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RECENZJA
rozprawydoktorskiejmgr inż.MaciejaBieńczaka
na temat

,,P|anowanie zrównoważonego rozwoju transportu W obszarach
jednostekterytorialnych"
napisanejpod kierunkiemdr hab. inż.Jerzego Kwaśnikowskiego

Uwagi ogólne o przedmiocie,celu, treścipracy i osiągnięciachDoktoranta
Mgr inż. Maciej Bieńczak podjąłsię rozwiązaniazagadnieniabardzo aktualnego,
ciekawego i niezwykle ważnego, zarówno z punktu widzenia teoreiycznegojak i
praktycznego,a mianowicie kwestii funkcjonowaniaregionalnegopublicznegotransportu
zbiorowegoosób, a w szczególnościmetodjego modelowaniai optymalizacji.Na bazię
nowatorskie podejściedo
dotychczas stosowanychrozwiązań Doktorant zaproponował.
przedstawiając
swojąwłasnąmetodęprojektowaniaoptymalnego,
rozwaŻanego
zagadni'enta,
z punktu widzenia zadanych kr1.teriów optymalizacjl, systemu publicznego tfansportu
opartąna
zbiorowegoosób działającegona obszarzejednostki samorząduter1.torialnego,
matematyczno _ informatycznych podstawach. Mgr inż. M. Bieńczak opracował
komputerowązaproponowanejmetody projektowaniatakiego systemuoraz
imp1ementację
prezentowanego
uwzględniłpotrzebęprzeprowadzeniaweryfikacji poziomu skuteczności
podejściaumoŹliwia wykorzystywaniego do
zaproponowanego
naruędzia.Uniwersa1ność
projektowaniapublicznego bansportu zbiorowego zarówno w małych jak i dużych
jednostkachsamorząduterytorialnego,a więc zarówno w gminach i powiatach,jak i
związkachtychjednostekoraz województwach.
Proponowana metoda wykorzystuje algorytmy dokładnej oraz przyblizonej
dyskretnej.Dzięki dodatkovirym
modulom zawartymw stworzonymna jej
opLymalizacji
potrzebyoprogramowaniuumożliwiaona,w szczególności,
walidacjęzał'oŻęit
do procedury
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optymalizacyjnej,np. spójnościstrukturyoptymalizowanejsieci (układulinii, konfiguracji
Ęonów transpońowych)'zastosowanieheurystycznegopodejściado wyboru ostatecznego
rozwiązaniana|eŻącego
do zbioru rozwiązail'dopuszczalnychoraz wizualizację uzyskiwanych
rozwiązańprzy użyciuGoogle Applicatior-r
ProgrammingInterface.
Zaproponowanaprzez Doktorantametoda,uwzględniającapotrzebęharmonijnego
fuŃcjonowania różnychoperatorówi instytucjireprezentuj
ących różnegałęzietranspofiu,a
więc dysponującychróżnymi środkamitransportowymi(duŻei małeautobusy,szynobusy,
pociągi itd.)' realizowanajest w czterechetapach.Etap I obejmuje pozyskanieinformacji
jednostkisamorząduter1torialnego
dotyczącychrozpatrywanej
(regionu),a w szczególności:
wyników badań i ana|iz nalężeniaruchu pasażerskiegooraz struktury,i parametrów
fuŃcjonowania regiona1nego
transportuzbiorowego(umożliwito podziałbadanejjednostki
samorządowejna rejony transpońowe,oszacowanieśrednichczasów przejazdów itp.),
wyników badań procesów demograficznych,gospodarczychi społecznychstymulujących
aktualnyi przyszłyruch pasażelskiw regionie,ocóny dostępności
operatorówtransporlowych
dztałających
w regioniei ich potencjału
przewozowego'aktów prawnychoraz dokumentów
formalnych dotyczących planów i strategii rozwoju regionu' sposobu finansowania
regionalnego
publicznegotransportuzbiorowegoitd.
Etap II dotyczy kompleksowegobadania empirycznegoruchu pasażerskiegow
analizowanejjednostce samorządutelytorialnego(regionie),z uwzględnieniemzachowń
komunikacyjnychosób w badanymobszarze,czyli ruchu pojazdów i pasazerów,zarówno
wewląhzregionalnego,a więc generowanegoprzęz mieszkańcówbadanegoregionu,jak i
absorbowanego
spozatego regionu.Podstawowąmetodębadawcząstosowanąna tym etapie
stanowiąbadania ankietowe prowadzone,o ile to możliwe,na reprezentatywnej
próbie
kierowców, pasa'żerów i mieszkańców regionu, poprzez wykorzystanie wywiadów
bezpośrednich,
telefonicznych i intemetowych.Niezwykle istotna jest wiarygodność
rezuitatów uzyskanych w dwóch pierwszych etapachprezentowanejmetody, bowiem to
jakośÓcałegoprocesuoptymalizacyjnego'
głównieonadeterminuje
Na etapieIII ma miejsceprzetwarzwiezgromadzonych
danychi dostosowywanie
ich
do postaci nŻ',tecznejdla proponowanejproceduryoptymalizacyjnej.W szczególności,
na
tym etapie musi zostaÓ zdefiniowany spójny, ważony,na ogół rzadki, graf skierowany
odwzorowującysieó komunikacyjnąbadanegoregionu.Jego wierzchołkireprezentują
rejony
transpońowebadanegoregionu lub intermodalnepunkty przesiadkowe,a krawędzie połączeniabezpośrednie
między parami wierzchołków,z wagarni odzwierciedlającymi
średnie
czasy przejazduśrodka
transportulub czasy przesiadek,ózyli zamianjednegośrodka
na drugi.Na tym etapienastępuj
e teżuw7ględnieniewaruŃów ograniczających
dla procesu
optymalizacyjnego,takich jak: pojernnościdostępnychśrodkówtransportui minimalne
poziomy ich wykorzystaniaoraz warunki brzegowe,okeślającepotrzebęriruchomienialub
koniecznośó
likwidacji kaŻdegopotączenia,
Etap IV obejmujewłaściwą
proceduręoptymalizacjisystemupublicznegotanspońu
zbiorowegoosób działającegow analizowanymregionie,czyli zdefiniowanieoptymalnej
strukturysieci połączeńkomunikacyjnychoraz okeślenieminimalnej |iczby ptzejazdów
wzdłui kazdej kawędzi grafu opisującegotę sieó w zakładanymprzedzialeczasowym(np.
doba). Tak zoptymalizowany system ma zapewniaćpas'ażerompublicznego transportu
zbiorowegomożliwie najkrótsze,w sensie średnim,czasy przejazdu.przy uwzględnieniu
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przyjętych warunków ograniczających.Ponieważjest to zagadnienie bardzo zło,ione,
Najpierw poszukiwany
proceduręoptymalizacyjną.
ki1kustopniową
Doktorantzaproponował
jest graf, który odzwierciedla strukturęsieci połączeńkomunikacyjnychzapewniającej
rejonamitransportowymi
najkótsze czasy przejazdówpomiędzyzdefiniowanymiwcześniej
(uwzględnienie
oczekiwańpasaierów).Proceduraposzukiwawczaopartajest na zagadnieniu
między wszystkimiparamiwierzchołkówbadanegografu.
znajdowanianajkótszych ścieżek
identyfikowanesą wszystkiemostygrafu,
Następnie,na bazie macierzynajkrótszychścieżek,
co w języku pasaŹerów
czy|i zbiór kawędzi' których usunięciespowodujejego niespójność,
bez których nie istnieje możliwośó
oznaczaidentyfikacjętakich połączeńbezpośrednich,
rea|izacji przejazdu między zadanąparą rejonów transportowych.Dalej,.tak określone
grafu,w których mogąone
kawędzie uwzględnianesą we wszystkichmoż1iwychścieŹkach
funkcjonowaÓjako ich elementyskładowe'Następujewięc powrót do grafu pierwotnegoi
a więc
eliminowaniez niego krawędzinajmniejpotrzebnychdo zapewnieniajego spójności,
wszystkichpar wierzchołków,co
które nie są niezbędnedo skomunikowania
takichpołączeń,
oznacza,że ruch pasaierski możnaprzenieśóz nich na inne połączenia,oczywiściebez
wykorzystywanychśrodków
naruszeniaograniczeńw procesieoptymalizacji,np. pojemności
transportu.Proces optymalizacjikończy się, gdy dalsza eliminacjakrawędzi grafujest już
niemoiliwa lub zbędna.
Weryfikację zaproponowanejmetody przeprowadzonona bazię dużej jednostki
samorząduterytorialnego,jakim jest województwo wie1kopo1skie.Tamtejszy system
publicznegotranspońu zbiorowego opiera się na dwóch gałęziachtranspońu:drogowym
Ze względu na wielkośćlozwaŻanegoregionu sieć
(autobusy)i szynowrym(pociągi,).
komrrnikacyjną sprowadzono do grafu, w którym każdy wierzchołek odpowiada
w rozprawiemetodaumożliwiła
punktowijednejgminy.Zaproponowana
reprezentatywnemu
optymalizację sieci połączeń kolejowych oraz autobusowych publicznego transportu
zbiorowego rczwaiarrego województwa i wskazuje na potrzebę modyfikacji obecnie
go rozwtązania.polegającąna zmianie częstościkursowania środków
wykorzystywane
niektórych
hansportupublicznegow ramachniektórych połączei,skróceniulub wydłuŻeniu
tras,wprowadzeniupołączeńprzyspieszonychlub zamiany gałęzitransportuobsługujących
jak i odwrotnie).
niektórerelacje(zarównoz transportukolejowegona autobusowy
W rozprawiezbadanorównieżwpływzmian w macierzyruchu na strukturęsieci i
koszty funkcjonowaniaregionalnegopublicznego transportuzbiorowego oraz na dwa
elementypokrywającete koszty, a mianowicie:przychodyze sptzedaŻybiletÓw i poziom
dofinansowaniaprzez vrząd marszałkowski.okazuje się, żó nawet trzykotna zmiana
palametrówmacierzyruchu (od 50% do ]50% ruchubazowego)nie ma wpływuna strukturę
sieci kolejowej, w przeciwieństwiedo sieci autobusowej,gózie w'raz ze wzrostem lub
W obu
maleniemruchuwystępujepotrzebauruchamianialub likwidacji niektórychpołączeń.
gałęziach
transportukoniecznejest natomiastzwiększanielub zmniejszanieliczby kursów
jednostceczasu'Nieco zaskakującajestliniowa zmiennośó
poszczególnychlinii w zakładanej
w tym takżeprzychodów
kosztówcałkowitychfuŃcjonowania tegosystemutransportowego,
ze sprzedatĘbiletów oraz poziomu dofinansowania,nawet przy trzykrotnej zmianie
tych kosztów od zmian
parametrówmacieruyruchu. Nieliniowa jest natomiastza\eŻlośÓ
wielkościparametruograniczającegopotrzebę uruchamianialinii, a więc minimalnego
nie zostałw pracy
wykorzystaniaśrodkatransportu(parametr',minTrafficForConnection''

nigdzie zdefiniowany).Na zmianę tego parametrubardzo wrażliwa jest sieÓ połączett
autobusowych,
rozrzedzającasięwtaz z jegowzrostem.
Doktorantpodjąłrównież próbę przetestowaniawpływu istotnej zmiany poziomu
ruchupasażerów(nawetośmiokrotny
wzrost)międzywybranąparąrejonów transpoftowych
rozwaŻanejjednostki samorządutery.torialnego,
ale trudnojest wyciągnąćz niej wnioski
ogólne, bowiem jeden z dwóch wybranychdo tego eksperymenturejonów (Poznań)jest
absolutniekluczowy dla funkcjonowaniapublicznegotransportuzbiorowegocałegoregionu.
Reasumując,celem zaproponowanejprzez Doktorantaprocedury optymalizacyj
nej
jest okeślenieminimalnej liczby środkówtransportuobsługującychpubliczny transpoń
zbiorowy w badanejjednostcesamorząduterytorialnego,a więc wybór wł*ściwego
układu
linii oraz minimalnej liczby kursów w ramach każdejz nich w zakładanymprzedzia|e
czasowym, które zapewnią pasaŹerom połączeniamiędzy poszczególnymi rejonami
transportowymiw regionieprzy możliwiekótkim czasie przejazdu.Warunki ogruticzajqce
jego eksploatację
zadająminimalnypoziom wykorzystaniaużywanegotaboruuzasadniający
na poszczególnychliniach, co wiążesię z wielkościąśrodkówfinansowychi rzeczowych
dostępnychdla zapewnieniafunkcjonowaniapublicznegotlansportuzbiorowegow danym
regionie.W procesieoptymalizacjibrany jest pod uwagę czas realizacji połączeńmiędzy
różnymi rejonamitransportowymibadanegoregionu' przy uwzględnieniuzaproponowanej
przez Doktoranta heurystycznejmetody wyboru linii połączeńpublicznego transportu
drogowegoze zbiorurozwiązańdopuszczalnych,eo oznaczauwzględnieniepunktuwidzenia
regionalnychoperatorówtransporlowychorazwładzsamorządowych.
ocena zawartościrozprawy
Rozprawęza|iczyÓnależ7do opracowańo rozsądnejobjętości
biorącpod uwagęrealia
nauk techrricznych.Za:wieraona łącznie 115 stron maszynopisui składasię z czterech
rozc]ziałów(:onumerowanychprzez Doktorantaod 2 do 5) oraz wstępu i zakończenia,
(potraktowanych
ptzez Autorapracy odpowiedniojako rozdziałyI i 6), a takŻezałączńka!,
uzupełnionychstreszczeniamiw języku polskim i angielskim oraz spisami: literatury,
rysunków oraz tabel, Praca ma poprawną'aczkolwiek niezbyt zrównoważonąstrukturę,
bowiem trzy głównerczdziały melytoryczne pracy (nie licząc wstępui zakończenia)liczą po
i0-11 stron,a czvraxtyaż 36 stron, Uwzględnienie7-stronicowegowprowadzeniaoraz 3przez Autorajako ',Podsumowaniei wnioski'',
stronicowegozakoficzenia,zatytułowanego
niepotrzebnie(zdaniemrecenzenta)potraktowanychprzez Doktorantajako rozdziałypracy,
jeszczebardziejpogłębianierównowagęstrukturyrecenzowanej
tozprawy.
Bibliografia pracy obejmuje t3{,pozyĘe, z czego zdecydowanąwiększośó(ponad
100) stanowiąpublikacjenaukowew języku polskim a1boangie1skim,z liczebnąprzewagą
tych drugich,pochodzącychw większościz kilku ostatnichlat (niemal 40 pŹ}.toczonych
publikacjipochodziz lat f007 .2015,a około70 opublikowanychzostałow XXI w.). Ponadto
Doktorantpowołuj
e się na niemal 20 aktów prawnychi rapor1ów,nie tylko kajowych (12
pozycji)' aIę takżemiędzynarodowych(7 pozycji). Do tego dochodzi ponad 10 bardzo
aktualnych,bo dostępnychw 2015 r., stron internetowych.Zakres c}towanychodwołańdo
literaturyjest właściwy
i odpowiadatematycepracy.
We wprowadzeniu Doktorant definiuje pojęcie transportui cytuje powszechnie
wykorzystywaneklasyfikacjetegopojęcia,a następnieskupia się na publicznymtransporcie

rozwoju,szczegó|niena obszarze
zbiorowympasa'Żerów
i planowaniujego zrównoważonego
jednosteksamorząduterytorialnego.
W ostatniejczęścitegowprowadzeniaAutor okeślacel i
głównątezębadawcząoraz strukturępracy.
W pierwszym rczdziale lozprawy' ozłaczonym ptzez Autora jako rczdział t 2,
Doktorant okeśla istotę planowania regionalnegopub1icznegotransportu zbiorowego
pasażeróww jednostce samorząduterytorialnegow Polsce w Świetle obowiązujących
uregulowań legislacyjnych i omawia to zagadnienie na t|e rczlviązań systemowych
stosowanychw wybranychpaństwachEuropy Zachodnieji StanachZjednoczonychAmeryki
do
Północnej.W zakończeniutegorozdziałuDoktorantpŹedstawiakilka możliwychpodejść
problemu opracow1tvania planów transportowych w jednostkach samorządowych,
przechodzącod podejśÓnajprostszychdo coraz batdziej złoŻonych.
Rozdział następny stanowi krótkie omówienie podstawowych pojęć z teorii
tych, które zostałynastępniewykorzystanew dalszejczęści
optymalizacji,a w szczególności
rozprawy.W szczególności,Doktorantpodaje za Stownikiem Języka Polskiego definicję
pojęcia optymalizacja,a|e szybko uzupełniato matematycznymujęciem zagadnienia,
matematycznych
k1asyfikację
stosowanymw badaniachoperacyjnychi omawiaprzykładową
modeli optymalizacyjnych,najbardziej skupiając się na modelach analitycznych. W
zakończeniutozdziałuAutor bardzoogólnie omawiaetapyprocesuoptymalizacjioraz metod
rozńązywania modeli optymalizacyjnych.
Kolejny rozdziałpracy stanowinajistotniejszączęśóteoretycznąrozplary ' bowiem
tutaj Doktorant okeśla praktycznie wszystkie elementy swojej, nowatorskiej metody
planowaniasystemupublicznegotlansportuzbiorowegopasażerówdla jednostkisamorządu
terytorialnego.W szczególności,przedstawia tam czteloetapowąkoncepcję procedury
optymalizacyjnej,opartej na elementachteorii grafów, a w szczególności'wyznaczania
macierzy najkótszych ścieżekspójnych, ważonych,skierowanych grafów planamych,
uzupełnionejheurystycznąmetodąmaksymalizacjiwykorzystaniamostów grafu' Ta częśó
pracy zasługujena uznanie, bowiem pokazuje wiedzę i walsztat naukowy Doktoranta,
pozwalającyna rozwiązywaniepowainychproblemówbadawczych.
W ostatnim, z formalnego punktu widzenia, rozdziale pracy przeprowadzonazostała
dużejjednostki samorządu
weryfikacjajakościzaproponowanejmetody na przyl<ładzie
jaką niewąęliwie jest województwowielkopolskte.Zostałaona poprzedzona
tery.torialnego,
przedstawieniemcharakterystykibadanejjednostki w zakesie strukturydemograficzneji
sytuacji gospodarczejrozpatrywanegoregionu oraz obecnegostanu tarntejszego systemu
publicznegotranspońuzbiorowego.Korzystającz viszelkichdostępnychdanych
regionalnego
i sieci
Autor wykorzystał zaproponowane ptzez siebie narzędzie do optymalizacj
komunikacyjnejregionu, pokazu.jącjego za|ety zarówno poprzez wskazanie możliwości
modyfikacji istniejącegorozwiązania,jak i konsekwencjiewentualnychzmian natężenia
ruchupasa'Żerskiego
w regionie.
W zakończeniu,zat}tułowanym
''Podsumowaniei wnioski'',Doktorantpodsumował
i oraz
najważniejszeosiągnięcia rozvtainń przedstawionychw recenzowanejdysertacj
przedstawił główne kierunki dalszych prac w zakresie optymalizacji regionalnego
pub1icznego
transpońuzbiorowego.
pracy na|eżyza|iczy'Ó:
Podsumowując,
do podstawowychzaletrecenzowanej
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1' opracowanienowatorskiejmetodyplanowaniastrukturyi częstości
nowoczesnej sieci publicznego transportu zbiorowego pasaierów
w obszarzejednostkisamorząduterytorialnego'
funkcjonującego
komputerowego
oprogramowania
bezpłatnego
2. wykorzystanieogólnodostępnego,
'do realizacjiprzedstawionego
procesuoptymalizacyjnego,
3. zrlreryfikowanie skuteczności zaproponowanej metody na ptzykł'adzie
województwawielkopolskiego,
4. zaproponowaniekierunków dalszych prac nad doskonaleniemskuteczności
proceduryoptymalizacyj
nej.
przedstawionej
W pracy możnazna\eźÓpewnemankameriyorv dopatrzećsię sporej'liczbybłędów
lub usterek'Pewneuwagi kytyczne możnamieó do języka pracy,który jest w zdecydowanej
większościpopra\łny'jednak znajdująsię w niej pewne drobne uchybienia, głównie o
charakterzestylistycznym.Efektem tego jest, między inrrymi,zbyt słabewyeksponowanie
wszystkich szczegółów nowatorskichkoncepcji Doktorarrtazastosowanychw opisanym
Mówiąc kócej, zaproponowanametoda optymalizacyjnajest
procesieopt1'rnalizacyjnym'
lepszaniz jej prezentacjaw pracy.
stosunkowodrobne,ale
Z obowiqzku recenzenckiegowskazaÓ możnanastępujące,
pracy:
na tym poziomie,niedociągnięcia
niepotrzebne
ograniczonefunduszepowodują,ię często
1. str. 12' wiersz 7 od dołu:,'Jednalrże
ograniczasięonado . . .'';
2. str' 15, wiersze 8 i 9 od góry: ,,Na tej podstawiemożnawyznaczyć ocenęjego
funkcjonowania w postaci danych wejściowych.''i dalej: ,,Modele takie
zbudowanesą w taki sposób,że. ' ''';
3. str. 18, wiersz 18 od góry: ,,Ustawodawcastwierdzaponadto, ize ...',, a chyba
bardziejodpowiedniebyłobyw tym miejscuuŹyciesłowajedynie;
4. str. 19, wiersz 5 od dołu:,,Planhansportowypowinien ..' oraz kooperowaćz
planamisąsiednichobszaród', a planyraczejnie mogąkooperowaÓze sobą;
środkówtlansportu,''
5. str. 20, wiersz 16 od góry: wyrażenie,,- ocenępodatności
jest niezrozumiałe
na co ma byó oceniana;
bez podaniatego,o podatnośÓ
6. str.22, wiersz 5 od góry: wyrażenie''- poplawajakościbezpieczeństwadróg,''
jest nielogiczne'bowiemmożnamówió o poprawiebezpieczeństwa
lub o jakości
dróg, ale nie o raczej dziwnej i sńtrcznejkombinacji tych określeń;
7. stt. f2, wiersz 13 od dołu:,,Na potrzebyopracowania pracy przeanalizowano
,' ',';

8. str. 40, wiersz 4 od góry; wyrażenie,,... badania ankietowe pasażerów,
kierowców oraz mieszkańców gospodarstwdomowych''jest niezbytfońunne;'.
9. str. 41, wiersz 5 od góry: w wyrażeniu''- przyjąi pewne,zadane wypełnienie
środków hansportu (załoienie II)''' chyba powinna byó mowa o zadanym
wypełnieniu minimalnym;
10.str. 43, wiersz ostatni oraz str. 44 wiercz 4 od góry zalxiera1ąodpowiednio
wyra'Źenia:
..... bez możliwychalternatyw ' ' '.' oraz ..', . przy wyst4pieniu
alternatyw . ' .''' a tymczasem słowo alte'rnąWa oz\acza jedną z dwóch
a zatęmnie możeich byó więcejniżjedna;
wykluczającychsię możliwości,

11. str' 56, wiersze 5 i 6 od góry: ,,Prrygotowanew języku Java oprogramowanie
przetwa a przygotowanepliki ...";
rozpatrzenia
12. stt. 69, wiersz 14 od dołu: ,,- na|eiy rozpatrzyć moż1iwośó
z
skorzystania
zastąpienia
...'' i dalej,w wierszach6 i 7 od dołu:,,...możliwośÓ
połączeniakolejowegorealizowanegokolejowym RPT'';
bezpośredniego
Reasumującpowi.sze należy wyrażniepodkeślió, że sformułowaneuwagi krytyczne nie
rozprawydoktorskiej.
wpływuna ogólną,poz1tywnąocenęrecenzowanej
majądecydującego
ocena końcowa
Biorąc pod uwagę wszystkie aspektyrecenzowanejdysertacjimożna,stwierdzió,Źe
studiumpotwierdzającym
rozprawadoktorskamgr inż.Macieja Bieńczakajestwańościowym
wiedzę i warsztat naukowy Doktoranta, pozwalający na rozwiązywanie problemów
badawczych z zaktesu transpońu, szczególnie regionalnego publicznego transpofiu
zarówno analitycznymjak i implementacyjnym.
zbiorowegoosób w szerokim kontekście,
Pracaspełniawymaganiastawianerozplawomdoktorskimw ustawiez dnia 14 marca2003r.
o stopniachnaukowychi tytulenaukowymoraz o stopniachi tyule w zakesie sztuki.
W zwi4zku Z tym, wnoszę do Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
Politechniki Poznńskiej o przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczeniemgr inŻ. Macieja
Bieńczakado oubliczneiobronv.

, lnż, Janusz Łacny
WSG w Bydgoszczy

