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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Szanowni Państwo
Przed Państwem specjalny numer miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny” podejmujący problematykę transportu w województwie zachod-
niopomorskim i w jego stolicy - Szczecinie.

Celem niniejszego numeru specjalnego, jest prezentacja szerokiemu gremium czytelników czasopisma specyfiki województwa zachodniopo-
morskiego w ujęciu systemu transportowego, a także analiza wybranych zjawisk występujących na jego obszarze. 

Województwo zachodniopomorskie w ostatnich latach podjęło szereg działań na rzecz poprawy efektywności systemu transportowego. Klu-
czowe z nich dotyczą zarówno sfery związanej z rozbudową i modernizacją infrastruktury transportu, jak również wymianą wykorzystywanego do 
obsługi ruchu pasażerskiego taboru. 

Wśród inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury na szczególną uwagę zasługują m.in.: budowa drogowego ciągu transportowego 
S3, modernizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym linii: 402 na odcinku Kołobrzeg–Goleniów oraz linii 403 na odcinku Wałcz–Kalisz 
Pomorski–Ulikowo, a także szereg zakończonych, kontynuowanych i planowanych inwestycji w ramach poprawy dostępu drogowego i kolejowego 
do portu morskiego w Szczecinie. Niezmiernie istotnym elementem dla funkcjonowania systemu transportowego stolicy województwa są również 
inwestycje mające na celu modernizację sieci tramwajowej oraz budowa nowej linii w ramach tzw. Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Inwestycje obejmujące swoim zakresem wymianę i unowocześnienie taboru związane są przede wszystkim z zakupem przez wojewódzkie 
władze samorządowe nowych szynobusów do obsługi kolejowych przewozów regionalnych, a także zakup autobusów i tramwajów obsługujących 
ruch miejski w stolicy województwa.

Niezmiernie ważnym elementem systemu transportowego w regionie jest ponadto rozwój koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wska-
zany projekt, w przypadku jego zintegrowania z transportem regionalnym i miejskim, może stać się w przyszłości główną osią systemu transportu 
pasażerskiego w regionie.

Oczywiście z uwagi na możliwości w zakresie objętości wydawnictwa zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane przez autorów aspekty 
wskazanej problematyki. 

Autorami artykułów są pracownicy naukowi oraz studenci trzech szczecińskich uczelni publicznych:
• Akademii Morskiej w Szczecinie, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
• Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
• Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Techniki Morskiej i Transportu oraz Wydziału Budownictwa i Architektury.

Autorzy tekstów dodatkowo zrzeszeni są w Międzyuczelnianym Kole Transportu, działającym od 2013 r. przy szczecińskim oddziale SITK RP.
Życząc miłej lektury liczę, iż zaprezentowane w niniejszym numerze wybrane aspekty przybliżą czytelnikom charakter systemu transportowego 

województwa zachodniopomorskiego.
Krystian Pietrzak

Prezes Międzyuczelnianego Koła Transportu przy SITK RP o. Szczecin

Stanisław Majer
135 years of trams in Szczecin
Abstract: Trams in Szczecin carry annually some 65 million passen-
gers, i.e. approximately 45% of all city passengers. Since the launch 
of the first horse tramway line in Szczecin with a length of over 5 kilo-
meters has passed 135 years on August 23rd, 2014. It is a good reason 
to analyze the tramway system in Szczecin from the beginning until 
today. In the first part the paper presents the period up to 1945. After 
nearly 20 years of horse trams the electrification process had begun 
and it was almost completed by the year 1897. Expansion of tramway 
in this period lasted until the end of 20’s of the twentieth century, 
reaching the length of 50.3 kilometers. The next part of the paper 
presents the post-war years, i.e.: the reconstruction of war damage 
and development of tram network. The main effort at the beginning 
was put on tracks reconstruction, and later, the new tram tracks were 
built, including loop tracks. The last passing siding at the Gocław 
terminus was removed in 1973. Furthermore, the investments for the 
improvement of the technical condition of tracks in recent years were 

discussed. The currently used tram vehicles characteristics as well as 
transport tasks size are discussed. Recent investments in the new fleet 
resulted in decreasing of the average age of tram cars from 35 to 20 
years. In addition, the reconstruction works of tracks allowing use  of 
low-deck cars. The final section presents the planned investments by 
the city of Szczecin in infrastructure and new tram car fleet in a per-
spective of EU funds for the period 2014-2020.
Key words: urban transport, public transport, tram

Krystian Pietrzak
Szczecin Metropolitan Railway as an axis of public transport of the Szczecin 
Metropolitan Area
Abstract: The article is a follow-up of consideration concerning po-
ssibilities of the Szczecin Metropolitan Railway launch which was 
presented in this magazine in 20081. In the article author’s idea of 

1 Pietrzak K., Analiza i możliwości uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, 
Transport Miejski i Regionalny 8/2012, Kraków 2012, s. 26 – 29
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the Szczecin Metropolitan Railway as an element of transport system 
which in future may compose the main element of the transport axis 
of the Szczecin Metropolitan Area is presented. The main goal is to 
show assumptions of successive phases determining implementation 
of the concept with a special focus on main projects in each phase. 
Topicality of the topic coming out of the large then nowadays explo-
itation in future of rail transport in regional and commuter transport 
services which is considered by the voivodeship’ authorities. 
Key words: Szczecin Metropolitan Railway, urban rail, metropoli-
tan railway, urban transport, urban transport, passenger transport

Sebastian Jan Sołowij
Szczecin city bike as a function of complementary transport
Abstract: Increasing number of bicycles proves not only the 
growth of prosperity of the society but also their preferences as 
far as mobility is concerned. In the agglomerations, not only large 
ones, a problem arises  how to prepare space for operation of this 
mean of transport. In the situation with big number of vehicles 
travelling on the roads not only congestion but also space for par-
king is a challenge. Cities’ authority are searching for measures 
to organize a transport which does not cause congestion and is 
satisfying for all users. 
In the article the transformation of transport means is presented. 
Then accessibility to the transport is discussed and definition of 
accessibility and its division are given. Precursors involved in the 
study of availability were presented. There is also a division of bi-
cycles presented. Changes in the perception of a bicycle as a mean 
of transport is discussed. The idea  and scope of operation of rental 
bicycle system is presented. The article also includes information 
concerning the schedule, perspective of development and tariff 
of the Szczecin city bike as well as description of its function as 
a complementary public transport. It also provides rules of the use 
of  urban bicycles.
Keywords: bike, public transport, transportation
 
Anna Wiktorowska-Jasik
Analysis of selected elements  of Szczecin logistics system
Abstract: The logistics system of the city is deliberately organized 
and integrated within system of space-economic flows of material 
goods, people and information. The essence of the system is to 
enable the optimization of the supply process management and 
ensuring an adequate level of mobility for residents. The basis for 
achieving high rates of efficiency of the logistics system is ade-
quate transport infrastructure and effective management of the 
process of movement. The article presents structure and the most 
important components of the logistics system of Szczecin. The 
main idea was to describe selected elements of systems and to stu-
dy their adaptation to the current needs of the city economy and 
residents. The article shows the sub-urban transport system and 
transport infrastructure of Szczecin divided on branches. Author 
analyzed selected infrastructure points which are important for 
handling of cargo flows. 
Key words: city logistics system, transport infrastructure, transport 
subsystem, storage infrastructure 

Piotr Niedzielski, Małgorzata Skweres-Kuchta, Zuzanna Kłos-
Adamkiewicz
Service sector development in Szczecin towards mobility management for traf
fic generators
Abstract: The development of service sector, which involves the 
creation of new office space entails many challenges associated with 

mobility. New travels are generated both by new employees as well 
as their clients which makes the existing transportation system con-
gested. In this case, the problem is multi-dimensional, because it 
includes not only increasing congestion resulting from increased car 
traffic, but also the lack of different modes of public transport. The 
article describes the problem of mobility due to the intensive growth 
of service sector. Authors present characteristics of modern services 
sector, focusing primarily on the city of Szczecin and the availability 
of various modes of transport in communication services selected 
traffic generators in the form of ten major office projects. Article 
presents analysis of the available parking spaces, bicycle infrastruc-
ture, information about transport modes. There are noticeable gaps 
on the aspect of mobility management and offering an alternative to 
individual transport using available means of transport. One of the 
proposed solutions is to create a Mobility Plans for individual traffic 
generators, which can contribute to a more rational use of different 
means of transport.
Key words: service sector, traffic generators, mobility management

Oliwia Pietrzak
Analysis of collective passenger transport organization in the Zachodnio
pomorskie voivodeship
Abstract: Characteristics of organization of the passenger transport 
system in the Zachodniopomorskie voivodeship is presented in the 
article. Description refers to 3 passenger transport subsystems: over 
regional range (including national transport – between regions (vo-
ivodeships) and international transport), regional range (including 
trans-border transport) and local range (including especially urban 
transport). Basic transport branches used for passenger services with 
reference to particular transport means together with the key desti-
nations are indicated in the article. 
Key words: passenger transport, collective transport, regional 
transport 

Iouri N. Semenov,  Wojciech Ignalewski, Maja Chmielewska-
-Przybysz
Probability of appearance of emergency situations during the CNG transport 
in the inland shipping from the terminal LNG in Świnoujście
Abstract: In order to guarantee continuous gas supply from the LNG 
terminal in Świnoujście to final consumer, possibility of application 
of different means of transport should be considered. Surplus of  li-
quefied natural gas (LNG) after the re-gasification process might be 
compressed and then distributed as CNG. Transport of a compressed 
natural gas (CNG)  should be taken under consideration. Because of 
dynamic development of technologies related to the sector of com-
pressed natural gas (CNG) continuous improvement of safety and 
functionality of transport systems – with special regard to  dangerous 
goods freight -  is essential. These systems should be oriented at term 
delivery of materials to final consumer, should be also economically 
reasonable  and meet all safety requirements. All ships, regardless of 
a size of freighted shipment  have to meet safety requirements accor-
ding to legal regulations of specific country and guidelines of classi-
fying institutions, specially ships for dangerous goods as    compres-
sed natural gas (CNG) or  liquefied natural gas (LNG). International 
classifying associations, including Polish Ship Register (Polski Rejestr 
Statków), Lloyd Register, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd or  
American Bureau of Shipping are issuing own construction and clas-
sification of ships guidelines. Precise risk assessment for ships in sea 
and inland navigation will contribute with joint safety system based 
on the measures for safety assessment.   
Key words: CNG, safety, transport, inland shipping
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Katedra Dróg, Mostów i Materiałów 
Budowlanych, al. Piastów 50, 
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135 lat komunikacji tramwajowej  
w Szczecinie1

Streszczenie. Tramwaje w Szczecinie w ciągu roku przewożą około 65 
milionów pasażerów tj. około 45% pasażerów komunikacji miejskiej. 
W dniu 23 sierpnia 2014 roku minęło 135 lat od uruchomienia pierwszej 
linii tramwaju konnego o długości ponad 5 kilometrów. Jest to do dobry 
powód, aby spisać  historię komunikacji tramwajowej w Szczecinie od 
momentu jej powstania aż do dziś.  W pierwszej kolejności w artyku-
le przedstawiono okres do roku 1945. Po niespełna 20  latach tramwa-
jów konnych przystąpiono do elektryfikacji  torowisk, którą zakończono 
już w 1897 roku. Rozbudowa torowisk w tym okresie trwała do końca 
lat 20. XX wieku, osiągając długość 50,3 kilometra.  W dalszej części 
przedstawiono  lata powojenne, a więc odbudowę zniszczeń wojennych 
i rozbudowę sieci tramwajowej. W pierwszym okresie skupiono się przede 
wszystkim na odbudowie torowisk, następnie rozpoczęto budowę nowych 
torowisk, w tym pętli tramwajowych. Ostatnią mijankę na przystanku 
końcowym Gocław, zlikwidowano w roku 1975. Następnie omówiono 
inwestycje dotyczące poprawy stanu technicznego torowisk w ostatnich 
latach. Scharakteryzowano aktualnie wykorzystywany tabor i wielkość 
zadań przewozowych. Ostatnie inwestycje w tabor przyczyniły się do 
skrócenia średniego wieku tramwajów użytkowanych przez Tramwaje 
Szczecińskie z 35 do 20 lat, a podjęte remonty torowisk umożliwiły eks-
ploatacje taboru niskopodłogowego.  W końcowej części przedstawiono 
inwestycje planowane przez miasto Szczecin dotyczące infrastruktury i ta-
boru tramwajowego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
2014–2020. 
Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, komunikacja 
tramwajowa

niosła 11,4 kilometra. Torowiska były wbudowane w kon-
strukcje jezdni (budowa tramwaju wymuszała poszerzenie 
jezdni i ich utwardzenie), jednotorowe z mijankami. W na-
stępnych latach sieć tramwajów konnych rozwijała się, aby 
ostatecznie osiągnąć 19,7 km toru pojedynczego. Funkcjo-
nowanie tramwajów konnych nie trwało w Szczecinie zbyt 
długo. Prace związane z elektryfikacją torowisk rozpoczęto 
w roku 1896, a zakończono w 1897. W następnych latach 
budowa torowisk następuje w dwóch okresach: do 1914 
i od roku 1925 do 1929, ostatecznie długość torowisk wy-
nosi 50,3 kilometra [4]. W planach było wybudowanie to-
rowisk w ulicy Spacerowej – połączenie z Torem Kolarskim 
oraz wydłużenie torowiska z Lotniska do dworca w Zdrojach. 
W okresie tym tramwaj pełnił funkcje miastotwórcze, 
zwłaszcza w przypadku torowiska w ulicach Wojska 
Polskiego i Mickiewicza. Linie tramwajowe kończyły się koń-
cówkami, jedynie w roku 1926 zbudowano pętlę uliczną 
Dworzec Niebuszewo. Eksploatowano 5 czołowych zajezdni 
– najstarsza przy ulicy Piotra Skargi z roku 1879, Kolumba 
– 1885, Golęcin – 1898, Niemierzyn – 1907 i Pogodno – 
1934 [5]. W okresie tramwajów konnych liczba wagonów 
wynosiła 39 i 12 gospodarczych i obsługiwano nimi 3 linie. 
W przypadku tramwajów elektrycznych liczba wagonów 
motorowych w okresie międzywojennym utrzymywała się 

Okres przedwojenny  
Budowa sieci tramwajowej w Szczecinie łączy się ściśle z de-
cyzją o likwidacji twierdzy (rys. 1) w roku 1873 po zwy-
cięskiej wojnie prusko-francuskiej. Decyzja ta dała impuls 
do rozwoju miasta, które od końca XVI wieku praktycz-
nie mieściło się w stałym obrębie. W wieku XIX następu-
ją zmiany gospodarcze, budowa linii kolejowej do Berlina 
i Poznania zdecydowanie przyspiesza rozwój przemysłowy 
i gospodarczy miasta. Rozwój przestrzenny miasta unie-
możliwiają jednak fortyfikacje. Efektem tego jest napływ 
mieszkańców i osiedlanie się ich na przedmieściach z uwagi 
na zakaz zabudowy przedpola twierdzy. Taki rozwój struk-
tury przestrzennej miasta spowodował duże odległości do 
pokonania pomiędzy przedmieściami a centrum [1]. 

Towarzystwo Szczecińskich Kolei Ulicznych powstało 
już w roku 1872. Do budowy pierwszych linii tramwajów 
konnych przystąpiono na wiosnę 1879 roku, a pierwszą li-
nię otwarto już 3 miesiące później, tj. 23 sierpnia [3]. 
Drugą linię otwarto w październiku, długość torowisk wy-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
Rys. 1. Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 
Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony http://www.mars.slupsk.pl/fort/01.htm [2]
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na poziomie 120–140 sztuk i podobnie wagonów doczep-
nych. Od roku 1930 zaczęto dostarczać wagony niskopodło-
gowe typu LHB, a później Niesky. Funkcjonowało 8 linii 
tramwajowych, każda linia otrzymała własny kolor. W la-
tach 30. i 40. pojawiają się linie szczytowe oznaczone jako E. 
Ostatnim dniem funkcjonowania komunikacji tramwajowej 
w mieście Sttetin był 24 kwietnia 1945 roku; dwa dni późnej 
do miasta wkroczyły wojska radzieckie [5].

Okres powojenny
Oficjalne przekazanie miasta polskiej administracji nastą-
piło w dniu 5 lipca 1945 roku. Zniszczenia wojenne spo-
wodowane nalotami alianckimi w infrastrukturze tramwa-
jowej szacowano na 45%, z sześciu podstacji prostowniko-
wych do eksploatacji po remoncie nadawały się tylko dwie. 
Pomimo tego komunikację tramwajową ponownie urucho-
miono w dniu 12 sierpnia. Do końca roku 1945 roku udało 
się uruchomić cztery linie tramwajowe o łącznej długości 
18 kilometrów. Do końca lat 40. XX wieku trwała suk-
cesywna naprawa torowisk oraz odbudowa mostów i wia-
duktów na terenie miasta. Z okresu przedwojennego nie 
przywrócono ruchu tramwajowego na ulicy Emilii Plater, 
na Starym Mieście, na części ulicy Gdańskiej oraz nie od-
budowano mostu Kłodnego [4, 6]. 

Najważniejsze inwestycje związane z rozbudową toro-
wisk jak i ich likwidacją przedstawiono w tabeli 1.

Przełom lat 60. i 70. był również czasem bardzo in-
tensywnych remontów torowisk. Wiązało się to ze zmia-
ną położenia torowiska w przekroju ulicy. Przedwojenne 
torowiska umieszczone były w jezdni, nawet w przypad-
ku dwujezdniowych alei (fot. 4), a w szerokich jezdniach 
asymetrycznie, np. ulica Krzywoustego. Podczas przebu-
dowy torowisk lokalizowano je w pasie dzielącym, tam 
gdzie do tej pory mieściły się szerokie aleje spacerowe, 

Budowa i likwidacja torowisk w Szczecinie okres 1950–2013
Rok Budowa Likwidacja
1950 Budowa torowiska przez teren Stoczni 

Szczecińskiej
Likwidacja torowiska na ul. 
Lubeckiego

1950 Budowa arterii nadodrzańskiej i torowiska do  
ul. Dubois 

1954 Wydłużenie torowiska na ul. Żołnierskiej i budowa 
pętli Krzekowo

1955 Wydłużenie torowiska na ul. Wojska Polskiego 
i budowa pętli Głębokie

1955 Budowa pętli ulicznej Gumieńce
1957 Odbudowa mostu Długiego i torowiska na ul. 

Energetyków
Likwidacja dojazdu do tymcza-
sowego mostu na Odrze

1959 Budowa pętli Las Arkoński
1960 Budowa torowiska na ul. Wielkiej (Wyszyńskiego)
1961 Wydłużenie torowiska na al. Powstańców 

Wielkopolskich i budowa pętli Pomorzany
1964–
1973

Przebudowa ul. Gdańskiej, budowa Estakady 
Pomorskiej i pętli tramwajowej Basen Górniczy

1964 Budowa pętli przy ul. Ludowej
1966 Budowa torowiska na ul. Stalmacha Lubeckiego Likwidacja przejazdu przez 

Stocznię Szczecińską
1967 Zamknięcie torowiska na ul. 

Wyszaka po katastrofie tramwa-
jowej, w której zginęło 15 osób

1969 Budowa pętli Potulicka
1973 Budowa torowiska na al. Bohaterów Warszawy 

i ul. Krzywoustego do placu Kościuszki.
Budowa torowiska na al. Piłsudskiego od placu 
Rodła do ul. Matejki

Likwidacja torowisk na:
− ul. Malczewskiego od al. 

Wyzwolenia do ul. Matejki, 
− al. Wojska Polskiego  

od placu Szarych Szeregów 
do placu Zwycięstwa, 

− Obrońców Stalingradu,
− ul. Jagiellońskiej od al. 

Piastów do al. Wojska 
Polskiego

− ul. Roosevelta
1975 Budowa pętli Gocław

Fot. 1. Tramwaj konny rok 1893 
Źródło: fotografie zaczerpnięto z [3]

Fot. 2. Plac Grunwaldzki w latach 30. XX wieku 
Źródło: fotografie zaczerpnięto z portalu sedina.pl [7]

Rys. 2. Sieć tramwajowa do roku 1945 ( ------------- torowiska awaryjne)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, 4, 5] Źródło: opracowano na podstawie [4 i 6] oraz informacji z Tramwajów Szczecińskich

Tabela 1
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m.in. aleja Niepodległości, aleja Piastów, dobudowywa-
no dwie jezdnie – aleja Wyzwolenia, aleja Wojska 
Polskiego, ulica Gdańska oraz umieszczano je symetrycz-
nie w osi jezdni – np. ulica Krzywoustego, część alei 
Powstańców Wielko polskich. Przy przebudowie najważ-
niejszych skrzyżowań w mieście wprowadzono dodatko-
we tory dla relacji skrętnych na placu Brama Portowa, 
placu Żołnierza Polskiego.

W pierwszych latach powojennych po remontach służył 
tabor przedwojenny. W roku 1954 roku otrzymano z War-
szawy 16 wagonów doczepnych typu LOWA. Od roku 
1955 rozpoczynają się pierwsze dostawy wagonów typu N 
i 4N oraz doczepnych ND i 4ND o pojemności 80 osób. 
Do końca lat 60. do MPK trafia ponad 100 wagonów mo-
torowych i doczepnych. Dostawy przegubowych tramwa-
jów o pojemności 185 osób typu 102Na w liczbie 30 
w roku 1970 i 1971 pozwalają na wycofywanie przedwo-
jennych wozów motorowych. Od roku 1975 do MPK tra-
fiają wagony typu 105N później 105Na o pojemności 125 
osób, co pozwala rok później zlikwidować przedwojenne 
wozy doczepne [4]. Najwięcej wagonów w ruchu: 310 w Szcze-
cinie funkcjonuje w 1983 roku. Na stanie znajdowało się 
wówczas 30 sztuk wagonów typu 102Na, 111 – typu 
105N i 105 – Na oraz 112 wozów silnikowych N i 4N oraz 
110 sztuk doczepek typu ND i 4ND. W dalszych latach 
zmniejszenie dostaw wagonów typu 105Na uniemożliwia 
wycofanie wagonów typu N i 4N. W roku 1994 w ruchu 
było jeszcze 96 wagonów typu N i ND. Podjęty program 
modernizacji i zakupów używanych wagonów 102Na, jak 
i GT6 z Dusseldorfu powala ostatecznie wycofać wagony 
typu N w listopadzie 1996 roku [4]. Wykonane próbne 
przejazdy tramwajów niskopodłogowych w roku 2001 wy-
kazały, że przed zakupem taboru niskopodłogowego należy 
przystąpić do remontu torowisk, gdyż ich stan techniczny 
uniemożliwia bezpieczną eksploatację tego rodzaju tram-
wajów. Władze miasta i dyrekcja MZK Szczecin (od roku 
2009 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.) podejmują współ-
pracę z Berlińskim Przedsiębiorstwem Komuni ka cyjnym 
(BVG) i zakupują wagony przegubowe typu Tatra KT4Dt 
wyprodukowane w latach 1985–1987, zmodernizowane 

Fot. 3. Tramwaj typu N z doczepą niskopodłogową wyjeżdża z ul. Dworcowej na plac Brama Portowa
Źródło: fotografie zaczerpnięto z portalu sedina.pl [7]

Fot. 4. Plac Żołnierza Polskiego przed przebudową i widok al. Niepodległości
Źródło: fotografie zaczerpnięto z portalu sedina.pl [7]

Rys. 3. Sieć tramwajowa w roku 2014
Źródło: opracowanie własne

w zakładach Simensa w roku 1994. Pozwala to wycofać po-
nad 35-letnie wagony 102Na w roku 2006. Pierwsze 6 wa-
gonów niskopodłogowych typu 120NaS trafiają do 
Szczecina na przełomie roku 2010/2011. Następne 22 
sztuki typu 120NaS2 – w latach 2013/2014. W tym czasie 
z Berlina zakupiono kolejne wagony Tatra KT4Dt oraz 
Tatra T6A2D wyprodukowane w latach 1988–1991. 
Zakupy te umożliwiły kasację najstarszych wagonów typu 
105N i 105Na. W tabeli 2 podano aktualny ilostan wago-
nów tramwajowych w Tramwajach Szczecińskich. Ostanie 
zakupy pozwoliły zmniejszyć średni wiek tramwaju z 35 do 
20 lat.

W 1965 roku przy ulicy Klonowica otwarto centralne 
warsztaty tramwajowe, które zostały przeniesione z ulicy 
Kolumba, w roku 1993 wybudowano nową halę. W latach 
1973–1981 przebudowano zajezdnię Pogodno z czołowej 
na przelotową, wprowadzono potokowy system obsługi co-
dziennej i napraw bieżących. W zajezdni może stacjonować 
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do 150 jednostek taborowych. W przypadku zajezdni 
Golęcin przebudowę układu torowego przed zajezdnią oraz 
dobudowę dodatkowych torów w zajezdni wykonano 
w roku 1979, natomiast zadaszenie nad nowymi torami 
wykonano w 1992 [6]. Obecnie zajezdnia jest przystosowa-
na do obsługi 86 jednostek taborowych. W 2004 roku za-
przestano eksploatacji zajezdni Niemierzyn, funkcjonuje 
w niej Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie.

W latach 80. z uwagi na stan torowisk przystąpiono do 
wielu remontów kapitalnych:

•	 w roku 1983/1984 wykonano remont pętli na ulicy 
Firlika;

•	 w latach 1985–1989 remontowano torowiska na uli-
cach Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska; 

•	 w latach 1986–1988 w ciągu ulic: Malczewskiego, 
Parkowa, Wiszesława, Światowida, Dębogórska; 

•	 w roku 1988/1989 na ulicy Jagiellońskiej;
•	 przebudowa torowiska na ulicy Wojska Polskiego od 

placu Szarych Szeregów do ulicy Wawrzyniaka trwała 
od 1989 do 1996.

W latach 90. XX wieku wykonano remont średni toro-
wiska w ciągu ulic Niemierzyńska – Arkońska, remont ka-
pitalny torowisk w ulicach Piłsudskiego, Nowej i Dwor-
cowej, na części alei Niepodległości i na ulicach Ku Słońcu, 
Energetyków od mostu Długiego do Trasy Zam kowej oraz 
przebudowę torowiska w ulicy Wyszyń skiego. W roku 
2000 wykonano wymianę torowiska na moście Długim i wy-
mianę torowiska na ulicy Mickiewicza od ulicy Bohaterów 
Warszawy do Twardowskiego. Z uwagi na planowane za-
kupy tramwajów niskopodłogowych w następnych latach 
skupiono się przede wszystkim na torowiskach, po których 
kursują linie nr 7 i 8. W tabeli 3 zestawiono remonty wy-
konane w latach 2001–2012.

Ilostan taboru Tramwajów Szczecińskich, lipiec 2014
Typ wagonu Liczba wagonów Lata produkcji Charakterystyka

105N 4 1976 do 1979 jednoczłonowy, jednokierunkowy, jednostronny wagon silnikowy, oporowy układ rozruchowy, liczba pasażerów 125, szerokość 2,4 m, 
długość 13,5 m, 4 silniki o mocy 41,5 kW

105Na i 105Ng/S 26 1981 do 1992
2001

jw. wprowadzono przełączalny układ rozruchu, podczas rozruchu 4 silniki są połączone szeregowo, podczas pracy normalnej w szereg 
połączone są 2 silniki, 105Ng/S – nowe pudła przystosowane do 3 par drzwi odskokowo-wychylnych, przetwornica statyczna, panto-
graf połówkowy

105N2k/2000/S 14 2001 nowe pudła o szerokości 2,35 m, długość 13,75 m, przystosowane do 3 par wychylno-odskocznych drzwi produkcji IFE, przetwornica 
statyczna, rozruch impulsowy

105N2k/2000/D 6 2007 wagony doczepne, brak kabiny motorniczego
Moderus Alfa
HF09

2 2008 liczba pasażerów 97, długość 13,5 m, szerokość 2,35 m, rozruch impulsowy

Modrus Alfa
HF10AC

12 2011 likwidacja skosów pudła, nowe wózki, silniki asynchroniczne

Tatra T6A2 52 1988–1991 jednoczłonowy, jednostronny, jednokierunkowy, wagon silnikowy, długość 14,5 m, szerokość 2,2 m, liczba pasażerów 106, pudło z trzema 
parami dwuskrzydłowych drzwi odskokowo-wychylnych,4 silniki o mocy 45 kW wyposażone w rozruch impulsowy TV3, 

Tatra KT4Dt 73 1985–1987 dwuczłonowy, przegubowy wagon silnikowy o długość 18,1m i szerokości 2,18m, liczba pasażerów 165, 4 silniki o mocy 45kW 
wyposażony w rozruch impulsowy TV8 i samoczynne elektromechaniczne sprzęgi Scharfenberga

120NaS 6 2011 pięcioczłonowy przegubowy tramwaj niskopodłogowy, długość 31,8m, szerokość 2,35m, liczba pasażerów 211, 4 silniki asynchro-
niczne o mocy 105kW, rozruch impulsowy

120NaS2 22 2013–2014 długości 30,1m, liczba pasażerów 204 (mniej miejsc siedzących o 17szt.)
Suma 217 Średni wiek tramwaju 20 lat, udział tramwajów niskopodłogowych 12,9%

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wykaz remontów torowisk w okresie 2001–2012
Rok Torowisko

2001 Przebudowa torowiska w związku z budową ronda Ojca Siwka

2004 Przebudowa fragmentu torowiska na al. Piastów i Powstańców 
Wielkopolskich wraz z budową placu Szyrockiego

2005 Przebudowa ul. Krzywoustego i torowiska od Bramy Portowej do placu 
Kościuszki

2005 ul. Ku Słońcu od bramy głównej Cmentarza Centralnego do ul. Karola Miarki 

2006 Przebudowa części torowiska na ul. Ku Słońcu wraz z budową ronda Gierosa

2007 ul. Krzywoustego od placu Kościuszki do ul. Boh. Warszawy

2007 ul. Boh Warszawy od ul. Krzywoustego do Jagiellońskiej

2008/2009 ul. Sikorskiego, ul. Ku Słońcu (2 odcinki), ul. Kwiatowa

2009 plac Kościuszki

2009/2010 ul. Żołnierska

2010 ul. Boh. Warszawy od ul. Jagiellońskiej do ul. Mickiewicza

2011 ul. Niepodległości od ul. Bogurodzicy do Bramy Portowej

2011/2012 ulice Krasińskiego, Niemierzyńska i Arkońska

2012 plac Brama Portowa

Stan obecny i plany rozwojowe
Aktualnie długość torowisk eksploatowana przez ruch oso-
bowy to 101 kilometrów pojedynczego toru. Plasuje to 
szczecińską sieć torowisk na 8 miejscu na 14 sieci (rys. 3). 
Regularnie kursuje 12 linii tramwajowych w zasadniczym 
takcie w godzinach szczytu – 12 minut.

Podejmowane działania związane głównie z wymianą 
taboru pozwoliły zahamować trend zmniejszania się liczby 
pasażerów komunikacji tramwajowej. Liczba pasażerów 
obecnie kształtuje się na poziomie 65 milionów przy mak-
symalnych przewozach 159,1 miliona w roku 1983 (rys. 4), 
pomimo zmniejszenia się liczby mieszkańców z 419,0 tysię-
cy (1997) do 408,9 tysięcy w roku 2012 [9].

Źródło: opracowanie własne
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Prowadzona protramwajowa polityka transportowa skut-
kuje zwiększeniem liczby kursujących tramwajów. W 2012 
roku po 20 latach ponownie zaczęła kursować linia nr 10. 
W 2013 wykonano 5 790 589 pociągokilometrów. Na ry-
sunku 5 przedstawiono liczbę wozokilometrów od roku 
1880 do 2013. Od 2009 Tramwaje Szczecińskie rozliczają 
się w pociągokilometrach zamawianych w kilku grupach: 
aktualnie grupa A składy – do 26 metrów, B – powyżej 26 
do 35 metrów, C – powyżej 35 metrów. Uwzględniając po-
wyższe, zamieniono pociągokilometry na wozokilometry.

W ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk 
w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–2014 Umowa o dofi-
nansowanie nr POIS.07.03.00–024/12–00, zakończono 
już remont kapitalny torowiska na alei Piastów i ulicy 
Wawrzyniaka (2013/2014) oraz Brama Portowa. Trwa 
przebudowa torowiska na ulicy Gdańskiej oraz przebudo-
wa i rozbudowa zajezdni tramwajowej Pogodno. W trakcie 
jest przebudowa torowisk w ciągu ulic Potulicka – Naru-
towicza, dofinansowana z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007–2013 [10]. 

W dniu 11 kwietnia 2013 roku podpisano kontrakt na 
budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap I, czas 
realizacji 24 miesiące. W ramach kontraktu powstaje nowe 
całkowicie bezkolizyjne torowisko o długości 3,9 kilome-
tra, 4 przystanki łącznie z tymczasową pętlą Turkusowa 
(oznaczone jako A na rysunku 6) [11]. 

Tramwaje Szczecińskie w roku 2014 podjęły się monta-
żu z dostarczonych części tramwaju Moderus Beta MF02AC 
z częściowo niską podłogą. Długość tramwaju to 28,25 me-
trów, szerokość pudła 2,35 metra, maksymalna prędkość 
70 km/h, pojemność 206 osób – 62 na siedząco, 144 na 
stojąco. Miejsca siedzące zostaną zamontowane także 
w części niskopodłogowej. Tramwaj wyposażony zostanie 
m.in. w system elektronicznej informacji pasażerskiej, au-
tomat do sprzedaży biletów oraz specjalny, wydajniejszy 
system nawiewu. Pozytywne doświadczenia z montażu jak 
i z jazd próbnych spowodowały decyzje o zakupie i monta-
żu kolejnego tramwaju (koszt pojazdu z częściowo obniżo-
ną podłogą to 3,6 miliona złotych netto, przy około 8 mi-
lionów dla tramwaju 120Na).

Z planowanych niegdyś torowisk tramwajowych 
w Szczecinie nie doczekała się realizacja linii tramwajowej 
w ciągu ulicy 26 Kwietnia. Z VI zadań inwestycyjnych nie 
zrealizowano tylko dwóch:

•	 zadanie V to budowa toru tramwajowego na odcinku 
od Bohaterów Warszawy do Derdowskiego,

•	 zadanie VI to budowa podstacji prostownikowej 
„Kaliny” przy ulicy Kordeckiego.

Co prawda torowisko to znalazło się w Studium uwa-
runkowań i kierunków rozwoju przestrzennego [11], ale 
nie przewiduje się realizacji tej inwestycji do roku 2020 
[13]. Wymieniony dokument przewiduje również następu-
jące lokalizacje torowisk: 

Rys. 3. Długość eksploatowanych torów w miastach polskich
Źródło: opracowano na podstawie stron internetowych operatorów sieci

Rys. 4. Liczba pasażerów komunikacji tramwajowej w latach 1880 – 2013 
Źródło: Opracowano na podstawie [3, 6, 8]

Rys. 5. Liczba wozokilometrów w komunikacji tramwajowej w latach 1880–2013
Źródło: opracowano na podstawie  [3, 6, 8] oraz danych z Tramwajów Szczecińskich

•	 budowę pętli tramwajowej obok CH Ster przy grani-
cy miasta z Mierzynem;

•	 wydłużenie trasy tramwajowej na ulicy Bohaterów 
Warszawy do ronda Ojca Siwka;

•	 torowisko na ulicy Spacerowej, na ulicy Arkońskiej od 
istniejącej pętli Las Arkoński do ulicy Wojska Polskiego;

•	 budowę trasy tramwajowej na ulicy Mieszka I i ulicy 
Cukrowej z odgałęzieniem w ulicę Południową do gra-
nic miasta w kierunku Przecławia;
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•	 budowę nowego torowiska w ciągu ulic 1 Maja i Ce-
glanej;

•	 budowę torowiska na ulicach 3 Maja i Czarnieckiego;
•	 budowę torowiska na ulicy Narutowicza;
•	 budowę torowiska na ulicach Szafera, Nowoszerokiej, 

Sosabowskiego i Taczaka z pętlą przy nowej hali wi-
dowiskowo-sportowej;

•	 II etap SST do pętli Kijewo;
•	 budowę torowiska na ulicach Krasińskiego, Przyja-

ciół Żołnierza, Warcisława i Wkrzańskiej.

W ramach projektu: „Modernizacja dostępu drogowego 
do Portu w Szczecinie” w perspektywie 2014–2020 planuje 
się budowę mostu Kłodnego, torowiska w ulicy Władysława 
IV oraz skrzyżowania w ciągu ulicy Energe tyków (4 na ry-
sunku 6). Ponadto miasto przewiduje połączenie mostu 
Kłodnego z placem Hołdu Pruskiego [13]. Działania te 
mają zapobiec problemom z przepustowością Bramy 
Portowej po uruchomieniu SST w roku 2015, podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju przy moście Teatralnym.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął 
„Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego do kontraktu terytorialnego” – nowego instru-
mentu służącego realizacji polityki rozwoju, którego zasadni-
czym celem jest zapewnienie koordynacji pomiędzy polity-
kami i instrumentami rozwojowymi na szczeblach krajowym 
i regionalnym [14]. Kontrakt terytorialny to umowa pomię-
dzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane 
zostaną cele i przedsięwzięcia priorytetowe mające istotne 
znaczenie dla rozwoju kraju oraz Pomorza Zachodniego, 
wraz ze sposobem ich finansowania, koordynacji i realizacji. 
W ramach obszaru działania infrastruktura komunikacyjna 
Szczecińskiego Obszaru Metropolital nego przewiduje się bu-
dowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – etap II (1 na 
rysunku 6), budowę i przebudowę torowisk w Szczecinie 
oraz zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego. W ra-
mach tego działania przewiduje się budowę pętli przy CH 

Ster (nr 2 na rysunku 6) oraz budowę torowiska na ulicy 
Spacerowej – nr 3 na rysunku 6. W ramach remontów kapi-
talnych torowisk przewidziano m.in. na ulicy Powstańców 
Wielkopolskich i alei Wyzwo lenia (rys. 6).

Podsumowanie
Na postawie ostatnich działań podejmowanych przez włoda-
rzy Szczecina należy stwierdzić, iż został przełamany kryzys 
lat 90. XX wieku i początku XXI w komunikacji miejskiej. 
Zaczęto wypełniać założenia polityki transportowej i innych 
dokumentów dotyczących rozwoju miasta [15]. Nastąpiły 
znaczące zmiany w taborze, przystąpiono do komplekso-
wych remontów torowisk. Po 40 latach rozpoczęto budowę 
nowego bezkolizyjnego torowiska na prawobrzeże. Również 
plany na najbliższe lata pod względem taboru i infrastruk-
tury tramwajowej nie są zbyt imponujące, ale przynajmniej 
są realne – zapewnione finansowanie. Pozwolą utrzymać po-
zytywny trend tj. zwiększenie oferowanego standardu usług 
w zakresie komfortu przejazdu, jakości taboru, niezawodno-
ści funkcjonowania i prędkości komunikacyjnej.

Literatura
1. Kozłowska I., Szczecińskie fortyfikacje nowożytne. Rola fortyfika

cji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta 
Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania 
projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej, „Przestrzeń 
i Forma”, 2006, nr 4.

2. Wojciechowski M., Fortyfikacje poligonalne XIX wieku. Twierdze 
pruskie i niemieckie http://www.mars.slupsk.pl/fort/01.htm

3. Kemmann G., Mayer W., 50 Jahre Stettiner Strassenbahn 
1879–1929. Stettiner Strassen–Eisenbahn–Gesellschaft, 
Stettin, 1929.

4. Grochowiak R., 120 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie, 
EMI–PRES, Łódź 1999.

5. Drewelow K.H., Krüger W., Straßenbahnen in Pommern,  
Bufe–Fachbuch–Verlag, Egglham 1989.

6. 50 lat komunikacji miejskiej w polskim Szczecinie. Miejski Zakład 
Komunikacyjny, Szczecin 1995.

7. Portal Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl
8. Niedzielski P., Kłos-Adamkiewicz z., Skweres-Kuchta M., Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 
Szczecin na lata 2014–2025, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2014.

9. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013, Główny 
Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych 
GUS, Warszawa 2013.

10. http://bip.um.szczecin.pl/ strona główna » inwestycje miej-
skie » wykaz inwestycji » inwestycje realizowane, http://tory.
szczecin.pl/

11. http://www.szybkitramwaj.szczecin.pl/sst/chapter_125007.asp
12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

nego Miasta Szczecin, Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. http://bip.um.szczecin.pl/
umszczecinbip/chapter_11398.asp

13. Szczecin 2020. Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE, 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116058.asp

14. Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
do kontraktu terytorialnego, Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Szczecin, czerwiec 2014 http://www.perspek-
tywa2020.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/wiadomosci/p-r-m- 
a-23572/wiadomosci.htm

15. Pietrzak K., Analiza rozwoju szczecińskiej sieci tramwajowej, 
„Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 9.

Rys. 6. Planowane torowiska w Szczecinie ( torowiska do remontu kapitalnego)
Źródło: opracowano na podstawie  [12, 13] 



TransporT miejski i regionalny 10 2014

10

KRySTIAN PIeTRZAK 
mgr inż., Zakład Logistyki  
i Systemów Transportowych, 
Instytut Zarządzania Transportem, 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
Transportu, Akademia Morska  
w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 11  
70-507 Szczecin, tel. 91 48 09 726,  
Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Komunikacji RP 
Oddział Szczecin, e-mail:  
k.pietrzak@am.szczecin.pl

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś 
transportu publicznego w Szczecińskim 
Obszarze Metropolitalnym1

Streszczenie. Artykuł stanowi kontynuację rozważań nt. możliwo-
ści uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którą autor 
zaprezentował na łamach niniejszego miesięcznika w 2008 roku2. 
W artykule zaprezentowano autorską koncepcję3 Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej jako elementu systemu transportowego, mogącego sta-
nowić w przyszłości główny element osi transportowej Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Podstawowym celem jest przedstawie-
nie założeń kolejnych etapów warunkujących wdrożenie koncepcji, 
ze wskazaniem na główne przedsięwzięcia każdego z etapów.
Aktualność tematu wynika z rozważanego obecnie przez władze woje-
wództwa, szerszego niż dotychczas, wykorzystania w przyszłości trans-
portu kolejowego do obsługi ruchu regionalnego i podmiejskiego.  
Słowa kluczowe: Szczecińska Kolej Metropolitalna, kolej miejska, kolej 
metropolitalna, transport miejski, transport pasażerski

Kolej w obsłudze miejskiego i aglomeracyjnego  
pasażerskiego transportu zbiorowego
Transport kolejowy coraz skuteczniej wskazuje swoją pozycję 
w obsłudze pasażerskich potoków ruchu w relacjach miej-
skich oraz tych występujących pomiędzy miastem a jego 
bezpośrednim otoczeniem. Kolej miejska/podmiejska (subur
ban commuter railroad, cummuter railway)  jest rozwiązaniem 
transportu zbiorowego, wykorzystującym istniejącą na tere-
nie miasta oraz w jego bezpośrednim otoczeniu sieć kolejową 
wraz ze stacjami osobowymi i przystankami. Rozwiązanie ta-
kie funkcjonować może zarówno w ramach ogólnodostępnej 
krajowej sieci kolejowej, jak też na wydzielonej, integralnej 
sieci dedykowanej wyłącznie tego typu rozwiązaniu. 

Pierwsze z rozwiązań, w którym operator kolei miej-
skiej/podmiejskiej „dzieli” sieć z innymi przewoźnikami, 
powoduje konieczność ubiegania się o dostęp do sieci, przy 
uwzględnieniu przez zarządcę infrastruktury interesów 
wszystkich podmiotów realizujących przewozy na sieci. 
Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 20034 w swo-
ich zapisach gwarantuje niedyskryminowany dostęp do 
polskiej infrastruktury kolejowej wszystkim zainteresowa-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014
2 Pietrzak K. Analiza i możliwości uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, 

Transport Miejski i Regionalny 8/2012, Kraków 2012, s. 26–29
3 Autorzy koncepcji: Józef Jastrzębski – wiceprezes zarządu  SITK RP o. 

Szczecin, Krystian Pietrzak – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, prezes 
Międzyuczelnianego Koła Transportu przy SITK o. Szczecin, Maciej Sochanowski 
– Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski, wiceprezes zarządu  SITK RP o. 
Szczecin

4 Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 86, 
poz. 789, z późn. zm.

nym podmiotom – krajowym i zagranicznym licencjono-
wanym przewoźnikom, a także jednolitość traktowania 
wszystkich podmiotów, niezależnie od ich wielkości i sekto-
ra własności5. Jednak dokonanie przydziału tras w rozkła-
dzie jazdy odbywa się w ramach posiadanej zdolności prze-
pustowej sieci, przy czym zarządca, w przypadku jej prze-
kroczenia, może w trakcie tworzenia rozkładu jazdy ustalać 
odpowiednie priorytety w aspekcie rozwiązań pozwalają-
cych na najlepsze wykorzystanie alokacji infrastruktury. 
Eksploatacja we wskazanym, drugim przypadku, pozwala 
uzyskać większą częstotliwość kursujących składów, jak też 
nie uzależnia prowadzenia przewozów od działalności in-
nych przewoźników; ułatwia tym samym opracowywanie 
lub ewentualne wprowadzanie zmian rozkładu jazdy.

Wykorzystanie transportu kolejowego w obsłudze ru-
chu pasażerskiego w relacjach wewnątrz miasta oraz ze-
wnętrznych, pomiędzy miastem a jego otoczeniem, odby-
wa się przede wszystkim w rejonach, w których występują 
wzmożone potrzeby transportowe w zakresie cyklicznych, 
powtarzalnych, przewozów pasażerów6 o charakterze obli-
gatoryjnym. Są to zatem kierunki charakteryzujące się wy-
stępowaniem w ich ramach głownie podróży w relacjach: 
dom – praca, dom – szkoła/uczelnia, dom – centra handlo-
we/ kulturalne, dom – jednostki służby zdrowia, a także 
inne, występujące pomiędzy wskazanymi.

Kolej, również w Polsce, jest gałęzią transportu, która 
w aspekcie obsługi pasażerskich połączeń miejskich/podmiej-
skich/aglomeracyjnych przeżywa w ostatnich latach rene-
sans. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zalety transportu 
kolejowego w aspekcie wykorzystania go w obsłudze połą-
czeń regionalnych, dostrzegają coraz chętniej wszystkie zain-
teresowane strony. Zjawisko takie potwierdzić można tym, iż 
poza zainteresowaniem rozwojem tej formy przemieszczania 
przez samych potencjalnych klientów widać również zainte-
resowanie i obecność w tym procesie władz jednostek samo-
rządu terytorialnego na różnych szczeblach. Obecnie naj-
większe polskie aglomeracje są już na etapie użytkowania 
połączeń kolejowych stanowiących alternatywę dla indywi-
dualnego ruchu w miastach i ich otoczeniu, uruchamiają je 
lub też są w trakcie prowadzenia badań związanych z zasad-
nością takich inwestycji. Można zatem stwierdzić, iż udział 

5 Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, pod red.  W. Rydzkowskiego, 
K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 539.

6 Surhone L.M., Timpledon M.T., Marseken S.F., Public transport¸ Zero-fare Public 
Transport, Subway, Tram (…), Betascript Publishing, Mauritius 2009, s. 57.
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transportu kolejowego w tym sektorze będzie w najbliższych 
latach dynamicznie wzrastał.

Rozważając obszar funkcjonowania kolei jako środka 
transportu obsługującego ruch pasażerski w regionie, wska-
zać można odpowiednio: kolej miejską, podmiejską, aglome-
racyjną, metropolitalną oraz regionalną. Jednak na skutek 
coraz silnej występujących zjawisk zachodzących w zakresie 
granic układów osadniczych, a także przemieszczaniem się 
ludności i „ucieczki” z centrów miast, granice pomiędzy 
sztywnym podziałem i kategoryzowaniem wspomnianych 
połączeń zacierają się, tak jak zacierają się granice pomiędzy 
strefami miast i obszarów podmiejskich. Zacierają się rów-
nież różnice w nazwach poszczególnych kategorii połączeń 
– dziś kolej podmiejska czy regionalna skutecznie obsługuje 
połączenia wewnątrz miasta, przez które przebiega linia, 
a kolej typowo miejska swoim zasięgiem wykracza poza 
ustalony terytorialny obszar samego miasta.

W praktyce zauważyć można zatem, iż trójmiejska 
Szybka Kolej Miejska swoim zasięgiem wykracza daleko 
poza wytyczone granice Gdańska, Sopotu i Gdyni, realizując 
połączenia do Tczewa, Wejherowa czy Lęborka i Słupska. 
Również Szybka Kolej Miejska w Warszawie realizuje połą-
czenia do innych miejscowości, w tym: Prószkowa, Otwocka, 
Sulejówka. Natomiast Koleje Mazowieckie, jako typowy 
przewoźnik regionalny, umożliwiają szybkie i sprawne prze-
mieszczanie pomiędzy poszczególnymi dzielnicami War-
szawy, pełniąc jednocześnie funkcję kolei miejskiej.

Wspomniane wcześniej zjawiska związane z migracją 
ludności z centrów miast i intensywnym rozwojem obszarów, 
oddzielonych dotychczas administracyjnie i funkcjonalnie od 
miast, powoduje wzrost dotychczasowych, a także pojawie-
nie się nowych potoków ruchu. Urbanizacja obszarów pod-
miejskich najczęściej jednak nie jest w żaden sposób powiąza-
na (bynajmniej w pierwszym okresie) z postępującym w ślad 
za tym zjawiskiem rozwoju sieci transportu zbiorowego. 
Wobec powyższego kolej może stać się naturalnym elemen-
tem wykorzystywanym do obsługi zwiększonych potoków 
ruchu. Ideę wykorzystania kolei w obsłudze pasażerskiej 
miast i regionów przedstawia rysunek 1.

Na rysunku 1 zauważalne jest zjawisko wykorzystania 
kolei zarówno w obsłudze potoków pasażerskich pomiędzy 
miastami aglomeracji, jak też w relacjach wewnątrz miasta. 
Co ważne, istotnym elementem wpływającym na sukces 
wykorzystania transportu kolejowego w obsłudze ruchu 
pasażerskiego jest umiejętne skoordynowanie tej gałęzi 
transportu z innymi, zarówno zbiorowymi, jak i indywidu-
alnymi. Kolej, choćby z uwagi na uwarunkowania tech-
niczne, nie jest w stanie obsłużyć wszystkich obszarów mia-
sta, ale może stanowić podstawowy element przy silnym 
zaangażowaniu transportu autobusowego i tramwajowego, 
realizujących funkcję dowozową/odwozową do/z głównych 
punktów węzłowych.

Szczecińska Kolej Metropolitalna
Jak wspomniano we wstępie, idea uruchomienia Szcze-
cińskiej Kolei Metropolitalnej, wraz z podstawowymi zało-
żeniami przedsięwzięcia, przedstawiona została przez autora 
jako koncepcja na łamach czasopisma „Transport Miejski 
i Regionalny” w nr 8/2012. Zakładała ona utworzenie spraw-
nej sieci połączeń kolejowych pomiędzy stolicą województwa 
– Szczecinem a Goleniowem, Świnoujściem, Stargardem 
Szczecińskim, Gryfinem i Policami, a także miejscowościami 
leżącymi wzdłuż linii kolejowych pomiędzy wskazanymi jed-
nostkami. Docelowo rozważana jest również opcja rozszerze-
nia sieci SKM o kolejowe połączenia transgraniczne. 

Projekt zakłada wykorzystanie aktualnie funkcjonującej 
sieci połączeń kolejowych na terenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego (rysunek 2) wraz z etapowym 
zwiększaniem działania tej formy transportu zbiorowego. 

Jednym z podstawowych celów Koncepcji Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej jest rozbudowa obecnej siatki połą-
czeń, w tym wykorzystanie nieczynnej dla ruchu pasażerskie-

Rys. 1. Rola poszczególnych gałęzi transportu przy realizacji pasażerskich połączeń regionalnych
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Regionalny pasażerski transport kolejowy w Szczecinie – stan obecny
Źródło: opracowanie własne 
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go linii kolejowej nr 406 pomiędzy Szczecinem Głównym 
a Policami. Koncepcja zakłada uruchomienie na tej linii nie-
czynnych przystanków oraz budowę nowych, zgodnych z za-
potrzebowaniem potencjalnych klientów. Projekt podzielony 
został na trzy etapy, poprzedzone opracowaniem dokumentu 
– Studium wykonalności dla inwestycji pn. „Integracja trans-
portu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym 
oraz reaktywacja przewozów pasażerskich na linii kolejowej 
nr 406 Szczecin – Police – Trzebież”7. 

Pierwszy etap opisywanej koncepcji (etap „0”) to ele-
ment „pilotażowy” projektu, który możliwy jest do uru-
chomienia bez konieczności budowy nowych elementów 
infrastruktury liniowej. Polega on jedynie na wydłużeniu 
regionalnych połączeń pasażerskich wraz z korektą rozkła-
du jazdy (zwiększenie częstotliwości) na liniach:

•	 Goleniów – Szczecin Główny,
•	 Stargard Szczeciński – Szczecin Główny

o ośmiokilometrowy odcinek linii nr 406 pomiędzy stacja-
mi Szczecin Główny a Szczecin Niebuszewo. Odcinek ten 
początkowo wymagać będzie wyłącznie niezbędnej mo-
dernizacji nieczynnych przystanków: Szczecin Pomorzany, 
Szczecin Turzyn, Szczecin Pogodno, Szczecin Łękno oraz 
stacji Szczecin Niebuszewo tak, aby wskazane punkty mo-
gły uczestniczyć w obsłudze pasażerów, pełniąc jednocze-
śnie rolę punktów i węzłów przesiadkowych. 

Wydłużenie trasy oraz uruchomienie pięciu przystan-
ków i stacji kolejowych na terenie samego Szczecina po-
zwoliłoby z jednej strony na odciążenie stacji kolejowej – 
Szczecin Główny jako podstawowego węzła integracyjne-
go na terenie miasta, z drugiej zaś zwiększyłoby znacznie 
dostępność kolejową miasta – a tym samym konkurencyj-
ność kolei względem innych form przemieszczania. Na 
tym etapie pasażerowie dojeżdżający do Szczecina koleją 
z kierunku Goleniów (w tym również portu lotniczego 
Szczecin Goleniów) oraz Stargard Szczeciński mieliby 
możliwość wyboru optymalnego miejsca, w którym za-
kończą podróż koleją. Mogliby więc, standardowo poza 
dworcem głównym, wybrać również inne przystanki/stacje 
najbardziej zbliżone z miejscem docelowym podróży lub 
najlepiej z nim skomunikowane. Rozłożenie potoków ru-
chu na inne punkty kolejowe w Szczecinie, pozwoliłoby 
nie tylko na odciążenie głównej stacji w mieście, ale rów-
nież przyczyniłoby się do zmniejszenia zapotrzebowania 
w jej okolicy na środki transportu zbiorowego pełniące 
funkcję dowozową i odwozową. Wydłużenie aktualnej sie-
ci połączeń pociągów regionalnych o odcinek linii kolejo-
wej nr 406 pomiędzy Szczecinem Głównym a Szczecinem 
Niebuszewo stworzyłoby również możliwość korzystania 
z połączeń kolejowych przez mieszkańców Szczecina, dla 
których miejski odcinek linii utworzonych w ramach etapu 
„0” stałby się swego rodzaju zalążkiem funkcjonowania 
kolei miejskiej.

7 Jastrzębski J., Pietrzak K., Sochanowski M., Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, 
Konferencja naukowo-techniczna „Rozwój infrastruktury kolejowej w wojewódz-
twie zachodniopomorskim”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, Szczecin 2012.

Zakres zmian w etapie „0” zaprezentowano na rysunku 3.
Kolejny etap rozważanej koncepcji (etap „I”) jest ściśle 

powiązany z modernizacją oraz budową nowej infrastruk-
tury kolejowej. W ramach tego etapu głównym zadaniem 
infrastrukturalnym byłaby budowa drugiego toru na linii 
nr 406 pomiędzy stacjami Szczecin Pomorzany a Szczecin 
Turzyn. Wskazana inwestycja wydaje się być niezbędną 
z punktu widzenia możliwości zwiększenia liczby pociągów 
planowanych do uruchomienia na tej linii. Niezmiernie 
ważnymi elementami etapu „I” jest również bodowa 
Lokalnego Centrum Sterowania dla linii 406, podnoszące-
go bezpieczeństwo składów, jak również pozwalającego na 
docelowe zwiększenie częstotliwości kursów. Koncepcja 
SKM na tym etapie zakłada również uruchomienie dwóch 
nowych przystanków zlokalizowanych na linii kolejowej nr 
406 – Szczecin Cmentarz Centralny oraz Szczecin SPNT – 
Szczeciński Park Naukowo--Technologiczny (przystanki 
zaznaczono na rysunku 4) i ich integracja z miejskim syste-
mem transportu publicznego. Ostatnią z przewidzianych 
na tym etapie inwestycji infrastrukturalnych jest budowa 
zintegrowanego węzła komunikacyjnego na obszarze stacji 
Szczecin Niebuszewo, który poza funkcją ważnego dworca 
kolejowego na liniach SKM mógłby przejąć funkcję obec-
nie przeciążonej pętli komunikacyjnej przy ulicy Kołłątaja.

Ostatnią fazą zakładanej koncepcji Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej jest etap „II”, zakładający uruchomienie 
pasażerskiego kolejowego połączenia pomiędzy Szczecinem 
a Policami. Poza modernizacją linii kolejowej na odcinku 
Szczecin Niebuszewo – Police etap „II” zakłada również 
modernizację kolejowych urządzeń SRK oraz rewitalizację 
nieczynnych szczecińskich przystanków kolejowych znaj-
dujących się na tym odcinku linii kolejowej 406, mianowi-

Rys. 3. Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – etap „0”
Źródło: opracowanie własne 
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cie: Drzetowo, Żelechowa, Golęcino, Gocław, Glinki, 
Skolwin wraz z rozbudowanym systemem Park & Ride 
i Bike & Ride. Ponadto, w celu poprawy dostępności trans-
portu kolejowego, zakłada się budowę nowego odcinka linii 
kolejowej wraz z wielogałęziowym węzłem integracyjnym 
na terenie Osiedla Chemik w Policach. Docelowy uprosz-
czony układ Szczecińskiej Kolej Metro politalnej przedsta-
wiony został na rysunku 5. 

W dalszej perspektywie postuluje się również włączenie 
do sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej połączeń trans-
granicznych w oparciu o linie kolejowe:

•	 nr 408 Szczecin Gumieńce – granica RP – (Grambow),
•	 nr 409 Szczecin Główny – granica RP – (Tantow)

z budową po polskiej stronie nowych przystanków kolejo-
wych na wskazanych liniach, obejmujących swoim zasię-
giem nowo powstające duże osiedla mieszkaniowe w strefie 
podmiejskiej Szczecina.

Podsumowanie
Uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jako 
rozwiązania łączącego w sobie znaczną zdolność przewo-
zową z ograniczoną podatnością na kongestię transporto-
wą mogłoby stanowić o znacznej przewadze transportu 
zbiorowego nad indywidualnym (zarówno w połączeniach 
w relacjach miasto – miasto, miasto – obszary podmiej-
skie, jak również w ograniczonym zakresie w relacjach 

Rys. 4. Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – etap „I”
Źródło: opracowanie własne 

Rys.5. Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – etap „II”
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 6. Postulowany w koncepcji SKM przystanek kolejowy Szczecin Cmentarz Centralny
Źródło: autor wizualizacji: Maciej Sochanowski – Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski

Rys. 7. Postulowany w koncepcji SKM przystanek kolejowy Szczecin Cmentarz Centralny
Źródło: autor wizualizacji: Maciej Sochanowski – Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
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wewnątrzmiejskich. Warunkiem sukcesu SKM są jednak 
działania zmierzające do jej pełnej integracji (w tym m.in.: 
organizacyjno-funkcjonalnej, taryfowo-biletowej, oferty 
przewozowej, informacyjnej oraz gałęziowej) z innymi 
formami transportu zbiorowego. Niezmiernie ważna jest 
również integracja SKM z transportem indywidualnym, 
np. poprzez budowę parkingów typu P & R. Rozwiązania 
takie są szczególnie istotne dla osób zamieszkujących ob-
szary pozbawione transportu zbiorowego. Mogłyby one 
wówczas wykorzystać środek transportu indywidualne-
go jako formę dowozowo/odwozową do najbliższej stacji 
SKM. 

Koncepcja SKM przyniosłaby korzyści zarówno dla 
mieszkańców całego obszaru wchodzącego w skład 
Stowa rzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropo lital-
nego, jak też dla mieszkańców Szczecina. Pierwsi uzy-
skaliby sprawne, kolejowe połączenie pomiędzy miasta-
mi obszaru metropolitalnego i miejscowościami, przez 
które przebiegałaby sieć SKM. Podróżując natomiast do 
Szczecina, mogliby wybrać jedną z wielu stacji/przystan-
ków w pobliżu docelowego punktu ich podróży, bądź 
najlepiej z nimi skomunikowanych za pomocą miejskich 
form transportu zbiorowego (autobus, tramwaj). Sieć 
SKM przebiegająca przez obszar Szczecina stałaby się 
ponadto uproszczoną formą kolei miejskiej, którą miesz-
kańcy mogliby wykorzystywać jako alternatywną gałąź 
przy przemieszczaniu się pomiędzy większymi dzielnica-
mi miasta.

Koncepcja spotyka się z coraz większym zainteresowa-
niem władz województwa zachodniopomorskiego. Sam 
projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ujęty został 
w oficjalnym dokumencie „Koncepcja rozwoju transportu 
publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”, 
przyjętym w dniu 8 grudnia 2011 roku przez walne zebra-
nie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego. W celu koordynacji działań dla realizacji pro-
jektu w 2013 roku podpisany został list intencyjny, którego 
stronami są: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, PKP PLK SA, Przewozy Regionalne Sp. 
z o. o., Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Oddział Szczecin8. 

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego rozpisało przetarg na wykona-
nie opracowania pt. „Wzmocnienie obszaru funkcjonalne-
go poprzez integrację systemu transportu publicznego na 
obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. 
W części „IV B” tego opracowania znalazło się „Studium 
wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” – jednak 
na dzień oddania artykułu nie były jeszcze znane wyniki 
postepowania przetargowego.

8 Pietrzak K., Koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, Raport Kolejowy, 
Wydawnictwo Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolej, 
Bydgoszcz 2013, s. 55.

Rys. 8. Postulowany w koncepcji SKM przystanek kolejowy Szczecin SPNT – 
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Źródło: autor wizualizacji: Maciej Sochanowski – Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
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ewolucja transportu
Za początek rozwoju transportu uważa się wynalezienie 
koła. Od tego wynalazku rozpoczęło się tworzenie przed-
miotów, które ułatwiały pracę ludzką. Początkowo towary, 
tj. żywność, krzemienie, kamienie czy drewno transporto-
wano ręcznie. Jednak wymagało to dużego wysiłku, a tak-
że pokonania wiele razy tej samej odległości, aby przenieść 
wszystkie towary z jednego punktu do drugiego. Ludzie 
przemieszczali się na własnych nogach. Z czasem do trans-
portu ludzi zaczęło się wykorzystywać zwierzęta (osły, ko-
nie, wielbłądy). Zwierzęta nie zabierały jednak więcej niż 
dwójki pasażerów. Postęp technologiczny, a także wynale-
zienie maszyny parowej przez Jamesa Watta spowodowały, 
że transport obrał właściwy kierunek.

Dostępność do środków transportowych
W okresie PRL komunikacja zbiorowa przeżywała czasy 
świetności. Spowodowane to było utrudnionym dostępem 
do własnego samochodu. Większość ludzi swoje podróże od-
bywało pociągami, pekaesami, a także komunikacją miejską. 
Pasażerowie nie mieli wyboru wśród środków transportu – 
często byli zmuszeni korzystać z takiego, który był dostęp-
ny. Można powiedzieć, że dostęp do środków transportu był 
utrudniony. Analizując dostępność do środków transporto-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.

wych, należy najpierw ją zdefiniować. Słownik języka pol-
skiego określenie „dostępny” tłumaczy jako „taki, z którym 
łatwo można nawiązać kontakt, do którego jest łatwy dostę-
p”2. Warto zwrócić uwagę na to, że to „coś” ma być łatwe do 
zdobycia. Studiując liczne pozycje literatury, można zauwa-
żyć, że liczna grupa naukowców zajmowała się problematy-
ką dostępności. Wśród czołowych badaczy dostępności wy-
różnia się m.in.: Hausen (1959), Pirie (1979), Song (1996) 
oraz Kwan (1998)3. Wśród definicji dostępności Z. Taylor 
zauważa podobieństwo zarówno w literaturze geograficznej, 
jak i ekonomicznej. Ze względu na nasze zainteresowania 
najważniejszy jest kontekst transportu. Literatura przedmio-
tu opisuje dostępność jako postulat transportowy. Natomiast 
P. Małek uważa, że dostępność „związana jest z organizacją 
procesu transportowego, jego jakością nie zaś jakością usługi 
transportowej”4. Z punktu widzenia transportu wyróżnia się 
następujący podział dostępności:

•	 dostępność przestrzenna (zagospodarowanie danego 
terenu pod budowę infrastruktury transportowej, za-
równo liniowej, jak i punktowej);

•	 dostępność ekonomiczna (istnieje tu pewna indywi-
dualność, mianowicie cena, jaką użytkownicy mogą 
zapłacić za usługę transportową podyktowana jest ich 
statusem społecznym, komunikacja zbiorowa musi 
być dostępna po zadowalająco niskim koszcie);

•	 dostępność czasowa (środki komunikacyjne oraz po-
łączenia muszą odbywać się regularnie i najlepiej 
w jak najkrótszych interwałach czasu);

•	 dostępność informacyjna (jako że żyjemy w czasach 
tzw. społeczeństwa informacyjnego, informacje o kur-
sowaniu danego środka transportu muszą być nie tyl-
ko aktualne, ogólnodostępne, ale również czytelne).

Opis dostępności ma zastosowanie nie tylko do komuni-
kacji miejskiej, ale do całej komunikacji zbiorowej, jak rów-
nież do rowerów miejskich. To znaczy, że stacje rowerowe 
lokalizuje się blisko od siebie, w strategicznych częściach 
miasta. Za wypożyczenie roweru powinno płacić sie przy-
stępną (akceptowalną) kwotę. Użytkownik roweru miejskie-
go nie może odbyć podróży nielegalnie, w przeciwieństwie 
do komunikacji miejskiej. Oznacza to, że użytkownik roweru, 

2 Hasło dostępność, w: Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/do-
st%C4%99pno%C5%9B%C4%87.

3 T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako paradygmat kształtujący wielkość przewo
zów w publicznym transporcie pasażerskim, Logistyka 2/2012, s. 169.

4 P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 142. 
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uzupełniająca komunikacji miejskiej1

Streszczenie. Zwiększająca się liczba rejestrowanych pojazdów świadczy 
nie tylko o wzroście zamożności społeczeństwa, ale również o ich preferen-
cjach mobilności. W aglomeracjach miejskich, nie tylko dużych, jest pro-
blemem, jak przygotować obszar miejski do funkcjonowania tych środków 
transportu. Przy tak dużej, jak dziś, liczbie samochodów poruszających się 
po drogach problemem staje się nie tylko kongestia, czyli zatłoczenie na 
szlakach komunikacyjnych, ale również znalezienie miejsca do zaparkowa-
nia. Aby „rozładować” ruch w mieście, władze miast w różny sposób szukają 
sposobów na  taką organizację transportu, aby miasta nie były zatłoczone 
oraz by to rozwiązanie odpowiadało wszystkim użytkownikom. 
W artykule przedstawiono ewolucję środków transportu, jakimi się 
przemieszczano. Następnie omówiono dostępność do danych środków 
transportu, a także scharakteryzowano pojęcie dostępności i jej podział. 
Zaprezentowano prekursorów zajmujących się badaniem dostępności. 
Dokonano podziału rowerów. Omówiono zmiany w postrzeganiu roweru 
jako środka transportu. Przedstawiono istotę, zakres działania oraz zasięg 
funkcjonowania sieci rowerów miejskich. Zaprezentowano plan funkcjo-
nowania, zasięg oraz cennik szczecińskiego roweru miejskiego, jego rolę 
oraz funkcję uzupełniającą w komunikacji miejskiej. Zamieszczono rów-
nież zasady korzystania z roweru miejskiego.
Słowa kluczowe: rower, komunikacja miejska, transport

Rys. 9. Postulowany w koncepcji SKM przystanek kolejowy Police Osiedle
Źródło: autor wizualizacji: Maciej Sochanowski – Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski
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aby wypożyczyć pojazd, musi mieć doładowane konto. 
Pasażer komunikacji miejskiej może odbyć podróż bez bile-
tu. Przy rowerze miejskim dostępność czasowa nie występu-
je. Chyba że na danej stacji nie ma wolnego roweru i musimy 
na niego czekać. To jest ten jedyny przypadek. Natomiast 
dostępność informacyjna ogranicza się do danych o lokaliza-
cji stacji miejskiego roweru, cennika i instrukcji korzystania. 

Powrót roweru 
Rower to pojazd jedno- bądź wielośladowy napędzany siłą 
mięśni osoby, która nim się porusza. Dopuszcza się również 
zamontowanie do niego silnika elektrycznego, którego napię-
cie nie przewyższa 48 V. Istnieje następujący podział rowerów:

•	 górskie (MTB),
•	 BMX,
•	 szosowe,
•	 torowe,
•	 turystyczne,
•	 miejskie (damki, kozy, holendry),
•	 monocykl.

W latach 60.–80. XX wieku rower był obiektem pożą-
danym. Na ulicach nie brakowało rowerzystów. Królowała 
rodzima produkcja, mianowicie rowery firmy Romet. Nie 
brakowało również ze wschodniej Ukrainy, natomiast mało 
było rowerów zachodnich. Po wejściu w XXI wiek oraz 
wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w Polsce 
dostęp do samochodów, zarówno na rynku krajowym, jak 
i europejskim stał się ułatwiony. Ceny samochodów znaczą-
co się obniżyły. Obniżki cen spowodowały, że większość go-
spodarstw domowych mogły sobie pozwolić na zakup włas-
nego pojazdu. Tym czasem rowery zostały „w kątach”. 
Wręcz wyśmiewano się z rowerzystów. Mentalność – 
zwłaszcza polska – nie akceptowała rowerzystów głównie 
dlatego, że nie stać ich na samochód. W krajach takich jak: 
Dania czy Szwecja większość menadżerów średniego szcze-
bla w garniturach dojeżdża rowerami do pracy. A u nas? 
„Życzliwi” powiedzieliby, że firma tak słabo płaci, że pra-
cowników nie stać na samochód bądź paliwo.

Początki roweru miejskiego
W ostatnim czasie rower miejski stał się w Polsce dość 
popularny. Może to za sprawą ludzi, którzy twierdzą, że 
rower miejski jest rozwiązaniem problemów komunikacyj-
nych dużych miast. Za prekursora wypożyczalni rowerów 
miejskich uważa się Holandię. To właśnie w Amsterdamie 
w roku 1965 Luud Schimmelpennink wraz ze znajomymi 
zebrał kilkaset rowerów5. Aby rowery były widoczne poma-
lowali je na biało i porozstawiali w różnych częściach mia-
sta. Rowery te przeznaczone były do darmowego użytku. 
Można powiedzieć, że sukces roweru miejskiego nadszedł 
po ponad 40 latach, kiedy większość państw dostrzegła po-
tencjał tego funkcjonalnego środka transportu. I tak obec-
nie na świecie rower miejski funkcjonuje w 165 krajach. Od 
Berlina przez Waszyngton, Meksyk aż po Chiny. 

5 http://wrower.pl/miasto/rower–miejski–wypozyczalnia–rowerow,2183.html

W Polsce pierwszy rower miejski pojawił się w 2009 
roku w Krakowie. Początkowo użytkownicy mogli korzy-
stać ze 100 rowerów, które były rozmieszczone w 12 sta-
cjach. Aktualnie jest 17 stacji i 170 rowerów. Pomysł na 
rower miejski spodobał się włodarzom innych miast, i tak 
w połowie 2014 roku sieć miejskiego roweru można spo-
tkać w następujących miastach6:

•	 Wrocław,
•	 Warszawa,
•	 Poznań,
•	 Opole,
•	 Sopot, 
•	 Białystok,
•	 Rzeszów,
•	 Toruń.

Sieć ta cały czas się powiększa. W najbliższym czasie 
sieci będą uruchomione w: Bydgoszczy, Lublinie, Trój-
mieście, Łodzi, Bielsku-Białej. Istotą roweru miejskiego jest 
rozmieszczenie określonej liczby (w zależności od potrzeb 
miasta) stacji rowerowych, które pełnią funkcję automa-
tycznych parkingów rowerowych. To właśnie na tych sta-
cjach można wypożyczyć, a później oddać, rower. Rower 
możemy wypożyczyć i oddać na dowolnej stacji. Nad bez-
pieczeństwem wypożyczenia oraz rozliczenia czasu jazdy 
czuwa specjalny system komputerowy. 

Patrząc na liczbę polskich miast, które przyłączyły do 
projektu roweru miejskiego, można powiedzieć, że Polska 
staje się „prorowerowa”. Warto również podkreślić, że 
w 2013 roku „USA Today” (amerykański dziennik) uznał 
Veturillo, czyli system, który obsługuje warszawski rower 
miejski, za najlepszy miejski system rowerowy na świecie7. 
Warto również wspomnieć, że 15 maja 2013 roku Veturillo 
odnotowało rekord wypożyczeń rowerów w ciągu jednego 
dnia. Tego dnia odnotowano 14 679 wypożyczeń. Jak do 
tej pory tego rekordu nie pobito. 

Założeniem systemu rowerów miejskich jest poprawa 
mobilności w miastach. Głównymi zaletami tego systemu 

6 Tamże.
7 http://www.transport–publiczny.pl/wiadomosci/rower–miejski–w–polskich–mia-

stach–jak–dziala–1730.html

Rys. 1. Mapa sieci roweru miejskiego na świecie
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Bike–sharing World Map.
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jest: eliminacja oczekiwania na komunikację zbiorową na 
przystanku, brak przesiadek oraz wygodniejsze przemiesz-
czanie w porównaniu do podróży komunikacją miejską 
w godzinach szczytu. 

Szczeciński rower miejski
Realizacją projektu szczecińskiego roweru miejskiego zaj-
muje się gminna spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne 
Sp. z o. o. (NiOL). Spółka ta została wybrana do prowadze-
nia sieci wypożyczalni miejskiego roweru, ponieważ posiada 
doświadczenie w obsłudze płatności elektronicznych z wy-
korzystaniem elektronicznych nośników danych. Chodzi 
tu głównie o kartę strefową Strefy Płatnego Parkowania8. 
W ramach projektu szczeciński rower miejski powstaną 33 
stacje rowerowe wraz z 505 stojakami na rowery, z których 
będzie można wypożyczyć 338 rowerów. Stacje będą czyn-
ne przez 9 miesięcy w roku. Pierwsze stacje mają się poja-
wić już w sierpniu bieżącego roku. Opłaty za wypożyczenie 
roweru przedstawiono w tabeli 1.

Stacje rowerowe najczęściej zlokalizowane są w pobliżu9:
•	 dworców miejskich,
•	 głównych przystanków komunikacji miejskiej,
•	 głównych obiektów miasta,
•	 centralnych miejsc o dużym nasileniu ruchu,
•	 ośrodków akademickich,
•	 obiektów użyteczności publicznej (np. galerie, kina, 

restauracje).

Lokalizację stacji szczecińskiego roweru miejskiego 
przedstawia rysunek 2.

Stacje rozmieszczono głównie w centrum. W tabeli 2 
przedstawiono lokalizacje stacji rowerowych.

Wybudowanie kolejnej stacji byłoby wskazane np. przy 
nowo wybudowanej arkonce – hali na osiedlu Szafera. 
Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu w Szczecinie przybę-
dzie więcej stacji z miejskimi rowerami.

Jak skorzystać z roweru miejskiego?
Aby móc skorzystać ze szczecińskiego roweru miejskiego, 
należy zarejestrować się (bezpłatnie) na stronie www.bikes-
-srm.pl i wpłacić zaliczkę w kwocie 10 złotych. Pieniądze 
te będą do wykorzystania podczas korzystania z roweru. Po 
zarejestrowaniu się otrzymamy login oraz 4 cyfrowy PIN. 
Chcąc skorzystać z miejskiego roweru, wybieramy stację, 
z której chcemy wypożyczyć rower, a następnie wpisujemy 
login i hasło, liczbę rowerów i numer roweru, który wybra-
liśmy. Chcąc zwrócić rower, na stacji docelowej wstawiamy 
pojazd do stojaka, w którym elektrozawór automatycznie 
zabezpieczy rower.

Znaczenie i funkcja roweru miejskiego w komunikacji miejskiej
Rower odgrywa znaczącą rolę w przestrzeni miejskiej. Przede 
wszystkim pomaga rozładować ruch zarówno na jezdni (ro-
wer zajmuje mniej miejsca niż samochód), jak i w środkach 

8 www.niol.szczecin.pl
9 http://www.niol.szczecin.pl/file/20131220_prezentacja.pdf

Cennik opłat za wypożyczenie roweru miejskiego w Szczecinie
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty (brutto)

Minimalne saldo wynajmu 10 zł
0 – 20 minut Bezpłatnie

21 – 60 minut 1 zł
61 – 120 minut 3 zł
121 – 180 minut 5 zł

Za czwartą godziną i każdą następną 7 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.niol.szczecin.pl

Tabela 1

Tabela 2
Lokalizacje stacji roweru miejskiego w Szczecinie

Lp. Lokalizacja
1. Plac Grunwaldzki
2. Jagiellońska (Deptak Bogusława)
3. Plac Szarych Szeregów
4. Urząd Miasta
5. Floating Arena
6. Plac Rodła
7. ZUS
8. Basen AM
9. Plac Orła Białego

10. Brama Portowa 
11. Książnica Pomorska
12. Muzeum Zamku Książąt Pomorskich
13. Muzeum Zamku Książąt Pomorskich
14. Muzeum Narodowe
15. Wyszyńskiego
16. Dworzec Główny PKP (Górny)
17. Dworzec Główny PKP (Dolny)
18. Filharmonia
19. Biblioteka Główna PS
20. Plac Kościuszki
21. Cepelia
22. Jagiellońska / Bohaterów Warszawy
23. Mickiewicza (Sejmik)
24. WMF US
25. Jasne Błonia
26. Rondo Giedroycia 
27. Plac Dziecka
28. Krzywoustego
29. Kordeckiego
30. Narutowicza – Kaszubska
31. Sowińskiego
32. Kampus US
33. Plac Zgody

Źródło: opracowanie na podstawie http://www.niol.szczecin.pl/file/20131220_prezentacja.pdf.

Rys. 2. Lokalizacja stacji szczecińskiego roweru miejskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.niol.szczecin.pl/file/20131220_prezentacja.pdf.
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transportu komunikacji miejskiej. Poprzez zlokalizowanie 
stacji przy „głównych” przystankach autobusowych może 
wypełniać funkcję dowozowo-odwozową. Aby uzupełnić tę 
funkcję, można wyposażyć środki komunikacji miejskiej przy-
czepki przystosowane do przewozu rowerów. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu pasażer będzie mógł np. ze stacji zlokalizowa-
nej w pobliżu swojego domu wypożyczyć rower i dojechać 
do przystanku, następnie „załadować” rower na przyczepkę, 
przejechać dłuższy odcinek komunikacją miejską, następnie 
wysiąść i rowerem dojechać do miejsca docelowego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu można w znacznym stopniu zastąpić 
samochód, gdyż transport również odbywałby się od drzwi 
do drzwi. Wykorzystanie roweru do transportu w przestrzeni 
miejskiej jest również ważne z powodów ekologii, gdyż rower 
nie emituje szkodliwego CO2

. Polityka Unii Europejskiej za-
warta w Białej Księdze nakazuje do 2030 roku „zmniejszenie 
o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim oraz eliminację ich z miast do 2050 
roku”10 i „osiągnięcie zasadniczo wolnej emisji CO

2
 logistyki 

w dużych ośrodkach miejskich do 2030 roku”11.
Rower pozytywnie usprawnia logistkę i transport 

w mieście. Miejmy nadzieję, że sieci rowerów miejskich bę-
dzie przybywać w miastach i będą się rozwijać z sukcesem. 
Dzięki nim w miastach nie będzie kongestii, powietrze bę-
dzie czystsze, a ludzie – zdrowsi.

Popularność rowerów miejskich
Od premiery 21 sierpnia do końca września w systemie za-
rejestrowało się 11 724 osób, a licznik wypożyczeń wybił 
okrągłe 100 tys. We wrześniu z miejskiej wypożyczalni ro-
werzyści skorzystali 77 529 razy – średnio 2609 dziennie. Co 
ciekawe, rowery wypożyczane są także w nocy. Między pół-
nocą a siódmą rano odnotowuje się w weekendy od 140 do 
18 wypożyczeń. Generalnie użytkownicy rowerów miejskich 
chętniej wypożyczają rowery w dni powszednie niż w week-
endy, co oznacza, że rower miejski jest wykorzystywany 
zgodnie z przeznaczeniem – bardziej jako środek komuni-
kacji miejskiej niż rekreacyjnie. Rower miejski jest znacznie 
popularniejszy w szczycie popołudniowym niż porannym 
– między 7 a 9 jest średnio 285 wypożyczeń, a między 15 
a 17 aż 551. Duży ruch (około 200 wypożyczeń na godzinę) 
trwa od szczytu popołudniowego aż do godziny 20. Rekord 
– 3706 wypożyczeń – padł 4 września. Najpopularniejsze 
stacje to: Jasne Błonia, Urząd Miasta Szczecin, pl. Zgody, pl. 
Żołnierza Polskiego, pl. Grunwaldzki. 85 proc. podróży ro-
werem miejskim mieści się w limicie 20 bezpłatnych minut. 

Turystyka rowerowa
Rower miejski to także idealny środek komunikacji dla tu-
rystów. Wybierając się do obcego miasta, przeglądamy i pla-
nujemy, co w danym mieście warto zobaczyć. Zazwyczaj 
atrakcyjne do zobaczenia miejsca są bardziej lub mniej od-
dalone od siebie. Zatem planując wycieczkę w wolne dni, 
myślimy o wypoczynku i rekreacji. Rower może łączyć 

10  Komisja Europejska, Biała Księga, Bruksela 28.03.2011, s.9.
11  Tamże.

rekreację ze zwiedzaniem tzn. realizację celu poznawcze-
go, czyli celu, w jakim przyjechaliśmy do danego miasta. 
Wybierając rower jako środek transportu w danym mieście, 
nie musimy się martwić o znalezienie wolnego miejsca do 
parkowania, z czym ostatnio jest coraz trudniej. Korzyść 
z wyboru roweru jako środka komunikacji w mieście od-
nosi zarówno użytkownik (w tym przypadku turysta), jak 
i miasto i jego społeczność. Załóżmy, że przyjeżdżamy jako 
turyści do Szczecina samochodem. Zostawiamy auto przy 
alei Wyzwolenia na bezpłatnym parkingu. Wypożyczamy 
rower ze stacji zlokalizowanej na placu Rodła i wyrusza-
my na zwiedzanie według wcześniej zaplanowanej trasy. 
Załóżmy, że jedziemy zwiedzać odpowiednio w kolejno-
ści: Jasne Błonia, Urząd Miejski, Stare Miasto, Zamek, 
Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Urząd Wojewódzki, 
Muzeum Narodowe, Muzeum Techniki i Komunikacji oraz 
Książnicę Pomorską. Po całym dniu zwiedzania udajemy 
się na posiłek, np. degustację kuchni regionalnej. Czas na 
porównanie czy podróż rowerem się opłaciła (tabela 3). 

Porównanie cen korzystania z roweru i samochodu
SAMOCHÓD ROWER

Paliwo (dystans około 50 km)
(w przypadku wypożyczenia roweru) 8*0,5*5,3=21,20zł Maksymalnie 7 zł

Parking (zakładając że zaparkujemy 
w strefie A, a samochód będzie 
stał 5 h)

15,20 zł 0 zł

SUMA 36,40 zł 7zł

Tabela 3

Źródło: Opracowanie własne. Dane zawierają ceny uśrednione.

Z tabeli 3 wynika, że rower jest tańszy od samochodu 
ponad pięciokrotnie. A co dzięki wyborze roweru jako środ-
ka komunikacji turysty zyska lokalna społeczność i miasto? 
Przede wszystkim nie będziemy przyczyniać się do zatło-
czenia na drogach oraz nie będziemy emitować spalin. Jak 
widać korzyści są duże.

Jedyną niedogodnością przy korzystaniu z systemów rowe-
rowych jest brak jednolitego systemu. Oznacza to, że aby sko-
rzystać z roweru miejskiego, należy się zarejestrować osobno 
w każdym mieście. W przyszłości należałoby połączyć bazę 
w taki sposób, aby w jednym systemie można było wybrać 
termin i miasto, do jakiego się wybieramy, oraz by można było 
wypożyczyć rower, korzystając z jednego loginu i hasła.

Literatura
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Wprowadzenie
System logistyczny miasta jest systemem złożonym, skła-
dającym się ze zbioru elementów wzajemnie ze sobą po-
wiązanych. Odpowiednia konfiguracja elementów systemu 
pozwala kształtować jego parametry w taki sposób, aby 
mógł on prawidłowo funkcjonować, zaspokajając potrze-
by użytkowników. Istotną rolę w systemie logistycznym 
miasta odgrywa infrastruktura transportowa, gdyż warun-
kuje ona procesy przemieszczania. Należy zaznaczyć, że 
systemy logistyczne są różnie klasyfikowane ze względu 
na funkcje, jakie pełnią, natomiast na potrzeby tego arty-
kułu system logistyczny miasta będzie rozpatrywany jako: 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.

zorganizowany w przestrzeni i czasie przebieg strumieni 
materii (ładunków), ludzi i informacji. Ponieważ analiza 
wszystkich składników systemu logistycznego miasta jest 
zadaniem bardzo złożonym, przeanalizowane zostaną tyl-
ko wybrane elementy systemu logistycznego Szczecina, 
w tym: infrastruktura transportowa z podziałem na gałę-
zie, infrastruktura magazynowa oraz podsystem komuni-
kacji miejskiej.

Istota i znaczenie systemu logistycznego miasta 
System logistyczny stanowią celowo zorganizowane i zin-
tegrowane w obrębie danego układu gospodarczego prze-
pływy materiałów i produktów oraz odpowiadających im 
informacji, umożliwiające optymalizację zarządzania łań-
cuchem dostaw2. Przepływy w ramach systemu powinny 
przebiegać bez zakłóceń i aby to było możliwe, niezbęd-
na jest odpowiednia infrastruktura techniczna, w tym 
głównie transportowa. Takie ujęcie podkreśla, iż systemy 
logistyczne stanowią zbiór środków technicznych i orga-
nizacyjnych oraz potencjału ludzkiego, który jest zdolny 
planować i realizować procesy przepływu towarów i osób 
w danym układzie3. Z kolei system logistyczny miasta de-
finiowany jest jako całość wszystkich zidentyfikowanych 
i wyodrębnionych procesów logistycznych, występują-
cych w miejskim systemie, a także w jego podsystemach. 
Celem tych procesów jest racjonalne wykonanie określo-
nych funkcji i zadań, które umożliwią uzyskanie oczeki-
wanej efektywności i sprawności, prowadząc jednocześnie 
do rozwoju miasta. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
w każdym mieście istotną rolę odgrywają procesy związa-
ne z obsługą logistyczną podmiotów gospodarczych, czyli 
procesy transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, magazyno-
wania itp. System logistyczny miasta można najogólniej 
podzielić na system produkcyjny i nieprodukcyjny. System 
produkcyjny obejmuje podsystemy przemysłu, budownic-
twa, wytwórstwa, rolnictwa i handlu, a w skład podsyste-
mu nieprodukcyjnego wchodzą: gospodarka komunalna, 
mieszkaniowa, nauka i oświata, kultura i sztuka, ochrona 
zdrowia i kultura fizyczna, administracja państwowa itp. 
System logistyczny miasta tworzą wszystkie jego podsys-
temy, które są w stosunku do siebie ekwifinalne. Ponadto 

2 Abt S., Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań 2000; zob. też: 
System logistyczny Polski. Uwarunkowania technicznotechnologiczne komodalności trans
portu (red.) Jacyna M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2012. 

3 Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2008.
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Streszczenie. Obserwując funkcjonowanie współczesnych miast, moż-
na zauważyć, bardzo wyraźnie zarysowujący się w ich przestrzeni sys-
tem logistyczny. Wpływa on na organizację i funkcjonowanie miasta 
i kształtowanie zasad i granic oddziaływania poszczególnych użytkow-
ników przestrzeni miejskiej. Jest postrzegany jako wyznacznik rozwoju.
System logistyczny miasta stanowią celowo zorganizowane i zintegro-
wane w obrębie danego układu przestrzenno-gospodarczego przepły-
wy dóbr materialnych, osób i informacji. Dlatego też istotą sprawnego 
systemu logistycznego jest umożliwienie zoptymalizowania procesów 
przepływu strumieni produktów w mieście oraz zapewnienie odpowied-
niego poziomu mobilności mieszkańców. Warunkiem osiągnięcia wyso-
kich wskaźników sprawności systemu logistycznego jest odpowiednia 
infrastruktura transportowa i efektywne zarządzanie procesami prze-
mieszczania. Niniejszy artykuł przedstawia strukturę i podstawowe ele-
menty składowe systemu logistycznego tego miasta. Przyczyną podję-
cia tej problematyki była próba określenia najistotniejszych problemów 
z zakresu logistyki miejskiej Szczecina. Szczególną uwagę zwrócono na 
te elementy systemu logistycznego, które warunkują równowagę po-
między popytem a podażą na usługi logistyczne, w tym głównie trans-
portowo-magazynowe. Głównym założeniem było wykonanie charak-
terystyki wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina oraz 
analiza ich dostosowania do aktualnych potrzeb gospodarki miasta 
i mieszkańców. W artykule przybliżono infrastrukturę transportową 
Szczecina, z podziałem na poszczególne gałęzie transportu oraz podsys-
tem komunikacji miejskiej. Przeanalizowano także niektóre z istotnych 
dla obsługi potoków ładunkowych elementy infrastruktury punktowej, 
jakimi są punkty przeładunku i magazynowania. Z artykułu wynika, 
że Szczecin nadal boryka się z problemami w zakresie niedostatecznie 
rozwiniętej infrastruktury logistycznej. Jednakże obserwowane są po-
zytywne zmiany, widoczne głównie w aktualnie realizowanych inwe-
stycjach w podsystemie komunikacji miejskiej i zakończonych inwesty-
cjach w infrastrukturę transportowo-magazynową.
Słowa kluczowe: system logistyczny miasta, infrastruktura transporto-
wa, komunikacja miejska, infrastruktura magazynowa
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system logistyczny miasta jest silnie uzależniony od czyn-
ników, które są wynikiem zróżnicowanych potrzeb użyt-
kowników. Do najważniejszych należą4:
•	 mobilność,
•	 wytwarzanie/produkcja,
•	 nauka i rozwój,
•	 nabywanie dóbr,
•	 rekreacja itp. 

W ramach systemu logistycznego miasta wyodrębnia 
się następujące podsystemy5:
•	 transportu dóbr materialnych i przesyłu mediów,
•	 transportu i składowania odpadów komunalnych,
•	 komunikacji zbiorowej i indywidualnej,
•	 magazynowania dóbr materialnych.

Infrastruktura logistyczna jest bardzo istotnym elemen-
tem miasta, warunkującym jego funkcjonowanie, która 
stanowi bazę materialną wytwarzania dóbr i świadczenia 
usług zaspokajających różnego rodzaju potrzeby użytkow-
ników miasta.W skład infrastruktury logistycznej miasta 
wchodzą takie elementy jak6:
•	 infrastruktura transportowa miasta:

– drogi poszczególnych gałęzi transportu,
– węzły i punkty transportowe;

•	 infrastruktura procesów składowania:
– składy i magazyny, centra dystrybucyjne i logistyczne, 
– techniczne wyposażenie składów i magazynów, cen-

trów dystrybucyjnych i logistycznych,
– infrastruktura telekomunikacyjna i przesyłania da-

nych w mieście.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, chcąc zapew-
nić sprawne funkcjonowanie miasta, niezbędnym jest od-
powiednie zaplanowanie przebiegu procesów logistycz-
nych, związanych z przemieszczaniem dóbr materialnych 
i osób. Ważną rolę w prawidłowej realizacji tych procesów 
pełni system transportowy. Infrastruktura transportowa 
stanowi podstawowy element systemu logistycznego mia-
sta, gdyż jest warunkiem realizacji przewozu osób i ładun-
ków w mieście. W skład infrastruktury transportowej 
wchodzą: elementy infrastruktury liniowej poszczególnych 
gałęzi transportu oraz węzły i punkty transportowe. 
Infrastruktura liniowa to: ulice, obwodnice, odcinki dróg 
o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, miejska 
trakcja tramwajowa, trolejbusowa, kolejowa (kolej miej-
ska), metro, odcinki dróg kolejowych o znaczeniu regional-
nym i międzynarodowym, drogi wodne śródlądowe i mor-
skie, szczególnie szlaki przepraw promowych, fragmenty 
dróg lotniczych. Natomiast do węzłów i punktów trans-
portowych w mieście zalicza się: skrzyżowania ulic, węzły 

4 Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
5 Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
6 Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomii w Katowicach, Katowice 2009.

drogowe i autostradowe, przystanki komunikacji miejskiej, 
zajezdnie, dworce i stacje kolejowe (w tym rozrządowe), 
porty lotnicze, porty morskie, terminale kontenerowe, ter-
minale promowe, centra logistyczne i parki magazynowe 
oraz miejsca postojowe i parkingowe.

Infrastruktura transportowa systemu logistycznego 
Szczecina
Szczecin jest położony w północno-zachodniej części 
Polski i jest stolicą województwa zachodniopomorskiego. 
Miasto ma powierzchnię około 301 km2 i ponad 40 tysię-
cy mieszkańców (osoby posiadające meldunek), a gęstość 
zaludnienia wynosi 1361 osób na km2 7. Szczecin jest mia-
stem o nietypowym położeniu geograficznym, gdyż jest 
podzielone naturalną granicą jaką jest rzeka Odra, a wła-
ściwie jej wschodnie ramię Regalica. Położenie to stawia 
specyficzne wyzwania w zakresie organizacji i realizacji 
transportu ładunków i osób w obrębie miasta. Jednym 
z tych wyzwań jest zapewnienie sprawnego i szybkiego 
skomunikowania dwóch części miasta tzw. prawo- i lewo-
brzeża.Ponieważ większość obiektów i instytucji admini-
stracyjno-kulturowych, będących miejscami pracy, nauki 
czy rozrywki jest zlokalizowana w lewej części miasta, 
mieszkańcy prawobrzeża zmuszeni są do przemieszczania 
się w kierunku lewobrzeża. Podobną lokalizację (tzn. na 
lewobrzeżu) ma również sfera handlowa. Należy jednak 
zaznaczyć, że na prawobrzeżu w ostatnich latach syste-
matycznie powstają obiekty handlowe i wiele firm ma 
tam swoje siedziby. Spowodowane to jest dynamicznym 
rozwojem osiedli mieszkaniowych oraz działalnością wielu 
firm logistycznych. Powyższe uwarunkowania powodują 
konieczność zapewnienia odpowiednich powiązań komu-
nikacyjnych.

Biorąc pod uwagę system transportowy miasta Szczecin, 
można wymienić w nim następujące elementy:
•	 infrastrukturę transportu drogowego,
•	 infrastrukturę transportu kolejowego,
•	 infrastrukturę transportu wodnego: morskiego i śródlą-

dowego,
•	 infrastrukturę transportu lotniczego,
•	 podsystem komunikacji miejskiej.

Infrastruktura transportu drogowego
Istotnym elementem systemu logistycznego Szczecina po-
dobnie jak i innych miast jest transport drogowy, który jest 
wykorzystywany przy obsłudze ruchu pasażerskiego i to-
warowego. Układ dróg kołowych Szczecina jest powiązany 
z układem drogowym kraju poprzez drogi krajowe, które 
przebiegają przez centralny obszar miasta. Ze względu na 
ich funkcję w sieci drogowej, drogi usystematyzowane są 
w następujących kategoriach: wojewódzkie, krajowe, po-
wiatowe, gminne. W tabeli 1 przedstawiono długość i po-
wierzchnię ulic w Szczecinie z podziałem na kategorie.

7 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 roku, Wydawnictwo GUS, 
Warszawa 2013.
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Na układ drogowy Szczecina składają się następujące 
drogi krajowe: autostrada A6 (E28), droga ekspresowa S3 
(E65), droga krajowa nr 3 (E65), droga krajowa nr 3 (E65), 
droga krajowa nr 10, droga krajowa nr 13, droga krajowa nr 
31 oraz droga wojewódzka nr 115. Ich szczegółowy przebieg 
zestawiono w tabeli 2. 

Infrastruktura transportu kolejowego
Istotnym elementem systemu transportowego miasta jest 
także transport kolejowy, realizujący przewozy osób i ła-
dunków. W szczecińskim węźle kolejowym zbiegają się 
linie kolejowe normalnotorowe, obsługujące ruch towaro-
wy i pasażerski. W Szczecinie aktualnie eksploatowanych 
jest 21 linii kolejowych, o łącznej długości 117,70 kilo-
metra, w tym: 55,83 kilometra stanowią odcinki towaro-
we, a 61,87 odcinki towarowo-pasażerskie9. Najdłuższy, 
znajdujący się na terenie miasta odcinek linii kolejowej, to 
mierzący ponad 22 kilometry odcinek linii nr 351 Poznań 
Główny – Szczecin Główny. W Szczecinie kolej obsłu-
guje ruch międzynarodowy, dalekobieżny oraz regional-
ny. W ruchu krajowym dalekobieżnym ze szczecińskiego 
węzła kolejowego są realizowane połączenia z najważniej-
szymi polskimi ośrodkami miejskimi. Ze stacji Szczecin 
Główny pociągi odjeżdżają w następujących bezpośred-
nich relacjach: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, 
Koszalin, Słupsk,Gdynia Główna, Gryfino, Port Lotniczy 
Szczecin Goleniów, Chojna, Rzepin, Kostrzyn, Zielona 
Góra, Poznań, Wrocław Główny, Stargard Szczeciński, 
Choszczno, Szczecinek, Krzyż, Poznań Główny, Piła 
Główna, Katowice, Olsztyn Główny, Białystok, Przemyśl 
Główny, Warszawa Wschodnia, Lublin, BielskoBiała 
Główna, Kraków (Główny, Płaszów), Zakopane. Nato-
miast komunikacja międzynarodowa to przede wszyst-
kim ruch graniczny Polska – Niemcy. Należy zaznaczyć, 
że szczeciński węzeł kolejowy tworzą linie magistralne 
w kierunkach Szczecin–Stargard Szczeciński–Poznań, 
Szczecin–Stargard Szczeciński–Koszalin–Słupsk–Gdańsk 
i Szczecin–Wrocław oraz linia pierwszorzędna Szczecin 
Dąbie–Świnoujście. Linie te obsługują głównie daleko-
bieżny ruch pasażerski. 

Ponadto powiązania kolejowe Szczecina jako stolicy 
województwa zachodniopomorskiego są determinowane 
nadmorskim i przygranicznym położeniem regionu. Część 
z nich ma znaczenie międzynarodowe, dlatego też prze-
bieg niektórych szlaków kolejowych zaliczany jest do 
głównych międzynarodowych linii kolejowych. Natomiast 
układ wewnętrznych powiązań kolejowych umożliwia do-
bre połączenia kolejowe z pozostałą częścią kraju. Wśród 
nich są m.in.: połączenia przez Kostrzyn z południową 
częścią Polski, przez Krzyż–Poznań z południową, cen-
tralną i wschodnią częścią kraju, przez Koszalin, Słupsk 
i Gdańsk z północno-wschodnią częścią Polski. Połączenie 
przez Szczecinek–Chojnice umożliwia połączenie regionu 
z północną częścią kraju, a przez Kalisz Pomorski i Piłę ze 
wschodnią, natomiast przez Szczecinek i Piłę ze środkową 
częścią Polski10.

9 Raport o stanie miasta Szczecin 2014, Opracowanie Urzędu Miasta Szczecin: 
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Raport_o_stanie_Miasta_2014.pdf 
– (18.08.2014).

10 Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2015. 
Opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
Szczecin 2008.

Długość dróg i powierzchnia ulic w Szczecinie na koniec 2013 roku
Kategoria dróg Długość [km] Powierzchnia [tys. m2]
wojewódzkie 12,2 241

krajowe 45,7 704
powiatowe 246,2 1889,2

gminne 480,3 2103,8
Ogółem 784,4 4938

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Tabela 1

Tabela 2
Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich w Szczecinie

Rodzaj drogi Przebieg
Drogi krajowe

Autostrada A6 (E28) Jest przedłużeniem autostrady A11 z Berlina do Kołbaskowa 
(na polskim odcinku: Kołbaskowo – Szczecin) i następnie 
przechodzi w drogę krajową nr 6: Goleniów – Koszalin – 
Gdańsk. Położona jest na południu Szczecina i stanowi jego 
trasę obwodową, wykorzystywaną w celach tranzytowych.

Droga ekspresowa S3 (E65) Znajduje się w granicach miasta, rozpoczyna się na odcinku 
od A6 w rejonie Klucza i prowadzi w kierunku Gorzowa 
Wielkopolskiego.

Droga krajowa nr 3 (E65) Jest to droga przebiegającą od Świnoujścia przez Szczecin do 
Jakuszyc; przecina się z autostradą A6 w rejonie Kijewa.

Droga krajowa nr 10 Przebiega przez Szczecin – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk. 
Zaczyna się od przejścia granicznego w Lubieszynie 
i biegnie przez ulice: Ku Słońcu, al. Piastów, Narutowicza, 
Kopernika, Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańska, Eskadrowa, 
Hangarowa, A. Struga, Zwierzyniecka, Szosa Stargardzka, 
a następnie do granic miasta w kierunku Stargardu 
Szczecińskiego.

Droga krajowa nr 13 Droga ta przebiega od przejścia granicznego Rosówek, 
a następnie Przecław i przez ulice: Cukrowa, Autostrada 
Poznańska, Południowa, MieszkaI, al. Piastów do skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 10.

Droga krajowa nr 31 Przebiega przez ulice: Autostrada Poznańska, Granitowa, 
Metalowa, Przodowników Pracy, aż do granic miasta.

Drogi wojewódzkie
Droga wojewódzka nr 115 Biegnie od Dobieszczyna przez ulice: Zegadłowicza, Wojska 

Polskiego, Piłsudskiego, Matejki, Trasę Zamkową, do połącze-
nia z drogą krajową nr 10.

Źródło: Raport o stanie miasta 2014:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11808.asp - 
(dostęp z 18.08.2014).

Przedstawiając układ dróg w Szczecinie, należy zazna-
czyć, że droga krajowa A6 i droga (E28) oraz nr 3 (E65) 
mają jednocześnie charakter dróg międzynarodowych. 
Zaprezentowany układ wskazuje, że przez miasto przebie-
gają drogi kierujące ruch na: Berlin, Świnoujście, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Toruń, Gorzów Wielkopolski itd.8 Sytuacja ta 
nie pozwala na wyeliminowanie ruchu tranzytowego. 
Ponadto Szczecin nie posiada zachodniej obwodnicy, co 
również powoduje wzrost natężenia ruchu i nasilanie się 
problemów związanych z kongestią transportową.

8 Pietrzak O., Logistyka miejska jako narzędzie optymalizujące obsługę ruchu pasażerskiego 
na przykładzie aglomeracji szczecińskiej, w: Zintegrowany transport publiczny w obsłu
dze miast i regionów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 
– PIB, Radom 2009.
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Główne linie kolejowe obejmują następujące relacje11:
•	 Linia E–59 (AGC) w relacji Świnoujście – Poznań z od-

gałęzieniem na Szczecin Główny, 
•	 Linia CE–59 (AGTC) w relacji Świnoujście – Wrocław 

z odgałęzieniem w kierunku Szczecina,
•	 Linia 202 Gdańsk Główny– Stargard Szczeciński, 
•	 Linia 402 Koszalin – Goleniów,
•	 Linia 403 Piła –Szczecin Główny,
•	 Linia 404 Szczecinek – Kołobrzeg,
•	 Linia 409 Szczecin Gumieńce – Granica Państwa (w kie-

runku Berlina), 
•	 Linia 408 Szczecin Gumieńce – Granica Państwa/

Grambow.

Najważniejszą stacją obsługi ruchu pasażerskiego jest 
Szczecin Główny, a w przewozie ładunków znaczącą rolę 
odgrywa portowa stacja kolejowa Szczecin Port Centralny, 
która obsługuje przewozy tranzytowe towarów dowiezio-
nych drogą morską.

Infrastruktura transportu wodnego
Istotną rolę w obsłudze potoków ładunkowych odgrywa 
także żegluga morska i śródlądowa, co wynika z faktu, że 
w Szczecinie funkcjonuje port morski. Port ten, wraz z por-
tem w Świnoujściu, jest usytuowany na najkrótszej drodze 
łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą. 
Ponadto porty te są najbliższymi portami morskimi dla 
zachodniej i południowo-zachodniej Polski, skupiającymi 
takie obszary przemysłowe kraju, jak: Górny Śląsk, rejon 
Wrocławia i Poznania. 

Port w Szczecinie usytuowany jest 65 kilometrów w głębi 
lądu. Łączna długość nabrzeży w porcie wynosi 18 125 me-
trów. Natomiast 1374 metry nabrzeży ma głębokość powy-
żej 10 metrów. Do portu mogą zawijać statki o maksymal-
nym zanurzeniu 9,15 metra przy długości 160 metrów.
Główną grupę ładunków w porcie szczecińskim stanowią 
ładunki masowe: minerały, węgiel oraz zboże. Do Szczecina 
zawijają również pełnomorskie statki pasażerskie w ramach 
odbywanych rejsów wycieczkowych po Bałtyku. Warto do-
dać, że port odgrywa bardzo ważną rolę w systemie logi-
stycznym Szczecina, jak i całego regionu, gdyż jest dogodnie 
skomunikowany autostradą z Berlinem i dalej z zachodnią 
Europą. Dzięki temu jest punktem obsługi ładunków trans-
portowanych z północy na południe Europy. Ponadto port 
jest skomunikowany m.in. z drogą krajową E65, magistralą 
kolejową E59 i EC 59, a także systemem wodnym rzeki 
Odry. Poprzez Odrę oraz kanał Odra–Hawela realizowane są 
bezpośrednie połączenia śródlądowe z Berlinem, a dalej z ca-
łym europejskim systemem żeglugi śródlądowej. Tym szla-
kiem dopłynąć można do Hamburga, Bremen, Bremerhaven, 
Rotterdamu, Antwerpii. W istocie duża część ładunków że-
glugi śródlądowej obsługiwanych w porcie Szczecin korzysta 
z tego szlaku wodnego. 

11 Kaczmarek T., Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne 
na szlakach do polskoniemieckiej granicy. Raport Pełnomocnika Zarządu do spraw 
współpracy międzynarodowej PKP PLK S.A., Poznań 2011.

Infrastruktura transportu lotniczego
Podsystem komunikacji lotniczej obejmuje dwa lotniska: 
Port Lotniczy Szczecin–Goleniów, oraz lotnisko sportowo-
-sanitarne Szczecin Dąbie. Jednakże podstawowe znaczenie 
ma tylko Port Lotniczy Szczecin–Goleniów. Jest to obiekt 
obsługujący ruch pasażerski i towarowy w układzie regional-
nym i międzynarodowym. Posiada statut Lotniska Użytku 
Publicznego i jest głównym portem lotniczym obsługują-
cym Szczecin i region Pomorza Zachodniego. Lotnisko po-
łożone jest około 45 kilometrów od centrum Szczecina oraz 
5 kilometrów od Goleniowa, miasta powiatowego leżącego 
na skrzyżowaniu tranzytowych dróg krajowych nr 3 i 6. 
Lotnisko to posiada pas startowy o wysokich parametrach 
technicznych oraz jest wyposażone w obiekty kubaturowe 
i techniczne niezbędne do prowadzenia odpraw pasażerskich 
oraz zachowania bezpieczeństwa lotów. Dostępność trans-
portową do Portu Lotniczego Szczecin–Goleniów zapewnia-
ją połączenia drogowe i bezpośrednie połączenie kolejowe12.

Należy zaznaczyć, że Port Lotniczy Szczecin–Goleniów jest 
jednym z 8 lotnisk w Polsce, które należą do Trans europejskiej 
Sieci Transportowej (TEN-T). Do tej sieci należą również porty 
lotnicze: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, 
Rzeszów i Wrocław. Istotnym jest również to, że Port Lotniczy 
Szczecin–Goleniów zlokalizowany jest na skrzyżowaniu in-
nych ważnych korytarzy lotniczych, tj.:

•	 B-45 – prowadzącego z Europy Południowo-Wschod-
niej w kierunku Rønne i dalej do Skandynawii i Wiel-
kiej Brytanii, a następnie w kierunku atlantyckiej 
trasy transkontynentalnej;

•	 W-71/B-56 – prowadzącego z kierunku środkowych 
i północnych Niemiec (via Berlin) w kierunku Gdań-
ska, Rygi i dalej do Finlandii.

Z lotniska w Goleniowie realizowane są regularne bezpo-
średnie loty krajowe na linii Szczecin – Warszawa – Szczecin 
oraz regularne bezpośrednie loty zagraniczne – do Wielkiej 
Brytanii i Irlandii oraz Skandynawii. Dodatkowo wykonywa-
ne są nieregularne loty turystyczne (czarterowe) do Egiptu, 
Tunezji oraz Turcji oraz nieregularne loty cargo realizowane dla 
potrzeb wojskowych oraz komercyjnych.

Ponadto, na terenie Szczecina znajduje się również miejskie 
lotnisko w Szczecinie–Dąbiu. Jest to tzw. lotnisko gruntowe, 
nie posiada ono utwardzonych dróg startowych ani infrastruk-
tury nawigacyjnej. Ma natomiast znaczny potencjał prze-
strzenny i aktualnie pełni funkcję lotniska sportowego.

Infrastruktura magazynowa systemu logistycznego Szczecina
Szczecin ze względu na swoje położenie ma dostępność do 
rynku niemieckiego i skandynawskiego. Transgraniczne po-
łożenie miasta i przebieg ważnych ciągów komunikacyjnych 
generują wzrost potoków ładunkowych i tranzytu. Obsługa 
tych potoków wymaga rozwoju usług logistycznych, w tym 

12 Wiktorowska-Jasik A., System transportowy regionu Pomorza Zachodniego – stan obecny 
i inwestycje w infrastrukturę transportową, w: Transport w Regionie Pomorza Zachodniego. 
Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie, Szczecin 2013. 
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magazynowania, dla wykonania których niezbędna jest od-
powiednia infrastruktura magazynowa. W tym zakresie 
Szczecin oceniany jest jako jeden mniejszych rynków maga-
zynowo-logistycznych w Polsce13. Zasoby powierzchni ma-
gazynowej w regionie Szczecina należą głównie do Prologis 
Park Szczecin, North-West Logistic i kilku mniejszych in-
westorów. Istotną rolę odgrywają także obiekty magazy-
nowe należące do spółek funkcjonujących na terenie Portu 
Szczecin.W obsłudze potoków ładunkowych, obok wymie-
nionych istotną rolę odgrywa także Zachodniopomorskie 
Centrum Logistyczne wraz z terminalem kontenerowym, 
zlokalizowane na terenie portu Szczecin.

Kompleks Prologis Park Szczecin powstał w 2008 roku 
i posiada magazyny o powierzchni 41 600 m2. Zloka-
lizowany jest w pobliżu Goleniowa, przy drodze ekspreso-
wej S3, oraz 20 kilometrów od drogi krajowej nr 10 relacji 
Szczecin–Toruń. Ta lokalizacja zapewnia dogodne połącze-
nie z portami w Szczecinie i Świnoujściu, z lotniskiem 
w Goleniowie oraz w kierunku Niemiec. Magazyny wypo-
sażone są w place manewrowe oraz miejsca parkingowe. 
Obiekty te są przeznaczone pod składowanie i lekką pro-
dukcję. Magazyny w Prologis Park Szczecin są jednymi 
z najnowocześniejszych w regionie. Jeden z nich posiada 10 
metrów wysokości oraz 150 metrów głębokości. Ponadto 
jest tam również magazyn typu „crossdock” zapewniający 
sprawny przeładunek towarów14.

Kolejnym kompleksem magazynowym w Szczecinie jest 
park dystrybucyjny North-West Logistic Park. Położony 
w prawobrzeżnej części Szczecina (10 km od centrum mia-
sta), w dzielnicy Dąbie. Kompleks ten jest w trakcie powsta-
wania i docelowo będzie miał 64 000 m2 nowoczesnej po-
wierzchni magazynowej. Obecnie ukończony jest pierwszy 
budynek North-West Logistic Park o powierzchni 6900 m2. 
W planach są jeszcze dwie hale, w tym jedna typu „cross-
dock”. Kompleks jest dobrze skomunikowany z autostradą 
A6 prowadzącą do Berlina oraz trasą szybkiego ruchu S3 łą-
czącą Skandynawię i południe Europy oraz S6 (Goleniów–
Kołobrzeg– Koszalin– Słupsk–Trójmiasto)15.

Ważnymi na rynku powierzchni magazynowych 
w Szczecinie są również obiekty magazynowe znajdujące się 
na terenie portu morskiego. Są wśród nich magazyny nale-
żące do spółki DB Port Szczecin, która posiada obiekty 
o powierzchni magazynowej około 110 000 m2 i ponad 182 
000 m2 powierzchni placowej16. W porcie zlokalizowane są 
również magazyny przedsiębiorstwa Bulk Cargo-Port 
Szczecin Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo to posiada kilkanaście 
magazynów krytych, o łącznej powierzchni ponad 4 hekta-
ry, a od 2014 roku dysponuje nowo wybudowanym elewa-
torem o powierzchni około 3000 m2, przeznaczonym do 
obsługi ładunków sypkich: zbóż i pasz17.

13 Dane GUS – Koniunktura gospodarcza – wyniki wstępne – maj 2014.
14 http://magazyny.pl/magazyny-do-wynajecia/szczecin/prologis-park-szczecin  

– (16.08.2014)
15 http://nwlp.eu/webpage/kontakt.html– (14.08.2014)
16 https://portszczecin.deutschebahn.com – (20.08.2014)
17 www.bulkcargo.com.pl – (19.08.2014)

Warto zaznaczyć, że w Szczecinie rośnie zainteresowanie 
wynajmem powierzchni magazynowych, gdyż region zyskuje 
na znaczeniu, dzięki dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków transportowych. Dla obsługi potoków ła-
dunkowych i sprawniejszej logistyki magazynowej ważną rolę 
odgrywać będzie jeszcze jedna inwestycja, jaką jest Zachodnio-
pomorskie Centrum Logistyczne-Port Szczecin. Jest ono zlo-
kalizowane na terenie portu i mają tam powstać magazyny 
niskiego i wysokiego składowania, oraz chłodnie. Zachodnio-
pomorskie Centrum Logistyczne-Port Szczecin ma być istot-
nym elementem systemu obsługi ładunków przewożonych 
transportem zintegrowanym, gdyż znajduje się w bardzo do-
brym miejscu dla obsługi logistycznej importu z Dalekiego 
Wschodu, a w wymiarze bałtyckim – z Rosji i Finlandii.

Podsystem komunikacji miejskiej
Komunikacja miejska w Szczecinie organizowana jest w imie-
niu Gminy Miasto Szczecin przez jednostkę budżetową Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM). Podsystem komuni-
kacji miejskiej składa się z komunikacji tramwajowej i autobu-
sowej. Na terenie miasta funkcjonuje łącznie 77 linii komuni-
kacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej) o łącznej długości 
969,6 kilometrów. Komunikacja tramwajowa składa się z 12 
linii tramwajowych, o łącznej długości 105,94 kilometra, na-
tomiast komunikacja autobusowa to 44 linie zwykłe i 7 linii 
pośpiesznych o łącznej długości 620,27 kilometra18. Przewozy 
tramwajowe obsługiwanesą przez 94 pociągi, na których kur-
sują154 wagony tramwajowe. W komunikacji autobusowej 
w Szczecinie kursuje (w szczytach przewozowych) 209 auto-
busów. Pojazdy te obsługują 36 linii zwykłych oraz 6 linii po-
śpiesznych. Ponadto w ramach systemu komunikacji miejskiej 
realizowane są połączenia z miejscowościami przyleg łymi do 
Szczecina, a nie leżącymi w granicach administracyjnych. Są 
to m.in.: Kołbaskowo, Przecław oraz inne należące do gminy 
Kołbaskowo. Bardzo ważną relacją w podsystemie komuni-
kacji miejskiej jest połączenie do Polic. Wartym podkreślenia 
jest również fakt rozpoczęcia w 2013 budowy Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju. Ma być to nowa ekspresowa linia tram-
wajowa, która połączy lewobrzeże miasta z prawobrzeżem. 
Ponadto podsystem szczecińskiej komunikacji miejskiej od 
sierpnia 2014 roku został rozszerzony o jeszcze jeden element, 
jakim jest rower miejski. W mieście na lewobrzeżnej części 
zostały zlokalizowane 33 stacje rowerowe. Natomiast cały 
system składa się z 338 rowerów, z których pierwsze zostały 
już udostępnione mieszkańcom. Wykaz stacji, liczby rowerów 
i stojaków zamieszczono w tabeli 3.

Szczeciński rower miejski, nazywany również jako „Bike-S”, 
wspomaga komunikację miejską i jest dodatkowym rozwiąza-
niem na kongestię transportową. Koszt korzystania z roweru 
to: pierwsze 20 minut bezpłatnie, do 60 minut 1 zł; 2 godziny 
wypożyczenia roweru kosztuje 3 zł,  trzy godziny 5 zł. System 
ma działać dziewięć miesięcy w roku. Rowery można pożyczyć 
w dowolnej stacji dzięki tzw. inteligentnej karcie albo przesła-
nemu przez operatora PIN-owi. Osoba, która chce skorzystać 
z roweru po raz pierwszy, najpierw musi się zarejestrować  

18 Dane ZDiTM w Szczecinie.
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w systemie i wpłacić 20 zł abonamentu. Obecnie jest już zare-
jestrowanych ponad 1500 osób19.

Podsumowanie
Szczecin stanowi istotny węzeł transportowy w obsłudze ru-
chu pasażerskiego i towarowego w układzie krajowym i mię-
dzynarodowym. W systemie logistycznym tego miasta istot-
ną rolę odgrywa podsystem transportu drogowego ze wzglę-
du na rosnące potrzeby transportowe wynikające z położenia 
i struktury przestrzennej miasta. Przekłada się to na wzrost 
komunikacji indywidualnej oraz rosnące oczekiwania od ko-
munikacji zbiorowej. W systemie logistycznym Szczecina 
bardzo ważne znaczenie mają punkty przeładunku i składo-
wania, w tym port morski, parki magazynowe i centrum lo-
gistyczne. Należy stwierdzić, że aktualny system logistyczny 
Szczecina nie odpowiada w pełni potrzebom obsługi wzrasta-
jących potoków ładunków, jak i potrzebom przemieszczania 
mieszkańców, jednakże na terenie miasta realizowane są in-
westycje, które mają ten ruch usprawnić. Ponadto położenie 
miasta w pobliżu przejść granicznych powoduje również ob-
ciążenia infrastruktury transportowej ruchem tranzytowym, 
tym bardziej że przez obszar miasta przebiegają drogi krajo-
we, a brak jest obwodnic. Dodatkowo struktura przestrzen-
na miasta powoduje konieczność przemieszczania się jego 

19 https://www.bikes-srm.pl/LocationsMap.aspx

mieszkańców pomiędzy lewobrzeżną i prawobrzeżną częścią 
Szczecina, co wzmaga ruch uliczny i powoduje zakłócenia 
w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Zarazem komuni-
kacja ta jest dominująca w przewozach pasażerskich wewnątrz 
miasta i do miejscowości przyległych. Natomiast infrastruk-
tura transportu kolejowego umożliwia połączenia międzyna-
rodowe i z najważniejszymi polskimi ośrodkami miejskimi.
Podsystem transportu wodnego to głównie transport morski 
i obsługa portowa uczestników procesu transportowego oraz 
w znacznie mniejszym stopniu żegluga śródlądowa. Z ko-
lei podsystem transportu powietrznego można określić jako 
stosunkowo dobrze dostosowany do aktualnych potrzeb go-
spodarki miasta i mieszkańców. Niestety słabo rozwinięta jest 
infrastruktura magazynowa, szczególnie w zakresie nowocze-
snych i ergonomicznych budowli magazynowych.
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Wykaz stacji szczecińskiego roweru miejskiego
Nr stacji/ulica Liczba rowerów Liczba stojaków/zamków
01 Rondo Giedroycia 10 15
02 Jasne Błonia - ul. Piotra Skargi 10 15
03 Floating Arena 10 15
04 Urząd Miasta Szczecin 10 15
05 Sejmik - al. Boh. Warszawy 10 15
06 ul. Wielkopolska - Monte Cassino 10 15
07 ul. Jagiellońska - al. Boh. Warszawy 10 15
08 Plac Szarych Szeregów 10 15
09 Plac Grunwaldzki 10 15
10 Plac Rodła - al. Wyzwolenia 10 15
11 Plac Rodła - PZU Lewa 14 20
12 Pomnik Mickiewicza - ul. Szczerbcowa 10 15
13 Muzeum Narodowe - Wały Chrobrego 10 15
14 ul. Niemierzyńska - Technopark 10 15
15 Zamek Książąt Pomorskich 10 15
16 Plac Żolnierza Polskiego 10 15
17 Deptak Bogusława 10 15
18 Plac Zgody 10 15
19 Plac Kościuszki 10 15
20 ul. Krzywoustego - CH Kupiec 10 15
21 Brama Portowa 10 15
22 Plac Orła Białego 10 15
23 Most Długi Lewa 14 20
24 Książnica Pomorska 10 15
25 Dworzec PKS 10 15
26 Dworzec Główny PKP - ul. Kolumba 10 15
27 Dworzec Główny PKP - ul. 3 Maja 10 15
28 ul. Narutowicza - ul. Potulicka 10 15
29 Plac Dziecka - ul. Narutowicza 10 15
30 Al. Piastów - ul. Sowińskiego 10 15
31 ZUT - Pułaskiego 10 15
32 Rondo Siwka 10 15
33 ul. Ku Słońcu - Biblioteka Główna ZUT 10 15
RAZEM 338 505

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bikes-srm.pl

Tabela 3
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Wprowadzenie
Od kilku lat zauważalny jest trend rozwojowy sektora 
usług w Szczecinie. Powstająca w mieście nowoczesna in-
frastruktura biurowa daje warunki dla pozyskania nie tyl-
ko nowych inwestorów z sektora BPO czy IT, ale także 
rozwoju już istniejących firm. Tych lokalnych, jak również 
z pozostałych miast czy krajów, które podjęły decyzję o alo-
kacji swojego kapitału w Szczecinie. Wzrost kwalifikacji 
mieszkańców przyczynia się również do tworzenia nowych 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
2 Wkład autorów w publikację: P. Niedzielski 34%, M. Skweres–Kuchta 33%,  

Z. Kłos-Adamkiewicz 33%.

Rozwój sektora usług w Szczecinie  
a zarządzanie mobilnością  
w ramach generatorów ruchu1,2

Streszczenie. Rozwój sektora usług, który wiąże się z powstaniem no-
wych powierzchni biurowych, niesie za sobą liczne wyzwania związane 
z mobilnością. Generowanie nowych podróży zarówno przez pracowni-
ków zatrudnionych w ramach nowo powstających budynków, jak rów-
nież ich  klientów powoduje, iż dotychczasowy system transportowy może 
zostać dodatkowo obciążony. W tym przypadku problem jest wielowy-
miarowy, gdyż obejmuje nie tylko wzrost kongestii wynikającej ze wzmo-
żonego ruchu samochodów osobowych, ale również braku dopasowania 
w zakresie komunikacji miejskiej czy też dostępności dla użytkowników 
rowerów czy innych sposobów przemieszczania się. W artykule opisano 
problem mobilności wynikający z intensywnie rozwijającego się sekto-
ra usług, a w szczególności BPO (Business Process Outsourcing) oraz ITO 
(Information Technology Outsourcing). Autorzy przedstawiają charakterysty-
kę sektora nowoczesnych usług, koncentrując się przede wszystkim na 
Szczecinie, oraz dostępność poszczególnych środków transportu w ramach 
obsługi komunikacyjnej wybranych generatorów ruchu w postaci dziesię-
ciu najważniejszych inwestycji biurowych. Analiza obejmująca dostępne 
w ramach generatorów miejsca parkingowe, infrastrukturę rowerową czy 
również system informacji w tym zakresie wskazuje, iż zauważalne są bra-
ki dotyczące aspektu zarządzania mobilnością i oferowania alternatywy 
do motoryzacji indywidualnej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest 
tworzenie Planów Mobilności dla poszczególnych generatorów ruchu, co 
może się przyczynić do bardziej racjonalnego korzystania z różnych środ-
ków transportu. Przedstawiony jest też zarys Planów Mobilności i korzyści 
wynikające z ich wdrożenia.
Słowa kluczowe: sektor usług, generatory ruchu, zarządzanie mobilnością 

miejsc pracy i aktywizacji rynku. W połączeniu z powstają-
cymi inwestycjami powoduje to wzrost potencjału innowa-
cyjnego miasta. Szczecin dzięki transgranicznej lokalizacji, 
potencjałowi naukowemu i akademickiemu oraz współpra-
cy z sąsiadami warunkuje możliwości rozwojowe, w tym 
lokowanie w mieście centrów nowoczesnych usług i inno-
wacyjnych technologii. Powstawanie nowych inwestycji na 
trwale wpisuje się w krajobraz miasta, a co za tym idzie, 
wymusza także zmiany dotyczące jego systemu transpor-
towego. Z punktu widzenia pracowników lokali biurowych 
i ich klientów mamy do czynienia z kreacją nowych gene-
ratorów ruchu, które należy brać pod uwagę w przypadku 
zarządzania mobilnością w mieście. Istniejące i realizowane 
inwestycje biurowe oprócz korzyści związanych z kreacją 
nowych miejsc pracy powinny być także ściśle związane 
z potrzebami w zakresie przemieszczania się, co przekłada 
się również na konieczność dostosowania różnych środków 
transportu do zaistniałych potrzeb. 

Rozwój sektora nowoczesnych usług w Polsce 
Ostatnia dekada to znaczący rozwój sektora nowoczes-
nych usług w Polsce. Polska jest liderem w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej pod względem liczby centrów usług 
biznesowych (których w 2014 roku było 4703) i zatrud-
nionych w nich osób. Według grupy analitycznej Everest 
to najbardziej dojrzała lokalizacja offshoringowa w Europie 
oraz jedna z pięciu najważniejszych na globalnej mapie 
usług, obok Brazylii, Indii, Chin i Filipin. 

Outsourcing, offshoring – i różne ich pochodne – to poję-
cia, które na stałe zagościły w biznesowym słowniku. 
Zanim jednak przytoczone zostaną dane charakteryzujące 
ów sektor w wymiarze krajowym i regionalnym, warto 
usystematyzować kilka definicji, gdyż czasami są one różnie 
interpretowane. Pomocny będzie tutaj rysunek 1, na któ-
rym zobrazowane zostały granice pomiędzy pojęciami 
funkcjonującymi w ramach sektora nowoczesnych usług. 

3 Stan na 30.04.2014 wg Raportu ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce, Warszawa 2014, s. 14. 
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Outsourcing to przesunięcie wybranej części procesów 
biznesowych, dotychczas realizowanych w przedsiębior-
stwie, do innej firmy (w kraju lub zagranicą) na zasadzie 
długotrwałej współpracy partnerskiej. Offshoring z kolei 
wiąże się ze zmianą lokalizacji produkcji usług, tj. przesu-
nięciem jej na terytorium innego państwa. Przy czym pro-
ces ten może być realizowany przez oddział danego pod-
miotu lub spółkę zależną kapitałowo – wówczas mowa 
o tzw. captive offshoring’u. Natomiast przekazanie części 
funkcji na zewnątrz (wspomniany już outsourcing) podmio-
towi zagranicznemu to tzw. offshore outsourcing.

Przeciwieństwem outsourcingu jest insourcing (można nawet 
pokusić się o określenie go „następstwem” outsourcingu, 
zwłaszcza w przypadku usług opartych na wiedzy i wysokiej 
technologii). Insourcing polega bowiem na ponownym prze-
niesieniu produkcji, tym razem do kraju macierzystego, gdzie 
koszty produkcji okazują się finalnie niższe od krajów „taniej 
siły roboczej”, chociażby ze względu na wyższą jakość pro-
dukcji, krótszą drogę pomiędzy producentem a konsumen-
tem czy wspólne kształtowanie kultury organizacji4. 

Warto jeszcze wspomnieć o nearshoringu, który z kolei 
utożsamiany jest z przeniesieniem procesów biznesowych 
za granicę, niemniej do pobliskiego kraju o zbliżonych 
uwarunkowaniach kulturowych.

Centra usług w Polsce
325 inwestorów z 28 krajów, 470 centrów nowoczesnych 
usług, 128 tysięcy miejsc pracy – to aktualne dane dla tego 
sektora w Polsce5. O dynamice rozwoju świadczy fakt, iż cen-
tra usługowe obecnie oferują o 50% więcej miejsc pracy niż 
miało to miejsce w początkach 2012 roku. Od 2013 roku po-

4 Znamienny już przykład korporacji General Electric, która jako pierwsza zaczęła 
odtwarzać własny majątek produkcyjny w USA, mimo że od 1998 roku produko-
wała w Chinach, co swego czasu pretendowało ją do miana najlepszej firmy globu. 

5  Stan na 30.04.2014 wg Raportu ABSL… op.cit. s.11.

wstało 66 nowych centrów, z czego 60% to inicjatywy nowych 
inwestorów. Ważne też, ze względu na rozwój sektora, że aż 
87% przedsiębiorstw zdywersyfikowało ofertę usługową. Ta 
aktywność przejawia się głównie w czterech dziedzinach: 

•	 Shared Service Centers (SSC) – centra usług wspólnych 
(np. obsługa klienta, księgowość, kadry, obsługa prawna) 
– jest ich aktualnie 165 i zatrudniają 44,1 tysięcy osób;

•	 Business Process Outsourcing (BPO) – centra outsour
cingu procesów biznesowych lub ich części – 109 cen-
trów a zatrudnienie dla 33,7 tysiąca osób;

•	 Research & Development (R&D) – 113 centrów ba-
dawczo-rozwojowych to miejsca pracy dla ponad 
21,6 tysiąca osób;

•	 Information Technology Outsourcing (ITO) – to rów-
nież centra outsourcingu procesów, przy czym procesy te 
wymagają specjalistycznej wiedzy informatycznej – obec-
nie blisko 73 centrów zatrudnienia 21,1 tysiąca osób;

•	 inne – 10 podmiotów, co daje zatrudnienie na pozio-
mie 7,7 tysiąca pracowników.

Korporacje między naro dowe coraz częściej lokalizują 
w Polsce centra usług o znaczeniu strategicznym, zwłaszcza 
ośrodki serwisowe obsługujące region EMEA (Europa, Bliski 
Wschód, Afryka). Spośród 470 ośrodków blisko 160 pocho-
dzi z USA, kraj ten zatrudnia też największą rzeszę pracow-
ników (38% spośród wszystkich pracujących na rzecz cen-
trów). 65 podmiotów działa w oparciu o kapitał francuski, 
43 centra są brytyjskie, 41 zaś należy do Niemców. Łącznie 
zatrudniają one 73% ogółu zatrudnionych w sektorze6. 

Na światowej mapie klientów centrów zlokalizowanych 
w Polsce (rys. 2) dominują kraje europejskie – aż 90% pod-
miotów obsługuje kontrahentów z Europy Zachodniej, 60% 
natomiast z Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie, bo 
63% centrów obsługuje partnerów krajowych. Ponad 1/3 
centrów współpracuje również z Ameryką Północną oraz 
Bliskim Wchodem i Afryką. 8% centrów działa w skali glo-
balnej, obsługują wszystkie kontynenty, również te najmniej 
popularne, tj. Amerykę Południową, Azję czy Australię. 
Niemniej dla zdecydowanej większości z nich (68%) rynkiem 
zbytu jest Europa Zachodnia. 

6 Francja – 18% zatrudnionych, Wielka Brytania – 9%, Niemcy – 8%.

Rys. 1. Outsourcing a offshoring
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Vickery, D. Welsum, Globalisation of the ICT sector, OECD-
Eurostat Export Meeting on Trade-in-Services Statistics, OECD, April 2008, s. 3, J. Schaaf, Offshoring: 
Globalisation wave reaches services sector, Deutsche Bank Research, Frankfurt, September 2004, No. 45, s.3.

Rys. 2. Zasięg geograficzny centrów usługowych z kapitałem zagranicznym 
Źródło: Raport ABSL, s. 20.
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Wśród obsługiwanych branż dominują usługi finanso-
we (50%). Na rzecz podmiotów produkujących towary 
przemysłowe i konsumenckie pracowało 39% centrów, po-
dobnie  w przypadku branży technologii i telekomunikacji 
(38% centrów). Sektor publiczny obsługiwało nieco ponad 
10% podmiotów. Ponad 2/3 pracowników centrów należa-
ło do trzech branż7:

•	 technologia i telekomunikacja (24%),
•	 produkcja towarów przemysłowych i konsumenckich 

(22%),
•	 usługi finansowe, w tym bankowe, ubezpieczeniowe, 

inwestycyjne (21%).

Średnie zatrudnienie w centrum nowoczesnych usług wy-
nosi obecnie 273 osoby, przy czym ponad 180 centrów zatrud-
nia do 100 osób, a niespełna 50 daje angaż ponad 500 pracow-
nikom. Prognozy zakładają wzrost zatrudnienia z obecnych 
128 tysięcy do 150–170 tysięcy na koniec 2015 roku. W tę 
tendencję deklaratywnie wpisuje się 90% centrów8.

Centra usług w Szczecinie
Niekwestionowanym liderem ośrodków usługowych w Polsce 
jest Kraków, kolejne aktywne w tej dziedzinie miasta to: 
Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Łódź9. Szczecin, miasto, 
którego mieszkańcy w blisko 80% pracują w sektorze usług 
w ogóle10, pod względem wielkości zatrudnienia w centrach 
usługowych plasuje się na 9. miejscu w kraju (rys. 3). Wielkość 
zatrudnienia nie przekracza 5 tysięcy osób – dla porównania 
w aglomeracji krakowskiej angaż znalazło ponad 30 tysięcy 
pracowników, w Trójmieście 11,5 tysiąca, w Poznaniu zaś 7,5 
tysiąca. Oba pomorskie ośrodki znalazły się w grupie, gdzie 
wzrost zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego wy-
niósł minimum 15%, nie przekroczył jednak 20%, jak to mia-
ło miejsce w Krakowie, Poznaniu czy Bydgoszczy. 

W Szczecinie działa kilkanaście firm z sektora BPO (np. 
Tieto, Unicredit, Arvato Bertelsmann, Unizeto Techno-
logies). Wśród nowych inwestycji z roku 2013–2014 wy-
mienić można Netto, Genpact czy Mobica. Miasto na koniec 
2013 roku posiadało 165,8 tysięcy m2 nowoczesnej po-
wierzchni biurowej w ramach 36 budynków. W trakcie bu-
dowy było natomiast 29,8 tysięcy m2. Przyjmując założenie, 
że na 1 zatrudnionego w sektorze nowoczesnych usług biz-
nesowych przypada powierzchnia 10 m2, a powierzchnia 
centrum przeciętnie w 65% przeznaczana jest na cele biuro-
we11, w Szczecinie sektor powinien potencjalnie generować 
około 10,8 tysiąca miejsc pracy. W rzeczywistości liczba ta 
jest dużo niższa. Istotny w tym kontekście jest fakt, iż stopa 
pustostanów w Szczecinie należy do najwyższych w kraju – 
22,3%, najniższy jest natomiast w Krakowie – 4,8% (rys. 4).

7 ABSL, s. 22–23.
8 ABSL, s. 8, 15–16.
9 Według rankingu najlepszych lokalizacji w skali świata „2014 Tholons Top 

100 Outsourcing Destinations” Kraków znalazł się w pierwszej 10 (9 miejsce), 
Warszawa i Wrocław natomiast uplasowały się na miejscach 32 i 65.

10 Wobec średniej krajowej na poziomie 56%.
11 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Raport ABSL, Warszawa 2011, s. 46.

Stanowi to istotne zagrożenie dla realizacji strategii 
wzrostu zatrudnienia w oparciu o sektor BPO/SSC12 i jest 
poważnym sygnałem ku temu, by obok powierzchni do za-
gospodarowania tworzyć spójny system zachęt dla poten-
cjalnych inwestorów. Zwłaszcza, że efekty mnożnikowe 
centrów sięgają 265 miejsc pracy na każdy 1 tysiąc zatrud-
nionych w sektorze13. Warto dodać, iż Polska pozostaje naj-
większym rynkiem biurowym w Europie, a jej zasoby no-
woczesnej powierzchni biurowej oscylują w granicach 
7 mln m2, a w realizacji pozostaje jeszcze ponad 1 mln m2. 

Szczegółowa charakterystyka sektora oraz wynikające 
z niej implikacje dla rozwoju mobilności w Szczecinie 
przedstawione zostały w kolejnej części artykułu.

Szczecin, ze względu na charakter posiadanych zasobów 
rzeczowych (standardy biurowców) i ludzkich, wydaje się 
stanowić dogodną lokalizację dla centrów branży IT, sektora 
księgowo-płacowego oraz marketingowego w zakresie analiz 
rynku i wdrażania kampanii reklamowych. Przyjmując typo-
logię D.H. Maistera [1998], w Szczecinie mogą być realizo-
wane zarówno projekty tzw. mózgi, jak i siwe włosy czy pro-

12 Stopa pustostanów w Szczecinie na koniec 2013 roku wynosiła 18,6% przy śred-
niej dla Polski na poziomie 11,3%. Przewodnik po rynku biurowym w Polsce, DTZ, 
a ULG Company, Warszawa 2014, s.24.

13 Na 1000 pracowników centrów powstaje: 110 miejsc pracy w firmach obsługu-
jących, 150 w sektorze towarów i usług (handlu, transporcie, łączności, kulturze 
i rekreacji), 15 w sektorze hotelarskim i restauracyjnym. 

 Por. G. Micek, J. Działek, J. Górecki, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem 
lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 

Rys. 3. Centra usług z kapitałem zagranicznym – Szczecin na tle kraju 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Raport ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 
Warszawa 2014, s. 9.

Rys. 4. Powierzchnie biurowe w Polsce [stan na 31.03.2014]
Źródło: Raport ABSL, http://www.jll.pl (25.04.2014).
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cedury. Te pierwsze, z uwagi na wysoki pierwiastek innowa-
cyjności, wymagają kreatywnego zespołu o dużym potencja-
le intelektualnym. Siwe włosy dotyczą projektów o znanej 
naturze, w ramach których procentują bogate doświadczenie 
i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w nowych oko-
licznościach. Te ostatnie z kolei realizują podmioty perfekcyj-
ne pod względem wdrażania powtarzalnych sekwencji-pro-
cedur. 

generatory ruchu w Szczecinie
W literaturze brakuje jednoznacznej definicji pojęcia gene-
rator ruchu. Jednak na potrzeby artykułu można przyjąć, 
iż jest to obiekt, który przyczynia się do tworzenia ruchu 
zarówno osobowego, jak również towarowego14. Poprzez 
realizację swoich podstawowych działań, dla których dana 
instytucja została stworzona, generowane są w określonych 
porach podróże do i z danych obiektów/instytucji, co wpły-
wa na funkcjonowanie danego systemu transportowego 
(może m.in. powodować kongestię, zmniejszać bezpieczeń-
stwo)15. Biorąc pod uwagę obszar miasta, należy uwzględ-
nić przede wszystkim ruch osobowy, natomiast obszary 
podmiejskie generują ruch w dużej mierze towarowy. 

Wyróżnia się trzy główne grupy generatorów ruchu16: 
•	 instytucje, do której zalicza się: urzędy, biurowce, 

szpitale i przychodnie, uczelnie, licea, gimnazja, szko-
ły podstawowe i przedszkola; 

•	 handel i usługi, do której zalicza się: centra handlo-
we, większe sklepy i targowiska; 

•	 kultura i sport, gdzie zalicza się większe obiekty spor-
towe oraz większe obiekty kultury i sztuki.

W Szczecinie istnieją 34 obiekty w ramach drugiej i trze-
ciej grupy generatorów. Pierwsza grupa dotyczy siedziby naj-
większych urzędów: Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Urzędów Skarbowych, 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Morskiego 
itp. Poza samymi urzędami, należy w tej grupie uwzględnić 
dodatkowo większe obiekty służby zdrowia (szpitale czy przy-
chodnie), jak również przedszkola (91 placówek), szkoły pod-
stawowe (66 placówek), gimnazja (59 placówek), szkoły po-
nadgimnazjalne (90 placówek) oraz wyższe uczelnie (17 pla-
cówek)17. W grupie tej znajdują się również większe obiekty 
usługowo-biurowe, do których odnosi się treść artykułu. 
Zestawienie zrealizowanych i nowo budowanych obiektów 
usługowo-biurowych prezentuje tabela 1.

14 M. Jaller, X. Wang, J. Holguin-Veras, Large traffic generators: opportunities for 
city logistics initiatives, Transportation Research Board, 92nd Annual Meeting, 
Waszyngton 2012, s. 4, http://assets.conferencespot.org/fileserver/file/44579/file-
name/2vd36e.pdf (01.09.2014)

15 A. Fonoroff, The relationship of zoning to traffic generators, Law and Contemporary 
Problems, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2634&con-
text=lcp (01.09.2014)

16 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na 
lata 2014–2025, Szczecin 2014, s. 21.

17 Raport o stanie miasta. Szczecin 2012. Raport o stanie realizacji zadań oświato-
wych za rok szkolny 2011/2012.

Generatory ruchu – obiekty usługowo–biurowe w Szczecinie

Lp. Nazwa Adres Powierzchnia 
całkowita [m2] Klasa Status 

budynku

Rok  
oddania  

do użytku

1
Baltic 
Bussines 
Park

1 Maja 38–39 20 000 A+ istniejący 2013

2 Brama 
Portowa I

Kardynała 
Wyszyńskiego 1 4 526 A istniejący 2012

3 Brama 
Portowa II Aleja Niepodległości 22 8 093 A istniejący 2012

4 Hanza Tower Aleja Wyzwolenia 50 36 000 A w realizacji II kw. 2017

5 Lastadia Zbożowa 4 13 400 AA istniejący 2013

6 Oxygen Malczewskiego 26 13 125 A istniejący 2010

7 Piastów 
Office Center Aleja Piastów 30 21 000 A

budynek 
B – 2014, 
budynek 
C– 2015

2013  
(budynek A)

8 Storrady  
Park Offices

ul. Storrady 
Świętosławy 3 12 000 A w budowie 2015

9 Technopark 
Pomerania

Niemierzyńska 17a/ 
Cyfrowa 4–8 11 400 B+ w budowie IV kwartał 

2014

10 Maris pl. Hołdu Pruskiego 9 11 410 A istniejący 2005

Źródło: http://www.szczecin.eu/invest/biurowce.html?page=1 (20.06.2014)

Tabela 1

Rys. 5. Rozmieszczenie obiektów usługowo-biurowych w Szczecinie i dostępność przestrzenna
Źródło: opracowanie własne

Rozmieszczenie obiektów usługowo-biurowych w Szcze  -
ci nie prezentuje poniższy rysunek (rys. 5). Zauwa żalne 
jest nasycenie obszaru centrum większością analizowa-
nych obiektów biurowych, co nie jest bez znaczenia dla 
obsługi komunikacyjnej tej części miasta. Wskazane są 
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również izochrony prezentujące odległość przestrzenną – 
400 i 800 metrów od inwestycji18. Prezentują one dostęp-
ność przestrzenną z punktu widzenia możliwości realiza-
cji podróży pieszo czy także wykorzystywania komunika-
cji miejskiej. 

Centra usług a potrzeby w zakresie mobilności
Konkurencyjność poszczególnych lokali usługowo-biuro-
wych w Szczecinie wynika między innymi z ich strategicz-
nego położenia, co należy rozumieć przez bliskość centrum, 
lub też umiejscowienie w samym centrum miasta oraz 
dostępność transportową, nie tylko w kontekście trans-
portu miejskiego, ale także połączeń z portem lotniczym 
w Goleniowie czy dworcem głównym PKP.

Rozpatrując dostępność transportową, wymienianych 
w artykule obiektów biurowych, należy brać pod uwagę:

•	 dostępność miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych,

•	 dostępność stojaków rowerowych lub też stacji syste-
mu Szczecińskiego Roweru Miejskiego,

•	 dostępność przystanków komunikacji miejskiej (przys-
tanki tramwajowe i autobusowe).

Dostępność miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych oraz wielkość powierzchni biurowej przypada-
jącej na 1 miejsce postojowe dla szczecińskich obiektów 
usługowo-biurowych przedstawiona jest w tabeli 2.

Na podstawie tabeli można wywnioskować, iż najlep-
szym wskaźnikiem powierzchni całkowitej (biurowej i usłu-
gowej) przypadającej na jedno miejsce postojowe charakte-
ryzuje się Baltic Business Park (26,6 m2 na 1 miejsce posto-
jowe), następnie Piastów Office Center (38,2 m2) oraz 
Techno park Pomerania (43 m2). Najgorzej pod tym wzglę-
dem wypadła Brama Portowa I i II (217,6 m2), jednak wie-
le tłumaczy jej umiejscowienie w ścisłym centrum Szczecina 
przy jednym z najważniejszych skrzyżowań (brak miejsc 
postojowych rekompensuje bardzo dobra dostępność ko-
munikacji miejskiej, co będzie omawiane w dalszej części 
artykułu). 

Analizie została również poddana dostępność tych 
obiektów z punktu widzenia osób, które w codziennych 
podróżach często korzystają z roweru. Biorąc to pod uwa-
gę, w tabeli 3 przedstawiono dostępność punktowej infra-
struktury rowerowej w postaci stojaków rowerowych oraz 
umiejscowienie stacji Szczeciń skiego Roweru Miejskiego 
(SRM)19. W ocenie nie była brana pod uwagę inwestycja 
Hanza Tower ze względu na niski poziom postępu prac 
budowlanych.

18 Średnia prędkość chodu człowieka – 4 km/h umożliwia pokonanie 400 m w czasie 
6 minut, jednak w tym przypadku nie uwzględnia się wydłużenia czasu dojścia 
związanego m.in z oczekiwaniem na przejściach dla pieszych. Należy również mieć 
na względzie, że odległość jest wyznaczona w linii prostej. 

19 Koncepcja Szczecińskiego Roweru Miejskiego zakłada umiejscowienie w ramach 
przewidzianego budżetu 33 stacji na terenie centrum miasta (ok. 330 rowerów). 
W ramach systemu istnieje możliwość ich rozbudowy w ramach tzw. stacji spon-
sorskich, które są przewidziane dla potencjalnych zainteresowanych, do których 
można zaliczyć m.in. szczecińskie lokale usługowo-biurowe.

Dostępność miejsc parkingowych dla samochodów osobowych  
i przypadająca na nie powierzchnia biurowa

Lp. Nazwa Liczba miejsc  
parkingowych

Łącznie 
miejsc  

parkingowych

Powierzchnia 
całkowita [m2] 

przypadająca na 1 
miejsce postojowe

1
Baltic 
Bussines 
Park

Parking podziemny – 212 
Parking naziemny – 84
Docelowo – 750

750 26,6

2 Brama 
Portowa I i II Parking podziemny – 58 58 217,6

3 Hanza Tower 400 400 90

4 Lastadia Przy obiekcie – 77
Nieruchomość sąsiednia – 150 227 59

5 Oxygen Parking podziemny – 132 
Parking naziemny – 49 181 72,5

6 Piastów 
Office Center Parking podziemny – 550 550 38,2

7 Storrady 
Park Offices

Parking podziemny – 72 
Parking naziemny – 35 107 112,1

8 Technopark 
Pomerania

Parking podziemny – 116 
Parking naziemny – 149 265 43

9 Maris Parking podziemny – 120 120 95,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert lokali biurowych

Tabela 2

Dostępność punktowej infrastruktury rowerowej w sąsiedzkie 
 obiektów usługowo-biurowych

Lp. Nazwa Stojaki/parkingi 
rowerowe

Lokalizacja w pobliżu obiektu stacji 
Szczecińskiego Roweru Miejskiego

1 Baltic Bussines Park TAK NIE

2 Brama Portowa I i II TAK TAK

3 Lastadia TAK NIE

4 Oxygen TAK NIE

5 Piastów Office Center b/d NIE

6 Storrady Park Offices b/d NIE

7 Technopark Pomerania TAK TAK

8 Maris NIE NIE

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Informacje o dostępności alternatywnych  
do motoryzacji indywidualnej środków transportu

Lp. Nazwa Informacje o dostępności 
komunikacji miejskiej

Informacje o dostępności 
infrastruktury rowerowej

1 Baltic Bussines Park TAK TAK

2 Brama Portowa I i II TAK TAK

3 Lastadia NIE NIE

4 Oxygen TAK NIE

5 Piastów Office 
Center NIE NIE

6 Storrady Park Offices TAK NIE

7 Technopark Pomerania NIE NIE

8 Maris NIE NIE

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4

Większość obiektów biurowych jest wyposażona  
w punktową infrastrukturę rowerową – najczęściej są to 
tylko stojaki rowerowe. Brak jest informacji na temat do-
stępnych zadaszonych parkingów rowerowych. Biorąc 
pod uwagę dostępność stacji SRM, tylko w dwóch przy-
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padkach jest planowane umiejscowienie stacji w pobliżu 
omawianych w artykule obiektów biurowych (Brama 
Portowa I, II i Technopark Pomerania). W tej sytuacji ini-
cjatywa leży po stronie wspomnianych inwestorów, którzy 
w ramach tzw. stacji sponsorskich mogą zakupić dodatko-
we stacje i rowery.

Każdy z omawianych obiektów posiada swoją stronę in-
ternetową, na której przedstawione są informacje na temat 
dostępnych powierzchni biurowych, opisu inwestora i in-
westycji, lokalizacji czy też oferty dodatkowej. Jednak tyl-
ko w trzech przypadkach (Brama Portowa, Storrady Park 
Offices oraz Baltic Business Park) w sposób szczegółowy 
wskazane są linie tramwajowe i autobusowe umożliwiające 
dostanie się do wybranych biurowców, w jednym przypad-
ku (Oxygen) istnieje informacja o połączeniach realizowa-
nych komunikacją miejską jednak bez wskazania konkret-
nych linii (tabela 4). Natomiast w zakresie dostępności in-
frastruktury rowerowej tylko Baltic Business Park i Brama 
Portowa umieściły na swych stronach informacje o stoja-
kach rowerowych, które są do dyspozycji pracowników 
i klientów. 

Biorąc pod uwagę wielkość dostępnej powierzchni biuro-
wej, jak również liczbę miejsc postojowych (dostępnych nie 
tylko dla pracowników, ale również klientów), warto zwrócić 
uwagę na mogący się pojawić problem generowania dużej 
liczby podróży w najbliższym sąsiedztwie tych budynków. 
Sama dostępność miejsc parkingowych w ramach tych insty-
tucji jest niewystarczająca, gdyż powinno się ograniczać wy-
korzystanie motoryzacji indywidualnej w codziennych po-
dróżach. W związku z tym należy zawczasu podjąć działania 
w zakresie zarządzania mobilnością w ramach tych generato-
rów ruchu. Jednym z działań, które należałoby rozważyć jest 
stworzenie Planów Mobilności poszczególnych instytucji, 
w których zostaną uwzględnione działania mające na celu 
wykorzystać istniejący potencjał dostępnych środków trans-
portu przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania moto-
ryzacji indywidualnej. Plan Mobilności jest dokumentem 
o charakterze strategicznym, tworzonym na potrzeby kon-
kretnego podmiotu (m.in. zakładu pracy, szpitala, uniwersy-
tetu, urzędu miasta itp.). Stanowi on zestaw tzw. działań 
miękkich uzupełniających działania typowo inwestycyjne, 
tzw. twarde. Zawarte są w nim konkretne cele, plan działań 
potrzebnych do ich osiągnięcia, sposoby ich wprowadzania 
i zakres odpowiedzialności konkretnych osób. Korzyści zwią-
zane z wdrażaniem Planu Mobilności stanowią jednocześnie 
kierunek działań w ramach zrównoważonego rozwoju trans-
portu i odnoszą się do miasta i lokalnej społeczności, przed-
siębiorstwa, które wdraża i realizuje plan mobilności jak rów-
nież jego pracowników. Przygo towanie tego dokumentu 
umożliwia poznanie potrzeb w zakresie codziennych podróży 
pracowników, ocenę słabych i mocnych stron w zakresie do-
stępności poszczególnych środków transportu i szukania al-
ternatywy dla wykorzystania motoryzacji indywidualnej 
w codziennych podróżach. Pozwala też na stworzenie pod-
staw zarzadzania mobilnością w całym mieście20. Realizacja 

20 W. Starowicz, Zarzadzanie mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny”, 2011 nr 1.

planów mobilności w sposób pozytywny wpływa na proces 
planowania i funkcjonowania infrastruktury transportowej 
oraz przyczynia się do ograniczenia kosztów zewnętrznych 
transportu.

Podsumowanie
Zarządzanie mobilnością w przypadku inwestycji dotyczą-
cych sektora usług powinno być jednym z działań, które 
bierze się pod uwagę w momencie planowania budowy 
lub rozbudowy tego typu instytucji. Intensywny rozwój 
sektora BPO i IT, nie tylko w Szczecinie, ale także w in-
nych polskich miastach, powoduje, iż coraz bardziej za-
uważalne są problemy generowania nowych podróży, co 
nie są obojętne względem systemu transportowego, któ-
ry nie reaguje w sposób elastyczny na zachodzące zmiany. 
Konieczność jego dostosowania, chociażby przy wsparciu 
Planów Mobilności, staje się wymaganym minimum w za-
kresie obsługi komunikacyjnej nie tylko pracowników, ale 
także klientów centrów usługowych. Bez tego typu roz-
wiązań i przy tak dużym wzroście powierzchni biurowych 
w ramach powstających inwestycji, które stanowią jeden 
z ważniejszych generatorów ruchu, można się spodziewać 
znaczących problemów wynikających z rosnącej konge-
stii, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. 
Dodatkowo należy brać pod uwagę aspekty środowiskowe 
i jakość życia i pracy w mieście, na co duży wpływ ma licz-
ba samochodów poruszających się codziennie po drogach 
miasta.
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Analiza stanu organizacji  
zbiorowych przewozów pasażerskich  
w województwie zachodniopomorskim1

Streszczenie. W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu or-
ganizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego 
w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana zosta-
ła w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu po-
nadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe – międzywojewódzkie 
oraz przewozy międzynarodowe), regionalnym (w tym przewozy trans-
graniczne) oraz lokalnym (obejmującym w szczególności transport miej-
ski). Wskazane zostały podstawowe gałęzie transportu, wykorzystywane 
do obsługi ruchu pasażerskiego w poszczególnych rodzajach przewozów 
wraz z kluczowymi relacjami.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, transport re-
gionalny

Wprowadzenie
Proces rozwoju publicznego transportu zbiorowego w pol-
skich regionach, determinowany standardami Unii Euro-
pejskiej, powinien zmierzać do: stworzenia atrakcyjnej al-
ternatywy dla indywidualnego samochodu osobowego, 
zapewnienia dobrego dostępu do miejsc pracy, nauki i wy-
poczynku, uzyskania pewności, że zaspokojone są potrzeby 
społeczne, zachowania ochrony środowiska naturalnego, 
a także ograniczenia kongestii transportowej. Stan organi-
zacji systemu transportu zbiorowego w województwie za-
chodniopomorskim odpowiada obowiązującym regulacjom 
prawnym, wymaga jednak podjęcia działań na rzecz wzrostu 
stopnia jego wykorzystania w obsłudze przewozów pasażer-
skich w regionie2.

Pasażerskie zbiorowe przewozy ponadregionalne  
w regionie zachodniopomorskim
Subsystem pasażerskich przewozów ponadregionalnych 
w województwie zachodniopomorskim tworzą: transport ko-
lejowy, drogowy, lotniczy oraz morski. Między wojewódzkie 
i międzynarodowe pasażerskie przewozy w transporcie ko-
lejowym mogą być wykonywane jako przewozy o charak-
terze użyteczności publicznej w ramach publicznego trans-
portu zbiorowego na rynku objętym zasadami konkurencji 
regulowanej i wówczas organizowane są, zgodnie z Ustawą 
o publicznym transporcie zbiorowym, przez ministra właści-
wego do spraw transportu lub też jako przewozy wykony-
wane na własne ryzyko przewoźnika (przewozy komercyjne). 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014
2 Starowicz W., Konsekwencje regulacji prawnych Unii Europejskiej dla polskiego pu

blicznego transportu zbiorowego, w: Miejsce polskich przewoźników w europejskim syste
mie transportowym po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowo-Techniczne 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – 
Oddział w Krakowie, Kraków 2003, nr 57, s. 114.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przewoź-
nikami kolejowymi, prowadzącymi działalność przewozową 
w zakresie przewozów międzyregionalnych, są: spółka PKP 
Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Główne re-
lacje międzywojewódzkie, obsługiwane przez pierwszego ze 
wskazanych przewoźników, obejmują bezpośrednie połącze-
nia (według rozkładu jazdy pociągów w okresie 15.12.2013 
– 13.12.2014) realizowane3:

•	 ze stacji Szczecin Główny: Białystok, Bielsko-Biała, Czę-
stochowa, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, 
Poznań, Przemyśl, Warszawa, Wrocław, Zakopane;

•	 ze stacji Koszalin: Białystok, Bielsko-Biała, Często-
chowa, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łeba, 
Olsztyn, Poznań, Ustka, Wrocław;

•	 ze stacji Kołobrzeg: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Kra-
ków, Lublin, Przemyśl Główny, Warszawa;

•	 ze Świnoujścia: Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, 
Lublin, Przemyśl, Warszawa, Wrocław.

Drugi ze wskazanych przewoźników – Przewozy Regio-
nalne Sp. z o.o. – połączenia o charakterze ponadregional-
nym realizuje w niewielkim zakresie. Są to przewozy o cha-
rakterze stricte komercyjnym bądź też przewozy wykonywa-
ne na zasadzie porozumienia dwóch lub więcej województw, 
przez które planowane jest uruchomienie danego połączenia. 
Finansowanie takiego interregionalnego połączenia należy 
wówczas do właściwych, ze względu na jego przebieg, regio-
nów. Do obsługiwanych w województwie zachodniopomor-
skim przez Przewozy Regionalne relacji międzywojewódz-
kich (według rozkładu jazdy pociągów w okresie 15 grudnia 
2013 – 13 grudnia 2014) należą m.in.4:

•	 ze stacji Szczecin Główny: Poznań, Kostrzyn, Warsza-
wa, Piła, Zielona Góra, Krzyż, Rzepin, Częstochowa,

•	 ze stacji Koszalin: Kostrzyn, Słupsk, Olsztyn, Po-
znań, Gdynia;

•	 ze stacji Kołobrzeg: Słupsk, Poznań;
•	 ze stacji Świnoujście: Poznań, Częstochowa, Warszawa.

Poza dwoma największymi ośrodkami zurbanizowany-
mi w regionie (Szczecinem i Koszalinem) wskazane zostały 
także dostępne bezpośrednie relacje z miejscowości, które 
jako nadmorskie kurorty, w okresie letnim stają się szcze-
gólnie istotne dla potoków ruchu w połączeniach międzyre-

3 http://www.plk–sa.pl/ – oficjalna strona internetowa spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., stan na 31.07.2014 r.

4  Ibidem
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gionalnych – Świnoujście oraz Kołobrzeg. Należy jednak 
zauważyć, iż rozkład jazdy pociągów pasażerskich, zarówno 
w relacjach intra-, jak i interregionalnych w regionie za-
chodniopomorskim w okresie letnim ulega zmianie; nie-
które połączenia uruchamiane są przez przewoźników 
w danym roku wyłącznie w okresie czerwiec–sierpień.

Krajowe i międzynarodowe przewozy pasażerskie w trans-
porcie drogowym na obszarze województwa zachodnio-
pomorskiego realizowane są przez przewoźników posiadają-
cych licencję na wykonywanie krajowego i/lub międzynaro-
dowego transportu drogowego osób. Orga nizacja krajowych 
i międzynarodowych pasażerskich przewozów drogowych 
odbywa się na zasadach wolnego rynku i poza koniecznością 
uzyskania licencji, ograniczenia występujące na tym rynku 
wynikają jedynie z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
realizujących przewozy, zachowań innych przewoźników 
oraz popytu na usługi5. Do największych przewoźników, 
operujących na obszarze badanego województwa (wraz z ob-
sługiwanymi wybranymi krajowymi regularnymi liniami in-
terregionalnymi) zaliczyć można (stan na 31.07.2014):

•	 PKS Szczecin Sp. z o.o., obsługujący m.in. połączenia 
Szczecin – Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Bo-
lesławiec, Jelenia Góra, Karpacz, Kostrzyn, Piła, 
Bydgoszcz, Toruń, Słupsk, Poznań, Łódź, Kielce, Bia-
łystok, Częstochowa, Warszawa, Zakopane; Spółka 
ponadto realizuje międzynarodowe połączenia na 
Lotnisko Schönefeld oraz Tegel w Berlinie;

•	 PKS Gryfice Sp. z o.o., obsługujący m.in. połączenia 
Gryfice – Bolesławiec, Częstochowa, Gorzów Wiel-
kopolski, Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Łódź, Lu-
bań Śląski, Opole, Piła, Poznań, Słupsk, Szczecinek, 
Zabrze, Zakopane, Zgorzelec;

•	 PKS Koszalin Sp. z o.o., obsługujący m.in. połączenia 
Koszalin – Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Człu-
chów, Gdańsk, Gniezno, Jelenia Góra, Krynica Zdrój, 
Łódź, Słupsk, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zakopane, 
Zegrze;

•	 PKS Kamień Pomorski Sp. z o.o., obsługujący m.in. 
połączenia Kamień Pomorski – Gdańsk, Lubań Ślą-
ski, Łódź, Wałbrzych, Zielona Góra, Żary;

•	 Arriva Sp. z o.o. o/Kołobrzeg, obsługująca m.in. po-
łączenia Kołobrzeg – Gorzów Wielkopolski, Zielona 
Góra, Jelenia Góra, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Warsza-
wa, Poznań, Katowice, Kraków, Zakopane, Cieszyn, 
Konin, Częstochowa, Sanok, Łódź;

•	 PKS Szczecinek Sp. z o.o., obsługujący m.in. połącze-
nie Koszalin – Krynica Zdrój.

Jednym z kluczowych elementów determinujących roz-
wój transportu w regionie jest lokalizacja i rozwój lotnisk 
regionalnych6. Krajowe i międzynarodowe przewozy pasa-

5 Dyr. T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 28.

6 Zieliński K., Zarządzanie transportem w regionie – regionalny system transportowy, w: 
Problemy rozwoju regionalnego, praca zbiorowa pod red. R. Brola, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 110, s. 278.

żerskie w transporcie lotniczym w województwie zachod-
niopomorskim, realizowane są przez Port Lotniczy Szczecin-
Goleniów. Na dzień 31 lipca 2014 port Szczecin-Goleniów 
obsługiwał osiem rozkładowych połączeń lotniczych, reali-
zowanych przez czterech przewoźników, w następujących 
kierunkach: 

•	 Warszawa, obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze 
LOT SA;

•	 Oslo Gardemoen (Norwegia), obsługiwane przez 
Norwegian Air Shuttle ASA;

•	 Stavanger (Norwegia), Oslo Torp (Norwegia), Lon-
dyn Luton (Wielka Brytania), obsługiwane przez 
Wizz Air;

•	 Liverpool (Wielka Brytania), Londyn Stansted (Wiel-
ka Brytania), Dublin (Irlandia), obsługiwane przez 
Ryanair.

oraz cztery kierunki czarterowe: Egipt – Hurghada, Turcja 
– Riwiera Turecka, Bułgaria – Złote Piaski oraz Grecja – 
Kreta. Liczbę obsłużonych pasażerów oraz wykonanych 
operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym – regu-
larnym i czarterowym w latach 2011–2013 prezentuje 
tabela 1.

Charakterystycznym dla XXI wieku zjawiskiem na ryn-
ku usług lotniczych jest powstanie i rozwój nowego modelu 
funkcjonowania linii lotniczych, tj. przewoźników nisko-
kosztowych (LCC, ang. Low Costs Carriers) i segmentu ta-
nich przewozów8. W rozwoju niskobudżetowych linii lotni-
czych upatrywano szansy na rozwój lotnisk regionalnych 
czy nawet lokalnych, których często są głównymi użytkow-
nikami (w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów – Ryanair, 
Wizz Air). Intensywny rozwój ruchu lotniczego w Porcie 
Szczecin-Goleniów miał miejsce w latach 2011–2012, kie-
dy to swoje usługi oferował niskobudżetowy przewoźnik 
OLT Express. Dostępna wówczas była rozbudowana siatka 
tanich połączeń krajowych realizowanych przez tego prze-
woźnika, obejmująca relacje Szczecin – Gdańsk, Warszawa, 
Wrocław (przez Poznań), Katowice (przez Poznań) oraz 
Kraków (przez Poznań). Po upadku OLT Express krajowe 
połączenia w analizowanym porcie realizowane są wyłącz-
nie przez PLL LOT SA i obejmują wyłącznie relację Szczecin 
– Warszawa. Pozostali trzej przewoźnicy realizują rejsowe 
połączenia międzynarodowe z niewielkimi zmianami w za-
kresie krajów destynacji podróży; są to głównie Wyspy 

7 Operacje pax – operacje lotnicze w regularnym i czarterowym ruchu pasażerskim
8 Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 28.

Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji  
w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów w krajowym  

i międzynarodowym ruchu pasażerskim w latach 2011–2013
rok liczba obsłużonych pasażerów [os.] liczba operacji pax7

2011 258 217 3 196
2012 347 063 992
2013 322 334 3 448

Źródło: Opracowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dostępne on-line na: www.ulc.gov.pl – oficjalna 
strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stan na 31.07.2014 r.

Tabela 1
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Brytyjskie oraz Norwegia, a także loty czarterowe do za-
granicznych kurortów turystycznych.

Krajowy i międzynarodowy ruch pasażerski w transpor-
cie morskim na obszarze województwa zachodniopomor-
skiego obsługiwany jest głównie przez cztery porty morskie 
regionu – Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg oraz Między-
zdroje. Dane dotyczące ruchu pasażerów w tych portach 
w roku 2013 w zakresie krajowych i międzynarodowych 
połączeń zaprezentowano w tabeli 2.

Międzynarodowy ruch pasażerski w porcie mors kim 
w Szcze cinie w roku 2013 objął 3 zawinięcia pełnomorskich 
wycieczkowców oraz 90 zawinięć wycieczkowców rzecz-
nych (warto w tym miejscu nadmienić, iż Szczecin jest jedy-
nym polskim portem obsługującym wycieczkowce rzecz-
ne)9. Trasy wycieczkowców rzecznych rozpoczynają się w Ber-
linie, następnie pokonują Kanał Odra-Havela, kolejnym 
punktem jest właśnie Szcze cin. Po nim statki wypływają 
w kierunku niemieckiej części Zalewu Szczecińskiego 
i Zatoki Pomorskiej; rejsy przeważnie kończą się w Strals-
undzie (Niemcy).

Ponadregionalny ruch pasażerski w porcie mor skim 
w Koło brzegu w roku 2013 obejmował wyłącznie między-
narodowe rejsy na duńską wyspę Bornholm (Nexo). Linia 
obsługiwana była przez Kołobrzeską Żeglugę Pasażerską 
Sp. z o.o.. W roku 2014 obsługa wskazanej linii jest konty-
nuowana, a dodatkowo przewoźnik uruchomił także rejsy 
na Bornholm z portu morskiego w Darłowie. We wcześ-
niejszych latach Spółka organizowała także rejsy na linii 
Kołobrzeg – Ronne (Bornholm), a także Kołobrzeg – 
Christianso oraz Fredrikso, położonych na duńskim archi-
pelagu Ertholmene.

Ponadregionalny ruch pasażerski w porcie mor skim 
w Międzyzdrojach w 2013 roku obejmował głównie mię-
dzynarodowe rejsy, obsługiwane przez niemieckiego arma-
tora Adler-Schiffe na liniach Międzyzdroje – Ahlbeck, 
Heringsdorf oraz Bansin.

Pasażerskie zbiorowe przewozy regionalne  
w województwie zachodniopomorskim
Regionalny pasażerski ruch w województwie zachodnio-
pomorskim obsługiwany jest głównie przez dwie gałęzie 
transportu – transport kolejowy oraz drogowy. Obsługa 
tego rodzaju ruchu w transporcie morskim ograniczała 
się do połączeń wodolotem „Bosman Express” Szczecin–
Świnoujście, organizowanych przez niemieckiego armato-
ra Adler-Schiffe oraz organizowanych w większości por-
tów regionu (m.in. Świnoujście czy Kołobrzeg) krótkich 
przybrzeżnych rejsów o charakterze wyłącznie turystycz-
nym.

W zakresie kolejowych przewozów pasażerskich o cha-
rakterze regionalnym oraz transgranicznym na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z podpisaną 
w dniu 31 lipca 2013 roku z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego Umową na świad-
czenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażer-
skich w województwie zachodniopomorskim, działalność 
przewozową prowadzi spółka Przewozy Regionalne 
Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. Reali-
zowane przez nią w ramach umowy przewozy mają charak-
ter użyteczności publicznej, co oznacza, iż z tytułu ich wy-
konywania przewoźnik otrzymuje rekompensatę – środki 
pieniężne, których zadaniem jest wyrównanie straty z tytu-
łu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

9 http://www.port.szczecin.pl/ – oficjalna strona internetowa Zarządu Morskich 
Portów Szczecin-Świnoujście, stan na 31.07.2014 r.

Ruch pasażerów w wybranych portach morskich regionu zachodniopo-
morskiego według kraju rozpoczęcia lub zakończenia podróży w 2013 r.

 

kraj rozpoczęcia
/zakończenia  

podróży
ogółem

udział ruchu 
w danym porcie 

w ruchu  
ogółem [%]

przyjazdy wyjazdy

kraj ogółem

ruch ogółem 1001 453 100 491 285 510 168
ruch krajowy 46 140 – 23 069 23 071
ruch międzynarodowy 955 313 – 468 216 487 097
w tym Europa 955 305 – 468 211 487 094

Port morski  
w Szczecinie

ruch ogółem 22 999 2 11 888 11 111
ruch krajowy 21 940 – 10 942 10 998
ruch międzynarodowy 1 059 – 946 113
w tym Europa 1 053 – 942 111

Port morski 
w Świnoujściu

ruch ogółem 888 587 89 434 392 454 195
ruch krajowy 23 054 – 11 419 11 635
ruch międzynarodowy 865 533 – 422 973 442 560
w tym Europa 865 532 – 422 973 442 559

Port morski 
w Kołobrzegu

ruch ogółem 28 300 3 14 236 14 064
ruch krajowy – – – –
ruch międzynarodowy 28 300 – 14 236 14 064
w tym Europa 28300 – 14 236 14 064

Port morski  
w Międzyzdrojach

ruch ogółem 58 229 6 29 449 28 780
ruch krajowy 392 – 324 68
ruch międzynarodowy 57 837 – 29 125 28 712
w tym Europa 57 837 – 29 125 28 712

Tabela 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny 
w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 105

Największy udział w obsłudze krajowego i międzynaro-
dowego ruchu pasażerskiego spośród czterech analizowa-
nych struktur portowych w roku 2013 odnotowano w por-
cie morskim w Świnoujściu – 89%. Międzynarodowe rejsy 
obejmowały: 

•	 połączenia Świnoujście – Ahlbeck (Niemcy), He-
ringsdorf (Niemcy), Bansin (Niemcy), obsługiwane 
przez niemieckiego armatora Adler-Schiffe GmbH & 
Co. KG;

•	 połączenie promowe Świnoujście – Trelleborg (Szwe-
cja), obsługiwane przez niemieckiego armatora TT-
-Line;

•	 połączenia promowe Świnoujście – Ystad (Szwecja) 
oraz Świnoujście – Kopenhaga (Dania), realizowane 
przez polskiego operatora promowego, Polska Żeglu-
ga Bałtycka S.A., występującego pod marką PO-
LFERRIES; 

•	 połączenia promowe Świnoujście – Ystad (Szwecja) 
oraz Świnoujście – Trelleborg (Szwecja), realizowane 
przez polskiego operatora promowego Unity Line Li-
mited Sp. z o.o.
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ustawowych oraz ustanowionych na obszarze województwa 
uprawnień do przejazdów ulgowych, a także poniesionych 
kosztów w związku z realizacją przewozów na uzasadnio-
nych społecznie, aczkolwiek często nieuzasadnionych eko-
nomicznie, trasach.

Dofinansowanie Spółki przez samorząd województwa 
zachodniopomorskiego z tytułu wykonywania przewozów 
o charakterze służby publicznej na jego obszarze 
w 2012 roku wyniosło 77 484 900 zł., co dało stopień po-
krycia deficytu Spółki z tego tytułu na poziomie 97% i było 
wyższe o 799 400 zł w stosunku do roku 2011 (stopień 
pokrycia deficytu Spółki w roku 2011 kształtował się na 
poziomie 94%)10. W ramach rozkładu jazdy, obowiązujące-
go od 15 grudnia 2013 do 13 grudnia 2014 roku Spółka 
ma wykonać na terenie województwa 5,2 mln pockm oraz 
180 tys. pockm. w komunikacji przygranicznej11. Obsłu-
giwane bezpośrednie relacje w tym zakresie (według roz-
kładu jazdy pociągów w okresie 15 grudzień 2013 r. – 
13 grudzień 2014 r.) obejmują:

•	 ze stacji Szczecin Główny: Świnoujście, Loecknitz, 
Luebeck, Kamień Pomorski, Berlin Gesundbrunnen, 
Tantow, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Port Lotni-
czy Szczecin-Goleniów, Gryfino, Słupsk, Szczecinek, 
Angermuende, Chojna, Choszczno, Koszalin, Schwe-
rin, Neubrandenburg, Wałcz, Nowogard;

•	 ze stacji Koszalin: Szczecin, Kołobrzeg, Białogard, 
Mielno Koszalińskie, Szczecinek; 

•	 ze stacji Kołobrzeg: Szczecin, Białogard, Szczecinek, 
Koszalin; 

•	 ze stacji Świnoujście: Szczecin.

W aspekcie przewozów lokalnych o charakterze typowo 
miejskim, aglomeracyjnym, czy metropolitalnym transport 
kolejowy w regionie zachodniopomorskim na chwilę obec-
ną nie odgrywa znaczącej roli. W aspekcie jednak rozwoju 
koncepcji utworzenia na obszarze województwa Szcze-
cińskiej Kolei Metropolitalnej stopień wykorzystania trans-
portu kolejowego w odniesieniu do tego rodzaju przewo-
zów może ulec znaczącej intensyfikacji. 

Przewozy pasażerskie o charakterze regionalnym w ko-
munikacji drogowej na obszarze województwa zachodnio-
pomorskiego realizowane są przez przedsiębiorstwa stano-
wiące jednostki gospodarcze o różnym charakterze, zarów-
no pod względem wielkości przedsiębiorstwa – ilości za-
trudnianych pracowników, tradycji funkcjonowania na 
rynku przewozów pasażerskich, formy organizacyjno-
-prawnej, ilości, jakości i wielkości posiadanych/wykorzy-
stywanych środków transportu itp. Zróżnicowanie to sta-
nowi z jednej strony wynik sytuacji rynkowej, z drugiej 
natomiast jest konsekwencją koncepcji nakreślonej przez 
samego przedsiębiorcę12. Znajdują się wśród nich zarówno 

10 Raport roczny 2012 r., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 10–11.
11 http://www.przewozyregionalne.pl/ – oficjalna strona internetowa spółki Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o., stan na 31.07.2014 r.
12 Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 10.

przewoźnicy autobusowi, realizujący także przewozy o cha-
rakterze ponadregionalnym, w tym w szczególności wska-
zane już PKS Szczecin Sp. z o.o., PKS Gryfice Sp. z o.o., 
PKS Koszalin Sp. z o.o., PKS Kamień Pomorski Sp. z o.o. 
oraz Arriva Sp. z o.o. o/Kołobrzeg, PKS Szczecinek Spółka 
z o.o., jak również mniejsze przedsiębiorstwa autobusowe re-
alizujące wyłącznie połączenia regionalne. Znaczną grupę 
stanowią także małe przedsiębiorstwa przewozowe, posiada-
jące niewielką liczbę pojazdów (ograniczoną często nawet do 
zaledwie 1 bądź 2 sztuk), obsługujące zazwyczaj linie w ra-
mach danego powiatu, przy wykorzystaniu do tego celu 
środków transportu w postaci tzw. busów czy mikrobusów. 

Pasażerskie zbiorowe przewozy lokalne   
w województwie zachodniopomorskim
Przewozy pasażerskie o charakterze lokalnym, a zatem orga-
nizowane przez samorządy gminne, w regionie zachodniopo-
morskim obsługiwane są głównie przez transport drogowy 
oraz szynowy (tramwaj) i dotyczą w głównej mierze transpor-
tu miejskiego. Organizacja zbiorowej komunikacji miejskiej 
w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z Ustawą 
o publicznym transporcie zbiorowym, znajduje się w gestii 
gmin, na terenie których jest ona realizowana. Zbiorowa 
komunikacja miejska ma zazwyczaj charakter ograniczony 
do pewnego obszaru. Z uwagi jednak na zachodzące proce-
sy urbanizacyjne coraz częściej wykracza ona poza granice 
administracyjne danego ośrodka – miasta, obejmując tereny 
podmiejskie oraz inne jednostki osadnicze tworzące z mia-
stem ośrodki aglomeracyjne13 czy nawet metropolitalne.

Ośrodki zurbanizowane w regionie zachodniopomor-
skim, na obszarze których zorganizowana jest zbiorowa ko-
munikacja miejska, to: Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, 
Świnoujście, Stargard Szczeciński, Białogard, Szczecinek, 
Goleniów, Gryfino oraz Gryfice. Sposób jej organizacji, 
w szczególności w zakresie przewoźnika/przewoźników reali-
zujących na terenie danej jednostki przewozy jest różny tj. 
spółka miejska – rozwiązanie stosowane w większości miej-
scowości bądź przewoźnik prywatny spoza miasta, np. 
Goleniów, Gryfino. 

Usługi przewozowe w ramach zbiorowej komunikacji 
miejskiej na terenie największego ośrodka zurbanizowane-
go w regionie miasta Szczecin organizuje Gmina Miasto 
Szczecin poprzez jednostkę budżetową Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego (ZDiTM)14. Usługi przewozowe 
w komunikacji zbiorowej realizowane są w wyniku zawar-
tych umów między Gminą Miasto Szczecin (ZDiTM) a na-
stępującymi podmiotami:

•	 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. – w zakresie regu-
larnych przewozów tramwajowych,

•	 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klono-
wica” Sp. z o.o. – w zakresie regularnych przewozów 
autobusowych,

13 Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2008, s. 115.

14 Raport o stanie miasta Szczecin 2012, Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin, 
Szczecin 2012, s. 26.
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•	 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” 
Sp. z o.o. – w zakresie regularnych przewozów auto-
busowych,

•	 Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne Sp. z o.o. – w zakresie regularnych przewozów 
autobusowych,

•	 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szcze-
cinie Sp. z o.o. – w zakresie regularnych przewozów 
autobusowych na liniach nocnych.

Na uwagę zasługuje to, iż na podstawie zawartych po-
rozumień międzygminnych systemem zbiorowej komuni-
kacji miejskiej objęte zostały również wybrane gminy 
ościenne, tj. Gmina Police, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina 
Dobra15. Gmina Miasto Szczecin stanowi doskonały przy-
kład rozszerzania działalności organizatora transportu 
miejskiego poza administracyjne granice miasta, dążąc tym 
samym do zaspokojenia potrzeb przewozowych także osób 
zamieszkujących tereny podmiejskie.

Niezwykle istotny jest kierunek, przyjętej przez władze 
samorządowe miasta, polityki transportowej w zakresie 
udziału poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze prze-
wozów w miejskiej komunikacji zbiorowej. Kluczowy do-
kument w zakresie transportu publicznego w mieście – 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014–2025 – za-
kłada, iż „podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej 
na terenie miasta jest i będzie tramwaj wraz ze współpracu-
jącą siecią autobusową”16. Kierunek ten jest w pełni zgodny 
z opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju polityką 
transportową realizowaną na szczeblu europejskim oraz 
krajowym. 

Przewozy w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej 
w Koszalinie realizowane są przez Miejski Zakład 
Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, w której 100% 
udziałów posiada Urząd Miasta Koszalin. Spółka swoje 
usługi przewozowe realizuje na obszarze miasta Koszalin 
oraz, podobnie jak w przypadku miasta Szczecin, także 
gmin ościennych, obsługując na dzień 31 lipiec 2014 roku 
12 linii miejskich i 2 linie podmiejskie – do Mielna oraz 
Bonina. 

Kolejnym miastem w regionie zachodniopomorskim, 
w którym przewozy wykonywane w ramach zbiorowej 
komunikacji miejskiej wykraczają poza granice admini-
stracyjne miasta, jest Kołobrzeg. Usługi przewozowe 
w ramach lokalnego transportu zbiorowego realizuje 
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. Spółka po-
wstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 października 
1993 r. Przedsię biorstwa Komunikacji Miejskiej w spółkę 
prawa handlowego, na podstawie Uchwały Rady Miasta 
w Kołobrzegu z dnia 28 grudnia 1992 roku. Właścicielem 

15 Uchwała nr XLI/1209/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w spra-
wie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-
rowego dla miasta Szczecin na lata 2014–2025”, Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego, Szczecin 25 czerwca 2014 r., poz. 2646, s. 67.

16 Uchwała nr XLI/1209/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju…, op.cit., s. 59.

wszystkich udziałów w spółce jest Gmina Miejska 
Kołobrzeg. Na dzień 31 lipiec 2014 r. spółka obsługiwała 
8 linii miejskich i 2 linie podmiejskie – do Ustronia 
Morskiego oraz Dźwirzyna.

Zarówno w przypadku miasta Koszalin, jak i Kołobrzeg, 
organizowanie przez wskazane gminy miejskie przewozów 
do gmin ościennych jest szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia znacznego nasilenia ruchu turystycznego w sezonie 
letnim. W przypadku miasta Szczecin ruch do gmin ościen-
nych nie wykazuje tak znaczących wahań sezonowych, 
związany jest on bowiem z codziennymi dojazdami do 
miejsc pracy, ośrodków zdrowia, placówek szkolno-wycho-
wawczych itp. Miejski transport zbiorowy w pozostałych 
ośrodkach w regionie, realizowany jest odpowiednio przez 
następujące jednostki:

•	 w Świnoujściu – Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o., 
100% udziałów w spółce posiada Miasto Świnoujście, 
obsługuje 7 linii miejskich;

•	 w Stargardzie Szczecińskim – Miejski Zakład Komu-
nikacji w Stargardzie Szczecińskim, mienie zakładu 
jest częścią mienia komunalnego miasta Stargard 
Szczeciński, obsługuje 22 linie miejskie;

•	 w Białogardzie – Zakład Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o., jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina 
Miasto Białogard, obsługuje 3 linie miejskie;

•	 w Szczecinku – Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 
w Szczecinku, 100% udziałów w spółce posiada Gmi-
na Miejska Szczecinek, obsługuje 14 linii;

•	 w Goleniowie – PKS Gryfice Sp. z o.o., obsługuje 6 
linii oraz uruchamianą w okresie letnim tzw. Zieloną 
Linię – linię podmiejską do Lubczyny;

•	 w Gryficach oraz Gryfinie – PKS Gryfice Sp. z o.o.

Organizacja zbiorowych przewozów pasażerskich w re-
gionie zachodniopomorskim oparta jest w przeważającej 
mierze na dwóch podstawowych gałęziach transportu – 
transport drogowy oraz transport kolejowy. Pozostałe gałę-
zie transportu (w tym transport morski oraz lotniczy) wy-
korzystywane są w przeważającej mierze w ściśle określo-
nych celach (turystyka, ruch międzynarodowy), co skutecz-
nie ogranicza zakres obsługi przez te gałęzie ruchu pasażer-
skiego w regionie. 

Warto ponadto zauważyć, iż w aspekcie przewozów lo-
kalnych o charakterze typowo miejskim, aglomeracyjnym, 
czy też metropolitalnym transport kolejowy w regionie za-
chodniopomorskim nie odgrywa tak znaczącej roli, jaką 
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju winien od-
grywać. W opinii Urzędu Transportu Kolejowego, znacze-
nie kolei w przewozach pasażerskich rośnie właśnie na krót-
kich trasach, zwłaszcza w aglomeracjach ze zintegrowany-
mi systemami komunikacji szynowej17. Takie cechy prze-
wozów kolejowych, jak: wysoka prędkość eksploatacyjna, 
duża pojemność taboru, małe zapotrzebowanie na prze-
strzeń, dostępność infrastruktury i walory ekologiczne pre-

17 Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego w 2012 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013, s. 18
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destynują tę gałąź do obsługi pasażerskiego ruchu aglome-
racyjnego18. Transport kolejowy pozwala ponadto w prak-
tyczny sposób uniezależnić się od negatywnych skutków 
zjawiska kongestii transportowej, zwiększając realne szanse 
powodzenia działań integracyjnych19. W aspekcie zatem 
powyższego, zasadne wydaje się opracowanie koncepcji 
utworzenia w regionie kolei aglomeracyjnej/metropolital-
nej, na bazie której mogłyby zostać także uruchomione po-
łączenia kolejowe o charakterze typowomiejskim na terenie 
stolicy województwa – miasta Szczecin.

Podsumowanie
Następujący – zgodny z ogólnymi, niekorzystnymi z punk-
tu widzenia środowiska naturalnego trendami – rosnący 
wskaźnik motoryzacji indywidualnej wskazuje na koniecz-
ność prowadzenia działań na rzecz intensyfikacji wykorzy-
stania komunikacji zbiorowej na obszarze regionu. W tym 
celu niezbędna staje się kompleksowa obsługa pasażerów, 
oparta na prorynkowym podejściu organizatorów, prze-
woźników i instytucji regulujących funkcjonowanie danego 
systemu transportowego.

W związku z zachodzącymi zmianami w życiu społecz-
no-gospodarczym, w tym w szczególności zmianą stylu ży-
cia, postępującymi procesami suburbanizacji, znacznym 
rozproszeniem punktów aktywności społecznej czy wzro-
stem mobilności pracowników, niezbędne wydaje się wy-
kraczanie danego rodzaju przewozów poza ścisłe, wyzna-
czone dla niego prawnie granice. Na obszarze wojewódz-
twa zachodniopomorskiego widoczny jest już ten trend 
w przypadku przewozów o charakterze gminnym, w ra-
mach których często następuje także obsługa potoków ru-

18 Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2008, s. 125

19 Szwemin Ł., Integracja systemów publicznego transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki 
Gdańskiej z wykorzystaniem PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., 
w: Zintegrowany Transport Publiczny w obsłudze miast i regionów, IV Konferencja 
Naukowo-Techniczna Public Trans 2009, SITK RP, Radom 2009, s. 195

chu wykraczających poza granice danej gminy. W aspekcie 
narastającego zjawiska kongestii transportowej, a także ko-
nieczności uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, 
organizacja transportu zbiorowego w regionie winna za-
pewnić ofertę przewozową, odpowiadającą wymaganiom 
współczesnego pasażera.

Literatura
1. Starowicz W., Konsekwencje regulacji prawnych Unii Euro

pejskiej dla polskiego publicznego transportu zbiorowego, w: 
Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transpor
towym po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowo-
-Techniczne Stowa rzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpo spolitej Polskiej – Oddział w Krako-
wie, 2003, nr 57.

2. Dyr. T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasa
żerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 
2009.

3. Zieliński K., Zarządzanie transportem w regionie – regionalny 
system transportowy, w: Problemy rozwoju regionalnego, praca 
zbiorowa pod red. R. Brola, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 110.

4. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. 
Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańs-
kiego, Gdańsk 2012.

5. Raport o sytuacji społecznogospodarczej województwa zachodniopo
morskiego w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, 
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014.

6. Raport roczny 2012 r., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., 
Warszawa 2013 r.

7. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańs-
kiego, Gdańsk 2006.

8. Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

9. Raport o stanie miasta Szczecin 2012, Biuro Strategii Urzędu 
Miasta Szczecin, Szczecin 2012.

10. Uchwała nr XLI/1209/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
maja 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 
Szczecin na lata 2014–2025”, Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego, Szczecin 25 czerwca 2014 r., poz. 
2646.

11. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpie
czeństwa ruchu kolejowego w 2012 roku, Urząd Transportu 
Kolejowego, Warszawa 2013

12. Szwemin Ł., Integracja systemów publicznego transportu zbioro
wego w Metropolii Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem PKP 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., w: Zintegrowany 
Transport Publiczny w obsłudze miast i regionów, IV Konferencja 
Naukowo-Techniczna Public Trans 2009, SITK RP, Radom 
2009

13. http://www.plk–sa.pl/ – oficjalna strona internetowa spółki 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

14. http://www.ulc.gov.pl/ – oficjalna strona internetowa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego

15. http://www.port.szczecin.pl/ – oficjalna strona internetowa 
Zarządu Morskich Portów Szczecin–Świnoujście

16. http://www.przewozyregionalne.pl/ – oficjalna strona inter-
netowa spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Fot. 1.  Szynobus SA136
Źródło: ze zbiorów Autorki



37

TransporT miejski i regionalny 10 2014

IouRI N. SeMeNov  
prof. dr hab. inż., Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny  
w Szczecinie, e-mail: jusiem@zut.
edu.pl
WoJCIeCh IgNAleWSKI  
dr inż., Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w Szczecinie, 
e-mail: wignalewski@zut.edu.pl
MAJA ChMIeleWSKA-PRZyBySZ  
mgr inż., Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny  
w Szczecinie,  
e-mail: m.przybysz@zut.edu.pl

Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnych w przewozach naturalnego 
gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNg) 
statkiem śródlądowym z terminalu  
gazu skroplonego (lNg) w Świnoujściu1,2

Streszczenie. W celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu do odbiorcy 
końcowego z terminalu LNG w Świnoujściu należy rozpatrzyć możli-
wość zastosowania różnych technik i technologii przewozu i załadunku 
gazu. Nadwyżki gazu w postaci płynnej (LNG) po przejściu procesu re-
gazyfikacji mogą być skompresowane i w elastycznym łańcuchu dostaw 
dystrybuowane jako CNG. Wariantem zasługującym na uwagę jest 
wykorzystanie statku śródlądowego do przewozu gazu ziemnego w po-
staci sprężonej.  W związku z dynamicznym rozwojem sektora CNG 
uzasadnionym jest ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa i funkcjonalno-
ści systemów przewozowych, a w szczególności systemów transportu 
ładunków niebezpiecznych. Systemy te powinny być zorientowane na 
terminowe dostawy surowca do odbiorcy końcowego, być ekonomicz-
nie uzasadnione oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: CNG, bezpieczeństwo, transport, żegluga śródlądowa.

Wprowadzenie
W żegludze śródlądowej jednym z najważniejszych aspektów, 
w jakich rozpatruje się zagadnienia budowy zarówno środków 
transportu, jak i całych systemów transportowych, jest zapew-
nienie bezpieczeństwa podczas wykonywania usług.

Według danych Urzędów Żeglugi Śródlądowej w latach 
2001–2009 na krajowych wodnych drogach śródlądowych 
doszło do 304 wypadków [1]. Do głównych ich przyczyn 
należą: czynnik ludzki, warunki hydrologiczne oraz usterki 
techniczne (rys. 1), natomiast do głównych skutków należą 
uszkodzenia kadłuba związane z kolizjami (rys. 2) oraz osa-
dzania statków na mieliźnie [1, 4].

Wobec konsekwencji wypadków w żegludze śródlądowej 
(straty ludzkie, zanieczyszczenia środowiska) w Europie ob-
serwuje się tendencję do ścisłej kontroli stanu technicznego 
eksploatowanych statków, niezależnie od tradycji żeglugo-
wych danego kraju i reprezentowanej bandery.

Bezpieczeństwo w przewozach gazu
Ze względu na szczególne zagrożenie, jakie może spowo-
dować uszkodzenie kadłuba jednostki przewożącej ładunki 
niebezpieczne, do jakich zaliczane są zbiorniki z CNG, wy-
magane jest określone rozplanowanie przestrzenne statku.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.

2 Wkład autorów w publikację: I. N. Semenov 34%, W. Ignalewski 33%, M. 
Chmielewska-Przbysz 33%.

W celu zabezpieczenia kadłuba przed uszkodzeniami 
stosuje się m.in:

•	 podwójne poszycie szczególnie w przewozach mate-
riałów niebezpiecznych,

•	 system rozmieszczenia ładunku zgodny z wymaga-
niami stateczności i wolnej burty.

Na poziom bezpieczeństwa statku śródlądowego wpły-
wa wysokość dna podwójnego (Hk) oraz odległość pomię-
dzy burtą zewnętrzną i wewnętrzną (Bk). Obniżenie tych 
parametrów wpływa na ograniczenie przestrzeni ładunko-
wej, zdolności przewozowej i opłacalności transportu 
CNG oraz zmniejsza poziom bezpieczeństwa podczas eks-
ploatacji.

Rys. 1. Przyczyny wypadków w żegludze śródlądowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Rys. 2. Parametry konstrukcyjne statku śródlądowego po zderzeniu z innym statkiem (rejs 
balastowy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]



TransporT miejski i regionalny 10 2014

38

W celu przeprowadzenia analizy wprowadza się nastę-
pujące założenia.

Założenie 1: Jak wynika z rysunku, objętość ładowni 
statku śródlądowego przystosowanego do transportu po-
jemników CNG można ocenić następująco:

  
(1)

Założenie 2: Określono całoroczny dochód uzyskiwany 
z eksploatacji statku śródlądowego przystosowanego do 
transportu zbiorników z CNG przez:

1. PR0
 – zakładając, że B

k
 = H

k
 = 0,

2. PR – zakładając, że B
k
 ≠ 0 i H

k
 ≠ 0, wtedy:

  

(2)

Założenie 3: Możliwość uszkodzenia kadłuba statku 
śródlądowego podczas transportu zbiorników CNG na to-
rze wodnym oraz szkód ekonomicznych w wyniku tej awa-
rii może być oceniona przez prawdopodobieństwo wystą-
pienia sytuacji nadzwyczajnej:

  
(3)

Założenie 4: Głębokość uszkodzenia kadłuba statku 
śródlądowego odzwierciedla rozkład f(A), przedstawiony 
na rysunku 3.

Zaproponowany sposób może być wykorzystany tylko 
do wstępnych ocen racjonalności rozwiązania zadania za-
rządzania ryzykiem wykorzystania statków śródlądowych 
przystosowanych do transportu zbiorników CNG.

Lekkie uszkodzenie burty statku śródlądowego również 
może doprowadzić do dużych strat, uszkodzenie burty na 
wysokości linii wodnicy – do zatopienia międzypokładów, 
utraty stateczności, wywrócenia statku i następnie do za-
nieczyszczenia środowiska.

Straty powstałe w wyniku uszkodzenia kadłuba, w efek-
cie zanieczyszczenia środowiska, mogą zostać oszacowane 
przez wielkość Y1

, wówczas ryzyko tych strat w przelicze-
niu na rok eksploatacji statku śródlądowego wyniesie:

  
(6)

gdzie:
P0 – prawdopodobieństwo uszkodzenia kadłuba 

statku śródlądowego w ciągu roku,
Yd – strata ekonomiczna przy zatopieniu statku 

śródlądowego,
Pd – prawdopodobieństwo zatopienia statku śródlą-

dowego wg warunku A > B
k
 (H

k
)

ka – współczynnik strat ekonomicznych wskutek 
uszkodzenia dwóch i więcej przedziałów.

Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa statku w k-tym 
roku eksploatacji wyniesie:

  

(7)

Określenie ogólnego efektu podwyższenia poziomu 
bezpieczeństwa statku śródlądowego:

  
(8)

Prawdopodobieństwo uszkodzeń kadłubów jednostek, 
powstałych w wyniku zderzenia dla awarii mających miej-
sce w latach 1960–2010, przedstawiono w tabeli 1.

W związku z dużą liczbą sytuacji nadzwyczajnych coraz 
większą rolę odgrywają fundusze kompensacyjne, które 
wykorzystywane są przez armatorów dla zabezpieczania 
jednostek. Przy uzasadnianiu rozmiarów funduszy należy 
wziąć pod uwagę dwie przesłanki:

Przesłanka I. W procesie eksploatacji statku śródlądowe-
go przynajmniej jeden raz może powstać konieczność kompen-
sacji w wyniku np. zanieczyszczenia wód. Przykładowe źródła 
zanieczyszczenia na przykładzie transportu morskiego wprost 
możemy w ogólnym wymiarze zaadoptować dla żeglugi śród-
lądowej, ich udział procentowy zamieszczono w tabeli 2.

Przesłanka II. Celowe jest inwestowanie w systemy 
bezpieczeństwa, które pozwalają racjonalizować rozmiar 
funduszu według kryterium minimalizacji wydatków na 
kompensację możliwych skutków awarii podczas transpor-
tu zbiorników z CNG.

Rys. 3. Rozkład prawdopodobieństwa f(A) głębokości uszkodzenia kadłuba statku śródlądo-
wego (A) przystosowanego do transportu kontenerów z pojemnikami CNG
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

2

Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczaj-
nej może być obliczone na dwa sposoby [6]:

I.  (4)

II.  (5)

gdzie:
 P(A) –  prawdopodobieństwo uniknięcia sytuacji 
   nadzwyczajnej, czyli A < Bk

 (H
k
).
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Kryterium powyższe może być przedstawione w nastę-
pujący sposób [6]:

  
(9)

gdzie:
Yi – szkoda społeczno-ekonomiczna wskutek awarii 

i-tego typu,
ΔPi – zmiana prawdopodobieństwa awarii i-tego typu,

m – liczba typów możliwych awarii, którym towa-
rzyszy zanieczyszczenie środowiska.

Problem ten jest szczególnie aktualny w odniesieniu 
do jednej z gałęzi gospodarki TSL – eksploatacji syste-
mów dostaw CNG. Z analizy zależności na rysunku 4 wy-
nika, że przy akceptowalnym poziomie ryzyka eksploata-
cji, system transportu CNG charakteryzuje się prawdopo-
dobieństwem dużego wybuchu gazu w granicach 10–3 – 
10–5 rok-1. W odniesieniu  do analizowanego systemu 
dostaw CNG wybrano dwa podejścia do zarządzania ry-
zykiem – poprzez kompensujące wyrównanie szkód oraz 
koszty cenotwórcze.

Zarządzanie ryzykiem poprzez kompensujące  
wyrównanie szkód 
Zgodnie z tym podejściem, rozmiar szkód społeczno-eko-
nomicznych prognozuje się w granicach całego okresu Tpr 
eksploatacji, a wydatki ΔSy (C) na kompensację ewentu-
alnych roszczeń w wyniku szkód, określa się za pomocą 
wskaźnika NPV, określanego wzorem [5, 6]:

  

(10)

gdzie:
PRt – prognozowany dochód w t-roku transportu po-

jemników z CNG,
 – suma prognozowanych inwestycji bezpośred-

nich S(K) i bieżących S(C) w t-roku eksploata-
cyjnym, z uwzględnieniem wydatków ΔS

y
(C) na 

kompensację możliwych roszczeń,
r – stopa dyskonta,

Tpr – prognozowany okres eksploatacji systemu trans-
portu zbiorników z CNG [lata].

Prawdopodobieństwo uszkodzenia kadłubów statków CNG

L, м
Prawdopodobieństwo głębokości uszkodzenia kadłubów

0 – 0,5 0,5 – 1 1 – 1,5 1,5 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 15 Suma
Do 50 0,30 0,22 0,10 0,20 0,08 0,07 0,03 – – – 1,0
50–70 0,28 0,20 0,06 0,20 0,12 0,06 0,04 0,04 – – 1,0
70–90 0,23 0,16 0,12 0,10 0,14 0,10 0,09 0,02 0,02 0,02 1,0
90–110 0,20 0,16 0,10 0,08 0,06 0,12 0,10 0,10 0,06 0,02 1,0
110–130 0,19 0,13 0,09 0,08 0,06 0,04 0,17 0,12 0,07 0,05 1,0
130–150 0,17 0,12 0,08 0,07 0,06 0,13 0,21 0,09 0,05 0,02 1,0
150–170 0,15 0,11 0,07 0,06 0,12 0,10 0,16 0,12 0,06 0,05 1,0

170 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,12 0,15 0,15 0,10 0,10 1,0

Udział poszczególnych źródeł globalnego zanieczyszczenia
Źródła zanieczyszczenia oceanu ropą naftową i produktami ropopochodnymi Udział [%]

Przemysł ścieki po produkcji przemysłowej 60,8
Awarie w żegludze dalekomorskiej żegluga, bez uwzględnienia zbiornikowców 14,4
Klęski żywiołowe wypływy kataklizmów naturalnych 10,3

Rafinerie i terminale przeładunkowe produkcja i przeładunek produktów 
ropopochodnych, w tym CNG 6,6

Awarie ropociągów transport ropy naftowej 4,7
Morskie platformy wydobycia ropy wydobycie ropy naftowej 2,1
Awarie w żegludze śródlądowej wycieki podczas awarii 1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, 7]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

Tabela 1

Tabela 2

Rys. 4. Rentowność inwestycji w system dystrybucji zbiorników z CNG (ΔPi/rok – poziom 
ryzyka transportu zbiorników z CNG, S(C) – inwestycje w bezpieczeństwo systemu dystrybu-
cji zbiorników z CNG)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Inwestycja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa 
transportu pojemników z CNG planowana jest od momen-
tu wdrożenia t

0
, dlatego też należy uwzględnić wzrost in-

westycji o wielkość y-typu wydatków kompensacyjnych 
S

y
(C)(1+r)t. Wysokość takich nakładów powinna być wy-

starczająca do pokrycia szkód  ze wszystkich rodzajów awa-
rii i-typu podczas transportu zbiorników z CNG (rys. 5).

W praktyce cel ten osiąga się poprzez ubezpieczenie stat-
ków CNG i rurociągów transportujących LNG. Umowę ubez-
pieczeniową zawiera się na cały okres eksploatacji. W ten spo-
sób armatorzy zarządzają ryzykiem dystrybucji surowców 
energetycznych, zapewniając ochronę przed możliwymi szko-
dami społeczno-ekonomicznymi. Jednak takie podejście nie 
gwarantuje pełnej likwidacji skutków negatywnych w przy-
padku, gdy awaria będzie miała charakter wyjątkowy. Według 
opinii autorów, można zaproponować inne podejście do zarzą-
dzania ryzykiem transportu pojemników z CNG.
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Zarządzanie ryzykiem poprzez koszty cenotwórcze 
Zgodnie z takim podejściem, wielkość kosztów dodatko-
wych ΔS

y
(C) związanych z zapobieganiem możliwym szko-

dom społeczno-ekonomicznym ocenia się, uwzględniając 
przyrost prawdopodobieństwa ΔP

i
 awaryjnego stanu środ-

ku transportu CNG w czasie T
pr
, wówczas [6]:

  

(11)

Rozpatrując tę metodę na przykładzie statków śródlą-
dowych wykorzystywanych do przewozu zbiorników CNG, 
według zasady ustalania cen na tradycyjnie świadczone 
usługi przewozowe, wartość obliczeniową usług przewozu 
pojemników CNG – S

0
 można przedstawić w sposób nastę-

pujący:
  

(12)

gdzie:
– inwestycje w realizację projektów przewozu CNG  

uwzględniające wymogi dotyczące bezpieczeń-
stwa eksploatacyjnego,

s(l) – administracyjne wydatki, uwzględniające ryzyko 
inflacyjne ROI (%),

IRR – wewnętrzna norma rentowności w przeliczeniu 
na t-rok eksploatacji jednostki do transportu 
zbiorników CNG (%).

Zapas bezpieczeństwa na ryzyko wdrożenia statku do 
transportu zbiorników CNG zostanie oznaczony przez s(h), 
wtedy cena S1

 usługi przewozowej określana jest jako:
  

(13)

natomiast wysokość funduszu kompensacyjnego jako:

  (14)

Podstawiając wzór (13) do wzoru (14), otrzymamy:

  (15)

Przeprowadzona analiza pokazuje, że wysokość kosztów 
kompensacyjnych zależna jest głównie od obszaru świad-
czenia usług przewozowych oraz niezawodności statków do 
transportu zbiorników z CNG.

Podsumowanie
1. Prawdopodobieństwo uszkodzenia kadłuba statku pod-

czas transportu zbiorników CNG na torze wodnym 
może zostać oszacowane w oparciu o prawdopodobień-
stwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.

2. Analizując czynniki wpływające na wielkość wskaźnika 
NPV z uwzględnieniem wzrostu inwestycji, jak również 
zasady ustalania cen na tradycyjnie świadczone usługi 
przewozowe, można stwierdzić, iż wysokość szacowa-
nych kosztów kompensacyjnych dla analizowanego sys-
temu transportowego jest zależna przede wszystkim od 
niezawodności jednostek wykorzystywanych do trans-
portu zbiorników CNG, jak i obszaru świadczenia tych 
usług.

3.  Jednym z możliwych sposobów zaspokojenia popytu na 
gaz ziemny może być elastyczny system przewozu tego 
surowca w postaci sprężonej statkiem śródlądowym z por-
tu w Świnoujściu do odrzańskich portów śródlądowych. 
Uzasadnieniem opracowania takiego systemu są nastę-
pujące przesłanki: blisko 40% mieszkańców kraju 
mieszka na terenach niezgazyfikowanych, co znacznie 
ogranicza ich dostępność do gazu ziemnego; istnieje ry-
zyko niebezpiecznych przerw lub całkowitego wyłącze-
nia dostaw gazu do odbiorców końcowych na obszarach 
zgazyfikowanych z powodu zarówno fizycznych ograni-
czeń przesyłowych systemu dostaw, jak i ewentualnych 
awarii gazociągów;  wysokie koszty budowy liniowej oraz 
punktowej gazowej infrastruktury przesyłowej; ciągły 
wzrost popytu na gaz w wyniku gwałtownego wzrostu 
cen benzyny i oleju napędowego.

Literatura
1. Diagnoza polskiego transportu, Załącznik nr 1 do Strategii 

Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, 2011.
2. Lausen G., Vossen G., Obiektowe bazy danych – modele danych 

i języki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000.
3. Mansurow M., Economic safety of marine oil and gas industry, 

Proc., RAO-97,1997,  Vol.II.
4. Semenov I. N., Making practical decision with consideration for 

ship service reliability, Polish Academy of Sciences – Branch in 
Gdańsk, Marine Technology Transaction, 1997, Vol. 8.

5. Semenov I.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, Tom I: 
Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiek  tów 
oceano technicz nych, Wydawnictwo PS, Szczecin 2003.

6. Semenov I.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, Tom 
II: Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim, 
Wydaw nictwo PS, Szczecin 2004.

7. The Annual Report, AMT, SPb, 2010.
8. The UNEP 2009 Annual Report, 2010.

Rys. 5. Prognozowane zależności możliwych szkód z uwzględnieniem ryzyka awarii i-tego 
typu środku transportu zbiorników z CNG (krzywa1 – dynamika zmian szkód w zależności od 
typu awarii zgodnie z pesymistyczną prognozą, krzywa 2 – umiarkowana prognoza szkód w 
skutek awarii systemu transportu zbiorników z CNG, krzywa 3 – dynamika zmian szkód w 
zależności od typu awarii zgodnie z optymistyczną prognozą)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]


