisanie linii do połączenia między węzłem multimodalnym a punktem 

końcowym 
Y przypisanie relacji przewozowej do danego odcinka sieci i linii komunikacyjnej 
Z przesiadka w punkcie pośrednim trasy  
K przesiadka w węźle multimodalnym 
F częstotliwość kursowania na danej linii komunikacyjnej 
Źródło: opracowanie własne. 

4.7. Ograniczenia modelu 

W modelu zdefiniowano następujące ograniczenia:  

- Ograniczenie co do długości linii komunikacyjnych przedstawiono jako: 

∀𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻, (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑾(𝑠𝑡), (w,w') ∈
𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡), (w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡) 
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𝑥1 �(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑1(w,w') + 𝑥2�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑2(w,w')

+ � 𝑥3�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑3(w,w')
(w,w')∈𝑳𝑶𝑶(UV)

+ � 𝑥4�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑4(w,w')
(w,w')∈𝑳𝑶𝑾(UV)

+ � 𝑥6�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑6(w,w')
(w,w')∈𝑳𝑾𝑾(UV)

+ � 𝑥7�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑7(w,w')
(w,w')∈𝑳𝑾𝑶(UV)

+ 𝑥5 �(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)�

∙ 𝑑5(w,w') + 𝑥8�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑑8(w,w') ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

(4.81) 

- Ograniczenie linii komunikacyjnej co do liczby przypisanych pojazdów (częstotliwość 

linii ma być mniejsza bądź równa maksymalnej liczbie pojazdów, które mogą być 

przypisane do niej): 

        ∀𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), 𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻       𝑓x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y ≤ 𝑝𝑚𝑎𝑥x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y 

(4.82) 

- Ograniczenie liczby przesiadek w danej relacji przewozowej. Ze względu na złożoność 

sieci przedstawiono ograniczenia dla relacji 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), ograniczenia dla pozostałych 

relacji są zapisywane w identyczny sposób (LP=2 – dopuszczalna liczba przesiadek): 

∀(𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 

� � � � � � 𝑧1xpo(st), (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)y
��(UV)∈𝑷𝑶(UV)� ′(UV)∈𝑳𝑲(UV)� (UV)∈𝑳𝑲(UV)𝑠𝑡′∈𝑺𝑻𝑠𝑡∈𝑺𝑻

+ � 𝑘1�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)�
¡wp∈𝑴𝑾𝑷

¢

≤ 𝐿𝑃 

(4.83) 

- Ograniczenie na obsłużenie każdego przystanku w sieci w obrębie st-tego środka 

transportu:  

𝑠𝑡 ∈ 𝑺𝑻 

(w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡) � 𝑥1�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1		
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.84) 
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(w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑶(𝑠𝑡) � 𝑥2�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.85) 

(w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑾(𝑠𝑡) � 𝑥3�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.86) 

(w,w') ∈ 𝑳𝑶𝑺(𝑠𝑡) � 𝑥4�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.87) 

(w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑾(𝑠𝑡) � 𝑥5�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.88) 

(w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑶(𝑠𝑡) � 𝑥6�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.89) 

(w,w') ∈ 𝑳𝑾𝑺(𝑠𝑡) � 𝑥7�(𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ≥ 1
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)

 

(4.90) 

- Ograniczenie na przepustowość odcinka sieci (w modelu wyróżniono siedem typów 

odcinków sieci, zapis ograniczenia przedstawiono dla odcinka (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 
ograniczenie dla pozostałych odcinków definiuje się w identyczny sposób, poj(st)- 

pojemność pojazdu st-tego środka):  

𝑙𝑘(𝑠𝑡) ∈ 𝑳𝑲(𝑠𝑡), (w,w') ∈ 𝑳𝑷𝑶(𝑠𝑡), 

(𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B),	(𝑎pp(st),𝑏po(st')) ∈

𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), (𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈ 𝑹𝟑((𝑚wp),st,st'),(𝑎po(st),𝑏ps(st')) ∈

𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), (𝑎po(st),𝑏po(st')) ∈ 𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), (𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')) ∈

𝑹𝟔((𝑚wp),st,st'),	(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')) ∈ 𝑹𝟕((𝑚wp),st,st'), 

(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟖((𝑚wp),st,st'), (𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')) ∈

𝑹𝟗((𝑚wp),(𝑚wp)',st,st') 
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𝑦1x(𝑎pp(st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y + 𝑦2x(𝑎pp(st),𝑏po(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦3x(𝑎pp(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦4x(𝑎po(st),𝑏ps(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦5x(𝑎po(st),𝑏po(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦6x(𝑎po(st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦7x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏po(st')), (𝑤,𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦8x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏ps(st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

+ 𝑦9x(𝑎𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑏𝑤𝑝𝑝((𝑚wp)',st')), (𝑤, 𝑤B), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)y

≤ � � 𝑥1�(𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)� ∙ 𝑝𝑜𝑗(𝑠𝑡) ∙ 𝑓x𝑙𝑘(𝑠𝑡)y
� (UV)∈𝑳𝑲(UV)UV∈𝑺𝑻

 

(4.91) 

4.8. Funkcja kryterium 

Funkcja kryterium jest funkcją minimalizującą całkowity czas jazdy wszystkich 

pasażerów wykonujących podróż w zadanych relacjach przewozowych. W celu przejrzystego 

sposobu przedstawienia funkcji kryterium podzieloną ją na dziewięć cząstkowych funkcji, 

każda z nich opisuje jedną relację przewozową. Każda cząstkowa funkcja jest definiowana  

w ten sam sposób, więc szczegółowo przedstawiono jedną relację 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), tj.:         

 

𝐹(Y, Z) = 𝐹1(Y,Z) + 𝐹2(Y,Z) + 𝐹3(Y, Z) + 𝐹4(Y, Z) + 𝐹5(Y,Z) + 𝐹6(Y, Z) +

𝐹7(Y, Z) + 𝐹8(Y,Z) + 𝐹9(Y, Z) ⟶ 𝑚𝑖𝑛      (4.92)	

 

𝐹1(Y, Z)- relacja 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 

𝐹2(Y, Z)- relacja 𝑹𝟐(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 

𝐹3(Y, Z)- relacja 𝑹𝟑((𝑚wp),st,st'), 
𝐹4(Y, Z) relacja 𝑹𝟒(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 

𝐹5(Y, Z) relacja 𝑹𝟓(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B), 

𝐹6(Y, Z)-relacja 𝑹𝟔((𝑚wp),st,st'), 
𝐹7(Y, Z)- relacja 𝑹𝟕((𝑚wp),st,st'),  
𝐹8(Y, Z)- relacja 𝑹𝟖((𝑚wp),st,st'), 
𝐹9(Y, Z)- relacja 𝑹𝟗((𝑚wp),(𝑚wp)',st,st'). 

 

∀(𝑎pp(st),𝑏ps(st')) ∈ 𝑹𝟏(𝑠𝑡, 𝑠𝑡B) 
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 𝐹1(Y, Z) = 

� � � �

⎝

⎜
⎛

� 𝑦1¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)°
(±,±²)∈𝑳𝑷𝑶(UV)� ²(UV)∈𝑳𝑲(UV)� (UV)∈𝑳𝑲(UV)UVB∈𝑺𝑻UV∈𝑺𝑻

∙ ³𝑡1(𝑤,𝑤 ′) + 𝑧1�𝑤 ′, (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)� ∙ 𝑡𝑜𝑝𝑜(𝑤 ′)´ ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))

+ � 𝑦10¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)°
(±,±²)∈𝑳𝑶𝑶(UV)

∙ ³𝑡2(𝑤,𝑤 ′) + 𝑧1�𝑤 ′, (𝑎pp(st),𝑏ps(st')), 𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡)� ∙ 𝑡𝑜𝑝𝑜(𝑤 ′)´ ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))

+ � 𝑦28¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)°
(±,±²)∈𝑳𝑶𝑺(UV)

∙ 𝑡4(𝑤, 𝑤 ′) ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))

+ � 𝑦19¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)°
(±,±²)∈𝑳𝑶𝑾(UV)

∙ 𝑡3(𝑤, 𝑤 ′) ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))

+ � 𝑦37¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)° ∙ 𝑡5(𝑤,𝑤 ′) ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))
(±,±²)∈𝑳𝑾𝑾(UV)

+ � 𝑦46¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤,𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)° ∙ 𝑡6(𝑤, 𝑤 ′) ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))
(±,±²)∈𝑳𝑾𝑶(UV)

+ � 𝑦55¯�𝑎𝑝𝑝(𝑠𝑡), 𝑏𝑝𝑠(𝑠𝑡 ′)�, (𝑤, 𝑤 ′), 𝑙𝑘(𝑠𝑡)° ∙ 𝑡7(𝑤,𝑤 ′) ∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))
(±,±²)∈𝑳𝑾𝑺(UV)

+ � � 𝑘1�𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st’)',(𝑎pp(st),𝑏ps(st')),	𝑙𝑘(𝑠𝑡), 𝑙𝑘′(𝑠𝑡 ′)�
¡wp∈𝑴𝑾𝑷±��((¡wp),st),±��((¡wp),st’)'

∈𝑳𝑾𝑷𝑷((¡wp),st,st')

∙ [𝑡𝑝𝑚(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')') + 𝑡𝑜𝑚𝑤𝑝(𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st),𝑤𝑝𝑝((𝑚wp),st')')]

∙ 𝑞1(𝑎pp(st),𝑏ps(st'))

⎠

⎟
⎞
⟶𝑚𝑖𝑛 

  (4.93)  
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5. PROCEDURA I ALGORYTM METODY 
ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU 
MIEJSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM 
MULTIMODALNYCH WĘZŁÓW 
PRZESIADKOWYCH 
5.1. Założenia metody 

Zdecydowana większość multimodalnych systemów publicznego transportu 

zbiorowego opiera się na transporcie szynowym wspieranym przez autobusy. Dla niektórych 

środków transportu w takich systemach nie jest możliwe wyznaczanie jakichkolwiek tras, gdyż 

ich infrastruktura umożliwia realizację połączeń tylko w jednym korytarzu np. tak funkcjonuje 

większość linii metra. W celu zapewnienia możliwości implementacji proponowanego 

algorytmu przyjęto założenie, iż środki transportu dzielą się na niezmienne oraz zmienne. 

Niezmienny środek transportu jest w kontekście niniejszej rozprawy definiowany jako taki 

środek, w którym istnieje tylko jeden możliwy zbiór linii komunikacyjnych. w związku z czym 

nie jest konieczne generowanie zbioru inicjalnego, a także optymalizacja. Zmienny środek 

transportu to natomiast taki, w którym istnieje więcej niż jeden możliwy zbiór linii 

komunikacyjnych. Podział ten ma znaczenie zarówno w fazie generowania linii inicjalnych, jak 

i w czasie optymalizacji algorytmem genetycznym, gdyż linie niezmienne nie będą podlegać 

optymalizacji. 

Z uwagi na wskazany we wcześniejszych rozważaniach kluczowy charakter 

multimodalnych węzłów przesiadkowych w dużych systemach transportowych, uwzględniono 

te punkty zarówno przy generowaniu tras, jak i w trakcie optymalizacji algorytmem 

genetycznym. W związku z tym stosowane dotychczas w literaturze rozwiązania w zakresie 

optymalnej organizacji publicznego transportu miejskiego zostały w ramach niniejszej 

rozprawy uzupełnione o komponent zwiększający maksymalne wykorzystanie multimodalnych 

węzłów przesiadkowych w organizacji publicznego transportu miejskiego w dużych 

aglomeracjach. 

5.2. Procedura metody 

Problem badawczy dotyczy organizacji publicznego transportu miejskiego  

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych. Procedura takiej organizacji 

składa się z kilku etapów: 
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a) pozyskiwanie danych dotyczących multimodalnego systemu publicznego transportu 

zbiorowego, 

b) wczytanie danych i wygenerowanie struktury sieci transportowej oraz istniejących linii 

komunikacyjnych, 

c) wygenerowanie tras początkowych linii komunikacyjnych dla wszystkich środków 

transportu w systemie multimodalnego transportu zbiorowego, 

d) optymalizacja zadanego zbioru tras początkowych linii komunikacyjnych  

z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, 

e) wyznaczenie rozłożenia ruchu pasażerskiego na sieci o organizacji wynikającej  

z optymalizacji algorytmem genetycznym oraz częstotliwości dla linii 

komunikacyjnych. 

Kluczowe znaczenie w implementacji opracowanej metody ma proces wprowadzania 

danych wejściowych. Od jakości wprowadzonych i pozyskanych danych uzależniona jest 

dokładność w odwzorowaniu istniejącej sieci transportowej. Dane wejściowe charakteryzują 

zarówno elementy punktowe jak i liniowe sieci transportowej np. lokalizacja węzłów 

przesiadkowych, odległości pomiędzy przystankami, jak również określają przebieg 

istniejących linii komunikacyjnych oraz ich liczbę. Etap wprowadzania danych jest 

realizowany w Kroku 1 i Kroku 2 opracowanej metody.  

Specyfika implementacji algorytmów genetycznych narzuca wygenerowanie rozwiązań 

początkowych, które w kolejnych iteracjach będą poprawiane celem wyznaczenia końcowego 

rozwiązania. Konieczne jest więc wygenerowanie początkowych tras linii komunikacyjnych, 

które w dalszych krokach będą przetwarzane przez opracowany algorytm genetyczny. Proces 

generowania tras początkowych stanowi Krok 3 niniejszej metody. Istotne znaczenie w tym 

kroku ma zastosowanie algorytmu Floyda-Warshalla do wyznaczenia minimalnej ścieżki  

w grafie pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi wierzchołkami. 

Algorytm genetyczny i jego implementacja w wyznaczaniu tras linii komunikacyjnych 

została opisana w Kroku 4. Istotne znaczenie w tym kroku ma prawidłowe zdefiniowanie 

głównych operatorów tego algorytmu tj. operatora krzyżowania i mutacji oraz określenie 

funkcji przystosowania oceniającej każde rozwiązanie cząstkowe. W Kroku 4 opracowano 

strukturę danych przetwarzaną przez algorytm genetyczny istotną z punktu widzenia badanego 

problemy optymalizacyjnego.     

 Rozłożenie ruchu pasażerskiego na sieci komunikacyjnej w ramach realizacji zadań 

przewozowych wraz z określeniem częstotliwości kursowania linii komunikacyjnych jest 

realizowane w Kroku 5 niniejszej metody.   
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Graficzna prezentacja wyników metody jest przedstawiona w Kroku 6. Dodatkowo 

krok ten jest krokiem weryfikującym poprawność działania zaproponowanej metody poprzez 

porównanie istniejącej organizacji transportu miejskiej dla dowolnie wybranej aglomeracji 

miejskiej z wynikami generowanymi przez metodę.       

Opracowana metoda jest ściśle powiązana z modelem decyzyjnym przedstawionym  

w rozdziale 4 niniejszej dysertacji. Zmienne decyzyjne modelu są wyznaczane zarówno  

w Kroku 3 przy generowaniu początkowych tras komunikacyjnych przez algorytm Floyda-

Warshalla, jak i w Kroku 5 i 6 poprzez algorytm genetyczny.   

Zaproponowana w ramach tej rozprawy procedura metody została przedstawiona 

schematycznie na rysunku 5.1. 

 
Rysunek 5.1. Schemat procedury metody organizacji publicznego transportu zbiorowego  

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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5.3. Algorytm generowania zbioru startowego, przebiegu tras oraz częstotliwości 
linii komunikacyjnych 

5.3.1. Algorytm generowania zbioru startowego linii komunikacyjnych 
Z rozważań przestawionych w rozdziale 3 wynika, że proponowane dotychczas  

w literaturze naukowej algorytmy generowania zbiorów startowych linii komunikacyjnych 

są zazwyczaj unimodalne. Standardowa metoda zakłada łączenie kolejnych par przystanków o 

największym popycie na przewóz pomiędzy nimi za pomocą algorytmu najkrótszej ścieżki aż 

do uzyskania oczekiwanej liczby linii komunikacyjnych. Przykład takiego wyznaczania trasy, 

zastosowanego w ramach algorytmu generowania zbioru startowego linii komunikacyjnych 

przedstawia rys. 5.2. 

 

 
Rysunek 5.2. Generowanie trasy inicjalnej linii komunikacyjnej poprzez połączenie pary wierzchołków 

(a,b) najkrótszą trasą w grafie. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Algorytm generowania tras początkowych linii komunikacyjnych i ich częstotliwości 

ma na celu wyznaczenie początkowych rozwiązań dla algorytmu genetycznego. Rozwiązania 

te będą ulepszane w dalszych iteracjach algorytmu genetycznego. 

W celu wygenerowania zbioru startowego linii komunikacyjnych dla systemu 

multimodalnego konieczne jest uszeregowanie środków transportu wchodzących w jego skład 
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malejąco według przepustowości (utworzenie hierarchicznej lokalizacji środka transportu co 

do zdolności realizacji zadań Należy pamiętać, że pary wierzchołków obsłużone przez dany 

środek transportu nie mogą być brane pod uwagę przy generowaniu linii dla następnych 

środków w hierarchii.  

Dla niezmiennych środków transportu o stałych trasach komunikacyjnych nie ma 

potrzeby generowania linii, ale konieczne jest usunięcie obsłużonych przez takie środki 

transportu par wierzchołków. Przykład takiego generowania trasy przedstawia rys. 5.3, gdzie 

para wierzchołków (a,b) jest już połączona w ramach środka transportu wyżej w hierarchii,  

w związku z czym w ramach algorytmu generowana jest trasa dla następnej nieobsłużonej pary 

wierzchołków, w tym przypadku (a,c). 

 

 
Rysunek 5.3. Generowanie trasy inicjalnej linii komunikacyjnej z uwzględnieniem tras środków 

transportu położonych wyżej w hierarchii. 

Źródło: Opracowanie własne 

Dodatkowo, po wygenerowaniu danej linii komunikacyjnej następuje sprawdzenie, czy 

przebiega ona w pobliżu multimodalnego węzła przesiadkowego. Jeżeli tak jest  

i przetrasowanie linii przez ten węzeł nie powoduje znaczącego jej wydłużenia oraz 

przekroczenia wartości granicznych przyjętych w algorytmie, to następuje zmiana jej przebiegu 

uwzględniająca obsługę węzła, co pokazuje przykład na rys. 5.4. 
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Rysunek 5.4. Przetrasowanie linii komunikacyjnej przez pobliski multimodalny węzeł przesiadkowy. 

Źródło: Opracowanie własne 

Schemat blokowy algorytmu generowania zbioru startowego linii komunikacyjnych 

znajduje się na rys. 5.5. 

 

 
Rysunek 5.5. Schemat blokowy algorytmu generowania zbioru startowego linii komunikacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dane wejściowe do implementacji algorytmu generowania tras początkowych linii 

komunikacyjnych można przedstawić jako: 

1. Graf sieci publicznego transportu zbiorowego – określenie elementów punktowych 

(przystanków) i liniowych sieci komunikacyjnej wraz z jej charakterystykami np. 

odległościami pomiędzy przystankami. 

2. Parametry środków transportu w analizowanym systemie informujące  

o przepustowości danego środka transportowego.  

3. Zbiór węzłów multimodalnych wraz z ich lokalizacją. 

4. Macierz zapotrzebowania na przewóz (więźba ruchu) będąca macierzą określającą 

punkt rozpoczęcia i zakończenia podróży mieszkańców danej aglomeracji miejskiej. 

Macierz ta odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu częstotliwości kursowania danych 

linii komunikacyjnych a tym samym wyznaczaniu liczby pojazdów kursujących na 

nich.  

Kroki algorytmu można przedstawić jako: 

1. Zdefiniowanie i sparametryzowanie sieci publicznego transportu zbiorowego. 

2. Dodanie wszystkich środków transportu w analizowanej sieci do zbioru nieobsłużonych 

środków transportu. 

3. Uporządkowanie środków transportu w analizowanej sieci publicznego transportu 

zbiorowego ze względu na przepustowość, w porządku malejącym. 

4. Ustalenie, które ze środków transportu w analizowanej sieci publicznego transportu 

miejskiego mogą być zmieniane.  

5. Wprowadzenie danych dotyczących zapotrzebowania na przewóz. 

6. Generowanie przebiegu tras początkowych linii komunikacyjnych dla wszystkich 

zmiennych środków transportu w analizowanej sieci publicznego transportu miejskiego  

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych. Algorytm generowania 

został opisany osobno w podrozdziale 5.3.2.  

7. Wyznaczenie częstotliwości dla wygenerowanych linii komunikacyjnych na podstawie 

algorytmu wyznaczania częstotliwości w oparciu o rozłożenie ruchu w sieci 

transportowej. Algorytm wyznaczania częstotliwości opisano osobno w podrozdziale 

5.3.3. 
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5.3.2. Algorytm generowania przebiegu tras początkowych linii 
komunikacyjnych  

W celu wygenerowania przebiegu tras początkowych linii komunikacyjnych dla 

wszystkich zmiennych środków transportu w analizowanej sieci publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych należy wprowadzić do 

algorytmu następujące dane wejściowe:  

- Graf sieci publicznego transportu zbiorowego. 

- Macierz zapotrzebowania na przewóz (więźba ruchu). 

- Parametry graniczne dot. linii komunikacyjnych: minimalna i maksymalna długość 

oraz maksymalna bezpośredniość. 

Na rys. 5.6 przedstawiono schemat blokowy algorytmu generowania przebiegu tras 

początkowych linii komunikacyjnych. Kroki algorytmu generowania przebiegu tras 

początkowych linii komunikacyjnych opisano jako: 

1. Sprawdzenie czy zbiór nieobsłużonych środków transportu jest pusty. Jeżeli tak – koniec 

algorytmu. Jeżeli nie– przejście do kroku 2. 

2. Wybór środka transportu M o najwyższej przepustowości ze zbioru nieobsłużonych 

środków transportu. 

3. Usunięcie środka transportu M ze zbioru nieobsłużonych środków transportu. 

4. Sprawdzenie czy w wybranym w punkcie 1 środku transportu M możliwe jest wyznaczanie 

tras (czy jest to zmienny środek transportu). Jeżeli tak – przejście do punktu 11. Jeżeli nie 

– przejście do kroku 5.  

5. Sprawdzenie czy zbiór linii komunikacyjnych LK dla niezmiennego środka transportu M 

jest pusty. Jeżeli tak – przejście do kroku 2. Jeżeli nie – przejście do kroku 6. 

6. Wybór następnej linii komunikacyjnej lk(M) ze zbioru linii komunikacyjnych dla 

niezmiennego środka transportu M.  

7. Sprawdzenie czy wszystkie nieobsłużone pary wierzchołków zostały sprawdzone pod 

kątem obsługi przez wybraną linię komunikacyjną lk(M). Jeżeli tak – przejście do kroku 5. 

Jeżeli nie – przejście do kroku 8. 

8. Wybór następnej pary wierzchołków (a,b) o największym zapotrzebowaniu na przewóz ze 

zbioru nieobsłużonych par wierzchołków.  

9. Sprawdzenie, czy dla wierzchołków (a,b) z kroku 7 istnieje bezpośrednie połączenie za 

pomocą linii komunikacyjnej lk(M) wyznaczonej za pomocą wyszukania najkrótszej 

ścieżki w grafie pomiędzy wierzchołkami a i b na podstawie algorytmu Floyda-Warshalla. 
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Algorytm Floyda-Warshalla opisany poniżej. Jeżeli tak – to przejście do kroku 10. Jeżeli 

nie – to przejście do kroku 7. 

 

 
Rysunek 5.6. Schemat blokowy algorytmu 5.3.2 generowania tras początkowych linii komunikacyjnych 

dla wszystkich środków transportu 

Źródło: Opracowanie własne 
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10. Usunięcie pary (a,b) ze zbioru nieobsłużonych par wierzchołków. Przejście do kroku 7. 

11. Wybór pary wierzchołków (a,b) o największym zapotrzebowaniu na przewóz ze zbioru 

nieobsłużonych par wierzchołków. 

12. Usunięcie pary wierzchołków (a,b) ze zbioru nieobsłużonych par wierzchołków. 

13. Sprawdzenie, czy dla wierzchołków (a,b) z kroku 11 istnieje bezpośrednie połączenie za 

pomocą środka transportu M. Jeżeli tak – przejście do kroku 14. Jeżeli nie – powrót do 

kroku 11 oraz dodanie pary (a,b) do zbioru nieobsłużonych par wierzchołków dla środka 

transportu M+1. 

14. Utworzenie linii komunikacyjnej lk dla środka transportu M łączącego wierzchołki (a,b) 

najkrótszą trasą w grafie środka transportu M i dodanie jej do zbioru linii komunikacyjnych 

dla środka transportu M.  

15. Sprawdzenie czy linię komunikacyjną lk(M) można przetrasować przez położony w 

pobliżu trasy multimodalny węzeł przesiadkowy. Jeżeli tak – przejście do kroku 16. Jeżeli 

nie – przejście do kroku 17. Algorytm sprawdzenia czy linię można przetrasować  

i przetrasowania opisany poniżej. 

16. Przetrasowanie linii komunikacyjnej lk(M) przez sąsiedni węzeł multimodalny. 

17. Sprawdzenie czy liczba linii komunikacyjnych dla środka transportu M jest mniejsza niż 

zakładana maksymalna liczba linii. Jeśli tak – przejście do kroku 11. Jeżeli nie – przejście 

do kroku 16. 

18. Sprawdzenie czy zbiór przystanków nieobsłużonych w ramach środka transportu M jest 

pusty. Jeżeli tak – przejście do kroku 1. Jeżeli nie – przejście do kroku 17. 

19. Wybór kolejnego przystanku w ze zbioru przystanków nieobsłużonych w ramach środka 

transportu M. 

20. Sprawdzenie czy zbiór niesprawdzonych jeszcze linii komunikacyjnych do potencjalnej 

obsługi przystanku w jest pusty. Jeżeli tak – przejście do kroku 22. Jeżeli nie – przejście 

do kroku 19. 

21. Wybór kolejnej linii komunikacyjnej lk(M) do potencjalnej obsługi przystanku w według 

najkrótszej długości potencjalnego przedłużenia. 

22. Sprawdzenie czy linię komunikacyjną lk(M) można wydłużyć o najkrótszą drogę od 

krańcowego wierzchołka lk(M) oznaczonego w’ do w. Sprawdzenie to polega na 

weryfikacji długości oraz bezpośredniości linii komunikacyjnej lk(M). W wyniku 

wydłużenia nie może ona przekroczyć maksymalnej długości linii założonej w algorytmie, 

a także maksymalnej bezpośredniości linii. Jeżeli tak – przejście do kroku 21. Jeżeli nie – 

przejście do kroku 18. 
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23. Wydłużenie linii lk(M) o najkrótszą drogę (w’,w). Przejście do kroku 16. 

24. Sprawdzenie czy wierzchołek w stanowi część odrębnej, nieobsłużonej ścieżki (ciąg 

wierzchołków o stopniu równym dwa przyłączony w dwóch osobnych punktach 

oznaczonych wo1 i wo2 do grafu sieci) oznaczonej (wo1, wo2). Jeżeli tak – przejście do kroku 

23. Jeżeli nie – dodanie przystanku do zbioru przystanków ostatecznie nieobsłużonych w 

środku transportu M i przejście do kroku 16. Uwaga: jeżeli przystanek nie jest częścią 

węzła multimodalnego, lub środek transportu M jest ostatnim środkiem transportu– 

oznacza to, że wierzchołek nie może być obsłużony przy zadanej liczbie linii 

komunikacyjnych środka transportu M. 

25. Sprawdzenie czy wierzchołki wo1 i wo2 łączy więcej niż jedna linia komunikacyjna. Jeżeli 

tak – przejście do kroku 24. Jeżeli nie – dodanie przystanku do zbioru przystanków 

ostatecznie nieobsłużonych w środku transportu M i przejście do kroku 16. 

26. Sprawdzenie czy zbiór niesprawdzonych jeszcze linii komunikacyjnych obsługujących wo1 

i wo2 do potencjalnej obsługi przystanku w jest pusty. Jeżeli tak – dodanie przystanku do 

zbioru przystanków ostatecznie nieobsłużonych w środku transportu M i przejście do kroku 

16. Jeżeli nie – przejście do kroku 25. 

27. Wybór kolejnej linii komunikacyjnej lk(M) ze zbioru niesprawdzonych jeszcze linii 

komunikacyjnych obsługujących wo1 i wo2. 

28. Sprawdzenie czy linia komunikacyjna lk(M) może zostać przetrasowana przez przystanek 

w z uwzględnieniem zachowania maksymalnej długości i bezpośredniości linii. Jeżeli tak– 

przejście do kroku 27. Jeżeli nie– przejście do kroku 24. 

29. Przetrasowanie linii komunikacyjnej lk(M) przez przystanek w. 

30. Sprawdzenie czy pozostałe wierzchołki z odrębnej ścieżki (wo1 i wo2) znajdują się w zbiorze 

nieobsłużonych wierzchołków. Jeżeli tak – usunięcie ich ze zbioru nieobsłużonych 

wierzchołków. Przejście do kroku 16. 

Algorytm przetrasowania linii komunikacyjnej przez sąsiedni węzeł multimodalny 

wymaga wprowadzenia następujących danych wejściowych:  

- Graf G sieci publicznego transportu zbiorowego. 

- Linia komunikacyjna lk. 

Schemat blokowy algorytmu przetrasowania znajduje się na rys. 5.7. Kroki algorytmu 

można przedstawić następująco: 

1. Sprawdzenie czy zbiór NW niesprawdzonych jeszcze wierzchołków linii komunikacyjnej 

lk jest pusty. Jeżeli tak – koniec algorytmu. Jeżeli nie – przejście do kroku 2. 

2. Wybór kolejnego wierzchołka w ze zbioru NW. 
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3. Sprawdzenie czy wierzchołek w jest połączony łukiem w grafie G z multimodalnym 

węzłem przesiadkowym mwp, który nie jest częścią trasy lk. Jeżeli tak – przejście do kroku 

4. Jeżeli nie – przejście do kroku 1. 

4. Sprawdzenie czy linia komunikacyjna lk może zostać przetrasowana przez multimodalny 

węzeł przesiadkowy mwp z uwzględnieniem zachowania maksymalnej długości  

i bezpośredniości linii. Jeżeli tak – przejście do kroku 5. Jeżeli nie – przejście do kroku 1. 

5. Przetrasowanie linii komunikacyjnej lk przez multimodalny węzeł przesiadkowy mwp. 

Przejście do kroku 1. 

 

 
Rysunek 5.7. Schemat blokowy algorytmu przetrasowania linii komunikacyjnej lk przez sąsiedni węzeł 

multimodalny. 

Źródło: Opracowanie własne 

Algorytm Floyda-Warshalla jest powszechnie stosowanym algorytmem służącym do 

znalezienia najkrótszych odległości w grafie i powiązanych z nimi najkrótszych ścieżek dla 

wszystkich par wierzchołków przy założeniu niewystępowania cykli ujemnych, które jest  

w transporcie zbiorowym oczywiste. 

Dane wejściowe: 

1. Graf G 

Kroki algorytmu: 
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1. Utworzenie macierzy distances o rozmiarze NxN gdzie N to liczba wierzchołków w grafie, 

zawierającej minimalne odległości między wszystkimi parami wierzchołków w grafie.  

2. Sprawdzenie, czy w macierzy distances jest jeszcze jakaś nieobsłużona para. Jeżeli tak – 

przejście do kroku 3. Jeżeli nie – przejście do kroku 7. 

3. Wybranie następnej, nie obsłużonej jeszcze pary (i,j) z macierzy distances. 

4. Sprawdzenie, czy i=j. Jeżeli tak – ustawienie wartości distances[i,j]=0 i przejście do kroku 

3. Jeżeli nie – przejście do kroku 5. 

5. Sprawdzenie, czy w grafie G istnieje bezpośrednia krawędź z wierzchołka i do wierzchołka 

j. Jeżeli tak – ustawienie wartości distances[i,j]=d(i,j) i przejście do kroku 2. Jeżeli nie – 

przejście do kroku 6.  

6. Ustawienie wartości distances[i,j]=MAX. Przejście do kroku 2. 

7. Dla licznika k, od wartości 1 do N, powtórz krok 8. Jeżeli licznik k osiągnął wartość równą 

N– koniec algorytmu. 

8. Dla licznika l, od wartości 1 do N, powtórz krok 9. Jeżeli licznik l osiągnął wartość równą 

N– przejdź do kroku 7. 

9. Dla licznika m, od wartości 1 do N, powtórz krok 10. Jeżeli licznik m osiągnął wartość 

równą N– przejdź do kroku 8. 

10. Sprawdzenie, czy distances[k,l]>distances[k,m]+distances[m,l]. Jeżeli tak – ustawienie 

wartości distances[k,l]=distances[k,m]+distances[m,l]. Przejście do kroku 9. 

5.3.3. Algorytm wyznaczania częstotliwości linii komunikacyjnych 
Schemat blokowy algorytmu wyznaczania częstotliwości linii komunikacyjnych 

znajduje się na rys. 5.8, natomiast graficzna reprezentacja przykładowego rozłożenia ruchu dla 

jednej relacji przewozowej została przedstawiona na rys. 5.9. W celu skorzystania z tego 

algorytmu należy wprowadzić następujące dane wejściowe: 

- Graf sieci publicznego transportu zbiorowego. 

- Macierz zapotrzebowania na przewóz (więźba ruchu). 

Kroki algorytmu wyznaczania częstotliwości linii komunikacyjnych zdefiniowano 

jako: 

1. Uporządkowanie zbioru jeszcze nieobsłużonych par wierzchołków NW według 

zapotrzebowania na przewóz między wierzchołkami, malejąco. 

2. Wyliczenie najkrótszych dróg między wszystkimi parami przystanków za pomocą 

algorytmu ewaluacji i zapisanie ich w macierzy distances. Algorytm ewaluacji opisano 

osobno w podrozdziale 5.4.3. 
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3. Sprawdzenie czy zbiór jeszcze nieobsłużonych par wierzchołków NW jest pusty. Jeżeli tak 

– przejście do kroku 13. Jeżeli nie – przejście do kroku 4. 

4. Wybór kolejnej, nieobsłużonej pary wierzchołków (a,b) ze zbioru jeszcze nieobsłużonych 

par wierzchołków NW.  

5. Usunięcie pary (a,b) ze zbioru NW. 

6. Pobranie z macierzy distances najkrótszej drogi d między wierzchołkami a i b w grafie G 

multimodalnej sieci transportu zbiorowego. 

7. Sprawdzenie czy droga d spełnia ograniczenia dotyczące liczby przesiadek. Jeżeli tak – 

przejście do punktu 8. Jeżeli nie – przejście do kroku 3. 

8. Sprawdzenie czy zbiór odcinków podróży w ramach jednego środka transportu 

(unimodalnych) dla drogi d jest pusty. Jeżeli tak – przejście do kroku 3. Jeżeli nie – 

przejście do kroku 9 

9. Wybranie kolejnego odcinka podróży w ramach jednego środka transportu bp z drogi d, to 

jest szeregu kolejnych łuków w grafie G aż do napotkania krawędzi przesiadkowej lub 

końca drogi.  

10. Sprawdzenie czy na wybranym segmencie bp możliwa jest podróż w grafie G więcej niż 

jedną linią komunikacyjną lk. Jeżeli nie – przejście do kroku 11. Jeżeli tak –przejście do 

kroku 12. 

11. Dla wszystkich łuków należących do segmentu bp dodanie wartości zapotrzebowania na 

przewóz między a i b do wartości obciążenia tych łuków ruchem w linii lk. Przejście do 

kroku 9. 

12. Dla wszystkich łuków należących do segmentu bp dodanie wartości zapotrzebowania na 

przewóz między a i b podzielonej przez całkowitą liczbę linii komunikacyjnych 

obsługujących ten segment do wartości obciążenia tych łuków ruchem dla wszystkich linii 

komunikacyjnych obsługujących ten segment. Przejście do kroku 8. 

13. Sprawdzenie czy zbiór LNP linii komunikacyjnych z nieprzydzieloną jeszcze 

częstotliwością jest pusty. Jeżeli tak – koniec algorytmu. Jeżeli nie – przejście do kroku 

14. 

14. Wybranie kolejnej linii komunikacyjnej lk ze zbioru LNP linii komunikacyjnych  

z nieprzydzieloną jeszcze częstotliwością.  

15. Wyszukanie w zbiorze łuków należących do trasy linii komunikacyjnej lk łuku l  

o największym wyliczonym zapotrzebowaniu na przewóz. 
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16. Wyliczenie liczby pojazdów w ciągu godziny koniecznych do obsługi obciążenia ruchem 

pasażerskim lp łuku l za pomocą wzoru: 𝑛 = ⌈𝑙𝑝/𝑝𝑜𝑗⌉ gdzie poj to pojemność pojazdu dla 

środka transportu obsługującego ten łuk. 

17. Zapisanie dla linii lk częstotliwości równej 60/n. Przejście do kroku 13. 

 
Rysunek 5.8. Schemat blokowy algorytmu 5.3.3 ustalania częstotliwości dla linii komunikacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 5.9. Przykład wyznaczania rozłożenia ruchu dla multimodalnej trasy (a,b) wykorzystującej 

linię lk(1) oraz dowolną z dwóch dostępnych linii komunikacyjnych lk(2). 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4. Algorytm genetyczny optymalizacji zbioru tras linii komunikacyjnych 

5.4.1. Założenia algorytmu genetycznego 

Do rozwiązania głównego problemu analizowanego w niniejszej rozprawie, czyli 

optymalizacji zadanego zbioru tras linii komunikacyjnych, zdecydowano się wykorzystać 

algorytm genetyczny [92]. Jest to algorytm inspirowany zjawiskiem selekcji naturalnej 

występującym w przyrodzie, gdzie presja ewolucyjna wywierana na populację danego gatunku 

powoduje, że lepiej przystosowane osobniki mają większą szansę przeżycia i przekazania 

swoich genów potomstwu, podczas gdy losowe, drobne mutacje mogą doprowadzić do 

przełomowych zmian w funkcjonowaniu danej populacji. 

Wybór algorytmu genetycznego do optymalizacji zbioru linii komunikacyjnych  

w problemie organizacji systemu publicznego transportu zbiorowego podyktowany jest 
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korzystnymi charakterystykami tej metody dla tego typu zagadnień. W literaturze przedmiotu 

autorzy wspominają o następujących zaletach tego podejścia w problemach projektowania sieci 

transportowych: 

• wymaganie jedynie informacji o wartości oceny (przystosowaniu) rozwiązań do 

prowadzenia optymalizacji, 

• zdolność opuszczania lokalnych optimów funkcji celu, 

• dobre przystosowanie do zagadnień dyskretnych, 

• możliwość uwzględnienia specyfiki zagadnienia bezpośrednio w procesie 

optymalizacji poprzez dostosowanie poszczególnych operatorów algorytmu 

genetycznego, 

• zapewnienie spełniania ograniczeń przez rozwiązania na poziomie kodowania 

rozwiązań w chromosomach, co pozwala zmniejszyć złożoność obliczeniową 

dla niektórych problemów [36]. 

5.4.2. Komponenty algorytmu genetycznego 

Algorytm genetyczny stanowi odzwierciedlenie mechanizmu ewolucji  

w świecie biologicznym i presji wywieranej przez środowisko na populację oraz 

powodowanych przez tę presję zmian w DNA między kolejnymi generacjami. W związku  

z tym przy jego reprezentacji komputerowej definiuje się następujące kluczowe elementy: 

chromosom, populację oraz operatory mutacji selekcji i krzyżowania. 

Chromosom, który w świecie rzeczywistym jest formą organizacji materiału 

genetycznego wewnątrz komórki, w algorytmie genetycznym stanowi reprezentację danego 

rozwiązania. Wybór właściwej reprezentacji analizowanego problemu jest kluczowy dla 

prawidłowego działania algorytmu genetycznego i zapewnienia jego zbieżności.  

W problematyce optymalizacji systemów publicznego transportu zbiorowego najczęstsze 

podejście polega na zapisywaniu linii komunikacyjnych wchodzących w skład danego 

rozwiązania po kolei na chromosomie jako ciągu kolejnych wierzchołków wchodzących  

w skład tych linii, przy zachowaniu odpowiednich separatorów zapewniających zachowanie 

spójności linii po zastosowaniu operatorów mutacji i krzyżowania. Naturalną konsekwencją 

takiego założenia jest fakt, że chromosomy różnych osobników w populacji nie muszą być 

jednakowej długości, co stanowi pewne utrudnienie w implementacji komputerowej algorytmu. 

Ze sposobu zapisu linii komunikacyjnej na chromosomie wynika również wymaganie, aby dla 

dowolnych dwóch wierzchołków wchodzących w skład grafu danego środka transportu  

w systemie multimodalnym istniała nie więcej niż jedna krawędź łącząca je bezpośrednio –  
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w przeciwnym wypadku reprezentacja we wspomniany sposób nie definiuje jednoznacznie 

przebiegu trasy. Istnieje także alternatywne podejście do przedstawiania problemu 

optymalizacji zbioru linii komunikacyjnych w systemie publicznego transportu zbiorowego,  

a opiera się ono na populacji rozwiązań, gdzie każdy osobnik reprezentuje pojedynczą linię 

komunikacyjną [158]. W takim modelu teoretycznie na koniec procesu optymalizacyjnego  

w zbiorze rozwiązań pozostają najlepsze linie, jednakże taka metoda działania nie uwzględnia 

kluczowych dla systemu transportu miejskiego efektów sieciowych i tego, jak linie 

komunikacyjnie jako całość spełniają potrzeby transportowe mieszkańców. 

Jedną z największych trudności przy stosowaniu algorytmu genetycznego  

w zagadnieniach związanych z optymalizacją transportu zbiorowego jest zagadnienie ewaluacji 

rozwiązań. Wiąże się to z następującymi problemami: jak powinna wyglądać reprezentacja 

grafowa rozwiązania oraz w jaki sposób znaleźć najkrótszą trasę podróży dla każdej pary 

zapotrzebowania na przewóz w grafie uwzględniającym przebieg poszczególnych linii 

komunikacyjnych. Dla niewielkich rozmiarów grafów zagadnienie to rozwiązuje się poprzez 

powielanie wierzchołków i krawędzi linii komunikacyjnych w tych miejscach, gdzie kursuje 

więcej niż jedna z nich, a następnie dodanie krawędzi przesiadkowych pomiędzy 

wierzchołkami.  

W tak zmodyfikowanym grafie możliwe jest już wyszukiwanie najkrótszej drogi 

standardowymi algorytmami grafowymi, takimi jak algorytm Dijkstry lub Floyda-Warshalla. 

W przypadku dużych problemów metoda ta nie sprawdza się, ponieważ złożoność algorytmów 

wyszukujących najkrótsze ścieżki jest wielomianowo zależna od liczby wierzchołków  

(i czasem krawędzi). Przykładowo, zwiększenie grafu 3-krotnie powoduje ok. 9-krotny wzrost 

czasu znajdowania wszystkich ścieżek w grafie algorytmem Floyda-Warshalla.  

Grafy reprezentujące rzeczywistą sieć transportową dużych miast zawierają tysiące 

wierzchołków- w analizowanym przez autora grafie dla Warszawy jeden przebieg tego 

algorytmu wymagał ok. 5 minut obliczeń. W przypadku odpowiedniego wzrostu rozmiaru grafu 

w celu uwzględnienia równoległego kursowania większej liczby linii komunikacyjnych 

obliczenie ewaluacji jednej generacji algorytmu genetycznego mogłaby zająć nawet ponad 

godzinę, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie obliczeń trwających więcej niż kilkadziesiąt 

iteracji. 

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu w dysertacji opracowano algorytm ewaluacji 

rozwiązań oparty jedynie o wykorzystanie tras linii komunikacyjnych zapisanych w formie 

tablic liczb całkowitych (typu integer), a pomijający struktury grafowe. Algorytm ten opiera 

się na zastosowaniu operatora Array.Intersect (przecięcie) dla tego typu tablic, co pozwala na 
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bardzo szybką ewaluację nawet dużych, rzeczywistych problemów. Dokładny opis algorytmu 

znajduje się w punkcie 5.4.4. 

5.4.3. Operatory algorytmu genetycznego 
Operator mutacji służy w algorytmie genetycznym do imitowania rzeczywistego 

zjawiska mutacji zachodzącego w organizmach żywych, który polega na powstawaniu 

losowych zmian w materiale genetycznym. Zmiany te wynikają zarówno z czynników 

zewnętrznych (promieniowanie słoneczne lub jonizujące) jak i wewnętrznych (błędy  

w replikacji). Mutacje zazwyczaj pozostają bez wpływu na fenotyp, a w przypadku, gdy 

powodują realną zmianę, jest to zazwyczaj zmiana negatywna. Niektóre z nich są jednak 

pozytywne i zwiększają przystosowanie ewolucyjne osobnika, prowadząc do polepszenia 

dostępnej puli genetycznej. Ich rola w algorytmie genetycznym jest absolutnie kluczowa, 

ponieważ pozwala na opuszczanie tak zwanych pułapek ewolucyjnych, które  

z matematycznego punktu widzenia oznaczają lokalne optima, na których zarówno klasyczne 

algorytmy optymalizacyjne, jak i algorytm genetyczny pozbawiony mutacji utykałyby. 

Właściwy dobór parametru prawdopodobieństwa mutacji ma decydujące znaczenie dla 

właściwego działania algorytmu genetycznego, w związku z czym przy jego zastosowaniu 

konieczne jest zastosowanie strojenia, które pozwala wychwycić prawidłową wartość tego 

parametru. Istnieją różne podejścia w literaturze do implementacji operatora mutacji  

w algorytmie genetycznym. Często spotykana wersja polega na wybraniu losowego 

wierzchołka w losowo wybranej trasie, a następnie jego losowej zamianie na inny, położony 

niedaleko w grafie sieci transportowej wierzchołek. 

Selekcja wzorowana jest on na rzeczywistym mechanizmie, gdzie najlepiej 

przystosowane osobniki w danej populacji mają największą szansę przekazania swojego 

materiału genetycznego następnym pokoleniom. W algorytmie genetycznym operator ten 

funkcjonuje w taki sposób, że na podstawie dokonywanej w każdym pokoleniu ewaluacji 

przystosowania ewolucyjnego osobników w populacji, każdemu z nich nadawane jest 

powiązane z tą oceną prawdopodobieństwo reprodukcji. Często stosowanym mechanizmem 

jest tu zasada ruletki, według której prawdopodobieństwo wybrania danego osobnika do 

przekazania materiału genetycznego dalej jest wprost proporcjonalne do jego przystosowania. 

Innym sposobem wyboru osobników do reprodukcji jest selekcja turniejowa, gdzie losowo 

wybrane rozwiązania konkurują między sobą w grupach z określonym prawdopodobieństwem 

wyboru najlepiej przystosowanego rozwiązania a zwycięzca każdego turnieju przechodzi do 

następnego pokolenia. Niezależnie od metody wyboru osobników do reprodukcji, ostatecznym 
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wynikiem tego operatora jest nowa generacja (iteracja), w której znajdują się wybrane  

i skopiowane (w celu osiągnięcia właściwej liczności) osobniki z poprzedniego pokolenia.  

W ten sposób operator selekcji zapewnia to, iż algorytm zbiega do najlepszych cech dostępnych 

w populacji, ale nie wyklucza to pojawienia się w populacji końcowej materiału genetycznego 

z osobników gorzej przystosowanych, które również mogą zawierać interesujące cechy.  

Z punktu widzenia zagadnienia, analizowanego w niniejszej dysertacji oznacza to, że 

konkretny, wyjątkowo korzystny z punktu widzenia systemu przebieg trasy linii 

komunikacyjnej może znaleźć się w rozwiązaniu końcowym, mimo że stanowił część 

chromosomu osobnika o niskim ogólnym wskaźniku przystosowania. W niektórych 

implementacjach algorytmu genetycznego korzysta się także z elityzmu (sukcesja elitarna), 

który polega na automatycznym kopiowaniu do następnej generacji ściśle określonej liczby 

najlepiej przystosowanych osobników z poprzedniej iteracji. Rozwiązanie to pozwala na 

zachowanie dobrych rozwiązań w populacji i jest szczególnie przydatne, gdy zastosowany 

wysoki współczynnik mutacji może spowodować opuszczenie przez algorytm dobrej części 

przestrzeni rozwiązań. Elityzm pozwala także szczególnie dobrym fragmentom chromosomu 

na wpływanie na ewolucję rozwiązania przez wiele kolejnych generacji. 

Operator krzyżowania stanowi odzwierciedlenie reprodukcji zachodzącej w ramach 

rzeczywistej ewolucji gatunków. W świecie biologii polega on na wymieszaniu w pewien 

konkretny sposób materiałów genetycznych pochodzących od obu rodziców. Zdecydowana 

większość zastosowań algorytmu genetycznego w literaturze wykorzystuje analogiczny model 

reprodukcji dwóch osobników z obecnej generacji (rodziców), ale możliwe jest zdefiniowanie 

operatora krzyżowania dla dowolnej liczby rodziców.  

Istnieje kilka różnych podejść do zastosowania tego operatora w algorytmie 

genetycznym, a wybór właściwego zależy między innymi od sposobu zdefiniowania 

chromosomu. W przypadku chromosomów zawierających linie komunikacyjne jedno  

z podejść do krzyżowania opiera się na losowym wyborze poszczególnych linii z materiału 

genetycznego obu rodziców. Inne rozwiązanie polega na znajdowaniu punktów przecięć 

w grafie linii komunikacyjnych należących do krzyżowanych chromosomów, a następnie 

zamienianie odcinków linii między jednym chromosomem a drugim, w wyniku czego powstają 

dwa chromosomy potomków różniące się od siebie i rodziców w istotny sposób. 

Schemat blokowy algorytmu genetycznego optymalizacji zadanego zbioru linii 

komunikacyjnych znajduje się na rys. 5.10. W celu implementacji algorytmu genetycznego 

należy wprowadzić następujące dane wejściowe: 

- Graf sieci publicznego transportu zbiorowego. 
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- Parametry środków transportu w analizowanym systemie. 

- Zbiór węzłów multimodalnych. 

- Macierz zapotrzebowania na przewóz (więźba ruchu). 

- Zbiór tras początkowych linii komunikacyjnych z algorytmu 5.3. Trasy te tworzą 

populację początkową dla algorytmu genetycznego. 

Ograniczenia uwzględnione w algorytmie: 

- Nieprzekroczenie przepustowości krawędzi. 

- Nieprzekroczenie maksymalnej długości linii. 

- Nieprzekroczenie maksymalnej liczby generacji algorytmu genetycznego. 

Kryterium optymalizacyjnym jest minimalizacja całkowitego czasu podróży pasażerów  

z uwzględnieniem kary za nieobsłużone relacje. 

Kroki algorytmu przedstawiono jako: 

1. Wczytanie parametrów algorytmu genetycznego: wielkości populacji populationSize, 

wielkości populacji elitarnej eliteSize, prawdopodobieństwa krzyżowania 

crossoverProbability, prawdopodobieństwa mutacji mutationProbability, 

prawdopodobieństwa selekcji turniejowej tournamentSelectionProbability, rozmiaru 

turnieju tournamentSize, maksymalnej liczby generacji maxGenerationsNumber. 

2. Utworzenie populacji początkowej algorytmu genetycznego dla zadanych parametrów 

algorytmu na podstawie zbioru tras początkowych linii komunikacyjnych. 

3. Sprawdzenie czy warunek zatrzymania algorytmu został osiągnięty. Jeżeli tak – przejście 

do kroku 9. Jeżeli nie – przejście do kroku 4. 

4. Ewaluacja osobników w obecnej populacji. Algorytm ewaluacji opartej o wyszukiwanie 

najkrótszych ścieżek przejazdu dla wszystkich par zapotrzebowania na przewóz został 

opisany osobno w punkcie 5.4.4. Dla każdego osobnika z populacji zostaje przypisana 

wartość liczbowa oceny jego przystosowania. 

5. Selekcja elitarna – wybór eliteSize najlepszych osobników i skopiowanie ich do następnej 

generacji w niezmienionej postaci. 

6. Selekcja populationSize-eliteSize osobników do procesu reprodukcji na podstawie 

ewaluacji z punktu 4. Selekcja jest dokonywana na podstawie metody turniejowej, zgodnie 

z parametrami rozmiaru turnieju. Selekcja turniejowa została opisana szczegółowo w 

punkcie 5.4.4. 

7. Krzyżowanie chromosomów osobników wybranych do reprodukcji. Krzyżowanie 

wykonywane jest poprzez rozcięcie dwóch chromosomów w losowo wybranym miejscu, 
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a następnie zamianę końcówek między chromosomami. Algorytm krzyżowania został 

opisany szczegółowo w punkcie 5.4.4. 

8. Zastosowanie operatora mutacji zgodnie z prawdopodobieństwem wynikającym  

z parametrów wgranych w kroku 1. Algorytm mutacji został opisany szczegółowo  

w punkcie 5.4.4. Przejście do kroku 3. 

9. Zapis uzyskanego w wyniku optymalizacji rozwiązania – najlepszego osobnika  

z populacji, która pozostała na koniec algorytmu. 

10. Przeprowadzenie procedury rozłożenia ruchu na sieci transportowej przy organizacji 

systemu publicznego transportu zbiorowego wynikającej z uzyskanego w wyniku 

optymalizacji rozwiązania. 

11. Ustalenie częstotliwości kursowania wszystkich linii komunikacyjnych dla wszystkich 

środków transportu w multimodalnej sieci transportowej na podstawie rozłożenia ruchu 

pasażerskiego z punktu 9 oraz parametrów grafu i środków transportu. Procedura ustalenia 

częstotliwości kursowania została opisana wcześniej w punkcie 5.3.3. 

 
Rysunek 5.10. Schemat algorytmu genetycznego optymalizacji zadanego zbioru linii komunikacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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5.4.4. Algorytmy cząstkowe algorytmu genetycznego  

W celu implementacji algorytmu genetycznego należy opracować: 

- algorytm ewaluacji rozwiązania, 

- algorytm selekcji turniejowej, 

- algorytm krzyżowania, 

- algorytm mutacji. 

Dane wejściowe niezbędne do implementacji algorytmu ewaluacji rozwiązania to 

osobnik (chromosom) oraz macierz zapotrzebowania na podróż (więźba ruchu). Schemat 

blokowy algorytmu ewaluacji został przedstawiony na rys. 5.11. Kroki algorytmu to: 

1. Ustawienie wartości zmiennych: 

oceny rozwiązania EVAL=0, kary za przesiadkę transferPenalty, kary za nieobsłużenie 

pary wierzchołków unservedPenalty, 

logicznych:DirectRouteExists=false, OneTransferRouteExists=false, 

TwoTransferRouteExist=false.  

2. Uporządkowanie zbioru jeszcze nieobsłużonych par wierzchołków NW według 

zapotrzebowania na przewóz między wierzchołkami, malejąco. 

3. Sprawdzenie czy zbiór jeszcze nieobsłużonych par wierzchołków NW jest pusty. Jeżeli tak 

– koniec algorytmu. Jeżeli nie – przejście do kroku 4. 

4. Wybór kolejnej, nieobsłużonej pary wierzchołków (a,b) ze zbioru jeszcze nieobsłużonych 

par wierzchołków NW. Zapotrzebowanie na przewóz dla tej pary wierzchołków oznaczono 

zmienną demand. 

5. Ustawienie wartości minimalnego czasu przejazdu między wierzchołkami a i b TIMEab=¥. 

6. Sprawdzenie czy zbiór jeszcze niesprawdzonych linii komunikacyjnych dla obsługi 

wierzchołków a i b jest pusty. Jeżeli tak – przejście do kroku 14. Jeżeli nie – przejście do 

kroku 7. 

7. Wybór kolejnej linii komunikacyjnej lk ze zbioru niesprawdzonych linii komunikacyjnych. 

8. Sprawdzenie czy linia lk zawiera wierzchołki a i b. Jeżeli tak – przejście do kroku 9. Jeżeli 

nie – przejście do kroku 11. 

9. Ustawienie wartości zmiennej logicznej DirectRouteExists na true.  

10. Jeżeli czas przejazdu linią lk od wierzchołka a do wierzchołka b timeab jest mniejszy niż 

TIMEab to ustawienie TIMEab= timeab. Przejście do kroku 6. 

11. Jeżeli linia zawiera wierzchołek a – dodanie jej do zbioru ContainsFrom. Przejście do 

kroku 6. 
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12. Jeżeli linia zawiera wierzchołek b – dodanie jej do zbioru ContainsTo. Przejście do kroku 

6. 

13. Jeżeli linia nie zawiera ani wierzchołka a, ani wierzchołka b – dodanie jej do zbioru 

potentialThirdLines. Przejście do kroku 6. 

14. Sprawdzenie wartości zmiennej logicznej DirectRouteExists. Jeżeli 

DirectRouteExists=true– dodanie iloczynu TIMEab*demand do EVAL i przejście do kroku 

3. Jeżeli DirectRouteExists=false – przejście do kroku 15. 

15. Sprawdzenie czy zbiór ContainsFrom jest pusty. Jeżeli tak– przejście do kroku 23. Jeżeli 

nie– przejście do kroku 16. 

16. Wybór kolejnej linii komunikacyjnej cf ze zbioru ContainsFrom i usunięcie jej z tego 

zbioru. 

17. Sprawdzenie czy wszystkie linie komunikacyjne ze zbioru ContainsTo zostały sprawdzone 

dla linii cf. Jeżeli tak– przejście do kroku 15. Jeżeli nie– przejście do kroku 18. 

18. Wybór kolejnej niesprawdzonej jeszcze linii komunikacyjnej ct ze zbioru ContainsTo. 

19. Sprawdzenie czy przecięcie linii komunikacyjnych cf i ct oznaczone Pcfct jest zbiorem 

pustym. Jeżeli tak– przejście do kroku 15. Jeżeli nie– przejście do kroku 20. 

20. Ustawienie wartości zmiennej logicznej OneTransferRouteExists=true. 

21. Wybranie pierwszego wierzchołka transfer ze zbioru Pcfct. 

22. Jeżeli suma czasu przejazdu linią cf od wierzchołka a do wierzchołka transfer timeat i czasu 

przejazdu linią ct od wierzchołka transfer do wierzchołka b timetb jest mniejsza niż TIMEab 

to ustawienie TIMEab= timeat+ timetb. Przejście do kroku 17. 

23. Sprawdzenie wartości zmiennej logicznej OneTransferRouteExists. Jeżeli 

OneTransferRouteExists=true – dodanie sumy TIMEab*demand+transferPenalty do 

EVAL i przejście do kroku 3. Jeżeli OneTransferRouteExists=false – przejście do kroku 

24. 

24. Sprawdzenie czy zbiór PotentialThirdLines jest pusty. Jeżeli tak– przejście do kroku 36. 

Jeżeli nie– przejście do kroku 25. 

25. Wybór kolejnej linii pt ze zbioru PotentialThirdLines i usunięcie jej z tego zbioru. 

26. Sprawdzenie czy wszystkie linie komunikacyjne ze zbioru ContainsFrom zostały 

sprawdzone dla linii pt. Jeżeli tak– przejście do kroku 24. Jeżeli nie– przejście do kroku 

27. 

27. Wybór kolejnej niesprawdzonej jeszcze linii komunikacyjnej cf ze zbioru ContainsFrom. 

28. Sprawdzenie czy przecięcie linii komunikacyjnych cf i pt oznaczone Pcfpt jest zbiorem 

pustym. Jeżeli tak– przejście do kroku 24. Jeżeli nie– przejście do kroku 29. 
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29. Wybranie pierwszego wierzchołka firstTransfer ze zbioru Pcfpt. 

30. Sprawdzenie czy wszystkie linie komunikacyjne ze zbioru ContainsTo zostały sprawdzone 

dla linii pt i cf. Jeżeli tak– przejście do kroku 24. Jeżeli nie– przejście do kroku 31. 

31. Wybór kolejnej niesprawdzonej jeszcze linii komunikacyjnej ct ze zbioru ContainsTo. 

32. Sprawdzenie czy przecięcie linii komunikacyjnych pt i ct oznaczone Pptct jest zbiorem 

pustym. Jeżeli tak– przejście do kroku 30. Jeżeli nie– przejście do kroku 33. 

33. Wybranie pierwszego wierzchołka secondTransfer ze zbioru Pptct. 

34. Ustawienie wartości zmiennej logicznej TwoTransfersRouteExists=true. 

35. Jeżeli suma czasu przejazdu linią cf od wierzchołka a do wierzchołka firstTransfer timeat1, 

czasu przejazdu linią pt od wierzchołka firstTransfer do secondTransfer timet1t2 i czasu 

przejazdu linią ct od wierzchołka secondTransfer do wierzchołka b timet2b jest mniejsza 

niż TIMEab to ustawienie TIMEab= timeat1+ timet1t2 + timet2b. Przejście do kroku 30. 

36. Sprawdzenie wartości zmiennej logicznej TwoTransferRouteExists. Jeżeli 

TwoTransferRouteExists=true – dodanie sumy TIMEab*demand+2*transferPenalty do 

EVAL i przejście do kroku 3. Jeżeli TwoTransferRouteExists=false – dodanie 

unservedPenalty do EVAL i przejście do kroku 3. 

 

Implementacja algorytmu selekcji turniejowej wymaga wprowadzenia następujących 

danych wejściowych:  

- Populacja algorytmu genetycznego (chromosomy) wraz z oceną ich przystosowania. 

- Parametry selekcji turniejowej: rozmiar turnieju tournamentSize, prawdopodobieństwo 

wyboru zwycięzcy turnieju tournamentSelectionProbability oraz liczba osobników do 

wybrania selectionSize. 

Kroki algorytmu: 

1. Sprawdzenie czy rozmiar zbioru wybranych osobników jest równy selectionSize. Jeżeli tak 

– koniec algorytmu. Jeżeli nie– przejście do kroku 2. 

2. Losowe wybranie liczby tournamentSize osobników z populacji. 

3. Uporządkowanie wybranych osobników według ich funkcji przystosowania. 

4. Wybranie zwycięzcy turnieju (najlepiej przystosowanego osobnika)  

z prawdopodobieństwem tournamentSelectionProbability. W przypadku nie wybrania – 

wybór następnego w kolejności osobnika z prawdopodobieństwem równym  

1- tournamentSelectionProbability i analogicznie aż do wyczerpania listy uczestników 

turnieju. Przejście do kroku 1. 
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Rysunek 5.11. Schemat algorytmu ewaluacji rozwiązania w algorytmie genetycznym. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Implementacja algorytmu krzyżowania wymaga wprowadzenia następujących 

danych wejściowych: 

- Populacja osobników wybranych do krzyżowania w algorytmie genetycznym 

(chromosomy). 

- Prawdopodobieństwo krzyżowania crossoverProbability. 

- Długość chromosomu chromosomeLength. 

Kroki algorytmu: 

1. Sprawdzenie czy zbiór osobników wybranych do krzyżowania z poprzedniej generacji jest 

pusty. Jeżeli tak – koniec algorytmu. Jeżeli nie – przejście do kroku 2. 

2. Wybór dwóch losowych osobników P1 i P2 ze zbioru osobników wybranych do 

krzyżowania i usunięcie ich z tego zbioru. 

3. Wylosowanie liczby rzeczywistej r z przedziału <0,1>. 

4. Sprawdzenie czy r<crossoverProbability. Jeżeli nie – dodanie P1 i P2 do zbioru osobników 

po krzyżowaniu i przejście do kroku 1. Jeżeli tak – przejście do kroku 5. 

5. Wylosowanie liczby całkowitej c z przedziału <0, chromosomeLength>. 

6. Utworzenie nowych osobników PN1 i PN2 poprzez zamianę genów między osobnikami P1 

i P2 od indeksu c. 

7. Dodanie osobników PN1 i PN2 do zbioru osobników po krzyżowaniu i przejście do kroku 

1.  

Implementacja algorytmu mutacji wymaga wprowadzenia następujących danych 

wejściowych: 

- Populacja osobników wybranych do mutacji w algorytmie genetycznym (chromosomy). 

- Prawdopodobieństwo mutacji genu mutationProbability. 

- Prawdopodobieństwo mutacji typu DELETE deleteMutationProbability. 

- Indeks niezmiennych tras (niepodlegających mutacji) blockedIndex. 

- Maksymalna liczba wierzchołków do usunięcia lub dodania maxVertices. 

Kroki algorytmu: 

1. Sprawdzenie czy zbiór osobników wybranych do mutacji w algorytmie genetycznym jest 

pusty. Jeżeli tak – koniec algorytmu. Jeżeli nie – przejście do kroku 2. 

2. Wybranie kolejnego osobnika P ze zbioru osobników wybranych do mutacji. 

3. Sprawdzenie czy wszystkie geny osobnika P zostały poddane operatorowi mutacji. Jeżeli 

tak – przejście do kroku 1. Jeżeli nie – przejście do kroku 4. 

4. Wybranie kolejnego genu g z chromosomu osobnika P. 
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5. Wylosowanie liczby rzeczywistej r z przedziału <0,1>. 

6. Sprawdzenie czy r<mutationProbability. Jeżeli tak – przejście do kroku 7. Jeżeli nie – 

przejście do kroku 3. 

7. Wylosowanie liczby rzeczywistej c z przedziału <1,maxDelete>. 

8. Wylosowanie liczby rzeczywistej r2 z przedziału <0,1>. 

9. Sprawdzenie czy r2<deleteMutationProbability. Jeżeli tak– przejście do kroku 10. Jeżeli 

nie– przejście do kroku 13. 

10. Sprawdzenie czy z genu G możliwe jest usunięcie c wierzchołków bez naruszania 

ograniczeń dotyczących minimalnej długości linii komunikacyjnej. Jeżeli tak– przejście do 

kroku 11. Jeżeli nie – zmniejszenie liczby c do maksymalnej liczby możliwych 

wierzchołków do usunięcia i przejście do kroku 11. 

11. Sprawdzenie czy c>0. Jeżeli tak – przejście do kroku 12. Jeżeli nie – przejście do kroku 3. 

12. Usunięcie z genu G c końcowych wierzchołków. Przejście do kroku 3. 

13. Sprawdzenie, czy możliwe jest dodanie c wierzchołków do genu G bez naruszenia 

ograniczeń dotyczących maksymalnej długości linii komunikacyjnej. Jeżeli tak – przejście 

do kroku 14. Jeżeli nie – zmniejszenie liczby c do maksymalnej liczby możliwych 

wierzchołków do dodania i przejście do kroku 14. 

14. Sprawdzenie czy c>0. Jeżeli tak – przejście do kroku 15. Jeżeli nie – przejście do kroku 3. 

15. Dodanie do genu G c końcowych wierzchołków. Przejście do kroku 3. 
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6. IMPLEMENTACJA KOMPUTEROWA 
ALGORYTMU 
6.1. Ogólne charakterystyki aplikacji GS 

W celu zbadania prawidłowości opracowanego w ramach niniejszej dysertacji modelu 

decyzyjnego oraz algorytmu metody organizacji systemu publicznego transportu zbiorowego  

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych opracowana została autorska 

aplikacja komputerowa GS (Genetic Solver). 

Aplikacja GS została napisana w języku C# z wykorzystaniem zintegrowanego 

środowiska programistycznego (IDE) Microsoft Visual. Jest to język obiektowy wysokiego 

poziomu, stanowiący ewolucję języków C i C++. Wybór tego języka związany był zarówno  

z doświadczeniem autora aplikacji w językach obiektowych, jak i dużą wszechstronnością 

rozwiązań opartych na C#. 

Zadaniem aplikacji GS jest wsparcie w procesie projektowania i zarządzania 

multimodalnym systemem publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji miejskiej. 

Ponieważ celem programu było także wykazanie skuteczności proponowanych przez autora 

dysertacji rozwiązań, wbudowane weń funkcjonalności pozwalają na optymalizację układu linii 

komunikacyjnych zarówno dla rzeczywistych systemów transportowych, jak i dla systemów 

sztucznych, zbudowanych dla celów porównania wydajności (benchmarking) między różnymi 

metodami optymalizacji. Do takich systemów zaliczyć można sieć Mandla, a także 

przykładowe problemy proponowane przez Fana i Mumforda [66].  

Aby przygotować aplikację do optymalizacji wybranego, rzeczywistego, 

multimodalnego systemu publicznego transportu miejskiego, wykonywany jest załadunek 

danych w formacie GTFS. W zależności od analizowanej sieci konieczne może być także 

podanie określonych parametrów, dotyczących między innymi liczby i rodzajów środków 

transportu obsługujących dany system, a także wgranie dodatkowych plików zawierających 

dane dotyczące multimodalnych węzłów przesiadkowych i zapotrzebowania na podróż (więźby 

ruchu). 

Program GS umożliwia więc wykonanie następujących zadań: 

• wgranie danych w formacie GTFS, 

• stworzenie struktury multimodalnej sieci publicznego transportu zbiorowego na 

podstawie danych z GTFS, 
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• wgranie danych o charakterystyce środków transportu wchodzących w skład 

danej multimodalnej sieci transportowej w tym ich zmienności, pojemności 

pojazdów i maksymalnej częstotliwości kursowania, 

• wykrywanie potencjalnych multimodalnych węzłów przesiadkowych, 

• wgranie danych o multimodalnych węzłach przesiadkowych, 

• parametryzacja grafu multimodalnej sieci transportowej, 

• wgranie danych dotyczących zapotrzebowania na przewóz pomiędzy 

wierzchołkami w załadowanym grafie, 

• wgranie danych dotyczących zapotrzebowania na przewóz między centroidami, 

• wgranie danych dotyczących powiązania centroidów z przystankami, 

• wygenerowanie początkowego zbioru linii komunikacyjnych na potrzeby 

inicjalizacji algorytmu genetycznego, 

• wgranie początkowego zbioru linii komunikacyjnych na potrzeby inicjalizacji 

algorytmu genetycznego, 

• wykrycie na podstawie wczytanych danych w formacie GTFS początkowego 

zbioru linii komunikacyjnych na potrzeby inicjalizacji algorytmu genetycznego,  

• wybór parametrów algorytmu genetycznego, w tym wielkości populacji, 

wielkości populacji elitarnej, liczby generacji, prawdopodobieństwa mutacji, 

prawdopodobieństwa krzyżowania, 

• przeprowadzenie optymalizacji elitarnym algorytmem genetycznym, 

• ewaluacja istniejącego rozwiązania, 

• eksport uzyskanych wyników do plików .csv na potrzeby wizualizacji  

w programie QGIS. 

6.2. Algorytm działania aplikacji 

Sposób działania aplikacji GS bezpośrednio wynika z zaproponowanego w rozdziale 

piątym algorytmu metody procedury organizacji multimodalnego systemu publicznego 

transportu zbiorowego i powiela wynikające z niego metody. Działanie aplikacji podzielone 

jest więc na następujące etapy: 

• etap 1: wczytanie i czyszczenie danych początkowych z pliku GTFS oraz 

utworzenie grafu multimodalnej sieci publicznego transportu zbiorowego, 
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• etap 2: wczytanie danych dotyczących zapotrzebowania na przewóz,  

w przypadku danych dla centroidów rozłożenie zapotrzebowania grawitacyjnie 

na powiązane przystanki, 

• etap 3: wygenerowanie lub wczytanie początkowego zbioru linii 

komunikacyjnych na potrzeby inicjalizacji algorytmu genetycznego, 

• etap 4: parametryzacja i uruchomienie w pętli algorytmu genetycznego oraz 

eksport wyników obliczeń do plików zewnętrznych. 

Aplikacja GS została napisana zgodnie z paradygmatem programowania obiektowego, 

gdzie każdy element procesu przetwarzania danych jest wykonywany przez odpowiednio 

zdefiniowane obiekty. Funkcjonalnie aplikacja podzielona jest na cztery główne moduły: 

wejściowy, inicjalizujący, obliczeniowy oraz wyjściowy.  

6.3. Moduły aplikacji 

6.3.1. Moduł wejściowy 
Zadaniem modułu wejściowego jest pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do 

przeprowadzenia obliczeń w ramach implementacji procedury metody organizacji 

multimodalnego systemu publicznego transportu zbiorowego. W celu wykonania załadunku 

danych aplikacja korzysta z podanej lokalizacji folderu zawierającego dane wejściowe  

w formacie GTFS oraz ewentualne dodatkowe dane konieczne do wyznaczenia 

zapotrzebowania na podróż pomiędzy wszystkimi przystankami (np. centroidy).  

Za proces ładowania danych z pliku GTFS odpowiada klasa GTFSReader i jej metoda 

Read(). Aplikacja wykonuje załadunek danych i wyświetla komunikat o wykrytych 

ewentualnych błędach w ładowaniu. W przypadku poprawnego wgrania pliku GTFS aplikacja 

przechodzi do modułu inicjalizacyjnego informując o tym użytkownika. Na rys. 6.1 

przedstawiono załadunek danych w aplikacji Genetic Solver. 

Dane wprowadzane do aplikacji na potrzeby wykonania optymalizacji multimodalnego 

systemu publicznego transportu miejskiego obejmują: 

• graf sieci publicznego transportu zbiorowego składający się z punktów obsługi 

pasażerów (przystanków itp.) oraz połączeń między nimi (ulic, torowisk itp.), 

• (opcjonalnie) aktualny zbiór linii komunikacyjnych dla zadanego grafu – dla 

celów porównawczych i do ewentualnej optymalizacji, 

• charakterystyki elementów struktury sieci w tym odległości między 

przystankami, czasy przejazdu, przepustowości łuków oraz charakterystyki 

multimodalnych węzłów przesiadkowych, 
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• macierz zapotrzebowania na przewóz zdefiniowana dla wszystkich par 

przystanków w danej sieci, 

• parametry poszczególnych środków transportu w tym ich hierarchia, zmienność 

oraz pojemność obsługujących je pojazdów. 

 
Rysunek 6.1. Załadunek danych w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne 

6.3.2. Moduł inicjalizacyjny 

Zadaniem modułu inicjalizacyjnego jest przygotowanie kompletnego zestawu danych  

i struktur wewnętrznych aplikacji na potrzeby modułu obliczeniowego. W ramach modułu 

inicjalizacyjnego tworzony jest graf zawarty w klasie PTGraph, na którą składają się 

wierzchołki opisane klasą PTVertex oraz krawędzie opisane klasą PTEdge<PTVertex>. Za 

powyższe zadania odpowiedzialna jest klasa GTFSGraphLoader i jej metoda 

LoadGraphFromGTFS().  

Należy nadmienić, że w niniejszej dysertacji autor posługiwał się biblioteką stworzoną 

na potrzeby programowania zagadnień grafowych w C# pod nazwą Quikgraph, a wspomniane 

klasy stanowią rozszerzenie obiektów tej biblioteki. Z uwagi na specyfikę zastosowanej 

biblioteki, aplikacja GS wykorzystuje grafy skierowane (zaimplementowane w bibliotece 

algorytmy, w tym w szczególności wyszukiwanie najkrótszych ścieżek Floyda-Warshalla 

zostały przygotowane do obsługi jedynie grafów skierowanych), jednakże dla każdej krawędzi 
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zapewniona jest symetryczna do niej krawędź w drugą stronę, w związku z czym nie wpływa 

to na wyniki obliczeń.  

W przypadku danych dotyczących rzeczywistych problemów ładowanych do programu 

z wykorzystaniem formatu GTFS oraz informacji o zapotrzebowaniu na przewóz aplikacja GS 

wykonuje szereg zadań, z których najważniejszym jest wykorzystanie danych z pliku GTFS do 

wygenerowania grafu multimodalnej sieci publicznego transportu zbiorowego. W celu 

utworzenia wierzchołków grafu aplikacja posługuje się plikiem stops.txt należącym do 

wymaganej części danych w formacie GTFS i zawierającym informacje  

o numerach przystanków, ich nazwie oraz dokładnych współrzędnych geograficznych.  

Wygenerowanie łuków jest zagadnieniem bardziej złożonym, gdyż nie są one explicite 

ujawnione w formacie GTFS. Proces utworzenia łuków wykorzystuje dane o przebiegu linii 

komunikacyjnych. W formacie GTFS linie są przedstawione za pomocą pliku routes.txt, 

jednakże plik ten zawiera jedynie informację o przystankach krańcowych i numerze linii. Dane 

o przebiegu linii komunikacyjnych znajdują się w pliku stop_times.txt, który stanowi 

największą objętościowo część danych w formacie GTFS i zawiera szczegółowe informacje  

o wszystkich podróżach (ang. trips) wykonywanych przez pojazdy komunikacji miejskiej  

w danym systemie.  

Podróż, w tym kontekście, jest definiowana jako pojedynczy przejazd pojazdu 

komunikacji miejskiej przez dokładnie określone przystanki w ramach linii komunikacyjnej  

o konkretnym numerze. W polskiej nomenklaturze transportu publicznego taka podróż nosi 

nazwę półkursu. Półkursy te są w formacie GTFS opisane poprzez listę kolejnych przystanków 

obsługiwanych przez linie komunikacyjną, wraz z godziną przyjazdu i odjazdu dla każdego 

przystanku. Mechanizm ładowania łuków działa wiec następująco, dla wszystkich linii 

komunikacyjnych i podróży wczytanych w ramach ładowania danych GTFS: 

1. wczytanie kolejnej linii komunikacyjnej, 

2. wczytanie kolejnej podróży w ramach danej linii komunikacyjnej, 

3. dla każdej podróży: wczytanie kolejnych przystanków, 

4. jeżeli dla danej pary przystanków nie występuje w grafie sieci transportowej łuk– 

dodanie go do grafu, 

Dla każdego łuku, przy dodawaniu go do grafu ustawiana jest także wartość czasu 

przejazdu danym łukiem wynikająca z różnicy między czasem odjazdu z pierwszego jego 

wierzchołka a czasem przyjazdu do drugiego jego wierzchołka. Należy zauważyć, że czas ten 

może się różnić dla tego samego łuku w różnych porach dnia. W ramach niniejszej dysertacji 

przyjęta zostaje pierwsza wartość znajdująca się na danym łuku w czasie ładowania. 
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Dodatkowo, z uwagi na niewielkie odległości występujące między niektórymi przystankami  

w formacie GTFS zdarza się, że czas przejazdu danym łukiem wynosi 0. Nie narusza to 

warunków działania algorytmu Floyda-Warshalla, który wymaga, aby analizowany graf nie 

posiadał cykli ujemnych. 

Aplikacja generuje graf w sposób zależny od rodzaju środka transportu, dla którego 

dane są w danej chwili wgrywane. Wynika to ze wspomnianej w rozdziale czwartym istotnej 

różnicy między środkami transportu poruszającymi się po specjalnie przeznaczonej do tego 

infrastrukturze (ang. fixed guideway transit – zazwyczaj dotyczy to transportu szynowego, ale 

istnieją też systemy autobusowe o wydzielonej fizycznie infrastrukturze), a tymi, które takiej 

specjalnej infrastruktury nie wymagają. Różnica ta dotyczy sposobu zamodelowania w grafie 

miejsca, przez który przebiega więcej niż jeden korytarz transportowy, czyli wierzchołek 

posiada stopień większy od 2. W przypadku autobusów w tego typu węzłach zazwyczaj istnieje 

możliwość przejazdu w dowolnej relacji i tak też interpretuje to aplikacja GS, natomiast dla 

transportu szynowego, przy wczytywaniu danych GTFS, program GS zakłada, że w węzłach 

dostępne są jedynie te relacje, dla których zdefiniowane zostały trasy linii komunikacyjnych. 

Kwestia macierzy zapotrzebowania na przewóz dla problemów rzeczywistych jest  

w aplikacji obsłużona na dwa różne sposoby. Ponieważ według modelu przedstawionego  

w rozdziale piątym do obliczeń konieczne są informacje o popycie na przewóz pomiędzy 

wszystkimi parami wierzchołków w grafie multimodalnej sieci transportowej, to użytkownik 

może albo załadować do programu bezpośrednio plik z więźbą podróży, albo dokonać wyliczeń 

więźby dla wierzchołków za pomocą aplikacji. W tym drugim przypadku konieczne jest 

załadowanie pliku z danymi o zapotrzebowaniu na przewóz między centroidami oraz 

dodatkowego pliku zawierającego dane o połączeniach między centroidami i przystankami. To 

pozwala aplikacji GS na wykonanie obliczeń przekształcających zapotrzebowanie na przewóz 

między centroidami na więźbę ruchu dla przystanków wszystkich środków transportu w grafie 

multimodalnej sieci transportowej. Po wykonaniu tych działań możliwe jest przejście aplikacji 

GS do modułu obliczeniowego. 

Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w rozdziale piątym, w ramach inicjalizacji 

algorytmu konieczne jest także zdefiniowanie potencjalnych multimodalnych węzłów 

przesiadkowych. Za ich reprezentację w programie GS odpowiada klasa MultimodalHub, 

natomiast ich załadunek wykorzystuje albo przygotowany osobno plik z listą potencjalnych 

węzłów multimodalnych, albo wykrywanie węzłów multimodalnych na podstawie danych  

z GTFS. Należy jednak nadmienić, że z uwagi na istotne różnice w nazewnictwie i numeracji 

przystanków między różnymi operatorami systemów publicznego transportu zbiorowego 
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udostępniających dane na temat swojej oferty przewozowej w formacie GTFS, generowanie 

węzłów multimodalnych na ich podstawie wymaga każdorazowo dodatkowej indywidualnej 

parametryzacji. Przykładowe problemy związane z takim załadunkiem zostały omówione  

w rozdziale siódmym. 

Na koniec procesu ładowania danych do aplikacji GS utworzone grafy sieci 

poszczególnych środków transportu są eksportowane do plików Multimodalgraph.csv. Proces 

przygotowania danych w aplikacji GS przedstawia rys. 6.2. 

 
Rysunek 6.2. Wczytywanie danych w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne. 

6.3.3. Moduł obliczeniowy 

Zadaniem modułu obliczeniowego jest wykorzystanie pozyskanych od poprzednich 

modułów aplikacji GS danych do stworzenia rozwiązania początkowego na potrzeby 

inicjalizacji algorytmu genetycznego, a następnie przeprowadzenie optymalizacji zadanego 

zbioru początkowego linii komunikacyjnych aż do uzyskania zadowalającego rozwiązania. 

Moduł obliczeniowy przyjmuje na wejściu dane dotyczące struktury sieci multimodalnego 

transportu zbiorowego oraz więźbę podróży w formie kanonicznej dla aplikacji GS, co oznacza, 

że niezależnie od wybranego zagadnienia i rodzaju ładowanych danych i parametrów 

ustawionych przez użytkownika, komplet danych docierających do tego modułu posiada 

zawsze jednakowy format. 

Przed uruchomieniem modułu obliczeniowego użytkownik aplikacji GS może dokonać 

wyboru dotyczącego charakteru inicjalizacji algorytmu genetycznego. Mianowicie, zbiór 
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początkowy linii komunikacyjnych może być wygenerowany na trzy różne sposoby. Pierwszy 

z nich polega na wgraniu zadanego zbioru z pliku w formacie .csv (Comma Separated Values) 

– pozwala to na ewaluację i optymalizację rozwiązań proponowanych na przykład przez 

ekspertów. Wybór sposobu załadowania linii inicjalnych w aplikacji GS przedstawia rys. 6.3. 

Drugi sposób, możliwy jedynie w przypadku analizy rzeczywistych systemów 

transportowych z wykorzystaniem formatu GTFS, wykorzystuje jako zbiór początkowy linie 

komunikacyjne znajdujące się w danych załadowanych do programu. W ten sposób 

optymalizacja algorytmem genetycznym prowadzona jest na obecnie funkcjonującym  

w systemie układzie linii komunikacji miejskiej, co stanowi realistyczne podejście do 

zagadnienia.  

Ostatni sposób to wygenerowanie zbioru początkowego linii komunikacyjnych przez 

aplikację GS według algorytmu uwzględniającego zadaną więźbę podróży oraz ograniczenia 

wynikające z modelu. Algorytm takiej generacji został przedstawiony w podrozdziale 5.2.1. 

Ponieważ algorytm genetyczny wymaga stworzenia populacji rozwiązań, możliwe jest także 

wykorzystanie wszystkich trzech sposobów lub dowolnej ich kombinacji, aby wygenerować 

zróżnicowaną populację początkową. 

 Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre prace naukowe w tym obszarze wskazują na 

istotne zalety inicjalizacji algorytmu genetycznego jednakową, wysokiej jakości populacją 

[140]. Niezależnie od wybranej metody generowania zbioru początkowego linii 

komunikacyjnych, uzyskane rozwiązanie w ustalonym wewnętrznym formacie 

reprezentowanym przez klasę PTChromosome zostaje przekazane do optymalizacji 

algorytmem genetycznym. Linię komunikacyjną reprezentuje klasa PTRoute składająca się  

z listy łuków typu PTEdge<PTVertex> oraz szeregu dodatkowych informacji opisujących 

charakterystyki linii, w tym częstotliwości, bezpośredniości i numeru.  
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Rysunek 6.3.Wybór sposobu załadowania linii inicjalnych w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne 

Proces ładowania linii inicjalnych z pliku w aplikacji GS przedstawia rys. 6.4. 

 
Rysunek 6.4. Proces załadunku linii inicjalnych z pliku w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne 

Uzyskany zgodnie z powyższym opisem zbiór początkowy linii komunikacyjnych 

zostaje przekształcony w chromosom na potrzeby algorytmu genetycznego, zgodnie z opisaną 

w podrozdziale 5.3.2 metodą tworzenia chromosomów. Główną część obliczeń algorytmu 
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genetycznego zawiera klasa GeneticAlgorithm i jej główna metoda Run(). W ramach tej 

metody zawarta jest główna pętla algorytmu, przedstawiona na rys. 6.5. 

 
Rysunek 6.5. Kod głównej pętli algorytmu genetycznego w programie Genetic Solver.  

Źródło: Opracowanie własne.  

Uruchomienie algorytmu genetycznego w aplikacji wymaga podania parametrów, dla 

których mają być prowadzone obliczenia. Rys. 6.6 przedstawia okno wpisywania parametrów 

algorytmu. 

 
Rysunek 6.6. Wpisywanie parametrów algorytmu genetycznego w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Przebieg algorytmu genetycznego w aplikacji GS został przedstawiony na rys. 6.7. 

 
Rysunek 6.7. Przebieg algorytmu genetycznego w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Z uwagi na wysoką złożoność obliczeniową ewaluacji rozwiązań w algorytmie 

genetycznym oraz wysoką wydajność działań prowadzonych na liczbach całkowitych (typu 

int), wykorzystywane w pozostałych modułach klasy PTRoute i PTChromosome są 

konwertowane na klasy VertexRoute i VertexChromosome, które zapisują trasy linii 

komunikacji miejskiej jako tablicę liczb typu int. Takie rozwiązanie pozwoliło na kilkukrotne 

skrócenie czasu obliczeń. 

Każde rozwiązanie w ramach prowadzonej optymalizacji, w tym początkowe, wymaga 

ewaluacji w celu określenia funkcji przystosowania. Za wykonanie tej ewaluacji, zgodnej  

z algorytmem przedstawionym w podrozdziale 5.3.1, odpowiada klasa SingleThreadEvaluator 

i jej metoda EvaluateVertex(). Z uwagi na konieczność ewaluacji wszystkich rozwiązań  

w populacji w każdej generacji operacja ta została w ramach aplikacji GS zrównoleglona.  

W związku z tym, w ramach każdej generacji, uruchamiana jest jednoczesna ewaluacja 

rozwiązań dla tylu rozwiązań, ile wątków obliczeniowych jest w stanie jednocześnie obsłużyć 

procesor. W maszynie wykorzystywanej w obliczeniach w ramach niniejszej dysertacji 

maksymalna liczba wątków wynosiła 24 i w związku z tym taki też przyjęto rozmiar populacji. 

Pozwoliło to na minimalizację czasu obliczeń przy zachowaniu wystarczającego rozmiaru 

populacji, aby uzyskać istotną poprawę algorytmem genetycznym. 
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Po zakończeniu optymalizacji linii algorytmem genetycznym aplikacja GS umożliwia 

użytkownikowi wyznaczenie częstotliwości dla wygenerowanych linii komunikacyjnych. Rys. 

6.8 przedstawia proces ustalania częstotliwości linii komunikacyjnych w aplikacji GS. 

 
Rysunek 6.8. Proces wyznaczania częstotliwości linii komunikacyjnych w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne.  

6.3.4. Moduł wyjściowy 
Zadaniem modułu wyjściowego jest wyświetlenie użytkownikowi wyników 

przeprowadzonej optymalizacji oraz zapisanie ich w pliku zewnętrznym. W aplikacji GS 

głównym formatem zapisu wyników jest .csv (Comma Separated Values), gdyż tego typu dane 

można w prosty sposób wykorzystać w programie QGIS, co pozwala na ich wizualizację. 

Szczególnie końcowy zbiór linii komunikacyjnych wraz z ich częstotliwościami można nanieść 

na mapę OpenStreetMap, dzięki czemu możliwa jest analiza wizualna uzyskanego rozwiązania. 

Za eksport uzyskanych, zoptymalizowanych tras linii komunikacyjnych do pliku 

odpowiada klasa RouteExporter i jej metody ExportRoutesToCSV() oraz 

ExportRoutesDataToCSV(), podczas gdy klasa GeneticAlgorithm zapisuje wyniki samych 

obliczeń do osobnych plików zawierających informacje o czasie obliczeń poszczególnych 

iteracji, funkcjach przystosowania poszczególnych osobników oraz różnicach między 

rozwiązaniem najlepszym, a początkowym, zarówno jeśli chodzi o przebieg tras, jak i o sposób 

obsługi poszczególnych par wierzchołków z więźby ruchu. Rys. 6.9. przedstawia proces 

eksportu wyników do pliku CSV w aplikacji GS. 
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Rysunek 6.9. Proces eksportowania wyników obliczeń do pliku CSV w aplikacji Genetic Solver. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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7. WERYFIKACJA METODY ORGANIZACJI 
PUBLICZNEGO SYSTEMU ZBIOROWEGO NA 
RZECZYWISTYM PRZYKŁADZIE - MIASTO 
STOŁECZNE WARSZAWA 
7.1.  Studium przypadku– Warszawa 

W celu potwierdzenia adekwatności i przydatności zaproponowanego algorytmu do 

rzeczywistych zastosowań należy poddać go weryfikacji na danych dotyczących istniejącego, 

multimodalnego systemu transportowego. Autor dysertacji zdecydował się do takiej 

weryfikacji wykorzystać system transportowy miasta stołecznego Warszawy. System 

komunikacji miejskiej w tej aglomeracji, zarządzany przez Zarząd Transportu Miejskiego 

(ZTM), uchodzi za jeden z najlepszych i najczęściej wybieranych przez pasażerów systemów 

transportu zbiorowego w Polsce. 

W szczególności pod względem odsetka mieszkańców korzystających regularnie  

z transportu miejskiego stolica Polski osiągała wysokie wyniki, sięgające 55% według danych 

sprzed wybuchu pandemii koronawirusa [223]. Ograniczenia w kursowaniu i przepustowości 

transportu zbiorowego połączone z obawami przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

spowodowały spadek udziału Warszawskiego Transportu Publicznego w obsłudze podróży 

wykonywanych przez mieszkańców miasta, jednakże nie zmienia to faktu, że komunikacja 

miejska w aglomeracji warszawskiej pozostaje kluczowym elementem lokalnego systemu 

transportowego. 

7.2. Dane z GTFS 

Zgodnie z informacjami podanymi we wcześniejszych rozdziałach, aplikacja stworzona 

na potrzeby niniejszej dysertacji pozwala na załadunek danych na potrzeby obliczeń za pomocą 

formatu GTFS. Format ten stanowi najpopularniejszy sposób udostępniania i przekazywania 

danych dotyczących funkcjonowania systemów transportu zbiorowego na świecie. W celu 

pozyskania danych dotyczących struktury sieci oraz parametrów krawędzi załadowany został 

plik GTFS dla Warszawy z dnia 24 stycznia 2022 roku. Dobór tej daty nie jest przypadkowy – 

jest to jeden z ostatnich dni przed zamknięciem północnego wiaduktu w ciągu Trasy 

Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Z uwagi na kluczowy charakter tej arterii w układzie 

transportowym miasta, a także liczne kursujące nią linie autobusowe łączące wschodnie 

dzielnice Warszawy z centrum miasta, a także na poważne zmiany przystankowe wdrożone  

w związku z prowadzonymi pracami (między innymi wyłączenie ważnego, węzłowego 
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przystanku Rozbrat w ciągu trasy), autor pracy postanowił przeprowadzić obliczenia dla stanu 

sprzed zamknięcia. Z wczytanych danych wynika, że sieć publicznego transportu zbiorowego 

aglomeracji warszawskiej składała się według stanu na ten dzień z: 

• 7047 przystanków, 

• 337 linii komunikacji miejskiej, 

• 3 089 213 indywidualnych czasów odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej  

z przystanków 

Powyższe dane reprezentują linie komunikacyjne obsługujące cztery środki transportu, 

uporządkowane według przepustowości: 

1. Metro 

2. Kolej 

3. Tramwaje 

4. Autobusy 

 

 
Rysunek 7.1. Fragment pliku źródłowego GTFS stops.txt zawierającego informacje o położeniu 

poszczególnych przystanków na terenie Warszawy. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 7.2. Fragment pliku źródłowego GTFS stoptimes.txt zawierającego informacje o półkursie linii 

117 z Gocławia na Dworzec Centralny o godzinie 6:24. 

Źródło: Opracowanie własne 

Należy zwrócić uwagę, że w ramach ładowania danych wyłączono pewne zakresy 

informacyjne z pliku w formacie GTFS, w szczególności dotyczące linii niektórych 

podmiejskich (o numerach w postaci 7xx, 8xx), wszystkich linii pośpiesznych (o numerach  

w postaci 4xx, 5xx), wszystkich linii lokalnych (o numerach w postaci Lxx), oraz niektórych 

linii nocnych (o numerach w postaci Nxx). Wykluczenie większości linii podmiejskich wiąże 

się z ich niewielkim wpływem na kształt rozwiązania. W zdecydowanej większości stanowią 

one przedłużenia istniejących korytarzy transportowych z centrum do granic miasta,  

a jednocześnie autor nie dysponował właściwymi danymi dotyczącymi popytu na podróż dla 

obszarów podmiejskich.  

Wyjątek został poczyniony dla korytarzy transportowych, które przebiegają przez granicę 

miasta, a jednocześnie pętle dla linii poruszających się tymi korytarzami znajdują się już poza 

granicami miasta. Przykładem takiego korytarza jest ulica Puławska – linie autobusowe 

obsługujące tę ulicę na odcinku na południe od ul. Wilanowskiej w większości kończą kursy 

na pętlach położonych w Piasecznie. Wykluczenie linii pośpiesznych wiąże się z tym, że 

utrudniają one modelowanie systemu, a jednocześnie nie są kluczowe z punktu widzenia 

rozwiązania głównego zagadnienia. Linie lokalne zostały natomiast pominięte, gdyż ich wpływ 

na system transportowy Warszawy jest bardzo nieznaczny. Ponadto, złożoność badanego 

zagadnienia rośnie szybciej niż wielomianowo wraz z liczbą wierzchołków uwzględnianych  

w obliczeniach. Z tego też względu wzięcie pod uwagę jedynie wierzchołków i linii 
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komunikacyjnych poruszających się w granicach miasta jest logicznym wyborem 

pozwalającym ograniczyć czas obliczeń bez utraty istotnych danych.  

Linie nocne stanowią natomiast stosunkowo mniej istotny element warszawskiego 

systemu transportowego i nie wymagają optymalizacji pod kątem dostosowania oferty do 

popytu, gdyż model ich funkcjonowania jest zupełnie inny niż dla linii dziennych. Linie nocne 

poruszające się w granicach miasta zostały wczytane w celu uzupełnienia grafu o krawędzie, 

których nie obsługuje komunikacja dzienna, a które mogą być wykorzystane w rozwiązaniu 

generowanym przez algorytm.  

Dodatkowo, dane GTFS dla Warszawy nie uwzględniają pociągów Kolei Mazowieckich. 

Ponieważ aplikacja wykorzystuje dane o istniejących połączeniach w pliku do stworzenia grafu 

sieci transportowej, brak tych pociągów oznacza wykluczenie linii, po których poruszają się 

tylko pojazdy tego przewoźnika (w odróżnieniu od linii obsługiwanych także przez Szybką 

Kolej Miejską, której kursy są wykazane w GTFS). Dla zapewnienia wiarygodnego porównania 

uzyskanego w wyniku działania aplikacji rozwiązania z istniejącą komunikacją miejską opisaną 

w plikach GTFS autor pracy zdecydował się nie uwzględniać w obliczeniach połączeń 

obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową oraz innych linii 

komunikacyjnych nieuwzględnionych w danych ZTM. 

7.3. Więźba ruchu  

Jak wspomniano wcześniej, pozyskiwanie danych dotyczących zapotrzebowania na 

podróż stanowi skomplikowane i kosztowne zagadnienie, zazwyczaj rozwiązywane za pomocą 

ankietyzacji oraz analizy lokalizacji kasowanych biletów. Niektóre systemy transportowe 

wykorzystują do takich analiz także informacje o miejscu rozpoczęcia i zakończenia podróży, 

jednakże wymaga to posiadania bramek na stacjach, lub, jak to rozwiązano w Holandii, 

konieczności zbliżania karty magnetycznej do kasownika zarówno na początku, jak i na końcu 

przejazdu [151]. W przypadku stolicy Polski, miasto przeprowadza raz na dziesięć lat 

kompleksowe badania ruchu pod nazwą Warszawskie Badanie Ruchu (WBR). Ostatnia edycja 

tego badania miała miejsce w 2015, a na jego podstawie przygotowane zostały, między innymi 

przez Politechnikę Warszawską i Politechnikę Krakowską Model Transportowy Aglomeracji 

Warszawskiej 2015 oraz prognozy ruchu i przewozów pasażerskich dla wybranych okresów 

[224]. 

Dane z Warszawskiego Badania Ruchu 2015 zostały wykorzystane w niniejszej 

dysertacji do stworzenia więźby ruchu dla miasta stołecznego Warszawa. Zgodnie z metodyką 

tego badania teren aglomeracji został podzielony na 892 rejony, przy czym wielkość tych 
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obszarów była niejednorodna i powiązana z gęstością zaludnienia. Każda z ankietowanych 

osób udzielała odpowiedzi na pytania dotyczące podróży wykonywanych przez nią w ciągu 

dnia, zarówno do i z pracy, jak i w celach edukacyjnych czy rozrywkowych, przy czym dobór 

miejsca i czasu prowadzenia ankiet był dostosowany do gęstości zaludnienia, a także 

właściwych okresów w dobie. Dla każdej takiej podróży przypisywany był odpowiedni obszar 

początkowy i końcowy, a następnie po uzyskaniu wszystkich wyników uzyskane liczby 

dotyczące zapotrzebowania na podróż między poszczególnymi obszarami były przemnażane 

przez specjalnie wyliczony współczynnik. Szczegółową metodykę Warszawskiego Badania 

Ruchu można znaleźć w syntezie dostępnej na stronie miasta stołecznego Warszawa [134]. Rys. 

7.3 przedstawia fragment pliku zawierającego więźbę ruchu dla analizowanego systemu. 

 
Rysunek 7.3. Fragment pliku ODVertices.csv zawierającego informacje o popycie na przewóz między 

wierzchołkami w grafie, przygotowanego przez autora dysertacji na podstawie WBR. 

Źródło: Opracowanie własne 

Pozyskane w ten sposób dane zostały załadowane do aplikacji i przypisane do 

centroidów odpowiadających poszczególnym obszarom. Dla każdego centroidu wyznaczono 

najbliższe przystanki różnych środków transportu uzależniając zasięg poszczególnych 

przystanków od rodzaju środka transportowego obsługującego dane miejsce zatrzymania, co 

wynika z potwierdzonego faktu, że pasażerowie są gotowi pokonywać większe dystanse pieszo 

w celu dotarcia do wysokoprzepustowych środków transportu takich jak metro. 

Zapotrzebowanie na przewóz zostało rozdzielone między najbliższymi przystankami metodą 

grawitacyjną za pomocą osobnego, specjalnie napisanego modułu DemandSpreader. Za jego 

pomocą wygenerowane zostało 234611 par zapotrzebowania na przewóz. W wyniku tych 
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działań powstała kompletna więźba ruchu dla Warszawy, która została wykorzystana do 

obliczeń w ramach aplikacji. 

7.4. Dodatkowe modyfikacje 

Chociaż przygotowana w ramach rozprawy aplikacja została zaprojektowana  

w sposób zapewniający jej możliwie uniwersalny charakter, to w zależności od jakości danych 

w formacie GTFS, a także indywidualnych charakterystyk poszczególnych systemów 

transportowych konieczne jest wprowadzenie pewnych dodatkowych parametrów i informacji 

uściślających. Przy budowie struktury grafu warszawskiej sieci transportu zbiorowego  

w oparciu o te dane konieczna była ręczna ingerencja między innymi w strukturę grafu 

komunikacji autobusowej. Wynika to z faktu, że autobusy jako jedyny środek transportu  

w Warszawie posiadają pełną swobodę przejazdu przez węzły w sieci, jako że nie są 

ograniczone torowiskiem i dostępnymi rozjazdami. Problem stanowią przystanki autobusowe 

położone w ramach jednego węzła, gdzie występuje jedynie przecinanie dróg na różnych 

poziomach, jak np. węzeł Rozbrat przy Trasie Łazienkowskiej. W takich węzłach 

przesiadkowych przystanki zostały rozdzielone, co zapobiega błędom w trasowaniu  

w algorytmie generowania inicjalnych tras linii komunikacyjnych. 

Jak wspomniano już wcześniej w niniejszej dysertacji, z uwagi na różnice w definicjach 

multimodalnych węzłów przesiadkowych, przyjęto założenie, że zbiór potencjalnych węzłów 

multimodalnych, gdzie każdy z tych węzłów składa się z co najmniej dwóch przystanków 

dwóch różnych środków transportu, stanowi daną wejściową dla aplikacji. W przypadku 

danych pozyskanych z pliku GTFS dla Warszawy identyfikacja takich multimodalnych węzłów 

przesiadkowych jest stosunkowo prosta, gdyż dla trzech z czterech środków transportu 

obsługiwanych przez ich operatorów na zamówienie Zarządu Transportu Miejskiego  

w Warszawie – metra, autobusów i tramwajów – przystanki położone w ramach jednego węzła 

posiadają ten sam czterocyfrowy prefiks w numerze przystanku (stop_id w nomenklaturze 

GTFS).  

Wyjątek stanowi kolej, gdzie numeracja ta odbiega w wielu przypadkach od 

standardowej. Ponieważ stacje kolejowe zazwyczaj w naturalny sposób tworzą multimodalne 

węzły przesiadkowe, to pominięcie ich w przypadku analizy systemu transportowego 

Warszawy nie jest możliwe. W związku z tym, w moduł ładujący dane GTFS, został 

wbudowany specjalny mechanizm dla Warszawy służący do wykrywania stacji kolejowych 

stanowiących część węzła przesiadkowego. Konieczne było też uwzględnienie różnic  

w nazewnictwie.   
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O ile w nomenklaturze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiadającej za 

zdecydowaną większość infrastruktury kolejowej na terenie Warszawy przystanki i stacje 

kolejowe na terenie stolicy zawierają w nazwie człon „Warszawa”, o tyle przyjęty przez Zarząd 

Transportu Miejskiego model nazewnictwa dodaje do nazw przystanków położonych przy 

stacjach kolejowych człon „PKP”. Przykładowo, przystanki położone obok stacji Warszawa 

Zacisze-Wilno noszą więc nazwę „PKP Zacisze-Wilno”.  

Po uwzględnieniu powyższych modyfikacji wykrywanie multimodalnych węzłów 

przesiadkowych przez aplikację działa prawidłowo, choć konieczne było także manualne 

połączenie w multimodalny węzeł przesiadkowych przystanków zgrupowanych wokół 

przystanku kolejowego Warszawa Wola (d. Warszawa Kasprzaka), z uwagi na położenie tej 

drugiej między dwoma arteriami – Wolską i Kasprzaka, co skłoniło Zarząd Transportu 

Miejskiego do zastosowania nazewnictwa odpowiednio „PKP Wola (Wolska)” oraz „PKP 

Wola (Kasprzaka)”. 

7.5. Graf multimodalny dla Warszawy 

7.5.1. Uwagi ogólne 
W wyniku opisanego powyżej procesu załadunku danych GTFS dla Warszawy 

powstały cztery osobne grafy, po jednym dla każdego ze wspomnianych wcześniej środków 

transportu. Hierarchia tych środków została ustalona na podstawie ich przepustowości, a także 

roli przewidywanej dla nich w strategii transportowej m. st. Warszawa, która zakłada priorytet 

komunikacji szynowej, w szczególności bezkolizyjnej nad transportem autobusowym. 

7.5.2. Graf sieci metra 

Załadowana struktura grafu reprezentującego metro w Warszawie składała się  

z 34 wierzchołków połączonych 64 łukami, odpowiadających 32 dwukierunkowym 

krawędziom. Rys. 7.1 przedstawia ten graf na mapie Warszawy. Warto zwrócić uwagę, że 

stacje metra na Świętokrzyskiej dla obu linii stanowią osobne wierzchołki w grafie – de facto 

graf składa się z dwóch, rozłącznych podgrafów. Taka reprezentacja danych jest konieczna, 

aby poprawnie przedstawić warszawskie metro, w którym nie istnieje możliwość trasowania 

pociągów handlowych z pierwszej linii na drugą i odwrotnie. 
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Rysunek 7.4. Wczytany graf sieci metra w Warszawie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GTFS.  

7.5.3. Graf sieci kolei miejskiej 
Załadowana struktura sieci kolei miejskiej w Warszawie składała się z 53 wierzchołków 

i 104 łuków. Na dzień 24 stycznia, dla którego ładowane były dane, sieć ta jest stosunkowo 

uboga, co wynika ze znacznych zmian związanych z przebudową stacji kolejowej Warszawa 

Zachodnia. Między innymi linia S9 została zastąpiona przez linię S3 na linii kolejowej nr 20 

(tzw. kolej obwodowa), a pociągi SKM tymczasowo nie kursują między stacjami Warszawa 

Wschodnia i Warszawa Praga. Dodatkowo, linie SKM wyjeżdżają poza granice Warszawy  

i docierają do Otwocka, Sulejówka i Legionowa. Z uwagi jednakże na wspomniany wcześniej 

brak poprawnych danych dotyczących zapotrzebowania na przewóz dla terenów podmiejskich 

stacje położone poza Warszawą były uwzględniane jedynie na potrzeby wyznaczania punktów 

końcowych linii. Rys. 7.2 przedstawia sieć kolei miejskiej w Warszawie. 
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Rysunek 7.5. Wczytany graf sieci kolei miejskiej w Warszawie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GTFS.  

7.5.4. Graf sieci tramwajowej 
Wczytany z danych GTFS graf sieci tramwajowej składała się z 236 wierzchołków  

i 514 łuków odpowiadających 257 krawędziom dwukierunkowym. Siedem wierzchołków oraz 

przypisane do nich łuki zostały usunięte w ramach opisanego wcześniej procesu eliminacji 

przystanków jednokierunkowych z grafu. Z tego procesu wynika różnica między stanem 

faktycznym a modelem w aplikacji GS widoczna w rejonie pętli Czynszowa. Pętla ta stanowi 

kryterium uliczne, w związku z czym składa się z kilku przystanków w jednym kierunku. 

Wygenerowany graf komunikacji tramwajowej zawiera tylko jeden znaczący ubytek względem 

kompletnej sieci– odcinek między Ratuszem Bemowo a pętlą Os. Górczewska, który na dzień 

24 stycznia pozostawał zamknięty w związku z rozbudową drugiej linii metra na odcinku 

bemowskim. Wczytany graf sieci tramwajowej został zaprezentowany na rys. 7.6.  
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Rysunek 7.6. Wczytany graf sieci tramwajowej w Warszawie. 

Źródło: Opracowanie własne.  

7.5.5. Graf sieci autobusowej 

Załadowany graf sieci autobusowej w Warszawie składał się z 1396 wierzchołków i 

3540 krawędzi jednokierunkowych, odpowiadających 1770 krawędziom dwukierunkowym. 

Znacznie wyższy stosunek liczby krawędzi do liczby wierzchołków niż w pozostałych środkach 

transportu wskazuje na znacznie większą swobodę poruszania się autobusów. Rysunek 7.7 

przedstawia graf sieci autobusowej po załadunku. Widoczne są uwzględnione obszary poza 

granicami Warszawy właściwej takie jak Piaseczno, Marki czy Łomianki– powód objęcia tych 

rejonów grafem sieci (pętle dla linii kursujących z Warszawy) został wyjaśniony we 
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wcześniejszych rozważaniach. W wyniku usuwania przystanków i krawędzi 

jednokierunkowych skasowane zostały 133 wierzchołki. 

 
Rysunek 7.7. Wczytany graf sieci autobusowej w Warszawie. 

Źródło: Opracowanie własne.  

7.5.6. Kompletny graf multimodalnej sieci transportowej w Warszawie 
Rys. 7.8 przedstawia kompletny graf multimodalnej sieci transportowej w Warszawie 

wynikający z załadunku danych GTFS. Na mapie zaznaczone zostały węzły multimodalne – na 

żółto z 4 środkami transportu, na pomarańczowo z trzema środkami transportu, a na zielono  

z dwoma środkami transportu. Widoczne są więc najważniejsze punkty grafu multimodalnego 

– w szczególności w węzłach Centrum i Dworzec Gdański zbiegają się linie wszystkich 

czterech środków transportu. Dworzec Wileński jest zaznaczony jako węzeł trójmodalny, co 

jest związane z nieuwzględnieniem pociągów Kolei Mazowieckich w danych GTFS – a tylko 
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pociągi tego przewoźnika obsługują tę stację. Warto zauważyć, że większość węzłów 

multimodalnych zawierających dwa środki transportu to węzły tramwajowo-autobusowe. 

Można również dostrzec znaczące skupienie węzłów na lewym brzegu Wisły. 

 
Rysunek 7.8. Kompletny graf multimodalnej sieci transportowej z zaznaczonymi multimodalnymi 

węzłami przesiadkowymi. 

Źródło: Opracowanie własne.  

7.6. Estymacja złożoności obliczeniowej zagadnienia dla Warszawy 

We wcześniejszych rozważaniach, a w szczególności w analizie literatury wskazano, że 

zagadnienia projektowania optymalnej sieci publicznego transportu miejskiego charakteryzują 

się ogromną złożonością obliczeniową. W celu pokazania skali tej złożoności przeprowadzona 

została przybliżona estymacja liczby potencjalnych rozwiązań dla grafu Warszawskiego. 

Liczba ta jest iloczynem dwóch komponentów: liczby rozwiązań dla sieci tramwajowej i liczby 

rozwiązań dla sieci autobusowej. Liczbę 𝑁¡	możliwych rozwiązań dla danego środka 

transportu można ograniczyć z dołu następującym wyrażeniem: 
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gdzie 𝑃𝑂¡ to zbiór przystanków środka transportu 𝑚, a 𝑛¡ to ustalona liczba linii 

komunikacyjnych w środku transportu 𝑚.  

Zgodnie z danymi z punktu 7.5.3 załadowana sieć tramwajowa w Warszawie ma 236 

wierzchołków, a liczba linii komunikacyjnych wynosi 26, więc dolne ograniczenie liczby 

możliwych rozwiązań dla tramwajów wynosi x¿ÀÁ¿Á y, czyli w przybliżeniu 2,95 × 10ÀÃ. 

Analogicznie, według danych z punktu 7.5.4 sieć autobusowa zawiera 1396 wierzchołków,  

a liczba linii komunikacyjnych wynosi 150. W związku z tym dolne ograniczenie liczby 

możliwych rozwiązań wynosi xÄÀÅÁÄÆÇ y, czyli w przybliżeniu 2,33 × 10¿ÇÆ. Dolne ograniczenie 

całkowitej liczby możliwych rozwiązań 6,87 × 10¿ÀÅ. Dla porównania, liczba atomów  

w obserwowalnym wszechświecie jest estymowana na 10ÈÇ. Wskazana powyżej ogromna 

skala złożoności problemu uzasadnia więc zastosowanie algorytmów heurystycznych. 

7.7. Istniejący system publicznego transportu miejskiego w Warszawie 

7.7.1. Uwagi ogólne 

W ramach załadunku danych GTFS aplikacja GS wczytuje także przebieg istniejących 

linii komunikacyjnych, przy czym procedura wczytywania wymaga pewnych modyfikacji. 

Wynika to z faktu, że linie komunikacyjne w Warszawie posiadają różne warianty kursowania, 

a niektóre linie z założenia kursują innymi ciągami komunikacyjnymi w weekendy niż w dni 

powszednie. Przede wszystkim obejmuje to linie autobusowe kursujące Traktem Królewskim, 

które w wakacyjne i świąteczne dni wolne omijają wyłączone dla ruchu samochodowego ulice 

Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Podczas gdy dla potrzeb generowania grafu sieci 

transportowej wczytywane były wszystkie warianty linii, tak aby zapewnić, że graf zawiera 

wszystkie możliwe łuki między przystankami, przy załadunku aktualnych linii uwzględniano 

jedynie standardową trasę przejazdu w dzień powszedni. 

Wczytany zestaw aktualnych linii komunikacyjnych obsługujących multimodalny 

system transportowy Warszawy obejmował wszystkie środki transportu, z uwagi jednak na 

przyjęte założenia dotyczące niezmienności metra i kolei nie zostały one przedstawione 

graficznie. 

7.7.2. Obecne linie tramwajowe w Warszawie 

Według danych ZTM na 24 stycznia 2022 roku w Warszawie funkcjonowało 26 linii 

tramwajowych ponumerowanych od 1 do 41. Przebieg tych linii zwizualizowany za pomocą 
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QGIS przedstawia rys. 7.9. Przykładowo zaznaczona została kolorem czerwonym trasa linii nr 

9 z Gocławka na Okęcie. 

 
Rysunek 7.9. Aktualny układ linii tramwajowych w Warszawie.  

Źródło: Opracowanie własne.  

7.7.3. Obecne linie autobusowe w Warszawie 
Istniejący układ dziennych linii autobusowych w Warszawie wynikający z danych 

GTFS przedstawia rys. 7.10. Należy zauważyć, że wyświetlone są jedynie linie brane pod 
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uwagę przy tworzeniu docelowego grafu multimodalnego publicznego transportu miejskiego  

w Warszawie, w związku z tym z nielicznymi wyjątkami graf przedstawia jedynie linie dzienne, 

zwykłe. Dostrzegalny jest również skomplikowany charakter sieci, która zawiera zarówno 

długie, stosunkowo proste (bezpośrednie) linie, krótsze linie dowozowe o bardziej okrężnym 

przebiegu, jak i całkowicie obwodowe linie o zmiennym przebiegu i niskiej bezpośredniości. 

Przykładowo zaznaczona została czerwonym kolorem linia 190 z CH Marki do Os. 

Górczewska. 

 
Rysunek 7.10. Aktualny układ linii autobusowych w Warszawie.  

Źródło: Opracowanie własne.  

7.8. Inicjalny zbiór linii komunikacyjnych 

7.8.1. Inicjalny zbiór linii tramwajowych 

Zgodnie z przedstawionym w punkcie 5.2.1 algorytmem generowania początkowych 

linii komunikacyjnych, na podstawie wgranych danych GTFS dla Warszawy aplikacja GS 
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stworzyła początkowe zestawy linii do dalszej optymalizacji. W celu zapewnienia 

porównywalności uzyskanego rozwiązania z istniejącym systemem, algorytm wygenerował 26 

linii tramwajowych, tyle samo, ile kursuje po Warszawie obecnie. Efekty jego pracy 

przedstawia rys. 7.11, w szczególności zaznaczona została linia 6 z Dworca Wschodniego do 

Metra Młociny. Przebieg wszystkich inicjalnych linii tramwajowych wygenerowanych w 

ramach algorytmu znajduje się w załączniku 1. 

 
Rysunek 7.11. Wygenerowany inicjalny układ linii tramwajowych w Warszawie.  

Źródło: Opracowanie własne.  

7.8.2. Inicjalny zbiór linii autobusowych 

Zagadnienie zapewnienia porównywalności rozwiązań było trudniejsze dla linii 

autobusowych. Wgranie samych linii dziennych zwykłych nie zapewniało kompletności grafu, 

a uwzględnienie linii nocnych i pojedynczych odcinków linii podmiejskich i pośpiesznych 
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(521, 704, 702) uzupełniało graf o ok 5% krawędzi. W związku z tym autor zdecydował się 

przeprowadzić optymalizację dla liczby linii równej 105% liczby załadowanych linii dziennych 

zwykłych, czyli 150. Efekty generowania rozwiązania inicjalnego dla sieci autobusowej 

przedstawia rys. 7.12. Z uwagi na dużą liczbę informacji na rysunku, dla lepszej widoczności 

zaznaczona została linia 44 z PKP Wesoła do P+R Al. Krakowska. Przebieg wszystkich 

inicjalnych linii autobusowych wygenerowanych w ramach algorytmu znajduje się  

w załączniku 2. 

 
Rysunek 7.12. Wygenerowany inicjalny układ linii autobusowych w Warszawie.  

Źródło: Opracowanie własne.  

7.9. Wyniki optymalizacji 

7.9.1. Parametry algorytmu genetycznego 

Na podstawie szeregu testów przeprowadzanych w trakcie tworzenia programu oraz 

analizy literatury naukowej dotyczącej zastosowania algorytmu genetycznego do zadania 
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optymalizacji organizacji systemu publicznego transportu zbiorowego, wyspecyfikowane 

zostały korzystne wartości współczynników wejściowych do algorytmu. W związku z tym 

przyjęto następujące wartości: 

• Wielkość populacji: 24 osobniki, 

• Wielkość populacji elitarnej: 2 osobniki, 

• Prawdopodobieństwo mutacji: 10%, 

• Prawdopodobieństwo krzyżowania: 70%, 

• Liczba generacji: 700. 

Przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem wspomnianych powyżej parametrów na 

komputerze z 12-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 9 3900 o taktowaniu 3,79Ghz zajęło 

ok. 78 godzin. Warto zwrócić uwagę, że zaproponowany w rozprawie i zaimplementowany w 

aplikacji GS algorytm genetyczny jest bardzo podatny na zrównoleglenie obliczeń (dalsze 

zwiększanie populacji). Najbardziej czasochłonnym elementem algorytmu okazał się być 

algorytm ewaluacji rozwiązania, w ramach którego dla każdej z ponad 234 tysięcy par popytu 

na przewóz konieczne jest kilkukrotne (w pesymistycznym przypadku) przeszukanie 

wszystkich linii komunikacyjnych. Wykorzystanie tego algorytmu zamiast algorytmu Floyda-

Warshalla, a także skorzystanie z przewagi szybkości obliczeń na liczbach typu int pozwoliło 

na uzyskanie zadowalających wyników pomimo ogromnego rozmiaru problemu. 

7.9.2. Zbieżność algorytmu 
Rys. 7.13 przedstawia przebieg funkcji przystosowania reprezentującej całkowity czas 

podróży wszystkich użytkowników systemu z uwzględnieniem kar za nieobsłużenie w czasie 

trwania algorytmu genetycznego, czyli przez 700 generacji.  

Wyraźnie widoczne są duże wartości poprawy funkcji przystosowania we wczesnych 

generacjach algorytmu (na przykład ponad 500 tysięcy minut w 92 generacji czy prawie 300 

tysięcy minut w 2 generacji) oraz malejące zyski z optymalizacji w miarę zbliżania się do 

maksymalnej założonej liczby iteracji. Ostatnia poprawa większa od 50 tysięcy minut miała 

miejsce w 455 generacji, a sumaryczny zysk z ostatnich 250 generacji to ok. 90 tysięcy minut, 

czyli zaledwie 0,13% początkowej wartości funkcji przystosowania. Rys. 7.14 przedstawia 

wartości uzyskanej poprawy funkcji przystosowania w minutach w każdej generacji algorytmu 

względem poprzedniej. Obie grafiki wyraźnie pokazują, że znaczące zwiększenie liczby iteracji 

nie doprowadziłoby prawdopodobnie do wyraźnego polepszenia jakości uzyskanych rozwiązań 

w algorytmie genetycznym. 
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Rysunek 7.13. Wartość funkcji przystosowania najlepszego osobnika w populacji względem wartości 

początkowej w ciągu działania algorytmu genetycznego. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Rysunek 7.14. Poprawa funkcji przystosowania najlepszego osobnika w populacji względem 

poprzedniej generacji. 

Źródło: opracowanie własne 
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7.9.3. Szczegółowe wyniki obliczeń 

W tabeli 7.1 przedstawiono szczegółowe wyniki algorytmu genetycznego, porównując 

wartości czasów przejazdy dla poszczególnych par zapotrzebowania na przewóz z rozwiązania 

inicjalnego z rozwiązaniem uzyskanym na koniec obliczeń. Szczegółowe porównanie 

przebiegów tras linii komunikacyjnych przed i po optymalizacji algorytmem genetycznym 

znajduje się w załączniku 3. 
Tabela 7.1. Szczegółowe wyniki algorytmu dla par zapotrzebowania na przewóz. 

Pary popytu: Liczba par popytu Średnia zmiana czasu 
przejazdu dla pary 
popytu [min] 

Zmiana funkcji przystosowania [min] 

Bez zmian 144 202 0 0 
Poprawione 60 856 -10,25 -6 365 635 
Pogorszone 28 748 4,56 1 284 030 
Suma 233 806 -2,10 -5 081 605 
Źródło: opracowanie własne. 

Z danych tych wynika, że w wyniku algorytmu genetycznego skrócił się czas przejazdu 

dla prawie dwukrotnie większej liczby par zapotrzebowania na przewóz niż tych, dla których 

ten czas się wydłużył, a jednocześnie przeciętna poprawa czasu przejazdu była ponad 

dwukrotnie większa, niż średnie wydłużenie. W efekcie działania algorytmu możliwe jest więc 

teoretycznie zaoszczędzenie ponad 5 milionów minut w porównaniu do rozwiązania 

inicjalnego.  

W tabeli 7.2 przedstawiono porównanie jakości rozwiązań: istniejącego (trasy ZTM), 

inicjalnego (wygenerowanego przez algorytm) oraz zoptymalizowanego z wykorzystaniem 

algorytmu genetycznego.  

Tabela 7.2. Porównanie rozwiązania istniejącego, inicjalnego i zoptymalizowanego. 
  

Rozwiązanie 
istniejące (ZTM) 

Rozwiązanie 
inicjalne 

Rozwiązanie po 
optymalizacji 

Bez przesiadki Pary popytu 38 187 29 572 33 737 
Popyt 774 533 735 209 813 737 

Przystosowanie 6 875 162 5 537 383 6 169 738 
Z 1 przesiadką Pary popytu 156 244 129 548 139 304 
 Popyt 1 684 060 1 329 444 1 490 644 
 Przystosowanie 44 447 929 34 514 824 36 121 504 
Z 2 przesiadkami Pary popytu 35 529 67 467 57 934 
 Popyt 308 641 580 614 490 965 
 Przystosowanie 12 763 585 22 491 708 19 187 795 
Nieobsłużone Pary popytu 3 854 7 218 2 830 
 Popyt 57 353 69 320 29 242 
 Przystosowanie 5 735 300 6 931 974 2 924 247 
Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza porównawcza rozwiązań na podstawie tabeli 7.2 pozwala wyciągnąć 

interesujące wnioski dotyczące sposobu obsługi zapotrzebowania na przewóz  

w poszczególnych rozwiązaniach. O ile pod względem wartości przystosowania rozwiązanie 

istniejące i inicjalne są stosunkowo zbliżone, o tyle w dzisiejszej sieci prawie 30% więcej par 

jest obsługiwanych bezpośrednio. Gdyby jednak wziąć pod uwagę obsługiwaną liczbę 

pasażerów, różnica ta wynosi jedynie 5,3%. Wyraźnie widać, w tym przypadku działanie 

metody wytyczania linii inicjalnych, która skupia się na bezprzesiadkowym łączeniu par  

o dużym popycie.  

Z kolei porównanie rozwiązania po optymalizacji z pozostałymi wariantami wskazuje, 

w jakiej przestrzeni algorytm genetyczny poszukiwał lepszych układów tras. Z jednej strony 

ewidentne jest dążenie do maksymalizacji realizacji par popytu o dużym zapotrzebowaniu na 

przewóz za pomocą szybkich, bezpośrednich połączeń, na co wskazuje niska wartość funkcji 

przystosowania przy wysokim obsłużonym popycie dla połączeń bez przesiadki. Z drugiej 

strony natomiast, w rozwiązaniu po optymalizacji osiągnięty został najniższy poziom 

nieobsłużonego popytu, co pozwala na zmniejszenie kar powiązanych z nieobsłużeniem i jest 

genezą dużej części przewagi rozwiązania zoptymalizowanego nad istniejącym. Ogólnie rzecz 

biorąc, widoczne jest, że wynik optymalizacji algorytmem genetycznym prowadzi do obniżenia 

całkowitego czasu podróży wszystkich pasażerów w systemie, pomimo tego, że liczba 

przesiadek w tym rozwiązaniu jest znacząco większa niż według dzisiejszego modelu. 

Wskazuje to na duży potencjał większego wykorzystania przesiadkowego i multimodalnego 

charakteru sieci publicznego transportu miejskiego w Warszawie. 

7.9.4. System tramwajowy po optymalizacji 

Efekty optymalizacji algorytmem genetycznym dla systemu tramwajowego 

przedstawia rys. 7.15. Interesujące wydaje się być zaznaczone trasowanie linii 13, gdyż odbiega 

ono znacząco od dzisiejszego układu linii – być może jest to spowodowane dużym 

zapotrzebowaniem na przewóz między Mokotowem a Pragą, które taka linia w sposób dotąd 

niedostępny zapewnia. Z analizy przebiegu wygenerowanych przez algorytm tras można 

wywnioskować, że w porównaniu do aktualnej sieci tramwajowej występuje dużo 

bezpośrednich połączeń obwodowych. Jako że algorytm optymalizuje linie ze względu na 

popyt na przewóz, potwierdza to, że zapotrzebowanie na transport w Warszawie ma charakter 

wiele-do-wielu i istnieje potrzeba wzmocnienia połączeń pomiędzy obszarami peryferyjnymi.  
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Rysunek 7.15. System linii tramwajowych w Warszawie po optymalizacji algorytmem genetycznym.  

Źródło: Opracowanie własne.  

7.9.5. System autobusowy po optymalizacji 
Rys. 7.16 przedstawia układ linii autobusowych w Warszawie po optymalizacji. 

Zaznaczona linia 108 przebiegająca południkowo przez całe miasto jest elementem szerszej 

tendencji uwidocznionej w algorytmie – stosunkowo duża liczba linii komunikacyjnych 

generowanych i optymalizowanych w ramach obliczeń była trasowana przez część lub całość 

Wisłostrady, arterii komunikacyjnej, która dziś w ramach systemu autobusowego jest 

wykorzystywana w dość niewielkim stopniu, z wyłączeniem odcinka między Trasą 

Łazienkowską a Trasą Siekierkowską. 
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Rysunek 7.16. System linii autobusowych w Warszawie po optymalizacji algorytmem genetycznym.  

Źródło: Opracowanie własne.  
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
8.1. Wnioski ogólne 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było opracowanie metody organizacji 

publicznego transportu miejskiego w aglomeracjach silnie zurbanizowanych z uwzględnieniem 

multimodalnych węzłów przesiadkowych jako narzędzia do wspomagania decyzji w zakresie 

zarzadzania systemem miejskiego transportu zbiorowego. W toku prac nad dysertacją 

wykonany został krytyczny, szczegółowy przegląd literatury naukowej w obszarze 

projektowania, organizacji i zarządzania systemami publicznego transportu zbiorowego,  

a także zagadnień związanych z multimodalnymi węzłami przesiadkowymi i ich rolą  

w komunikacji miejskiej. Szczególny nacisk w ramach analizy literatury został położony na 

zagadnienia związane z systemami multimodalnymi, które mają szczególne znaczenie dla 

transportu publicznego Występują z reguły w dużych aglomeracjach miejskich, w których rola 

transportu zbiorowego jest szczególnie znacząca z uwagi na wysokie zagęszczenie ludności  

i ograniczenia przestrzenne. Autor rozprawy opracował również model i metodę organizacji 

publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów 

przesiadkowych, które zostały zaimplementowane w postaci aplikacji komputerowej 

wspierającej optymalne projektowanie układu multimodalnej sieci linii komunikacyjnych. 

8.2. Wnioski metodologiczne i praktyczne 

Efekty rozważań uzyskane w wyniku części teoretycznej rozprawy można przedstawić 

następująco: 

• wprowadzenie do tematyki publicznego transportu miejskiego  

i multimodalnych węzłów przesiadkowych, zdefiniowanie podstawowych pojęć 

w obszarze badawczym rozprawy oraz przedstawienie celu i tezy dysertacji, 

• analiza literatury naukowej dotyczącej zadań i funkcji multimodalnych węzłów 

przesiadkowych w systemach publicznego transportu miejskiego, 

• analiza literatury naukowej dotyczącej problematyki organizacji publicznego 

transportu miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów 

przesiadkowych wraz z wnioskami i przedstawieniem luk badawczych, 

• omówienie metod stosowanych w organizacji systemów publicznego transportu 

zbiorowego, 

• sformułowanie modelu decyzyjnego organizacji publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych. 
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W efekcie, rozprawa doktorska przedstawia formalny zapis modelu decyzyjnego 

organizacji publicznego transportu miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych 

węzłów przesiadkowych. 

Wyniki części praktycznej dysertacji można przedstawić następująco: 

• opracowanie procedury metody organizacji publicznego transportu miejskiego 

z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych, 

• opracowanie algorytmu heurystycznego rozwiązującego problem decyzyjny 

optymalnego doboru linii komunikacyjnych i ich częstotliwości do potrzeb 

przewozowych, 

• opracowanie algorytmu szybkiej ewaluacji rozwiązania (zbioru linii 

komunikacyjnych) w ramach algorytmu genetycznego, 

• implementacja procedury metody organizacji publicznego transportu 

miejskiego z uwzględnieniem multimodalnych węzłów przesiadkowych  

w postaci autorskiej aplikacji komputerowej umożliwiającej: 

o wgranie danych dotyczących analizowanego systemu transportu 

zbiorowego, w tym danych w formacie GTFS, najbardziej 

rozpowszechnionym formacie danych dotyczących systemów transportu 

miejskiego, 

o wygenerowanie zbioru początkowego linii komunikacyjnych na 

potrzeby inicjalizacji algorytmu genetycznego, 

o optymalizację za pomocą algorytmu genetycznego zadanego zbioru 

początkowego linii komunikacyjnych, zarówno wynikającego  

z algorytmu generacji jak i wgranego przez użytkownika, 

o zapis wyników optymalizacji do plików .csv, 

o wizualizację wyników optymalizacji za pomocą narzędzia QGIS. 

• weryfikacja zaproponowanej procedury metody optymalizacji organizacji 

systemu publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem multimodalnych 

węzłów przesiadkowych na przykładzie Warszawy przy pomocy danych  

z GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz 

informacji z Warszawskiego Badania Ruchu udostępnianych przez miasto. 

W efekcie rozprawa doktorska przedstawia nową procedurę, za pomocą której 

możliwe jest wyznaczenie układu linii komunikacyjnych obsługujących daną 

multimodalną sieć transportową w sposób zapewniający wysoką stopień realizacji 
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zapotrzebowania na przewóz przy szczególnym uwzględnieniu multimodalnych węzłów 

przesiadkowych. 

Wyniki niniejszej rozprawy są kierowane do organizatorów dużych, multimodalnych 

systemów publicznego transportu miejskiego. Korzystając z opracowanej w ramach dysertacji 

aplikacji będą oni mogli ocenić istniejącą organizację zarządzanych przez siebie systemów  

i porównać efekty tej ewaluacji z tymi wynikającymi z przeprowadzonej przez program 

optymalizacji. Jakkolwiek całościowe wdrożenie nowej struktury linii komunikacyjnych jest 

trudne do zrealizowania, także częściowe zmiany zwiększające całkowitą efektywność systemu 

mogą przyczynić się do skrócenia czasu podróży pasażerów i wzrostu ich możliwości 

mobilnościowych.  

Aplikacja pozwala także organizatorom na wykonanie optymalizacji opartej 

bezpośrednio o istniejący układ linii komunikacyjnych lub dowolny inny zadany przez nich. 

Jednocześnie wykorzystanie zastosowanej procedury metody pozwala na pozyskanie danych  

o potencjale i istotności poszczególnych multimodalnych węzłów przesiadkowych w sieci, co 

może wspierać proces decyzyjny przy nowych inwestycjach transportowych. 

Wyniki niniejszej dysertacji rozszerzają istniejący stan wiedzy naukowej i technicznej. 

Opracowana w jej ramach metoda pozwala na znacznie lepsze uwzględnienie multimodalnych 

węzłów przesiadkowych i ogólnie podróży multimodalnych w procesach projektowania, 

organizacji i zarządzania dużymi systemami publicznego transportu zbiorowego.  

Zaproponowana przez autora rozprawy metoda ma charakter uniwersalny dla 

multimodalnych systemów publicznego transportu zbiorowego, co pozwala na jej zastosowanie 

w większości znaczących ośrodków miejskich na świecie. Jednocześnie, metoda ta została 

zaimplementowana w postaci aplikacji komputerowej w oparciu o powszechnie stosowane 

formaty danych dotyczących transportu zbiorowego, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie 

jej do specyfiki dowolnego miasta, które udostępnia dane w formacie GTFS. Dane tego typu 

udostępnia 1327 operatorów transportu z 677 miast na świecie co potwierdza globalny 

charakter tego formatu, a więc i szerokie potencjalne zastosowanie dla wytworzonego  

w ramach niniejszej dysertacji algorytmu i aplikacji. 

8.3. Kierunki dalszych badań 

Wszechstronny charakter zaproponowanego modelu, a także zastosowanie 

uniwersalnego formatu danych dotyczących systemów publicznego transportu zbiorowego  

w dużych aglomeracjach miejskich pozwalają na prowadzenie dalszych badań dotyczących 

optymalnej organizacji multimodalnych sieci transportowych. W szczególności interesujące  
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w kontekście wyników rozprawy oraz zaproponowanego w niej modelu są następujące 

zagadnienia: 

• uwzględnienie zmienności popytu na transport zbiorowy w ciągu doby, 

• uwzględnienie elastyczności popytu w ramach dwupoziomowego zadania 

optymalizacyjnego i równowagi między ofertą przewozową  

a zapotrzebowaniem na przewóz, 

• analiza wpływu nowoczesnych rozwiązań typu „last mile”, tj. elektrycznych 

hulajnóg i rowerów, systemów bike-sharing itp. na efektywność multimodalnej 

sieci transportu zbiorowego, 

• dodanie do zaproponowanego modelu konkurencji publicznego transportu 

zbiorowego z indywidualną komunikacją samochodową i rowerową, 

• wykorzystanie innych metod metaheurystycznych do optymalizacji inicjalnego 

zbioru linii, w szczególności metod typu „single solution”, jak np. symulowane 

wyżarzanie, 

• wykorzystanie algorytmu genetycznego do generowania zbioru inicjalnego linii 

komunikacyjnych. 
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Załącznik 1: Inicjalne trasy tramwajowe dla Warszawy 
wygenerowane przez algorytm 
Numer 
linii 

Przystanek 
początkowy 

Przystanek końcowy Liczba 
przystanków 

Czas 
przejazdu 

1 Kawęczyńska - 
Bazylika 

Czynszowa 9 15 

2 Marymont Czynszowa 17 26 
3 Dw. Wschodni 

(Kijowska) 
Marymont - Potok 24 39 

4 Wiatraczna Piaski 28 38 
5 Wyścigi Kielecka 19 27 
6 Boernerowo Młociny 32 43 
7 Dw. Wschodni 

(Kijowska) 
P+R Al. Krakowska 25 42 

8 Piaski Marymont 17 23 
9 Dw. Wschodni 

(Kijowska) 
PKP Służewiec 30 51 

10 Czynszowa Dw. Wschodni 
(Kijowska) 

31 53 

11 Nowe Bemowo Koło 6 9 
12 Winnica Dw. Wschodni 

(Kijowska) 
39 55 

13 Koło Dw. Wschodni 
(Kijowska) 

27 44 

14 Banacha P+R Al. Krakowska 11 16 
15 Kielecka Pl. Narutowicza 22 33 
16 Gocławek Piaski 32 51 
17 Kielecka Wilanowska 15 25 
18 Pl. Narutowicza Żerań Wschodni 30 48 
19 Żerań FSO Piaski 19 26 
20 Czynszowa Cm. Wolski 32 50 
21 Nowe Bemowo Młociny 10 14 
22 Dw. Wschodni 

(Kijowska) 
Pl. Bankowy 17 31 

23 Dw. Wschodni 
(Kijowska) 

Nowe Bemowo 32 52 

24 Annopol Żerań FSO 18 20 
25 Koło Nowe Bemowo 5 10 
26 Marymont Kielecka 16 24 
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Załącznik 2: Inicjalne trasy autobusowe dla Warszawy 
wygenerowane przez algorytm 
Numer 
linii 

Przystanek początkowy Przystanek końcowy Liczba 
przystanków 

Czas 

przejazdu 

1 Olecka PKP Radość 6 8 
2 Międzylesie PKP Międzylesie 6 6 
3 Winnica Esperanto 39 36 
4 Podwójna Os. Derby 8 9 
5 EC Siekierki Politechnika 13 18 
6 Bokserska GUS 29 34 
7 św. Wincentego Żerań Wschodni 17 17 
8 Ząbki Maczka Torwar 38 49 
9 PKP Praga Lewinów 15 22 
10 Konwiktorska Trocka 17 16 
11 Tarchomin Myśliborska 18 17 
12 Paluch Lotnisko Chopina - Odloty 19 20 
13 Błota Aleksandrów 25 24 
14 PKP Wesoła Nowodwory 50 59 
15 Zaułek - Szkoła CH Targówek 11 17 
16 Esperanto Fort Wawrzyszew 32 31 
17 Augustów Brzeziny 17 16 
18 Znana Stare Bemowo 19 23 
19 Marymont Wrocławska 26 33 
20 Wola Grzybowska Marysin 26 30 
21 Bródno - Podgrodzie Żuromińska 21 25 
22 Sarmacka Ursynów Płn. 16 15 
23 Marki Czarna Struga Żuromińska 19 28 
24 Olesin Podwójna 39 40 
25 Stara Miłosna (Ułańska) Skalnicowa 22 23 
26 Konstancin-Jeziorna Pańska Ursynów Płn. 35 47 
27 PKP Gołąbki P+R Al. Krakowska 30 34 
28 Budowlana Juranda ze Spychowa - szkoła 27 28 
29 Popularna Prystora 20 25 
30 Bartnicza Trocka 16 18 
31 Międzylesie Błota 21 22 
32 Olesin Juranda ze Spychowa - szkoła 15 14 
33 Esperanto Tkaczy 30 29 
34 Rembertów - Kolonia PKP Mokry Ług 38 48 
35 Gocław Siekierki - Sanktuarium 20 23 
36 Esperanto Winnica 38 30 
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37 Pl. Bankowy Królikarnia 28 38 
38 Wilanów Kępa Okrzewska - Cmentarz 19 23 
39 Żerań FSO PKP Mokry Ług 45 57 
40 Koło Stare Bielany 21 27 
41 Młynów P+R Al. Krakowska 43 46 
42 Konstancin-Jeziorna CH Stara 

Papiernia 
Królikarnia 40 51 

43 Krasnowola Piaseczno Szkolna 26 30 
44 Stara Miłosna (Ułańska) Wiśniowa Góra 22 24 
45 Zielona Rembertów - Kolonia 13 15 
46 Królikarnia Rechniewskiego 21 29 
47 Pl. Trzech Krzyży Wiatraczna 25 29 
48 P+R Al. Krakowska PKP Wesoła 46 55 
49 Dw. Wschodni (Lubelska) Rembertów - Kolonia 32 33 
50 Pl. Piłsudskiego Stare Bielany 30 33 
51 Winnica Białołęka Dworska 22 18 
52 św. Wincentego Bródno - Podgrodzie 8 9 
53 Skalnicowa Łysakowska 25 26 
54 Kierbedzia Ursynów Płd. 30 35 
55 Koło Groty 21 28 
56 Siekierki - Sanktuarium Skalnicowa 24 29 
57 Bródno - Podgrodzie Os. Derby 14 15 
58 Myśliborska Młociny 11 10 
59 P+R Al. Krakowska Zielona 42 50 
60 EC Siekierki GUS 17 20 
61 Międzylesie Aleksandrów 20 20 
62 Chełmska P+R Al. Krakowska 39 48 
63 Białołęka Dworska Księcia Janusza 53 53 
64 Ćwiklińskiej Łomianki Dąbrowa Zachodnia 28 32 
65 Oś Królewska Sadyba 7 11 
66 Torwar Skalnicowa 22 24 
67 Szczęśliwice Elsnerów 30 32 
68 Konwiktorska Centrum Onkologii 46 56 
69 Ćwiklińskiej PKP Wesoła 54 52 
70 Torwar Winnica 39 41 
71 Karolin Wagonownia 25 31 
72 Wrocławska Królikarnia 32 40 
73 EC Siekierki Stegny 15 15 
74 Znana Młynów 8 12 
75 Gwiaździsta Os. Potok 15 15 
76 Wilanowska Politechnika 9 13 
77 Międzylesie PKP Radość 17 18 
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78 Bródno - Podgrodzie PKP Wesoła 48 44 
79 EC Siekierki Cm. Wolski 24 34 
80 Cm. Wolski Nowe Włochy 17 17 
81 Os. Kabaty PKP Piaseczno 29 36 
82 P+R Al. Krakowska Dw. Zachodni 15 18 
83 Zajezdnia Woronicza Berestecka 16 22 
84 Stara Miłosna (Graniczna) Dw. Centralny 30 36 
85 Żerań Wschodni Bródno - Podgrodzie 14 16 
86 Dw. Wschodni (Lubelska) Popularna 38 48 
87 Regulska Popularna 21 23 
88 Choszczówka Dąbrówka Wiślana 7 10 
89 Rechniewskiego Witolin 9 11 
90 Dziekanów Leśny Stare Bielany 26 32 
91 Królikarnia Pl. Piłsudskiego 17 26 
92 Łysakowska PKP Wesoła 12 16 
93 Chełmska Zajezdnia Woronicza 12 17 
94 Dw. Zachodni Zajezdnia Kleszczowa 17 21 
95 Os. Potok Młociny 7 10 
96 Os. Kabaty Ogród Botaniczny 30 33 
97 EC Siekierki Politechnika 13 16 
98 Lotnisko Chopina - Odloty Tarchomin 39 42 
99 Kolejowa Ursynów Płn. 31 35 
100 PKP Powązki Bródno - Podgrodzie 20 20 
101 Młociny EC Siekierki 57 59 
102 Koło Chomiczówka 10 13 
103 Wiśniowa Góra Skalnicowa 20 20 
104 Wyczółki Spartańska 30 32 
105 Centrum Onkologii CH Ursynów 18 21 
106 GUS Dw. Zachodni 12 17 
107 Marymont Emilii Plater 12 13 
108 Centrum Onkologii Centrum 21 26 
109 Błota PKP Radość 12 11 
110 Bartnicza Dziekanów Leśny 36 48 
111 Młociny CH Łomianki 17 18 
112 Łysakowska Zielona 8 11 
113 PKP Zacisze - Wilno Berestecka 29 27 
114 CH Marki Młociny 45 49 
115 Choszczówka Dawidy 61 66 
116 Zbójna Góra Gocław 22 21 
117 Politechnika Pl. Trzech Krzyży 22 26 
118 Dw. Zachodni Popularna 13 16 
119 Kępa Tarchomińska Tarchomin 13 17 
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120 Skalnicowa Zbójna Góra 30 28 
121 Chomiczówka Stare Bielany 7 8 
122 EC Siekierki Oś Królewska 14 15 
123 Cm. Północny - Brama Zach. Emilii Plater 34 34 
124 Marysin Gocławek Wschodni 16 18 
125 Żerań FSO Fort Wawrzyszew 20 26 
126 Dw. Centralny Dw. Gdański (Rydygiera) 11 11 
127 Bitwy Warszawskiej 1920 r. Królikarnia 13 17 
128 Nowe Włochy Stare Bielany 35 37 
129 PKP Rembertów Marysin 14 17 
130 Rechniewskiego Gocławek Wschodni 17 17 
131 Torwar Os. Kabaty 24 33 
132 Centrum Onkologii Sarmacka 14 18 
133 GUS Wilanowska 20 27 
134 Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zajezdnia Woronicza 12 13 
135 PKP Olszynka Grochowska Rembertów - Strzelnica 28 31 
136 Ursus - Ratusz Przepiórki 10 12 
137 Chełmska Zajezdnia Woronicza 12 17 
138 Sarmacka Centrum Onkologii 20 22 
139 Skalnicowa Politechnika 33 42 
140 Marysin Mariensztat 22 28 
141 Stegny Kępa Zawadowska 24 25 
142 Utrata Żuromińska 29 31 
143 PKP Mokry Ług Targówek Mieszkaniowy 47 60 
144 Ursus - Ratusz Królikarnia 35 43 
145 Siekierki - Sanktuarium Berestecka 26 34 
146 CH Blue City Szczęśliwice 10 15 
147 Siekierki - Sanktuarium Wilanowska 25 34 
148 Gocław Pastuszków 16 18 
149 Chełmska Esperanto 15 23 
150 Os. Kabaty Sadyba 19 23 
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Załącznik 3: Zmiany w trasach inicjalnych po 
optymalizacji algorytmem 

LINIA TRAMWAJOWA 1  ZMIENIONA 
INICJALNA: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo Radosława->Stawki->Dzika->Muranowska-
>KS Polonia->Park Traugutta->most Gdański->Wybrzeże Helskie->Rondo Starzyńskiego->Namysłowska->Rondo 
Żaba->Bródnowska->Inżynierska->Konopacka->Czynszowa 
PO OPTYMALIZACJI: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo "Radosława"->Stawki->Dzika-
>Muranowska->KS Polonia->Park Traugutta->most Gdański->Wybrzeże Helskie->Rondo Starzyńskiego-
>Namysłowska->Rondo Żaba->Bródnowska->Inżynierska->Dworzec Wileński 
LINIA TRAMWAJOWA 2  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina->Ratusz 
Arsenał->Muranów->Muranowska->Dw. Gdański->Gen. Zajączka->Pl. Inwalidów->Plac Wilsona->Bohomolca-
>Marymont - Potok 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina->Ratusz 
Arsenał->Muranów->Muranowska->Dw. Gdański 
LINIA TRAMWAJOWA 3  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wiatraczna->Kickiego->Międzyborska->Praga-Płd. - Ratusz->Gocławska->Bliska->Lubelska->Al. 
Zieleniecka->Kijowska->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Ratusz Arsenał->Muranów-
>Muranowska->KS Polonia->Dw. Gdański->Gen. Zajączka->Pl. Inwalidów->Plac Wilsona->Marymont->Ks. 
Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna->Romaszewskiego->Piaski 
PO OPTYMALIZACJI: Wiatraczna->Kickiego->Międzyborska->Praga-Płd. - Ratusz->Gocławska->Bliska-
>Lubelska->Al. Zieleniecka->Kijowska->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Ratusz 
Arsenał->Muranów->Muranowska->KS Polonia->Dw. Gdański->Gen. Zajączka->Pl. Inwalidów->Plac Wilsona-
>Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna-
>Romaszewskiego->Piaski->Al. Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski 
LINIA TRAMWAJOWA 4  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wyścigi->Al. Lotników->Niedźwiedzia->Wilanowska->Bukowińska->Królikarnia->Malczewskiego-
>Park Dreszera->Morskie Oko->Dworkowa->Rakowiecka->Pl. Unii Lubelskiej->Pl. Zbawiciela->Politechnika->Pl. 
Politechniki->Nowowiejska->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Kielecka 
PO OPTYMALIZACJI: Wyścigi->Al. Lotników->Niedźwiedzia->Wilanowska->Bukowińska->Królikarnia-
>Malczewskiego->Park Dreszera->Morskie Oko->Dworkowa->Rakowiecka->Pl. Unii Lubelskiej->Pl. Zbawiciela-
>Politechnika->Pl. Politechniki->Nowowiejska->GUS 
LINIA TRAMWAJOWA 5  ZMIENIONA 
INICJALNA: Boernerowo->Stare Bemowo->Archimedesa->WAT->Kocjana->Fort Blizne->Os. Zielony Staw-
>Dywizjonu 303->Radiowa->Wrocławska->Nowe Bemowo->Piastów Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo-
>Conrada->Al. Reymonta->Piaski->Romaszewskiego->Park Olszyna->Włościańska->Sady Żoliborskie->Pl. 
Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Park Kaskada->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Szpital 
Bielański->UKSW->Przy Agorze->Cm. Włoski->Zajezdnia Żoliborz->Młociny 
PO OPTYMALIZACJI: Boernerowo->Stare Bemowo->Archimedesa->WAT->Kocjana->Fort Blizne->Os. Zielony 
Staw->Dywizjonu 303->Radiowa->Wrocławska->Nowe Bemowo->Piastów Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo-
>Conrada->Al. Reymonta->Piaski->Romaszewskiego->Park Olszyna->Włościańska->Sady Żoliborskie->Pl. 
Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Park Kaskada->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Szpital 
Bielański->UKSW->Przy Agorze->Cm. Włoski 
LINIA TRAMWAJOWA 6  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Ochota - Ratusz->Pl. Narutowicza->Wawelska->Och - Teatr->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Hale Banacha-
>Dickensa->Korotyńskiego->PKP Rakowiec->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Lipowczana->Instytut 
Lotnictwa->P+R Al. Krakowska 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Ochota - Ratusz->Pl. Narutowicza->Wawelska->Och - Teatr->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Hale Banacha-
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>Dickensa->Korotyńskiego->PKP Rakowiec->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Lipowczana->Instytut 
Lotnictwa 
LINIA TRAMWAJOWA 7  ZMIENIONA 
INICJALNA: Piaski->Al. Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Popiela->Nocznickiego-
>Młociny->Zajezdnia Żoliborz->Cm. Włoski->Przy Agorze->UKSW->Szpital Bielański->AWF->Podleśna - 
IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada->Marymont 
PO OPTYMALIZACJI: Piaski->Al. Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Popiela-
>Nocznickiego->Młociny->Zajezdnia Żoliborz->Cm. Włoski->Przy Agorze->UKSW->Szpital Bielański->AWF-
>Podleśna - IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada 
LINIA TRAMWAJOWA 8  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Ochota - Ratusz->Pl. Narutowicza->Raszyńska->NIK->Nowowiejska->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole 
Mokotowskie->Kielecka->Rakowiecka - Sanktuarium->Kulskiego->Wołoska - Szpital->Wołoska->Woronicza-
>Konstruktorska->Domaniewska->Rondo Unii Europejskiej->Postępu->Wynalazek->PKP Służewiec 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Ochota - Ratusz->Pl. Narutowicza->Raszyńska->NIK->Nowowiejska->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole 
Mokotowskie->Kielecka->Rakowiecka - Sanktuarium->Kulskiego->Wołoska - Szpital->Wołoska->Woronicza-
>Konstruktorska->Domaniewska->Rondo Unii Europejskiej->Postępu->Wynalazek 
LINIA TRAMWAJOWA 9  ZMIENIONA 
INICJALNA: Czynszowa->Konopacka->Inżynierska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Ratusz 
Arsenał->Pl. Bankowy->Królewska->Świętokrzyska->Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Pl. Zbawiciela-
>Politechnika->Pl. Politechniki->Nowowiejska->NIK->Raszyńska->Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz->Pl. 
Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum->Krucza->Muzeum Narodowe->most Poniatowskiego-
>Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska) 
PO OPTYMALIZACJI: Czynszowa->Konopacka->Inżynierska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto-
>Ratusz Arsenał->Pl. Bankowy->Królewska->Świętokrzyska->Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Pl. Zbawiciela-
>Politechnika->Pl. Politechniki->Nowowiejska->NIK->Raszyńska->Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz 
LINIA TRAMWAJOWA 10  ZMIENIONA 
INICJALNA: Nowe Bemowo->Wrocławska->Radiowa->Dywizjonu 303->Siodlarska->Marynin->Koło 
PO OPTYMALIZACJI: Nowe Bemowo->Wrocławska->Radiowa->Dywizjonu 303->Siodlarska->Marynin->Koło-
>Dalibora->Deotymy->Magistracka->PKP Koło->Wawrzyszewska 
LINIA TRAMWAJOWA 11  ZMIENIONA 
INICJALNA: Winnica->Grzymalitów->Nowodwory->Stefanika->Mehoffera->Tarchomin->Myśliborska-
>Śreniawitów->Stare Świdry->Świderska->Cm. Włoski->Przy Agorze->UKSW->Szpital Bielański->AWF-
>Podleśna - IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo 
Radosława->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Żytnia->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego-
>Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum->Krucza->Muzeum Narodowe-
>most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska) 
PO OPTYMALIZACJI: Winnica->Grzymalitów->Nowodwory->Stefanika->Mehoffera->Tarchomin->Myśliborska-
>Śreniawitów->Stare Świdry->Świderska->Cm. Włoski->Przy Agorze->UKSW->Szpital Bielański->AWF-
>Podleśna - IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo 
"Radosława"->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Żytnia->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego-
>Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum->Krucza->Muzeum Narodowe-
>most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska)->Zajezdnia 
Praga 
LINIA TRAMWAJOWA 12  ZMIENIONA 
INICJALNA: Koło->Dalibora->Deotymy->Magistracka->PKP Koło->Wawrzyszewska->Młynów->Długosza-
>Młynarska->Zajezdnia Wola->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo ONZ->Norblin-
>Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum->Krucza->Muzeum Narodowe-
>most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska) 
PO OPTYMALIZACJI: Koło->Dalibora->Deotymy->Magistracka->PKP Koło->Wawrzyszewska->Młynów-
>Długosza->Młynarska->Zajezdnia Wola->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo 
ONZ->Norblin->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum->Krucza 
LINIA TRAMWAJOWA 13  ZMIENIONA 
INICJALNA: Banacha->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Hale Banacha->Dickensa->Korotyńskiego->PKP Rakowiec-
>Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Lipowczana->Instytut Lotnictwa->P+R Al. Krakowska 
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PO OPTYMALIZACJI: Banacha->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Hale Banacha->Dickensa->Korotyńskiego->PKP 
Rakowiec->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Lipowczana 
LINIA TRAMWAJOWA 15  ZMIENIONA 
INICJALNA: Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Wspólna Droga->Czapelska-
>Wiatraczna->Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Berezyńska->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Żytnia->Cm. Żydowski->Niska-
>Powązkowska->Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna-
>Romaszewskiego->Piaski 
PO OPTYMALIZACJI: Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Wspólna Droga-
>Czapelska->Wiatraczna->Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Berezyńska->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Żytnia->Cm. Żydowski->Niska-
>Powązkowska->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna-
>Romaszewskiego->Piaski->Al. Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Popiela-
>Nocznickiego 
LINIA TRAMWAJOWA 16  ZMIENIONA 
INICJALNA: Kielecka->Pole Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS->Nowowiejska->Pl. Politechniki-
>Politechnika->Pl. Unii Lubelskiej->Rakowiecka->Dworkowa->Morskie Oko->Park Dreszera->Malczewskiego-
>Królikarnia->Bukowińska->Wilanowska 
PO OPTYMALIZACJI: Kielecka->Pole Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS->Nowowiejska->Pl. 
Politechniki->Politechnika->Pl. Unii Lubelskiej->Rakowiecka->Dworkowa->Morskie Oko->Park Dreszera-
>Malczewskiego->Królikarnia 
LINIA TRAMWAJOWA 17  ZMIENIONA 
INICJALNA: Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Centrum-
>Krucza->Muzeum Narodowe->most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka->Kijowska-
>Ząbkowska->Dworzec Wileński->Ratuszowa - ZOO->Pl. Hallera->Rondo Starzyńskiego->Namysłowska->Rondo 
Żaba->Staniewicka->Pożarowa->Budowlana->Julianowska->Rembielińska->Poborzańska->Kondratowicza-
>Toruńska->Inowłodzka->Odlewnicza->Faradaya->Żerań Wschodni 
PO OPTYMALIZACJI: Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny-
>Centrum->Krucza->Muzeum Narodowe->most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Al. Zieleniecka-
>Kijowska->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Ratuszowa - ZOO->Pl. Hallera->Rondo Starzyńskiego-
>Namysłowska->Rondo Żaba->Staniewicka->Pożarowa->Budowlana->Julianowska->Rembielińska->Poborzańska-
>Kondratowicza->Toruńska->Inowłodzka->Odlewnicza 
LINIA TRAMWAJOWA 18  ZMIENIONA 
INICJALNA: Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->Batalionu Platerówek->PIMot-
>Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Wybrzeże Helskie->most Gdański->Park Traugutta->Dworzec Gdański-
>Baseny Inflancka->Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna-
>Romaszewskiego->Piaski 
PO OPTYMALIZACJI: Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->Batalionu Platerówek-
>PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Wybrzeże Helskie->most Gdański->Park Traugutta->Dworzec 
Gdański->Baseny Inflancka->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park 
Olszyna->Romaszewskiego->Piaski->Al. Reymonta->Aspekt 
LINIA TRAMWAJOWA 19  ZMIENIONA 
INICJALNA: Czynszowa->Konopacka->Inżynierska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Ratusz 
Arsenał->Pl. Bankowy->Królewska->Świętokrzyska->Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Pl. Zbawiciela-
>Politechnika->Pl. Politechniki->Nowowiejska->NIK->Raszyńska->Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz->Pl. 
Zawiszy->Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->Rogalińska->Płocka->Sokołowska->PKP Wola 
(Wolska)->Elekcyjna->Reduta Wolska->Sowińskiego->Cm. Wolski 
PO OPTYMALIZACJI: Czynszowa->Konopacka->Inżynierska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto-
>Ratusz Arsenał->Pl. Bankowy->Królewska->Świętokrzyska->Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Pl. Zbawiciela-
>Politechnika->Pl. Politechniki->Nowowiejska->NIK->Raszyńska->Pl. Narutowicza->Ochota - Ratusz->Pl. 
Zawiszy->Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->Rogalińska 
LINIA TRAMWAJOWA 20  ZMIENIONA 
INICJALNA: Nowe Bemowo->Piastów Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo->Conrada->Al. Reymonta->Aspekt-
>Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Popiela->Nocznickiego->Młociny 
PO OPTYMALIZACJI: Nowe Bemowo->Piastów Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo->Conrada->Al. 
Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Popiela->Nocznickiego->Młociny->Zajezdnia 
Żoliborz->Cm. Włoski->Przy Agorze->UKSW->Szpital Bielański 
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LINIA TRAMWAJOWA 21  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina->Ratusz 
Arsenał->Pl. Bankowy 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Muzeum Powstania Warszawskiego->Okopowa->Wola - Ratusz->Kino Femina-
>Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo "Radosława" 
LINIA TRAMWAJOWA 22  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->Rogalińska->Płocka->Sokołowska->PKP Wola (Wolska)-
>Elekcyjna->Reduta Wolska->Sowińskiego->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola->Synów 
Pułku->Hala Wola->Czumy->Bemowo - Ratusz->Kazubów->Dywizjonu 303->Radiowa->Wrocławska->Nowe 
Bemowo 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Kijowska)->Kijowska->Al. Zieleniecka->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Pl. Starynkiewicza->Pl. Zawiszy-
>Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->Rogalińska->Płocka->Sokołowska->PKP Wola (Wolska)-
>Elekcyjna->Reduta Wolska->Sowińskiego->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola->Synów 
Pułku->Hala Wola->Czumy->Bemowo - Ratusz->Kazubów->Dywizjonu 303->Radiowa->Wrocławska 
LINIA TRAMWAJOWA 23  ZMIENIONA 
INICJALNA: Annopol->Toruńska->Kondratowicza->Poborzańska->Rembielińska->Julianowska->Budowlana-
>Pożarowa->Staniewicka->Rondo Żaba->Namysłowska->Rondo Starzyńskiego->Golędzinów->PIMot->Batalionu 
Platerówek->Śliwice->Budzińskiej - Tylickiej->Dyrekcja FSO->Żerań FSO 
PO OPTYMALIZACJI: Annopol->Toruńska->Kondratowicza->Poborzańska->Rembielińska->Julianowska-
>Budowlana->Pożarowa->Staniewicka->Rondo Żaba->Namysłowska->Rondo Starzyńskiego->Golędzinów->PIMot-
>Batalionu Platerówek->Śliwice 
LINIA TRAMWAJOWA 24  ZMIENIONA 
INICJALNA: Koło->Marynin->Orlich Gniazd->Radiowa->Wrocławska->Nowe Bemowo 
PO OPTYMALIZACJI: Koło->Marynin->Orlich Gniazd->Radiowa->Wrocławska->Nowe Bemowo->Piastów 
Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo->Conrada->Al. Reymonta->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski 
LINIA TRAMWAJOWA 25  ZMIENIONA 
INICJALNA: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo Radosława->Stawki->Anielewicza-
>Nowolipki->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo ONZ->Dw. Centralny->Koszykowa->Nowowiejska->GUS-
>Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Kielecka 
PO OPTYMALIZACJI: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo "Radosława"->Stawki-
>Anielewicza->Nowolipki->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo ONZ->Dw. Centralny->Koszykowa-
>Nowowiejska->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Kielecka->Rakowiecka - Sanktuarium-
>Kulskiego->Wołoska - Szpital->Wołoska->Woronicza->Samochodowa->Telewizja Polska->Wierzbno 
LINIA AUTOBUSOWA 0  ZMIENIONA 
INICJALNA: Olecka->PKP Falenica->Prasowa->PKP Miedzeszyn->Szachowa->Wielowiejska->PKP Radość 
PO OPTYMALIZACJI: Olecka->PKP Falenica->Prasowa->PKP Miedzeszyn->Szachowa->Wielowiejska->PKP 
Radość->Limby->Olchy->Jontka->Czołgistów->Kwitnącej Akacji->Drohobycka 
LINIA AUTOBUSOWA 1  ZMIENIONA 
INICJALNA: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital->Pożaryskiego-
>Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie 
PO OPTYMALIZACJI: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital-
>Pożaryskiego->Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie->Piechurów->PKP Anin->Solidna->PKP Wawer->Trakt 
Lubelski->Trawiasta 
LINIA AUTOBUSOWA 2  ZMIENIONA 
INICJALNA: Winnica->Grzymalitów->Dzierzgońska->Barei->Hanki Ordonówny->Ciołkosza->Stefanika-
>Mehoffera->Tarchomin->Picassa->Świderska->Płużnicka->Kasztanowa->Laurowa->Portowa->Konwaliowa-
>Kanał Żerański->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo 
Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Pl. Bankowy->Królewska-
>Świętokrzyska->Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin->Mennica->Chłodna->Wola - Ratusz-
>Nowolipie->Esperanto 
PO OPTYMALIZACJI: Winnica->Grzymalitów->Dzierzgońska->Barei->Hanki Ordonówny->Ciołkosza->Stefanika-
>Mehoffera->Tarchomin->Picassa->Świderska->Płużnicka->Kasztanowa->Laurowa->Portowa->Konwaliowa-
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>Kanał Żerański->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo 
Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Pl. Bankowy->Królewska-
>Świętokrzyska->Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin->Mennica->Chłodna->Wola - Ratusz-
>Nowolipie->Smocza->Esperanto->Smocza 
LINIA AUTOBUSOWA 3  ZMIENIONA 
INICJALNA: Podwójna->Sieczna->Okrągła->Grodzisk - Kościół->Grodzisk->Kąty Grodziskie->Os. Derby VI->Os. 
Derby III->Os. Derby 
PO OPTYMALIZACJI: Podwójna->Sieczna->Okrągła->Grodzisk - Kościół->Grodzisk->Kąty Grodziskie->Os. 
Derby VI->Os. Derby III->Os. Derby->Park Magiczny->Jesiennych Liści->Piasta Kołodzieja->Juranda ze 
Spychowa->Berensona->Skarbka z Gór->Kąty Grodziskie->Wyszkowska->Atrakcyjna->Zdziarska - Kanał-
>Zdziarska 
LINIA AUTOBUSOWA 4  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Rakowiecka->Pl. Unii Lubelskiej-
>Politechnika 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Politechnika->Pl. 
Konstytucji->Rakowiecka->Dworkowa 
LINIA AUTOBUSOWA 5  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bokserska->Taborowa->Jurajska->Areszt Śledczy Służewiec->Kłobucka->Osmańska->Hołubcowa-
>Wyczółki->Poloneza->Tango->Poleczki->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska->Ursynów->Nowoursynowska-
>Dolina Służewiecka->Dominikańska->Podbipięty->Wilanowska->Os. Domaniewska->Ksawerów->Wierzbno-
>Polskie Radio->Odyńca->Racławicka->Madalińskiego->Pole Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS 
PO OPTYMALIZACJI: Bokserska->Taborowa->Jurajska->Areszt Śledczy Służewiec->Kłobucka->Osmańska-
>Hołubcowa->Wyczółki->Poloneza->Tango->Poleczki->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska->Ursynów-
>Nowoursynowska->Dolina Służewiecka->Dominikańska->Podbipięty->Wilanowska->Os. Domaniewska-
>Ksawerów->Wierzbno->Polskie Radio->Odyńca->Racławicka->Madalińskiego->Pole Mokotowskie->Biblioteka 
Narodowa->GUS->Politechnika->DS Riviera->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Łazienki Królewskie->Pl. Na 
Rozdrożu 
LINIA AUTOBUSOWA 6  ZMIENIONA 
INICJALNA: św. Wincentego->Targówek - Ratusz->Żuromińska->Gilarska->Balkonowa->Chodecka->Szpital 
Bródnowski->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez->Toruńska->Chłodnia->Fabryka 
Pomp->Odlewnicza->Faradaya->Żerań Wschodni 
PO OPTYMALIZACJI: św. Wincentego->Targówek - Ratusz->Żuromińska->Gilarska->Balkonowa->Chodecka-
>Szpital Bródnowski->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez->Toruńska->Chłodnia-
>Fabryka Pomp->Odlewnicza 
LINIA AUTOBUSOWA 7  ZMIENIONA 
INICJALNA: Ząbki Maczka->Ząbki Dzika->Ząbki Powstańców->Ząbki Cmentarz->Ząbki Szwoleżerów->Ząbki 
Warszawska->Klamrowa->Lewinów->Potulicka->Perłowa->Diamentowa->Krzesiwa->Kościeliska->Jórskiego-
>Bieżuńska->Kraśnicka->Rzeczna->Hutnicza->Chemiczna->Księcia Ziemowita->Naczelnikowska->Wołomińska-
>Śnieżna->Korsaka->Markowska->Dworzec Wileński->Sierakowskiego->Os. Panieńska->most Świętokrzyski-
>Wybrzeże Szczecińskie->Rondo Waszyngtona->Solec->Książęca->Pl. Trzech Krzyży->Piękna->Wiejska->Rozbrat-
>Legia - Stadion->Torwar 
PO OPTYMALIZACJI: Ząbki Maczka->Ząbki Dzika->Ząbki Powstańców->Ząbki Cmentarz->Ząbki Szwoleżerów-
>Ząbki Warszawska->Klamrowa->Lewinów->Potulicka->Perłowa->Diamentowa->Krzesiwa->Kościeliska-
>Jórskiego->Bieżuńska->Kraśnicka->Rzeczna->Hutnicza->Chemiczna->Księcia Ziemowita->Naczelnikowska-
>Wołomińska->Śnieżna->Korsaka->Markowska->Dworzec Wileński->Sierakowskiego->Os. Panieńska->most 
Świętokrzyski->Wybrzeże Szczecińskie->Rondo Waszyngtona->Solec->Książęca->Pl. Trzech Krzyży->Piękna-
>Wiejska->Rozbrat->Legia - Stadion->Wał Miedzeszyński->Kryniczna->Pl. Przymierza->Saska->Brazylijska-
>Zwycięzców->Stacja Krwiodawstwa->Walecznych 
LINIA AUTOBUSOWA 8  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Praga->Pożarowa->Budowlana->Bartnicza->Rembielińska->Wyszogrodzka->Chodecka-
>Balkonowa->Żuromińska->Targówek - Ratusz->św. Wincentego->Bohuszewiczówny->Codzienna->Młodzieńcza-
>Potulicka->Lewinów 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Praga->Pożarowa->Budowlana->Bartnicza->Rembielińska->Wyszogrodzka-
>Chodecka->Balkonowa->Żuromińska->Targówek - Ratusz->św. Wincentego->Bohuszewiczówny->Codzienna-
>Młodzieńcza->Tużycka->Kościeliska->Jórskiego->Bieżuńska->Trocka->Handlowa->Lusińska->DKS Targówek-
>Targówek Mieszkaniowy->Myszkowska 
LINIA AUTOBUSOWA 9  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Konwiktorska->Muranowska->Park Traugutta->Wybrzeże Helskie->Rondo Starzyńskiego-
>Namysłowska->11 Listopada->Bródnowska->Strzelecka->Inżynierska->Konopacka->Metro Szwedzka->Zajezdnia 
Stalowa->Szwedzka->Piotra Skargi->Gorzykowska->Bieżuńska->Trocka 
PO OPTYMALIZACJI: Konwiktorska->Muranowska->Park Traugutta->Wybrzeże Helskie->Rondo Starzyńskiego-
>Namysłowska->11 Listopada->Bródnowska->Strzelecka->Inżynierska->Konopacka->Metro Szwedzka->Zajezdnia 
Stalowa->Szwedzka->Piotra Skargi->Gorzykowska->Bieżuńska->Trocka->Handlowa->Lusińska 
LINIA AUTOBUSOWA 10  ZMIENIONA 
INICJALNA: Tarchomin->Mehoffera->Stefanika->Ciołkosza->Hanki Ordonówny->Barei->Dzierzgońska-
>Grzymalitów->Nowodwory->Strumykowa->Ćwiklińskiej->Chęcińska->Henryków->Klasyków->Drogowa->Braci 
Zawadzkich->Białołęka - Ratusz->Milenijna->Myśliborska 
PO OPTYMALIZACJI: Tarchomin->Mehoffera->Stefanika->Ciołkosza->Hanki Ordonówny->Barei->Dzierzgońska-
>Grzymalitów->Nowodwory->Strumykowa->Ćwiklińskiej->Chęcińska->Henryków->Klasyków->Drogowa->Braci 
Zawadzkich->Białołęka - Ratusz->Milenijna->Myśliborska->Porajów->Kasztanowa->Laurowa 
LINIA AUTOBUSOWA 11  ZMIENIONA 
INICJALNA: Paluch->Ogrody Działkowe Paluch->Schronisko dla Zwierząt->Ogrody Działkowe Na Skraju-
>Przelotowa->Okrężna->Rybna->Olszowa->Na Skraju->Stoicka->Szyszkowa->P+R Al. Krakowska->Instytut 
Lotnictwa->Krakowiaków->Ogród Działkowy im. Warneńczyka->Okęcie Business Park->Drzewieckiego->Komitetu 
Obrony Robotników->Ośrodek Wojskowy->Lotnisko Chopina - Odloty 
PO OPTYMALIZACJI: Paluch->Ogrody Działkowe Paluch->Schronisko dla Zwierząt->Ogrody Działkowe Na 
Skraju->Przelotowa->Okrężna->Rybna->Olszowa->Na Skraju->Stoicka->Szyszkowa->P+R Al. Krakowska-
>Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Ogród Działkowy im. Warneńczyka->Okęcie Business Park->Drzewieckiego-
>Komitetu Obrony Robotników->Wirażowa->Komputerowa->Rondo Żabczyńskiego->Cybernetyki->Bokserska-
>Jadźwingów->Rondo Unii Europejskiej->Domaniewska->Langego->Modzelewskiego 
LINIA AUTOBUSOWA 12  ZMIENIONA 
INICJALNA: Błota->Krokusów->Bysławska->Czarnuszki->Rozchodnikowa->Podbiałowa->Ogórkowa->Sitowie-
>Dzięcioła->Mrągowska->Tawułkowa->Majerankowa->Wiesiołka->Nadarzyńska->PKP Miedzeszyn->Prasowa-
>PKP Falenica->Podkowy->Ochocza->Wasilkowska->Czekanowska->Przełęczy->Napoleona Bonaparte->Ks. 
Szulczyka->Złotej Jesieni->Aleksandrów 
PO OPTYMALIZACJI: Błota->Krokusów->Bysławska->Czarnuszki->Rozchodnikowa->Podbiałowa->Ogórkowa-
>Sitowie->Dzięcioła->Mrągowska->Tawułkowa->Majerankowa->Wiesiołka->Nadarzyńska->PKP Miedzeszyn-
>Prasowa->PKP Falenica->Podkowy->Ochocza->Wasilkowska->Czekanowska->Przełęczy 
LINIA AUTOBUSOWA 13  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Wesoła->Armii Krajowej->Wesoła - Ratusz->Słowackiego->Staszica->Hipodrom->1. Praskiego 
Pułku->Objazdowa->Wawerska->Bronisława Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego->Kajki-
>Trawiasta->Trakt Lubelski->Edisona->Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka-
>Wspólna Droga->Wiatraczna->Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Podzamcze->Boleść->Sanguszki->most Gdański->Cytadela->Centrum 
Olimpijskie->most Grota - Roweckiego->Żerań FSO->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa-
>Obrazkowa->Białołęka - Ratusz->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Pomorska->Leśnej Polanki-
>Ćwiklińskiej->Strumykowa->Nowodwory 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Wesoła->Armii Krajowej->Wesoła - Ratusz->Słowackiego->Staszica->Hipodrom->1. 
Praskiego Pułku->Objazdowa->Wawerska->Bronisława Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego-
>Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Edisona->Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. 
Szembeka->Wspólna Droga->Wiatraczna->Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona-
>most Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Podzamcze->Boleść->Sanguszki->most Gdański->Cytadela-
>Centrum Olimpijskie->most Grota - Roweckiego->Żerań FSO->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska-
>Ekspresowa->Obrazkowa->Białołęka - Ratusz->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Pomorska->Leśnej Polanki-
>Ćwiklińskiej->Strumykowa->Nowodwory->Stefanika 
LINIA AUTOBUSOWA 14  ZMIENIONA 
INICJALNA: Zaułek - Szkoła->Chudoby->Grodzisk->Kąty Grodziskie->Skarbka z Gór->Berensona->Juranda ze 
Spychowa->Piasta Kołodzieja->Współczesna->Ostródzka->Głębocka->CH Targówek 
PO OPTYMALIZACJI: Zaułek - Szkoła->Chudoby->Grodzisk->Kąty Grodziskie->Skarbka z Gór->Berensona-
>Juranda ze Spychowa->Piasta Kołodzieja->Współczesna->Ostródzka->Głębocka->CH Targówek->Malborska->św. 
Wincentego 
LINIA AUTOBUSOWA 15  ZMIENIONA 
INICJALNA: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Zajezdnia Wola->Młynarska->Młynów->Sołtyka->Ostroroga-
>Powązki - VI Brama->Kozielska->Tatarska->PKP Powązki->Pl. Niemena->Elbląska->Przasnyska->Sady 
Żoliborskie->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Stare Bielany-
>Oczapowskiego->Wawrzyszew->Sokratesa->Młociny->Popiela->Bogusławskiego->Kwitnąca->Głowackiego-
>Maszewska->Fort Wawrzyszew 
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PO OPTYMALIZACJI: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Zajezdnia Wola->Młynarska->Młynów->Sołtyka-
>Ostroroga->Powązki - VI Brama->Kozielska->Tatarska->PKP Powązki->Pl. Niemena->Elbląska->Przasnyska-
>Sady Żoliborskie->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Stare 
Bielany->Oczapowskiego->Wawrzyszew->Sokratesa->Młociny->Popiela->Bogusławskiego->Kwitnąca-
>Chomiczówka->Conrada - Szkoła->Conrada->Ogrody Działkowe Bemowo->Piastów Śląskich->Osmańczyka 
LINIA AUTOBUSOWA 16  ZMIENIONA 
INICJALNA: Augustów->Augustówek->Zdziarska->Jarzębinowa->Mańkowska->Tymotki->Ruskowy Bród-
>Kobiałka - Szkoła->Frachtowa->Mochtyńska->Kobiałka->Szamocin->Wilkowiecka->Tomaszew->Nowiny-
>Białołęka - Kanał->Warzelnicza->Brzeziny 
PO OPTYMALIZACJI: Augustów->Augustówek->Zdziarska->Jarzębinowa->Mańkowska->Tymotki->Ruskowy 
Bród->Kobiałka - Szkoła->Frachtowa->Mochtyńska 
LINIA AUTOBUSOWA 17  ZMIENIONA 
INICJALNA: Znana->Strąkowa->Batalionu Miotła->Hala Wola->Synów Pułku->Ciepłownia Wola->Tkaczy-
>Drzeworytników->Lazurowa->Sternicza->Chrzanów->Coopera - Przychodnia->Coopera->Os. Górczewska-
>Narwik->Fort Blizne->Kocjana->WAT->Archimedesa->Stare Bemowo 
PO OPTYMALIZACJI: Znana->Strąkowa->Batalionu Miotła->Hala Wola->Synów Pułku->Ciepłownia Wola-
>Tkaczy->Drzeworytników->Lazurowa->Sternicza->Chrzanów->Coopera - Przychodnia->Coopera->Os. 
Górczewska->Narwik->Fort Blizne->Kocjana->WAT->Archimedesa->Stare Bemowo->Radiowa - WAT->Radiowa-
>Pirenejska->Wrocławska->Nowe Bemowo->Piastów Śląskich->Rodła 
LINIA AUTOBUSOWA 18  ZMIENIONA 
INICJALNA: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Anny German->Rydygiera->Pl. Niemena->Elbląska-
>Powązki - Cm. Wojskowy->Gen. Maczka->Lasek na Kole->PKP Koło->Wawrzyszewska->Młynów->Grenady-
>Płocka - Szpital->Metro Młynów->Park Moczydło->Księcia Janusza->Góralska->Białowiejska->Konarskiego-
>Bemowo - Ratusz->Kazubów->Dywizjonu 303->Radiowa->Pirenejska->Wrocławska 
PO OPTYMALIZACJI: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Anny German->Rydygiera->Pl. Niemena-
>Elbląska->Powązki - Cm. Wojskowy->Gen. Maczka->Lasek na Kole->PKP Koło->Wawrzyszewska->Młynów-
>Grenady->Płocka - Szpital->Metro Młynów->Park Moczydło->Księcia Janusza->Góralska->Białowiejska-
>Konarskiego->Bemowo - Ratusz->Kazubów->Dywizjonu 303->Radiowa->Pirenejska->Wrocławska->Rodła-
>Piastów Śląskich->Ogrody Działkowe Bemowo->Conrada 
LINIA AUTOBUSOWA 19  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wola Grzybowska->Sulejówek Orla->Sulejówek Puszkina->Sulejówek Al. Piłsudskiego->Sulejówek 
Idzikowskiego->Sulejówek Mariańska->Drobiarska->Mazowiecka->Stara Miłosna (Ułańska)->Rumiankowa-
>Pogodna->Marmurowa->Torfowa->Stara Miłosna (Graniczna)->Kociszewskich->Trzykrotki->Centrum Zdrowia 
Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital->Pożaryskiego->Czatów->IX Poprzeczna->Alpejska - Instytut-
>Odrodzenia->Kajki->Cm. Ofiar Wojny->Marysin 
PO OPTYMALIZACJI: Wola Grzybowska->Sulejówek Orla->Sulejówek Puszkina->Sulejówek Al. Piłsudskiego-
>Sulejówek Idzikowskiego->Sulejówek Mariańska->Drobiarska->Mazowiecka->Stara Miłosna (Ułańska)-
>Rumiankowa->Pogodna->Marmurowa->Torfowa->Stara Miłosna (Graniczna)->Kociszewskich->Trzykrotki-
>Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital->Pożaryskiego->Czatów->IX Poprzeczna-
>Alpejska - Instytut->Odrodzenia->Kajki->Cm. Ofiar Wojny->Marysin->Potockich->Łysakowska->Rezedowa-
>Okularowa->PKP Gocławek->Płowiecka 
LINIA AUTOBUSOWA 20  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bródno - Podgrodzie->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez->Ostródzka-
>Głębocka->CH Targówek->Geodezyjna->CH Marki->Ząbki Wolności->Bystra->Krynoliny->Młodzieńcza-
>Tużycka->Kościeliska->Jórskiego->Łokietka->Samarytanka->Rolanda->Żuromińska 
PO OPTYMALIZACJI: Bródno - Podgrodzie->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez-
>Ostródzka->Głębocka->CH Targówek->Geodezyjna->CH Marki->Ząbki Wolności->Bystra->Krynoliny-
>Młodzieńcza->Tużycka->Kościeliska->Jórskiego->Łokietka->Samarytanka->Rolanda->Żuromińska->Gilarska-
>Balkonowa->Chodecka->Szpital Bródnowski->Łojewska->Bródno - Podgrodzie->Toruńska->PKP Toruńska-
>Żerań FSO->most Grota - Roweckiego->Centrum Olimpijskie 
LINIA AUTOBUSOWA 21  ZMIENIONA 
INICJALNA: Sarmacka->Branickiego->Św. u. Ledóchowskiej->Płaskowickiej->Grzegorzewskiej->Teligi->Nugat-
>Kopcińskiego->Ciszewskiego->SGGW - Klinika->SGGW - Rektorat->SGGW - Biblioteka->Arbuzowa-
>Nowoursynowska->Koncertowa->Ursynów->Ursynów Płn. 
PO OPTYMALIZACJI: Sarmacka->Branickiego->Św. u. Ledóchowskiej->Płaskowickiej->Grzegorzewskiej->Teligi-
>Nugat->Kopcińskiego->Ciszewskiego->SGGW - Klinika->SGGW - Rektorat->SGGW - Biblioteka->Arbuzowa-
>Nowoursynowska->Koncertowa->Ursynów->Zaolziańska->Megasam->Pięciolinii->Wyścigi 
LINIA AUTOBUSOWA 22  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Marki Czarna Struga->Marki Legionowa->Marki Struga->Marki Graniczna->Marki Hallera->Marki 
Pustelnik->Marki Wspólna->Marki Słoneczna->Marki - Ratusz->Marki Fabryczna->Marki Szkolna->Marki 
Szpitalna->Marki Wiejska->Geodezyjna->Głębocka->CH Targówek->Malborska->św. Wincentego->Targówek - 
Ratusz->Żuromińska 
PO OPTYMALIZACJI: Marki Czarna Struga->Marki Legionowa->Marki Struga->Marki Graniczna->Marki Hallera-
>Marki Pustelnik->Marki Wspólna->Marki Słoneczna->Marki - Ratusz->Marki Fabryczna->Marki Szkolna 
LINIA AUTOBUSOWA 23  ZMIENIONA 
INICJALNA: Olesin->Ruskowy Bród->Kobiałka - Szkoła->Frachtowa->Mochtyńska->Kobiałka->Szamocin-
>Wilkowiecka->Tomaszew->Nowiny->Bruszewska->Zakłady Zbożowe->Zaplecze->Płytowa->PKP Żerań->Os. 
Marywilska->Marcelin->Smugowa->Zyndrama z Maszkowic->PKP Płudy->Sadkowska->Ołówkowa-
>Wałuszewska->Żyrardowska->Ambaras->Zegarynki->Białołęka Dworska->Areszt Śledczy Białołęka->Ogrody 
Przyjaciół->Warmińska->Białołęka - Kanał->Warzelnicza - Szkoła->Ostródzka - Szkoła->Skarbka z Gór->Os. Derby 
VI->Os. Derby III->Os. Derby->Park Magiczny->Jesiennych Liści->Podwójna 
PO OPTYMALIZACJI: Olesin->Ruskowy Bród->Kobiałka - Szkoła->Frachtowa->Mochtyńska->Kobiałka-
>Szamocin->Wilkowiecka->Tomaszew->Nowiny->Bruszewska->Zakłady Zbożowe->Zaplecze->Płytowa->PKP 
Żerań->Os. Marywilska->Marcelin->Smugowa->Zyndrama z Maszkowic->PKP Płudy->Sadkowska->Ołówkowa-
>Wałuszewska->Żyrardowska->Ambaras->Zegarynki->Białołęka Dworska->Areszt Śledczy Białołęka->Ogrody 
Przyjaciół->Warmińska->Białołęka - Kanał->Warzelnicza - Szkoła->Ostródzka - Szkoła->Skarbka z Gór->Os. Derby 
VI->Os. Derby III->Os. Derby->Park Magiczny->Jesiennych Liści->Podwójna->Sieczna 
LINIA AUTOBUSOWA 24  ZMIENIONA 
INICJALNA: Stara Miłosna (Ułańska)->Fabryczna->1. Praskiego Pułku->Objazdowa->Wawerska->Bronisława 
Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Spadowa->Dzielnicowa-
>Klimontowska->Lucerny->Trakt Lubelski - Las->Lebiodowa->Kombajnistów->Wodniaków->Bronowska-
>Jeziorowa->Peonii->Skalnicowa 
PO OPTYMALIZACJI: Stara Miłosna (Ułańska)->Fabryczna->1. Praskiego Pułku->Objazdowa->Wawerska-
>Bronisława Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Spadowa-
>Dzielnicowa->Klimontowska->Lucerny->Trakt Lubelski - Las->Lebiodowa->Kombajnistów->Wodniaków-
>Bronowska->Jeziorowa->Peonii 
LINIA AUTOBUSOWA 25  ZMIENIONA 
INICJALNA: Konstancin-Jeziorna Pańska->Konstancin-Jeziorna Chopina->Konstancin-Jeziorna Tabita-
>Konstancin-Jeziorna Skolimów->Konstancin-Jeziorna Pl. Sportowy->Konstancin-Jeziorna Piasta->Konstancin-
Jeziorna Stocer->Konstancin-Jeziorna Park Zdrojowy->Konstancin-Jeziorna Sobieskiego->Konstancin-Jeziorna 
Polna->Konstancin-Jeziorna Klarysew->Konstancin-Jeziorna Borowa->Bielawa Os. Konstancja->Bielawa 
Warszawska->Waflowa->Przekorna->Rosochata->Czekoladowa->Pałacowa->Powsinek->Vogla->Wilanów-
>Królowej Marysieńki->Sobieskiego->Os. Arbuzowa->Patkowskiego->Karczocha->Dolina Służewiecka-
>Nowoursynowska->Noskowskiego->Wróbla->Służew->Bacha->Koncertowa->Ursynów->Ursynów Płn. 
PO OPTYMALIZACJI: Konstancin-Jeziorna Pańska->Konstancin-Jeziorna Chopina->Konstancin-Jeziorna Tabita-
>Konstancin-Jeziorna Skolimów->Konstancin-Jeziorna Pl. Sportowy->Konstancin-Jeziorna Piasta->Konstancin-
Jeziorna Stocer->Konstancin-Jeziorna Park Zdrojowy->Konstancin-Jeziorna Sobieskiego->Konstancin-Jeziorna 
Polna->Konstancin-Jeziorna Klarysew->Konstancin-Jeziorna Borowa->Bielawa Os. Konstancja->Bielawa 
Warszawska->Waflowa->Przekorna->Rosochata->Czekoladowa->Pałacowa->Powsinek->Vogla->Wilanów-
>Królowej Marysieńki->Sobieskiego->Os. Arbuzowa->Patkowskiego->Karczocha->Dolina Służewiecka-
>Nowoursynowska->Noskowskiego->Wróbla->Służew->Bacha->Koncertowa->Ursynów->Ursynów Płn.-
>Nowoursynowska->Koncertowa->Wyścigi->Bartłomieja->Gotarda->Orzycka->Bełdan->Al. Lotników->Wyścigi 
LINIA AUTOBUSOWA 26  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Gołąbki->Czerwona Droga->Królowej Bony->Władysława Hermana->Henryka Brodatego-
>Ursus - Sanktuarium->PKP Ursus - Niedźwiadek->Keniga->Śmigielska->Lalki->Malinowa->Spisaka-
>Sosnkowskiego->Pl. Tysiąclecia->PKP Ursus->Nowotyska->Szancera->Skoroszewska->Dzieci Warszawy-
>Zapustna->Ryżowa->Dojazdowa->Zajezdnia Kleszczowa->Łopuszańska->WKD Raków->Przedpole->Orzechowa-
>Hynka->Krakowiaków->Instytut Lotnictwa->P+R Al. Krakowska 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Gołąbki->Czerwona Droga->Królowej Bony->Władysława Hermana->Henryka 
Brodatego->Ursus - Sanktuarium->PKP Ursus - Niedźwiadek->Keniga->Śmigielska->Lalki->Malinowa->Spisaka-
>Sosnkowskiego->Pl. Tysiąclecia->PKP Ursus->Nowotyska->Szancera->Skoroszewska->Dzieci Warszawy-
>Zapustna->Ryżowa->Dojazdowa->Zajezdnia Kleszczowa->Łopuszańska->WKD Raków->Przedpole->Orzechowa-
>Hynka->Włochy - Ratusz->1 Sierpnia->Grójecka->PKP Rakowiec 
LINIA AUTOBUSOWA 27  ZMIENIONA 
INICJALNA: Budowlana->Pożarowa->Staniewicka->Rondo Żaba->Rogowska->Kołowa->DKS Targówek-
>Lusińska->Handlowa->Trocka->Gościeradowska->Cm. Bródnowski->Niwa->Gilarska->Rolanda->Żuromińska-
>Targówek - Ratusz->św. Wincentego->Malborska->CH Targówek->Jesiennych Liści->Ostródzka->Współczesna-
>Piasta Kołodzieja->Juranda ze Spychowa->Kamykowa->Echa Leśne->Juranda ze Spychowa - szkoła 
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PO OPTYMALIZACJI: Budowlana->Pożarowa->Staniewicka->Rondo Żaba->Rogowska->Kołowa->DKS 
Targówek->Lusińska->Handlowa->Trocka->Gościeradowska->Cm. Bródnowski->Niwa->Gilarska->Rolanda-
>Żuromińska->Targówek - Ratusz->św. Wincentego->Malborska->CH Targówek->Jesiennych Liści->Ostródzka-
>Współczesna->Piasta Kołodzieja->Juranda ze Spychowa->Kamykowa->Echa Leśne->Juranda ze Spychowa - 
szkoła->Przyjazna->Dobka z Oleśnicy 
LINIA AUTOBUSOWA 28  ZMIENIONA 
INICJALNA: Popularna->PKP WKD Al. Jerozolimskie->Maszynowa->Przy Parku->Harfowa->Korotyńskiego-
>Grójecka->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Instytut Lotnictwa->P+R Al. Krakowska-
>Szyszkowa->Kolumba->Szarady->Rebusowa->Opacz-Kolonia Badylarska->WKD Opacz->Żywiecka->Prystora 
PO OPTYMALIZACJI: Popularna->PKP WKD Al. Jerozolimskie->Maszynowa->Przy Parku->Harfowa-
>Korotyńskiego->Grójecka->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Instytut Lotnictwa->P+R Al. 
Krakowska->Szyszkowa->Kolumba->Szarady->Rebusowa->Opacz-Kolonia Badylarska->WKD Opacz->Żywiecka-
>Prystora->Dzieci Warszawy->Zapustna->Batalionu Włochy->Poczty Gdańskiej->Walerego Sławka-
>Adamieckiego->Szancera->Walerego Sławka->Poczty Gdańskiej 
LINIA AUTOBUSOWA 29  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bartnicza->Bazyliańska->Pelcowizna->Toruńska->KS Polonez->Bródno - Podgrodzie->Łojewska-
>Szpital Bródnowski->Chodecka->Balkonowa->Gilarska->Rolanda->Samarytanka->Łokietka->Jórskiego-
>Bieżuńska->Trocka 
PO OPTYMALIZACJI: Bartnicza->Bazyliańska->Pelcowizna->Toruńska->KS Polonez->Bródno - Podgrodzie-
>Łojewska->Szpital Bródnowski->Chodecka->Balkonowa->Gilarska->Rolanda->Samarytanka->Łokietka-
>Jórskiego->Bieżuńska->Trocka->Gościeradowska->Cm. Bródnowski->Kołowa->Rogowska 
LINIA AUTOBUSOWA 30  ZMIENIONA 
INICJALNA: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital->Pożaryskiego-
>Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie->Odeska->Montażowa->Pomologiczna->PKP Radość->Tomaszowska-
>Lawinowa->Gruntowa->PKP Falenica->Falenica->MERA - PNEFAL->Liliowa->Kosaćcowa->Bysławska-
>Krokusów->Błota 
PO OPTYMALIZACJI: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital-
>Pożaryskiego->Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie->Odeska->Montażowa->Pomologiczna->PKP Radość-
>Tomaszowska->Lawinowa->Gruntowa->PKP Falenica->Falenica->MERA - PNEFAL->Liliowa->Kosaćcowa-
>Bysławska->Czarnuszki->Rozchodnikowa 
LINIA AUTOBUSOWA 31  ZMIENIONA 
INICJALNA: Olesin->Ruskowy Bród->Tymotki->Mańkowska->Jarzębinowa->Zdziarska->Zdziarska - Kanał-
>Mańki-Wojody->Małego Rycerza->Małych Dębów->Ostródzka - Szkoła->Warzelnicza - Szkoła->Białołęka - 
Kanał->Dobka z Oleśnicy->Przyjazna->Juranda ze Spychowa - szkoła 
PO OPTYMALIZACJI: Olesin->Ruskowy Bród->Tymotki->Mańkowska->Jarzębinowa->Zdziarska->Zdziarska - 
Kanał->Mańki-Wojody->Małego Rycerza->Małych Dębów->Ostródzka - Szkoła->Warzelnicza - Szkoła->Białołęka 
- Kanał->Dobka z Oleśnicy->Przyjazna->Juranda ze Spychowa - szkoła->Echa Leśne->Porzeczkowa->Pośrednia-
>Ojca Aniceta 
LINIA AUTOBUSOWA 32  ZMIENIONA 
INICJALNA: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Zajezdnia Wola->Młynarska->Płocka - Szpital->Metro 
Młynów->Czorsztyńska->PKP Koło->Magistracka->Deotymy->Dalibora->Brożka->Księcia Janusza->Redutowa-
>Pustola->Zajezdnia Redutowa->Reduta Wolska->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola-
>Synów Pułku->Hala Wola->Raginisa->Rozłogi->Człuchowska->Siemiatycka->Sternicza->Lazurowa-
>Drzeworytników->Tkaczy 
PO OPTYMALIZACJI: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Zajezdnia Wola->Młynarska->Płocka - Szpital-
>Metro Młynów->Czorsztyńska->PKP Koło->Magistracka->Deotymy->Dalibora->Brożka->Księcia Janusza-
>Redutowa->Pustola->Zajezdnia Redutowa->Reduta Wolska->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia 
Wola->Synów Pułku->Hala Wola->Raginisa->Rozłogi->Człuchowska->Siemiatycka->Sternicza->Lazurowa->Nowe 
Włochy->PKP Ursus Płn.->Posag 7 Panien 
LINIA AUTOBUSOWA 33  ZMIENIONA 
INICJALNA: Rembertów - Kolonia->Buławy->Przebieg->PKP Rembertów->Pocisk->Marsa - Las->Rekrucka-
>Okularowa->Szymańskiego->Oraczy->Gontarska->Rondo Granzowa->Gwarków->Ciepłownia Kawęczyn-
>Meblowa->Ogrody Działkowe Kawęczyn->Ząbki Powstańców->Ząbki Cmentarz->Ząbki Szwoleżerów->Ząbki 
Warszawska->Klamrowa->Lewinów->Potulicka->Młodzieńcza->Krynoliny->Ząbki Sosnkowskiego->Ząbki Hallera-
>Ząbki Wyspiańskiego->Ząbki Urząd Miasta->Ząbki Orla->Ząbki Ks. Skorupki->Ząbki Zieleniecka->Ząbki 
Pułaskiego->Czwartaków->Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług 
PO OPTYMALIZACJI: Rembertów - Kolonia->Buławy->Przebieg->PKP Rembertów->Pocisk->Marsa - Las-
>Rekrucka->Okularowa->Szymańskiego->Oraczy->Gontarska->Rondo Granzowa->Gwarków->Ciepłownia 
Kawęczyn->Meblowa->Ogrody Działkowe Kawęczyn->Ząbki Powstańców->Ząbki Cmentarz->Ząbki Szwoleżerów-
>Ząbki Warszawska->Klamrowa->Lewinów->Potulicka->Młodzieńcza->Krynoliny->Ząbki Sosnkowskiego->Ząbki 
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Hallera->Ząbki Wyspiańskiego->Ząbki Urząd Miasta->Ząbki Orla->Ząbki Ks. Skorupki->Ząbki Zieleniecka->Ząbki 
Pułaskiego->Czwartaków->Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług->Mokry 
Ług - Leśniczówka->Pastuszków 
LINIA AUTOBUSOWA 34  ZMIENIONA 
INICJALNA: Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt Lubelski->PKP Wawer->Solidna->PKP Anin->Pomiechowska-
>Pielęgniarek->Lucerny->Trakt Lubelski - Las->Lebiodowa->Kombajnistów->Wodniaków->Bronowska->Kanał 
Nowe Ujście->Wojsławicka->Kadetów->Narodowa->most Siekierkowski->Siekierki - Sanktuarium 
PO OPTYMALIZACJI: Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt Lubelski->PKP Wawer->Solidna->PKP Anin-
>Pomiechowska->Pielęgniarek->Lucerny->Trakt Lubelski - Las->Lebiodowa->Kombajnistów->Wodniaków-
>Bronowska->Kanał Nowe Ujście->Wojsławicka->Kadetów->Narodowa->most Siekierkowski->Siekierki - 
Sanktuarium->Małe Siekierki->Ogrody Działkowe Czerniaków->Al. Witosa->Beethovena->Tor Stegny 
LINIA AUTOBUSOWA 35  ZMIENIONA 
INICJALNA: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego->Mennica->Al. Jana 
Pawła II->Pl. Grzybowski->Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina-
>Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. 
Potok->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa->Białołęka - Ratusz->Ceramiczna-
>Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Mehoffera->Stefanika->Ciołkosza->Hanki Ordonówny-
>Barei->Dzierzgońska->Grzymalitów->Winnica 
PO OPTYMALIZACJI: Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego->Mennica-
>Al. Jana Pawła II->Pl. Grzybowski->Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina-
>Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. 
Potok->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa->Białołęka - Ratusz->Ceramiczna-
>Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Mehoffera->Stefanika->Ciołkosza->Hanki Ordonówny-
>Barei->Dzierzgońska->Tłuchowska->Osiedle->Dąbrówka Wiślana->Aluzyjna 
LINIA AUTOBUSOWA 36  ZMIENIONA 
INICJALNA: Pl. Bankowy->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Dzika->Inflancka->Muranowska-
>Pl. Krasińskich->Kapitulna->Pl. Zamkowy->Pl. Teatralny->Pl. Małachowskiego->Jasna->Chmielna->Krucza-
>Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Politechnika->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie-
>Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie Radio->Malczewskiego->Królikarnia 
PO OPTYMALIZACJI: Pl. Bankowy->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Dzika->Inflancka-
>Muranowska->Pl. Krasińskich->Kapitulna->Pl. Zamkowy->Pl. Teatralny->Pl. Małachowskiego->Jasna->Chmielna-
>Krucza->Centrum->Hoża->Pl. Konstytucji->Politechnika->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie-
>Stefana Batorego->Rakowiecka - Sanktuarium->Kulskiego->Łowicka 
LINIA AUTOBUSOWA 37  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wilanów->Królowej Marysieńki->Sobieskiego->Oś Królewska->Świątynia Opatrzności Bożej-
>Branickiego->Sarmacka->Vogla->Powsinek->Pałacowa->Czekoladowa->Rosochata->Zakamarek->Latoszki-
>Rosy->Okrzeszyn Wiechy->Okrzeszyn Wilanówka->Okrzeszyn->Kępa Okrzewska->Kępa Okrzewska - Cmentarz 
PO OPTYMALIZACJI: Wilanów->Królowej Marysieńki->Sobieskiego->Oś Królewska->Świątynia Opatrzności 
Bożej->Branickiego->Sarmacka->Vogla->Powsinek->Pałacowa->Czekoladowa->Rosochata->Zakamarek->Latoszki-
>Rosy->Okrzeszyn Wiechy->Okrzeszyn Wilanówka 
LINIA AUTOBUSOWA 38  ZMIENIONA 
INICJALNA: Żerań FSO->PKP Toruńska->Toruńska->Chłodnia->Fabryka Pomp->Odlewnicza->Faradaya->Żerań 
Wschodni->Szlachecka->Danusi->Juranda ze Spychowa - szkoła->Echa Leśne->Porzeczkowa->Pośrednia->Ojca 
Aniceta->Wielkiego Dębu->Gryfitów->Kopijników->KS Polonez->Turmoncka->Klub Lira->Łojewska->Szpital 
Bródnowski->Chodecka->Balkonowa->Żuromińska->Targówek - Ratusz->św. Wincentego->Bohuszewiczówny-
>Codzienna->Młodzieńcza->Krynoliny->Ząbki Sosnkowskiego->Ząbki Hallera->Ząbki Wyspiańskiego->Ząbki 
Urząd Miasta->Ząbki Orla->Ząbki Ks. Skorupki->Ząbki Zieleniecka->Ząbki Pułaskiego->Czwartaków-
>Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług 
PO OPTYMALIZACJI: Żerań FSO->PKP Toruńska->Toruńska->Chłodnia->Fabryka Pomp->Odlewnicza-
>Faradaya->Żerań Wschodni->Szlachecka->Danusi->Juranda ze Spychowa - szkoła->Echa Leśne->Porzeczkowa-
>Pośrednia->Ojca Aniceta->Wielkiego Dębu->Gryfitów->Kopijników->KS Polonez->Turmoncka->Klub Lira-
>Łojewska->Szpital Bródnowski->Chodecka->Balkonowa->Żuromińska->Targówek - Ratusz->św. Wincentego-
>Bohuszewiczówny->Codzienna->Młodzieńcza->Krynoliny->Ząbki Sosnkowskiego->Ząbki Hallera->Ząbki 
Wyspiańskiego->Ząbki Urząd Miasta->Ząbki Orla->Ząbki Ks. Skorupki->Ząbki Zieleniecka->Ząbki Pułaskiego-
>Czwartaków->Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków 
LINIA AUTOBUSOWA 39  ZMIENIONA 
INICJALNA: Koło->Księcia Bolesława->Os. Leśne->Hala Sportowa Bemowo->Fort Bema->Ogrody Działkowe 
Piaski->Obrońców Tobruku->Kochanowskiego->Magiera->Romaszewskiego->Piaski->Al. Reymonta->Conrada-
>Conrada - Szkoła->Chomiczówka->Kwitnąca->Bogusławskiego->Cm. Wawrzyszewski->Aspekt->Andersena-
>Bielany - Ratusz->Stare Bielany 
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PO OPTYMALIZACJI: Koło->Księcia Bolesława->Os. Leśne->Hala Sportowa Bemowo->Fort Bema->Ogrody 
Działkowe Piaski->Obrońców Tobruku->Kochanowskiego->Magiera->Romaszewskiego->Piaski->Al. Reymonta-
>Conrada->Conrada - Szkoła->Chomiczówka->Kwitnąca->Bogusławskiego->Cm. Wawrzyszewski->Aspekt-
>Andersena->Al. Reymonta->Piaski->Galla Anonima->Conrada->Conrada - Szkoła 
LINIA AUTOBUSOWA 40  ZMIENIONA 
INICJALNA: Młynów->Grenady->Płocka - Szpital->Młynarska->Leszno->Okopowa->Muzeum Powstania 
Warszawskiego->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Lindleya->Koszykowa->Noakowskiego->Pl. Konstytucji-
>Politechnika->DS Riviera->Pl. Unii Lubelskiej->Rakowiecka->Wiśniowa->Pole Mokotowskie->Madalińskiego-
>Racławicka->Odyńca->Polskie Radio->Wierzbno->Ksawerów->Os. Domaniewska->Modzelewskiego->Langego-
>Domaniewska->Rondo Unii Europejskiej->Cybernetyki->Jadźwingów->Bokserska->Centrum Targowe->Rondo 
Żabczyńskiego->Komputerowa->Wirażowa->Komitetu Obrony Robotników->Sasanki->Radarowa->Hynka-
>Krakowiaków->Instytut Lotnictwa->P+R Al. Krakowska 
PO OPTYMALIZACJI: Młynów->Grenady->Płocka - Szpital->Młynarska->Leszno->Okopowa->Muzeum 
Powstania Warszawskiego->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Lindleya->Koszykowa->Noakowskiego->Pl. 
Konstytucji->Politechnika->DS Riviera->Pl. Unii Lubelskiej->Rakowiecka->Wiśniowa->Pole Mokotowskie-
>Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie Radio->Wierzbno->Ksawerów->Os. Domaniewska-
>Modzelewskiego->Langego->Domaniewska->Rondo Unii Europejskiej->Cybernetyki->Jadźwingów->Bokserska-
>Centrum Targowe->Rondo Żabczyńskiego->Komputerowa->Wirażowa->Komitetu Obrony Robotników->Sasanki-
>Radarowa->Hynka->Orzechowa->Przedpole->WKD Raków->Łopuszańska 
LINIA AUTOBUSOWA 41  ZMIENIONA 
INICJALNA: Konstancin-Jeziorna CH Stara Papiernia->Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków->Konstancin-Jeziorna 
Mirków - Szkoła->Konstancin-Jeziorna Mirkowska->Konstancin-Jeziorna Południowa->Konstancin-Jeziorna Polna-
>Konstancin-Jeziorna Klarysew->Konstancin-Jeziorna Borowa->Bielawa Os. Konstancja->Bielawa Warszawska-
>Waflowa->Andrutowa->Os. Patio->Korbońskiego->Wiedeńska->Rów Natoliński->Stare Kabaty->Rosnowskiego-
>Wąwozowa->Zaruby->Kabaty->Raabego->Natolin->Natolin Płn.->Imielin->Ursynów Płd.->Stokłosy->Ursynów 
Płn.->Ursynów->Nowoursynowska->Dolina Służewiecka->Bergamotki->Warneńska->Tor Stegny->Kostrzewskiego-
>Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Park Dreszera->Malczewskiego->Królikarnia 
PO OPTYMALIZACJI: Konstancin-Jeziorna CH Stara Papiernia->Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków-
>Konstancin-Jeziorna Mirków - Szkoła->Konstancin-Jeziorna Mirkowska->Konstancin-Jeziorna Południowa-
>Konstancin-Jeziorna Polna->Konstancin-Jeziorna Klarysew->Konstancin-Jeziorna Borowa->Bielawa Os. 
Konstancja->Bielawa Warszawska->Waflowa->Andrutowa->Os. Patio->Korbońskiego->Wiedeńska->Rów 
Natoliński->Stare Kabaty->Rosnowskiego->Wąwozowa->Zaruby->Kabaty->Raabego->Natolin->Natolin Płn.-
>Imielin->Ursynów Płd.->Stokłosy->Ursynów Płn.->Ursynów->Nowoursynowska->Dolina Służewiecka-
>Bergamotki->Warneńska->Tor Stegny->Mangalia->Czarnomorska 
LINIA AUTOBUSOWA 42  ZMIENIONA 
INICJALNA: Krasnowola->Flamenco->Kondracka->Samsonowska->Taneczna->Poleczki->Pięciolinii-
>Dunikowskiego->Herbsta->Centrum Onkologii->Łukaszczyka->Makolągwy->CH Ursynów->Sójki->Żołny-
>Bogatki->Łagiewnicka->Pelikanów->Kapeli->Jagielska->Karczunkowska->Dąbrówka->Mysiadło->Piaseczno 
Iwiczna->Piaseczno Energetyczna->Piaseczno Lamina->Piaseczno Szkolna 
PO OPTYMALIZACJI: Krasnowola->Flamenco->Kondracka->Samsonowska->Taneczna->Poleczki->Pięciolinii-
>Dunikowskiego->Herbsta->Centrum Onkologii->Łukaszczyka->Makolągwy->CH Ursynów->Sójki->Żołny-
>Bogatki->Łagiewnicka->Pelikanów->Kapeli->Jagielska->Karczunkowska->Dąbrówka 
LINIA AUTOBUSOWA 43  ZMIENIONA 
INICJALNA: Stara Miłosna (Ułańska)->Mazowiecka->Drobiarska->Sulejówek Mariańska->Sulejówek 
Idzikowskiego->Sulejówek Al. Piłsudskiego->Sulejówek Puszkina->Sulejówek Orla->Wola Grzybowska-
>Wiosenna->Chodkiewicza->Armii Krajowej->Wesoła - Ratusz->Słowackiego->Staszica->Hipodrom->1. Praskiego 
Pułku->Sagalli->Torfowa->Stara Miłosna (Graniczna)->Kociszewskich->Trzykrotki->Wiśniowa Góra 
PO OPTYMALIZACJI: Stara Miłosna (Ułańska)->Mazowiecka->Drobiarska->Sulejówek Mariańska->Sulejówek 
Idzikowskiego->Sulejówek Al. Piłsudskiego->Sulejówek Puszkina->Sulejówek Orla->Wola Grzybowska-
>Wiosenna->Chodkiewicza->Armii Krajowej->Wesoła - Ratusz->Słowackiego->Staszica->Hipodrom->1. Praskiego 
Pułku->Sagalli->Torfowa->Marmurowa->Pogodna->Rumiankowa->Stara Miłosna (Ułańska) 
LINIA AUTOBUSOWA 44  ZMIENIONA 
INICJALNA: Zielona->Urocza->Brata Alberta->Sosnowa->Instruktorska->Niedziałkowskiego->Klasztorna->PKP 
Rembertów->Rembertów - Ratusz->Eskulapów->Rembertów - Akademia->Topograficzna->Czerwonych Beretów-
>Rembertów - Kolonia 
PO OPTYMALIZACJI: Zielona->Urocza->Brata Alberta->Sosnowa->Instruktorska->Niedziałkowskiego-
>Klasztorna->PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz->Eskulapów->Rembertów - Akademia->Topograficzna-
>Czerwonych Beretów 
LINIA AUTOBUSOWA 46  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Pl. Trzech Krzyży->Piękna->Wiejska->Rozbrat->Legia - Stadion->Wał Miedzeszyński->Saska-
>Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Os. Orlik->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław->Płowiecka-
>Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Chłopickiego->Osiedle Młodych->Garwolińska-
>Szaserów - Szpital->Dwernickiego->Wiatraczna 
PO OPTYMALIZACJI: Pl. Trzech Krzyży->Piękna->Wiejska->Rozbrat->Legia - Stadion->Wał Miedzeszyński-
>Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Os. Orlik->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław-
>Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Chłopickiego->Osiedle Młodych-
>Garwolińska->Szaserów - Szpital->Dwernickiego->Os. Majdańska->Poligonowa 
LINIA AUTOBUSOWA 47  ZMIENIONA 
INICJALNA: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 Sierpnia-
>PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika->Al. 
Wielkopolski->GUS->Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Rozbrat->Torwar->Wał Miedzeszyński-
>Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Bora - Komorowskiego->Horbaczewskiego-
>Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów-
>Klasztorna->Niedziałkowskiego->Instruktorska->Sosnowa->Brata Alberta->Grzybowa->Groszówka->Rejtana-
>Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->PKP Wesoła 
PO OPTYMALIZACJI: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 
Sierpnia->PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika-
>Al. Wielkopolski->GUS->Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Rozbrat->Torwar->Wał 
Miedzeszyński->Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Bora - Komorowskiego-
>Horbaczewskiego->Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP 
Rembertów->Klasztorna->Niedziałkowskiego->Instruktorska->Sosnowa->Brata Alberta->Grzybowa->Groszówka 
LINIA AUTOBUSOWA 48  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Lubelska)->Lubelska->Bliska->Gocławska->Praga-Płd. - Ratusz->Międzyborska-
>Podskarbińska->RKS Orzeł->Mycielskiego->Dwernickiego->Wiatraczna->Os. Majdańska->Poligonowa-
>Kompasowa->Kakowskiego->Bohaterewicza->Bukowskiego->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław->Płowiecka-
>PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz-
>Eskulapów->Rembertów - Akademia->Topograficzna->Czerwonych Beretów->Rembertów - Kolonia 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Lubelska)->Lubelska->Bliska->Gocławska->Praga-Płd. - Ratusz-
>Międzyborska->Podskarbińska->RKS Orzeł->Mycielskiego->Dwernickiego->Wiatraczna->Os. Majdańska-
>Poligonowa->Kompasowa->Kakowskiego->Bohaterewicza->Bukowskiego->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław-
>Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów->Rembertów - 
Ratusz->Eskulapów->Rembertów - Akademia->Topograficzna->Czerwonych Beretów 
LINIA AUTOBUSOWA 49  ZMIENIONA 
INICJALNA: Pl. Piłsudskiego->Pl. Zamkowy->Hotel Bristol->Uniwersytet->Zachęta->Królewska->Świętokrzyska-
>Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki-
>Rondo Radosława->Baseny Inflancka->Dworzec Gdański->Gen. Zajączka->Pl. Inwalidów->Plac Wilsona->Teatr 
Komedia->Marymont->Hłaski->Rudzka->Sobocka->Klaudyny->Lektykarska->Podleśna - IMiGW->AWF->Stare 
Bielany 
PO OPTYMALIZACJI: Pl. Piłsudskiego->Pl. Zamkowy->Hotel Bristol->Uniwersytet->Zachęta->Królewska-
>Świętokrzyska->Emilii Plater->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina->Nowolipki-
>Anielewicza->Stawki->Rondo "Radosława"->Baseny Inflancka->Dworzec Gdański->Gen. Zajączka->Pl. 
Inwalidów->Plac Wilsona->Teatr Komedia->Marymont->Hłaski->Rudzka->Sobocka->Klaudyny->Lektykarska-
>Podleśna - IMiGW->Słodowiec 
LINIA AUTOBUSOWA 51  ZMIENIONA 
INICJALNA: św. Wincentego->Targówek - Ratusz->Żuromińska->Gilarska->Balkonowa->Chodecka->Szpital 
Bródnowski->Łojewska->Bródno - Podgrodzie 
PO OPTYMALIZACJI: św. Wincentego->Targówek - Ratusz->Żuromińska->Gilarska->Balkonowa->Chodecka-
>Szpital Bródnowski->Łojewska->Bródno - Podgrodzie->Turmoncka 
LINIA AUTOBUSOWA 52  ZMIENIONA 
INICJALNA: Skalnicowa->Cyklamenów->Romantyczna->Rychnowska->Strzygłowska->Przewodowa->Sitowie-
>Dzięcioła->Mrągowska->Tawułkowa->Draceny->Hortensji->Borowiecka->Zasobna->Zasadowa->Mozaikowa-
>Klimatyczna->Juhasów->Gruszy->PKP Międzylesie->Piechurów->PKP Anin->Solidna->PKP Wawer->Trakt 
Lubelski->Łysakowska 
PO OPTYMALIZACJI: Skalnicowa->Cyklamenów->Romantyczna->Rychnowska->Strzygłowska->Przewodowa-
>Sitowie->Dzięcioła->Mrągowska->Tawułkowa->Draceny->Hortensji->Borowiecka->Zasobna->Zasadowa-
>Mozaikowa->Klimatyczna->Juhasów->Gruszy->PKP Międzylesie->Piechurów->PKP Anin->Solidna->PKP 
Wawer->Trakt Lubelski->Trawiasta->Kajki->Odrodzenia->Alpejska - Instytut->IX Poprzeczna 
LINIA AUTOBUSOWA 53  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Kierbedzia->Beethovena->Tor Stegny->Mangalia->Czarnomorska->św. Bonifacego->Klarysewska-
>Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza->Łowcza->Kosiarzy->Wilanów->Królowej Marysieńki->Sobieskiego->Os. 
Arbuzowa->Patkowskiego->Karczocha->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Arbuzowa->SGGW - Biblioteka-
>SGGW - Rektorat->SGGW - Klinika->Ciszewskiego->Kopcińskiego->Nugat->Teligi->Polinezyjska->Imielin-
>Ursynów Płd. 
PO OPTYMALIZACJI: Kierbedzia->Beethovena->Tor Stegny->Mangalia->Czarnomorska->św. Bonifacego-
>Klarysewska->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza->Łowcza->Kosiarzy->Wilanów->Królowej Marysieńki-
>Sobieskiego->Os. Arbuzowa->Patkowskiego->Karczocha->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Arbuzowa-
>SGGW - Biblioteka->SGGW - Rektorat->SGGW - Klinika->Ciszewskiego->Kopcińskiego->Nugat->Teligi-
>Polinezyjska->Szolc - Rogozińskiego->Cynamonowa->Natolin Płn.->Braci Wagów->Stryjeńskich->Pileckiego-
>Indiry Gandhi->Instytut Hematologii 
LINIA AUTOBUSOWA 54  ZMIENIONA 
INICJALNA: Koło->Księcia Bolesława->Os. Leśne->Hala Sportowa Bemowo->Os. Olszyny->Osmańczyka-
>Piastów Śląskich->Nowe Bemowo->Wrocławska->Widawska->Orlich Gniazd->Radiowa->Radiowa - WAT->Stare 
Bemowo->Archimedesa->WAT->Kocjana->Kartezjusza->Kocjana - Sądy->Kocjana - Bocznica->Arkadyjska-
>Groty 
PO OPTYMALIZACJI: Koło->Księcia Bolesława->Os. Leśne->Hala Sportowa Bemowo->Os. Olszyny-
>Osmańczyka->Piastów Śląskich->Nowe Bemowo->Wrocławska->Widawska->Orlich Gniazd->Radiowa->Radiowa 
- WAT->Stare Bemowo->Archimedesa->WAT->Kocjana->Kartezjusza->Kocjana - Sądy->Kocjana - Bocznica-
>Arkadyjska->Groty->Os. Górczewska->Narwik 
LINIA AUTOBUSOWA 57  ZMIENIONA 
INICJALNA: Myśliborska->Milenijna->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Picassa-
>Świderska->Prozy->Zajezdnia Żoliborz->Młociny 
PO OPTYMALIZACJI: Myśliborska->Milenijna->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego-
>Tarchomin->Picassa->Świderska->Prozy->Zajezdnia Żoliborz->Młociny->Nocznickiego->Cm. Wawrzyszewski-
>Aspekt->Andersena 
LINIA AUTOBUSOWA 58  ZMIENIONA 
INICJALNA: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 Sierpnia-
>PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika->Al. 
Wielkopolski->GUS->Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Rozbrat->Torwar->Wał Miedzeszyński-
>Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Bora - Komorowskiego->Horbaczewskiego-
>Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów-
>Klasztorna->Niedziałkowskiego->Instruktorska->Sosnowa->Brata Alberta->Urocza->Zielona 
PO OPTYMALIZACJI: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 
Sierpnia->PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika-
>Al. Wielkopolski->GUS->Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Rozbrat->Torwar->Wał 
Miedzeszyński->Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Bora - Komorowskiego-
>Horbaczewskiego->Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP 
Rembertów->Klasztorna->Niedziałkowskiego->Instruktorska->Sosnowa->Brata Alberta 
LINIA AUTOBUSOWA 59  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Dworkowa-
>Madalińskiego - Szpital->Madalińskiego->Pole Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Dworkowa-
>Madalińskiego - Szpital->Madalińskiego->Pole Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS->Al. Wielkopolski-
>Pomnik Lotnika->Wawelska->Hala Kopińska->Rokosowska->Opaczewska->Dobosza->Rokosowska->Hala 
Kopińska->Wawelska 
LINIA AUTOBUSOWA 61  ZMIENIONA 
INICJALNA: Chełmska->Sielce->Bartycka->Budexpo->Ku Wiśle->Figowa->Łososiowa->Siekierkowska->Siekierki 
- Sanktuarium->Małe Siekierki->Ogrody Działkowe Czerniaków->Al. Witosa->Beethovena->Kierbedzia-
>Bobrowiecka->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Park Dreszera->Krasickiego->Odyńca->Racławicka-
>Madalińskiego->Łowicka->Kulskiego->Wołoska - Szpital->Wołoska->Miłobędzka->Do Fortu->Rakowiec-
>Baleya->Novotel->Urząd Statystyczny->Jadwisin->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Instytut 
Lotnictwa->P+R Al. Krakowska 
PO OPTYMALIZACJI: Chełmska->Sielce->Bartycka->Budexpo->Ku Wiśle->Figowa->Łososiowa->Siekierkowska-
>Siekierki - Sanktuarium->Małe Siekierki->Ogrody Działkowe Czerniaków->Al. Witosa->Beethovena->Kierbedzia-
>Bobrowiecka->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Park Dreszera->Krasickiego->Odyńca->Racławicka-
>Madalińskiego->Łowicka->Kulskiego->Wołoska - Szpital->Wołoska->Miłobędzka->Do Fortu->Rakowiec-
>Baleya->Novotel->Urząd Statystyczny->Jadwisin->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka->Krakowiaków->Instytut 
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Lotnictwa->P+R Al. Krakowska->Szyszkowa->Kolumba->Szarady->Rebusowa->Opacz-Kolonia Badylarska->WKD 
Opacz->Starodęby 
LINIA AUTOBUSOWA 62  ZMIENIONA 
INICJALNA: Białołęka Dworska->Zegarynki->Ambaras->Żyrardowska->Wałuszewska->Ołówkowa->Insurekcji-
>Parowozowa->Starego Dębu->Polnych Kwiatów->Brzezińska->Parcelacyjna->Orchowiecka->Czeremchowa-
>Henryków->Chęcińska->Leśnej Polanki->Pomorska->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Picassa-
>Świderska->Prozy->Cm. Włoski->Przy Agorze->Las Bielański->UKSW->Szpital Bielański->Twardowska->AWF-
>Podleśna - IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo 
Radosława->Stawki->Miła->Smocza->Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego-
>Siedmiogrodzka->Rogalińska->Szpital Wolski->PKP Wola (Kasprzaka)->Ordona->Elekcyjna->Monte Cassino-
>Park Moczydło->Księcia Janusza 
PO OPTYMALIZACJI: Białołęka Dworska->Zegarynki->Ambaras->Żyrardowska->Wałuszewska->Ołówkowa-
>Insurekcji->Parowozowa->Starego Dębu->Polnych Kwiatów->Brzezińska->Parcelacyjna->Orchowiecka-
>Czeremchowa->Henryków->Chęcińska->Leśnej Polanki->Pomorska->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin-
>Picassa->Świderska->Prozy->Cm. Włoski->Przy Agorze->Las Bielański->UKSW->Szpital Bielański-
>Twardowska->AWF->Podleśna - IMiGW->Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. 
Grunwaldzki->Rondo "Radosława"->Stawki->Miła->Smocza->Esperanto->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum 
Powstania Warszawskiego->Siedmiogrodzka->Rogalińska->Szpital Wolski->PKP Wola (Kasprzaka)->Ordona-
>Elekcyjna->Monte Cassino->Park Moczydło->Księcia Janusza->Góralska->Białowiejska->Konarskiego->Bemowo 
- Ratusz->Czumy 
LINIA AUTOBUSOWA 63  ZMIENIONA 
INICJALNA: Ćwiklińskiej->Leśnej Polanki->Talarowa->Erazma z Zakroczymia->Mehoffera->Tarchomin->Picassa-
>Świderska->Prozy->Muzealna->Dzierżoniowska->Anny Jagiellonki->Żubrowa - UKSW->Tułowicka-
>Dankowicka->Cm. Północny - Brama Płn.->Cm. Północny - Brama Gł.->Cm. Północny - Brama Płd.->Wólczyńska-
>Estrady->Wólka Węglowa->Trenów - Las->Laski Trenów->Łomianki Kampinoska->Łomianki Młocińska-
>Łomianki Grzybowa->Łomianki Długa->Łomianki Zachodnia->Łomianki Dąbrowa Zachodnia 
PO OPTYMALIZACJI: Ćwiklińskiej->Leśnej Polanki->Talarowa->Erazma z Zakroczymia->Mehoffera-
>Tarchomin->Picassa->Świderska->Prozy->Muzealna->Dzierżoniowska->Anny Jagiellonki->Żubrowa - UKSW-
>Tułowicka->Dankowicka->Cm. Północny - Brama Płn.->Cm. Północny - Brama Gł.->Cm. Północny - Brama Płd.-
>Wólczyńska->Estrady->Wólka Węglowa->Trenów - Las->Laski Trenów->Łomianki Kampinoska->Łomianki 
Młocińska->Łomianki Grzybowa->Łomianki Długa 
LINIA AUTOBUSOWA 64  ZMIENIONA 
INICJALNA: Oś Królewska->Sobieskiego->Królowej Marysieńki->Wilanów->Kosiarzy->Łowcza->Wiertnicza-
>Sadyba 
PO OPTYMALIZACJI: Oś Królewska->Sobieskiego->Królowej Marysieńki->Wilanów->Kosiarzy->Łowcza-
>Wiertnicza->Sadyba->Goraszewska->Klarysewska->św. Bonifacego 
LINIA AUTOBUSOWA 65  ZMIENIONA 
INICJALNA: Torwar->Wał Miedzeszyński->Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama->Os. 
Jantar->Meissnera->Bora - Komorowskiego->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław->Stoczniowców->Łasaka-
>Kadetów - Szkoła->Kadetów->Wojsławicka->Kanał Nowe Ujście->Bronowska->Jeziorowa->Peonii->Skalnicowa 
PO OPTYMALIZACJI: Torwar->Wał Miedzeszyński->Saska->Ateńska->Afrykańska->Wał Gocławski->Abrahama-
>Os. Jantar->Meissnera->Bora - Komorowskiego->Umińskiego->Os. Wilga->Gocław->Stoczniowców->Łasaka-
>Kadetów - Szkoła->Kadetów->Wojsławicka->Kanał Nowe Ujście->Bronowska->Jeziorowa 
LINIA AUTOBUSOWA 66  ZMIENIONA 
INICJALNA: Szczęśliwice->Dobosza->Szczęśliwicka->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Armatnia->Parafialna-
>PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Emilii Plater-
>Świętokrzyska->Nowy Świat-Uniwersytet->Topiel->Centrum Nauki Kopernik->most Świętokrzyski->Stadion 
Narodowy->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska)->Młyn Michla->Siarczana->Zabraniecka - Magazyny-
>Zabraniecka - Bocznica->Księżnej Anny->Nieświeska->Rzeczna->Bukowiecka->Wierna->Lniana->Elsnerów 
PO OPTYMALIZACJI: Szczęśliwice->Dobosza->Szczęśliwicka->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Armatnia-
>Parafialna->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Emilii 
Plater->Świętokrzyska->Nowy Świat-Uniwersytet->Topiel->Centrum Nauki Kopernik->most Świętokrzyski-
>Stadion Narodowy->Kijowska->Dw. Wschodni (Kijowska)->Młyn Michla->Siarczana->Zabraniecka - Magazyny-
>Zabraniecka - Bocznica->Księżnej Anny->Nieświeska->Rzeczna 
LINIA AUTOBUSOWA 67  ZMIENIONA 
INICJALNA: Konwiktorska->Muranowska->Pl. Krasińskich->Świętojerska->Muranów->Nalewki - Muzeum-
>Anielewicza->Nowolipki->Zamenhofa->Ratusz Arsenał->Pl. Bankowy->Pl. Teatralny->Uniwersytet->Ordynacka-
>Foksal->Pl. Trzech Krzyży->Piękna->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna-
>Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa-
>Ursynów->Zaolziańska->Megasam->Pięciolinii->Dunikowskiego->Stokłosy->Ursynów Płd.->Imielin-
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>Polinezyjska->Szolc - Rogozińskiego->Cynamonowa->Natolin Płn.->Braci Wagów->Stryjeńskich->Pileckiego-
>Indiry Gandhi->Instytut Hematologii->Szpital Południowy->Centrum Onkologii 
PO OPTYMALIZACJI: Konwiktorska->Muranowska->Pl. Krasińskich->Świętojerska->Muranów->Nalewki - 
Muzeum->Anielewicza->Nowolipki->Zamenhofa->Ratusz Arsenał->Pl. Bankowy->Pl. Teatralny->Uniwersytet-
>Ordynacka->Foksal->Pl. Trzech Krzyży->Piękna->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna-
>Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa-
>Ursynów->Zaolziańska->Megasam->Pięciolinii->Dunikowskiego->Stokłosy->Ursynów Płd.->Imielin-
>Polinezyjska->Szolc - Rogozińskiego->Cynamonowa->Natolin Płn.->Braci Wagów->Stryjeńskich->Pileckiego-
>Indiry Gandhi->Instytut Hematologii->Szpital Południowy->Miklaszewskiego 
LINIA AUTOBUSOWA 68  ZMIENIONA 
INICJALNA: Ćwiklińskiej->Leśnej Polanki->Pomorska->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Picassa-
>Świderska->Płużnicka->Kasztanowa->Laurowa->Portowa->Konwaliowa->Kanał Żerański->Żerań FSO->Dyrekcja 
FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec 
Wileński->Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona-
>Francuska->Pl. Przymierza->Meksykańska->Wersalska->Ośrodek LOK->Ośrodek AZS->Ośrodek Cora->Fieldorfa-
>most Siekierkowski->Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt Lubelski->Trawiasta->Kajki->Wierzchowskiego-
>Kolonia Helenów->Bronisława Czecha - Las->Wawerska->Objazdowa->1. Praskiego Pułku->Hipodrom->Staszica-
>Słowackiego->Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->PKP Wesoła 
PO OPTYMALIZACJI: Ćwiklińskiej->Leśnej Polanki->Pomorska->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin-
>Picassa->Świderska->Płużnicka->Kasztanowa->Laurowa->Portowa->Konwaliowa->Kanał Żerański->Żerań FSO-
>Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera-
>Dworzec Wileński->Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Rondo 
Waszyngtona->Francuska->Pl. Przymierza->Meksykańska->Wersalska->Ośrodek LOK->Ośrodek AZS->Ośrodek 
Cora->Fieldorfa->most Siekierkowski->Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt Lubelski->Trawiasta->Kajki-
>Wierzchowskiego->Kolonia Helenów->Bronisława Czecha - Las->Wawerska->Objazdowa->1. Praskiego Pułku-
>Hipodrom->Staszica->Słowackiego->Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->Chodkiewicza->Wiosenna->Wola 
Grzybowska->Sulejówek Orla 
LINIA AUTOBUSOWA 69  ZMIENIONA 
INICJALNA: Torwar->Wał Miedzeszyński->Saska->Międzynarodowa->Kanał Gocławski->Przyczółek Grochowski-
>Rozłucka->Walewska->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona->most Poniatowskiego->Centrum 
Nauki Kopernik->Podzamcze->Boleść->Sanguszki->most Gdański->Cytadela->Centrum Olimpijskie->most Grota - 
Roweckiego->Żerań FSO->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa->Białołęka - 
Ratusz->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Mehoffera->Stefanika->Ciołkosza-
>Hanki Ordonówny->Barei->Dzierzgońska->Grzymalitów->Winnica 
PO OPTYMALIZACJI: Torwar->Wał Miedzeszyński->Saska->Międzynarodowa->Kanał Gocławski->Przyczółek 
Grochowski->Rozłucka->Walewska->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona->most Poniatowskiego-
>Centrum Nauki Kopernik->Podzamcze->Boleść->Sanguszki->most Gdański->Cytadela->Centrum Olimpijskie-
>most Grota - Roweckiego->Żerań FSO->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa-
>Białołęka - Ratusz->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin->Mehoffera->Stefanika-
>Ciołkosza->Hanki Ordonówny->Barei->Dzierzgońska 
LINIA AUTOBUSOWA 70  ZMIENIONA 
INICJALNA: Karolin->Instytut Energetyki->Krańcowa->Leszczyńskiego->Posag 7 Panien->Gierdziejewskiego-
>Lalki->Malinowa->Spisaka->Suchy Las->Melcera->Starodęby->Skorosze->Hassa->Prystora->Skoroszewska-
>Szancera->Adamieckiego->Pl. Tysiąclecia->PKP Ursus->Ursus - Ratusz->Przepiórki->PKP Włochy-
>Sympatyczna->Gniewkowska->Wagonownia 
PO OPTYMALIZACJI: Karolin->Instytut Energetyki->Krańcowa->Leszczyńskiego->Posag 7 Panien-
>Gierdziejewskiego->Lalki->Malinowa->Spisaka->Suchy Las->Melcera->Starodęby->Skorosze->Hassa->Prystora-
>Skoroszewska->Szancera->Adamieckiego->Pl. Tysiąclecia->PKP Ursus->Ursus - Ratusz->Przepiórki->PKP 
Włochy->Sympatyczna->Gniewkowska 
LINIA AUTOBUSOWA 71  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wrocławska->Pirenejska->Radiowa->Orlich Gniazd->Marynin->Koło->Deotymy->Ks. Sitnika->Park 
Moczydło->Metro Młynów->PKP Wola (Wolska)->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Rondo Daszyńskiego-
>Pl. Zawiszy->Raszyńska->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Uniwersytet Medyczny->Pruszkowska-
>Rakowiec->Baleya->Wyjazd->Etiudy Rewolucyjnej->Maklakiewicza->Racjonalizacji->Os. Pozytywny Mokotów-
>Konstruktorska->Woronicza->Samochodowa->Telewizja Polska->Wierzbno->Królikarnia 
PO OPTYMALIZACJI: Wrocławska->Pirenejska->Radiowa->Orlich Gniazd->Marynin->Koło->Deotymy->Ks. 
Sitnika->Park Moczydło->Metro Młynów->PKP Wola (Wolska)->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Rondo 
Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Raszyńska->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Uniwersytet Medyczny-
>Pruszkowska->Rakowiec->Baleya->Wyjazd->Etiudy Rewolucyjnej->Maklakiewicza->Racjonalizacji->Os. 
Pozytywny Mokotów->Konstruktorska->Woronicza->Samochodowa->Telewizja Polska->Wierzbno->Ksawerów-
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>Os. Domaniewska->Modzelewskiego->Langego->Domaniewska->Park Postępu->Domaniewska Office Park-
>Suwak 
LINIA AUTOBUSOWA 72  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza->Buska->Nałęczowska->Truskawiecka->św. 
Bonifacego->Batumi->Stegny 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza->Buska->Nałęczowska->Truskawiecka->św. 
Bonifacego->Batumi->Stegny->Dolina Służewiecka->Bergamotki->Warneńska->Tor Stegny->Mangalia-
>Czarnomorska 
LINIA AUTOBUSOWA 73  ZMIENIONA 
INICJALNA: Znana->Antka Rozpylacza->Redutowa->Księcia Janusza->Park Moczydło->Metro Młynów->Płocka - 
Szpital->Grenady->Młynów 
PO OPTYMALIZACJI: Znana->Antka Rozpylacza->Redutowa->Księcia Janusza->Park Moczydło->Metro Młynów-
>Płocka - Szpital->Grenady->Młynów->Wawrzyszewska->PKP Koło 
LINIA AUTOBUSOWA 74  ZMIENIONA 
INICJALNA: Gwiaździsta->Os. Ruda->Tylżycka->Barszczewska->Drohicka->Marymont - Potok->Bohomolca-
>Plac Wilsona->Suzina->Ks. Popiełuszki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna->Park Kaskada-
>Marymont->Os. Potok 
PO OPTYMALIZACJI: Gwiaździsta->Os. Ruda->Tylżycka->Barszczewska->Drohicka->Marymont - Potok-
>Bohomolca->Plac Wilsona->Suzina->Ks. Popiełuszki->Sady Żoliborskie->Włościańska->Park Olszyna->Gen. 
Maczka 
LINIA AUTOBUSOWA 76  ZMIENIONA 
INICJALNA: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital->Pożaryskiego-
>Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie->Gruszy->Juhasów->Zabłudowska->Borków->Ośrodek Szkoleniowy-
>Malowana->Gawronia->Zasadowa->Mozaikowa->Powojowa->PKP Radość 
PO OPTYMALIZACJI: Międzylesie->Centrum Zdrowia Dziecka->Bielszowicka->Bursztynowa - Szpital-
>Pożaryskiego->Wawer - Ratusz->PKP Międzylesie->Gruszy->Juhasów->Zabłudowska->Borków->Ośrodek 
Szkoleniowy->Malowana->Gawronia->Zasadowa->Mozaikowa->Powojowa->PKP Radość->Planetowa-
>Zbójnogórska->Radość - Wodociąg 
LINIA AUTOBUSOWA 77  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bródno - Podgrodzie->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez->Toruńska-
>PKP Toruńska->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo 
Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most 
Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Francuska->Pl. Przymierza->Meksykańska->Wersalska->Ośrodek LOK-
>Ośrodek AZS->Ośrodek Cora->Fieldorfa->most Siekierkowski->Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt Lubelski-
>Trawiasta->Kajki->Wierzchowskiego->Kolonia Helenów->Bronisława Czecha - Las->Wawerska->Objazdowa->1. 
Praskiego Pułku->Hipodrom->Staszica->Słowackiego->Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->PKP Wesoła 
PO OPTYMALIZACJI: Bródno - Podgrodzie->Łojewska->Klub Lira->Turmoncka->Kopijników->KS Polonez-
>Toruńska->PKP Toruńska->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów-
>Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik-
>most Poniatowskiego->Rondo Waszyngtona->Francuska->Pl. Przymierza->Meksykańska->Wersalska->Ośrodek 
LOK->Ośrodek AZS->Ośrodek Cora->Fieldorfa->most Siekierkowski->Gocław->Płowiecka->Edisona->Trakt 
Lubelski->Trawiasta->Kajki->Wierzchowskiego->Kolonia Helenów->Bronisława Czecha - Las->Wawerska-
>Objazdowa 
LINIA AUTOBUSOWA 78  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Politechnika-
>Nowowiejska->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin->Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->PKP 
Wola (Kasprzaka)->Ordona->Sowińskiego->Fort Wola->Cm. Wolski 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Politechnika-
>Nowowiejska->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin->Rondo Daszyńskiego->Karolkowa->Szpital Wolski->PKP 
Wola (Kasprzaka)->Ordona->Sowińskiego->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola->Tkaczy 
LINIA AUTOBUSOWA 79  ZMIENIONA 
INICJALNA: Cm. Wolski->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola->Synów Pułku->Hala Wola-
>Pl. Kasztelański->Czumy->Bemowo - Ratusz->Klemensiewicza->Os. Górczewska->Szobera->Batalionów 
Chłopskich->Człuchowska->Siemiatycka->Sternicza->Lazurowa->Nowe Włochy 
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PO OPTYMALIZACJI: Cm. Wolski->Fort Wola->Połczyńska - Parking P+R->Ciepłownia Wola->Synów Pułku-
>Hala Wola->Pl. Kasztelański->Czumy->Bemowo - Ratusz->Klemensiewicza->Os. Górczewska->Szobera-
>Batalionów Chłopskich->Człuchowska 
LINIA AUTOBUSOWA 81  ZMIENIONA 
INICJALNA: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 Sierpnia-
>PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Szczęśliwice->Opaczewska->Rokosowska->Hala 
Kopińska->Grzymały - Sokołowskiego->Dw. Zachodni 
PO OPTYMALIZACJI: P+R Al. Krakowska->Instytut Lotnictwa->Krakowiaków->Hynka->Włochy - Ratusz->1 
Sierpnia->PKP Rakowiec->Grójecka->Korotyńskiego->Dickensa->Szczęśliwice->Opaczewska->Rokosowska->Hala 
Kopińska->Wawelska->Pl. Narutowicza->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Dw. Centralny->Emilii Plater->Rondo 
ONZ 
LINIA AUTOBUSOWA 82  ZMIENIONA 
INICJALNA: Zajezdnia Woronicza->Maklakiewicza->Etiudy Rewolucyjnej->Wyjazd->Baleya->Rakowiec-
>Pruszkowska->Mołdawska->Wiślicka->Banacha->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa->Szczęśliwice-
>Dobosza->Szczęśliwicka->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Berestecka 
PO OPTYMALIZACJI: Zajezdnia Woronicza->Maklakiewicza->Etiudy Rewolucyjnej->Wyjazd->Baleya-
>Rakowiec->Pruszkowska->Mołdawska->Wiślicka->Banacha->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Och - Teatr-
>Wawelska 
LINIA AUTOBUSOWA 83  ZMIENIONA 
INICJALNA: Stara Miłosna (Graniczna)->Torfowa->Sagalli->1. Praskiego Pułku->Objazdowa->Wawerska-
>Bronisława Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Edisona-
>Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Wspólna Droga->Wiatraczna-
>Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona->most Poniatowskiego->Centrum Nauki 
Kopernik->Topiel->Nowy Świat-Uniwersytet->Świętokrzyska->Emilii Plater->Dw. Centralny 
PO OPTYMALIZACJI: Stara Miłosna (Graniczna)->Torfowa->Sagalli->1. Praskiego Pułku->Objazdowa-
>Wawerska->Bronisława Czecha - Las->Kolonia Helenów->Wierzchowskiego->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski-
>Edisona->Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Wspólna Droga-
>Wiatraczna->Grenadierów->Kinowa->Park Skaryszewski->Rondo Waszyngtona->most Poniatowskiego->Centrum 
Nauki Kopernik->Topiel->Nowy Świat-Uniwersytet->Uniwersytet->Hotel Bristol->Pl. Zamkowy->Kino Femina-
>Wola - Ratusz 
LINIA AUTOBUSOWA 84  ZMIENIONA 
INICJALNA: Żerań Wschodni->Szlachecka->Danusi->Juranda ze Spychowa - szkoła->Echa Leśne->Kamykowa-
>Juranda ze Spychowa->Piasta Kołodzieja->Współczesna->Ostródzka->KS Polonez->Turmoncka->Klub Lira-
>Łojewska->Bródno - Podgrodzie 
PO OPTYMALIZACJI: Żerań Wschodni->Szlachecka->Danusi->Juranda ze Spychowa - szkoła->Echa Leśne-
>Kamykowa->Juranda ze Spychowa->Piasta Kołodzieja->Współczesna->Ostródzka->KS Polonez->Toruńska->PKP 
Toruńska->Żerań FSO->Kanał Żerański->Konwaliowa->Portowa->Laurowa->Kasztanowa->Płużnicka 
LINIA AUTOBUSOWA 85  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Wschodni (Lubelska)->Lubelska->Bliska->Gocławska->Praga-Płd. - Ratusz->Międzyborska-
>Szpital Grochowski->Os. Majdańska->Przyczółek Grochowski->Międzynarodowa->Saska->Brazylijska-
>Zwycięzców->Stacja Krwiodawstwa->Walecznych->Adampolska->Rondo Waszyngtona->most Poniatowskiego-
>PKP Powiśle->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin->Rondo 
Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Narutowicza->Och - Teatr->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa-
>Korotyńskiego->Grójecka->PKP Rakowiec->Instalatorów - KAM->Rakowska->Instalatorów->PKP WKD Al. 
Jerozolimskie->Popularna 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Wschodni (Lubelska)->Lubelska->Bliska->Gocławska->Praga-Płd. - Ratusz-
>Międzyborska->Szpital Grochowski->Os. Majdańska->Przyczółek Grochowski->Międzynarodowa->Saska-
>Brazylijska->Zwycięzców->Stacja Krwiodawstwa->Walecznych->Adampolska->Rondo Waszyngtona->most 
Poniatowskiego->PKP Powiśle->Muzeum Narodowe->Krucza->Centrum->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Norblin-
>Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Narutowicza->Och - Teatr->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa-
>Korotyńskiego->Grójecka->PKP Rakowiec->Instalatorów - KAM->Rakowska->Instalatorów->PKP WKD Al. 
Jerozolimskie->Popularna->Łopuszańska->WKD Raków->Przedpole->Orzechowa->Hynka->Radarowa 
LINIA AUTOBUSOWA 86  ZMIENIONA 
INICJALNA: Regulska->Piastowska->Kuźnicy Kołłątajowskiej->Prażmowska->PKP Ursus->Wojciechowskiego-
>Bełzy->PKP Ursus - Niedźwiadek->Keniga->Władysława Hermana->Królowej Bony->Czerwona Droga->Posag 7 
Panien->Posag 7 Panien->PKP Ursus Płn.->Nowe Włochy->Szuberta->Rybnicka->PKP Włochy->Stawy-
>Mikołajska->Popularna 
PO OPTYMALIZACJI: Regulska->Piastowska->Kuźnicy Kołłątajowskiej->Prażmowska->PKP Ursus-
>Wojciechowskiego->Bełzy->PKP Ursus - Niedźwiadek->Keniga->Władysława Hermana->Królowej Bony-
>Czerwona Droga->Posag 7 Panien->Posag 7 Panien->PKP Ursus Płn.->Nowe Włochy->Szuberta->Rybnicka->PKP 
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Włochy->Stawy->Mikołajska->Popularna->PKP WKD Al. Jerozolimskie->Śmigłowca->Rondo Zesłańców 
Syberyjskich->Armatnia->Parafialna->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Płocka->Rogalińska 
LINIA AUTOBUSOWA 87  ZMIENIONA 
INICJALNA: Choszczówka->Brzezińska->Parcelacyjna->Orchowiecka->Czeremchowa->Henryków->Aluzyjna-
>Dąbrówka Wiślana 
PO OPTYMALIZACJI: Choszczówka->Brzezińska->Parcelacyjna->Orchowiecka->Czeremchowa->Henryków-
>Aluzyjna->Dąbrówka Wiślana->Osiedle->Tłuchowska 
LINIA AUTOBUSOWA 88  ZMIENIONA 
INICJALNA: Rechniewskiego->Nowaka - Jeziorańskiego->Bohaterewicza->Kakowskiego->Kompasowa-
>Poligonowa->Zamieniecka->Łukowska->Tarnowiecka->Witolin 
PO OPTYMALIZACJI: Rechniewskiego->Nowaka - Jeziorańskiego->Bohaterewicza->Kakowskiego->Kompasowa-
>Poligonowa->Zamieniecka->Łukowska->Tarnowiecka->Witolin->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa-
>Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów->Klasztorna->Niedziałkowskiego->Instruktorska 
LINIA AUTOBUSOWA 89  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dziekanów Leśny->Dziekanów Leśny Instytut Ekologii PAN->Kiełpin Graniczka->Kiełpin 
Ogrodowa->Łomianki Armii Poznań->Łomianki ICDS->Łomianki Kościół->Łomianki - Centrum->Łomianki - 
Szkoła->Łomianki Lwowska->Łomianki POLMO->Łomianki Buraków->Park Młociński->Dzierżoniowska-
>Muzealna->Prozy->Zajezdnia Żoliborz->Młociny->Sokratesa->Wrzeciono->Przy Agorze->Las Bielański->UKSW-
>Szpital Bielański->Twardowska->AWF->Stare Bielany 
PO OPTYMALIZACJI: Dziekanów Leśny->Dziekanów Leśny Instytut Ekologii PAN->Kiełpin Graniczka->Kiełpin 
Ogrodowa->Łomianki Armii "Poznań"->Łomianki ICDS->Łomianki Kościół->Łomianki - Centrum->Łomianki - 
Szkoła->Łomianki Lwowska->Łomianki POLMO->Łomianki Buraków->Park Młociński->Dzierżoniowska-
>Muzealna->Prozy->Zajezdnia Żoliborz->Młociny->Sokratesa->Wrzeciono->Przy Agorze->Las Bielański->UKSW-
>Szpital Bielański->Twardowska->AWF->Podleśna - IMiGW->Oczapowskiego->Wawrzyszew->Sokratesa-
>Wrzeciono->Przy Agorze->Las Bielański->UKSW->Szpital Bielański->Twardowska 
LINIA AUTOBUSOWA 90  ZMIENIONA 
INICJALNA: Królikarnia->Wierzbno->Polskie Radio->Odyńca->Racławicka->Madalińskiego->Pole Mokotowskie-
>Biblioteka Narodowa->GUS->Nowowiejska->Dw. Centralny->Emilii Plater->Pl. Grzybowski->Królewska->Pl. 
Bankowy->Pl. Teatralny->Uniwersytet->Pl. Piłsudskiego 
PO OPTYMALIZACJI: Królikarnia->Wierzbno->Polskie Radio->Odyńca->Racławicka->Madalińskiego->Pole 
Mokotowskie->Biblioteka Narodowa->GUS->Nowowiejska->Dw. Centralny->Emilii Plater->Pl. Grzybowski-
>Królewska->Pl. Bankowy->Pl. Teatralny->Nowy Świat-Uniwersytet->Topiel->Zajęcza 
LINIA AUTOBUSOWA 91  ZMIENIONA 
INICJALNA: Łysakowska->Potockich->Marysin->Spółdzielnia Noma->Jagiellońska->Wspólna->Brata Alberta-
>Grzybowa->Groszówka->Rejtana->Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->PKP Wesoła 
PO OPTYMALIZACJI: Łysakowska->Potockich->Marysin->Spółdzielnia Noma->Jagiellońska->Wspólna->Brata 
Alberta->Grzybowa->Groszówka->Rejtana->Wesoła - Ratusz->Armii Krajowej->Chodkiewicza->Wiosenna->Wola 
Grzybowska->Sulejówek Orla->Sulejówek Puszkina->Sulejówek Al. Piłsudskiego 
LINIA AUTOBUSOWA 92  ZMIENIONA 
INICJALNA: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Park Dreszera->Krasickiego-
>Odyńca->Polskie Radio->Joliot - Curie->Samochodowa->Woronicza->Zajezdnia Woronicza 
PO OPTYMALIZACJI: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Park Dreszera-
>Krasickiego->Odyńca->Polskie Radio->Joliot - Curie->Samochodowa->Woronicza->Zajezdnia Woronicza-
>Maklakiewicza->Racjonalizacji->Os. Nowy Mokotów->Suwak->Domaniewska Office Park->Park Postępu 
LINIA AUTOBUSOWA 93  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Zachodni->Grzymały - Sokołowskiego->Hala Kopińska->Rokosowska->Opaczewska->Dobosza-
>Szczęśliwice->Dickensa->Korotyńskiego->Grójecka->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka->Orzechowa-
>Przedpole->WKD Raków->Łopuszańska->Zajezdnia Kleszczowa 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Zachodni->Grzymały - Sokołowskiego->Hala Kopińska->Rokosowska->Opaczewska-
>Dobosza->Szczęśliwice->Dickensa->Korotyńskiego->Grójecka->1 Sierpnia->Włochy - Ratusz->Hynka-
>Orzechowa->Przedpole->WKD Raków->Łopuszańska->Zajezdnia Kleszczowa->Dojazdowa->Ryżowa->PKP 
Włochy 
LINIA AUTOBUSOWA 94  ZMIENIONA 
INICJALNA: Os. Potok->Słodowiec->Podczaszyńskiego->Stare Bielany->Oczapowskiego->Wawrzyszew-
>Sokratesa->Młociny 
PO OPTYMALIZACJI: Os. Potok->Słodowiec->Podczaszyńskiego->Stare Bielany->Oczapowskiego-
>Wawrzyszew->Sokratesa->Młociny->Popiela->Tytułowa->Chabrowa->Księżycowa->Radiowo->Radiowo - 
Bocznica->Mościska 
LINIA AUTOBUSOWA 95  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Os. Kabaty->Kabaty->Raabego->Natolin->Lanciego->Migdałowa->Natolin Płn.->Imielin->Ursynów 
Płd.->Magellana->Polinezyjska->Szolc - Rogozińskiego->Płaskowickiej->Mandarynki->Belgradzka->Lokajskiego-
>Kiepury->Wąwozowa->Rosnowskiego->Stare Kabaty->Rów Natoliński->Wiedeńska->Korbońskiego->Os. Patio-
>Andrutowa->Waflowa->Bielawa Warszawska->Bielawa Os. Konstancja->Konstancin-Jeziorna Borowa-
>Konstancin-Jeziorna Wczasowa->Ogród Botaniczny 
PO OPTYMALIZACJI: Os. Kabaty->Kabaty->Raabego->Natolin->Lanciego->Migdałowa->Natolin Płn.->Imielin-
>Ursynów Płd.->Magellana->Polinezyjska->Szolc - Rogozińskiego->Płaskowickiej->Mandarynki->Belgradzka-
>Lokajskiego->Kiepury->Wąwozowa->Rosnowskiego->Stare Kabaty->Rów Natoliński->Wiedeńska-
>Korbońskiego->Os. Patio->Andrutowa->Waflowa->Bielawa Warszawska->Bielawa Os. Konstancja->Konstancin-
Jeziorna Borowa->Konstancin-Jeziorna Wczasowa 
LINIA AUTOBUSOWA 96  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Sielce->Iwicka->Stępińska->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Politechnika 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Al. Witosa->Chełmska->Sielce->Iwicka->Stępińska->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Rakowiecka 
LINIA AUTOBUSOWA 97  ZMIENIONA 
INICJALNA: Lotnisko Chopina - Odloty->PKP Okęcie->Ośrodek Wojskowy->Komitetu Obrony Robotników-
>Sasanki->Leżajska->Novotel->Baleya->Rakowiec->Pruszkowska->Uniwersytet Medyczny->Banacha - Szpital-
>Pomnik Lotnika->Raszyńska->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Sienna->Norblin->Rondo ONZ->Hala Mirowska-
>Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki-
>Marymont->Os. Potok->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa->Białołęka - 
Ratusz->Ceramiczna->Kaflowa->Ćmielowska->Kamińskiego->Tarchomin 
PO OPTYMALIZACJI: Lotnisko Chopina - Odloty->PKP Okęcie->Ośrodek Wojskowy->Komitetu Obrony 
Robotników->Sasanki->Leżajska->Novotel->Baleya->Rakowiec->Pruszkowska->Uniwersytet Medyczny->Banacha 
- Szpital->Pomnik Lotnika->Raszyńska->Pl. Zawiszy->Pl. Starynkiewicza->Sienna->Norblin->Rondo ONZ->Hala 
Mirowska->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Ks. 
Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Kanał Żerański->Konwaliowa->Płochocińska->Ekspresowa->Obrazkowa-
>Białołęka - Ratusz->Braci Zawadzkich->Drogowa->Klasyków->Krokwi->Fletniowa->PKP Płudy 
LINIA AUTOBUSOWA 98  ZMIENIONA 
INICJALNA: Kolejowa->Brylowska->Krzyżanowskiego->Płocka->Szpital Wolski->Rondo Daszyńskiego->Norblin-
>Rondo ONZ->Emilii Plater->Dw. Centralny->Nowowiejska->GUS->Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na 
Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki-
>Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Ursynów->Zaolziańska->Megasam->Pięciolinii-
>Dunikowskiego->Stokłosy->Ursynów Płn. 
PO OPTYMALIZACJI: Kolejowa->Brylowska->Krzyżanowskiego->Płocka->Szpital Wolski->Rondo 
Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Emilii Plater->Dw. Centralny->Nowowiejska->GUS->Politechnika-
>Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny-
>Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Ursynów->Zaolziańska-
>Megasam->Pięciolinii->Dunikowskiego->Stokłosy->Ursynów Płd.->Magellana->Polinezyjska->Szolc - 
Rogozińskiego 
LINIA AUTOBUSOWA 99  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Powązki->Powązki - IV Brama->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Okopowa->Wola - 
Ratusz->Nowolipie->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki-
>Marymont->Os. Potok->Żerań FSO->PKP Toruńska->Toruńska->KS Polonez->Bródno - Podgrodzie 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Powązki->Powązki - IV Brama->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Okopowa-
>Wola - Ratusz->Nowolipie->Nowolipki->Anielewicza->Stawki->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Ks. 
Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Żerań FSO->PKP Toruńska->Toruńska->KS Polonez->Ostródzka->Głębocka-
>CH Targówek->Jesiennych Liści->Piasta Kołodzieja->Juranda ze Spychowa 
LINIA AUTOBUSOWA 100  ZMIENIONA 
INICJALNA: Młociny->Sokratesa->Wawrzyszew->Oczapowskiego->Stare Bielany->Podleśna - IMiGW-
>Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Os. Potok->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej-
>Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Nowy 
Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Pomnik Sapera->Torwar->Legia - Stadion->Zaruskiego-
>Szwoleżerów->Bartycka->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Sadyba-
>Wiertnicza->Łowcza->Kosiarzy->Wilanów->Vogla->Europejska->Vogla - Morysin->Ruczaj->Ogrody Działkowe 
Wilanówka->Syta->Zaściankowa->Jara->Siedliskowa->Glebowa->Oczyszczalnia Południe->Tuzinowa->Spiralna-
>Łucznicza->Betoniarnia->Zawodzie->Statkowskiego->EC Siekierki 
PO OPTYMALIZACJI: Młociny->Sokratesa->Wawrzyszew->Oczapowskiego->Stare Bielany->Podleśna - IMiGW-
>Słodowiec->Park Kaskada->Marymont->Os. Potok->Żerań FSO->Dyrekcja FSO->Budzińskiej - Tylickiej-
>Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński->Park Praski->Nowy 
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Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Pomnik Sapera->Torwar->Legia - Stadion->Zaruskiego-
>Szwoleżerów->Bartycka->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Sadyba-
>Wiertnicza->Łowcza->Kosiarzy->Wilanów->Vogla->Europejska->Vogla - Morysin->Ruczaj->Ogrody Działkowe 
Wilanówka->Syta->Zaściankowa->Jara->Siedliskowa->Glebowa->Oczyszczalnia "Południe"->Tuzinowa->Spiralna-
>Łucznicza 
LINIA AUTOBUSOWA 101  ZMIENIONA 
INICJALNA: Koło->Marynin->Orlich Gniazd->Widawska->Wrocławska->Rodła->Piastów Śląskich->Ogrody 
Działkowe Bemowo->Conrada->Conrada - Szkoła->Chomiczówka 
PO OPTYMALIZACJI: Koło->Marynin->Orlich Gniazd->Widawska->Wrocławska->Rodła->Piastów Śląskich-
>Ogrody Działkowe Bemowo->Conrada->Conrada - Szkoła->Chomiczówka->Kwitnąca->Bogusławskiego->Cm. 
Wawrzyszewski->Aspekt->Andersena->Bielany - Ratusz->Stare Bielany->AWF->Twardowska->Szpital Bielański-
>UKSW->Las Bielański->Przy Agorze 
LINIA AUTOBUSOWA 103  ZMIENIONA 
INICJALNA: Wyczółki->Hołubcowa->Kłobucka->Terminal Cargo->PKP Okęcie->Ośrodek Wojskowy->Komitetu 
Obrony Robotników->Sasanki->PKP Służewiec->Postępu->Rondo Unii Europejskiej->Obrzeżna->Cybernetyki-
>Gotarda->Bartłomieja->Wyścigi->Al. Lotników->Bełdan->Instytut Fizyki->Smoluchowskiego->Modzelewskiego-
>Langego->Domaniewska->Park Postępu->Domaniewska Office Park->Suwak->Os. Nowy Mokotów-
>Racjonalizacji->Maklakiewicza->Zajezdnia Woronicza->Spartańska 
PO OPTYMALIZACJI: Wyczółki->Hołubcowa->Kłobucka->Terminal Cargo->PKP Okęcie->Ośrodek Wojskowy-
>Komitetu Obrony Robotników->Sasanki->PKP Służewiec->Postępu->Rondo Unii Europejskiej->Obrzeżna-
>Cybernetyki->Gotarda->Bartłomieja->Wyścigi->Al. Lotników->Bełdan->Instytut Fizyki->Smoluchowskiego-
>Modzelewskiego->Langego->Domaniewska->Park Postępu->Domaniewska Office Park->Suwak->Os. Nowy 
Mokotów->Racjonalizacji->Maklakiewicza->Zajezdnia Woronicza->Woronicza->Bytnara->Wołoska 
LINIA AUTOBUSOWA 105  ZMIENIONA 
INICJALNA: GUS->Al. Wielkopolski->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Uniwersytet Medyczny-
>Pruszkowska->Mołdawska->Wiślicka->Dickensa->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Szczęśliwicka->Rondo 
Zesłańców Syberyjskich->Dw. Zachodni 
PO OPTYMALIZACJI: GUS->Al. Wielkopolski->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Uniwersytet Medyczny-
>Pruszkowska->Mołdawska->Wiślicka->Dickensa->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Szczęśliwicka->Grzymały - 
Sokołowskiego->Białobrzeska->Niemcewicza->Pl. Zawiszy->Karolkowa->Szpital Wolski 
LINIA AUTOBUSOWA 106  ZMIENIONA 
INICJALNA: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo Radosława->Stawki->Miła->Smocza-
>Nowolipie->Nowolipki->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo ONZ->Emilii Plater 
PO OPTYMALIZACJI: Marymont->Ks. Popiełuszki->Pl. Grunwaldzki->Rondo "Radosława"->Stawki->Miła-
>Smocza->Nowolipie->Nowolipki->Kino Femina->Hala Mirowska->Rondo ONZ->Emilii Plater->Świętokrzyska-
>Rondo ONZ->Norblin->Mennica->Al. Jana Pawła II->Pl. Grzybowski->Królewska->Zachęta 
LINIA AUTOBUSOWA 107  ZMIENIONA 
INICJALNA: Centrum Onkologii->Herbsta->Dunikowskiego->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska->Ursynów-
>Nowoursynowska->Dolina Służewiecka->Bergamotki->Warneńska->Tor Stegny->Kostrzewskiego->Dolna-
>Spacerowa->Łazienki Królewskie->Pl. Na Rozdrożu->Piękna->Mokotowska->Wspólna->Krucza->Centrum 
PO OPTYMALIZACJI: Centrum Onkologii->Herbsta->Dunikowskiego->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska-
>Ursynów->Nowoursynowska->Dolina Służewiecka->Bergamotki->Warneńska->Tor Stegny->Kostrzewskiego-
>Dolna->Spacerowa->Łazienki Królewskie->Pl. Na Rozdrożu->Piękna->Mokotowska->Wspólna->Krucza-
>Centrum->Dw. Centralny->Rondo ONZ 
LINIA AUTOBUSOWA 108  ZMIENIONA 
INICJALNA: Błota->Krokusów->Bysławska->Kosaćcowa->Liliowa->MERA - PNEFAL->Falenica->PKP Falenica-
>Prasowa->PKP Miedzeszyn->Szachowa->Wielowiejska->PKP Radość 
PO OPTYMALIZACJI: Błota->Krokusów->Bysławska->Kosaćcowa->Liliowa->MERA - PNEFAL->Falenica-
>PKP Falenica->Prasowa->PKP Miedzeszyn->Szachowa->Wielowiejska->PKP Radość->Limby->Olchy->Jontka-
>Czołgistów->Kwitnącej Akacji 
LINIA AUTOBUSOWA 109  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bartnicza->Bazyliańska->Pelcowizna->Toruńska->Chłodnia->Fabryka Pomp->Daniszewska-
>Marywilska - Las->PKP Żerań->Cementownia->Wartka->Płochocińska->Konwaliowa->Portowa->Laurowa-
>Kasztanowa->Płużnicka->Porajów->Picassa->Świderska->Prozy->Muzealna->Dzierżoniowska->Park Młociński-
>Łomianki Buraków->Łomianki POLMO->Łomianki Lwowska->Łomianki - Szkoła->Łomianki - Centrum-
>Łomianki Kościół->Łomianki ICDS->Łomianki Armii Poznań->Kiełpin Ogrodowa->Kiełpin Graniczka-
>Dziekanów Polski Wędkarska->Dziekanów Leśny Instytut Ekologii PAN->Dziekanów Leśny 
PO OPTYMALIZACJI: Bartnicza->Bazyliańska->Pelcowizna->Toruńska->Chłodnia->Fabryka Pomp-
>Daniszewska->Marywilska - Las->PKP Żerań->Cementownia->Wartka->Płochocińska->Konwaliowa->Portowa-
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>Laurowa->Kasztanowa->Płużnicka->Porajów->Picassa->Świderska->Prozy->Muzealna->Dzierżoniowska->Park 
Młociński->Łomianki Buraków->Łomianki POLMO->Łomianki Lwowska->Łomianki - Szkoła->Łomianki - 
Centrum->Łomianki Kościół->Łomianki ICDS->Łomianki Armii "Poznań"->Kiełpin Ogrodowa->Kiełpin 
Graniczka->Dziekanów Polski Wędkarska->Dziekanów Leśny Instytut Ekologii PAN->Kiełpin Graniczka-
>Dziekanów Polski Wędkarska->Sadowa Kolejowa->Sadowa Strzelecka->Sadowa - Dom Opieki->Sadowa - Dom 
Opieki->Sadowa Strzelecka->Sadowa Kolejowa->Dziekanów Polski Wędkarska 
LINIA AUTOBUSOWA 110  ZMIENIONA 
INICJALNA: Młociny->Popiela->Tytułowa->Chabrowa->Księżycowa->Radiowo->Radiowo - Bocznica->Mościska-
>Energetyczna->Akcent->Estrady->Wólka Węglowa->Trenów - Las->Laski Trenów->Łomianki Kampinoska-
>Łomianki Młocińska->Łomianki Pancerz->CH Łomianki 
PO OPTYMALIZACJI: Młociny->Popiela->Tytułowa->Chabrowa->Księżycowa->Radiowo->Radiowo - Bocznica-
>Mościska->Energetyczna->Akcent->Estrady->Wólka Węglowa->Widokowa->Trenów - Las->Laski Trenów-
>Łomianki Kampinoska->Łomianki Młocińska 
LINIA AUTOBUSOWA 112  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Zacisze - Wilno->Pl. Ostrej Bramy->Wierna->Bukowiecka->Rzeczna->Nieświeska->Księżnej 
Anny->Zabraniecka - Bocznica->Zabraniecka - Magazyny->Siarczana->Młyn Michla->Dw. Wschodni (Kijowska)-
>Kijowska->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Pl. Bankowy->Kino Femina->Wola - 
Ratusz->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Niemcewicza-
>Białobrzeska->Grzymały - Sokołowskiego->Dw. Zachodni->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Berestecka 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Zacisze - Wilno->Pl. Ostrej Bramy->Wierna->Bukowiecka->Rzeczna->Nieświeska-
>Księżnej Anny->Zabraniecka - Bocznica->Zabraniecka - Magazyny->Siarczana->Młyn Michla->Dw. Wschodni 
(Kijowska)->Kijowska->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Park Praski->Stare Miasto->Pl. Bankowy->Kino Femina-
>Wola - Ratusz->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy-
>Niemcewicza->Białobrzeska->Grzymały - Sokołowskiego->Dw. Zachodni->Rondo Zesłańców Syberyjskich-
>Berestecka->Śmigłowca->Grzymały - Sokołowskiego->Białobrzeska->Niemcewicza->Pl. Zawiszy->Pl. 
Starynkiewicza 
LINIA AUTOBUSOWA 113  ZMIENIONA 
INICJALNA: CH Marki->Ząbki Wolności->Marki Wiejska->Marki Szpitalna->Marki Szkolna->Marki Kościuszki-
>Marki Nauczycielska->Oknicka->Os. Lewandów II->Internetowa->Grodzisk->Kąty Grodziskie->Wyszkowska-
>Atrakcyjna->Zdziarska - Kanał->Mańki-Wojody->Przejezdna->Mochtyńska - Kanał->Aroniowa->Mochtyńska-
>Kobiałka->Szamocin->Wilkowiecka->Tomaszew->Nowiny->Białołęka - Kanał->Dobka z Oleśnicy->Przyjazna-
>Danusi->Zbyszka z Bogdańca->Wielkiego Dębu->Gryfitów->Kopijników->KS Polonez->Toruńska->PKP 
Toruńska->Żerań FSO->Os. Potok->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Stare Bielany->Oczapowskiego-
>Wawrzyszew->Sokratesa->Młociny 
PO OPTYMALIZACJI: CH Marki->Ząbki Wolności->Marki Wiejska->Marki Szpitalna->Marki Szkolna->Marki 
Kościuszki->Marki Nauczycielska->Oknicka->Os. Lewandów II->Internetowa->Grodzisk->Kąty Grodziskie-
>Wyszkowska->Atrakcyjna->Zdziarska - Kanał->Mańki-Wojody->Przejezdna->Mochtyńska - Kanał->Aroniowa-
>Mochtyńska->Kobiałka->Szamocin->Wilkowiecka->Tomaszew->Nowiny->Białołęka - Kanał->Dobka z Oleśnicy-
>Przyjazna->Danusi->Zbyszka z Bogdańca->Wielkiego Dębu->Gryfitów->Kopijników->KS Polonez->Toruńska-
>PKP Toruńska->Żerań FSO->Os. Potok->Słodowiec->Podleśna - IMiGW->AWF->Stare Bielany->Oczapowskiego-
>Wawrzyszew->Schroegera->Andersena->Aspekt->Cm. Wawrzyszewski->Bogusławskiego->Kwitnąca-
>Głowackiego 
LINIA AUTOBUSOWA 114  ZMIENIONA 
INICJALNA: Choszczówka->Brzezińska->Polnych Kwiatów->Starego Dębu->Parowozowa->Insurekcji-
>Ołówkowa->Sadkowska->PKP Płudy->Zyndrama z Maszkowic->Smugowa->Marcelin->PKP Żerań->Marywilska - 
Las->Daniszewska->Fabryka Pomp->Chłodnia->Pelcowizna->PKP Toruńska->Żerań FSO->Dyrekcja FSO-
>Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński-
>Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Pomnik Sapera->Torwar->Legia - 
Stadion->Zaruskiego->Szwoleżerów->Bartycka->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Beethovena->Tor Stegny-
>Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Wyścigi->Poleczki->Grabów-
>Sójki->Żołny->Bogatki->Łagiewnicka->Pelikanów->Farbiarska->Jeziorki Płn.->Sarabandy->Kórnicka->PKP 
Dawidy->Dawidy 
PO OPTYMALIZACJI: Choszczówka->Brzezińska->Polnych Kwiatów->Starego Dębu->Parowozowa->Insurekcji-
>Ołówkowa->Sadkowska->PKP Płudy->Zyndrama z Maszkowic->Smugowa->Marcelin->PKP Żerań->Marywilska - 
Las->Daniszewska->Fabryka Pomp->Chłodnia->Pelcowizna->PKP Toruńska->Żerań FSO->Dyrekcja FSO-
>Budzińskiej - Tylickiej->Śliwice->PIMot->Golędzinów->Rondo Starzyńskiego->Pl. Hallera->Dworzec Wileński-
>Park Praski->Nowy Zjazd->Centrum Nauki Kopernik->most Poniatowskiego->Pomnik Sapera->Torwar->Legia - 
Stadion->Zaruskiego->Szwoleżerów->Bartycka->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Beethovena->Tor Stegny-
>Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Wyścigi->Poleczki->Grabów-
>Sójki->Żołny->Bogatki->Łagiewnicka->Pelikanów->Farbiarska->Jeziorki Płn.->Sarabandy->Kórnicka 
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LINIA AUTOBUSOWA 115  ZMIENIONA 
INICJALNA: Zbójna Góra->Cygańska->Kwitnącej Akacji->Czołgistów->Jontka->Olchy->Limby->PKP Radość-
>Planetowa->Zbójnogórska->Radość - Wodociąg->Kolarska->PKP Międzylesie->Piechurów->PKP Anin-
>Pomiechowska->Pielęgniarek->Lucerny->Kadetów - Kościół->Kadetów - Szkoła->Łasaka->Stoczniowców-
>Gocław 
PO OPTYMALIZACJI: Zbójna Góra->Cygańska->Kwitnącej Akacji->Czołgistów->Jontka->Olchy->Limby->PKP 
Radość->Planetowa->Zbójnogórska->Radość - Wodociąg->Kolarska->PKP Międzylesie->Piechurów->PKP Anin-
>Pomiechowska->Pielęgniarek->Lucerny->Kadetów - Kościół->Kadetów - Szkoła->Łasaka->Stoczniowców-
>Gocław->Os. Iskra->Meissnera->Bora - Komorowskiego->Horbaczewskiego->Gocław->Os. Wilga->Umińskiego-
>Os. Orlik->Abrahama->Os. Jantar->Meissnera 
LINIA AUTOBUSOWA 116  ZMIENIONA 
INICJALNA: Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Stępińska-
>Iwicka->Sielce->Bartycka->Szwoleżerów->Zaruskiego->Legia - Stadion->Torwar->Pomnik Sapera->most 
Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Biblioteka Uniwersytecka->Zajęcza->Jaracza->Al. 3 Maja->Solec-
>Książęca->Pl. Trzech Krzyży 
PO OPTYMALIZACJI: Politechnika->Marszałkowska->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa-
>Stępińska->Iwicka->Sielce->Bartycka->Szwoleżerów->Zaruskiego->Legia - Stadion->Torwar->Pomnik Sapera-
>most Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Biblioteka Uniwersytecka->Zajęcza->Jaracza->Al. 3 Maja-
>Solec->Książęca->Pl. Trzech Krzyży->Foksal->Muzeum Narodowe->PKP Powiśle->most Poniatowskiego 
LINIA AUTOBUSOWA 117  ZMIENIONA 
INICJALNA: Dw. Zachodni->Grzymały - Sokołowskiego->Hala Kopińska->Rokosowska->Opaczewska->Dobosza-
>Szczęśliwice->Dickensa->Korotyńskiego->Harfowa->Przy Parku->Maszynowa->PKP WKD Al. Jerozolimskie-
>Popularna 
PO OPTYMALIZACJI: Dw. Zachodni->Grzymały - Sokołowskiego->Hala Kopińska->Rokosowska->Opaczewska-
>Dobosza->Szczęśliwice->Dickensa->Korotyńskiego->Harfowa->Przy Parku->Maszynowa->PKP WKD Al. 
Jerozolimskie->Śmigłowca->Berestecka->Rondo Zesłańców Syberyjskich 
LINIA AUTOBUSOWA 118  ZMIENIONA 
INICJALNA: Kępa Tarchomińska->Bukowska->Kalenica->Aluzyjna->Dąbrówka Wiślana->Osiedle->Tłuchowska-
>Dzierzgońska->Barei->Hanki Ordonówny->Ciołkosza->Stefanika->Mehoffera->Tarchomin 
PO OPTYMALIZACJI: Kępa Tarchomińska->Bukowska->Kalenica->Aluzyjna->Dąbrówka Wiślana->Osiedle-
>Tłuchowska->Dzierzgońska->Barei->Hanki Ordonówny->Ciołkosza->Stefanika->Mehoffera->Tarchomin-
>Kamińskiego->Ćmielowska->Pomorska->Leśnej Polanki 
LINIA AUTOBUSOWA 119  ZMIENIONA 
INICJALNA: Skalnicowa->Cyklamenów->Romantyczna->Rychnowska->Strzygłowska->Dzięcioła->Mrągowska-
>Tawułkowa->Draceny->Hortensji->Borowiecka->Zasobna->Zasadowa->Mozaikowa->Powojowa->PKP Radość-
>Wielowiejska->Szachowa->PKP Miedzeszyn->Prasowa->PKP Falenica->Czekanowska->Przełęczy->Napoleona 
Bonaparte->Samorządowa->Zagórzańska->Jachtowa->Drohobycka->Izbicka - Cmentarz->Cygańska->Zbójna Góra 
PO OPTYMALIZACJI: Skalnicowa->Cyklamenów->Romantyczna->Rychnowska->Strzygłowska->Dzięcioła-
>Mrągowska->Tawułkowa->Draceny->Hortensji->Borowiecka->Zasobna->Zasadowa->Mozaikowa->Powojowa-
>PKP Radość->Wielowiejska->Szachowa->PKP Miedzeszyn->Prasowa 
LINIA AUTOBUSOWA 120  ZMIENIONA 
INICJALNA: Chomiczówka->Kwitnąca->Bogusławskiego->Nocznickiego->Sokratesa->Wawrzyszew-
>Oczapowskiego->Stare Bielany 
PO OPTYMALIZACJI: Chomiczówka->Kwitnąca->Bogusławskiego->Nocznickiego->Sokratesa->Wawrzyszew-
>Oczapowskiego->Stare Bielany->Podczaszyńskiego->Słodowiec->Perzyńskiego->Magiera->Kochanowskiego-
>Piaski->Galla Anonima->Conrada->Conrada - Szkoła->Chomiczówka 
LINIA AUTOBUSOWA 121  ZMIENIONA 
INICJALNA: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Klarysewska->św. Bonifacego->Truskawiecka->Nałęczowska-
>Instytut Neurologii->Sobieskiego->Oś Królewska 
PO OPTYMALIZACJI: EC Siekierki->Statkowskiego->Sypniewska->Jeziorko Czerniakowskie->Os. Bernardyńska-
>Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Klarysewska->św. Bonifacego->Truskawiecka->Nałęczowska-
>Instytut Neurologii->Sobieskiego->Oś Królewska->Świątynia Opatrzności Bożej->Branickiego->Sarmacka 
LINIA AUTOBUSOWA 122  ZMIENIONA 
INICJALNA: Cm. Północny - Brama Zach.->Widokowa->Wólka Węglowa->Estrady->Wólczyńska->Cm. Północny 
- Brama Płd.->Cm. Północny - Brama Gł.->Palisadowa->Opłotek->Wólczyńska - Bocznica->Rokokowa->Tytułowa-
>Popiela->Bogusławskiego->Kwitnąca->Chomiczówka->Conrada - Szkoła->Conrada->Galla Anonima-
>Kochanowskiego->Obrońców Tobruku->Gen. Maczka->Powązki - Cm. Wojskowy->Elbląska->PKP Powązki-
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>Powązki - IV Brama->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego-
>Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Emilii Plater 
PO OPTYMALIZACJI: Cm. Północny - Brama Zach.->Widokowa->Wólka Węglowa->Estrady->Wólczyńska->Cm. 
Północny - Brama Płd.->Cm. Północny - Brama Gł.->Palisadowa->Opłotek->Wólczyńska - Bocznica->Rokokowa-
>Tytułowa->Popiela->Bogusławskiego->Kwitnąca->Chomiczówka->Conrada - Szkoła->Conrada->Galla Anonima-
>Kochanowskiego->Obrońców Tobruku->Gen. Maczka->Powązki - Cm. Wojskowy->Elbląska->PKP Powązki-
>Powązki - IV Brama->Powązkowska->Niska->Cm. Żydowski->Okopowa->Muzeum Powstania Warszawskiego-
>Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Emilii Plater->Świętokrzyska->Centrum->Krucza->Pl. Trzech 
Krzyży->Książęca->Solec->Al. 3 Maja 
LINIA AUTOBUSOWA 126  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika->Al. Wielkopolski-
>GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie Radio-
>Malczewskiego->Królikarnia 
PO OPTYMALIZACJI: Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Banacha->Banacha - Szpital->Pomnik Lotnika->Al. 
Wielkopolski->GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie 
Radio->Malczewskiego->Królikarnia->Bukowińska->Wilanowska->Smoluchowskiego->Instytut Fizyki->Rondo 
Unii Europejskiej->Domaniewska->Park Postępu 
LINIA AUTOBUSOWA 127  ZMIENIONA 
INICJALNA: Nowe Włochy->PKP Ursus Płn.->Posag 7 Panien->Posag 7 Panien->Leszczyńskiego->Krańcowa-
>Instytut Energetyki->Karolin->Dostawcza->Lazurowa->Drzeworytników->Tkaczy->Ciepłownia Wola->Połczyńska 
- Parking P+R->Fort Wola->Sowińskiego->Reduta Wolska->Ordona->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski-
>Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza->Stawki-
>Rondo Radosława->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Słodowiec->Podczaszyńskiego-
>Stare Bielany 
PO OPTYMALIZACJI: Nowe Włochy->PKP Ursus Płn.->Posag 7 Panien->Posag 7 Panien->Leszczyńskiego-
>Krańcowa->Instytut Energetyki->Karolin->Dostawcza->Lazurowa->Drzeworytników->Tkaczy->Ciepłownia Wola-
>Połczyńska - Parking P+R->Fort Wola->Sowińskiego->Reduta Wolska->Ordona->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital 
Wolski->Rondo Daszyńskiego->Norblin->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina->Nowolipki->Anielewicza-
>Stawki->Rondo "Radosława"->Pl. Grunwaldzki->Ks. Popiełuszki->Marymont->Os. Potok->Słodowiec-
>Podczaszyńskiego->Stare Bielany->Bielany - Ratusz 
LINIA AUTOBUSOWA 128  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz->Kordiana->Żołnierska->Stężycka->Strażacka->Rondo 
Granzowa->Gontarska->Oraczy->Szymańskiego->Okularowa->Rezedowa->Łysakowska->Potockich->Marysin 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz->Kordiana->Żołnierska->Stężycka->Strażacka-
>Rondo Granzowa->Gontarska->Oraczy->Szymańskiego->Okularowa->Rezedowa->Łysakowska->Potockich-
>Marysin->Cm. Ofiar Wojny->Kajki 
LINIA AUTOBUSOWA 129  ZMIENIONA 
INICJALNA: Rechniewskiego->Nowaka - Jeziorańskiego->Bohaterewicza->Bukowskiego->Umińskiego->Os. 
Wilga->Gocław->Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Chłopickiego-
>Hetmańska->Podolska->Szaserów->Cukrownicza->Gocławek Wschodni 
PO OPTYMALIZACJI: Rechniewskiego->Nowaka - Jeziorańskiego->Bohaterewicza->Bukowskiego->Umińskiego-
>Os. Wilga->Gocław->Płowiecka->Gocławek->Kwatery Głównej->Żółkiewskiego->Pl. Szembeka->Chłopickiego-
>Osiedle Młodych->Garwolińska->Szaserów - Szpital->Dwernickiego 
LINIA AUTOBUSOWA 130  ZMIENIONA 
INICJALNA: Torwar->Wał Miedzeszyński->Kryniczna->Rozbrat->Wiejska->Piękna->Pl. Na Rozdrożu->Pl. Unii 
Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka-
>Nowoursynowska->Ursynów Płn.->Stokłosy->Ursynów Płd.->Imielin->Natolin Płn.->Natolin->Raabego->Kabaty-
>Os. Kabaty 
PO OPTYMALIZACJI: Torwar->Wał Miedzeszyński->Kryniczna->Rozbrat->Wiejska->Piękna->Pl. Na Rozdrożu-
>Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina 
Służewiecka->Nowoursynowska->Ursynów Płn.->Stokłosy->Ursynów Płd.->Imielin->Natolin Płn.->Natolin-
>Raabego->Kabaty->Os. Kabaty->Kabaty - STP 
LINIA AUTOBUSOWA 131  ZMIENIONA 
INICJALNA: Centrum Onkologii->Herbsta->Dunikowskiego->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska->Ursynów-
>Ursynów Płn.->Strzeleckiego->Teligi->Grzegorzewskiej->Płaskowickiej->Św. u. Ledóchowskiej->Branickiego-
>Sarmacka 
PO OPTYMALIZACJI: Centrum Onkologii->Herbsta->Dunikowskiego->Pięciolinii->Megasam->Zaolziańska-
>Ursynów->Ursynów Płn.->Strzeleckiego->Teligi->Grzegorzewskiej->Płaskowickiej->Mandarynki->Belgradzka 
LINIA AUTOBUSOWA 132  ZMIENIONA 
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INICJALNA: GUS->Biblioteka Narodowa->Stefana Batorego->Rakowiecka - Sanktuarium->Pole Mokotowskie-
>Wiśniowa->Rakowiecka->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny->Warneńska-
>Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Bacha->Służew->Al. Lotników-
>Wilanowska 
PO OPTYMALIZACJI: GUS->Biblioteka Narodowa->Stefana Batorego->Rakowiecka - Sanktuarium->Pole 
Mokotowskie->Wiśniowa->Rakowiecka->Pl. Unii Lubelskiej->Spacerowa->Dolna->Kostrzewskiego->Tor Stegny-
>Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Bacha->Służew->Al. 
Lotników->Wilanowska->Podbipięty->Dominikańska->Dolina Służewiecka->Nowoursynowska 
LINIA AUTOBUSOWA 133  ZMIENIONA 
INICJALNA: Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa->Korotyńskiego->Grójecka->1 Sierpnia->Jadwisin->Urząd 
Statystyczny->Novotel->Baleya->Wyjazd->Etiudy Rewolucyjnej->Maklakiewicza->Zajezdnia Woronicza 
PO OPTYMALIZACJI: Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa->Korotyńskiego->Grójecka->1 Sierpnia->Jadwisin-
>Urząd Statystyczny->Novotel->Baleya->Wyjazd->Etiudy Rewolucyjnej->Maklakiewicza->Zajezdnia Woronicza-
>Spartańska 
LINIA AUTOBUSOWA 134  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Olszynka Grochowska->Chłopickiego->Pl. Szembeka->Gdecka->Łukowska->Tarnowiecka-
>Witolin->CH Promenada->Zajezdnia Ostrobramska->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Marsa 
- Las->Pocisk->PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz->Zawodowa->Szafarzy->Paderewskiego->Dziewanowska-
>Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług->Buchalteryjna->Jerzego->Rembertów - Akademia->Emilii Gierczak-
>Rembertów - Strzelnica 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Olszynka Grochowska->Chłopickiego->Pl. Szembeka->Gdecka->Łukowska-
>Tarnowiecka->Witolin->CH Promenada->Zajezdnia Ostrobramska->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa-
>Rekrucka->Marsa - Las->Pocisk->PKP Rembertów->Rembertów - Ratusz->Zawodowa->Szafarzy-
>Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług->Buchalteryjna->Jerzego-
>Rembertów - Akademia->Emilii Gierczak 
LINIA AUTOBUSOWA 135  ZMIENIONA 
INICJALNA: Ursus - Ratusz->Poczty Gdańskiej->Walerego Sławka->Szancera->Skoroszewska->Prystora->Dzieci 
Warszawy->Zapustna->Ryżowa->PKP Włochy->Przepiórki 
PO OPTYMALIZACJI: Ursus - Ratusz->Poczty Gdańskiej->Walerego Sławka->Szancera->Skoroszewska-
>Prystora->Dzieci Warszawy->Zapustna->Ryżowa->PKP Włochy->Stawy->Mikołajska->Popularna->PKP WKD 
Al. Jerozolimskie->Śmigłowca 
LINIA AUTOBUSOWA 136  ZMIENIONA 
INICJALNA: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Park Dreszera->Krasickiego-
>Odyńca->Tagore'a->Wołoska->Bytnara->Woronicza->Zajezdnia Woronicza 
PO OPTYMALIZACJI: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Konduktorska->Morskie Oko->Park Dreszera-
>Krasickiego->Odyńca->Tagore'a->Wołoska->Bytnara->Woronicza->Zajezdnia Woronicza->Spartańska 
LINIA AUTOBUSOWA 137  ZMIENIONA 
INICJALNA: Sarmacka->Branickiego->Św. u. Ledóchowskiej->Płaskowickiej->Mandarynki->Belgradzka-
>Lokajskiego->Przy Bażantarni->Raabego->Kabaty->Mielczarskiego->Rybałtów->Małej Łąki->Os. Wyżyny-
>Stryjeńskich->Pileckiego->Hospicjum Onkologiczne->Szpital Południowy->Miklaszewskiego->Malinowskiego-
>Centrum Onkologii 
PO OPTYMALIZACJI: Sarmacka->Branickiego->Św. u. Ledóchowskiej->Płaskowickiej->Mandarynki-
>Belgradzka->Lokajskiego->Przy Bażantarni->Raabego->Kabaty->Mielczarskiego->Rybałtów->Małej Łąki->Os. 
Wyżyny->Stryjeńskich->Pileckiego->Hospicjum Onkologiczne->Szpital Południowy->Miklaszewskiego-
>Malinowskiego->Centrum Onkologii->Ursynów Płd.->Magellana->Ursynów Płn.->Ursynów->Koncertowa-
>Wyścigi->Al. Lotników->Służew 
LINIA AUTOBUSOWA 138  ZMIENIONA 
INICJALNA: Skalnicowa->Ośrodek Szkoleniowy->Borków->Cylichowska->Zwoleńska->Wiązana->Motylkowa-
>Biegunowa->Żonkilowa->Rogatkowa->PKP Międzylesie->Wawer - Ratusz->Pożaryskiego->Czatów->IX 
Poprzeczna->Alpejska - Instytut->Odrodzenia->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Edisona->Płowiecka->Gocław-
>most Siekierkowski->Siekierki - Sanktuarium->Małe Siekierki->Batalionu AK Bałtyk->Grupy AK Północ->Sielce-
>Iwicka->Stępińska->Spacerowa->Pl. Unii Lubelskiej->Politechnika 
PO OPTYMALIZACJI: Skalnicowa->Ośrodek Szkoleniowy->Borków->Cylichowska->Zwoleńska->Wiązana-
>Motylkowa->Biegunowa->Żonkilowa->Rogatkowa->PKP Międzylesie->Wawer - Ratusz->Pożaryskiego->Czatów-
>IX Poprzeczna->Alpejska - Instytut->Odrodzenia->Kajki->Trawiasta->Trakt Lubelski->Edisona->Płowiecka-
>Gocław->most Siekierkowski->Siekierki - Sanktuarium->Małe Siekierki->Batalionu AK "Bałtyk"->Grupy AK 
"Północ"->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Gołkowska->Limanowskiego->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza 
LINIA AUTOBUSOWA 139  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Marysin->Potockich->Łysakowska->Rezedowa->Okularowa->PKP Gocławek->Płowiecka->Gocław-
>Horbaczewskiego->Bora - Komorowskiego->Abrahama->Wał Gocławski->Afrykańska->Saska->Wał 
Miedzeszyński->Torwar->Pomnik Sapera->most Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Biblioteka 
Uniwersytecka->Browarna->Dobra->Mariensztat 
PO OPTYMALIZACJI: Marysin->Potockich->Łysakowska->Rezedowa->Okularowa->PKP Gocławek->Płowiecka-
>Gocław->Horbaczewskiego->Bora - Komorowskiego->Abrahama->Wał Gocławski->Afrykańska->Saska->Wał 
Miedzeszyński->Torwar->Pomnik Sapera->most Poniatowskiego->Centrum Nauki Kopernik->Biblioteka 
Uniwersytecka->Browarna->Dobra->Mariensztat->Nowy Zjazd->Boleść->Sanguszki->most Gdański->Cytadela 
LINIA AUTOBUSOWA 140  ZMIENIONA 
INICJALNA: Stegny->Batumi->św. Bonifacego->Klarysewska->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza->Santocka-
>Zawodzie->Betoniarnia->Łucznicza->Spiralna->Tuzinowa->Glebowa->Siedliskowa->Jara->Zaściankowa->Syta-
>Lercha->Zawady->Metryczna->Bartyki->Grabalówki->Hoserów->Kępa Zawadowska 
PO OPTYMALIZACJI: Stegny->Batumi->św. Bonifacego->Klarysewska->Goraszewska->Sadyba->Wiertnicza-
>Santocka->Zawodzie->Betoniarnia->Łucznicza->Spiralna->Tuzinowa->Glebowa->Siedliskowa->Jara-
>Zaściankowa->Syta->Lercha->Zawady->Metryczna->Bartyki->Grabalówki->Hoserów->Kępa Zawadowska->Kępa 
Zawadowska->Hoserów->Grabalówki->Bartyki 
LINIA AUTOBUSOWA 142  ZMIENIONA 
INICJALNA: PKP Mokry Ług->Listonoszy->Szyszaków->Dziewanowska->Paderewskiego->Czwartaków-
>Stężycka->Żołnierska->Rekrucka->Okularowa->PKP Gocławek->Płowiecka->Gocław->most Siekierkowski-
>Fieldorfa->Ośrodek Cora->Ośrodek AZS->Ośrodek LOK->Wersalska->Meksykańska->Pl. Przymierza->Stacja 
Krwiodawstwa->Saska->Międzynarodowa->Przyczółek Grochowski->Os. Majdańska->Wiatraczna->Dwernickiego-
>Przeworska->Siennicka->Tor Kolarski->Terespolska->Mińska->Bliska->Lubelska->Al. Zieleniecka->Stadion 
Narodowy->Okrzei->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Rzeszotarskiej->Metro Szwedzka->Kamienna->Rondo Żaba-
>Rogowska->Kołowa->DKS Targówek->Targówek Mieszkaniowy 
PO OPTYMALIZACJI: PKP Mokry Ług->Listonoszy->Szyszaków->Dziewanowska->Paderewskiego-
>Czwartaków->Stężycka->Żołnierska->Rekrucka->Okularowa->PKP Gocławek->Płowiecka->Gocław->most 
Siekierkowski->Fieldorfa->Ośrodek Cora->Ośrodek AZS->Ośrodek LOK->Wersalska->Meksykańska->Pl. 
Przymierza->Stacja Krwiodawstwa->Saska->Międzynarodowa->Przyczółek Grochowski->Os. Majdańska-
>Wiatraczna->Dwernickiego->Przeworska->Siennicka->Tor Kolarski->Terespolska->Mińska->Bliska->Lubelska-
>Al. Zieleniecka->Stadion Narodowy->Okrzei->Ząbkowska->Dworzec Wileński->Rzeszotarskiej->Metro 
Szwedzka->Kamienna->Rondo Żaba->Rogowska->Kołowa->DKS Targówek->Lusińska 
LINIA AUTOBUSOWA 143  ZMIENIONA 
INICJALNA: Ursus - Ratusz->Poczty Gdańskiej->Batalionu Włochy->Zapustna->Ryżowa->PKP Włochy->Stawy-
>Techników->Płużańska->Sympatyczna->Wałowicka->Parowcowa->Ciepłownia Wola->Połczyńska - Parking P+R-
>Fort Wola->Jana Kazimierza->Goleszowska->Gizów->Ordona->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital Wolski->Rondo 
Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Narutowicza->Wawelska->Pomnik Lotnika->Al. Wielkopolski->GUS->Biblioteka 
Narodowa->Pole Mokotowskie->Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie Radio->Malczewskiego-
>Królikarnia 
PO OPTYMALIZACJI: Ursus - Ratusz->Poczty Gdańskiej->Batalionu Włochy->Zapustna->Ryżowa->PKP Włochy-
>Stawy->Techników->Płużańska->Sympatyczna->Wałowicka->Parowcowa->Ciepłownia Wola->Połczyńska - 
Parking P+R->Fort Wola->Jana Kazimierza->Goleszowska->Gizów->Ordona->PKP Wola (Kasprzaka)->Szpital 
Wolski->Rondo Daszyńskiego->Pl. Zawiszy->Pl. Narutowicza->Wawelska->Pomnik Lotnika->Al. Wielkopolski-
>GUS->Biblioteka Narodowa->Pole Mokotowskie->Madalińskiego->Racławicka->Odyńca->Polskie Radio->Joliot - 
Curie->Samochodowa->Telewizja Polska 
LINIA AUTOBUSOWA 144  ZMIENIONA 
INICJALNA: Siekierki - Sanktuarium->Siekierkowska->Łososiowa->Figowa->Ku Wiśle->Budexpo->Bartycka-
>Szwoleżerów->Rozbrat->Wiejska->Piękna->Mokotowska->Pl. Konstytucji->Politechnika->GUS->Al. 
Wielkopolski->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa->Korotyńskiego-
>Harfowa->Przy Parku->Maszynowa->PKP WKD Al. Jerozolimskie->Śmigłowca->Berestecka 
PO OPTYMALIZACJI: Siekierki - Sanktuarium->Siekierkowska->Łososiowa->Figowa->Ku Wiśle->Budexpo-
>Bartycka->Szwoleżerów->Rozbrat->Wiejska->Piękna->Mokotowska->Pl. Konstytucji->Politechnika->GUS->Al. 
Wielkopolski->Pomnik Lotnika->Banacha - Szpital->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Dickensa->Korotyńskiego-
>Harfowa->Przy Parku->Maszynowa->PKP WKD Al. Jerozolimskie->Śmigłowca->Berestecka->Rondo Zesłańców 
Syberyjskich->Armatnia 
LINIA AUTOBUSOWA 145  ZMIENIONA 
INICJALNA: CH Blue City->Berestecka->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Dw. Zachodni->Grzymały - 
Sokołowskiego->Szczęśliwicka->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Banacha->Wiślicka->Dickensa->Szczęśliwice 
PO OPTYMALIZACJI: CH Blue City->Berestecka->Rondo Zesłańców Syberyjskich->Dw. Zachodni->Grzymały - 
Sokołowskiego->Szczęśliwicka->Bitwy Warszawskiej 1920 r.->Banacha->Wiślicka->Dickensa 
LINIA AUTOBUSOWA 146  ZMIENIONA 
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INICJALNA: Siekierki - Sanktuarium->Siekierkowska->Łososiowa->Figowa->Ku Wiśle->Budexpo->Bartycka-
>Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Beethovena->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina Służewiecka-
>Nowoursynowska->Koncertowa->Wyścigi->Bartłomieja->Gotarda->Cybernetyki->Jadźwingów->Orzycka-
>Bełdan->Smoluchowskiego->Wilanowska 
PO OPTYMALIZACJI: Siekierki - Sanktuarium->Siekierkowska->Łososiowa->Figowa->Ku Wiśle->Budexpo-
>Bartycka->Sielce->Chełmska->Al. Witosa->Beethovena->Tor Stegny->Warneńska->Bergamotki->Dolina 
Służewiecka->Nowoursynowska->Koncertowa->Wyścigi->Bartłomieja->Gotarda->Cybernetyki->Jadźwingów-
>Orzycka->Bełdan->Smoluchowskiego->Wilanowska->Al. Lotników->Wyścigi->Bartłomieja->Gotarda 
LINIA AUTOBUSOWA 147  ZMIENIONA 
INICJALNA: Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Żołnierska->Kordiana->Rembertów - 
Ratusz->Zawodowa->Szafarzy->Paderewskiego->Dziewanowska->Szyszaków->Listonoszy->PKP Mokry Ług-
>Mokry Ług - Leśniczówka->Pastuszków 
PO OPTYMALIZACJI: Gocław->Płowiecka->PKP Gocławek->Okularowa->Rekrucka->Żołnierska->Kordiana-
>Rembertów - Ratusz->Zawodowa->Szafarzy 
LINIA AUTOBUSOWA 148  ZMIENIONA 
INICJALNA: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Łazienki Królewskie->Pl. Na Rozdrożu-
>Marszałkowska->Politechnika->Nowowiejska->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina-
>Nowolipki->Nowolipie->Esperanto 
PO OPTYMALIZACJI: Chełmska->Zakrzewska->Dolna->Spacerowa->Łazienki Królewskie->Pl. Na Rozdrożu-
>Marszałkowska->Politechnika->Nowowiejska->Dw. Centralny->Rondo ONZ->Hala Mirowska->Kino Femina->Pl. 
Bankowy->Królewska->Zachęta->Jasna->Chmielna->Krucza->Muzeum Narodowe->Foksal 
LINIA AUTOBUSOWA 149  ZMIENIONA 
INICJALNA: Os. Kabaty->Kabaty->Zaruby->Wąwozowa->Rosnowskiego->Stare Kabaty->Rów Natoliński-
>Wiedeńska->Korbońskiego->Pałacowa->Powsinek->Vogla->Wilanów->Królowej Marysieńki->Sobieskiego-
>Instytut Neurologii->Nałęczowska->Buska->Wiertnicza->Sadyba 
PO OPTYMALIZACJI: Os. Kabaty->Kabaty->Zaruby->Wąwozowa->Rosnowskiego->Stare Kabaty->Rów 
Natoliński->Wiedeńska->Korbońskiego->Pałacowa->Powsinek->Vogla->Wilanów->Królowej Marysieńki-
>Sobieskiego->Instytut Neurologii->Nałęczowska->Buska->Wiertnicza->Sadyba->Goraszewska->Limanowskiego-
>Gołkowska->Os. Bernardyńska->Jeziorko Czerniakowskie 

 

 

 


