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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak
Sustainable transport policies in Polish cities in the context of air quality 
and emissions from transport sector part I
Abstract: Reduction of emissions polluting natural environment is 
one of the main challenges of the 21st century. Transport sector is 
one of the main contributors to global pollution. External costs and 
threats caused by these emissions are particularly dangerous in cities 
and densely populated areas. The aim of this article is the analysis of 
transport policy of selected cities in Poland between 2000–2013 in 
the context of air quality and emissions from transport sector. The 
article presents main issues and activities to be undertaken to reduce 
negative impact of transport sector by transport policy instruments 
and describes measures in this area implemented by Polish cities co-
vered by our analysis. The results of the study show that unambigu-
ous appraisal of transport policy is difficult, mainly due to the lack 
of sufficient data. As the analysis revealed, strategic documents in 
transport sector, enacted by particular cities, in theory support the 
concept of sustainable transport. Nevertheless, available indicator 
regarding both transport sector and air quality in cities show that 
full implementation of sustainable transport systems is still far from 
expected and declared goals. 
Keywords: transport policy of cities, transport emissions, sustaina-
ble transport, air quality in cities

Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold
Research on the transport preferences of passengers using railway connection 
Berlin–Angermünde–Szczecin
Abstract: The European integration contributes to the social and 
economic relations between the regions situated on both sides of 
the national borders of the Member States. The consequence is an 
increase in demand for transport. In the case of Polish-German 
border a response is a growing individual motorization and in-
creasing market of a private minibus and bus connections. The 
role of the railways is marginalized. A positive exception is a con-
nection between Berlin–Szczecin, via Angermünde. As a result of 
the activities of the regional public transport authority VBB sys-
tematically increasing number of passengers travelling by train 
is being observed. It is happening despite a strong competition 
of road transport. It is a result of a good fare system in railways 
and a relatively large number of connections. The article presents 
the results of a survey on the transport preferences of railways 
passengers. The survey was conducted in May 2014. Among the 
passengers the dominant relation are journeys between Berlin and 
Szczecin. The most common goal of travels are activities associa-
ted with spending free time (tourism, visits, shopping). Although 
the respondents consider directness as a key benefit of buses, they 
choose railways because of the price and convenience. Passengers 
highly rate the quality of services provided by the railway. They 
appreciate the tariff integration of public transport in Berlin 
and Szczecin. Disadvantage of railways connection is change in 
Angermünde. For many passengers, despite favorable conditions 
for walk between trains and coordination of travel times, it is 
a problem. Contrary to the stereotypical opinions and concerns of 
Polish politicians, cross-border regional railways are not used ma-

inly for commuting to German airports and they are not a threat 
to the development of Polish regional airports.
Keywords: cross-border rail services, regional railways, transport 
preferences

Tomasz Dybicz, Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow-
Mosakowska
The idea of transformation of transport system in Służewiec, the most conge-
sted area in Poland
Abstract: Służewiec Przemysłowy in Warsaw has undergone a to-
tal metamorphosis. With post-industrial district turned into a large 
CBD. The transformation was very rapid and uncoordinated with 
the development of the transportation system. 
In a relatively short period of time the area has changed its postindu-
strial character, transforming into modern office buildings district. It 
is estimated that currently Służewiec offers more than 900 thousand 
square meters of offices, which constitutes approx. 20% of the total 
office space in Warsaw, and the number of working up to 80 thousand 
people. As a result of uncontrolled and rapid offices development not 
coordinated with the capacity of individual and public transport sys-
tem has become the most “crowded” in Poland. This article presents 
the diagnosis of the existing situation, main transport problems and 
proposals of significant improvements in operating of public transport 
in this area. The special attention was put on the radical change of the 
modal split in commuter trips to the analyzed area. The inspiration 
for proposed solutions and proposals has been the example of the City 
in London where about 370 thousand people is employed and only 
about  6% of them commute by cars.
Keywords: traffic congestion, induced demand, commuting, trans-
port accessibility

Jacek Szołtysek, Rafał Otręba 
Mobility and quality of life of citizens in the Upper Silesian cities
Abstract: The Authors present results of the questionnaire-based re-
search carried out in the group of inhabitants of the Upper Silesia re-
gion. The research was conducted to analyze factors that determined 
the inhabitants’ sense of quality of life. Factors determining mobility 
of citizens have been selected for the analyzis and drawing conclu-
sions.  The following factors have been taken into consideration: safe-
ty (of both travelling and personal), prices of public transport fares, ac-
cessibility of public transportation, conditions at bus stops, travelling 
conditions of public transportation, designated bus-lanes, perceived 
quality of public transport, congestion, access to other means of trans-
port (apart from public transportation) and access to bicycle routes. 
While selecting a travelling option a question concerning fare price 
concessions in case of public transportation was selected. Presented 
conclusions may be useful in the process of managing in cities.
Keywords: city, quality of life, mobility, the Upper Silesia

Maciej Łada
Tariff integration in the metropolitan areas as an important element of sha-
ping the public transport offer
Abstract: This article is focused to present significance of tariff in-
tegration, which is important issue of public transport operation in 
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metropolitan areas. The aim of tariff integration is to improve the 
attractiveness of public transport, which contributes with increase of 
share of modal split. Assumptions and legal conditions, which enable 
integration, are discussed. Advantages and disadvantages of a uniform 
tariff in urban areas have been presented. Integration tariff system 
solution implemented in the Komunalny Związek Komunikacyjny 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego has been compared to the 
one operating in the Gdańsk agglomeration in the Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Also a historical overview 
and factors that have been shapingd current tariff offer in the ag-
glomeration have been presented. Tariff integration in the Tri-City 
agglomeration (Trójmiasto) with the emphasis on the role of Szybka 
Kolej Miejska (Rapid Urban Train) which is the backbone of traffic 
system in this agglomeration has been presented. Further innovative 
solutions to improve managing of the integrated tariff and facilitating 
use of public transport by passengers have been characterised. 
Keywords: tariff integration, barriers of integration, organiza-
tion of public transport

Szymon Wiśniewski
The efficiency of the air medical rescue teams in the region of Łódź
Abstract: The article is devoted to examining the level of effecti-
veness of air medical rescue teams that use of airstrips in the area 
of   the Łódź region. Landing stripes have been identified in the 

Action Plan National Emergency Medical Services system for the 
Łódź region on June 23, 2015. All the municipalities of the re-
gion and the municipalities neighbouring that are within range of 
helicopter rescue have been included in the study. Municipalities 
attributed to the number of its inhabitants and air medical re-
scue teams have been characterized by the summary number of 
resuscitation stations, intensive care stations and observation units 
and the number of doctors in emergency departments (ED), where 
patients are directed from all landing stripes. The study was con-
ducted in two stages, which allows on one hand to determine the 
potential availability of the ED through an associated landing stri-
pe. On the other hand, it has provided information about spatial 
differentiation availability of inhabitants of the Łódź region to the 
ED assuming transport by helicopter emergency medical team. 
The result of the study is to determine the availability of spatial 
differentiation of residents of individual municipalities of the Łódź 
region for air medical rescue teams that operate within its borders. 
The article identifies the areas that need special attention, which 
in any variant of the study, have not reach even the average level 
of accessibility in this region. In this respect it is necessary to pro-
vide reliable coordination of rescue teams, including those from 
neighboring regions to offset a potentially dangerous situation for 
the residents.
Keywords: accessibility, air medical rescue team, the Łódź region
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Streszczenie. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
generowanego przez ludzką aktywność jest jednym z głównych wy-
zwań XXI wieku. Ze względu na wielkość emisji do atmosfery, do 
najbardziej istotnych należy sektor transportu. Koszty i zagrożenia 
związane z tymi emisjami są szczególnie wysokie w miastach i na te-
renach cechujących się dużą gęstością zaludnienia. Celem poniższego 
artykułu jest analiza polityki transportowej wybranych miast w Polsce 
w latach 2000–2014 w kontekście redukcji emisji z sektora transportu 
i poprawy jakości powietrza. Artykuł prezentuje najważniejsze aspek-
ty i możliwości działań na rzecz redukcji emisji z sektora transportu 
w ujęciu prowadzonej polityki transportowej oraz analizuje działa-
nia w tym zakresie prowadzone przez miasta objęte badaniem na tle 
zmian jakości powietrza. Przeprowadzone analizy pokazują, że jed-
noznaczna ocena polityki transportowej miast jest utrudniona, głów-
nie ze względu na brak dostępu do szczegółowych danych. Opisane 
w artykule dokumenty strategiczne, przyjmowane przez poszczególne 
miasta, teoretycznie wspierają ideę transportu zrównoważonego, jed-
nakże dostępne wskaźniki dotyczące systemów transportowych i jako-
ści powietrza pokazują, iż pełna implementacja takich systemów jest 
ciągle daleka od oczekiwanych rezultatów. 
Słowa kluczowe: polityka transportowa miast, emisja zanieczyszczeń 
z sektora transportu, transport zrównoważony, jakość powietrza at-
mosferycznego

Polityka transportu zrównoważonego  
w polskich miastach w kontekście  
jakości powietrza i emisji  
z sektora transportu, cz. I1

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie 
można zaobserwować bardzo silną urbanizację regionów 
zamieszkanych przez człowieka. W 1959 roku zamieszki-
wało je 29% ludności, w 2014 około 54%, a według naj-
nowszych prognoz ONZ w 2050 ten odsetek będzie wy-
nosił 66% [1]. W Europie trend ten jest jeszcze silniejszy, 
szacuje się, że na naszym kontynencie w miastach żyje już 
75% populacji [2]. Postępującej urbanizacji towarzyszą zja-
wiska negatywnie wpływające na jakość życia mieszkańców 
miast. Jednym z głównych problemów wywołanych przez 
gwałtowny wzrost liczby ludności oraz rozwój miast jest 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz powiązane 
z tym problemy transportowe i komunikacyjne[3]. 

Odpowiedzią na współczesne problemy wydaje się kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable develop-
ment) definiowanego jako „rozwój gospodarczy i społeczny, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Zawieska 
50%, K. Skotak 50%

który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnej genera-
cji bez ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły za-
spokoić swoich potrzeb, pozwalając jej na wybór stylu 
życia” [4]. Idea zrównoważonego rozwoju jest propagowa-
na na całym świecie między innymi przez cykliczną Konfe-
rencję Narodów Zjednoczonych na Temat Środowiska 
i Rozwoju (UNCED), natomiast na terenie Unii Europejskiej 
koncepcję tę wspiera szereg dokumentów strategicznych 
m.in. Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Europa 2020 
czy Strategia Lizbońska wytyczające ogólne trendy zrów-
noważonego rozwoju, ale także dokumenty dedykowane 
poszczególnym sektorom gospodarki np. Biała Księga 
Trans  portu [5]. Analogicznie ograniczaniu negatywnego 
wpływu systemów transportu na otoczenie jest poświęco-
na koncepcja „transportu zrównoważonego”. Organizacja 
Współ pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje go 
jako taki system transportu, który umożliwia spełnianie 
podstawowych potrzeb transportowych społeczeństwa 
w sposób spójny z potrzebami zdrowia ludzkiego i eko-
systemów, jest przystępny cenowo oraz ogranicza emisje 
i odpady z uwzględnieniem możliwości planety do ich ab-
sorpcji [6].

W sektorze transportu funkcję zarządzania, w tym tak-
że wdrażania systemów transportu zrównoważonego, pełni 
polityka transportowa, w ogólnym rozumieniu definiowa-
na jako „kształtowanie transportu przez publiczno-prawne 
organizacje i instytucje” [7], a także jako „działalność głów-
nych podmiotów i występujących z ich ramienia organów 
mająca na celu zapewnienie ilościowej, przestrzennej i we 
właściwym czasie dostępności usług transportowych o opty-
malnej strukturze przy danych zasobach inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych” [8]. Dla efektywnej realizacji polityki 
transportowej niezbędne jest jasne zdefiniowanie celów i na-
rzędzi służących do jej realizacji. 

Powinna ona określać pożądany model systemu trans-
portowego obejmujący wszystkie gałęzie transportu, a tak-
że regulacje i wszelkie normy jego funkcjonowania – tech-
niczne, organizacyjne i ekologiczne [9]. Zakres i narzędzia 
polityki transportowej można także rozróżnić pod kątem 
planowanego okresu i skali działania. Czynniki te wpływają 
na stawiane cele polityki transportowej, a także dostępne 
narzędzia i zadania. Poniższy artykuł koncentruje się na 
analizie polityki transportowej prowadzonej w skali lokal-
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nej, na terenie wybranych miast Polski. Na tym poziomie 
polityka transportowa kreuje cele dla systemów transpor-
towych na stosunkowo niewielkim obszarze. W przypadku 
terenów miejskich możemy zaliczyć do nich następujące 
zadania [10-11]:

•	 zaspokajanie popytu przewozu osób i towarów na 
przemieszczenia się oraz zapewnienie odpowiedniej 
jakości i poziomu bezpieczeństwa tych przewozów,

•	 zapobieganie zjawisku kongestii za pomocą odpowied-
niego zarządzania ruchem drogowym w miastach,

•	 zachowanie równowagi ekosystemów m.in. poprzez 
kształtowanie proekologicznych postaw społecznych 
i promowanie podsystemów przyjaznych środowisku,

•	 kształtowanie konkurencyjnej dostępności komuni-
kacyjnej regionu i kreowanie warunków rozwoju go-
spodarczego danym regionu.

Problemy transportowe miast są przede wszystkim ge-
nerowane przez kongestię transportową, czyli nadmierne 
zatłoczenie pojazdów na szlakach komunikacyjnych [12]. 
Jej głównym powodem jest zbyt duża liczba pojazdów ko-
rzystających w tym samym czasie z infrastruktury trans-
portowej. Rosnąca liczba samochodów jest bardzo złożo-
nym problemem na całym świecie i jest uwarunkowana 
przez szereg czynników. Do najważniejszych należy trend 
rozrastania się powierzchni zajmowanych przez miasta tzw. 
urban sprawl, który wymusza pokonywanie dużych odległo-
ści pomiędzy różnymi destynacjami podróży. Rozwijające 
się przedmieścia powodują nasilanie się problemów komu-
nikacyjnych oraz obciążeń środowiska zarówno w centrum 
miasta, jak i na samych przedmieściach. Drugim ważnym 
czynnikiem wpływającym na coraz większą liczbę samo-
chodów jest rosnący poziom przychodów ludności w regio-
nach miejskich, który sprawia, że samochód jest dobrem 
łatwiej dostępnym i chętniej kupowanym. 

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę mieszkańców miast, 
nadmierna liczba samochodów w mieście urosła do rangi 
bardzo poważnego problemu. Generuje on też wymierne 
koszty ekonomiczno-społeczne. Według szacunków Komisji 
Europejskiej tylko koszty straconego czasu związanego z kon-
gestią w miastach wynoszą każdego roku prawie 100 mld 
euro. Ta suma stanowi równoważność około 1% PKB UE 
[13]. Poza kosztami straconego czasu kongestia generuje 
większość pozostałych problemów transportowych miast. 
Na zatłoczonych ulicach zwiększa się liczba wypadków i ko-
lizji. Dodatkowo wzmożony ruch samochodowy jest także 
poważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu. 
Są to najbardziej poważne efekty uboczne transportu mające 
bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców 
miast. 

Polityka transportowa miast – rozwiązania redukujące  
negatywny wpływ transportu na środowisko
Ciągła rozbudowa infrastruktury transportowej nie jest wy-
starczającym i realnym rozwiązaniem na nadmierne zatło-
czenie ulic. Miasta dysponują ograniczoną przestrzenią na 
nowe inwestycje drogowe, a nawet szerokie, wielopasmowe 

ulice szybko stają zbyt mało przepustowe w stosunku do 
rosnącego ruchu ulicznego. To zjawisko opisuje m.in. pra-
wo Lewisa-Mogridge’a, zgodnie z którym poszerzenie dro-
gi poprawia jej przepustowość jedynie w krótkim odcinku 
czasu, natomiast w dłuższej perspektywie skutkuje zwięk-
szeniem się liczby pojazdów i jeszcze większą kongestią niż 
przed rozbudową infrastruktury.

Skuteczniejszą odpowiedzią na problemy związane z sek-
to rem transportu mogą być rozwiązania strategiczne wdra-
żane na poziomie polityki transportowej. Rozwój motory-
zacji w miastach objawia się przede wszystkim wzrostem 
liczby odbywanych podróży środkami transportu indywidu-
alnego, a także wzrostem średniego dystansu i czasu odby-
wanych podróży. Dlatego główne działania i narzę dzia mają-
ce na celu obniżenie negatywnego wpływu na środowisko 
powinny być skierowane na poprawę wymienionych wskaź-
ników. Najwięcej możliwości dla podmiotów realizujących 
działania z zakresu polityki transportowej (ang. policy-ma-
kers) istnieje na polu redukowania liczby podróży miesz-
kańców miasta odbywanych przez środki transportu indy-
widualnego – samochody osobowe. 

Działania mające zachęcać użytkowników do zmian 
preferencji i zachowań komunikacyjnych są nazywane poli-
tyką zarządzania mobilnością (ang. mobility management). 
Taka polityka z założenia powinna definiować całościową 
wizję miasta na promocję zrównoważonego transportu oraz 
zachęcać mieszkańców do rzadszego używania samochodu 
na rzecz zrównoważonych środków transportu [14]. Do 
najważniejszych celów koncepcji zarządzania mobilnością 
zalicza się zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych miesz-
kańców, zmniejszenie natężenia ruchu w miastach, zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń z sektora transportu, a także 
poprawę dostępności do zrównoważonych środków trans-
portu dla wszystkich grup społecznych i mieszkańców 
miast, poprawę komfortu przemieszczania się środkami 
transportu przyjaznymi środowisku naturalnemu oraz za-
pewnienie integracji różnych środków transportu i uspraw-
nienia połączeń między istniejącymi sieciami transportowy-
mi [15]. Powyższe postulaty są często realizowane za po-
mocą opracowania i wdrażania planów zrównoważonej 
mobilności miejskiej tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban 
Mobility Plans), strategicznych planów tworzonych w celu 
usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz sektora 
gospodarki przy jednoczesnym podnoszeniu jakości życia 
w miastach [16]. Koncepcja wdrażania takich planów jest 
szeroko wspierana i promowana m.in. przez Komisję 
Europejską w ramach prowadzonej polityki transportowej. 
W Polsce podobne rozwiązanie wprowadziła ustawa z dnia 
16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym, 
która nałożyła na miasta obowiązek przygotowania planów 
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. 

Jednakże takie plany tylko częściowo spełniają założenia 
dotyczące SUMP, ponieważ są poświęcone jedynie trans-
portowi publicznemu i zbiorowemu, natomiast nie obej-
mują kompleksowo wszystkich aspektów zrównoważonej 
mobilności w miastach. Zrównoważony system transportu 
w miastach może być osiągnięty za pomocą wielu rozwiązań, 
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które można dodatkowo sklasyfikować w czterech katego-
riach [17]:
1. instrumenty prawne i planistyczne,
2. instrumenty finansowe,
3. instrumenty inwestycyjne,
4. instrumenty edukacyjne i promocyjne.

Instrumenty prawne i planistyczne mogą w istotny spo-
sób wpływać na mobilność mieszkańców terenów miej-
skich. Wiele miast na świecie reguluje dostępność wybra-
nych obszarów dla samochodów osobowych za pomocą 
numerów rejestracyjnych pojazdów. Inne metropolie zamy-
kają dla ruchu wybrane strefy w mieście w poszczególnych 
dniach tygodniach lub porach dnia. Popularnym rozwiąza-
niem jest całkowite wyłączanie wybranych stref dla ruchu 
samochodów prywatnych. Także obszarowe ograniczenia 
prędkości ma wpływ głównie na poprawę bezpieczeństwa 
oraz poziom emisji [18]. Należy jednak zaznaczyć, że ogra-
niczenie prędkości pojazdów może również wiązać się ze 
wzrostem emisji (np. w przypadku węglowodorów emisja 
jest najmniejsza przy około 50–60 km/h). Niższe prędkości 
w miastach niż 50 km/h mogą powodować znaczny wzrost 
emisji spalin [19,20]. Także odpowiednie planowanie prze-
strzenne miast może być istotnym narzędziem służącym do 
redukcji dystansu odbywanych podróży. Z punktu widze-
nia ograniczania emisji zanieczyszczeń dobrym rozwiąza-
niem są tzw. Strefy Niskiej Emisji (ang. Low Emission Zone, 
LEZ). To wyznaczone obszary miast, do których wjazd 
mają tylko pojazdy spełniające określone na danym obsza-
rze normy emisji spalin. W Polsce, głównie ze względów 
prawnych, wyznaczenie stref niskiej emisji jest jeszcze 
niemożliwe, ale trwają prace nad wprowadzaniem odpo-
wiednich zmian w polskim prawodawstwie. W Europie 
już ponad 200 miast zdecydowało się na wprowadzenie 
tego typu rozwiązań, m.in. Berlin, Londyn, Paryż, Medio-
lan i Sztokholm.

Rozwiązania ekonomiczne są zaliczane do najbardziej 
skutecznej formy wpływu na preferencje komunikacyjne 
mieszkańców miast. W kontekście modelowania zachowań 
komunikacyjnych do tej kategorii narzędzi zalicza się 
przede wszystkim opłaty kongestyjne nazywane także my-
tem miejskim. Jest to opłata ponoszona za wjazd do wyzna-
czonej strefy, zazwyczaj ścisłego centrum miasta. 
Nadrzędnym celem wprowadzania tych rozwiązań jest re-
dukcja kongestii i zwiększenie płynności ruchu. Jednakże 
poprzez zmniejszenie ruchu myto miejskie może także 
przyczynić się do redukcji emisji z sektora transportu. Do 
istotnych instrumentów finansowych kształtujących mobil-
ność mieszkańców miast należą także regulacje dotyczące 
opłat za parkowanie. Wysokość opłaty za czas postoju po-
jazdu powinna być tak dobrana, aby zachęcić ludzi do po-
zostawienia samochodów w domu, ale jednocześnie być 
przystępna dla osób decydujących się lub zmuszonych do 
skorzystania z prywatnego środka transportu [21]. Instru-
menty finansowe mogą także dotyczyć sektora transportu 
publicznego. Tu najważniejszym aspektem są ceny biletów 
transportu zbiorowego. Wiele miast stosuje różnego rodzaju 

ulgi lub dopłaty mające na celu zachęcenie do korzystania 
ze środków komunikacji charakteryzujących się mniejszą 
emisją zanieczyszczeń. Dotowanie transportu publicznego 
może być stosowane na wielu poziomach – od dopłat do 
biletów dla pojedynczych osób / grup społecznych o niskich 
dochodach do dotowania przez państwo zakupów nowego 
taboru przez poszczególne miasta.

Do instrumentów inwestycyjnych możemy zaliczyć 
przede wszystkim nakłady na transport publiczny i w infra-
strukturę transportu niezmotoryzowanego. Zalicza się do 
nich m.in. budowę oraz przebudowę infrastruktury trans-
portu publicznego lub rowerowego, a także parkingów typu 
„Parkuj i Jedź” (P+R). Budowa ścieżek rowerowych oraz 
systemów rowerów miejskich może także generować zmiany 
w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców. Dobrym 
przykładem udanej inwestycji jest warszawski system wypo-
życzalni rowerów Veturilo, z którego w 2014 roku mieszkań-
cy Warszawy korzystali ponad 1,9 mln razy [22]. 

W kreowaniu systemów transportu zrównoważonego 
ważne są także wszelkie akcje promocyjne oraz informacyj-
ne na temat możliwości korzystania z alternatywnych środ-
ków transportu w stosunku do samochodów prywatnych. 
Edukowanie i uświadamianie społeczeństwa na temat ko-
rzyści dla środowiska naturalnego płynących z rozwiązań 
transportu zrównoważonego może mieć wpływ na decyzje 
podejmowane przez mieszkańców podczas planowania po-
dróży. Przykładem takich akcji promujących zachowania 
proekologiczne może być „Dzień bez Samochodu” organi-
zowany także w Polsce [23].

Współczesna polityka transportowa daje zatem dużo 
możliwości na kreowanie zrównoważonych systemów 
transportowych. W dalszej części artykułu przedstawiono 
analizę rzeczywistych działań z zakresu polityki transporto-
wej wybranych miast w Polsce w okresie 2000–2013 w kon-
tekście wdrażania elementów systemu transportu zrówno-
ważonego, w ujęciu wpływu na jakość powietrza atmosfe-
rycznego. Analizą objęto cztery miasta – Gdańsk, Kraków, 
Poznań i Warszawę. Wybrane ośrodki są miastami gęsto 
zaludnionymi, zlokalizowanymi w różnych regionach 
Polski, posiadającymi rozbudowane systemy transportowe 
wymagające zarządzania na strategicznym poziomie oraz 
charakteryzujące się różnymi warunkami rozpraszania za-
nieczyszczeń. Do pozyskania i analizy danych dotyczących 
działań z zakresu polityki transportowej miast została wy-
korzystana analiza źródeł wtórnych (dokumentów praw-
nych, raportów baz danych) oraz badania kwestionariuszo-
we wykonane wśród zarządców systemów transportowych 
w miastach objętych badaniem. Kwestionariusze objęły 
przede wszystkim urzędy miast oraz zarządy dróg miej-
skich, ale także pozostałych interesariuszy posiadających 
wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie systemami trans-
portowymi w miastach m.in. administrację samorządową 
oraz instytucje transportu publicznego. Źródłem danych 
związanych z jakością powietrza były wyniki pomiarów 
prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środo-
wiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska.
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Polityka transportowa wybranych miast w Polsce  
w latach 2000–2013
W analizowanym okresie polityka transportowa Gdańska 
była kreowana przez szereg dokumentów strategicznych. 
W 2001 Rada Miasta przyjęła Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej (GPKM) [24]. Dokument stanowił plan rozwo-
ju systemu transportu publicznego i podstawę dla póź-
niej przyjmowanych dokumentów polityki transportowej. 
Celem nadrzędnym przyjętego programu było utworzenie 
warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania 
osób i towarów przy zapewnieniu priorytetu transportowi 
zbiorowemu i ograniczeniu uciążliwości transportu dla śro-
dowiska przyrodniczego. 

Plan operacyjny przyjęty razem z GPKM zakładał m.in. 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na 
warunki życia mieszkańców oraz poprawę jakości obsługi 
transportem zbiorowym i powstrzymanie spadku jego 
udziału w przewozach. Przyjęty w 2004 roku Zintegrowany 
Plan Rozwoju Transportu Publicznego (ZPRTP) w Gdańsku 
w latach 2004–2015 także wytyczał kierunek rozwoju sys-
temu transportowego miasta [25]. Jako główne wyzwanie 
dla systemu transportowego miasta przyjęto „uzyskanie 
lepszej funkcjonalnej i przestrzennej integracji podsyste-
mów transportowych”. Za podstawowy cel polityki trans-
portowej miasta przyjęto wzmocnienie roli transportu pu-
blicznego oraz ograniczanie negatywnych skutków trans-
portu dla otoczenia. Do szczegółowych celów planu 
zaliczono m.in: zachowanie proporcji w podróżach pasażer-
skich transportem indywidualnym, zbiorowym i pieszym 
na poziomie 30%, 40%, 30%. 

Najnowszym dokumentem strategicznym dotyczącym 
funkcjonowania systemu transportowego w Gdańsku jest 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Miasta Gdańska na lata 2014–2030 przyjęty w lutym 
2014 roku [26]. Dokument ten jest kontynuacją kierunku 
obranego przez powyżej opisane programy. Głównym celem 
opracowania jest zaplanowanie funkcjonowania transportu 
publicznego m.in. poprzez zbudowanie wydajnej sieci komu-
nikacyjnej oraz określenie standardów usług przewozowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Ważnym dokumen-
tem strategicznym wpływającym na politykę transportową 
Gdańska była także Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 
przyjęta w 2004 roku oraz zaktualizowana w 2012 roku 
[27]. Jest to główny dokument planistyczny miasta. Strategia 
zawiera Programy Operacyjne dedykowane sektorowi trans-
portu – „Mobilny Gdańsk” przyjęty w 2012 roku i zastępu-
jący Program Operacyjny „Gdańsk Szerokiej Drogi” przyjęty 
w 2004. Programy te planowały szereg działań mających na 
celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu transpor-
towego miasta m.in. poprzez: przyjęcie koncepcji „miasta 
krótkich odległości”, optymalizację systemu komunikacyj-
nego, kontynuację programu obszarowego uspokajania ru-
chu oraz minimalizację negatywnego wpływu sieci transpor-
towych na środowisko naturalne. Strategia zakładała wzmoc-
nienie roli komunikacji publicznej oraz stopniowe ograni czanie 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w central-
nych obszarach Gdańska.

W przypadku Krakowa najważniejszym dokumentem 
kreującym politykę transportową miasta jest Polityka 
Transportowa dla Miasta Krakowa 2007–2015 [28]. 
Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które po 1989 
roku przyjęło politykę transportową – uczynił to już 1993 
roku. Dokument ten został zaktualizowany w 2006 roku. 
W powyższym opracowaniu jako główny cel dla systemu 
transportu Krakowa postawiono stworzenie warunków 
dla sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania 
osób i towarów, przy spełnieniu wymogów ograniczenia 
uciążliwości transportu dla środowiska. Do szczegóło-
wych celów polityki transportowej Krakowa zaliczono 
m.in. zapewnienie zrównoważonego systemu transporto-
wego miasta w sensie gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym oraz dalsze wzmacnianie roli i poprawa jako-
ści transportu zbiorowego. Przyjęta Polityka Transportowa 
Krakowa zakłada także wprowadzanie nowoczesnych 
środków technicznych i organizacyjnych w transporcie 
zbiorowym miasta, inwestycje w miękkie elementy infra-
struktury transportu samochodowego oraz rozwój układu 
dróg rowerowych w mieście. 

W 2007 roku przyjęto Zintegrowany Plan Rozwoju Trans-
portu Publicznego dla Krakowa na lata 2007–2013 [29]. Jest 
on kolejnym dokumentem sektorowym wspierającym ideę 
rozwoju systemu transportu zrównoważonego w Kra kowie. 
Zakłada także konkretne efekty wdrożenia programu, m.in. 
systematyczne skracanie średniego czasu podróży pasażer-
skich w obrębie miasta i Krakowskiego Obszaru Metro-
potalitalnego, zmniejszenie kongestii w stosunku do roku 
wyjściowego o około 20% oraz uzyskanie podziału zadań 
przewozowych na następującym poziomie 35–40% trans-
port publiczny, 30% transport indywidualny, 30–35% ruch 
pieszy i rowerowy. Przyjęty w sierpniu 2013 Plan zrównowa-
żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest ostatnim 
z najważniejszych dokumentów wchodzących w skład poli-
tyki transportowej miasta [30]. Powyższy dokument stanowi 
podstawę wszelkich działań miasta Krakowa w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego na jego terenie. Zakłada 
ograniczanie negatywnych następstw niekontrolowanego 
rozwoju motoryzacji indywidualnej oraz określa m.in. plano-
wane wykonywanie przewozów, prognozy potrzeb, a także 
pożądany standard usług w przewozach o charakterze uży-
teczności publicznej. Strategia Rozwoju Krakowa (SRK) także 
pośrednio określa politykę transportową miasta [31]. 
Aktualnie obowiązująca wersja została przyjęta 13 kwietnia 
2005 roku, zastępując dokument z 1999 roku. Dokument 
ten określa szereg działań i wytycznych dotyczących rozwoju 
społeczno-gospodarczego Krakowa. Dokument zakłada 
m.in. poprawę dostępności komunikacyjnej miasta i stanu 
środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury technicz-
nej oraz kształtowanie warunków przestrzennych z zachowa-
niem zrównoważonego rozwoju miasta.

W Poznaniu pierwsza Polityka Transportowa Miasta 
Poznania została przyjęta przez Radę Miasta w 1999 
roku [32]. Jej celem generalnym było „osiągnięcie zrów-
noważonego systemu transportowego pod kątem gospo-
darczym, przestrzennym, ekologicznym i społecznym.” 
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W ramach realizacji powyższego celu w okresie 2000–
2013 Rada Miasta Poznania uchwaliła szereg dokumen-
tów kształtujących poszczególne elementy systemu trans-
portowego miasta. W 2006 roku uchwalono Zrównoważony 
Plan Rozwoju Transportu Publicznego (ZPRTP) na lata 
2007–2015, który był aktualizacją priorytetów polityki 
transportowej miasta [33]. W przyjętym dokumencie 
opisano szereg celów strategicznych m.in. zwiększenie 
udziału komunikacji publicznej w podróżach mieszkań-
ców, trzykrotne zwiększenie udziału ruchu rowerowego 
i rozbudowę sieci dróg rowerowych o 150 km oraz ogra-
niczenie emisji hałasu komunikacyjnego i emisji zanie-
czyszczeń gazowych z sektora transportu.

W 2008 uchwalono Program Rowerowy Miasta Poznania. 
W ramach dokumentu przyjęto m.in. proponowany har-
monogram zadań budowy i rozbudowy tras dla obsługi ru-
chu rowerowego. W dokumencie zaplanowano także opty-
malne lokalizacje dla parkingów rowerowych na terenie 
miasta. Kolejnym dokumentem, przyjętym w ramach re-
alizacji uchwały z 1999 roku, była Polityka Parkingowa 
Miasta Poznania z 2008 roku [34]. W dokumencie wyzna-
czono działania na rzecz rozwiązania problemów parkingo-
wych miasta, m.in rozszerzenie strefy płatnego parkowania 
na całe centrum miasta oraz uruchomienie systemu infor-
macji o parkingach połączonego z systemem informacji o ru-
chu i faktyczne uruchomienia parkingów „Parkuj i Jedź”. 
Elementem polityki transportowej miasta jest także przyję-
ty w 2008 Program Drogowy Miasta Poznania na lata 2008–
2015. Zakłada on zwiększenie efektywności systemu ko-
munikacyjnego, a w szczególności transportu zbiorowego; 
przeciwdziałanie zjawiskom i skutkom rosnącego zatłocze-
nia motoryzacyjnego oraz uwolnienie obszarów zabudowa-
nych od ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych.

Najnowszym dokumentem strategicznym dotyczącym 
polityki transportowej Poznania jest Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014–2025 
(PZRTZ) przyjęty 18 marca 2014 roku [35]. Dokument 
zakłada zrównoważony rozwój transportu w aglomeracji 
dla osiągnięcia celów zarówno ekologicznych, jak i społecz-
nych oraz gospodarczych. Do celów ekologicznych zalicza 
się zmniejszenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powsta-
łych w wyniku procesów transportowych, natomiast wśród 
celów społecznych zakłada m.in. zwiększenie jakości i do-
stępu do transportu zbiorowego w Poznaniu. Dokumentem 
wspierającym politykę transportową Poznania jest także 
przyjęta w 2013 roku Strategia Rozwoju Miasta Poznania do 
2030 [36]. Dokument ten formułuje liczne wyzwania oraz 
cele strategiczne dla miasta, a także definiuje szereg pro-
gramów strategicznych, z których jeden jest poświęcony 
wyłącznie transportowi zrównoważonemu.

Politykę transportową Warszawy kreuje kilka doku-
mentów strategicznych przyjętych w latach 2000–2013. 
Najważniejszym jest Strategia zrównoważonego rozwoju syste-
mu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 
przyjęta w 2009 roku [37]. Jest to główny dokument stra-
tegiczny dotyczący rozwoju i funkcjonowania systemu 
transportowego w Warszawie. Poprzedni pochodził z 1995 

roku. W dokumencie władze miasta przyjęły jako cel gene-
ralny utworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego 
przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodli-
wego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. 
Wśród celów głównych strategii, znajduje się m.in. popra-
wa standardu podróży, stymulowanie rozwoju gospodar-
czego i ładu przestrzennego oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego oraz zmniejszenie uciążliwości transportu dla 
mieszkańców. Taże cele szczegółowe strategii są spójne z kon-
cepcją transportu zrównoważonego. Zakładają m.in. ochro-
nę powietrza i wody oraz zdrowia mieszkańców miasta 
przed negatywnym wpływem sektora transportu. Duże 
znaczenie w polityce transportowej stolicy ma także 
„Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy” 
przyjęty w 2009 roku [38]. Zakłada on realizację zadań 
niezbędnych do odpowiedniego rozwoju systemu transpor-
tu publicznego w stolicy poprzez m.in modernizację i roz-
wój systemu komunikacji tramwajowej i metra oraz inte-
grację poszczególnych systemów transportu.

Kolejnym istotnym dokumentem ramowym kreującym 
politykę transportową Warszawy jest Strategia rozwoju m.st 
Warszawy do 2020 roku uchwalona w 2005 roku [39]. 
Dokument ten wyróżnia szereg celów dla rozwoju miasta 
na kolejne 15 lat. Wśród nich wymienia się poprawę jako-
ści powietrza oraz redukcję hałasu komunikacyjnego. 
W ramach realizacji strategii założono stopniowe wypro-
wadzenie głównego ruchu komunikacyjnego poza granice 
ścisłego centrum Warszawy. Według przyjętych założeń 
podstawą systemu transportowego miasta ma być trans-
port publiczny, a priorytetem ma być rozwój transportu 
szynowego. W ramach polityki rowerowej założono także 
budowę systemu dróg rowerowych o długości 900 km. 

Jak wykazała przeprowadzona analiza, polityka trans-
portowa miast w Polsce w latach 2000–2013 była spójna 
i jednolita pod kątem przyjętego kierunku rozwoju i sta-
wianych celów. Przyjęte dokumenty strategiczne we 
wszystkich miastach objętych pracą zakładają wdrażanie 
szeregu rozwiązań na rzecz rozwoju sytemów transportu 
zrównoważonego m.in. poprzez rozbudowę podsystemów 
transportu zbiorowego, rozbudowę infrastruktury rowero-
wej, a także wdrażanie odpowiednich systemów zarządza-
nia i organizacji ruchu. Przyjęte zapisy zakładają minimali-
zację negatywnego wpływu transportu na środowisko i są 
zgodne z wytycznymi UE, a także krajowymi dokumenta-
mi strategicznymi m.in. Strategią Rozwoju Transportu do 
2020 roku. Dlatego teoretyczne założenia implementacji 
rozwiązań z zakresu transportu zrównoważonego należy 
ocenić wysoko. Niemniej jednak przyjmowane dokumenty 
nie są pozbawione mankamentów. Można do nich zaliczyć 
przede wszystkim zbyt mały stopień szczegółowości przyj-
mowanych zapisów. W większości z nich zakres deklarowa-
nych działań jest bardzo szeroki i sformułowany dość ogól-
nikowo, co utrudnia ich skuteczną realizację. W omawia-
nych dokumentach zazwyczaj brakuje także zapisów 
dotyczących monitoringu i oceny prowadzonej polityki 
transportowej. Okresowa ewaluacja pozwala na analizę 
skuteczności podejmowanych działań oraz ewentualną ko-
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rektę planów. Wydaje się, że na tym poziomie mierzenie 
efektów zadań jest niezbędne, aby móc odpowiedzieć w ja-
kim stopniu proponowane rozwiązania realnie przekładają 
się na realizację celów dotyczących wdrażania systemów 
transportu zrównoważonego. Ostatnim z negatywnych 
aspektów opisywanych dokumentów jest brak uwzględnia-
nia źródeł finansowania dla przyjmowanych zadań i celów, 
co może stanowić przeszkodę w ich efektywnej realizacji.

W powyższej, pierwszej części artykułu, dokonano teo-
retycznego wprowadzenia w możliwości i narzędzia wdra-
żania polityki zrównoważonego transportu w miastach, 
a także przedstawiono opis dokumentów strategicznych 
przyjmowanych na tym poziomie w wybranych ośrodkach 
miejskich w Polsce. W drugiej części artykułu zostaną 
przedstawione wyniki analizy dotyczących realnych zmian 
w funkcjonowaniu systemów transportowych w Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu i Warszawie w latach 2000–2013, 
przeprowadzonej w celu weryfikacji procesu wdrażania za-
pisów zawartych w dokumentach strategicznych. W kolej-
nej części pracy zostaną także zaprezentowane dane doty-
czące jakości i zanieczyszczenia powietrza w analogicznym 
okresie wraz z próbą powiązania zmian zachodzących 
w tym obszarze z prowadzonymi działaniami z zakresu po-
lityki transportowej miast.
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Streszczenie. Integracja europejska przyczynia się do wzrostu po-
wiązań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami leżącymi po 
obu stronach granic państw członkowskich. Konsekwencją jest wzrost 
popytu na transport. W przypadku granicy polsko-niemieckiej odpo-
wiedź stanowi wzrost motoryzacji indywidualnej oraz rozwój rynku 
prywatnych przewoźników mikrobusowych i autobusowych. Rola ko-
lei jest marginalizowana. Pozytywnym wyjątkiem jest relacja Berlin 
–Szczecin, przez Angermünde, gdzie na skutek działań regionalne-
go organizatora transportu publicznego VBB systematycznie wzra-
sta liczba podróżujących koleją, mimo silnej konkurencji ze strony 
transportu drogowego. Dzieje się to na skutek dobrej oferty taryfowej 
i stosunkowo dużej liczby połączeń. Artykuł prezentuje wyniki badań 
preferencji transportowych pasażerów kolei, przeprowadzone w maju 
2014 roku. Dominującą relacją podróży są przejazdy między Berlinem 
a Szczecinem. Głównym celem podróży są aktywności związane ze 
spędzaniem wolnego czasu (turystyka, odwiedziny, zakupy). Choć re-
spondenci uważają bezpośredniość za kluczową korzyść autobusów, 
kolej wybierają ze względu na cenę i wygodę. Pasażerowie wysoko 
oceniają jakość świadczonych usług przez kolej. Chwalą sobie również 
integrację taryfową z komunikacją miejską w Berlinie i Szczecinie. 
Negatywny wpływ na atrakcyjność ma przesiadka w Angermünde. 
Dla wielu pasażerów, mimo dogodnych warunków przejścia mię-
dzy pociągami i koordynacji czasów podróży, stanowi ona problem. 
Wbrew stereotypowym opiniom i obawom polskich polityków regio-
nalne połączenia kolejowe nie służą przede wszystkim dojazdom do 
niemieckich lotnisk i nie stanowią zagrożenia dla rozwoju polskich 
lotnisk regionalnych.
Słowa kluczowe: kolejowe połączenia transgraniczne, koleje regio-
nalne, preferencje transportowe

badania preferencji transportowych 
pasażerów kolei na linii  
berlin–Angermünde–Szczecin1

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych 
preferencji pasażerów korzystających połączenia kolejo-
wego między Berlinem a Szczecinem. Badania były pro-
wadzone w ramach „Studium wykonalności elektryfikacji 
Berlin–Szczecin” zamówionego przez organizatora trans-
portu w Berlinie i Brandenburgii Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg GmbH (VBB). Podmiotami odpowiedzialny-
mi za opracowanie studium wykonalności były spółki pla-
nistyczne ze Szwajcarii – SMA und Partner AG (SMA+) – 
i z Niemiec – ETC Transport Consultants GmbH. Badania 
preferencji transportowych były prowadzone przez zespół 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: M. Beim 
50%, T. Perner 25%, J. Arnold 25%.

Liczące blisko 135 km połączenie kolejowe od momentu 
swojego powstania w 1842 roku stanowiło ważny szlak ko-
munikacyjny Prus. Już w trzeciej dekadzie funkcjonowania 
nastąpiła rozbudowa do dwóch torów, a w 1924 roku elek-
tryfikacja. Druga wojna światowa i jej konsekwencje w po-
staci zmiany granic doprowadziły do marginalizacji połącze-
nia kolejowego między Berlinem a Szczecinem, a połączenie 
utraciło na sporym fragmencie drugi tor oraz sieć trakcyjną. 
Wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej w 2004 i później-
sze przystąpienie do Porozumienia z Schengen prowadzi do 
wzrostu znaczenia połączenia kolejowego. W momencie pro-
wadzenia badań – w maju 2014 roku – było to polsko-nie-
mieckie połączenie posiadające największą liczbę pociągów 
(osiem par pociągów dziennie, przez cały tydzień, w tym 
dwie pary bezpośrednie do stacji Berlin Gesundbrunnen). 

Liczba połączeń kolejowych była jednak niewielka w ze-
stawieniu z połączeniami przewoźników mikrobusowych 
lub autobusowych, którzy oferowali 54 połączenia dziennie 
do berlińskich lotnisk i 9 połączeń do centrum. Bogate 
portfolio połączeń uzupełniały połączenia na żądanie ofero-
wane przez korporacje taksówkowe i firmy związane z prze-
wozem osób. W świetle danych Bundesanstalt für Straße-
nwesen w latach 2005–2013 znacząco wzrosła też liczba 
samochodów o masie do 3,5 t w przygranicznych odcin-
kach autostrady A11 (przedłużeniem w Polsce jest A6) 
i drogi federalnej B2 (w Polsce DK13) – o 26,7% do pozio-
mu 8339 samochodów na dobę.

Dzięki atrakcyjnej ofercie taryfowej VBB udaje się, 
mimo silnej konkurencji ze strony transportu drogowego, 
doprowadzić do wzrostu liczby pasażerów. Tygodniowo ko-
leją granicę przekraczało w 2014 roku 670 osób. Cztery 
lata wcześniej było to zaledwie 356 osób. Badania miały 
odpowiedzieć więc, co jest źródłem sukcesów kolei i co na-
leżałoby poprawić, aby zachęcić kolejnych podróżnych.

charakterystyka respondentów badań ankietowych
Wzór kwestionariusza ankietowego był wynikiem do-
świadczeń VBB oraz badań prowadzonych w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim dla spółki Arriva RP (por. [2]) 
oraz innych badań związanych z ruchem transgranicznym 
pomiędzy Niemcami a krajami sąsiednimi (Czechami 
i Austrią [4] oraz Szwajcarią [1]). 

Ankieta składała się z trzech zasadniczych części: 
charakterystyki respondenta, pytań o sposób podróżo-
wania oraz o preferencje transportowe. Ankieterzy po-
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sługiwali się zarówno językiem polskim, jak i niemiec-
kim. W tych obu językach wykonane były również kwe-
stionariusze ankiet.

Badania prowadzono w 20 tygodniu 2014 roku. Bada-
niami ankietowymi oraz liczeniem pasażerów objęto 89% 
kursów pociągów. Łącznie przeprowadzono 369 wywiadów 
ankietowych, stanowiło to 6,8% podróżujących w tych po-
ciągach. Ankiety wypełnione w języku polskim stanowiły 
63,1%. Kobiety stanowiły 56,7% wszystkich ankietowa-
nych, przy czym wśród niemieckojęzycznych respondentów 
większość stanowili mężczyźni. Różnicę w strukturze respon-
dentów było widać również w przypadku grup wiekowych: 
wśród polskojęzycznych podróżnych dominowały osoby 
młodsze, natomiast wśród podróżnych niemieckojęzycznych 
osoby w sile wieku i seniorzy. Struktura respondentów 
(tab. 1) w pewnej mierze korespondowała ze strukturą pasa-
żerów – zadaniem ankieterów było, jak to tylko możliwe, 
dobierać respondentów w miarę proporcjonalnie do struktu-
ry pasażerów, uwzględniając język, którym się posługują, 
stację początkową, płeć i wiek. Wyjątkiem była jedynie nie-
miecka młodzież szkolna dojeżdżająca do szkół w sąsiednich 
miejscowościach. Wynikło to zarówno z założeń, iż respon-
denci muszą mieć minimum 15 lat oraz z faktu bardzo krót-
kiego czasu podróży.

Zdecydowana większość respondentów wskazywała, iż 
posiada do swojej dyspozycji samochód osobowy (61,1%). 
Tylko co trzeci nie miał takiej możliwości 33,7%, a 5,2% 
zaznaczyło odpowiedź, że ich to nie dotyczy (głównie osoby 
poniżej 18 roku życia). Polskojęzyczni respondenci deklaro-
wali częściej niż niemieckojęzyczni (57,4%), iż posiadają do 
dyspozycji samochód (63,3%).

Źródła i cele podróży
Linia Szczecin Główny–Angermünde ma po obu stronach 
granicy charakter dowozowy do pociągów kursujących po 
liniach magistralnych w kierunku Berlina, Poznania czy 
Trójmiasta. Podróżnych pytano się więc nie tylko o stację, 
na której wsiedli i zamierzają wysiąść z pociągu, ale o całą 
relację podróży koleją – gdzie pierwszy raz wsiedli i dokąd 
zmierzają. Najpopularniejszą stacją, w której podróżni roz-
poczynali podróż był Szczecin (37,4%) i Berlin (30,8%). 
Oba miasta były też najpopularniejszymi celami podróży 
respondentów (odpowiednio: 43,9% i 29,0%). Do popu-
larnych stacji początkowych i końcowych należały jeszcze 
Stargard Szczeciński, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Poczdam, 
Hanower i Słupsk (por. rys. 1). Należy nadmienić, że re-
spondenci w czasie swoich badań nie spotkali się z pasa-
żerami, którzy byli kierowani przez Szczecin do Polski 
z powodu utraty skomunikowania w Berlinie z pociągami 
EC Berlin–Warszawa-Express. Rozwiązanie to jest często 
spotykane w sytuacjach zaburzeń na niemieckiej sieci ko-
lejowej.

Charakterystyka respondentów
Ankiety  
ogółem

Ankiety 
 w języku polskim

Ankiety w języku 
niemieckim

Liczba ankiet 369 233 (63,1%) 136 (36,9%)

płeć respondentów

kobiety 56,7% 62,8% 46,9%

mężczyźni 43,3% 37,2% 53,1%

wiek respondentów

15–24 lat 19,9% 24,4% 12,1%

25–34 lat 21,0% 24,0% 15,9%

35–44 lat 19,3% 20,0% 18,2%

45–54 lat 17,9% 16,0% 21,2%

55–64 lat 13,7% 12,9% 15,2%

65 i więcej 8,1% 2,7% 17,4%

sytuacja zawodowa (odpowiedzi nie sumują się do 100%)

uczeń 8,8% 10,1% 6,3%

student 14,1% 15,0% 12,7%

pracujący 59,0% 62,1% 54,0%

opiekujący się domem 4,5% 4,8% 4,0%

bezrobotny 1,7% 2,6% 0,0%

emeryt lub rencista 12,7% 7,0% 23,0%

Żródło: opracowanie własne

Tabela 1

Głównymi miastami, w których na co dzień mieszkają 
respondenci, były Szczecin (37,1%) i Berlin (33,5%). Ze 
Stargardu pochodziło 3,6% respondentów, z Poczdamu – 
1,6%, z Gryfina – 1,1% i niespełna procent z Hanoweru, 
Frankfurtu nad Menem i Goleniowa. Należy podkreślić, że 
co ósmy respondent (12,1%) deklarował, iż pochodzi spoza 
regionów sąsiadujących z linią kolejową, tj. spoza Berlina, 
Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i spoza 
województwa zachodniopomorskiego. 

Rys. 1. Stacje początkowe i końcowe respondentów podróżujących pociągami między 
Szczecinem a Angermünde
Źródło: opracowanie własne

Spośród ogółu respondentów osoby odbywające podró-
że między Szczecinem a Berlinem stanowiły łącznie 49,0%. 

Pasażerów spytano o motywy, dla których odbywają po-
dróż pociągiem kursującym między Szczecinem a Anger-
münde. Dominującą odpowiedzią była „turystyka” (28,0%), 
„odwiedziny znajomych lub rodziny” (19,3%), dojazdy do 
pracy (17,1%) i wyjazdy na zakupy (13,3%). Inne motywy 
nie odgrywały aż tak istotnej roli, nawet dojazdy do dwor-
ców węzłowych w celu z korzystania z oferty kolei (do 
Berlina 4,3% i do Szczecina 3,5%). Dojazdy na lotniska 
deklarowało tylko 0,5% pasażerów (por. rys. 2).
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W kategorii „inne” najczęściej uzasadnienie podawali 
niemieccy podróżni, którzy wskazywali korzystanie z usług 
zdrowotnych w Polsce czy z odbywania w Szczecinie kursu 
prawa jazdy. Polscy respondenci natomiast wskazywali w tej 
kategorii, iż podróżują do Niemiec do swoich domów po 
drugiej stronie granicy.

Analiza motywów podróży pasażerów pokazuje więc, że 
obawy części polskich polityków o rolę kolei w podnoszeniu 
konkurencyjności niemieckich portów lotniczych są bez-
podstawne. Dojazd do lotnisk zapewniają prywatni prze-
woźnicy autobusowi lub odbywa się z wykorzystaniem mo-
toryzacji indywidualnej.

Dojazd do i ze stacji kolejowej
Pasażerów spytano o to, w jaki sposób dotarli do stacji po-
czątkowej i w jaki sposób planują ze stacji końcowej dotrzeć 
do celu (rys. 3). Dominowały przejazdy lokalnym transportem 
publicznym (35,1% – do i 43,8% ze stacji) i koleją – uwzględ-
niwszy w tym pociągi S-Bahn (odpowiednio: 26,2% i 21,3%). 
Z taksówek korzystało 8,7% i 7,5% podróżnych. Bardzo po-
dobne wartości dotyczyły korzystania z samochodu jako pasa-
żer. Mniej podróżnych dojeżdżało jako kierowcy – odpowied-
nio 4,9% i 3,3%. Pieszo do stacji docierało 9,8%, a ze stacji 
8,3%. Znikome znaczenie w dojazdach pełniły rowery (2,2% 
i 1,9%) oraz autobusy regionalne (3,3% i 2,5%). Jest to sytu-
acja nietypowa, zwłaszcza jak na warunki niemieckie.

częstotliwość korzystania i struktura biletów
Respondenci korzystający regularnie z linii kolejowej 
Szczecin–Angermünde stanowią mniejszość. Tylko 3,5% 
respondentów deklarowało, iż czyni to codziennie, a 7,6%, 
że kilka razy w tygodniu. Osoby korzystające raz w tygo-
dniu stanowiły 12,5%, kilka razy w miesiącu 26,1%, a ko-
lejne 26,4% kilka razy w roku. Aż 9,0% respondentów ko-
rzystało z połączenia pierwszy raz.

Struktura odpowiedzi potwierdza wcześniejsze założenia, 
iż linia pełni przede wszystkim rolę stymulującą turystykę 
regionalną i handel. Pomijając dojazdy do szkół po niemiec-
kiej części granicy, na wybranych kursach, to aktywności 
związane z czasem wolnym nadają linii sens istnienia.

Co czwarty respondent korzystał z biletu Brandenburg-
Berlin-Ticket (BBT; cena 29 EUR; możliwość podróży na 

jednym bilecie do 5 osób, ważny od 9:00 do 3:00 w dni ro-
bocze, a w soboty i niedziele od północy do 3:00 dnia następ-
nego). Przy czym dodatkowe 10,6% wskazywało, iż korzysta 
z grupowej oferty VBB, jednak nie precyzowali, czy są to 
bilety BBT, Schönes-Wochenende-Ticket (SWT; cena 40 
EUR za pierwszą osobę i 4 EUR za kolejne osoby, do pięciu 
łącznie, ważny w soboty i niedziele od północy do 3:00 dnia 
następnego) czy inna oferta VBB. Z kolei druga oferta spe-
cjalna – Berlin–Szczecin-Ticket (BST; cena 10 EUR za bilet 
jednorazowy i 20 EUR za bilet dzienny) cieszyła się niewiele 
mniejszym uznaniem. Z jednorazowych biletów BST korzy-
stało 15,1% respondentów, a z dziennych BST – 4,2%. 
Bilety okresowe VBB (miesięczny, miesięczny w abonamen-
cie, semestralny roczny czy bilet seniora) stanowiły łącznie 
9,2% wszystkich biletów. Bilety jednorazowe, odcinkowe 
według taryfy VBB – 20,0%. Pasażerowie posługujący się 
biletami w taryfie międzynarodowej stanowili mniejszość: 
8,4% korzystało z biletów międzynarodowych DB (koszt bi-
letu normalnego w relacji Berlin–Szczecin to 34 EUR), 1,7% 
wystawionych przez polskie koleje, a 0,5% z taryfy InterRail 
lub Eurail Train Pass.

Dużym zaskoczeniem był fakt, że spośród pasażerów, 
którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o miejsce zakupu bi-
letów, dominowała odpowiedź, iż miało to miejsce w pocią-
gu – u konduktora (35,9%). W kasach dworcowych sprze-
dano 29,9%, a biletomaty 29,0%. Internetowy kanał 
sprzedaży cieszył się najmniejszym uznaniem – tylko 5,2%.

Dominującym wystawcą biletów były spółki z grupy 
Deutsche Bahn (70,5%), przy czym duży odsetek stanowiły 
kanały dystrybucji należącego do DB S-Bahn Berlin (8,4% 
ogółu biletów). Kasy Przewozów Regionalnych sprzedały 
10,8% biletów, berlińskiej komunikacji miejskiej BVG 
5,6%, a PKP Intercity 4,0%. Resztę biletów sprzedawały 
kasy przewoźników autobusowych lub kolejowych świadczą-
cych usługi dla VBB. 6,4% respondentów nie potrafiło 
wskazać miejsca zakupu biletów. Nikt z pytanych pasażerów 
nie posługiwał się biletem w telefonie komórkowym.

Pasażerowie kolei a konkurencyjne środki lokomocji
Pasażerów spytano również o ich preferowany – gdyby 
respondenci dowolnie mogli wybierać – środek lokomocji 
w podróżach między Berlinem a Szczecinem. W ankiecie 

Rys. 2. Motywy podróży pociągiem kursującym między Szczecinem a Angermünde
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Sposób dotarcia do stacji początkowej i ze stacji końcowej
Źródło: opracowanie własne
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wyraźnie zaznaczono, iż celem jest odpowiedź dotycząca 
tej relacji, a nie relacji pośrednich. Zdecydowana większość 
(64,2%) wskazała, iż kolej jest właśnie optymalnym wybo-
rem. Samochodem osobowym najchętniej podróżowałoby 
17,6%, samolotem 6,6%, mikrobusami 3,0% i autobusa-
mi 2,2% (celowo wprowadzono rozróżnienie w transporcie 
drogowym). 3,0% respondentów nie miało zdania, a 0,6 
wskazało odpowiedzi spoza listy.

Zdecydowana większość respondentów (67,4%) wska-
zywała, iż zdarza się im korzystać również z innych środ-
ków lokomocji niż kolej w podróżach między Berlinem 
a Szczecinem (rys. 4). Najczęstszym wyborem był samo-
chód osobowy, z którego korzysta czterech z pięciu respon-
dentów. Co drugi korzysta z alternatywy w postaci mikro-
busów, a co trzeci z połączeń autobusowych.

Tych respondentów, którzy zadeklarowali choćby spora-
dyczne korzystanie z autobusów lub mikrobusów w podró-
żach między Berlinem a Szczecinem, spytano o motywy ta-
kiej decyzji. Można było wskazać kilka odpowiedzi. 
Najczęstszym argumentem była bezpośredniość połączenia 
– brak przesiadek. Wskazywało to 32,9% respondentów 
(rys. 5). W dalszej kolejności uplasowały się cena (15,4%), 
czas (11,4) i wygoda (11,0%). Pozostałe motywy wskazywa-
ne były rzadziej niż przez co dziesiątego podróżnego. 
Respondenci, mogąc w odpowiedzi „inne” podać motywy 
spoza listy, najczęściej wskazywali wysoką częstotliwość kur-
sowania busów lub autobusów, przez co mogą korzystać 
z bardziej pasujących im godzin, jak i większe zaufanie (nie-
zawodność transportu drogowego) w dojazdach na berlińskie 
lotniska. Ciekawostką jest natomiast fakt, że dla nikogo z re-
spondentów motywem wyboru autobusu lub minibusu nie 
była rekomendacja rodziny, przyjaciół lub znajomych. 
Ponadto sama reklama przewoźników autobusowych nie 
była też motywem wyboru.

Motywy wyboru kolei
Respondentów poproszono również o odpowiedź, jakie mo-
tywy skłaniają ich do wyboru kolei w podróżach między 
Berlinem a Szczecinem (rys. 6). Podobnie jak w przypadku 
odpowiedzi dotyczących korzystania z autobusów i mikro-
busów można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. W stosun-
ku do kolei respondenci wskazywali średnio ponad trzy 
motywy, podczas gdy w przypadku transportu drogowego 
wskazywano zazwyczaj jeden motyw.

Zdecydowana większość respondentów (62,6%) wskazy-
wała cenę przejazdu i wygodę (57,1%). Kolejnym czynni-
kiem był czas podróży (42,9%). Wśród odpowiedzi wyróżnić 
można było kolejną grupę motywów pod względem ważno-
ści: godziny odjazdów (24,6%), wyposażenie w WC (21,9%), 
wspólny bilet z komunikacją miejską w Berlinie (18,9%), 
skoordynowane przesiadki w Angermünde (17,0%) i bli-
skość do stacji (16,7%). Pozostałe czynniki nie były wymie-
nianie przez więcej niż co dziesiątego respondenta. Należy 
nadmienić, że w przeciwieństwie do komunikacji drogowej, 
przy wyborze kolei marketing szeptany odgrywał pewną rolę 
(7,4% odpowiedzi) i był równie ważny co integracja taryfowa 
ze szczecińską komunikacją miejską.

Rys. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie odnośnie częstotliwości korzystania z alterna-
tywnych wobec kolei środków lokomocji w podróżach między Berlinem a Szczecinem
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Motywy wyboru transportu drogowego (autobusowego i mikrobusowego) w podróżach 
między Berlinem a Szczecinem
Źródło: opracowanie własne

Wśród rozwinięć odpowiedzi „inne” najczęściej wymie-
niano kwestę bezpieczeństwa (5,2% ogółu odpowiedzi). Poza 
tym wskazywano na przyzwyczajenie do kolei, możliwość 
przewozu zwierząt domowych, względy ekologiczne czy spo-
życia alkoholu np. podczas spotkań biznesowych lub imprez. 
Struktura rozwinięcia odpowiedzi „inne” i porównanie z od-
powiedziami o motywy wyboru autobusów i mikrobusów 
wskazuje na konieczność uwzględnienia w przyszłych bada-
niach rozróżnienia na bezpieczeństwo osobiste oraz ryzyka 
związane z wypadkami.

Rys. 6. Motywy wyboru kolei w podróżach między Berlinem a Szczecinem
Źródło: opracowanie własne
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Podróżni najwyżej oceniali ofertę taryfową integrującą po-
dróż koleją z komunikacją miejską w Berlinie i Szczecinie. 
Średnia ocena usługi wynosiła 4,37 (w skali od 1 do 5). W dal-
szej kolejności najwyżej oceniono kwestie przewozu rowerów 
w pociągach (4,24) i kulturę konduktorów (4,17). Drugą pod 
względem wysokości ocen były odpowiedzi na pytania o stan 
stacji kolejowych w Niemczech (4,08), punktualność (4,02) 
i ceny biletów (3,95). W dalszej kolejności znalazły się oceny 
wygody pociągów (3,82) dostępność miejsc siedzących (3,78), 
kultura współpasażerów (3,75), czystość przestrzeni pasażer-
skiej (3,69), godziny odjazdów i czas przejazdu (po 3,65), zro-
zumiałość taryf (3,60), częstotliwość połączeń (3,55) i infor-
macja o ofercie (3,48). Najgorsze oceny ankietowani pasaże-
rowie wystawiali stanowi stacji w Polsce (2,90, jedyna ocena 
poniżej średniej) oraz czystości pokładowych toalet (3,02). 
Szczegółowy rozkład ocen poszczególnych aspektów podróży 
przedstawia rysunek 9.

Ogólna ocena oferty wynosiła 4,02. Na tę średnią 
składało się 23,8% ocen bardzo dobrych, 58,6% ocen do-
brych, 14,6% ocen przeciętnych, 2,3% złych i tylko 0,8% 
bardzo złych (rys. 8). Co ciekawe, aż 27,9% responden-
tów nie było w stanie wyrazić swojej uwagi o usłudze. 
Osoby, które nie posiadały ogólnego zdania o ofercie, sta-
nowiły większe grono niż nieposiadające zdania o po-
szczególnych aspektach podróży (por. 10). Wyjątkiem 
były jedynie opinie o przewożeniu rowerów (39,0% ogółu 
podróżnych nie miało zdania).

Ocena przesiadki w Angermünde
W związku z faktem, iż niemiecka kolej od kilkunastu lat 
bazuje na zintegrowanym, cyklicznym rozkładzie jazdy, 
przesiadki są naturalnym elementem większości podróży 
(por. [5]). W Polsce planowanie rozkładów jazdy wyglą-
da inaczej, a brak oferty taryfowej przesiadki pomiędzy 
przewoźnikami jeszcze bardziej psuje wizerunek. Odbiór 
przesiadki w Angermünde, przynajmniej do czasu roz-
budowy i elektryfikacji linii kolejowej, jest więc istotnym 
czynnikiem determinującym o sukcesie połączenia między 
Berlinem a Szczecinem i walnie wpływa na konkurencyj-
ność kolei wobec transportu drogowego. Zagadnienie to 
było więc jednym z kluczowych w ankiecie.

znajomość ofert specjalnych kolei regionalnych
Zasadniczym problemem w kształtowaniu oferty biletowej 
kolei jest rozpoznawalność poszczególnych promocji, taryf 
specjalnych itp. Respondentów postanowiono więc zapytać 
o to, czy znają i korzystają w swych podróżach z poszcze-
gólnych ofert promocyjnych kolei regionalnych, obowiązu-
jących na trasie między Berlinem a Szczecinem oraz, czy są 
świadomi, iż wspomniane oferty promocyjne pozwalają na 
korzystanie z miejskiego transportu publicznego w Berlinie 
i Szczecinie (rys. 7).

Najwyższą rozpoznawalnością cieszył się bilet Branden-
burg–Berlin-Ticket – tylko 21,7% respondentów wskazywa-
ło, iż nie zna tej oferty. Bilet BBT był to też najczęściej wskazy-
wany jako oferta, z której respondenci korzystają (51,4%). 
Prawie równo często respondenci wskazywali na bilet Berlin–
Szczecin-Ticket (51,2%), jako ten, którego używają, jednak 
rozpoznawalność wśród ogółu pasażerów była niższa, 27,5% 
nie znało oferty. Nie wiele mniejszą rozpoznawalność miał bilet 
Schönes-Wochenende-Ticket (29,3% nie znało go), jednak ze 
względu na ograniczony czas obowiązywania i wyższą cenę tyl-
ko 28,0% pytanych wskazało, iż z niego zdarza się korzystać. 
Najmniej znaną i wykorzystywaną ofertą był bilet BBT-Nacht 
(22 EUR, ważny między 18:00 a 6:00). 

Zaskoczeniem natomiast była świadomość respondentów 
odnośnie obowiązywania biletów promocyjnych (BST, SWT, 
BBT, BBT-Nacht) w komunikacji miejskiej Szczecina i Berlina. 
Bardziej znana i wykorzystywana była integracja taryfowa ze 
szczecińskim ZDITM niż z berlińskim transportem miejskim. 
Integrację taryfową w Szczecinie deklarowało wykorzystywać 
50,8% respondentów, a w Berlinie 36,4%. Nieświadomych tej 
możliwości było odpowiednio 28,2% i 36,4%.

Wpływ oferty Berlin–Szczecin-Ticket
Głównym założeniem biletu Berlin–Szczecin-Ticket była 
bezpośrednia konkurencja cenowa z przewoźnikami dro-
gowymi. Respondentów zapytano, czy wprowadzenie tej 
oferty spowodowało zmianę zachowań komunikacyjnych 
w podróżach między Berlinem a Szczecinem. 

Na wstępie blisko co trzeci respondent zadeklarował, iż 
pytanie go nie dotyczy (np. jedzie pierwszy raz). Spośród 
wszystkich pozostałych odpowiedzi 27,0% zadeklarowało, iż 
przed wprowadzeniem biletu BST częściej korzystało z kon-
kurencyjnych środków lokomocji, 8,6% raczej tak. Odpo-
wiedzi „raczej nie” stanowiły 13,1%, „nie” – 43,0%. 
Natomiast 8,2% ankietowanych nie było w stanie określić, 
czy nowa oferta miała jakikolwiek wpływ.

Dla 57,0% respondentów deklarujących, iż bilet BST 
zachęcił ich do korzystania z kolei, głównym środkiem lo-
komocji były minibusy, dla 18,3% samochód osobowy, dla 
10,8% autobusy, a 13,9% respondentów deklarowało, iż 
były to inne sposoby dojazdu. 

Ocena jakości usług kolejowych
Podróżnych poproszono również o wyrażenie ogólnej oceny 
usługi przewozu kolejowego między Berlinem a Szczecinem, 
jak i poszczególnych elementów mających wpływ na kom-
fort podróży (rys. 8 i 9).

Rys. 7. Znajomość ofert specjalnych kolei regionalnych obowiązujących na trasie między Berlinem 
a Szczecinem oraz faktu obowiązywania tych ofert w komunikacji miejskiej Berlina i Szczecina
Źródło: opracowanie własne
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Na pytanie czy przesiadka stanowi problem, 29,1% re-
spondentów stwierdziło „tak”, a 20,0% „raczej tak”. Dla 
17,7% pytanych podróżnych był to pewien wysiłek, ale 
jeszcze akceptowalny. Pasażerowie, dla których zmiana po-
ciągów nie stanowiła problemu, byli w mniejszości – 18,3% 
odpowiedziało „nie”, a 14,9% „raczej nie”.

Za najczęstszy problem uważano utratę skomunikowania 
pociągów w Angermünde, twierdziło tak 39,1% responden-
tów (rys. 10). 31,6% odpowiedziało, iż nie lubi przesiadek, a co 
czwarty ankietowany zwracał uwagę na krótki czas przesiadki. 
Według rozkładu czas ten wynosi 3–5 minut w relacji do 
Szczecina i 5 min w relacji do Berlina. Wysiłek fizyczny był 
niedogodnością wymienianą przez 16,9% respondentów, 
a brak miejsc siedzących w kolejnym pociągu wymieniało 
14,7%. Wśród odpowiedzi „inne” pasażerowie wymieniali 
głównie problemy z informacją na dworcu w Angermünde. 
Składały się na to kwestie związane z odstępstwami od rozkła-
du (np. inny tor), jak i kłopoty językowe w zrozumieniu ko-
munikatów stacyjnych. Ponadto wskazywano na niedogodno-
ści przesiadki podczas podróży z większym bagażem podręcz-
nym, rowerem lub wózkiem dziecięcym.

Podsumowanie
Badania dowodzą, że poprawa czasów przejazdu oraz li-
kwidacja przesiadki w Angermünde, co jest celem plano-
wanej modernizacji linii, walnie przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności połączenia kolejowego między Berlinem 
a Szczecinem. Podróże między tymi dwoma ośrodkami są 
dominujące. Pociągi wykorzystywane są, poza dojazda-
mi do szkół w Angermünde z pobliskich miejscowości, 
głównie do aktywności związanych ze spędzaniem czasu 
wolnego (m.in. turystyka, wyjazdy na zakupy, odwiedziny 
znajomych). Kolej nie odgrywa istotnej roli w dojazdach 
do berlińskich lotnisk. 

Podróżni wybierają kolej ze względu na cenę, wygodę 
i czas podróży. Respondenci wysoko oceniają jakość usługi, 
na dobry z plusem. Szczególnie wysoko cenią sobie integra-
cję taryfową kolei z komunikacją miejską w Szczecinie 
i Berlinie, kulturę konduktorów oraz możliwość przewozu 
rowerów. Podróżni wykazują też wysoką znajomość ofert 
specjalnych, choć zagadnienie to wymagałoby dalszych 

Rys. 9. Ogólna ocena i ocena poszczególnych aspektów podróży na trasie między Berlinem  
a Szczecinem.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Średnia ocena poszczególnych aspektów podróży na trasie między Berlinem (punkty) 
a Szczecinem oraz odsetek respondentów nie posiadających zdania o danym aspekcie 
Źródło: opracowanie własne

działań ze strony organizatora i przewoźnika zwiększają-
cych świadomość.

Choć kwestie te nie były ujęte w formularzu ankieto-
wym, to ze względu na silną konkurencję ze strony prze-
woźników autobusowych, istotnym będzie wzbogacenie 
oferty przewozowej kolei o usługi dodane, np. bezpłatny 
dostęp do Internetu, gniazdka elektryczne czy sprzedaż 
przekąsek z maszyn vendingowych. Po obu stronach grani-
cy jest wprawdzie nieco inne postrzeganie ww. udogodnień, 
to jednak usługi dodane stają się standardem.
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Rys. 10. Największe problemy wiążące się z przesiadką
Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie. Obszar Służewca Przemysłowego na przestrzeni ostat-
nich lat przeszedł całkowitą metamorfozę. Z dzielnicy poprzemysłowej 
przekształcił się w zagłębie biurowców i tzw. białych kołnierzyków. 
Transformacja ta zachodziła bardzo szybko i w sposób nieskoordyno-
wany z rozwojem układu transportowego miasta. W stosunkowo krót-
kim czasie obszar ten zmienił swój postindustrialny charakter, prze-
obrażając się w zagłębie nowoczesnych budynków biurowych. Szacuje 
się, że obecnie Służewiec oferuje ponad 900 tysięcy m2 powierzchni 
biur, co stanowi około 20% całej powierzchni biurowej Warszawy, 
a liczba pracujących sięga 80 tysięcy osób. W wyniku znacznego 
przerostu powierzchni biurowych w stosunku do możliwości obsługi 
transportem indywidualnym i zbiorowym w godzinach szczytu obszar 
ten stał się najbardziej „zatłoczonym” w kraju. Doczekał się nawet 
własnej strony na Facebooku pod nazwą „Mordor na Domaniewskiej”. 
W artykule przedstawiono diagnozę stanu istniejącego, zidentyfiko-
wano główne problemy oraz przedstawiono możliwości znacznego 
usprawnienia obsługi Służewca, z uwzględnieniem konieczności prze-
prowadzenia działań radykalnie zmieniających podział zadań przewo-
zowych w podróżach do pracy. Inspiracją do opracowania propozycji 
rozwiązań był przykład londyńskiego City, w którym pracuje około 
370 tysięcy osób, a tylko około 6% dojeżdża do pracy samochodami 
osobowymi.
Słowa kluczowe: zatłoczenie komunikacyjne, ruch stłumiony, podró-
że do pracy, dostępność transportowa

Koncepcja przekształcenia  
systemu transportowego Służewca, 
najbardziej zatłoczonego  
obszaru w Polsce1

Dostępność transportowa Służewca Przemysłowego
Służewiec Przemysłowy położony jest w południowo-za-
chodniej części dzielnicy Mokotów (rys. 1), na południe od 
ulicy Woronicza i na zachód od linii kolejowej tzw. radom-
skiej. Dla układu drogowego kluczowe znaczenie ma ulica 
Marynarska, która dzieli ten obszar na dwie części (połu-
dniową i północną) i stanowi jeden z elementów główne-
go ciągu drogowego Warszawy, tzw. Obwodnicy Miejskiej 
(klasa GP), rozprowadzającego ruch międzydzielnicowy 
w osi wschód-zachód. Ze względu na parametry techniczne 
(dwujezdniowa, wielopasowa) ulica ta z jednej strony two-
rzy barierę dzielącą ten obszar, z drugiej warunkuje jakość 
dojazdów i wyjazdów z obszaru oraz powiązania z Trasą NS 
(północ-południe), przebiegającą na zachód od linii kole-
jowej i zapewniającą dostęp do Południowej Obwodnicy 
Warszawy – kontynuacji autostrady A2. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: T. Dybicz 
40%, A. Brzeziński 40%, M. Rezwow-Mosakowska 20%.

Obsługę transportem zbiorowym zapewnia komunikacja 
tramwajowa (w ulicach Wołoskiej i Marynarskiej), autobuso-
wa (na niemal wszystkich ulicach, ale o znaczeniu uzupełnia-
jącym) oraz kolej aglomeracyjna (przystanek Warszawa Słu-
żewiec z zatrzymującymi się pociągami aglomeracyjnymi 
i regionalnymi, rys. 2). Służewiec Przemysłowy posiada także 
powiazanie z I linią metra, dzięki specjalnej linii tramwajo-
wej łączącej pętlę Służewiec ze stacją metra Wilanowska 
(przez stację Wierzbno) oraz autobusom kursującym wzdłuż 
ciągu Marynarska–Al. Wilanowska / Wałbrzyska (rys. 3).

Potencjalna atrakcyjność tego obszaru związana z:
•	 dobrą dostępnością dla podróży odbywanych trans-

portem indywidualnym i zbiorowym,
•	 bliskim sąsiedztwem Międzynarodowego Portu Lot-

niczego im. F. Chopina,
•	 bardzo dużą podażą terenów inwestycyjnych po daw-

nych zakładach przemysłowych i magazynach,
•	 szerokim dostępem do infrastruktury technicznej,
•	 stosunkowo niskimi kosztami działek inwestycyjnych 

(w początkowym okresie przekształceń),
•	 brakiem kolizji z miejskimi planami zagospodarowa-

nia przestrzennego,

sprowokowała zainteresowanie inwestorów, którzy zaini-
cjowali przekształcanie Służewca. W stosunkowo krótkim 
czasie obszar ten zmienił swój postindustrialny charakter, 
przeobrażając się w zagłębie nowoczesnych budynków 
biurowych, gdzie swoje miejsce znalazły znane koncerny 
i firmy funkcjonujące na polskim rynku gospodarczym, ale 
także instytucje państwowe (np. IPN czy NFOŚ). Szacuje 
się, że obecnie Służewiec oferuje ponad 900 tysięcy m2 po-
wierzchni biur, co stanowi około 20% całej powierzchni 
biurowej Warszawy, a liczba pracujących sięga 80 tysięcy 
osób. Co więcej, rozwój tego obszaru jest kontynuowany. 
W budowie i projektowaniu jest ponad 100 tysięcy m2 do-
datkowej powierzchni biurowej, a na obrzeżach zaczęły po-
wstawać także osiedla mieszkaniowe.

główne problemy komunikacyjne
Skutkiem żywiołowej transformacji Służewca Przemy-
słowego są obecnie wyjątkowo złe warunki obsługi ko-
munikacyjnej. Nie wykorzystano szans związanych 
z możliwością zaplanowania rewitalizacji zaniedbanego 
obszaru opuszczonego przez dotychczasowych użytkow-
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ników i stworzenia atrakcyjnej dzielnicy zbudowanej na 
„zdrowych” zasadach. Dla tego terenu nie przeprowadzo-
no analiz dla różnych scenariuszy rewitalizacji i nie opra-
cowano kompleksowego planu przekształceń. Doszło do 
wyprzedaży terenów i rozdrobnienia inwestorów, których 
obchodziła wyłącznie minimalizacja kosztów inwestycji 
i maksymalizacja zysków. W efekcie byli on zaintereso-
wani projektowaniem i obsługą komunikacyjną swoich 
obiektów, przede wszystkim samochodami. Nie zapew-
niono równowagi pomiędzy przepustowością i warunkami 
ruchu na trasach dojazdowych do obszaru a dostępnością 
parkingową. Problemy te były i są przedmiotem wielu 
rozważań i publikacji poruszanych przez P. Olszewskiego 
i W. Suchorzewskiego [1], jak również przez A. Krycha [2].

Ze względu na monofunkcyjny charakter zabudowy 
główne problemy ruchowe występują w okresach szczytów 
komunikacyjnych. Wynikają z kumulacji podróży do i z pra-
cy w analizowanym obszarze. Duża gęstość ruchu skutkuje 
bardzo niskimi prędkościami ruchu. Sytuację obrazuje od-
czyt ruchu z 12 maja br., gdy średnia prędkość pojazdów na 
około 1300-metrowym odcinku ulicy Cybernetyki o godzi-
nie 9:10 rano wynosiła jedynie 2 km/h! (rys. 4). Potwierdza 
to tworzenie się w sieci wielu aktywnych lokalnych ograni-
czeń przepustowości (LOP) oraz powstawania zjawiska inter-
ferencji fal zaburzających, które są powodowane przez te 
ograniczenia2. Stan ten prowadzi do permanentnego zatło-
czenia sieci w godzinach szczytu w całym obszarze wpływu. 
Obserwacje wskazują, że zatłoczenie głównych ulic obniża 
także zdolność opróżniania się obszaru i powoduje rosnące 
straty czasu w układzie ulic lokalnych, a nawet podczas 
opróżniania się parkingów (w skrajnych przypadkach sięga-
jące 1 godziny!). Stąd część zarządców obiektów zdecydowa-
ła się na zainstalowanie kamer umożliwiających podgląd dłu-
gości kolejek samochodów na wyjazdach z parkingów. 

Skala strat czasu, niewielki komfort podróżowania oraz 
niski stopień niezawodności systemu transportowego tworzą 
ogromny problem społeczny, dotykający pracujących w tym 
obszarze3. W oczach osób pracujących na terenie Służewca 
Przemysłowego przekształcenia tego obszaru nie dopro-
wadziły do powstania nowoczesnej dzielnicy miasta, ale 
stworzyły raczej tolkienowską krainę ciemności, z ulicami 
zastawionymi parkującymi samochodami, chronicznymi 
kolejkami pojazdów na skrzyżowaniach oraz zatłoczonym 
tra ns  portem zbiorowym.

W badaniach tego obszaru zidentyfikowano około 400 
miejsc parkingowych wyznaczonych w pasach drogowych 
i 1300 zaparkowanych samochodów! (pomiar przeprowa-
dzono około godziny 10.00 w dniu 11 października 2013 r.). 
Fot. 1 i 2 pokazują podstawowe problemy komunikacyjne, 
tj. nierównomierność kierunkową ruchu na zatłoczonych 

2 Przykład występowania interferencji fal zanurzeniowych na drogach prezentowano 
w publikacji [3].

3 Wyrazem frustracji związanych z warunkami obsługi komunikacyjnej jest strona 
na portalu facebook pn. „Mordor na Domaniewskiej” oraz strona internetowa 
http://mordor.pl/, min z filmami udostępnianymi na portalu youtube (np. film 
„Domaniewska” https://www.youtube.com/watch?v=wLWrn6WKuY4#t=72), 
które obrazują warunki dojazdu do pracy, także transportem zbiorowym.

Rys. 1. Lokalizacja Służewca Przemysłowego na tle Warszawy 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy  
Tło: openstreetmap.org (data dostępu do strony www – 5.05.2015)

Rys. 2. Schemat linii transportu zbiorowego w obszarze Służewca Przemysłowego
Źródło: www.ztm.waw.pl (data dostępu do strony www – 5.05.2015)

Rys. 3. Położenie Służewca Przemysłowego na tle węzłowych stacji metra i kolei, rok 2015 
Źródło: TransEko sp.j.
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ulicach w godzinach szczytów i ogromny deficyt parkingo-
wy związany z nadmiarem samochodów parkowanych na 
niemal każdym wolnym skrawku przestrzeni, bez poszano-
wania zasad ruchu drogowego i nierzadko również zasad 
zdrowego rozsądku. 

Oprócz złych warunków ruchu na ulicach i dewastacji 
przestrzeni publicznych wywoływanej ogromną liczbą nie-
prawidłowo zaparkowanych samochodów, poważny pro-
blem stanowi także niewydolność komunikacji zbiorowej, 
przejawiająca się ogromnym zatłoczeniem w środkach 
transportu zbiorowego i na przystankach. Pomimo stosun-
kowo wysokiej częstotliwości kursowania tramwajów na 
linii 31, łączącej analizowany obszar ze stacjami pierwszej 
linii metra, dochodzi do sytuacji, w których liczba pasaże-
rów oczekujących na tramwaj przekracza pojemność plat-
form przystankowych. Przykładem są obserwacje przystan-
ku przy ulicy Domaniewskiej (fot. 3), gdzie pasażerowie 
zmuszeni są do oczekiwania na tramwaj na przejściu dla 
pieszych (blokując swobodne przejście). Część z nich rezy-
gnuje z oczekiwania, idąc do metra pieszo (około 1,3 km). 

Służewiec Przemysłowy właściwie nie oferuje także roz-
wiązań dla ruchu rowerowego, uniemożliwiając tym sa-
mym wykorzystanie transportu rowerowego jako alterna-
tywy dla obywania podróży dom-praca-dom, ew. wykorzy-
stania tego środka transportu w dojazdach do węzłów 
przesiadkowych na transport zbiorowy (metro, kolej).

Z drugiej strony nie w pełni wykorzystywany jest po-
tencjał istniejącej linii kolejowej i pobliskiego przystanku 
kolejowego Służewiec [4]. Wynika to m.in. z niekorzyst-
nych warunków dojść pieszych (konieczność wchodzenia 
schodami na poziom 3 piętra, długie trasy wzdłuż łącznic 
drogowej Trasy NS, wąskie chodniki przy pętli tramwajo-
wej i wąskie przejścia pomiędzy niewłaściwie zaparkowany-
mi samochodami, niedostosowanie do potrzeb osób o ogra-
niczonej mobilności). Niestety słabości infrastruktury czę-
sto prowokują pieszych do podejmowania ryzykownych 
decyzji, np. przekraczania ciągów komunikacyjnych w miej-
scach niedozwolonych (fot. 4).

 
Szanse rozwiązania problemu
Biorąc pod uwagę niewydolność transportu zbiorowego, ja-
kość infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego oraz 
poziom zmotoryzowania pracowników biur, działania podej-
mowane w kierunku rozbudowy układu drogowego i zaspo-
kojenia potrzeb parkingowych zagrażają uwolnieniu znacz-
nego, stłumionego popytu na podróżowanie samochodem. 
Jest to nieuzasadnione i prowadzące do porażki. Zgodnie 
z prawem równowagi popytu i podaży, w sytuacji występo-
wania stłumionego popytu, każdy wzrost przepustowości 
układu drogowego jest bowiem wykorzystywany do odbycia 
podróży samochodem i w rezultacie stan zatłoczenia nie ule-
ga zmniejszeniu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
lepsze efekty przynoszą rozwiązania prowadzące do realnej 
zmiany podziału zadań przewozowych, zwłaszcza w moty-
wacjach związanych z pracą. Przykładem jest londyńskie 
City, w którym pracuje około 370 tysięcy osób, a tylko 6% 
dojeżdża do pracy samochodami osobowymi [6].

Rys. 4. Przykład bardzo niskich prędkości ruchu na ulicach Służewca Przemysłowego  
w szczycie komunikacyjnym 
Źródło: www.targeo.pl (data dostępu do strony www – 12.05.2015)

Fot. 2 Parkowanie na terenie Służewca Przemysłowego w godzinach pracy 
Źródło: TransEko sp.j. Stan na 11.10.2013 r.

Fot. 1. Zatłoczenie na ulicach dojazdowych do Służewca Przemysłowego w godzinach szczy-
tów komunikacyjnych 
Źródło: TransEko sp.j. Stan na 11.10.2013 r.
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W przypadku Służewca Przemysłowego samochody oso-
bowe wykorzystywane są aż w 40% podróży do pracy. Z po-
miarów ruchu wykonanych przez TransEko sp.j. w paździer-
niku 2013 wynika, że w godzinie szczytu porannego samo-
chodami do obszaru pomiędzy ulicą Konstruktorską, 
Cybernetyki, Wołoską i linią kolejową, ponad 7500 podróży 
odbywanych jest samochodem osobowym. Z uwagi na wy-
stępujące duże zatłoczenie szczyt dojazdowy jest znacznie 
rozciągnięty w czasie i rozpoczyna się już od godziny 7:30 
i trwa do godziny 10:00 (rys. 5). Złagodzenie występujących 
uciążliwości wymagałoby obniżenia udziału dojazdów samo-
chodami osobowymi poniżej wartości 30% (średnio).

Propozycje rozwiązań
Wśród najważniejszych rekomendacji służących popra-
wie warunków obsługi komunikacyjnej obszaru Służewca 
Przemysłowego należy wymienić:
1. Uprzywilejowanie komunikacji autobusowej na dwóch cią-

gach, prowadzących do węzłów przesiadkowych Metro 
Wilanowska i Służew. Wymagałoby to zastosowania segre-
gacji ruchu w postaci wydzielonych pasów ruchu i priory-
tetowego traktowania autobusów w sterowaniu ruchem 
(rys. 6). Rozwiązanie to byłoby także korzystne z punktu 
widzenia odciążenia stacji metra Wierzbno i rozłożenia po-
toków pasażerskich na stacje Wilanowska i Służew;

2. Zastosowanie priorytetów w sterowaniu ruchem na tra-
sie tramwajowej łączącej obszar Służewca ze stacjami 
metra oraz przeprowadzenie modernizacji platform 
przystankowych;

3. Stworzenie systemu ciągów pieszych i rowerowych, 
a zwłaszcza:
•	 wybudowanie dwóch przejść podziemnych pozwala-

jących powiązać przystanek kolejowy Służewiec z ob-
szarem (rys. 7), zwiększyć rolę kolei w obsłudze Słu-
żewca i odciążyć komunikację tramwajową i metro,

•	 uzupełnienie brakujących przejść dla pieszych i prze-
jazdów rowerowych w poziomie jezdni, m.in. o przej-
ścia i przejazdy na skrzyżowaniu ulic Marynarskiej i Rzy-
mowskiego (rys. 8),

•	 dostosowanie ulic do obsługi ruchu pieszego (z za-
pewnieniem odpowiedniej szerokości i zabezpiecze-
niem przed parkowaniem samochodów),

Fot. 3. Zatłoczenie platformy na przystanku tramwajowym przy ul. Domaniewskiej 
Źródło: TransEko sp.j. Stan na 11.10.2013 r.

Fot. 4. Przykłady słabo dostosowanej infrastruktury do obsługi pieszych i rowerzystów 
Źródło: TransEko sp.j. Stan na 11.10.2013 r.

Rys. 5. Rozkład natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Domaniewskiej i Postępu w porannym 
szczycie dojazdowym (pomiar w dniu 11.10. 2013 r.) 
Źródło: TransEko sp.j.

Rys. 6. Rekomendowane uprzywilejowanie komunikacji autobusowej w korytarzach pomiędzy 
Służewcem Przemysłowym a węzłami przesiadkowymi 
Źródło: TransEko sp.j.

•	 zapewnienie połączeń z istniejącymi i planowanymi 
trasami rowerowymi oraz rozwiązań dla ruchu rowe-
rowego w układzie ulic lokalnych (o długości około 
10,7 km), w tym zbudowanie kładki pieszo-rowero-
wej nad torami kolejowymi, łączącej ulice Woronicza 
i 1 Sierpnia,

•	 zorganizowanie systemu parkingów rowerowych (przy 
wszystkich obiektach i w przestrzeni publicznej),



TransporT miejski i regionalny 11 2015

20

•	 rozwój systemu roweru publicznego Veturilo z lokali-
zacjami w kluczowych miejscach obszaru (główne ge-
neratory ruchu, skrzyżowania, węzły przesiadkowe);

4. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie 
Służewca Przemysłowego w połączeniu ze znaczącym 
ograniczeniem liczby miejsc parkingowych w pasach dro-
gowych. Uruchomienie strefy płatnego parkowania po-
winno być przedmiotem starannego przygotowania 
w celu zabezpieczenia się przed powieleniem błędów, któ-
re miało miejsce w innych obszarach miasta [5]. Jednym 
z mechanizmów zasługujących na rozważenie mogłoby 
być wprowadzenie ograniczeń dotyczących czasu postoju, 
np. do 2 godzin.

Podsumowanie
Intensywny rozwój Służewca Przemy sło we go, a w szcze-
gólności powstanie dużej liczby monofunkcyjnej zabudowy 
biurowej powoduje stały wzrost natężeń ruchu związanych 
z obsługą obszaru, ale także zjawisko nakładania się ruchu 
dojazdowego do analizowanego obszaru i tranzytowego. 

Konieczne jest podjęcie działań zmieniających podział 
modalny w podróżach praca-dom-praca oraz poważnie 
zmniejszających generację ruchu samochodowego, zwłasz-
cza poprzez ograniczenie liczby dostępnych miejsc parkin-
gowych, a być może nawet ograniczanie dalszej zabudowy. 

Łagodzenia powstałej sytuacji należy szukać w pilnym 
podjęciu działań zmierzających do:
1. Poprawy oferty obsługi transportem zbiorowym. Zakres 

zmian w transporcie zbiorowym powinien dotyczyć nie 
tylko omawianego obszaru (układ linii, częstotliwości, 
jakość dojść do przystanków), ale powinien być znacznie 
szerszy, obejmując trasy łączące Służewiec ze stacjami 
metra i centrum miasta (pasy autobusowe). Ważnym 
elementem systemu obsługi powinna być kolej;

2. Ograniczenia powszechnego w tym obszarze parkowania 
w pasach drogowych ulic w celu ograniczenia możliwości 
dojazdu samochodem i zmniejszenia generacji ruchu sa-
mochodowego (parkowanie na wyznaczonych miejscach);

3. Wprowadzenia strefy płatnego parkowania (z realnie 
wysokimi opłatami za korzystanie);

4. Poprawy jakości ruchu pieszego (wzdłuż ulic i w po-
przek skrzyżowań) oraz budowy dwóch tuneli pieszo-
-rowerowych do przystanku kolejowego Warszawa 
Służewiec;

5. Stworzenia pełnego systemu tras rowerowych wewnątrz 
obszaru i ich powiązania z trasami głównymi (Marynarska, 
Wołoska, Rzymowskiego, Żwirki i Wigury itd.).
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Rys. 7. Podróże w motywacji do pracy oraz istnie-
jący i rekomendowany podział modalny w trans-
porcie zbiorowym i samochodowym na terenie 
Służewca Przemysłowego w godzinie szczytu 
porannego 
Źródło: TransEko sp.j.

Rys. 8. Proponowane połączenia piesze pomiędzy stacją kolejową i ciągami pieszymi wzdłuż 
ul. Marynarskiej oraz brakujące przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu 
ulic Marynarskiej i Rzymowskiego 
Źródło: TransEko sp.j., tło: openstreetmap.org (data dostępu do strony www – 5.05.2015)
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Streszczenie. Autorzy prezentują wyniki badań ankietowych miesz-
kańców miast Górnego Śląska w zakresie czynników warunkujących 
ich poczucie jakości życia. Do analizy i wnioskowania wybrano czyn-
niki wpływające na mobilność mieszkańców. Pod uwagę wzięto: bez-
pieczeństwo (zarówno podróżowania, jak i osobiste), ceny biletów ko-
munikacji zbiorowej, dostępność do transportu zbiorowego, warunki 
oczekiwania na przystankach, warunki podróżowania w środkach ko-
munikacji zbiorowej, wydzielone buspasy, odczucie na temat jakości 
transportu zbiorowego, jak również kongestia, możliwość podróżowa-
nia innymi środkami transportowymi (poza transportem zbiorowym), 
dostępność do ścieżek rowerowych. Przy wyborze opcji podróżowa-
nia wybrano pytanie o zniżki w opłatach za przejazdy komunikacją 
zbiorową.  Zaprezentowane wnioski mogą być przydatne w procesie 
zarządzania miastami. 
Słowa kluczowe: miasto, jakość życia, mobilność, Górny Śląsk

Mobilność a jakość życia  
mieszkańców miast  
górnego Śląska1

Mobilność, miasto i jakość życia
Przywołane w tytule pierwszej części tego artykułu pojęcia, 
mimo że opisują różne stany, zdarzenia i zjawiska, mogą 
zostać powiązane w logiczne zależności. W przestrzeni zde-
finiowanej mobilnością, miastem i jakością życia autorzy 
postanowili odnaleźć nowe powiązania, badając grupę re-
spondentów zamieszkujących miasta Górnego Śląska. 

Pierwsze z wymienionych pojęć – mobilność ludzi to, 
zgodnie z popularnymi definicjami, skłonność do zmiany 
miejsca zamieszkania czy pracy. Wiąże się ona z przemiesz-
czaniem się, zatem – pokonywaniem przestrzeni. Jest to 
ten przypadek, gdy próbujemy oceniać poprzez taki para-
metr podatność ludzi do często jednorazowego wysiłku po-
konania przestrzeni, by osiedlić się w nowym miejscu, bliżej 
miejsca zatrudnienia czy nauki, by tam osiąść raczej na 
dłuższy czas. Jednak to, co nam doskwiera bardziej, to nie 
jednorazowa decyzja o przeprowadzce, ale codzienne zma-
ganie się z przeszkodami w pokonywaniu przestrzeni. Tu 
mobilność rozumiana jest jako wszelkie przemieszczania – 
te codzienne, rutynowe i te, które wykonujemy nie dla obo-
wiązku, ale czasami dla przyjemności, albo obowiązku, ale 
pojawiającego się nieregularnie. Te pierwsze przemieszcze-
nia mają charakter obligatoryjny, te drugie zaś – fakulta-
tywny. Jeżeli mamy szukać pomocy w jakichś koncepcjach, 
to zapewne po to, by zmniejszyć problemy w mobilności 
częściej występującej – czyli w przemieszczeniach obligato-
ryjnych. Według szeregu autorów mobilność nierozerwal-
nie związana jest z transportem [1]. To pierwszy – fizyczny 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Szołtysek 
50%, R. Otręba 50%.

wymiar mobilności. Istnieje także drugi wymiar mobilności 
– niematerialny/wirtualny. Podróżować możemy we śnie, 
w marzeniach, a to przecież też mobilność, często o więk-
szym marginesie swobody. Mobilność to, naszym zdaniem, 
również stan umysłu, którego zaskakujący niekiedy poten-
cjał sprawia, że możemy podróżować w czasie i przestrzeni, 
również do bytów nierealnych. Nasze zmysły pozwalają bu-
dować nowe scenerie i tworzyć scenariusze, odtwarzać raz 
zobaczone obrazy – to przejaw naszej niematerialnej mobil-
ności [1]. „Aby podróżować, wystarczy istnieć. Jadę od 
dnia do dnia w pociągu mojego ciała lub mojego przezna-
czenia, przyglądając się ulicom i placom, gestom i twarzom, 
zawsze takim samym i zawsze różnym, czyli takim, jakie 
w istocie są pejzaże. Kiedy sobie wyobrażam, widzę. Cóż 
więcej robię, podróżując? Tylko skrajna słabość wyobraźni 
mogłaby usprawiedliwić potrzebę zmiany miejsca po to, 
aby odczuwać” [2]. 

Drugie i trzecie pojęcie, dla uwidocznienia logiki wy-
wodu, zaprezentowane są w odwrotnej kolejności. „Jakość 
życia” – jedna z dwóch kluczowych kategorii w tych ba-
daniach, powinna być zdefiniowana, mimo wielu trudno-
ści wynikających m.in. z mnogości definicji tego pojęcia. 
Po raz pierwszy w sensie naukowym pojęcie jakości życia 
zostało użyte przez Arystotelesa w jego rozważaniach nad 
naturą materii. Zwracał on uwagę na dążenie człowieka 
do uzyskiwania przyjemności, satysfakcji z dokonywa-
nych wyborów i dobrego samopoczucia w ciągu całego 
życia. W koncepcjach filozoficznych jakość życia była 
utożsamiana z dobrostanem określanym jako różnica mię-
dzy sumą wszystkich przyjemności a sumą wszystkich 
cierpień, jakich człowiek doświadcza w ciągu życia. Takie 
pojmowanie jakości życia jest intuicyjnie potwierdzane 
w rozmowach, jakie autorzy przeprowadzili w ramach 
swoich badań w tym obszarze z seniorami. Według defini-
cji Światowej Organizacji Zdrowia jakość życia to „indy-
widualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji 
życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, 
w którym żyje, oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań 
i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowi-
skowymi” [3]. Dla rozważań niniejszego artykułu nastę-
pujące określenie jest wystarczająco pojemne: jakość życia 
to zaspokojenie wymagań, potrzeb określających poziom 
duchowego i materialnego bytu jednostek i całego społe-
czeństwa [4]. Jakość życia określają zarówno czynniki 
obiektywne, np. przeciętne trwanie życia, zasięg ubóstwa, 
poziom skolaryzacji, jak i subiektywne, np. poziom szczę-
ścia, stres czy sens życia. 
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Miasta – to kolejna kategoria kluczowa – są miejscem 
doświadczeń indywidualnych i grupowych (zbiorowych) usy-
tuowanych w kontekście przestrzennym i kulturowo-histo-
rycznym. Na miasto można spojrzeć jako na zjawisko spo-
łeczno-przestrzenne, harmonizujące w przestrzeni fizycznej 
stosunki społeczne. Społeczność obejmuje we władanie prze-
strzeń, zagospodarowuje ją oraz ustala stosunki między 
mieszkańcami, by ci mogli realizować swoje dążenia do god-
nego życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pojęcie 
godnego życia bywa różne, zazwyczaj obejmuje zarówno wa-
runki fizyczne (sprawność, zdrowie), psychiczne (radzenie 
sobie z codziennymi trudnościami) i społeczne (pozytywne 
relacje z ludźmi). Ambicją każdego miasta powinno być 
stwarzanie warunków do godnego życia swoich mieszkań-
ców. Jest to cel uniwersalny, który powinien być realizowany 
w każdej wielkości mieście, niezależnie od posiadanych zaso-
bów, na miarę własnych możliwości [5]. Zatem dla każdego 
mieszkańca jakość życia może zostać „wmontowana” 
w strukturę tego, co się w mieście dzieje. Badania i obserwa-
cje prowadzone od dawna wykazują, że u podstaw wolności 
człowieka, a zatem jako warunek dobrej jakości życia, leży 
mobilność. Z istoty mobilności, opisanej pokrótce powyżej, 
wynika nie tylko to, że ma ona różne swoje wymiary, ale 
również to, że wymiar fizyczny może być opisany poprzez 
szereg czynników, które ułatwiają bądź utrudniają mobil-
ność. Można nawet stwierdzić, że te czynniki determinują 
pewne wymiary mobilności. Dotychczas prowadzone przez 
autorów badania traktują jakość życia jako zjawisko współ-
warunkowane szeregiem czynników wykazujących duże 
zróżnicowanie oraz zmienność [6]. Prezentowane w tym ar-
tykule cząstkowe wyniki szerzej zakrojonego badania opisują 
mobilność w postaci 13 wskaźników opisujących mobilność 
zmechanizowaną, przy czym mających charakter zewnętrzny 
w stosunku do badanej osoby. Są to wskaźniki zależne od 
działań miasta lub jego organów i dotyczą w istocie komuni-
kacji zbiorowej oraz uwarunkowań infrastrukturalnych uła-
twiających bądź utrudniających jej funkcjonowanie (lub sty-
mulantów i destymulantów). Prezentowane badania w tym 
wycinku nie biorą pod uwagę czynników wewnętrznych – 
leżących po stronie badanego (zdrowie, chęć przemieszczania 
się w ogóle, chęć i zdolność do pieszego pokonywania odle-
głości itp.). Zatem z tego badania można wysnuć wnioski 
przydatne dla zwiększania sprawności funkcjonowania miast. 
W naszym przekonaniu sprawność miast w realizowaniu 
jego funkcji, powiązana ze sprawnością pokonywania barier 
rozwojowych i przestrzeni, jest jednym z wymiarów walory-
zacji zarówno samych miast, jak i jakości życia mieszkańców.

Szanse rozwojowe miast są bezpośrednio powiązane 
z satysfakcją, jakiej dostarczają one ich użytkownikom po-
przez działalność społeczno-gospodarczą wykonywaną na 
rzecz jego użytkowników oraz otoczenia, niezależnie od jej 
rangi ekonomicznej i przestrzennej. 

charakterystyka badań oraz badanej populacji
Badanie mobilności mieszkańców miast jest częścią więk-
szych badań, które prowadzone są od roku 2014 roku na 
terenie województwa śląskiego. W badaniu metodą son-

dażu diagnostycznego wykorzystany został kwestionariusz 
ankiety, w którym zamieszczone zostały pytania metrycz-
kowe oraz wyodrębnione różne aspekty oceny jakości życia 
w mieście. Wieloaspektowa analiza wskaźników wpływa-
jących na ocenę jakości życia mieszkańców województwa 
śląskiego obejmuje takie zagadnienia jak: ocena warunków 
bytowych, podstaw materialnych bytu, edukacji, kultury, 
kultury fizycznej i rekreacji, zdrowia, sąsiedztwa, bezpie-
czeństwa, akceptacji, darmowych usług oraz przestrzeni 
publicznej. Dla celów niniejszego artykułu przedstawione 
zostały zebrane dane dotyczące aspektu związanego z mo-
bilnością mieszkańców miast i oceną wpływu mobilności na 
jakość życia w mieście.

Eksploracji badawczej poddano łącznie 858 responden-
tów w wieku od 17 do 92 lat. W tabeli numer 1 zaprezen-
towano udział procentowy respondentów w podziale na 
wyodrębnione w badaniu grupy wiekowe. Największą gru-
pę badanych stanowiły osoby w przedziale wieku pomiędzy 
21 a 30 rokiem życia, a najmniej liczną grupę stanowili re-
spondenci do 20 roku życia. 

Struktura badanych według wieku
wiek [lata] do 20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81 i więcej

liczba badanych 24 365 31 105 135 61 86 28

procent badanych 2,79 42,54 36,13 12,23 15,73 7,10 10,02 3,26

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

Z dostarczonego do analizy materiału badawczego wy-
nikało, że w badaniu wzięło udział łącznie 441 kobiet 
(51,4%) oraz 404 mężczyzn (47,7%). Charakteryzując ba-
daną populację ze względu na poziom wykształcenia, otrzy-
mano obraz populacji, której największą grupę badanych 
stanowiły osoby z wykształceniem średnim (304 osoby, 
35,4%) oraz inżynierskim (274 osoby, 31,9%). 216 osób 
(25,2%) legitymowało się wykształceniem magisterskim; 
respondenci z wykształceniem podstawowym/gimnazjal-
nym stanowiły 3,7% badanej populacji (32 osoby). 583 ba-
danych (72,4%) prowadzi życie w związku, a 237 osób żyje 
samotnie (27,6%).

Ocena wpływu mobilności mieszkańców  
na jakość życia w mieście
Pierwszy etap analizy zebranych danych badawczych do-
tyczył podstawowych mierników statystycznych. Tabela 2 
przedstawia charakterystykę ocen respondentów z uwzględ-
nieniem: średniej arytmetycznej (X

_  
), dominanty oraz od-

chylenia standardowego (δ). 
Można zauważyć, że najniższą ocenę średnią otrzymał 

wskaźnik W6 (dostępność do tras rowerowych), a najwyższą 
W9 (przepustowość głównych tras komunikacyjnych). 
W przypadku pierwszego ze wskazanych wskaźników domi-
nującą wartością okazała się być 3, a wskaźnik W9 otrzymał 
najwyższą wartość dominanty (5). Można to interpretować 
w rozmaity sposób, zależnie od kontekstu lokalnego. 
Generalnie rzecz ujmując, ocena jakości życia w wysokim 
stopniu zależna jest od poziomu kongestii – czym wyższa 
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oraz stanem cywilnym respondentów. Siła oraz istotność 
związków korelacyjnych badana została współczynnikiem 
korelacji Spearmana (r), przyjmując poziom istotności 
0,05* lub 0,01**. W przypadku wieku respondentów 
można zauważyć wiele związków, które okazały się istotne 
statystycznie. W przypadku wskaźników W4 (r=-,072*), 
W5 (r=-,152**), W6 (r=-,095**) oraz W9 (r=-,075*) 
zanotowano istotność korelacyjną ze znakiem ujemnym, co 
oznacza, że młodsi respondenci przywiązują większą wagę 
do tych wskaźników. Dostępność do parkingów (miejsc czy 
możliwości zaparkowania pojazdów) jest wysoko ocenia-
nym atrybutem miast w poczuciu jakości życia osób mło-
dych. Samochody osobowe wciąż stanowią element kultury 
(czy może subkultury) osób młodych, które często chętnie 
współdzielą go z innymi osobami. Dla tych osób ważne jest 
też to, by przemieszczanie odbywało się bez zakłóceń. 
Młodzi mieszkańcy zwracają szczególną uwagę na dostęp-
ność do tras rowerowych. Oznacza to, że moda na prze-
mieszczenia rowerowe silnie umocowała się w zachowa-
niach komunikacyjnych osób młodych. To stwierdzenie 
znajduje swoje odzwierciedlenie w obserwacjach rowerzy-
stów w badanych miastach – wśród przemieszczających się 
dominują osoby młode. Jeżeli jednak osoby młode decydu-
ją się na inny, niż wspomniane w tej części wniosków, spo-
sób przemieszczania, wówczas ważna jest dostępność do 
transportu zbiorowego, rozumiana zarówno jako oferta 
przewozowa, jak też – fizyczna dostępność do przystanków 
komunikacji zbiorowej. 

W przypadku starszych respondentów istotnie korela-
cyjne okazały się związki pomiędzy wskaźnikiem W10 
(r=,082*) oraz W11 (r=,074), czyli kwestie związane z wa-
runkami (oczekiwania na przystankach i podróżowania) 
uwzględniającymi stopień wygody, związany zapewne ze 
stanem zdrowia, wymagającym częstszego wypoczynku, 
komfortu, warunków atmosferycznych itp. Te elementy 
często przesądzają nie tylko o wycenie poziomu świadcze-
nia usług transportowych, ale też chęci do skorzystania z tego 
typu przemieszczeń.

Płeć respondentów okazała się istotna w analizie korela-
cyjnej z pięcioma wskaźnikami. Dla kobiet wyższe istotnie 
statystycznie oceny otrzymały wskaźniki W1 (r=-,110**) 
bezpieczeństwo osobiste w podróży, W2 (r=-,083*) bez-
pieczeństwo pojazdu, W10 (r=-,09**) warunki oczekiwa-
nia na przystanku, W11 (r=-,073*) warunki podróżowa-
nia, W13 (r=-,073*) zniżki na przejazdy. Takie ułożenie 
preferencji wydaje się logiczne, szczególnie w kontekście 
bezpieczeństwa i warunków, które mogą okazać się silnie 
skorelowane przyczynowo-skutkowo. Kolejny aspekt ba-
dania: poziom wykształcenia respondentów także okazał się 
zmienną istotną w korelacji ze zmiennymi W5 (r=,092**), 
W6 (r=,074*), W9 (r=,083*), W11 (r=-,096*), W13 
(r=-,073*). Należy zauważyć, że pierwsze trzy związki 
będą istotne w ocenie jakości przez respondentów z wyż-
szym poziomem wykształcenia; prawdopodobnie wiąże się 
to z potencjalnie wyższą zamożnością (stąd elementy zwią-
zane z używaniem pojazdów osobowych mają duże znacze-
nie) oraz z modą lub świadomością zdrowotną i ekologiczną 

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Statystyki opisowe mobilności mieszkańców miast

Wskaźnik Określenie 
Miary

X
_

dominanta δ

W1 bezpieczeństwo osobiste w podróży  
(np. kradzież w środkach transportu) 3,77 5 1,11

W2
bezpieczeństwo ruchu pojazdami komu-
nikacji zbiorowej (prawdopodobieństwo 
zdarzenia komunikacyjnego)

3,74 4 1,04

W3 cena biletu komunikacji publicznej 3,64 4 1,13

W4 dostępność do transportu zbiorowego 3,81 4 1,13

W5 dostępność do parkingów (łatwość 
zaparkowania) 3,79 4 2,08

W6 dostępność do tras rowerowych 3,36 3 1,16

W7 jakość transportu zbiorowego 3,69 4 1,02

W8 możliwość podróżowania innymi środka-
mi transportu 3,51 4 1,07

W9 przepustowość głównych tras komunika-
cyjnych (korki) 3,83 5 1,16

W10
warunki oczekiwania na przystankach 
(zadaszenie, siedzenia, osłonięcie od 
wiatru itp.)

3,53 4 1,10

W11 warunki podróżowania (miejsca stojące, 
siedzące, tłok, czystość, temperatura) 3,62 4 1,06

W12 wydzielone pasy ruchu (dla komunikacji 
zbiorowej) 3,38 4 1,10

W13 zniżki w opłatach za przejazd środkami 
komunikacji zbiorowej 3,59 4 1,22

przepustowość dróg, tym mniejsza liczba korków oraz ła-
twiejsze przemieszczenie – większa szansa dotarcia na czas 
i krótszy czas podróżowania. Jednocześnie zastanawia niska 
wycena dostępności tras rowerowych. Popularność prze-
mieszczeń rowerowych w miastach Górnego Śląska wzrasta 
w dużym tempie, rosną też medialne żądania zwiększenia 
liczby i długości tras rowerowych. Prawdo po dobnie prze-
mieszczenia rowerowe wykonywane są albo jezdniami, albo 
chodnikami (lub po obu elementach infrastruktury) i brak 
ścieżek rowerowych nie jest tak bardzo zauważalnym manka-
mentem. W obrębie badanych wskaźników zanotować należy 
duże różnice w wartościach odchylenia standardowego – naj-
niższą wartość otrzymał wskaźnik W7 – jakość transportu 
zbiorowego, co można kojarzyć z dużym wpływem czynni-
ków związanych z podróżowaniem komunikacją zbiorową 
na wycenę jakości życia. Badana populacja okazała się naj-
bardziej zróżnicowana w ocenie wskaźnika W5 – dostępność 
do parkingów (łatwość zaparkowania). Duże zróżnicowanie 
ostatniego wskaźnika może wynikać z faktu mniejszego za-
interesowania dostępnością do parkingów dla respondentów, 
którzy nie posiadają prywatnego środka transportu, jak rów-
nież z mniejszym znaczeniem przemieszczeń pojazdami ko-
munikacji indywidualnej w wycenie jakości życia w aspekcie 
mobilności. Należy pamiętać, że są to sądy uogólnione dla 
całej badanej populacji, które dla celów zarządczych mogą sta-
nowić jedynie punkt wyjścia. Bardziej przydatne dla zarządza-
nia, budowania strategii rozwoju miasta czy strategii kampanii 
wyborczej są sądy poszczególnych grup mieszkańców.

Kolejna analiza dotyczyła związków korelacyjnych po-
między wyodrębnionymi wskaźnikami oraz zmiennymi 
metryczkowymi: wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia 
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(przemieszczenia rowerami). Przeciwną zależność należy 
zanotować w grupie osób z niższym poziomem wykształce-
nia w przypadku dwu ostatnich wskaźników – warunkami 
podróżowania komunikacją zbiorową i zniżkami za przejaz-
dy, czyli – faktycznymi kosztami tychże przejazdów. Dużo 
mniejsze znaczenie w ocenie istotności korelacyjnej miała 
ostatnia badana zmienna: stan cywilny respondentów, któ-
ra okazała się istotna statycznie w korelacji ze wskaźnikiem 
W13 (r=-,080*). Ten wskaźnik jest istotniejszy w ocenie 
jakości życia w mieście w przypadku osób samotnych.

Dokonując analizy związków korelacyjnych, można 
także wyciągnąć następujące wnioski:

•	 wskaźniki W3 (cena biletu komunikacji publicznej), 
W7 (jakość transportu zbiorowego), W8 (możliwość 
podróżowania innymi środkami transportu) oraz 
W12 (wydzielone pasy ruchu – dla komunikacji 
zbiorowej) nie korelują istotnie z żadną ze zmiennych 
zależnych;

•	 najwięcej istotnych statystycznie związków korela-
cyjnych dostarcza badanie wskaźnika W11 (warun-
ki podróżowania – miejsca stojące, siedzące, tłok, 
czystość, temperatura), które nie jest istotnie staty-
stycznie tylko w przypadku stanu cywilnego bada-
nych;

•	 wskaźniki W5 (dostępność do parkingów – łatwość 
zaparkowania), W6 (dostępność do tras rowero-
wych), W9 (przepustowość głównych tras komuni-
kacyjnych – korki) oraz W10 (warunki oczekiwania 
na przystankach – zadaszenie, siedzenia, osłonięcie 
od wiatru itp.) są istotnie statystycznie w ocenie re-
spondentów w przypadku dwóch zmiennych spośród 
wieku, płci lub wykształcenia badanych.

Wnioski z zaprezentowanej analizy związków korelacyj-
nych powinny być brane pod uwagę w procesie zarządzania 
miastem, jeśli władzom miasta zależy na dobrej ocenie ich 
pracy. 

Dla pogłębienia oceny jakości życia w mieście w kon-
tekście badanych zmiennych oceniono także siłę oraz 
istotność związku korelacyjnego ze zmienną dotyczącą 
skłonności do zmiany miasta. Tę skłonność badano 
w aspekcie gotowości do opuszczenia miasta i zmiany 
miejsca zamieszkania. Taka decyzja jest dla miasta nieko-
rzystna – przy masowej skali może doprowadzić do dezur-
banizacji, ocenianej jako symptom upadku miasta. 
Respondenci oceniali na 5-stopniowej skali Likerta mia-
sto, w którym żyją (1 ocena najniższa, 5 ocena najwyższa). 
W przypadku tej zmiennej badanie dowiodło, że skłon-
ność do zmiany miasta jest istotna korelacyjnie z dwoma 
wskaźnikami W7 (jakość transportu zbiorowego, 
r=,070*) oraz W11 (warunki podróżowania – miejsca 
stojące, siedzące, tłok, czystość, temperatura, r=,079*). 
Należy zauważyć, że przez pryzmat tych wskaźników 
skłonność do zmiany miasta, w którym żyje respondent, 
jest mniejsza. Wskaźnik W7 dodatkowo jest także dodat-
nio skorelowany z aspektem, który dotyczył oceny atrak-
cyjności życia w mieście. Okazało się bowiem, że jakość 

transportu zbiorowego jest jedyną zmienną, która może 
wpływać na ocenę miasta w kontekście atrakcyjności w po-
równaniu z życiem poza miastem (r=-,087*).

Analizy istotności korelacyjnej uzupełnione zostały 
metodą aglomeracji, należącą do grupy metod skupień. 
Analiza skupień jest wartościową metodą wtedy, kiedy ce-
lowe jest ułożenie pewnych obiektów w grupy w taki spo-
sób, aby stopień powiązania obiektów należących do jed-
nakowej grupy był jak największy, a z obiektami z pozo-
stałych grup jak najmniejszy Ocena podobieństwa 
wskaźników, które tworzą badaną zbiorowość, umożliwiła 
analiza poniższego dendrogramu (rys.1).

Rys.1. Analiza skupień wskaźników mobilności mieszkańców miast.
Źródło: opracowanie własne

Należy zauważyć, że istnieją pary wskaźników, które łą-
czą się w skupienia o jednakowej odległości euklidesowej. 
Oznacza to, że takie grupy wskaźników będzie charakteryzo-
wał podobny stopień zróżnicowania. Łączenie w pary okre-
ślonych wskaźników będzie miało także walor praktyczny, 
gdyż zmniejsza się tym samym liczba wskaźników opisują-
cych dane zjawisko. Opisane zależności dotyczą wskaźników 
W1, W2, które związane są z odczuciem poziomu bezpie-
czeństwa w transporcie publicznym przez mieszkańców 
miast. Kolejna para wskaźników, które spełniają warunki 
zbliżonego stopnia zróżnicowania tworzą wskaźniki W3 
i W13; te wskaźniki dotyczą cen biletów w komunikacji pu-
blicznej oraz zniżek w opłatach za przejazd komunikacją pu-
bliczną i związane są zapewne z sytuacją finansową respon-
dentów. Podobne zależności dotyczą wskaźników W7 i W8 
– opisują one ocenę jakości transportu zbiorowego oraz oce-
nę możliwości podróżowania innymi środkami transportu. 
Ostatnia para wskaźników związana jest z warunkami ocze-
kiwania na przystankach (W10) oraz warunkami podróżo-
wania (W11). Analizując powyższy wykres, można zauwa-
żyć także, że największy poziom różnorodności w ocenie ba-
danych wskaźników otrzymał wskaźnik W5 związany 
z dostępnością do parkingów (łatwość zaparkowania). To 
ostatnie spostrzeżenie zostało także potwierdzone wysoką 
wartością odchylenia standardowego, co opisano powyżej. 
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Analizując przedstawiony wykres, można w stosunku 
do mieszkańców miast województwa śląskiego wyciągnąć 
następujące wnioski:

•	 istnieje zbliżony poziom zróżnicowania opinii doty-
czącej jakości życia w mieście w kontekście bezpie-
czeństwa podróżowania środkami komunikacji zbio-
rowej. Oprócz oceny tego kontekstu podobne 
zróżnicowanie opinii respondentów otrzymał także 
wskaźnik dotyczący przepustowości głównych tras 
komunikacyjnych. Można więc wnioskować, że bez-
pieczeństwo oraz przepustowość będą miały łącznie 
istotny wpływ na wycenę jakości życia w miastach 
i powinny podlegać szczególnym zabiegom ze strony 
władz miasta;

•	 jakość transportu zbiorowego oceniana jest przez 
pryzmat możliwościami podróżowania innymi środ-
kami transportu, stąd wniosek, że przy wycenie jako-
ści życia istotne jest, by mobilność była zaspokajana 
w jak najwyższym stopniu, a w przypadku, gdy jeden 
ze sposobów przemieszczania jest utrudniony (np. 
mniejsza dostępność do tego sposobu), wówczas rola 
drugiego rośnie; w przypadku transportu zbiorowego 
mamy do czynienia ze wzrostem jego ważności wte-
dy, gdy dostęp do przemieszczeń samochodami oso-
bowymi lub rowerami jest mniejszy z jakiegokolwiek 
powodu (dostępności ekonomicznej, organizacyjnej, 
infrastrukturalnej czy zdrowotnej);

•	 jednakową istotność w ocenie jakości życia w mieście 
mają zarówno warunki oczekiwania na przystankach, 
jak i warunki podróżowania; ten sam związek zauwa-
żyć można w kontekście cen biletu komunikacji pu-
blicznej a zniżkami w opłatach za przejazd środkami 
komunikacji zbiorowej.

Odczuwana w dyskutowanej w części wstępnej artykułu 
wysoka jakość życia w aspekcie mobilności mieszkańców 
poddana została także ocenie mieszkańców w realny wpływ 
na to, co dzieje się w mieście. Mimo ogólnego stwierdzenia, 
że wpływ mieszkańców na to, co dzieje się w mieście, jest 
mały [7], partycypacja mieszkańców gmin oraz powiatów 
w decyzjach władz samorządowych coraz częściej widoczna 
jest w koncepcji budżetu obywatelskiego, który można 
określić jako proces dający mieszkańcom możliwość dysku-
sji oraz bezpośredniego wpływu na decyzje o alokacji części 
budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpo-
średnio przez mieszkańców danego miasta. Badanie zależ-
ności korelacyjnych między wyodrębnionymi wskaźnikami 
mobilności mieszkańców miast pokazało, że jedynie w przy-
padku wskaźników opisujących dostępność do tras rowero-
wych (r=,093**) oraz parkingów (r=,082*) mieszkańcy 
wyrażali statystycznie istotną opinię o możliwości realnego 
wpływu na to, co dzieje się w mieście.

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań oparte są we wnioskowa-
niu na zależnościach statystycznych, wskazujących na siłę 
i kierunek powiązań między badanymi zmiennymi. Rolą 

badaczy jest nie tylko dostrzegać owe zależności, lecz 
również zastanowić się, czy aby na pewno sugerowane 
przez statystykę związki mają logiczny charakter, czy też 
są oczywistym zbiegiem okoliczności. Zaprezentowane 
wyniki wydają się logiczne i jako takie potwierdzają 
przypuszczenia autorów co do ich występowania. Jeżeli 
przyjąć je za prawdziwie występujące, wówczas można 
rekomendować władzom miast wykorzystanie wiedzy na 
ich temat w takim zarządzaniu miastami, by dostarczały 
one satysfakcji swoim mieszkańcom, a zarządzanie cha-
rakteryzowało wysokim stopniem sprawności. Ten ostatni 
wymiar zarządzania może z pewnością przyczyniać się do 
odczuwania dyskutowanej na wstępie artykułu wysokiej 
jakości poziomu życia w mieście. 

Warto pamiętać jednocześnie o pewnych wartościach, 
które umożliwią także mieszkańcom branie współodpo-
wiedzialności za rozwój miast. Przekazanie przez zarzą-
dzających miastem odpowiedzialności za dobro wspólne 
na mieszkańców wymaga otwartości oraz woli tworzenia 
spójnej wizji rozwoju ze strony zarządzających miastem 
Uruchamianie kolejnych mechanizmów usprawniają-
cych proces partycypacji sprzyja poczuciu wyższej jakości 
życia w mieście, także w kontekście badanych zmiennych 
dotyczących mobilności mieszkańców miast. Oprócz wyż-
szej jakości życia mieszkańców uruchomienie tych mecha-
nizmów prowadzi do większej transparentności oraz wia-
rygodności władz publicznych. Jak pokazały badania, 
niewiele zmiennych łączyć można z faktycznie odczuwa-
nym przez mieszkańców realnym wpływem na to, co 
dzieje się w mieście. Należy pamiętać, że wszelkie mecha-
nizmy partycypacji poprzedzić należy rozpoznaniem po-
trzeb oraz odczuć mieszkańców. Spełnienie tego warun-
ku będzie legitymowało dopiero wpisywanie wszelkich 
działań badanej rzeczywistości w długofalową wizję roz-
woju miasta, a w rezultacie tworzenie strategii rozwoju 
miast.
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia integracji 
taryfowej, która jest odpowiedzią na rosnące potrzeby transportu zbio-
rowego na obszarze metropolitalnym. Celem integracji taryfowej jest 
poprawa atrakcyjności oferty transportu zbiorowego, co przyczynia się 
do zwiększania jego udziału w podróżach. Omówione zostały założe-
nia i możliwości prawne wprowadzenia integracji taryfowej. Zwrócono 
również uwagę na wady i zalety jednolitej taryfy na terenach miej-
skich. Zintegrowany system taryfowy pokazano, dokonując charak-
terystyki funkcjonowania Komunalnego Związku Komunikacyjnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wraz z porównaniem do 
funkcjonującego w aglomeracji gdańskiej Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Przedstawiono również histo-
ryczny zarys i czynniki, które wpłynęły na obecny kształt oferty tary-
fowej w obszarze aglomeracji. Ponadto przedstawiono istotę integracji 
taryfowej w Trójmieście ze szczególnym naciskiem na rolę Szybkiej 
Kolei Miejskiej, będącej kręgosłupem systemu transportu zbiorowe-
go w aglomeracji. Jako uzupełnienie scharakteryzowano innowacyjne 
rozwiązania ułatwiające zarządzanie taryfą zintegrowaną oraz ułatwia-
jące użytkownikom korzystanie z transportu zbiorowego. 
Słowa kluczowe: integracja taryfowa, bariery integracji, organizacja 
transportu zbiorowego

Integracja taryfowa w obszarach  
metropolitarnych jako istotny element  
kształtowania oferty transportu zbiorowego1,2

Wprowadzenie
Transport zbiorowy wraz z upływem lat i postępem urbani-
zacyjnym miast staje się coraz ważniejszym elementem re-
gionalnego rozwoju gospodarczego. Umożliwienie dobrych 
warunków do korzystania z niego wiąże się z zaangażowa-
niem sektora publicznego w jego finansowanie oraz pod-
miotów organizujących jego regulację. Zapewnienie do-
godnych warunków korzystania z transportu zbiorowego 
wiąże się z czynnikami mającymi wpływ na wybór środka 
transportu przez podróżnych.

Badania marketingowe z 2013 roku przeprowadzone na 
terenie Gdyni [1] ukazują, jakie są powody wyboru samo-
chodu jako środka transportu w podróżach miejskich. 
Najważniejszymi przyczynami są kolejno od najbardziej 
istotnego: większa wygoda, krótszy czas podróży, brak ko-
nieczności oczekiwania na przystanku oraz brak konieczno-
ści przesiadania się. Skutkami zwiększenia udziału podróży 
transportem indywidualnym w ogólnych podróżach są 
kongestia na drogach miejskich, pogorszenie stanu infra-
struktury, a także ujemny wpływ na środowisko naturalne. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. 
2 Artykuł opracowano na podstawie nagrodzonego referatu wygłoszonego na  

II Konferencji Kół Naukowych Transportu KoKoNaT 2015, Kraków, 22–23 
kwietnia 2015 r.

By zminimalizować wymienione następstwa, podmioty or-
ganizujące transport zbiorowy powinny zwiększać jego 
atrakcyjność. Na podstawie badań marketingowych [2] 
wynika, że najważniejszym postulatem przewozowym 
zbiorowego środka transportu jest bezpośredniość. Nie jest 
możliwym zagwarantowanie wystąpienia tego czynnika 
wszystkim podróżnym na całym obszarze transportowym, 
natomiast brak tego postulatu na danym rejonie może zde-
terminować przesiadanie się pasażerów do samochodów 
osobowych. Należy podejmować więc działania, które mia-
łyby za zadanie optymalizację i regulację ruchu transportu 
zbiorowego.

Integracja taryfowa a polityka transportowa
Pod pojęciem integracji transportu miejskiego rozumie się 
„proces organizacyjny, poprzez który elementy systemu transportu 
miejskiego (sieć i infrastruktura, taryfy i systemy biletowe, informa-
cja i marketing) różnych przewoźników eksploatujących różne środki 
transportu coraz ściślej i sprawniej współdziałają, czego rezultatem 
jest ogólna poprawa jakości usług transportu miejskiego” [3]

Integracja transportu miejskiego jest przyjęciem pewnej 
polityki transportowej, która zakładałaby, że zintegrowane 
przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu oraz li-
niami służyłyby zorganizowaniu przewozów poprzez zastą-
pienie tras bezpośrednich i długodystansowych na krótkie, 
lecz lepiej zaplanowane i uporządkowane. Służyłoby to 
zmniejszeniu nadpodaży świadczonych usług transporto-
wych oraz eliminacji powtarzających się linii transportu 
zbiorowego, co ograniczy również dążenia pasażerów do 
podróży połączeniami bezpośrednimi. Polityka zrównoważo-
nego rozwoju transportu ma za zadanie zapewnienie ułatwie-
nia korzystania z transportu zbiorowego oraz dostosowania 
oferty do jego potrzeb, by mógł on stanowić alternatywę 
dla stosowania przemieszczenia transportem indy wi-
dualnym. By cele tej polityki udało się zrealizować, po-
trzebna jest możliwie jak największa integracja w każdej 
z form transportu zbiorowego, obejmująca zjednoczenie ta-
ryfowe pomiędzy podmiotami organizującymi transport 
zbiorowy, tworzenie odpowiedniej infrastruktury umożli-
wiającej realizację założeń polityki transportowej, a także 
wpływ sektora publicznego oraz jego zaangażowanie.

Integracja taryfowa to proces integracji różnych organi-
zatorów transportu zbiorowego, którzy dzięki umowom 
oraz zaangażowaniu kapitałowemu ze strony sektora pu-
blicznego prowadzą do zintegrowania systemów biletowych 
oraz zwiększenia udziału transportu zbiorowego w ogólnych 
podróżach.
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Niewątpliwie, jednym z głównych założeń integracji ta-
ryfowej jest doprowadzenie do spójności obszarów miej-
skich, a także pozamiejskich. Dążąc do zintegrowania ob-
szarów metropolii, nie można zapomnieć o zrównoważo-
nym rozwoju transportu. Stosowanie jednolitego cennika 
opłat za przejazd zwiększa komfort podróżowania, a to 
prowadzi do zwiększenia udziału podróży transportem 
zbiorowym oraz łączonym z elementami podróży indywi-
dualnych. Integrowanie środków transportu względem 
wspólnej taryfy w pewnym stopniu wymusza na podróż-
nym wykonanie przesiadki. By umożliwić to pasażerom, 
potrzebna jest odpowiednia infrastruktura oraz dobrze sko-
ordynowane rozkłady jazdy. Dopiero przy pełnym wymia-
rze integracji można mówić o rozwijaniu się i kształtowaniu 
oferty przewozowej transportu zbiorowego w miastach 
oraz obszarach podmiejskich. Integracja taryfowa jest roz-
wiązaniem, które ma na celu ułatwić przemieszczanie róż-
nymi środkami transportu zbiorowego. Ważnym jest zatem 
ustalenie zakresu jej finansowania oraz obszaru objętego 
tym samym systemem regulacji. 

Integracja taryfowo-biletowa jest składową kilku orga-
nizatorów. By osiągnąć cel, czyli zwiększony popyt na usłu-
gi transportowe, podmioty współpracujące ze sobą muszą 
liczyć się z utratą pewnej części dochodów. Przy określaniu 
zakresu integracji powinno się uwzględniać zakres operato-
rów oraz gałęzi transportu, które znajdują się na terenie 
obejmowanym koncentracją. Zakres obszaru integracji 
transportu pasażerskiego powinien być wyznaczony na 
podstawie faktycznej pracy przewozowej oraz przemiesz-
czania się pasażerów. Granice metropolii nie muszą być jed-
noznaczne z granicami obszaru objętego integracją. Przy 
obraniu zbyt rozległego terenu integracja może okazać się 
złym rezultatem, ponieważ niektóre przedmioty w obsza-
rze jej wpływów, ze względu na nieregularny popyt na swo-
je usługi, nie będą przynosić korzyści ekonomicznych.

Wady i zalety integracji taryfowej na obszarze metropolitalnym
Ujednolicenie taryfy niesie za sobą różne skutki. Zaletą 
wnikającą z porozumienia taryfowego na terenie aglome-
racji jest lepsze dostosowanie podaży do popytu na ofertę 
przewozową. Jednolity cennik oraz skoordynowanie oferty 
przewozowej do potrzeb podróżnych daje możliwość więk-
szego zaspokojenia potrzeb przewozowych. Pasażerowie 
korzystający z transportu zbiorowego otrzymują większą 
dostępność usług przewozowych za tę samą cenę, podej-
mują decyzję o korzystaniu z danego środka transportu. 

Dzięki integracji można zaobserwować zmniejszenie 
udziału transportu indywidualnego w podróżach [3]. 
Gwarantuje to pozytywny rezultat w postaci zmniejszenia 
zatłoczenia na drogach. Kolejną zaletą integracji jest po-
prawa konkurencyjności transportu zbiorowego względem 
innych sposobów przemieszczania, przede wszystkim trans-
portu indywidualnego. Polega to na zintegrowaniu podró-
ży różnymi gałęziami komunikacji miejskiej. 

Kolejną zaletą integracji taryfowej z punktu widzenia 
pasażera jest brak konieczności znajomości cennika za usłu-
gi przewozowe danego organizatora w przypadku, gdy po-

dróżny porusza się po obszarze objętym integracją z waż-
nym biletem metropolitalnym, a także brak potrzeby po-
szukiwania miejsc zakupu biletu na nieznanym przez niego 
terenie. Możliwość przemieszczania się na podstawie jedne-
go biletu daje duży komfort, który mógłby stanowić czyn-
nik decydujący o wyborze środka transportu zbiorowego.

Negatywnym skutkiem integracji może stać się dopro-
wadzenie do monopolizacji rynku na terenie aglomeracji. 
Wspierając własny system transportu zbiorowego, władze 
publiczne mogą zaangażować się w jego regulację, przez co 
może nastąpić wzrost wydatków publicznych na organiza-
cję transportu. Wszystkie te działania mogą prowadzić do 
wzrostu barier wejścia na rynek i ograniczenia konkurencji, 
co bezpośrednio wiąże się z brakiem poprawy skuteczności 
i efektywności działań na obszarze, na którym działa dana 
organizacja.

Doświadczenia organizatorów transportu zbiorowego 
w dotychczasowej integracji wskazują, że rozwiązania 
wprowadzenia wspólnego cennika nie są powszechne. 
Przedsięwzięcie nie zawsze obejmuje obszar, który byłby 
korzystny dla większości podróżnych, ponadto często wy-
stępują konflikty, które najczęściej dotyczą zasady podzia-
łów środków pomiędzy poszczególne podmioty organizują-
ce ruch na obszarze metropolii.

Czynnikiem wpływającym na złe działanie integracji tary-
fowej jest obranie polityki liberalizacji rynków transportu 
miejskiego. Jest to „proces wprowadzania mechanizmu rynko-
wego, który prowadzi do wzrostu oddziaływań konkurencyj-
nych pomiędzy podmiotami rynku transportowego” [3]. 
Powoduje on dezintegrację usług oraz osłabia pozycję trans-
portu zbiorowego. Dodatkowo integracja taryfowa osłabia 
oczekiwania klientów, które dotyczą bezpośredniości połączeń.

uwarunkowania oraz bariery integracji taryfowej  
w obszarach metropolitalnych
Integracja taryfowa powinna być traktowana jako wpro-
wadzenie do pełnej integracji w obszarze metropolitalnym. 
Jest to najistotniejszy element spajający różne podmioty or-
ganizujące transport zbiorowy, umożliwiając swobodę ru-
chu pasażerom, która przyczynia się do zwiększenia popytu 
na usługi transportowe, co jest z kolei celem przewoźnika.

Integracja taryfowa to punkt docelowy integracji orga-
nizatorów ruchu w obszarze metropolitalnym. Ujednolicenie 
cennika powinno być wynikiem różnego rodzaju procesów 
integracji. Najważniejszym z nich są umowy pomiędzy 
operatorami transportu zbiorowego, które mają na celu 
spajać obszary w „jedność taryfową”. Integracja powinna 
być realizowana na kilku poziomach, w tym sprzedaży 
usług. Do rozwiązań na tle formalno-prawnych należą po-
rozumienia międzygminne i utworzenie związku komuni-
kacyjnego scalającego kilka rejonów. Związek ten miałby 
za zadanie zajmować się integracją biletową.

Warunkiem powodzenia wprowadzenia integracji na 
obszarze metropolii jest pomoc finansowa władz. Dla trans-
portu lokalnego obowiązek ten przypada samorządowi 
gminnemu, natomiast nad transportem regionalnym pie-
czę sprawuje samorząd wojewódzki. Polityka transportowa 
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państwa daje szansę zaistnienia integracji podsystemów 
transportowych pod warunkiem stworzenia dla nich pod-
staw prawnych i finansowych, by umożliwić jej wdrażanie 
na obszarze metropolitalnym.

W pracy pt. „Bariery w integracji zbiorowego lokalnego 
transportu z regionalnym” [4] przedstawiono podstawowy 
podział na ograniczenia i utrudnienia integracji ze względu 
na transport regionalny oraz lokalny. Zidentyfikowano 
cztery podstawowe bariery: formalno-prawne, ekonomicz-
no-finansowe, techniczno-eksploatacyjne oraz społeczno-
-polityczne.

Bariery formalno-prawne wynikają z obowiązującego 
ustawodawstwa. Ustawy regulują ceny za korzystanie z usług 
transportowych obowiązujące na danym obszarze oraz przy-
znają prawo uchwalania uprawnień do przejazdów ulgowych 
oraz bezpłatnych. Każda jednostka organizująca transport 
ma prawo do ustanawiania własnego cennika za usługi trans-
portowe i ulg samorządowych, które miałyby obowiązywać 
na obszarze danej gminy. Kolejnym utrudnieniem jest zakres 
tych ulg, który ma charakter mobilny, a ich ustanowienie 
zależy od założeń samorządów lokalnych. 

Bariera ekonomiczno-finansowa jest skutkiem różnych 
rozwiązań w zakresie finansowania usług transportu lokal-
nego i regionalnego. Każdy z tych rodzajów jest finansowa-
ny w pewnym stopniu z przychodów ze sprzedaży biletów. 
Transport lokalny otrzymuje również dotacje ze środków 
publicznych pochodzących z budżetów gminnych, trans-
port regionalny natomiast otrzymuje refundacje przycho-
dów utraconych z tytułu honorowania ulg uprawniających 
do przejazdów.

Bariera techniczno-eksploatacyjna dotyczy odmiennych 
systemów dystrybucji biletów oraz zasad wprowadzania 
i konstruowania rozkładów jazdy w transporcie regional-
nym i lokalnym. Te pierwsze obowiązuje konieczność fiska-
lizacji biletów, by móc ubiegać się o refundacje przychodów 
z zakresu honorowania przejazdów ulgowych. Rozkłady 
jazdy w transporcie regionalnym mają mało elastyczny cha-
rakter, w transporcie lokalnym natomiast są ustanawiane 
przez organizatora we własnym zakresie, co daje dużą ła-
twość dopasowania podaży do popytu.

Bariera społeczno-polityczna dotyczy głównie niechęci 
pasażerów do zmian w taryfie, zmian ulgowych czy też 
zmian w ofercie przewozowej. Obejmuje ona także konser-
watywne nastawienie władz przedsiębiorstw, które podczas 
wdrażania integracji musiałyby zostać poddane pewnej re-
strukturyzacji, w mniejszym lub większym stopniu.

Przykłady integracji taryfowej w Polsce: MzKzg oraz KzKgOP 
Ujednolicenia dotyczące zasad taryfowych i sprzedaży bi-
letów są dość szybkim i elastycznym sposobem podjęcia 
zamiaru wprowadzania integracji. Jest to uproszczony spo-
sób wdrażania tego przedsięwzięcia bez potrzeby tworzenia 
nowych podmiotów i struktur organizacyjnych bądź mo-
dernizacji obecnych. By wdrażanie tego procesu przebiegło 
pomyślnie, potrzebne są informacje oraz poznanie czynni-
ków, narzędzi oraz finansowania integracji, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów liberalizacji.

Komunikacyjny związek Komunalny górnośląskiego  
Okręgu Przemysłowego
W 1994 roku Komunikacyjny Związek Komunalny Górno -
śląskiego Okręgu Przemysłowego porozumiał się z Między-
gminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej, z siedzi-
bą w Tarnowskich Górach, w sprawie stworzenia systemu 
integracji taryfowo-biletowej na obszarze związków. Do 
sprzedaży wprowadzono wspólny bilet oraz ustalono jed-
nolite regulacje taryfowe. Podział środków z tytułu sprze-
daży wspólnych biletów, które były emitowane przez KZK 
GOP, miały charakter proporcjonalny. Od 1994 do 2008 
roku proporcje zmieniały się na niekorzyść MZKP. Obecnie 
podział dochodów z biletów wynosi 94,5046% dla KZK 
GOP oraz 5,4954 dla MZKP. Wszystkie korekty dotyczące 
proporcji dochodów były dokonywane na podstawie prac 
eksploatacyjnych i dochodów ze sprzedaży.

W 1997 roku KZK GOP porozumiał się z MZK Tychy. 
Wprowadzono wspólny bilet miesięczny, uprawniający do jaz-
dy środkami transportu MZK oraz KZK. Podział środków 
również miał charakter proporcjonalny. KZK posiadało więk-
szość udziału w przychodach ze sprzedaży usług transporto-
wych, na przestrzeni lat zmieniał się on w granicach 55,28% 
na początku porozumienia do 63,21% w 2004 roku.

Krokiem milowym integracji transportu zbiorowego 
było porozumienie pomiędzy KZK GOP oraz wojewódz-
twem śląskim w 2000 roku. Pierwszą regulacją taryfową 
prowadzącą do założonego celu było ujednolicenie ulg w za-
kresie transportu autobusowego i tramwajowego na pod-
stawie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Tram-
wajowej w Katowicach. Działaniami podejmowanymi, by 
osiągnąć cel, było utworzenie jednolitej taryfy oraz zinte-
growanie rozkładów jazdy. W kolejnych latach porozumie-
nie miało dotyczyć również integracji transportu zbiorowe-
go z regionalnym transportem kolejowym. Wpro wa dzono 
specjalny bilet ATP obowiązujący w transporcie autobuso-
wym, tramwajowym oraz kolejowym regionalnym. Dzięki 
wprowadzeniu szerokiej integracji wszystkich środków 
transportu zauważalny był wzrost sprzedaży biletów. 
W późniejszym okresie systematycznie obniżano środki 
przeznaczone na całe przedsięwzięcie, dlatego w 2003 roku 
porozumienie pomiędzy KZK GOP a województwem ślą-
skim przestało obowiązywać, w związku z czym zaprzesta-
no również sprzedaży biletów ATP.

Metropolitalny związek Komunikacyjny zatoki gdańskiej
Transport lokalny na terenie aglomeracji Trójmiasta organi-
zują zarządy komunikacyjne Gdańska, Gdyni, Wejherowa 
i Tczewa oraz podmioty prywatne, które utrzymują linie au-
tobusowe na obszarze pozamiejskim. Transport regionalny 
natomiast tworzą przede wszystkim szybka kolej miejska, 
która jest organizowana poprzez PKP SKM, kolej regionalna 
organizowana przez PKP, a także autobusy regionalne orga-
nizowane przez grupy prywatne oraz grupę PKS.

Działania w zakresie integracji zaczęto podejmować od 
początku lat 90. ubiegłego wieku. Władze gmin, które do-
celowo miały zostać objęte integracją, postawiły za główny 
cel integrację trzonu transportu lokalnego z PKP SKM.
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W 1991 roku podjęto pierwszą próbę utworzenia zakła-
du komunalnego trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu 
wraz z utworzeniem nowego organizatora transportu lokal-
nego. Jego zadaniem miało być utworzenie zintegrowanej 
oferty przewozowej na obszarze tych gmin. Z powodu wy-
stąpienia silnej bariery społeczno-politycznej nie udało się 
tego dokonać. Powodem były protesty ze strony związków 
zawodowych jednego z przedsiębiorstw komunikacyjnych. 
Mimo wszystko w 1992 roku w Gdyni powstał Zarząd 
Komunikacji Miejskiej, który objął swoją zintegrowaną ofer-
tą łącznie 6 sąsiadujących gmin. Kolejną próbą, w 1996 
roku, była decyzja o zintegrowaniu transportu lokalnego 
tych miast z szybką koleją miejską, która była wówczas orga-
nizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Jako narzędzie 
integracji taryfowej wskazano na utworzenie biletu elektro-
nicznego. Z powodu wystąpienia wszystkich możliwych ba-
rier integracji nie rozpoczęto realizacji tego projektu.

Mając na uwadze poprzednie próby i doświadczenia, 
próbowano w 2000 roku doprowadzić do integracji wyłącz-
nie taryfowej za pomocą biletów elektronicznych transpor-
tu lokalnego Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wejherowa wraz 
z szybką koleją miejską. Organizacja przetargu na ze-
wnętrznego operatora nowego systemu nie przyniosła 
skutków, nie został on rozstrzygnięty. Było to spowodowa-
ne brakiem funduszy gmin i nowo powstałej spółki PKP 
SKM na opłatę operatora. Dodatkowo powstał problem 
dostosowania czytników kart, w związku z czym odstąpio-
no od realizacji całego przedsięwzięcia.

W 2003 roku gminy tworzące metropolię powołały 
Radę Metropolitalną. Był to fundament utworzenia w 2007 
roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej. Jednostkę tę utworzono, by zajmowała się sze-
roko pojętym problemem integracji. Od tamtej pory zwią-
zek jest stopniowo przygotowywany do przejęcia zarządza-
nia transportem na terenie metropolii w przyszłości.

Obecnie 14 podmiotów organizujących ruch jest ujedno-
liconych jedną taryfą dzięki działaniom MZKZG. Należą do 
nich miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Rumia, 
Reda i Pruszcz Gdański oraz gminy: Kolbudy, Kosakowo, 
Luzino, Pruszcz Gdański, Szemud, Wejherowo i Żukowo. 
Problemem wprowadzenia jednego biletu był między inny-
mi podział systemów taryfowych na terenie aglomeracji (nie 
włączając w to biletów jednorazowych). W Gdańsku i Sopocie 
obowiązuje taryfa czasowa, przy przejazdach w Gdyni oraz 
Wejherowie istnieje taryfa strefowa, natomiast taryfa odcin-
kowa stosowana jest przez Szybką Kolej Miejską. 

Wstępnie wprowadzono bilety okresowe, całodobowe, 
72-godzinne oraz 30-dniowe uprawniające na przejazd, do wy-
boru: liniami ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK Wejherowo 
oznaczonego jako bilet „komunalny”, pociągami szybkiej kolei 
miejskiej i przewozami regionalnymi oraz jednego z organiza-
torów lokalnego transportu zbiorowego – „bilet kolejowo-ko-
munalny dwóch organizatorów”, a także obowiązujący na 
wszystkich liniach transportu regionalnego i lokalnego w gra-
nicach gmin MZKZG – „bilet kolejowo-komunalny wszyst-
kich organizatorów”. Bilety okresowe można zakupić jedynie 
na elektroniczną kartę miejską. Umożliwiają to specjalne bile-

Analiza SWOT stanu integracji taryfowej  
na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej

Mocne strony Słabe strony

• Dzięki integracji taryfowej umożliwione 
jest łatwiejsze i tańsze korzystanie z usług 
transportowych wszystkich organizatorów 
transportu zbiorowego lokalnego oraz 
regionalnego, w tym najważniejszego, 
czyli Szybkiej Kolei Miejskiej, co powoduje 
wzrost konkurencyjności transportu zbioro-
wego wśród wszystkich rodzajów podróży.

• Popyt na usługi transportowe, dzięki wpro-
wadzeniu jednej taryfy, lepiej dostosowuje 
się do podaży.

• Wygoda dla pasażera (przede wszystkim dla 
turystów), który dzięki posiadaniu jednego 
biletu nie musi martwić się o poznanie szcze-
gółowej taryfy, w przypadku jednorazowego 
przejazdu, a także biletów okresowych.

• Organizator ruchu PKP SKM traci część 
zysku z tytułu stosowania zniżek z biletów 
metropolitalnych, ponieważ zwrot z ulg, 
który przysługuje tej spółce ze strony 
skarbu państwa, nie jest brany pod uwagę 
w rozliczaniu się pomiędzy organizatorami.

• Przewoźnicy tracą część zysków z powodu 
podziału przychodów z biletów metropoli-
talnych w obrębie aglomeracji.

Szanse Zagrożenia

• By zwiększyć atrakcyjność taryfy, można 
stworzyć bilety grupowe, rodzinne, promo-
cyjne.

• Możliwością rozwoju jest rozszerzenie 
obszaru o nowe obszary objęte jedną ta-
ryfą; gmina Pszczółki oraz gmina i miasto 
Tczew ubiegają się obecnie o możliwość 
włączenia do Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

• W przypadku powstania nowych podmio-
tów (na przykładzie Trójmiasta – Pomorska 
Kolej Metropolitalna) można włączyć je do 
jednej organizacji taryfowej. 

• W przypadku zapewniania usług przewo-
zowych jedynie przez podmiot komunalny 
może dojść do monopolizacji rynku.

• Jeżeli taryfa przejdzie reformę na nie-
korzyść podróżnych, wpłynie to także 
na niekorzyść przewoźników i MZKZG 
– pasażerowie z powodu wyższych cen 
w porównaniu do oferowanych usług oraz 
niejasnego cennika będą woleli podróżo-
wać indywidualnym środkiem transportu.

• Brak wspólnej wizji na przyszłość, sprzecz-
ność interesów pomiędzy organizatorami 
lub władzami może wpłynąć na konflikty, 
które mogą skutkować wystąpieniem danych 
podmiotów, a także rozwiązaniem MZKZG.

tomaty oraz punkty obsługi klienta znajdujące się w różnych 
częściach całej metropolii. Oprócz biletów poszczególnych or-
ganizatorów transportu zbiorowego istnieje możliwość zaku-
pienia przez kartę miejską biletów metropolitalnych. 

By rozwijać formę integracji taryfowej, MZKZG posta-
nowił wprowadzić bilet jednoprzejazdowy z podziałem na 
linie zwykłe oraz nocne, specjalne i pośpieszne. Bilety te 
obowiązują na przejazd transportem zbiorowym organiza-
torów: ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia oraz MZK Wejherowo. 
Bilety te posiadają cenę porównywalną z ceną biletu jedno-
przejazdowego poszczególnych operatorów, różnica pomię-
dzy nimi wynosi nie więcej niż 10 gorszy w wersji papiero-
wej. Dzięki rozwojowi techniki możliwe było wprowadze-
nie sprzedaży również przez telefony komórkowe. 

Obecnie MZKZG pracuje nad wydaniem godzinnego bi-
letu uprawniającego podróżnego do jazdy transportem zbio-
rowym regionalnym oraz lokalnym, a także do przesiadania 
się pomiędzy nimi. Problemem wprowadzenia tej formy bi-
letu jest bariera formalno-prawna. Zróżnicowany zakres oraz 
wysokość ulg pomiędzy transportem lokalnym a regional-
nym powodują spory pomiędzy organizatorami ruchu. 
W przypadku wprowadzenia jednego biletu spółka PKP 
SKM nie będzie otrzymywała refundacji z tytułu korzystania 
z ulg ze strony państwa. Utracone prawo z korzyści finanso-
wych może wynieść PKP SKM około 4–5 mln PLN. Barierą 
okazuje się scalanie dwóch systemów transportu, które po-
siadają różnice prawne dotyczące finansowania.

By uzyskać czytelny obraz obecnego stanu integracji ta-
ryfowej na terenie aglomeracji Trójmiejskiej, w tabeli 1 
przedstawiono analizę SWOT.

Tabela 1
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Z analizy tej wynika, iż strategia Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, odpowie-
dzialnego za wprowadzenie i sprawowanie kontroli nad in-
tegracją taryfową w Trójmieście, jest strategią agresywną. 
Mocne strony przeważają nad słabymi, jednocześnie posia-
dając duże szanse rozwoju w przypadku, gdy nie wystąpią 
konflikty na tle politycznym pomiędzy władzami miasta 
bądź też organizacyjnym.

Od 2008 do 2012 roku, czyli przez okres pięciu lat sprze-
dano ponad 1,3 mln biletów metropolitalnych, w tym około 
166 tysięcy biletów 30-dniowych wszystkich organizato-
rów [5]. Sprzedaż od początku wykazuje tendencję wzrosto-
wą. Na podstawie biletów metropolitalnych mieszkańcy 
aglomeracji realizują około 1,2 mln podróży miesięcznie. 
Bilet metropolitalny minimalizuje konsekwencje związane 
z zakłóceniami ruchu transportu zbiorowego. Dzięki upraw-
nieniom stosowania ulg bilet metropolitalny coraz częściej 
kupują osoby uprawnione do ich stosowania – przede wszyst-
kim studenci oraz osoby starsze. Dzięki możliwości dowolne-
go wykorzystania środków transportu oraz przesiadek zmie-
niają się zachowania komunikacyjne pasażerów Trójmiasta, 
a także zwiększa się mobilność pasażerów.

Rola kolei miejskiej w zakresie transportu multimodalnego 
jako najefektywniejszego pod względem czasowym
Biorąc pod uwagę czas przejazdu na dłuższych odcinkach 
miejskich, najszybszym środkiem transportu jest Szybka 
Kolej Miejska, kolejowy transport regionalny oraz systemy 
metra. Te podmioty eksploatacyjne są najkorzystniejsze nie 
tylko ze względu na czas, lecz też z powodu dużej zdolności 
przewozowej, a w przypadku dużych potoków pasażerskich 
niskie koszty jednostkowe przewozów i kosztów oddzia-
ływania na otoczenie. Z tych kilku powodów ten środek 
transportu ma duży potencjał, by stać się kręgosłupem sieci 
transportowej aglomeracji. 

W przypadku, gdy organizator ruchu nie jest w stanie 
zapewnić bezpośredniego połączenia dla danego potoku 
podróżnych, powinien on zadbać o odpowiednią funkcjo-
nalność przejazdów multimodalnych. Dobra funkcjonal-
ność w integracji oznacza zbiór atrybutów podsystemów 
transportowych, podmiotów eksploatacyjnych i organiza-
cyjnych lub infrastruktury, które określają zdolność do zre-
alizowania wyznaczonych i zakładanych celów, podczas ko-
rzystania w określonych warunkach. Realizacja założeń 
funkcjonalności doprowadza do zoptymalizowania wyko-
rzystania środków transportu. W tym wypadku standard 
usług powinien być określany nie tylko przez dobrze zorga-
nizowane węzły przesiadkowe, parkingi typu Park and Ride, 
lecz przede wszystkim przez dobrze rozwiniętą integrację 
taryfowo-biletową. Integralność taryfowa usług na terenie 
metropolii przyczynia się do zwiększenia udziału podróż-
nych transportem zbiorowym, dzięki czemu wzrasta popyt 
na te usługi. Skutkuje również potrzebą ciągłego rozwoju 
integracji nie tylko w wymiarze taryfowym, ale również or-
ganizacyjno-funkcjonalnym.

Spółka PKP SKM organizuje przejazdy szybką koleją 
miejską na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej oraz gmin ob-

jętych w granicach przynależnych do MZKZG. Obecna 
standardowa prędkość handlowa taboru kolejowego kolei 
aglomeracyjnych oscyluje w granicach 35–50 km/h [6]. 
Średnia prędkości samochodu na drogach głównych 
w Gdańsku wynosi 43,7 km/h [7]. Różnice te są niewielkie. 
Dodatkowo w czasie godzin szczytu wewnątrz taboru i na 
przystankach SKM występuje zjawisko przepełnienia, któ-
re wpływa niekorzystnie na jakość usługi transportowej. By 
zwiększyć znaczenie kolei aglomeracyjnej, powinno się 
stworzyć warunki, które byłyby czynnikami determinują-
cymi wybór tego środka transportu zbiorowego. By ułatwić 
funkcjonalność korzystania, SKM powinno zadbać o odpo-
wiedni standard usług w postaci większej częstotliwości 
jazdy kolei. Dzięki temu uniknięto by przepełnienia w po-
jazdach. Dałoby to też możliwość zmniejszenia wykorzy-
stania środków transportu na liniach biegnących równole-
gle w niedalekiej odległości od szybkiej kolei miejskiej oraz 
zwiększyłoby korzyści w pracy eksploatacyjnej środków 
transportu lokalnego. Obecna taryfa rozwiązuje problemy 
pasażerów, którzy podróżują na dalekie odległości. Rozwią-
zaniem byłaby rozbudowa istniejącej taryfy, co pozwoliłoby 
na integrację na bliższych odległościach 

Rozwiązania zarządzania taryfą zintegrowaną
Rozwój informatyki oraz elektroniki umożliwił stworze-
nie nowych systemów sprzedaży i kontrolowania biletów. 
Z perspektywy pasażera ważne jest, aby taryfa była przej-
rzysta oraz bilet był łatwo dostępny w każdym miejscu 
i o każdej porze. Obecne systemy spełniają te wymagania, 
lecz nie wszystkie są proste w obsłudze. 

Najpopularniejszym nośnikiem biletu elektronicznego 
jest bezstykowa karta elektroniczna. Pasażer, który korzy-
sta z transportu zbiorowego, zapisuje na kartę bilet okreso-
wy, który uprawnia go do korzystania na określone środki 
transportu w określonym czasie. Kartę można załadować 
w określonych punktach sprzedaży na danym terenie. 
Rozwiązanie to w przypadku zakupu biletu metropolital-
nego jest najbardziej funkcjonalnym. Pasażer nie ma obo-
wiązku nabywać osobnych biletów oraz nie musi się mar-
twić o kasowanie ich podczas przesiadek, podczas podróży 
na liniach, na które obowiązuje jego karta.

Nowym systemem jest elektroniczna portmonetka. 
Chcąc aktywować to urządzenie, należy je wcześniej zasilić 
odpowiednią kwotą pieniędzy. Korzystanie z tego rodzaju 
karty polega na przyłożeniu jej do kasownika przy wejściu 
do środka transportu zbiorowego, wybranie odpowiednie-
go rodzaju biletu oraz przyłożenie jej przy wyjściu. Jej dzia-
łanie polega na inteligentnym systemie dobierającym od-
powiednią cenę do podróży, która jest wykonywana. 
W przypadku, gdy pasażer nie wyjedzie z planowanej stre-
fy, mimo iż wcześniej zadeklarował inaczej, bądź też przeje-
dzie trasę, korzystając z więcej niż jednego środka transpor-
tu, system odnotuje to i z karty zostanie pobrana najniższa 
kwota, która będzie odpowiednia dla danego przejazdu. 
Mechanizm ten został zapoczątkowany w Anglii, obecnie 
znany jest jako Oyster. System ten jest uważany za przy-
kład nowoczesnego i inteligentnego rozwiązania zapewnia-
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jącego integrację taryfową na najwyższym poziomie. 
Systemy tego typu stosowane są w metropoliach w celu 
zmniejszenia kolejek i zwiększenia przepustowości na 
bramkach w metrze.

Wprowadzenie biletów elektronicznych umożliwiło or-
ganizatorom ruchu wykorzystanie Internetu do sprzedaży 
biletów. Dzięki rozwojowi technologii połączenie z siecią 
internetową stało się powszechne. Rozwiązanie to pomaga 
przede wszystkim ludziom, którzy rzadko korzystają z pu-
blicznego transportu. W takim wypadku pasażer, który nie 
potrzebuje karty elektronicznej, okazjonalnie kupuje bilet 
poprzez Internet przez urządzenie mobilne. Jest to szybka 
i łatwa operacja, dzięki której przejazd może zostać zreali-
zowany. 

Ocena i podsumowanie
Integracja taryfowa jest pierwszym krokiem do utwo-
rzenia pełnej integracji w obszarze metropolitalnym. 
Obowiązywanie wspólnej taryfy to etap, który jest po-
czątkiem dla integracji organizacyjno-funkcjonalnej prze-
jawianej poprzez koordynację środków transportu, m.in. 
poprzez optymalizację rozkładów jazdy, a także budowę 
nowych centrów przesiadkowych. Ujednolicenie taryfy 
ma zapewniać maksimum korzyści dla pasażera poprzez 
uatrakcyjnienie oraz ulepszenie istniejącej oferty biletowej.

Integracja taryfowa w transporcie powinna być realizo-
wana poprzez zarządy transportu. Udział w pomocy jej 
stworzenia i rozwoju posiadają władze regionalne i lokalne. 
Największą barierą powstania jednolitej taryfy są zasady fi-
nansowania i możliwość refundacji zysków utraconych z ty-
tułu stosowania ulg. W transporcie zbiorowym lokalnym 
stosowane są taryfy jednolite, czasowe lub strefowe, 
w trans porcie regionalnym natomiast istnieje taryfa odcin-
kowo-odległościowa, ze względu na podłużny charakter 
przemieszczeń. Te różnice komplikują projekty wspólnego 
biletu i utrudniają rozliczenie się pomiędzy podmiotami. 
Organizatorzy ruchu muszą brać pod uwagę ujednolicenie 
taryfy jako rodzaj inwestycji – utracenie części przychodów 
będzie miało wpływ na zwiększenie oferty przewozowej, co 
może doprowadzić do zwiększenia popytu na te usługi. 

Nowoczesne technologie oraz innowacyjności wpływają 
korzystnie na proces integracji. Elektroniczne karty miej-
skie, nowoczesne punkty sprzedaży biletów, możliwość ich 
zakupu przez telefon – są to czynniki ułatwiające w znacz-
nym stopniu zakup i korzystanie ze zintegrowanych bile-
tów. Dzięki nim możliwe jest kupno oraz przechowywanie 
biletów różnych podmiotów na jednym nośniku, co stwa-
rza nowy wymiar integracji, a także pomaga w procesie 
rozliczania się pomiędzy organizatorami transportu.

Integracja taryfowa jest dobra dla ludzi jeżdżących dale-
ko i nie posiadających możliwości bezpośredniego przejaz-
du. Bezpośredniość w połączeniach jest najbardziej konku-
rencyjnym postulatem. Pasażerowie przekładają go ponad 
czas podróży oraz wyższe koszty przejazdu. Ludzie podró-
żujący na dalekie odległości mają ograniczone możliwości 
wyboru środka transportu. W znacznej większości przy-
padków nie da się uniknąć przesiadek. Dlatego niezbędne 

są inwestycje w systemy przesiadkowe, które doprowadzają 
do zmniejszenia kosztów obsługi danych rejonów, ze wzglę-
du na częsty brak możliwości poprowadzenia na tych ob-
szarach bezpośrednich połączeń. Multimodalność w zakre-
sie transportu zbiorowego ma duże znaczenie. Kolej miej-
ska, jako najszybszy z możliwych systemów transportu 
zbiorowego, powinna być traktowana jako priorytet pod-
czas ustaleń dotyczących wspólnych taryf metropolital-
nych. Kolej przejeżdża w większości przypadków przez 
centralne części miast, w których znajdują się największe 
skupiska generatorów ruchu. Wpływa to na jej znaczący 
udział w podróżach na dużą odległość. Kolej ma charakter 
masowy, co wpływa korzystnie na przewozy dużej liczby 
pasażerów na długich trasach. Jeżeli organizatorowi uda się 
wypracować korzystną ofertę integrującą ze sobą kilka 
podmiotów z koleją miejską, będzie to skutkowało zwięk-
szeniem się popytu na usługi oferowane przez ten środek 
transportu. 

Narzędziem ułatwiającym wprowadzenie integracji ta-
ryfowej na terenach metropolii są regulacje prawne, do-
puszczające prostsze sposoby rozliczeń pomiędzy organiza-
torami. Podczas integrowania cennika usług kilku podmio-
tów może dojść do problemów wynikających z różnych 
zasad finansowania i refundacji utraconych ulg. Obecnie 
ustanowienie ulg zależy od samorządów lokalnych, ponad-
to każda jednostka organizująca transport ma prawo do 
ustanowienia własnego cennika i ulg obowiązujących na 
korzystanie z ich usług. Jest to dobre pod względem libe-
ralności usług transportowych, gdyż dzięki temu wszędzie 
mogą powstać nowe podmioty organizujące ruch na włas-
nych zasadach. Jednakże stworzenie nowych wytycznych, 
które obejmowałyby inne zasady finansowania oraz refun-
dacji ulg, mogłoby sprzyjać powstaniu integracji taryfowo-
-biletowej. 
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Streszczenie. Artykuł poświęcony jest zbadaniu poziomu efektyw-
ności działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego ko-
rzystających z lądowisk na obszarze regionu łódzkiego, wskazanych 
w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
województwa łódzkiego z 23 czerwca 2015 r. Do badania włączono 
wszystkie gminy regionu oraz te jednostki z województw z nim sąsia-
dujących, które znalazły się w zasięgu działania śmigłowców ratunko-
wych. Gminom przypisano liczbę ich mieszkańców, a lotnicze zespoły 
ratownictwa medycznego scharakteryzowano poprzez określenie su-
marycznej liczby stanowisk resuscytacyjnych oraz obserwacyjnych, 
intensywnej terapii i liczby lekarzy na szpitalnych oddziałach ratun-
kowych (SOR), do których kierowani są pacjenci z poszczególnych 
lądowisk. Badanie przeprowadzono w dwóch etapach, pozwalających 
z jednej strony określić potencjalne obłożenie danego SOR za pośred-
nictwem powiązanego z nim lądowiska, z drugiej zaś dających infor-
mację, jakie jest zróżnicowanie przestrzenne dostępności mieszkańców 
gmin województwa łódzkiego do SOR, przy założeniu transportu śmi-
głowcem zespołu ratownictwa medycznego. 
Słowa kluczowe: dostępność, lotniczy zespół ratownictwa medycz-
nego, województwo łódzkie

efektywność funkcjonowania lotniczych  
zespołów ratownictwa medycznego 
na obszarze województwa łódzkiego1

Wprowadzenie
Funkcjonowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycz-
nego jest niezwykle ważnym zagadnieniem ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne ludności. Odpowiadają one bo-
wiem m.in. za loty do wypadków i nagłych zachorowań oraz 
udzielenie pomocy ich ofiarom. W zakresie ich obowiązków 
jest też lotniczy transport sanitarny wykonywany poza za-
daniami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(PRM), w postaci transportu pacjentów wymagających opie-
ki medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi [1]. System 
Państwowe Ratownictwo Medyczne został stworzony, aby 
zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego. Zapewnienie gotowości ludzi, 
zasobów i jednostek organizacyjnych jest zadaniem dyspo-
nentów jednostek systemu PRM (kierowników podmiotów 
leczniczych). Jednostki systemu PRM udzielają świadczeń 
wyłącznie w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Są 
to szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) oraz zespoły ratow-
nictwa medycznego (ZRM), w tym, analizowane w niniej-
szym artykule, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. 

Przedstawione opracowanie skupia się na sferze przestrzen-
nej działalności wskazanych powyżej zespołów. Zróżnicowanie 
przestrzenne dostępności lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego do ludności danego regionu stanowi cenną infor-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. 

mację na temat efektywności sformułowanych przez wojewo-
dę planów działania poszczególnych ogniw Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Wyniki analiz mogą przynieść bo-
gaty materiał diagnostyczny do dokonania niezbędnych ko-
rekt w odpowiednich dokumentach strategicznych w taki spo-
sób, aby wprowadzone zmiany organizacyjne możliwie naj-
trafniej wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Artykuł skupia się na zbadaniu poziomu efektywności 
działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego ko-
rzystających z lądowisk na obszarze województwa łódzkiego. 
Do badania włączono wszystkie gminy regionu oraz te jed-
nostki z województw z nim sąsiadującym, które znalazły się 
w zasięgu działania śmigłowców ratunkowych rozpoczynają-
cych lub kończących interwencje na jednym z 17 lądowisk 
wskazanych w Planie działania systemu Państwowe Rato-
wnictwo Medyczne dla województwa łódzkiego z 23 czerwca 
2015 r. [2]. Gminom przypisano liczbę ich mieszkańców, 
a lotnicze zespoły ratownictwa medycznego scharakteryzowa-
no poprzez określenie liczby stanowisk i liczby lekarzy w szpi-
talnych oddziałach ratunkowych, do których kierowani są pa-
cjenci z poszczególnych lądowisk. Wynikiem badania jest 
określenie przestrzennego zróżnicowania dostępności ludności 
gmin województwa łódzkiego do lotniczych zespołów ratow-
nictwa medycznego działających w jego granicach. Badanie 
przeprowadzono w dwóch etapach, pozwalających z jednej 
strony określić potencjalne obłożenie danego SOR za pośred-
nictwem powiązanego z nim lądowiska, z drugiej zaś dających 
informację, jakie jest zróżnicowanie przestrzenne dostępności 
mieszkańców gmin województwa łódzkiego do SOR przy za-
łożeniu transportu śmigłowcem ZRM.

Celem poniższego badania jest określenie poziomu dopa-
sowania rozmieszczenia lądowisk dla śmigłowców lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego w województwie łódz-
kim do rozmieszczenia potencjalnych pacjentów w ujęciu 
gminnym. Po części wprowadzającej w artykule scharaktery-
zowano kolejno sieć lądowisk województwa łódzkiego, po-
dejście metodologiczne do określenia dostępności, aby final-
nie przedstawić zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych 
poziomów dostępności do działania śmigłowców ratunko-
wych. Całość opracowania zamyka część wnioskowa.

lotnicze zespoły ratownictwa medycznego  
w wojewódzkie łódzkim
W granicach województwa łódzkiego funkcjonuje 17 lądo-
wisk dla śmigłowca ratunkowego. Lądowisko w rozumieniu 
art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 
[3] to obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który 
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może być w całości lub w części wykorzystywany do startów 
i lądowań naziemnego lub nawodnego ruchu statków po-
wietrznych. Zgodnie z § 3 ust. 7, 8, 9, 10 i załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego [4] od początku 
2017 r. każdy szpitalny oddział ratunkowy będzie musiał po-
siadać lądowisko (lub lotnisko). Wspomnieć należy również 
o gminnych miejscach lądowania. Są to miejsca lądowania dla 
śmigłowców określone lub czekające na określenie w każdej 
gminie. Docelowo ma to być sieć punktów, w których będzie 
mogło dojść do przekazania pacjenta z naziemnego zespołu 
ratownictwa medycznego do śmigłowca i odtransportowania 
go do specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko 
całodobowe. Należy wyraźnie zaznaczyć, że gminne miejsca 
lądowania nie są lądowiskami przyszpitalnym. W Zespole 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS 
– od ang. Helicopter Emergency Medical Service) znajduje 
się pilot, ratownik medyczny/pielęgniarka i lekarz. W bazie 
w Łodzi śmigłowce dyżurują od godziny 7:00, lecz nie wcze-
śniej niż od wschodu słońca, do 45 minut przed zachodem 
słońca, lecz nie później niż do godziny 20:00. Baza dla woje-
wództwa łódzkiego zlokalizowana jest w łódzkim porcie lot-
niczym im. Władysława Reymonta. Dwa spośród lądowisk, 
do których dotrzeć może helikopter z poszkodowanym, znaj-
dują się w jej południowej części. Współpracują one z trze-
ma zakładami opieki zdrowotnej dysponującymi w sumie 32 
miejscami w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w których 
pracuje 85 lekarzy. Transport pacjenta z lądowiska do SOR 
trwa w przypadku lądowiska przy ulicy Pabianickiej od 5 
do 11 minut. Natomiast transport z lądowiska przy ulicy 
Rzgowskiej oszacowany został przez plan wojewódzki na 
około 20 minut. 

Pozostałe lądowiska zlokalizowane są w Brzezinach, 
Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Nowym 
Glinniku, Bełchatowie, Kutnie, Łęczycy, Wieluniu, Siera-
dzu, Opocznie, Radomsku, Poddębicach, Pabianicach, 
Zgierzu i Skierniewicach. Zróżnicowanie liczby miejsc (sta-
nowisk) na szpitalnych oddziałach ratunkowych współpra-
cujących z tymi lądowiskami jest nieznaczne i waha się od 
7 miejsc w Poddębicach, Zgierzu i Skierniewicach do 10 
w Brzezinach. Ich zróżnicowanie jest znacznie większe 
w przypadku liczby lekarzy w nich pracujących – od 6 leka-
rzy w Opocznie do 125 w Sieradzu (rys. 1). Czas trwania 
transportu pacjentów do SOR nie przekracza 5 minut dla 
żadnego z poza łódzkich lądowisk. 

Przestrzenne zróżnicowanie działalności lotniczych  
zespołów ratownictwa medycznego
Postępując zgodnie z zapisami wojewódzkiego planu dzia-
łania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla re-
gionu łódzkiego, badanie efektywności lotniczych zespo-
łów ratownictwa medycznego przeprowadzono w zakresie 
trzech promieni działania. Program dzieli, prowadzone 
przez zespoły interwencje, na te w promieniu do 60 km, 
powyżej 60 km, do 130 km oraz powyżej 130 km.  

Dostępność usług medycznych stanowi jeden z podsta-
wowych elementów definiujących poziom życia [5]. Odno-

sząc pojęcie dostępności do tak specyficznej usługi, jaką jest 
ochrona zdrowia, należy rozważać przynajmniej jej dwie sfe-
ry: dostępność przestrzenną oraz osiągalność [6]. Pomijając 
cały zbiór czynników i barier decydujących o poziomie dostę-
pu do usług medycznych, badanie koncentruje się na relacji 
miejsc zamieszkania ludności (rozmieszczenia ludności) do 
lokalizacji punktów, gdzie jest im udzielana specjalistyczna 
pomoc w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Pod 
pojęciem osiągalności należy upatrywać poziomu, na jakim 
podaż usług odpowiada zapotrzebowaniu na nie pod wzglę-
dem organizacyjnym, personalnym i materialnym [7]. 

Przy ustalaniu dostępności mieszkańców poszczególnych 
gmin województwa łódzkiego do szpitalnych oddziałów ra-
tunkowych za pośrednictwem śmigłowca ratunkowego 
przyjęto założenie pomiaru odległości fizycznej pomiędzy po-
szczególnymi lądowiskami a punktami centralnymi wygene-
rowanymi dla każdej z gmin włączonych do analizy. Liczbę 
ludności gmin określono na podstawie Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. O włączeniu 
gmin spoza województwa łódzkiego do analizy decydowało 
ich położenie względem 200 km ekwidystanty wyznaczonej 
z każdego z 17 lądowisk. Odległość 200 km przyjęto arbi-
tralnie. Chodziło o spełnienie warunku transportu dłuższego 
niż 130 km i przyjęcia rozpiętości odległości zgodnie z pro-
gramem wojewódzkim: 60–130 km (rozpiętość 70 km), 
130–200 (również rozpiętość 70 km). Jeśli dana gmina znaj-
dowała się w granicy wyznaczonej przez izolinię jednakowej 
odległości – była włączana do badania. Należy w tym miej-
scu wspomnieć o „sztucznej”, w przypadku tego typu anali-
zy, granicy administracyjnej województwa. Pacjenci z woje-
wództwa łódzkiego, a szczególnie gmin leżących na jego 
skraju, mogą być transportowani również do SOR w sąsied-
nich województwach. Oczywiście może wystąpić sytuacja 
odwrotna, kiedy zespół ratownictwa medycznego z woje-
wództwa łódzkiego transportuje pacjentów spoza granic 

Rys. 1. Liczba stanowisk (łóżek) oraz lekarzy w szpitalnych oddziałach ratunkowych współpra-
cujących z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego w woje wództwie łódzkim w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
dla województwa łódzkiego z 23 czerwca 2015 r.
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województwa łódzkiego do szpitalnych oddziałów ratunko-
wych w jego granicach. 

Badając funkcjonowanie zespołów ratownictwa medyczne-
go, należy odnieść się również do pojęcia osiągalności. Dopa-
sowanie oferty usługodawcy do potrzeb usługobiorcy, w przy-
padku tak specyficznych usług jak medyczne, ma szczególnie 
duże znaczenie. Jest to wyjątkowo istotne przy analizach doty-
czących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przy nagłym za-
grożeniu zdrowia i życia (a do pomocy w takich sytuacjach 
stworzono system SOR i lotnicze zespoły ratownictwa me-
dycznego) ważne jest możliwie szybkie zapewnienie pacjento-
wi wyspecjalizowanej pomocy medycznej. Jest to uzależnione 
przede wszystkim od czasu transportu do odpowiednio wypo-
sażonej placówki. O kolejności udzielania pomocy decyduje za 
każdym razem personel oddziału. Natomiast liczba miejsc na 
oddziale oraz liczebność pracującego tam personelu wpływa 
bezpośrednio na szybkość udzielania pomocy [5].

Tak więc zarówno dostępność, jak i osiągalność powinny 
być uwzględniane w badaniach przestrzennych uwarunko-
wań dostępności usług medycznych. Kolejnym zagadnie-
niem do rozstrzygnięcia przed przystąpieniem do badań 
dostępności usług medycznych jest dobór i ewentualnie 
zróżnicowanie poszczególnych placówek medycznych. 
Opieranie badań dostępności przestrzennej na analizach 
odległości do najbliższego oddziału jest niewskazane wszę-
dzie tam, gdzie możliwe jest nakładanie na siebie zasięgów 
operacyjnych poszczególnych placówek [8]. Czynnikiem 
warunkującym poziom dostępności usług medycznych jest 
też wspomniana jakość (ranga) poszczególnych placówek. 
Może ona być wyrażona na przykład wyposażeniem w spe-
cjalistyczny sprzęt czy poziomem kwalifikacji kadry. 

Pierwsza część z zastosowanej metody analizy dostępno-
ści do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego opiera 
się na określeniu promienia działania każdego z lądowisk, 
przyjmując graniczną wartość 60, 130 i 200 km. Następnie 
obliczany jest dla każdego lądowiska indywidualny wskaź-

nik stanowiący iloraz – w wariancie pierwszym – liczby 
miejsc, w drugim zaś, liczby lekarzy w szpitalnych oddzia-
łach ratunkowych związanych z danym lądowiskiem do 
zsumowanej liczby mieszkańców (potencjalnych pacjen-
tów) zamieszkujących gminy zlokalizowane w obszarze wy-
znaczonym przez daną ekwidystantę. 

Zakładając 60-kilometrowy promień działania śmigłow-
ca ratunkowego oraz biorąc pod uwagę liczbę dostępnych 
miejsc w SOR, wyraźnie największym teoretycznym obciąże-
niem charakteryzują się lądowiska w południowej części wo-
jewództw (rys. 2A). Ze względu na ich oddalenie od centrum 
regionu, gdzie gęstość występowania lądowisk jest najwięk-
sza, lądowiska w Wieluniu, Radomsku i Opocznie obsługi-
wać muszą transport pacjentów ze znacznego obszaru. 
Sytuacja odwrotna ma miejsce w przypadku lądowiska 
w Zgierzu. Pomimo iż w centrum województwa skupia się 
większa część jego mieszkańców, to w związku z wyraźnym 
zagęszczeniem lądowisk przypadające na nie obciążenie nie 
jest tak wysokie. 

Uwzględnienie w obliczeniach liczby pracujących w SOR le-
karzy spowodowało, iż pomimo że oddziały w Sieradzu 
i Bełchatowie są dużymi pod tym względem jednostkami, to 
dotyka ich wysoki poziom teoretycznego obciążenia (rys. 2B).

Przedłużenie promienia działania śmigłowca do 130 km 
powoduje generalnie, że „ciężar” przyjmowania poszkodo-
wanych przenosi się na lądowiska zlokalizowane bliżej cen-
trum województwa. Zakładając, że o wadze lądowiska de-
cyduje liczba miejsc w SOR, zdecydowanie najwyższym 
teoretycznym obłożeniem cechuje się łódzkie lądowisko 
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Koper-
nika (rys. 3A). Ze względu na swoje centralne położenie 
względem granic województwa wyznaczony 130-kilome-
trowy promień działania obejmuje zdecydowanie najwięk-
szą liczbę gmin regionu. Gdy przedmiotem analizy jest 
liczba lekarzy SOR, przestrzenne zróżnicowanie obciążenia 
lądowisk jest znacznie wyraźniejsze, co bezpośrednio wyni-

Rys. 2. Potencjalne obciążenie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w województwie łódzkim w 2015 r. w zakresie 60 kilometrowego promienia działania – w odniesieniu do liczby 
stanowisk (A) i liczby lekarzy (B) SORŹródło: opracowanie własne 
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ka z również znacznie bardziej zróżnicowanej liczby specja-
listów (rys. 3B). Pomimo że w Sieradzu i Bełchatowie z lą-
dowisk poszkodowani są kierowani do SOR, gdzie pracuje 
największa liczba lekarzy, to ich potencjalne obłożenie jest 
znaczne. Posiadają one bowiem w swoim zasięgu mieszkań-
ców Łodzi z jej miastami satelitarnymi.   

Badanie przeprowadzono również przy założeniu promie-
nia lotu do 200 km. Przyniosło to jednak bardzo daleko idące 
ujednolicenie wyników dla każdego z lądowisk w wojewódz-
twie łódzkim. Przy tak dużej populacji włączonej do badania, 
wagi w postaci liczby miejsc i liczby lekarzy w SOR nie są 
w stanie wyraźnie zróżnicować ich potencjalnego obciążenia. 

W drugiej części zastosowanej metody analizy uwaga 
jest skoncentrowana na gminach zamieszkania potencjal-
nych pacjentów. Dla każdej gminy wyznaczany jest obszar, 
tak jak w pierwszym etapie badania, za pomocą przyjętej 
wartości granicznej promienia lotu śmigłowca ratunkowe-
go (60, 130 i 200 km). W dalszej kolejności dla każdej z gmin 
w województwie łódzkim obliczany jest wskaźnik dostęp-
ności, który stanowi sumę wartości wcześniej uzyskanych 
wyników dla wszystkich lądowisk rozmieszczonych na ob-
szarze indywidualnego obszaru każdej z gmin.

Przeprowadzone obliczenia pozwalają określić, jaką do-
stępność do szpitalnych oddziałów ratunkowych posiadają 
poszczególne gminy województwa łódzkiego za pośrednic-
twem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Przy 
czasie interwencji ZRM nie dłuższym niż 1 godzina i 58 mi-
nut (do 60 km) i uwzględnianiu liczby miejsc w SOR, naj-
wyższym poziomem dostępności charakteryzują się przede 
wszystkim gminy powiatów piotrkowskiego i bełchatow-
skiego, pojedyncze gminy z powiatów łaskiego, łódzkiego 
wschodniego, brzezińskiego oraz miasto Łódź. Przy powyż-
szych założeniach najlepszą dostępnością charakteryzuje się 
gmina Tuszyn oraz miasto i gmina Bełchatów. Wraz z odda-
laniem się gmin od centrum regionu ich poziom dostępności 
do lotniczych ZRM jest coraz niższy. Obszary o najniższej 

dostępności występują wyspowo na skrajach regionu. 
Wymie nić należy tu przede wszystkim powiat wieruszowski, 
którego żadna z gmin nie osiągnęła dostępności na wyższym 
poziomie (rys. 4A). Kiedy do badania włączona zostanie licz-
ba lekarzy, obszar najlepszej dostępności przenosi się nieco na 
zachód województwa łódzkiego. Zyskują na dostępności 
przede wszystkim gminy powiatów bełchatowskiego, łaskie-
go i pabianickiego (zmianie nie ulegają gminy o najwyższym 
poziomie dostępności). Powiększa się natomiast obszar naj-
gorszej dostępności na wschodniej granicy regionu. Naj-
niższym poziomem dostępności charakteryzują się gminy 
Kocierzew Południowy oraz Kiernozia (rys. 4B).  

Przeniesienie analizy na szerszy zakres przestrzenny 
(130 km) powoduje znaczne zmniejszenie przestrzennego 
zróżnicowania poziomu dostępności do SOR za pośrednic-
twem śmigłowca ratunkowego. Niezależnie od tego, czy 
uwzględniona zostanie liczba łóżek, czy lekarzy w szpital-
nych oddziałach ratunkowych, jedynie krańcowe obszary 
województwa łódzkiego doświadczają obniżenia poziomu 
dostępności. W obu wariantach badania jedynie sytuacja 
gmin powiatu wieruszowskiego pozostaje wysoce niezado-
walająca (rys. 5A, 5B).  

Przy wydłużeniu transportu do 200 km wszystkie gmi-
ny województwa łódzkiego osiągają identyczny poziom ba-
danej dostępności, bowiem każda z nich jest teoretycznie 
w zasięgu śmigłowca startującego czy lądującego na dowol-
nym z 17 lądowisk w wojewodowie łódzkim.

Podsumowanie
Przeprowadzone postępowanie badawcze poświęcone okre-
śleniu poziomu dopasowania rozmieszczenia lądowisk dla 
śmigłowców lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 
w województwie łódzkim do rozmieszczenia potencjalnych 
pacjentów w ujęciu gminnym pozwala stwierdzić, że daje on 
potencjalnie możliwość efektywnego transportu poszkodowa-
nych do miejsc świadczenia specjalistycznej opieki medycznej. 

Rys. 3. Potencjalne obciążenie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w województwie łódzkim w 2015 r. w zakresie 130-kilometrowego promienia działania – w odniesieniu do liczby 
stanowisk (A) i liczby lekarzy (B) SOR Źródło: opracowanie własne 
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Szczególnej uwagi wymaga sytuacja gmin leżących na połu-
dniowo-zachodnim krańcu województwa łódzkiego. W żad-
nym z wariantów badania ich poziom dostępności nie osiągnął 
nawet średniej dla regionu wartości. Oczywiście pamiętać 
należy o zespołach ratownictwa medycznego z województwa 
opolskiego czy wielkopolskiego, które mogą interweniować na 
tym obszarze. Konieczna jest jednak niezawodna koordynacja 
działań tychże zespołów, ponieważ to zazwyczaj na obszarach, 
których obsługa pozostaje w kompetencji więcej niż jednego 
podmiotu, występują sytuacje problemowe. 
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