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WSTĘP

Mobilność jest odzwierciedleniem aktywności społeczeństwa oraz wyrazem 
jego wolności. Wzorce mobilności są następstwem wielu czynników, w tym potrzeb 
transportowych i preferencji podróżniczych, poziomu dobrobytu i motoryzacji 
indywidualnej, atrakcyjności oferty transportu zbiorowego, zakresu substytucji 
dla potrzeby przemieszczania, uwarunkowań demograficznych, społeczno-kultu-
rowych, dyspozycji czasu wolnego, poziomu migracji itp.

Współczesne społeczeństwo europejskie jest zależne od samochodu, co 
w połączeniu z niską akceptacją dla publicznego transportu zbiorowego utrudnia 
tworzenie zrównoważonego systemu transportu osób, potęguje zjawisko kongestii 
i rodzi inne niekorzystne następstwa społeczno-gospodarcze.

Analiza uwarunkowań transportu osób oraz projekcja jego rozwoju w europej-
skiej przestrzeni wymagają całościowego spojrzenia na różne aspekty: dostępność, 
bezpieczeństwo, jakość, finansowanie, regulacje prawne, oddziaływanie na śro-
dowisko itp. Realizacja unijnych celów zrównoważonego transportu osób, wyra-
żonych także w programie nowej kultury mobilności, wymaga daleko posuniętej 
integracji systemów transportowych w miastach, aglomeracjach i regionach. Ważną 
rolę odgrywają innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, 
a także umiejętność naśladowania dobrych praktyk.

Autorzy artykułów zamieszczonych w tej publikacji odnoszą się do wska-
zanych problemów, wykorzystując dostępny dorobek teoretyczny oraz badania 
empiryczne.

Publikacja jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej EURO-
TRANS 2012 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość”, 
zorganizowanej przez Katedrę Systemu i Polityki Transportowej WZiEU US 
oraz Katedrę Transportu SGH. Artykuły przygotowane na potrzeby tej konfe-
rencji przyporządkowano tematycznie czterem zeszytom o wspólnym tytule 

„Europejska przestrzeń transportu” oraz następujących podtytułach: „Wyzwania 
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rynkowe” (z.1), „Usługi i procesy” (z. 2), „Infrastruktura i środki transportu”  
(z. 3), „Uwarunkowania mobilności” (z. 4).

Publikacja ma charakter monograficzny. Oddając ją w Państwa ręce, chciała-
bym w imieniu autorów artykułów oraz redaktorów zeszytu wyrazić nadzieję, że 
zamieszczony tutaj przegląd wyników badań naukowych nad mobilnością osób 
znajdzie zainteresowanie środowisk naukowych oraz praktyki gospodarczej.

Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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Politechnika Poznańska

PRZEWIDYWANIE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA 
STANOM ZAGROŻEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Wstęp

W powszechnej opinii badaczy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego „przyczyną” wypadków są błędy popełniane przez użytkow-
ników sieci komunikacyjnych, a w szczególności przez kierujących pojazdami. 
Wyznaczane są liczne statystyki dotyczące wypadków z udziałem człowieka. 
Stosując różnorodne metody jakościowego i ilościowego prognozowania, for-
mułuje się zadania mające na celu zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom 
komunikacyjnym.

W referacie przyjęto tezę, że zagrożenia nie powoduje pojedyńczy uczestnik 
ruchu drogowego, lecz zależności między elementami systemu komunikacyjnego, 
a przede wszystkim relacje między kierującymi pojazdami.

Celem referatu jest rozwinięcie przyjętej tezy na podstawie analizy literatury 
poprzez:

 – wskazanie na ograniczone możliwości wykorzystania klasycznych metod 
prognozowania w zapobieganiu niebezpiecznym stanom komunikacyjnym,

1 dr inż. Arkadiusz Barczak – Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, 
arkadiusz.barczak@put.poznan.pl.
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 – podkreślenie konieczności opracowania modelu działania kierowcy 
(i innych użytkowników) z uwzględnieniem jego cech psychologicznych 
i aspektów socjalnych,

 – pokazanie możliwości i zalet zastosowania formalizmu teorii gier jako 
modelu badania relacji między uczestnikami ruchu drogowego, w pro-
jektowaniu procesów zapobiegania stanom zagrożeń komunikacyjnych.

1. Metody prognozowania

Wnioski z badań dotyczących wypadków w ruchu drogowym wskazują 
na konieczność tworzenia nowych metod oceny bezpieczeństwa. Problematyka 
bezpieczeństwa drogowego dzielona jest na dwie kategorie: makro oraz mikro. 
Pierwsza z kategorii, makro, bada wypadki z holistycznego punktu widzenia, 
wyszukując wzorców dla ciągów zdarzeń, parametrów otoczenia oraz sytuacji na 
drodze w zaistniałych wypadkach drogowych. Druga kategoria, mikro, indywi-
dualnie rozpatruje poszczególne wypadki drogowe, badając dynamikę każdego 
z czynników prowadzących do wystąpienia wypadku drogowego.

Na poziomie makro wykorzystywane są metody statystyczne i otrzymuje się 
zagregowany pogląd na dane historyczne, co pozwala na przewidywanie przyszłych 
trendów w zakresie oceny bezpieczeństwa, bazujących na statystycznych meto-
dach i analizie regresji, wynikach analizy zdarzeń komunikacyjnych „przed-po 
modernizacji”2 oraz na ocenach ekspertów w zakresie bezpieczeństwa drogo-
wego, przy uwzględnieniu problemów niepewności epistemologicznej i losowej3. 
Metoda analizy „przed-po modernizacji” jest wykorzystywana od wielu lat do 
oceny ulepszeń realizowanych na autostradach. Niemniej większość przypadków 
użycia tej metody zawiera niedociągnięcia w ich projektowaniu, co prowadzi do 
wieloznacznych wyników. Natomiast oceny ekspertów zdarzeń przyczynowo-
-skutkowych charakteryzują się generalną niemożliwością przypisania im wartości 
numerycznych. Modelowanie na poziomie mikro bazuje na technologii agentowej, 
w ramach której wiele autonomicznych agentów programowych, działających 
w ramach zadanego z góry środowiska symulującego konkretne warunki drogowe, 
komunikując się między sobą, doprowadza do rozwiązania sytuacji drogowej. 

2 B. Lan, B. Persaud, C. Lyon, R. Bhim, Validation of a Full Bayes Methodology for Observatio-
nal Before-after Road Safety Studies and Application to Evaluation of Rural Signal Conversions, 

„Accident Analysis and Preventionˮ 2009, No. 41, s. 574–580.
3 E. Hermans, F. Van den Bossche, G. Wets, Uncertainty Assessment of the Road Safety Index, 

„Reliability Engineering and System Safetyˮ 2009, No. 94, s. 1220–1228.
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Zachowanie pojazdów na drodze jest realizowane przez agentów programowych 
poprzez wybór dostępnych akcji, takich jak: podążanie za pojazdem, zmiana pasa 
ruchu, utrzymywanie określonej odległości między pojazdami. Odpowiednie 
zaprogramowanie reguł dla poszczególnych agentów programowych pozwala na 
zdefiniowanie kierowcy pasywnego, dostosowującego się do zaistniałych warun-
ków drogowych (jazda za wolnym pojazdem), czy kierowcy aktywnego, który 
zmieni pas ruchu, by podążać ustaloną przez siebie prędkością. W przeciwieństwie 
do podejścia makro, podejście mikro udostępnia bardziej dokładną reprezentację 
dynamiki ruchu drogowego.

Mimo zastosowania w prognozowaniu nowoczesnych metod szeregów 
czasowych4, na przykład ARMA/ARIMA5, wygładzania wykładniczego, filtrów 
Kalmana oraz metod sztucznej inteligencji6, w tym szczególnie sieci neuronowych7, 
ich skuteczność w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego jest niewystar-
czająca. Szczególnie jest to dostrzegalne w odniesieniu do oceny bezpieczeństwa 
kierowców jako uczestników ruchu drogowego.

2. Modele działania kierowcy

Większość z przedstawionych metod prognozowania to metody inżynierskie, 
co sprawia, że czynnik ludzki jest niemal całkowicie pomijany w rozważaniach. 
Badania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego wyraźnie podkreślają istotność 
działań człowieka i podejmowanych przez niego decyzji w problematyce zagrożeń 
komunikacyjnych. Większość wypadków drogowych spowodowanych jest błędem 
ludzkim lub błędną identyfikacją zaistniałej sytuacji. Badania wykazały, że błędy 
ludzkie są bezpośrednią przyczyną około 57% wypadków drogowych, natomiast 
w około 90% są przyczyną pośrednią lub dominującą. Osoby prowadzące pojazd 
drogowy są nieustannie „bombardowane” ogromną liczbą informacji, przy czym 
większość z nich to dane wzrokowe (geometria drogi, lokalizacja innych pojazdów 

4 E.I. Vlahogianni, J.C. Golias, M.G. Carlaftis, Short-term Traffic Forecasting: Overview of 
Objectives and Methods, „Transport Reviews” 2004, Vol. 24, No. 5, s. 533–557.

5 X. Zheng, M. Liu, An Overview of Accident Forecasting Methodologies, „Journal of Loss 
Prevention in the Process Industriesˮ 2009, No. 22, s. 484–491.

6 Y. Pei, G.Yang, Application Research on Machine Learning and Statistical Forecasting Algorithm 
in Traffic Information Forecasting System, 2009 Ninth International Conference on Hybrid Intelligent 
Systems, Shenyang, China, s. 431–436.

7 J. Zhu, H. Zheng, A Real Time Neural Network Learning Approach for Traffic Forecasting, 
2011 International Conference on Transportation, Mechanical, and Electrical Engineering (TMEE), 
Changchun, China, s. 1215–1219.
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oraz pieszych). Podczas kierowania pojazdem kierowca może również być absor-
bowany przez bodźce dźwiękowe, takie jak rozmowa z pasażerem, słuchanie radia, 
pojazd na sygnale – takie informacje wymagają od kierowcy poświęcenia części 
zasobów poznawczych. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na zasoby poznawcze 
przewyższa ich dostępność, kierowca stara się ograniczyć przetwarzanie informacji 
do wybranej grupy bodźców, która jest niezbędna do podejmowania decyzji. Umysł 
ludzki może równocześnie przetwarzać około siedemiu (plus minus dwie, w zależ-
ności od indywidualnych cech osobowych) informacji równocześnie8. Dlatego 
nadmiar przychodzących bodźców może doprowadzić do sytuacji, w której kierowca 
nie będzie w stanie uchwycić krytycznych dla prowadzenia pojazdu informacji. 
Człowiek przetwarza informacje różnego typu (wizualne, słuchowe, dotykowe) 
z różnym natężeniem – inne natężenie będzie miała kontrola deski rozdzielczej, 
inne sytuacja widziana przez przednią szybę, a inne sytuacja widziana w prawym 
lusterku. W każdej chwili prowadzenia pojazdu możliwości poznawcze kierowcy 
są ograniczone.

Prowadzone są w szerokim zakresie badania eksperymentalne dotyczące 
wpływu złożonych warunków, w jakich działa kierowca, na efektywność podejmo-
wanych przez niego decyzji i na bezbłędność ich realizacji. Badano wpływ zakłóceń 
wewnętrznych i zewnętrznych na poziom skupienia uwagi kierowcy9 oraz wpływ 
sytuacji na drodze na stan emocjonalny kierowcy (poziom irytacji, agresywność)10. 
Opracowano metody oceny bezbłędności działania kierowcy w realizacji podjętych 
przez niego decyzji11. Badano predyspozycję kierowcy w aspekcie jego osobowości 
oraz zdolności do przetwarzania informacji napływających w czasie jazdy12 oraz 
przeprowadzono studium porównania zdolności osoby w grach komputerowych 

8 A. Gregoriades, A. Sutcliffe, G. Papageorgiou, P. Louvieris, Human-centered Safety Analysis of 
Prospective Roads Designs, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems 
and Humans 2010, Vol. 40, No. 2, s. 236–250.

9 D.B. Kaber, Y. Liang, Y. Zhang, M.L. Rogers, S. Gangakhedkar, Driver Performance Effects of 
Simultaneous Visual and Cognitive Distraction and Adaptation Behavior, Transportation Research 
Part F 2011, 15, s. 491–501.

10 G.M. Björklund, Driver Irritation and Aggressive Behaviour, „Accident Analysis and Preventionˮ 
2008, No. 40, s. 1069–1077.

11 Ch. Maag, Ch. Mark, H.P. Krüger, Development of a Cognitive-Emotional Model for Driver 
Behavior, KES-AMSTA 2010, Part II, LNAI 6071, s. 242–251.

12 M. Sommer, M. Herle, J. Häusler, R. Risser, B. Schützhofer, Ch. Chaloupka, Cognitive and 
Personality Determinants of Fitness to Drive, Transportation Research Part F 2008, 11, s. 362–375.
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z jej zdolnościami do prowadzenia pojazdów13. Opracowano zestawienie zmian 
w sposobie podejmowania decyzji przez osobę siadającą za kierownicą14.

W literaturze przedstawiono wiele różnych modeli kierowcy, różniących się 
między sobą zarówno celem zastosowanego modelu, jak i sposobem opisywania 
działań podejmowanych przez kierowcę. Ponieważ proces kierowania pojazdem 
jest ze swej natury procesem złożonym, uzależnionym od wielu zadań, których 
wykonanie wymagane jest od kierowcy, dlatego jest niezwykle trudno stworzyć 
model kierowcy, który byłby uniwersalny. W literaturze można najczęściej spotkać 
dwa typy modeli: deskryptywny oraz motywacyjny. Celem modelu deskryptyw-
nego jest opisanie wszystkich działań, które kierowca musi wykonać, by skutecznie 
zrealizować proces kierowania pojazdem. W przypadku modelu motywacyjnego, 
celem jest opisanie sposobu zarządzania ryzykiem przez kierowcę oraz sposobu 
podejmowania przez niego decyzji.

Dlatego można dyskutować, czy inteligentny system wspomagania kierowcy 
musi koniecznie uwzględniać wszystkie aspekty kierowania pojazdem. Wystarczy, 
że taki system zna wartości parametrów kierowcy wpływające na proces kiero-
wania pojazdem. Oczywiście przy założeniu, że celem inteligentnego systemu 
wspomagania kierowcy jest minimalizacja ryzyka, co stanowi racjonalne założenie 
wstępne. Budowanie modelu polega zatem na identyfikacji cech kierowcy, które 
mogą być uwzględniane przy ocenie stopnia bezpieczeństwa i stopnia ryzyka 
prowadzenia pojazdu. Zmienne reprezentujące działania kierowcy pojazdu dla 
wybranych modeli przedstawiono poniżej15:

a) dla modelu Rumara:
– motywacja,
– doświadczenie,
– skupienie,
– oczekiwania,
– zdolności percepcyjne;

b) dla modelu Hollnagela:
– cele, plany, pragnienia,

13 K. Beullens, K. Roa, J. Van den Bulck, Excellent Gamer, Excellent Driver? The Impact of Ado-
lescents’ Video Game Playing on Driving Behavior: A Two-Wave Panel Study, „Accident Analysis 
and Preventionˮ 2011, No. 43, s. 58–65.

14 D.L. Van Rooy, J. Rotton, T.M. Burns, Convergent, Discriminant and Predictive Validity of 
Aggressive Driving Inventories: They Drive as They Live, „Aggressive Behaviorˮ 2006, Vol. 32,  
s. 89–98.

15 Ch. Maag, Ch. Mark, H.P. Krüger, op.cit.
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– zdolności oceny sytuacji;
c) dla modelu Fullera z roku 2004:

– fizyczne cechy kierowcy (siła, czas reakcji),
– poziom wykształcenia,
– doświadczenie.
System komunikacyjny jest systemem złożonym, którego elementami oprócz 

kierowców pojazdów są również fizyczny układ dróg, inteligentne systemy wspo-
magające kierowaniem pojazdu – zewnętrzne (np. inteligentne drogi) i wewnętrzne 
dla pojazdu (np. asystent kierowcy). Ocena bezpieczeństwa w takim systemie jest 
zadaniem wymagającym podejścia wielodyscyplinarnego. Szczególnie istotne jest 
uwzględnienie relacji między kierującymi pojazdami jako elementami systemu 
komunikacyjnego.

3. Modelowanie oddziaływań między kierowcami

Pierwszym wyzwaniem, jakie stoi przed projektantem modelu, jest wybór 
deterministycznych i stochastycznych metod pozwalających na numeryczne 
reprezentowanie ryzyka wypadku drogowego. Metody stochastyczne bardziej 
nadają się do zastosowania w prognozowaniu występowania wypadków, gdyż 
pozwalają modelować niepewność występującą w systemie. Sieci bayesowskie 
zostały zastosowane do analizy bezpieczeństwa złożonych systemów, gdyż umoż-
liwiają one wyznaczanie prawdopodobieństw wystąpienia przyszłych zdarzeń na 
podstawie obserwacji zdarzeń będących w relacji z elementami wpływającymi 
na bezpieczeństwo. Użyteczność sieci bayesowskich szczególnie uwidacznia się 
w sytuacjach, gdy dysponujemy jedynie cząstkową wiedzą na temat przeszłych 
zdarzeń lub ich opis obarczony jest dużą niepewnością.

Podstawowymi elementami sieci bayesowskich są: drzewo topologiczne 
(skierowany graf acykliczny) oraz tablice prawdopodobieństw warunkowych 
(przypisanych do poszczególnych węzłów i liści grafu). Drzewo topologiczne 
reprezentuje aspekty jakościowe badanego problemu, podczas gdy tablice praw-
dopodobieństw warunkowych reprezentują ilościowe zależności pomiędzy wiel-
kościami opisującymi badany problem.

Przeprowadzono analizę bezpieczeństwa sieci komunikacyjnej z zastosowa-
niem sieci bayesowskiej16, w której człowiek reprezentowany jest 43 zmiennymi, 
pojazd 10 zmiennymi, a otoczenie 14 zmiennymi. Zastosowano sieć bayesowską 

16 A. Gregoriades, A. Sutcliffe, G. Papageorgiou, P. Louvieris, op.cit.
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w badaniu zdarzeń drogowych z udziałem dwóch pojazdów17, a także do rozpo-
znawania stanów zmęczenia kierowcy18.

Drugim wyzwaniem, jakie stoi przed projektantem modelu, jest uwzględ-
nienie oddziaływań między elementami systemu, w tym pomiędzy kierującymi 
pojazdami.

W aspekcie poznawczo-emocjonalnym modelowany jest kierowca, który jest 
zdolny do zmiany swego podejścia do sposobu kierowania pojazdem na podstawie 
zewnętrznych zdarzeń oraz zdarzeń, które mają wystąpić w przyszłości. Wpływ 
na strategię działania kierowcy mają wewnętrzne procesy emocjonalne kierowcy 
(np. wzrost irytacji), co wpływa na styl kierowania pojazdem i ocenę sytuacji na 
drodze – uwzględniając oddziaływania pozostałych uczestników ruchu19.

Reakcja emocjonalna kierowcy jest efektem oddziaływania następujących 
wejść (bodźców):

 – interakcje z innymi kierowcami/pojazdami charakteryzowane są poprzez 
nadwyżkę emocjonalną, co oznacza, że interakcje pomiędzy dwoma 
pojazdami nie ograniczają się jedynie do fizycznych parametrów, jak na 
przykład odległość między pojazdami, ale uwzględniają również emocje 
kierujących pojazdami,

 – ocena aktualnej sytuacji na drodze w odniesieniu do zamierzonych intencji 
kierującego – kierowca na bieżąco dokonuje ewaluacji wykonalności 
akcji, osiągnięcia zamierzonych celów (przykładowo: jazdy z określoną 
prędkością),

 – indywidualne cechy osobowe poszczególnych kierowców, które wpływają 
na sposób radzenia sobie kierowcy z zaistniałymi na drodze sytuacjami 
i wybory, jakich dokonuje, żeby radzić sobie w sytuacjach stresujących, 
niebezpiecznych, irytujących,

 – pamięć emocjonalna krótkotrwała, będąca rezultatem oddziaływania inte-
rakcji między kierowcami/pojazdami, subiektywnej oceny sytuacji przez 
kierowcę oraz zdeterminowana przez jego indywidualne cechy osobowe.

Stan emocjonalny kierowcy jest głównym źródłem podejmowanych przez 
niego działań, w tym:

17 M. Simoncic, A Bayesian Network Model of Two-Car Accidents, „Journal of Transportation and 
Statistics” 2004, Vol. 7, No. 2/3, s. 13–25.

18 G. Yang, Y. Lin, P. Bhattacharya, A Driver Fatigue Recognition Model Based on Information 
Fusion and Dynamic Bayesian network, „Information Scienceˮ 2010, No. 180, s. 1942–1954.

19 Ch. Maag, Ch. Mark, H.P. Krüger, op.cit., s. 242–251.
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 – reakcji na zaistniałe zdarzenia – zdenerwowany lub poirytowany kie-
rowca prezentuje całkowicie odmienny styl jazdy od kierowcy spokojnego 
i opanowanego,

 – sposobu, w jaki antycypuje20 on przyszłe zdarzenia – pobudzony emo-
cjonalnie kierowca ma inną strategię przewidywania przyszłych zdarzeń, 
przez co może nie dostrzegać wszystkich zagrożeń, koncentrując się na 
mało istotnych detalach.

Przedstawione zależności między elementami modelowanego systemu stano-
wią swego rodzaju grę między uczestnikami ruchu drogowego, której formalizacja 
jest możliwa na gruncie teorii gier21.

Teoria gier22 jest formalizmem pozwalającym opisywać i rozwiązywać zagad-
nienia matematyczne określane mianem „gra”. Opisuje gry poprzez zdefiniowanie 
zaangażowanych w nie graczy, kolejności, w której poszczególni gracze wykonują 
swoje działania, wymienia możliwe do wykonania przez graczy działania (akcje), 
określa zakres wiedzy poszczególnych graczy na temat innych graczy, ich akcji, 
strategii i celów. Należy zaznaczyć, że teoria gier zakłada, iż każdy z graczy zaan-
gażowanych w grę jest „graczem racjonalnym”, co oznacza, że w każdej sytuacji 
taki gracz wybiera działania (akcje), które przynoszą mu największe korzyści.

Gra opisuje wszelkie interakcje pomiędzy graczami w każdej z możliwych 
sytuacji. W grze występować musi minimum dwóch graczy, przy czym ich cele 
są na ogół sprzeczne i wykluczające się, choć zdarzają się gry, w których gracze 
kooperują ze sobą23. Podstawowe pojęcia w teorii gier to:

 – gracze – jednostki zaangażowane w grę, mogą być to osoby, instytucje, 
natura, ślepy los, systemy informatyczne lub dowolne inne, które potrafią 
współdziałać z innymi,

 – akcje – działania podejmowane przez graczy, w teorii gier zakłada się, że 
każdy z graczy jest świadomy wszystkich możliwych akcji, które może 
podjąć inny gracz,

20 E. Muhrer, M.Vollrath, The Effect of Visual and Cognitive Distraction on Driver’s Anticipation 
in a Simulated Car Following Scenario, Transportation Research Part F 2011, 14, s. 555–566.

21 I. Alvarez, A. Poznyak, Game Theory Applied to Urban Traffic Control Problem, International 
Conference on Control, Automation and Systems 2010, Gyeonggi-do, Korea, s. 2164–2169.

22 H. Zhang, Y. Su, L. Peng, D. Yao, A Review of Game Theory Applications in Transportation 
Analysis, Internation Conference on Computer and Information Application (ICCIA 2010), s. 152–157.

23 T. Linglong, Z. Xiaohua, H. Dunli, S.Yanzhang, W. Ren, A Study if Single Intersection Traffic 
Signal Control Based on Two-player Cooperation Game Model, 2010 WASE International Conference 
on Information Engineering, Xi’an, China, s. 322–327.
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 – wygrana/przegrana – określa, czy dany gracz zyskał (wygrana) lub stra-
cił (przegrana) przy podejmowaniu swojej akcji, przy zadanych akcjach 
innych graczy,

 – strategie – jest to swoisty „plan działania” danego gracza, bazujący na 
wiedzy danego gracza, ukierunkowany na osiągnięcie najkorzystniejszego 
wyniku.

Przy założeniu, że wszyscy gracze są graczami racjonalnymi, każdy z nich 
dobiera taką strategię działań, która przyniesie mu najkorzystniejszy rezultat 
w odpowiedzi na zakładane działania pozostałych graczy. Takie podejście prowadzi 
do pojęcia równowagi w grze (equilibrium) – jest to swoiste „rozwiązanie” danej gry.

Equilibrium jest kombinacją strategii wszystkich graczy, przy założeniu, że 
każdy z nich przyjmuje najkorzystniejszą strategię przy uwzględnieniu znanych 
mu działań pozostałych graczy. Nash equilibrium jest rodzajem equilibrium, które 
może zostać użyte jako rozwiązanie danej gry.

Teoria gier została zastosowana w badaniu oddziaływań między kierowcami 
w różnych sytuacjach drogowych. Opracowano strategie:

 – zmiany pasa ruchu przez kierującego pojazdem w warunkach zatoru 
ulicznego24,

 – włączania się do ruchu25,
 – wyboru trasy przejazdu26,
 – przejazdu przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną27.

Wnioski

W referacie uzasadniono tezę, że to nie pojedynczy uczestnik ruchu drogowego 
jest „winien” powstawania zagrożeń komunikacyjnych, lecz są one powodowane 
zależnościami między elementami systemu komunikacyjnego, a przede wszystkim 
relacjami pomiędzy kierującymi pojazdami. Do modelowania stochastycznych 
zależności zastosowano sieci bayesowskie.

24 Y. Pei, H. Xu, The Control Mechanism of Lane Changing in Jam Condition, Proceedings of 
the 6th World Congress on Intelligent Control and Automation 2006, Dalian, China, s. 8655–8658.

25 H. Kita, A Merging-Giveway Interaction Model of Cars in a Merging Section: a Game Theoretic 
Analysis, Transportation Research Part A 1999, s. 305–312.

26 B. Szücs, G. Sallai, Finding Equilibrium in Transport Networks by Simulation and Investigation 
of Behaviors, World Academy of Scence, „Engineering and Technologyˮ 2010, No. 65, s. 1–6.

27 H. Gstalter, W. Fastenmeier, Reliability of Drivers in Urban Intersection, „Accident Analysis 
and Prevention” 2010, No. 42, s. 225–234.
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Pokazano możliwości i zalety zastosowania formalizmu teorii gier jako modelu 
badania relacji między uczestnikami ruchu drogowego w projektowaniu procesów 
zapobiegania stanom zagrożeń komunikacyjnych. Podkreślono konieczność opra-
cowania modelu działania kierowcy i innych użytkowników dróg komunikacyjnych 
z uwzględnieniem ich cech psychologicznych oraz aspektów socjalnych.

Praca stanowi etap rozpoznania problematyki zastosowania teorii gier w bada-
niach bezpieczeństwa w transporcie drogowym z uwzględnieniem niepełnych 
danych i niepewnych informacji.

Praca wykonana w ramach grantu nr N N509 559240 finansowanego  
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w latach 2011–2013.
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FORECASTING AS A METHOD FOR PREVENTING EMERGENCY 
SITUATIONS IN TRANSPORTATION

Summary

In this paper, the postulate was validated that it is not just one person responsible 
for the traffic accident but the interdependence between all elements of the traffic process, 
with the emphasis placed on the drivers interactions. Stochastic interrelations were mod-
eled using Bayesian Belief Networks.

The possibility of application of the game theory as a tool for modeling interactions 
between drivers was appointed and the advantages obtained in the domain of the road 
safety management were indicated. The need for the development of the model com-
prising drivers interactions not only in the physical (vehicles) dimension but also in the 
psychological and social dimensions was expressed.

This paper is a first step towards the application of the game theory in the research 
of the safety management in the road transportation, especially taking account of cases 
where the available information is partially missing and uncertain.

Translated by Arkadiusz Barczak
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UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO W OBSŁUDZE PASAŻERSKICH 

PRZEWOZÓW REGIONALNYCH W POLSCE

Wstęp

Usługi transportowe w kolejowych przewozach regionalnych obejmują prze-
wozy pasażerów w relacjach zawierających się w granicach województwa2 reali-
zowane pociągami osobowymi (regionalnymi), zatrzymującymi się na wszystkich 
stacjach i przystankach osobowych3 na trasie przejazdu. Przewozy te realizowane 
są elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, autobusami szynowymi lub tradycyjnymi 
składami pociągowymi.

O rozpoczęciu procesu regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
w Polsce można mówić dopiero od roku 2001. Wcześniej, oczywiście, przewozy 

1 dr inż. Arkadiusz Drewnowski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, arkadiusz.drewnowski@wzieu.pl.

2 Mogą być to odpowiednio gminne, powiatowe i wojewódzkie przewozy pasażerskie zgodnie 
z definicjami zawartymi w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011, nr 5, poz. 
13, z późn. zm.). W zdecydowanej większości przewozy te realizowane są w ramach wojewódzkich 
przewozów pasażerskich (przewóz osób wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej 
dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a także przewóz do najbliż-
szej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub 
techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny) zgodnie z zapisami cytowanej ustawy.

3 Wyjątkiem są przystanki osobowe o bardzo małym ruchu podróżnych, na których pociągi 
regionalne zatrzymują się tylko w godzinach porannych i popołudniowych.
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te były realizowane, ale w ramach zintegrowanego przedsiębiorstwa PKP, które 
w zasadzie autonomicznie (w małym stopniu uwzględniając zdanie podmiotów 
samorządowych) podejmowało decyzje odnośnie do kształtowania oferty prze-
wozowej w tym zakresie. Lata 90. XX w. były trudnym okresem funkcjonowa-
nia kolei w Polsce, co miało swoje odbicie w ofercie przewozowej. Znaczące 
zmniejszenie wielkości przewozów towarowych i pasażerskich z jednej strony, 
a z drugiej znaczący majątek i potencjał przewozowy przedsiębiorstwa PKP oraz 
ograniczenie dotacji z budżetu państwa wymuszały działania restrukturyzacyjne 
związane z ograniczaniem kosztów funkcjonowania. Ograniczanie oferty dotknęło 
również przewozów pasażerskich pociągami osobowymi, szczególnie na lokalnych 
liniach kolejowych. Spadek przewozów wynikał także z czynników zewnętrznych, 
w tym przede wszystkim z gwałtownego rozwoju motoryzacji indywidualnej 
oraz konkurencji ze strony przewoźników samochodowych. Po roku 2000 sytu-
acja odnośnie do oferty kolejowych przewozów regionalnych uległa stopniowej 
poprawie4, choć należy jeszcze rozwiązać wiele problemów, aby doprowadzić do 
pożądanego kształtu rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 
z punktu widzenia systemu transportowego kraju, a przede wszystkim z korzyścią 
dla społeczeństw obsługiwanych przez nich regionów.

Celem artykułu jest omówienie elementów mających wpływ na funkcjono-
wanie kolejowego transportu regionalnego oraz wskazanie możliwych do podję-
cia działań, mogących przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowania 
transportu kolejowego w przewozach regionalnych w Polsce.

1. Zmiany w organizacji kolejowych przewozów regionalnych

Przemiany restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa państwowego PKP, których 
jednym z efektów było powołanie spółki akcyjnej PKP S.A., spowodowały proces 
wyodrębniania w 2001 r. poszczególnych podmiotów związanych z infrastruk-
turą kolejową, przewozami pasażerskimi, przewozami towarowymi, zapleczem 
technicznym itp. w celu utworzenia Grupy PKP5. W odniesieniu do przewozów 

4 Poprawa oferty dotyczyła m.in. bogatszej oferty taryfowej (zwiększenie liczby ulg handlowych), 
zakupu i modernizacji taboru oraz polepszenia oferty przewozowej (lepsze dostosowanie rozkładu 
jazdy do potrzeb społeczności lokalnych). Więcej na temat znaczenia jakości pasażerskich usług 
transportowych m.in. w publikacji: T. Dyr, Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych, 
Politechnika Radomska, Radom 1996.

5 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (DzU z 2000, nr 84, poz. 
948, z późn. zm.).
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pasażerskich z dawnej Dyrekcji Przewozów Pasażerskich6 wydzielono cztery spółki 
przewozów pasażerskich, czyli PKP Intercity sp. z o.o. (PKP IC)7, PKP Przewozy 
Regionalne sp. z o.o. (PKP PR), PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (PKP 
WKD) oraz PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. (PKP SKM).

Spółka PKP IC z założenia miała obsługiwać wyłącznie segment przewozów 
kwalifikowanych8 międzyregionalnych (międzywojewódzkich)9 oraz międzyna-
rodowych, ale z czasem rozszerzyła swoją działalność również o pociągi między-
regionalne niższej kategorii10.

Natomiast realizacją przewozów, których relacje kursujących pociągów 
zawierają się w ramach województwa (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), 
zająć się miały zgodnie z założeniem trzy pozostałe wyodrębnione podmioty. 
Z tym że dwie ostatnie w zestawieniu, czyli spółki PKP WKD i PKP SKM, miały 
charakter lokalny, działając na wydzielonych liniach oraz realizując przewozy 
aglomeracyjne związane z obsługą aglomeracji trójmiejskiej11 i warszawskiej. 
Natomiast podstawowym podmiotem realizującym kolejowe przewozy pasażerskie 
w regionach (regionalne) była spółka PKP PR. W początkowym okresie wszystkie 
wymienione wyżej spółki pozostawały, poprzez Grupę PKP S.A., własnością 
Skarbu Państwa.

W latach 2001–2005 proces regionalizacji przebiegał z trudnością. 
Podstawowymi powodami były brak wystarczających środków na finansowanie 
przewozów regionalnych12 oraz kłopoty w funkcjonowaniu spółki PKP PR.

6 Była to jednostka organizacyjna (pion) powołana w dn. 1.07.1998 r. odpowiedzialna za realizację 
przewozów pasażerskich w P.P. PKP.

7 Z dniem 2.01.2008 r. na skutek przekształceń zmieniono formę prawną na spółkę akcyjną. Obecna 
pełna nazwa firmy brzmi: PKP Intercity S.A. Działania te podjęto z myślą o przyszłej prywatyzacji 
tej spółki poprzez giełdę.

8 Pociągi typu Ex, EIC, EC, EN i pozostałe międzynarodowe.
9 Relacje kursujących pociągów przekraczają granice co najmniej dwóch województw.
10 Wprowadzając ofertę pociągów TLK (Tanie Linie Kolejowe – obecna nazwa: Twoje 

Linie Kolejowe) oraz przejmując w grudniu 2008 roku pociągi pospieszne od spółki Przewozy  
Regionalne.

11 W początkowym okresie spółka wykonywała przewozy na wydzielonej linii między Gdańskiem 
a Gdynią. Obecnie jest przewoźnikiem operującym również na sieci PKP PLK i realizującym, 
obok spółki Przewozy Regionalne, przewozy pasażerskie na terenie województwa pomorskiego 
(czyli również przewozy regionalne).

12 Warunki, w jakich od początku działała spółka PKP PR (dotyczyło to zresztą i spółki PKP IC),  
można określić jako niestabilne i tymczasowe. Spółka od początku istnienia borykała się z narasta-
jącymi zobowiązaniami, a przyczyn takiego stanu rzeczy szukać należy przede wszystkim w braku 
szybkich działań na rzecz przyjęcia stabilnego i kompleksowego systemu finansowania kolejowych 
regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Niestabilność funkcjonowania spółki wynikała 
również z braku niezbędnego majątku produkcyjnego. Dopiero przyjęcie przez rząd dokumentu 
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Jednakże ogólne działania na rzecz regionalizacji tych przewozów cały czas 
kontynuowano. Były one zresztą zgodne z wytycznymi polityki transportowej 
Polski i UE. W Białej Księdze Transportu z 2001 r.13 w odniesieniu do transportu 
kolejowego podkreślono, że polityka regionalizacji, czyli przekazania organizacji 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich władzom regionów14, przyczy-
niła się do wzrostu przewozów pasażerskich w tym segmencie rynku. Podobne 
działania przewidują również polskie dokumenty strategiczne, w tym aktualna 
polityka transportowa państwa15.

W dokumentach rządowych wyznaczających szczegółowe działania w odnie-
sieniu do transportu kolejowego po 2001 r. w Polsce wobec przewoźników regional-
nych przewidywano przede wszystkim kontynuację działań restrukturyzacyjnych 
w tych spółkach, ale również podjęcie działań na rzecz przekształceń własnościo-
wych. Przy czym zdawano sobie sprawę, że ewentualna prywatyzacja nie będzie 
operacją łatwą do przeprowadzenia16 i koncentrowano swoje wysiłki na rzecz 
doprowadzenia do przejęcia akcji tych spółek przez samorządy (usamorządowienie 
spółek)17.

Najwięcej miejsca w rządowych programach restrukturyzacyjnych poświę-
cano przede wszystkim spółce PKP PR, która operowała na terenie całego kraju 
i miała dominujący udział w kolejowych pasażerskich przewozach regionalnych.

„Strategia dla transportu kolejowego do 2013 roku”, w którym zapisano konieczność rozdziału 
i przekazania odpowiedniej części majątku w postaci pojazdów trakcyjnych i zaplecza technicznego 
do spółek pasażerskich, uruchomiło ten proces, zakończony ostatecznie w 2008 r.

13 White Paper – European Transport Policy for 2010: Time to Decide, European Communities, 
COM(2001) 370, Brussel, 12.09.2001 r., s. 33.

14 Przy czym oczywiście wybór konkretnych szczebli administracji rządowej czy samorządowej 
do realizacji tych zadań pozostawiono do decyzji poszczególnych państw członkowskich.

15 Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 
czerwiec 2005.

16 Gdyż podstawowym warunkiem przejęcia przez inwestora prywatnego takiej spółki jest przede 
wszystkim stabilność jej finansowania (dopłaty ze środków publicznych) i określony czas umowy 
na wykonywanie przewozów, aby zainwestowany kapitał przyniósł zadowalający zysk.

17 W odniesieniu do spółki PKP WKD udało się ten proces przeprowadzić. Prowadzony był on 
przez PKP S.A. od 2003 r. i zakończył się podpisaniem w dniu 30.09.2005 r. umowy prywatyzacyjnej 
z nowym właścicielem akcji spółki, którym jest Konsorcjum Samorządowe, w skład którego wchodzi 
Samorząd Województwa Mazowieckiego i sześć gmin leżących na trasie działalności przewozowej 
spółki. W przypadku spółki PKP SKM można mówić rozpoczęciu i kontynuacji procesu usamo-
rządowienia. Największym udziałowcem spółki PKP SKM pozostaje nadal PKP S.A. (posiadając 
niespełna 44% udziałów choć samorząd województwa pomorskiego oraz gminy leżące na trasach 
relacji kursujących pociągów spółki zainteresowane są jej przejęciem. Można więc przypuszczać, że 
proces ten będzie kontynuowany aż do całkowitego przejęcia akcji PKP S.A. i tym samym wyjścia 
poza Grupę PKP.
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W opublikowanym programie rządowym „Strategia restrukturyzacji i prywa-
tyzacji Grupy PKP S.A.”18, w odniesieniu do PKP PR, postulowano obok reorga-
nizacji i poprawy stanu taboru rozpoczęcie procesu tworzenia spółek z udziałem 
samorządów wojewódzkich.

Zgodnie z programem (niejako w ramach pilotażu) powołano pierwszą 
spółkę kolejowo-samorządową w województwie mazowieckim pod nazwą Koleje 
Mazowieckie Sp. z o.o. (KM)19, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 
2005 r. Z perspektywy czasu powołanie tej spółki można uznać za dobrą decyzję. 
Przede wszystkim samorząd poczuł większą odpowiedzialność jako współwła-
ściciel, za funkcjonowanie i rozwój spółki. Spółka przejęła całość przewozów 
regionalnych na terenie województwa mazowieckiego20.

Kolejny program rządowy dla kolei pod nazwą „Strategia dla transportu kole-
jowego do roku 2013”21 w odniesieniu do spółki PKP PR przewidywał kontynuację 
procesu usamorządowienia. Spółka miała być poddana procesowi oddłużania 
a następnie przekazania jej udziałów samorządom wojewódzkim22. Miała również 
nadal wykonywać przewozy międzywojewódzkie pociągami pospiesznymi. Do 
realizacji tych zamierzeń jednak nie doszło.

Nowy rząd wyłoniony po wyborach parlamentarnych w październiku 2007 r. 
wprowadził modyfikacje do tego programu23 dotyczące restrukturyzacji przewo-
zów regionalnych i międzywojewódzkich oraz zasad oddłużenia spółki PKP PR 
i obsługi zadłużenia przez PKP S.A. W odniesieniu do spółki PKP PR stwierdzono, 
że warunkiem stworzenia właściwych podstaw działania kolejowych przewozów 
regionalnych musi być przeprowadzenie procesu oddłużenia tej spółki, a proces 
ten rozłożony będzie na lata 2008–2011. Usamorządowienie przewozów miało 

18 Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A., Rada Ministrów, Warszawa, luty 2005.
19 Powołana w dn. 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP PR. 

Samorząd objął 51% udziałów, a PKP PR – 49% udziałów.
20 Początkowo prowadziła ona działalność na bazie majątku dzierżawionego od PKP PR. W 2006 r. 

samorząd województwa mazowieckiego zwiększył swój udział w kapitale zakładowym spółki KM do 
95%, natomiast w grudniu 2007 r. po uzyskaniu zgody ministra skarbu oraz prezesa UOKiK podpisano 
umowę, na mocy której województwo mazowieckie odkupiło od PKP PR pozostałe udziały w spółce 
KM. Spółka jest więc obecnie w całości własnością tego samorządu. Z kolei na podstawie umowy 
z sierpnia 2008 r. spółka odkupiła od PKP PR dzierżawione dotąd EZT, przejmując je na własność. 
Zob. Pasażer staje się (powoli) coraz ważniejszy – raport, „Rynek Kolejowy” 2008, nr 11, s. 14.

21 Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 
kwiecień 2007.

22 Według założeń proces ten miał polegać na przekazaniu nieodpłatnie udziałów spółki PKP PR 
samorządom wojewódzkim w równych częściach (tj. po 1/16 wartości udziałów).

23 Uchwała Rady Ministrów nr 61/2008 z dnia 19.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia Strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku.
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polegać w pierwszej kolejności na przekazaniu całości przewozów międzywo-
jewódzkich do spółki PKP IC wraz z niezbędnym majątkiem i pracownikami24, 
a następnie na przekazaniu nieodpłatnie udziałów spółki PKP PR samorządom 
wojewódzkim w różnych częściach według przyjętych kryteriów. Spółka PKP 
PR swoją działalność miała skupić wyłącznie na realizacji przewozów wewnątrz 
regionów pociągami osobowymi (regionalnymi).

Program ten został przyjęty i wdrożony do realizacji. W dniu 2.12.2008 r. 
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie finansowania regionalnych kolejo-
wych przewozów pasażerskich25. Zgodnie z przyjętym również rozporządzeniem, 
w świetle ustalonych w nim kryteriów, samorządy otrzymały określoną liczbę 
udziałów w kapitale zakładowym spółki PKP PR26. Formalne przejęcie spółki 
przez samorządy nastąpiło z dniem 1.01.2009 r. Spółka PKP PR stała się więc 
w ten sposób de facto (własnościowo i organizacyjnie) przewoźnikiem samorzą-
dowym funkcjonującym poza Grupą PKP S.A. Podkreślając swoją odrębność, 
z dniem 8.12.2009 r. spółka zmieniła również nazwę na Przewozy Regionalne sp. 
z o.o. (PR). Zmianie nazwy towarzyszyło również wprowadzenie nowych barw 
korporacyjnych i nowego adresu strony internetowej.

Analizując kwestię usamorządowienia przewozów, warto zwrócić uwagę na 
pewien trend, który pojawił się w ostatnich latach. Polega on na działaniach części 
samorządów, powołujących własne kolejowe pasażerskie spółki przewozowe. Do 
tego rodzaju podmiotów aktualnie funkcjonujących w Polsce można zaliczyć:

 – Koleje Dolnośląskie,
 – Koleje Wielkopolskie,
 – Koleje Śląskie.

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. została powołana w grudniu 2007 r.27, a dzia-
łalność przewozową rozpoczęła wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 

24 W spółce PKP PR wydzielono organizacyjnie tzw. Oddziały Przewozów Międzywojewódzkich 
(OPM), do których przekazano majątek i pracowników związanych z przewozami międzywoje-
wódzkimi. Z dniem 14 grudnia 2008 r. spółka PKP IC przejęła OPM i tym samym w pełni realizację 
przewozów pociągami międzywojewódzkimi (obecnie kursującymi pod szyldem TLK).

25 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2.12.2008 r. w sprawie finansowania regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich.

26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów 
samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (DzU z 2008, nr 218, poz. 1393).

27 Uchwała nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie 
utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oraz wniesienia przez województwo dolnośląskie 
wkładu pieniężnego.
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pociągów w dniu 14 grudnia 2008 r. Obsługuje wybrane połączenia regionalne28 
w tym województwie.

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. powołana została we wrześniu 2009 r.29, 
a pierwszy pociąg tej spółki wyruszył na trasę w dniu 1 czerwca 2011 r. W obecnym 
rozkładzie (2011/2012) spółka obsługuje następujące połączenia: Poznań Gł. – 
Gołańcz, Poznań Gł. – Wolsztyn, Leszno – Ostrów Wlkp., Leszno – Zbąszynek, 
Leszno – Gostyń oraz Wągrowiec – Rogoźno Wlkp. Według planów do 2015 r. 
spółka ma obsługiwać 50% kolejowego ruchu regionalnego w województwie.

Koleje Śląskie sp. z o.o. powołane zostały w dniu 8 kwietnia 2010 r.30,  a w dniu 
1 października 2011 r. uruchomiono pierwsze połączenia kolejowe. W rozkładzie 
2011/2012 pociągi spółki kursują na trasach: Katowice – Gliwice, Katowice – 
Tychy – Wisła oraz Katowice – Sosnowiec – Zawiercie – Częstochowa.

Warto zauważyć, że trend tworzenia własnych spółek samorządowych 
może być nadal podtrzymany, gdyż powołanie swoich spółek rozważają m.in. 
samorządy województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego czy 
zachodniopomorskiego.

Jedynym jak dotąd podmiotem prywatnym obsługującym kolejowe przewozy 
regionalne w Polsce jest Arriva RP sp. z o.o.31. Powołana została w dniu 19 grudnia 
2006 r. jako spółka joint-venture będąca wspólnym przedsięwzięciem dwóch mię-
dzynarodowych koncernów działających w branży kolejowej: Arriva plc32 i PCC 
Rail S.A.33 posiadających w powołanej spółce po 50% udziałów. W czerwcu 2007 r. 
spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych pasażerskich przewozów 
kolejowych na wszystkich liniach niezelektryfikowanych tego województwa.

Omawiając kwestię realizacji przewozów regionalnych, warto również zauwa-
żyć, że część tych przewozów realizowana jest także pociągami spółki PKP IC 

28 W obecnym rozkładzie (2011/2012) są to linie: Wrocław – Środa Śląska – Legnica, Wro-
cław – Wołów, Wrocław – Trzebnica, Wrocław – Jelcz-Laskowice, Legnica – Jaworzyna Śląska – 
Kłodzko – Wałbrzych, Legnica – Żagań – Żary, Legnica – Węgliniec – Zgorzelec, Węgliniec – Żary, 
Zgorzelec – Jelenia Góra – Szklarska Poręba, Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

29 Uchwała nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku 
w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

30 Uchwała nr III/47/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie 
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

31 Początkowo Arriva PCC sp. z o.o.
32 W sierpniu grupa Arriva plc przejęta została przez koncern Deutsche Bahn AG.
33 We wrześniu 2009 r. spółka PCC Rail przejęta została przez DB Schenker AG i zmieniła nazwę 

na DB Schenker Rail Polska S.A.
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(przede wszystkim pociągami TLK). Co prawda same pociągi realizują przewozy 
międzyregionalne (międzywojewódzkie), jednakże część podróżnych przemieszcza 
się w relacjach mieszczących się w granicach danego województwa, co czyni takie 
przewozy regionalnymi. W tym aspekcie więc spółka PKP IC również uczestniczy 
w realizacji kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych.

Niewątpliwie obecna struktura podmiotowa i własnościowa podmiotów na 
rynku regionalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Polsce 
różni się od sytuacji z roku 2001, gdzie dominującym podmiotem była państwowa 
spółka PKP PR. To oznacza, że proces regionalizacji niewątpliwie postępuje34. 
Niemniej nie można również stwierdzić, że proces ten jest zakończony, a raczej 
że nadal ma charakter dynamiczny.

Istotną kwestią w tym względzie jest obserwowana tendencja do tworzenia 
spółek samorządowych. Warto rozważyć, czy rzeczywiście powołanie osobnych 
podmiotów dla każdego z województw jest dobrym rozwiązaniem? Zdaniem autora 
artykułu podział na 15 podmiotów odpowiadających liczbie województw, których 
obszar działania pokrywałby się z obszarem województwa, jest zbyt daleko idący 
i niewskazany. Nie wszystkie województwa byłyby w stanie udźwignąć ciężar 
utrzymania takiej spółki. Przykład spółki Koleje Mazowieckie pokazuje, że – co 
prawda – odniosła ona sukces (wzrost liczby połączeń i wielkości przewozów), 
ale działa na specyficznym obszarze (obsługa aglomeracji warszawskiej), nie bez 
znaczenia jest też fakt, że od czasu jej powołania środki przekazywane na jej dzia-
łalność przez samorząd województwa mazowieckiego znacząco wzrosły. Trudno 
wyobrazić sobie analogiczną sytuację np. w przypadku województw podkarpac-
kiego, podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego. Nie chodzi zresztą tylko o samo 
powołanie i utrzymanie takiego podmiotu, ale przede wszystkim o możliwości 
dalszego rozwoju. W licznych dyskusjach o kształcie kolejowych przewozów 
regionalnych pojawiały się różne koncepcje na temat podziału spółki PR i funk-
cjonowania podmiotów w przewozach regionalnych35. Trudno jednak obecnie 

34 Rozważania szczegółowe na ten temat zawarte są m.in. w publikacjach: T. Dyr, Szanse i zagroże-
nia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, 
nr 12, oraz idem, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wyd. Politechniki 
Radomskiej, Radom 2009, s. 9–16.

35 Np. opracowana przez zespół pod kierownictwem W. Fabirkiewicza koncepcja optymalizacji 
struktury organizacyjnej przewozów regionalnych w Polsce zakładała utworzenie na bazie 16 
zakładów regionalnych łącznie 4 spółek kolejowo-samorządowych. Zob. Koncepcja optymalizacji 
struktury organizacyjnej przewozów regionalnych w Polsce, „Transport i Komunikacja” 2005, nr 2, 
s. 24–25. Z kolei we wcześniejszej wersji strategii dla transportu kolejowego (prezentowanej pod 
nazwą „Strategia dla transportu kolejowego do 2009 roku”) zakładano między innymi przekształcenie 
spółki PKP PR w pięć tzw. kolejowych kompanii samorządowych.
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precyzyjnie określić ostateczną liczbę podmiotów powołanych czy wyłonionych 
z PR po dalszych przekształceniach. Być może powołane podmioty powinny 
być oparte na obszarach ciążenia potoków podróżnych i obejmować obszarem 
swojego działania części różnych województw. Ważne jest przede wszystkim to, 
aby pamiętać, że celem powołania i funkcjonowania takiego podmiotu musi być 
rzeczywista poprawa organizacji i wzrost przewozów transportem kolejowym 
w regionie, a nie tylko tworzenie intratnych miejsc pracy z politycznego nadania 
w radach nadzorczych, zarządzie czy administracji spółki.

2. Regulacje prawne funkcjonowania kolejowych przewozów 
regionalnych

W polskim prawodawstwie do 2011 r. zagadnienia związane z transportem 
publicznym regulowane były niejednolicie w rozbiciu na różne akty prawne. 
Ponadto wieloletnie problemy w zakresie finansowania tych przewozów na odpo-
wiednim poziomie doprowadziły do pogorszenia się jakości usług i stanu taboru 
przewozowego zarówno w odniesieniu do przewoźnika kolejowego PKP, jak 
i PKS-ów. Gwałtowne wejście na rynek przewozów pasażerskich oferty firm pry-
watnych (tzw. busów) nie rozwiązało jednak problemów funkcjonowania transportu 
regionalnego, gdyż przewoźnicy ci (ze zrozumiałych względów) koncentrują swoją 
działalność na obsłudze relacji najbardziej rentownych, osłabiając tym samym 
funkcjonujące na danym obszarze przedsiębiorstwa PKS obsługujące również 
znaczącą liczbę relacji nierentownych (ale istotnych ze względów społecznych). 
Pomimo licznych apeli środowiska przewoźników pasażerskich przez lata nie 
podejmowano konkretnych działań legislacyjnych na rzecz rozwiązania tej nie-
korzystnej sytuacji. Dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej i konieczność 
dostosowania rozwiązań legislacyjnych wymusiły na władzach (podobnie jak 
i w wielu innych dziedzinach) podjęcie działań związanych z przyjęciem rozwiązań 
w zakresie funkcjonowania pasażerskiego transportu publicznego w Polsce.

Istotnym czynnikiem przyśpieszającym działania legislacyjne w Polsce 
było przyjęcie w październiku 2007 r. przez Parlament Europejski rozporządze-
nia 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogo-
wego transportu pasażerskiego36. Rozporządzenie to reguluje w ujęciu ogólnym 

36 Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DzU WE L 315 
z 3.12.2007).
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m.in. kwestie zawierania umów o świadczenie usług publicznych w przewozach 
pasażerskich, procedury udzielania zamówień oraz kwestie rekompensat dla 
podmiotów za świadczenie tych usług. Istotnym zapisem z punktu widzenia 
przewoźników jest wprowadzenie maksymalnych okresów, na jakie mogą być 
zawierane umowy o świadczenie usług publicznych. Dla transportu drogowego 
okres ten to 10 lat, a dla kolejowego – 15 lat (art. 4, ust. 3). W warunkach polskich 
ma to istotne znaczenie, gdyż często zbyt krótkie okresy, na jakie zawierane 
były dotychczas umowy, skutecznie zniechęcały przewoźników do inwestycji 
taborowych  zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów prywatnych. Istotną regu-
lacją jest również dopuszczenie możliwości wykonywania przewozów w ramach 
pasażerskiego transportu publicznego przez tzw. podmiot wewnętrzny, czyli 
jednostkę zależną od zlecającego świadczenie usług, co m.in. jest zgodne z kon-
cepcją usamorządowienia przewozów kolejowych w Polsce. Wraz z wejściem 
w życie rozporządzenia 1370/2007 jego zapisy zaczęły obowiązywać również 
w naszym kraju.

Uwzględniając przepisy powyższego rozporządzenia, opracowano w ówcze-
snym Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym, który po konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych ostatecznie 
został uchwalony w grudniu 2010 r., a sama ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 
1 marca 2011 roku37. Podstawowym celem tej ustawy miała być kompleksowa 
regulacja zagadnień organizacji, finansowania i zarządzania publicznym transpor-
tem pasażerskim wykonywanym różnymi gałęziami i środkami transportu.

Z punktu widzenia kolejowych przewozów regionalnych warto zwrócić 
uwagę na niekorzystne zmiany w stosunku do wcześniejszych rozwiązań. Przed 
wejściem w życie wspomnianej ustawy całość zagadnień związanych z orga-
nizacją przewozów regionalnych transportem kolejowym regulowała ustawa 
o transporcie kolejowym38. W świetle jej zapisów za organizację i finansowanie 
wszystkich kolejowych przewozów regionalnych (w obrębie województwa) 
odpowiedzialny był samorząd województwa. Według zapisów nowej ustawy 
jego kompetencje ograniczone są wyłącznie do organizowania przewozów woje-
wódzkich, czyli takich, których relacje nie przekraczają granic województwa 
i mieszczą się w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów. 
Efektem takiej regulacji jest rezygnacja samorządów z organizowania przewozów 

37 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011, nr 5, poz. 
13, z późn. zm.).

38 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU z 2003, nr 86, poz. 789, z późn. 
zm.).
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na liniach mieszczących się w granicach powiatów, co miało miejsce np. w przy-
padku linii Sławno – Darłowo (woj. zachodniopomorskie) czy Aleksandrów 
Kujawski – Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie). Wydaje się, że ustawo-
dawca nie przewidział takich efektów przyjętych regulacji, gdyż we wspomnia-
nej ustawie pisze się jednocześnie o promowaniu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego. Warto więc rozważyć możliwość powrotu 
do poprzednich rozwiązań i zmiany zapisów ustawy o publicznym transporcie 
na rzecz objęcia kolejowego transportu regionalnego podobnymi rozwiązaniami 
do tych, jakie przewiduje ustawa w odniesieniu do transportu morskiego (orga-
nizatorem wszystkich przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego 
w tej gałęzi jest województwo).

Warto również zwrócić uwagę na niewątpliwie słuszne zapisy w ustawie 
dotyczące promowania zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych oraz zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych. Jednakże brak podania konkretnych źródeł 
finansowania wdrażania tego typu rozwiązań czyni te zapisy w dużej mierze mało 
realnymi.

3. Problemy finansowania kolejowych przewozów regionalnych

Zapewnienie dostępności usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego (JST). Właściwe 
kompetencje JST w sferze zadań własnych dotyczących usług transportu publicz-
nego określają odpowiednio: Ustawa o samorządzie gminnym39 odnosząca się do 
lokalnego transportu zbiorowego, Ustawa o samorządzie powiatowym40 wskazująca 
na kompetencje powiatów w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych 
oraz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa41 (DzU nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.) przypisująca województwu zadania dotyczące transportu 
zbiorowego i dróg publicznych. Określone w sposób ogólny zadania własne JST 
dotyczące publicznego transportu zbiorowego podlegają doprecyzowaniu na pozio-
mie przepisów szczególnych, w tym Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
Ustawodawca dokonał identyfikacji źródeł finansowania usług transportowych, 

39 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.).

40 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001, nr 91, poz. 578, 
z późn. zm.).

41 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 1998, nr 91, poz. 576, 
z późn. zm.).
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wymieniając w art. 51 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym takie rodzaje 
źródeł finansowania, jak42: 

 – środki własne jednostki samorządu terytorialnego (JST) będącej organi-
zatorem publicznego transportu zbiorowego,

 – środki z budżetu państwa,
 – wpływy ze sprzedaży biletów,
 – wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów zgodnie z Ustawą 
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Z wymienionych powyższej źródłeł finansowania największe znaczenie 
mają niewątpliwie środki własne JST, gdyż środki z budżetu państwa dotyczą 
przede wszystkim wyrównywania utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg 
ustawowych. Wraz z uchwaleniem Ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego43 w 2003 r. środki własne JST na realizację przewozów regio-
nalnych pochodzą ze zwiększonego udziału podatków PIT i CIT we wpływach 
samorządów. Szczególnie kwestia powiązania środków na realizację przewozów 
regionalnych udziałami w tych podatkach wymaga rozważenia, gdyż taki system 
ma swoje wady. Najbardziej istotną wadą tego rozwiązania mającą wpływ na 
jego wydajność jest koniunkturalny charakter tej formy zasileń. Dochody podat-
kowe rosną w okresie wzrostu gospodarczego i maleją w okresie dekoniunktury, 
gdy tymczasem potrzeby finansowe i zakres zadań JST pozostaje niezmieniony. 
W okresie dekoniunktury skutkuje to znaczącym niezrównoważeniem budżetu JST 
i kreuje dodatkowe zadłużenie. Ponadto warto zwrócić również uwagę na fakt, że 
takie rozwiązanie preferują przede wszystkim bogate samorządy (obszary gęsto 
zaludnione, uprzemysłowione), tym samym petryfikuje ono, a nawet pogłębia 
różnice w funkcjonowaniu transportu regionalnego w poszczególnych regionach. 
Jest to sprzeczne z tak bardzo przecież promowaną w UE zasadą przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu.

Jedną z propozycji zmian w tym zakresie może być np. zastąpienie udziałów 
w podatkach PIT i CIT dodatkami do tych podatków czy wprowadzenie dodat-
kowego źródła w postaci udziału w podatku od wartości dodanej (udziały w VAT 
funkcjonują m.in. w Hiszpanii).

42 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 51; ust. 1 i 2 (DzU 
z 2011, nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

43 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU  
z 2003, nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).
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Wnioski

W świetle przeprowadzonych w artykule rozważań można stwierdzić, że 
aktualne rozwiązania w zakresie organizacji, regulacji prawnych oraz finansowa-
nia nie do końca sprzyjają efektywnemu funkcjonowaniu transportu kolejowego 
w obsłudze pasażerskich przewozów regionalnych. Konieczne wydaje się wobec 
tego:

 – przyjęcie przez samorządy jako właścicieli spółki Przewozy Regionalne 
konkretnej strategii dalszych przekształceń tej spółki (przy wsparciu rządu) 
w kierunku ukształtowania takiej struktury podmiotowej i własnościowej 
kolejowych operatorów przewozów pasażerskich, aby zapewnić rzeczy-
wisty wzrost udziału tej gałęzi transportu w przewozach regionalnych,

 – podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany zapisów Ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym w kierunku przejęcia organizacji całości 
kolejowych przewozów regionalnych przez samorządy województw,

 – zmiana zasad finansowania transportu publicznego w kierunku zapewnienia 
stabilności środków finansowych oraz zwiększenia środków dla biedniej-
szych samorządów na realizację tych zadań, co będzie zgodne z zasadą 
solidaryzmu społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

 – zapewnienie konkretnych źródeł finansowania dla samorządów w zakresie 
rozwijania zintegrowanych przewozów kolejowo-drogowych (zintegro-
wane systemy taryfowo-biletowe, zintegrowane węzły przesiadkowe).
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DETERMINANTS OF FUNCTIONING OF RAILWAY TRANSPORT 
IN REGIONAL PASSENGER SERVICE IN POLAND

Summary

The rapid development of transport and individual motorization after 1990 in Po-
land has caused a decline in passenger public transport, which is especially seen in the 
regional transport. This concerned both road transport, but also for local passenger rail-
way lines.

The effect of decrease in the local rail freight traffic in Poland was the deformations 
of the transport system of the country, especially in transport services for the regions. 
Only in recent years (especially after the entrance our country into the European Union) 
began to take action to increase the importance of local lines in transport services for the 
regions, although the scale of these activities is not yet significant. Stand in the way by 
various barriers mainly of legal, organizational and financial aspects.

The article is an attempt to identify factors affecting the operation of regional rail-
way transport. Shows possible to take action that may contribute to the increase in the 
share of railway transport in Poland with the regional benefit of both society and the na-
tional transport system. It is not without significance that such action would also help in 
implementing the guidelines promoted by the EU sustainable transport policy.

Translated by Agnieszka Wysocka
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Wstęp

Innowacyjne rozwiązania, które aktywizują rozwój rynku regionalnych 
przewozów pasażerskich w Polsce, związane są między innymi ze sposobem 
finansowania przewozów pasażerskich, zwiększeniem dostępności transportu, 
podnoszeniem jakości przewozów oraz zarządzaniem przewozami.

Mają one istotny wpływ na kierunki i zgodność trwających na tym rynku 
przemian integracyjnych uwzględniających wymagania Unii Europejskiej, w tym 
w szczególności uwarunkowania zalecane w przyjętym przez Unię Europejską 
dokumencie programowym Biała Księga o transporcie w roku 2050 z podtytułem 
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu.

Celem artykułu jest omówienie w sposób syntetyczny innowacyjnych rozwią-
zań odnoszących się do sfery finansowania przewozów, zwiększenia dostępności 
transportu, jakości usług przewozowych i zarządzania przewozami zbiorowymi, 
które mają wpływ na aktywizowanie rozwoju rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich w Polsce.

1 dr Bożena Grad – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektro-
techniki Zakład Logistyki i Marketingu, b.grad@pr.radom.pl.
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1. Finansowanie przewozów

Ważnym czynnikiem aktywizowania rozwoju rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich w Polsce w zgodzie z wymaganiami Unii Europejskiej są zagadnienia 
dotyczące finansowania przewozów oraz rozwoju rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich. Zagadnienia te dotyczą między innymi racjonalizacji wydatków 
publicznych2 oraz nowych innowacyjnych rozwiązań pozabudżetowego finansowa-
nia rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, tj.: środków inwestorów 
prywatnych, funduszy unijnych itp., ponadto lepszego wykorzystania instrumentów 
polityki rozwoju w absorpcji środków finansowych Unii Europejskiej.

Dywersyfikacja źródeł finansowania przewozów regionalnych jest szczegól-
nie ważna, bowiem rynek ten potrzebuje wdrożenia licznych i kosztochłonnych 
rozwiązań systemowych. Kwestie te dotyczą zarówno sfery regulacyjnej rynku, 
a więc organizacji i zarządzania regionalnymi przewozami pasażerskimi, jak 
również sfery realnej rynku, czyli zmian w funkcjonowaniu przewoźników, w tym 
podmiotów publicznych.

Finansowanie to związane jest z trzema następującymi sferami:
 – działalnością podstawową podmiotów rynku, czyli finansowaniem 
przewozów,

 – innowacyjnością i rozwojem rynku,
 – infrastrukturą transportową.

Jest ono dokonywane zarówno ze środków finansowych, które pochodzą 
z akumulacji finansowej podmiotów sfery realnej rynku regionalnych przewo-
zów pasażerskich, jak również ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 
Spośród zewnętrznych źródeł finansowania rynku regionalnych przewozów pasa-
żerskich możemy wymienić m.in.3:

2 Por. B. Grad, E. Ferensztajn-Galardos, Zarządzanie środkami publicznymi w świetle nowej 
ustawy o finansach publicznych – implikacje dla sektora transportu, „Logistyka” 2010, nr 2, s. 139.

3 Szerzej na temat metod finansowania pasażerskiego transportu regionalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem środków prywatnych w formule PPP m.in. w: B. Grad, E. Ferensztajn-Galardos, 
Reorientation in the Menagement of Public Funds on Transport Tasks in the Light of the New Law 
of Public Finance, w: Proceedings, red. W. Karpiniuk, K. Wiśniewski, Politechnika Poznańska, 
Poznań 2010, s. 528–532; B. Grad, Public Private Partnership as the Method of Regional Public 
Transport Management – The conference theme: Urban Transport. Finally, From Horse – Drawn 
Railway to High – Speer Transportation System, Czech Technical University in Prague PRAHA, 
Czech Republic 2007, s. 53–59; A. Matuszewska, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – pojęcie 
i istota, „Komunikacja Publiczna” 2010, nr 2(39), s. 36–40; Green Paper on PPP and Community low 
on public contracts and concessions, CEC, 2004; Partnerstwo publiczno-prywatne, red. A. Gajewska-
-Jedwabny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
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 – środki budżetu państwa,
 – środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 – środki prywatnych inwestorów pozyskane w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), środki inwestorów pozyskanych z prywa-
tyzacji podmiotów transportowych,

 – środki unijne,
 – inne (np. internacjonalizacja przedsiębiorstw transportowych).

Wśród wymienionych źródeł finansowania należy dostrzec te, które pojawiły 
się po akcesji Polski z Unią Europejską (fundusze unijne), oraz środki uzyskane 
w wyniku wdrożenia procedur strukturalno-własnościowych w publicznych pod-
miotach transportowych (prywatyzacja i internacjonalizacja działalności polskich 
przewoźników).

Procesy prywatyzacji i internacjonalizacja są często postrzegane przez uczest-
ników realnej sfery rynku regionalnych przewozów pasażerskich jako zagroże-
nia dla ich dalszego funkcjonowania4. W ogólnodostępnej literaturze zjawisko 
internacjonalizacji przedsiębiorstw w transformującej się gospodarce jest słabo 
rozpoznawalne. Brak jest rozwiązań modelowych, jak również charakterystyki 
zakresu i intensywności ich umiędzynarodowienia. Należy jednak podkreślić, że 
podjęcie wyzwań konkurencyjnych stawianych przez globalizację publicznym 
przedsiębiorstwom regionalnego transportu pasażerskiego wymaga, co podkreślają 
nieomal wszyscy badacze tych zjawisk, stopniowego, ewolucyjnego umiędzyna-
rodowienia ich działalności.

W procesie tym podmioty transportowe zdobywają wiedzę o nowych rynkach, 
wchodzą na te rynki, stwarzając sobie nowe szanse rozwoju i w konsekwencji 
zmniejszając ryzyko swej działalności5.

Teorie internacjonalizacji, w których podstawowym poziomem jest przedsię-
biorstwo, można podzielić na dwa nurty: monopolu, wychodzącego z założenia, 
że głównym motywem międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa jest dążenie 
do wykorzystania pozycji monopolistycznej i wydajności – stanowiącego, że 

4 Szerzej: B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjona-
lizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 47–66; 
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach 
globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 66–67; M. Gorynia, Podstawy strategii przedsiębiorstwa w biz-
nesie międzynarodowym, w: K. Fąfara (i in.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 35.

5 Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, 
Warszawa 1994, s. 384–385.
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główną przesłanką internacjonalizacji jest dążność do podniesienia efektywności 
działania6.

Pewną możliwość internacjonalizacji przedsiębiorstw można również wska-
zać we wprowadzonej przez M. Portera koncepcji łańcucha wartości7.

Dla małych przedsiębiorstw transportowych internacjonalizacja może często 
oznaczać przetrwanie, a nie wzrost zysków. Stąd często motywy ich ekspansji 
zagranicznej mają charakter pasywny, gdyż w tym przypadku ich celem jest „(…) 
nie tyle poszukiwanie szans, ile reakcja na zagrożenia wynikające z konkuren-
cji. Zasadniczym celem umiędzynarodowienia jest przezwyciężenie specyficz-
nych ograniczeń możliwości rozwoju, z którymi spotykają się polskie firmy”8. 
Internacjonalizacja przedsiębiorstw wynika z konieczności dostosowania się do 
warunków zmieniającego się otoczenia9.

Istotną barierą w samodzielnej ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw może 
być brak wystarczających zasobów (ludzkich, kapitałowych, organizacyjnych, 
rzeczowych). Zjawisko to odnosi się również do przedsiębiorstw regionalnego 
transportu publicznego, które są częścią rynku przewozów regionalnych w Polsce. 
Stąd w procesie ich internacjonalizacji, obok przewagi własnościowej i lokaliza-
cyjnej, istotnego znaczenia nabiera przewaga kooperacji, co powinno sprzyjać 
rozwiązaniom systemowym opartym na konsolidowaniu działań w sferze realnej 
rynku regionalnych przewozów pasażerskich.

Przedsiębiorstwa regionalnego transportu pasażerskiego w procesie przemian 
transformacyjnych trwających w Polsce po 1989 r. poddane zostały konkurencji 
międzynarodowej. Szczególnie trudną sytuację mają publiczne podmioty trans-
portowe, które funkcjonują w formie własności publicznej, tj.: jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa lub spółek samorządowych. Podmioty te nie wykorzystują 

6 O.E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Con-
tracting, The Free Press, New York 1987, w: B. Plawago, Zachowania małych i średnich przedsię-
biorstw..., s. 66–67.

7 M.E. Porter, Grona a konkurencja. Nowe programy działania dla firm, państw i instytucji, w: idem,  
Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 245–358; idem, Konkurencyjna przewaga 
narodów, w: idem, Porter o konkurencji..., s. 191 i n. w rozdziale II: „Przewaga lokalizacji”.

8 A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Wyd. PWE, 
Warszawa 1999 s. 23–24.

9 Szerzej: M. Ekert, Przedsiębiorstwo w obliczu globalizacji gospodarki, w: Nowoczesne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, t. II, red. J. Stankiewicz, WNTiE, Zielona Góra 2001, s. 7–13; I. Kołda-
kiewicz, Globalizacja w czterech odsłonach, „Master Of Business Administration” 2003, nr 5(64), 
s. 46–51; J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2002, 
s. 30–31; W.J. Otta, Strategie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo 
na rynku międzynarodowym: analiza strategiczna, red. T. Gołębiewski, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1994, s. 55.
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swoich przewag, konkurując pomiędzy sobą na tym samym rynku, zaś w procesie 
internacjonalizacji upatrują bardziej zagrożeń niż szans.

Zmianom tym towarzyszy dynamiczny rozwój sektora prywatnych przewo-
zów pasażerskich oraz zainteresowanie zagranicznych przewoźników polskim 
rynkiem przewozów pasażerskich. Powoduje to sytuację, w której publiczne pod-
mioty regionalnego transportu pasażerskiego, pomimo istnienia licznych barier 
instytucjonalnych, finansowych oraz społecznych, muszą tworzyć strategie inter-
nacjonalizacji. Strategie, które zawierają również wskazanie nowych kierunków 
finansowania ich rozwoju.

Równie ważnym sposobem finansowania zadań transportowych realizowa-
nych na rynku przewozów pasażerskich w Polsce są środki finansowe pozyskane 
w ramach instrumentów polityki regionalnej, ściśle powiązanej z funduszami 
unijnymi. Dotyczy to zadań ujętych w ramy regionalnego programu operacyj-
nego (RPO) danego regionu, dotyczących głównie regionalnej infrastruktury 
transportowej. Zadania te są odpowiednio oszacowane, a harmonogram ich reali-
zacji zawiera wskazanie źródeł finansowania. Struktura rzeczowo-finansowa 
regionalnego programu operacyjnego (RPO) wiąże kształtowanie i rozwój rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce z finansowaniem pochodzącym 
z różnych źródeł, tj.: z budżetów publicznych (budżetu państwa i budżetów samo-
rządu terytorialnego), budżetów prywatnych pozyskanych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz z absorbcją środków unijnych.

Kolejną sferą aktywizującą rozwój rynku regionalnych przewozów pasa-
żerskich jest finansowanie działalności podstawowej podmiotów tego rynku. 
W finansowaniu tym obok środków własnych, wypracowanych przez podmioty, 
uczestniczą środki publiczne pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku środków własnych podmio-
tów transportowych należy dostrzec, że wiele podmiotów sfery realnej rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce generuje straty. Konsekwencją 
tej sytuacji jest to, że podmioty te nie prowadzą samodzielnej polityki inwesty-
cyjnej (taborowej) w pożądanym zakresie. Nie mogą więc w pełni uczestniczyć 
w finansowaniu rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, zaś ich 
funkcjonowanie wymaga dofinansowania pochodzącego z zewnątrz (internacjo-
nalizacja, prywatyzacja).

W drugim z wymienionych przypadków publiczne środki finansowe są dys-
trybuowane do samorządu województwa (regionu) przez budżet wojewody lub 
pochodzą z budżetu samorządu wojewódzkiego (regionu).
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2. Zwiększenie dostępności transportu

Dostępność transportowa kształtuje konkurencyjność regionu, jego atrakcyj-
ność inwestycyjną, ma wpływ na integrację gospodarczą regionu, w tym również 
na rozwiązania w zakresie rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Integracja 
gospodarcza w regionach związana jest przede wszystkim z polityką państw, 
które tworzą strefy wolnego handlu, unie celne bądź ekonomiczne o charakterze 
regionalnym10. O dostępności transportowej regionu decyduje wiele czynników, 
na które składają się m.in.: czynniki geograficzne, historyczne, polityczne, ekono-
miczne itd. Ma ona wpływ na stymulowanie rozwoju regionu w czasie. Dostępność 
transportowa regionu ma szczególne znaczenie w krajach przechodzących głębokie 
przemiany strukturalne, gdyż nie tylko stanowi element podnoszący atrakcyjność 
regionu w oczach potencjalnych inwestorów, ale również umożliwia dokonanie 
kategoryzacji tzw. dostępności wewnętrznej11.

Kategoryzacja wspomnianej „dostępności wewnętrznej” pozwala na niwe-
lowanie różnic społeczno-gospodarczych występujących wewnątrz regionu za 
pomocą instrumentów programowania regionalnego z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Zróżnicowania wewnętrzne regionu zarówno pod względem społecznym, jak 
i gospodarczym będące skutkiem zmian występujących na rynku pracy, tj. bezro-
bocie, zmiana struktury przestrzennej i jakościowej zatrudnienia, występowanie 
obszarów bezrobocia strukturalnego i innych, mogą być stymulowane przez dostęp-
ność transportową. Wpływa ona bowiem na zapewnienie niezbędnego poziomu 
mobilności społecznościom lokalnym, a ta z kolei pozwala na bardziej elastyczne 
lokalizacje inwestycji i kształtowanie rynku pracy w regionie innowacyjnym.

Dostępność transportowa regionu jest wskazywana w polityce transportowej 
Unii Europejskiej jako jeden z głównych czynników determinujących trwały 
i dynamiczny rozwój gospodarki europejskiej. Wśród licznych determinant dostęp-
ności transportowej regionu możemy wymienić m.in.: jakość i dostępność regional-
nej infrastruktury transportowej, poziom urynkowienia regionalnych podmiotów 
transportowych, innowacyjność rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania 
regionalnymi przewozami pasażerskimi.

10 E. Jantoń-Drozdowska, Regionalna integracja gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 7.

11 S. Miecznikowski, M. Wołek, Regionalizacja pasażerskiego transportu kolejowego sprostaniem 
wyzwań procesu globalizacji, Uniwersytet Gdański, Sopot 2002.
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Należy również dostrzec, że zagadnienia dostępności odnoszą się do regio-
nalnego systemu innowacyjnego (RSI), tworzącego region innowacyjny, nowy 
atrybut rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej12.

Działania w zakresie poprawy jakości i dostępności transportowej regionu 
innowacyjnego powinny być oparte na rozwiązaniach uwzględniających: likwida-
cję „wąskich gardeł” w transporcie regionalnym, co wymaga intensyfikowania prac 
związanych z przygotowywaniem studiów wykonalności przedsięwzięć w regional-
nej infrastrukturze transportowej, wspólne działanie władz regionu i przewoźników 
ukierunkowane na poprawę jakości istniejących i tworzenie nowych połączeń 
transportowych, finansowanie rozwoju ze środków zewnętrznych – unijnych i środ-
ków prywatnych inwestorów, opracowanie i praktyczne wdrożenie rozwiązań 
organizacyjno-zarządczych regionalnymi przewozami pasażerskimi, służących 
podniesieniu jakości i poprawie dostępności transportowej oraz przyjaznych dla 
środowiska13.

O poziomie dostępności transportowej regionu innowacyjnego rozstrzygają 
w głównej mierze dwa czynniki: położenie geograficzne regionu oraz jego wypo-
sażenie w główne składniki infrastruktury transportu. Pierwszy z wymienionych 
elementów decyduje po części o kształcie drugiego, wpływając na długość sieci 
dróg i linii kolejowych oraz zagęszczenie węzłowych punktów transportowych, 
takich jak lotniska czy też dworce autobusowe i kolejowe.

Analiza dostępności transportowej na poziomie regionów wskazuje na jej 
bardzo zróżnicowany poziom. Pomijając uwarunkowania historyczne, głównym 
czynnikiem wpływającym teraz, jak i w przyszłości na zdywersyfikowany stan 
infrastruktury transportu jest tranzytowe położenie Polski. W naturalny sposób 
uprzywilejowanymi stają się regiony, przez które przebiegają paneuropejskie 
korytarze transportowe, gwarantując niejako rozwój sieci dróg szybkiego ruchu 
oraz modernizację połączeń kolejowych. Zdecydowanie gorzej ocenić należy 
kształtowanie się obecnej, jak i przyszłej dostępności transportowej na obszarach 
leżących poza głównymi szlakami transportowymi, prowadzącymi ze wschodu 
na zachód oraz z północy na południe Polski.

12 Szerzej: B. Grad, Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów 
europejskich, Wyd. Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom 2012, s. 70–77.

13 Por. N. Wolański, Możliwości zwiększenia wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności 
komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, „Transport Miejski i Regionalny” 
2010, nr 1, s. 14–18.



Bożena Grad42

3. Modelowanie poziomu jakość usług przewozowych

Jakość usług publicznego transportu pasażerskiego definiuje się jako zestaw 
kryteriów odpowiednich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca usługi dekla-
rujący zgodność z normą14.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa unijnego i prawa 
polskiego istnieje konieczność określania i monitorowania standardów jakości 
w przewozach pasażerskich. Zagadnienia te stanowią jeden z istotnych czynników 
aktywizujących rozwój rynku regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce 
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Unormowania odnoszące się do jakości 
pozostawiają przewoźnikom i organizatorom transportu publicznego dużą swobodę 
w zakresie określania tych standardów. Z jednej strony stwarza to możliwość opra-
cowania standardów odpowiednich dla obsługiwanego fragmentu rynku regional-
nych przewozów pasażerskich (przewozy drogowe, przewozy kolejowe), z drugiej 
zaś może doprowadzić do sytuacji zbyt dużego ich zróżnicowania, a przez to 
uniemożliwić stosowanie benchmarkingu i wymiany dobrych praktyk jako metod 
służących poprawie jakości15.

Zakres pożądanej jakości pasażerskich usług przewozowych określają:
1. Przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 – zgodnie z art. 28 
wymienionego rozporządzenia przewoźnicy określają normy jakości usług 
i wdrażają system zarządzania jakością, aby zapewnić wysoką jakość 
usług. Monitorują swoje wyniki w zakresie realizacji normy jakości usług 
i roczne sprawozdanie z realizacji tych norm ogłaszają do publicznej wia-
domości. To rozwiązanie nie jest przepisem obligatoryjnym w całej Unii 
Europejskiej, w związku z czym niektóre kraje zwolniły przewoźników 
z obowiązku opracowania norm jakości, monitorowania i publikowania 
danych i ich realizacji. W Polsce przepis ten obowiązuje.

14 Szerzej: W. Starowicz, Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie 
zbiorowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 22–60; idem, Jakość usług w publicznym 
transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej normy (cz. I), „Transport Miejski i Regionalny” 
2004, nr 10, s. 29.

15 Szerzej: J. Tereszczuk, Jakość kolejowych przewozów pasażerskich – subiektywne odczucia czy 
przedmiot obowiązkowej normalizacji, „Transport i Komunikacja” 2011, nr 3, s. 12–20; W. Starowicz, 
Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim, „Technika Transportu Szynowego” 2004, nr 9; 
W. Starowicz, Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej normy 
(cz. I)..., s. 29.
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2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. – 
publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie umowy 
o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej lub decyzji 
o przyznaniu otwartego zastępu.

W przypadku usług o charakterze użyteczności publicznej kompetencje do 
określenia wymaganej jakości usług ma organizator publicznego transportu zbio-
rowego. Pożądany standard oraz sposób organizowania systemu informacji dla 
pasażerów mają być określone w planie transportowym16.

W umowie o świadczenie usług w zakresie regionalnych przewozów pasa-
żerskich o statusie użyteczności publicznej powinien znaleźć się zapis dotyczący 
określenia warunków dotyczących norm jakości oraz podnoszenia jakości w tym 
w zakresie, standardu wyposażenia środków transportu, ochrony środowisk 
i dogodnej obsługi pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.

W przypadku przewozów komercyjnych, a więc przyznanych na podstawie 
decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, przepisy omawianej ustawy nie nakładają na składającego wniosek 
przewoźnika obowiązku przedkładania informacji o normach jakości. Przewoźnik ten 
podaje informację o jakości oferty przewozowej, rozumianej jako typ/rodzaj taboru, 
sposób dystrybucji biletów oraz dostępność dla osób o ograniczonej możliwości 
przemieszczania, w celu określenia wpływu nowego przewoźnika na warunki eko-
nomiczne usług o charakterze użyteczności publicznej świadczonych na danej linii.

Cenne wytyczne, definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług, określone 
normą PN-EN 13816 Transport. Logistyka i usługi. Publiczny transport pasażerski, 
opierają się na zasadzie „pętli jakości”. W myśl tej zasady przewoźnik określa 
zamierzoną jakość usługi, dokonuje pomiarów rzeczywistej jakości i identyfikuje 
różnicę. Uzyskane wyniki porównuje z wynikami badań satysfakcji klientów, 
które pokazują różnicę między oczekiwaną i postrzeganą jakością usług z punktu 
widzenia pasażerów.

Norma ta definiuje osiem kryteriów jakości na poziomie 1., trzydzieści kryte-
riów na poziomie 2. i 103 kryteria na poziomie 3. Kryteria definiowane na poziomie 
1. obejmują: osiągalność, dostępność usług, informację o zasadach korzystania 
z usług przewozowych, czas, troskę o klienta, komfort, bezpieczeństwo, wpływ 
na otoczenie (ekologia).

16 Szerzej: J. Klatka, Właściwość i kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego, 
„Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1(42), s. 19–26; H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Organizacja 
transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
„Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1, s. 17–26.
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Ponadto należy zwrócić uwagę, że norma ta zaleca wdrożenie systemu zarzą-
dzania jakością obejmującego wszystkie zainteresowane podmioty, w tym przede 
wszystkim organizatora transportu publicznego. Proces zarządzania, o którym 
mowa, powinien obejmować, m.in.: rozpoznanie oczekiwań pasażerów, identy-
fikację ograniczeń technicznych, finansowych, prawnych, wiedzę o istniejącym 
poziomie jakości usług przewozowych i kierunkach jej podwyższenia, ustanowie-
nie celów jakościowych dla każdego z kryteriów, określenie standardowej jakości 
usługi oraz mierników jej pomiaru, określenie metod pomiaru i sposobu publiko-
wania wyników pomiaru, specyfikację działań korygujących, badanie satysfakcji 
pasażerów, planowanie działań mających na celu zmniejszenie różnic między 
jakością zamierzoną a osiągniętą oraz poprawę wskaźnika satysfakcji pasażerów17.

Zagadnienia dotyczące aspektów podnoszenia jakości przewozów stanowią 
jedno z istotnych uwarunkowań organizacji regionalnych przewozów pasażerskich.

4. Zarządzanie przewozami zbiorowymi

Unia Europejska w sferze zarządzania wskazuje na instytucję organizatora 
transportu publicznego. Instytucja ta wpisuje się w kontekst polityki konkurencji, 
która jest jedną z istotnych sfer unijnej regulacji. Traktat Ustanawiający Wspólnotę 
Europejską (TWE)18 określa zadania Wspólnoty w zakresie ustanowienia wspól-
nego rynku, unii gospodarczej i walutowej i wspólnych polityk. Reguły konkurencji 
w sektorze transportu, zgodnie z zapisami traktatu (TWE), stosuje się do transportu 
kolejowego, drogowego i śródlądowego. Wśród istotnych przepisów wykonaw-
czych w tym zakresie, które kształtują koncepcję zarządzania przewozami pasa-
żerskimi w regionie, w tym funkcje organizatora transportu publicznego, należy 
wymienić: rozporządzenie 1370/200719 i rozporządzenie20 w sprawie zlecania 
usług transportowych i zawierania umów na prowadzenie publicznych przewozów 

17 Szerzej: J. Tereszczuk, Jakość kolejowych przewozów pasażerskich..., s. 15–16.
18 Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w wersji skonsolidowanej (Dz. Urz. WE 

2006, C 321E, z 19.12.2006, s. 37–186).
19 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania zasad 

konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE 1968, L 175 
z 23.07.1968, s. 1–12).

20 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/71 (DzUrz. WE 2007, L 
315 z 3.12.2007, s. 1–13).
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pasażerskich transportem kolejowym i drogowym w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, potocznie nazwane rozporządzeniem o konkurencji regulowanej.

Rozporządzenie (WE) 1370/2007 określa sposoby zarządzania przewozami 
pasażerskimi. Wskazuje ono na działania, które powinny być podejmowane przez 
właściwe organy publiczne w pasażerskim transporcie publicznym, by w ich 
wyniku  usługi użyteczności publicznej były bezpieczniejsze, miały wyższą jakość, 
oraz niższą cenę niż usługi świadczone na zasadzie swobodnej gry rynkowej. 
Działania te powinny być podejmowane zgodnie z zachowaniem zasad prawa 
wspólnotowego w sferze konkurencji.

Ponadto rozporządzenie wskazuje na konieczność podjęcia interwencji 
w publicznym transporcie pasażerskim, gdyż brak jest możliwości świadczenia 
licznych usług w zakresie pasażerskiego transportu lądowego na zasadach komer-
cyjnych, a jednocześnie istnieje konieczność ich wykonania uzasadniona ogólnym 
interesem społeczno-gospodarczym.

Dlatego właśnie odpowiednie organy publiczne państw członkowskich, które 
są odpowiedzialne za pasażerski transport publiczny, muszą posiadać uprawnienia 
i praktyczną możliwość podejmowania działań w tej sferze usług publicznych, co 
jest zgodne z art. 16 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę (TWE)21.

Rozporządzenie umożliwia stosowanie w regionalnym transporcie publicz-
nym następujących rozwiązań organizacyjno-zarządczych:
1. Pełnej liberalizacji dostępu do rynku regionalnych przewozów pasażerskich – 

w takiej sytuacji regionalne władze publiczne powstrzymują się od ingerencji 
w realnej sferze regionalnego transportu publicznego, skupiając swą aktywność 
w sferze nadzoru prawno-administracyjnego – organizator transportu publicz-
nego w regionie innowacyjnym nie istnieje.

2. Wprowadzenie regulowanej konkurencji – w tym modelu zarządzania regio-
nalne władze publiczne w toku postępowania przetargowego, prowadzonego 
z zachowaniem zasad konkurencji, wybierają operatorów wykonujących 
przewozy w regionie za ustaloną cenę – organizator transportu publicznego 

21 Szerzej: Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej. Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 
12.05.2004, XCOM(2004) 374 final, s. 6–12; A. Dylong, J. Klatka, Podmiot wewnętrzny a usługi 
transportu publicznego, „Komunikacja Publiczna” 2010 nr 1(38), s. 24–31; T. Dyr, Zmiany zasad 
dostępu do rynków autokarowych i autobusowych w Unii Europejskiej, „Autobusy” 2009, nr 10, 
s. 26–30; T.A. Rudkiewicz, Transport publiczny – sprawą państwową, „Biuletyn Komunikacji 
Miejskiej” 2010, nr 112, s. 5–9; S. Poźniak, Kolejowe przewozy regionalne w rękach samorządów, 
„Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 1, s. 3.
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w innowacyjnym regionie nie istnieje. Odpowiedni departament w strukturze 
urzędu marszałkowskiego wykonuje kompetencje transportowe.

3. Wprowadzenie regulowanej konkurencji – w tym modelu zarządzania regionalne 
władze publiczne powołują organizatora przewozów w regionie innowacyjnym 
i powierzają mu wykonanie kompetencji organizacyjno-zarządczych regional-
nymi przewozami pasażerskimi.

Oddzielenie sfery organizacji od realizacji usług przewozowych i stworzenie 
warunków do występowania konkurencji między przewoźnikami transportu zbio-
rowego oraz określenie zakresu zadań organizatora jako funkcji zarządzania to 
główne kierunki zmian w zakresie organizacji i zarządzania rynkiem regionalnych 
przewozów pasażerskich.

Wnioski

Omówione innowacyjne rozwiązania aktywizujące rozwój rynku regional-
nych przewozów pasażerskich w Polsce związane są z dostosowaniem tego rynku 
do wymagań unijnych. Odnoszą się one m.in. do:

 – sfery administracyjno-instytucjonalnej – w tym przypadku dotyczą przede 
wszystkim eliminowania barier administracyjnych, uproszczenia zasad 
swobodnego podejmowania działalności transportowej przez przedsiębior-
ców; zasad dostępu do publicznej infrastruktury transportowej, do kapitału, 
w tym: długofalowego finansowania odnowy infrastruktury transportu 
i efektywności absorpcji środków unijnych perspektyw finansowych dla 
Polski, tj.: 2004–2006 i 2007–2013;

 – sfery finansowania przewozów, w tym tych, które posiadają status uży-
teczności publicznej, oraz zakresu i form pomocy publicznej dla przed-
siębiorstw sektora transportu;

 – sfery organizacji i zarządzania w transporcie, w tym organizacji i zarzą-
dzania systemami przewozów pasażerskich i zarządzania infrastrukturą 
transportową;

 – sfery finansowania rozwoju i innowacyjności rynku regionalnych przewo-
zów pasażerskich, w tym wykorzystania instrumentów polityki regionalnej.

Wymienione sfery mają bezpośredni wpływ na intensywność dostosowania pol-
skiego systemu transportowego do postulowanych wymagań Unii Europejskiej, tj.:

 – wolnego, równego rynku, zarówno po stronie uczestników rynku prze-
wozowego, jak i podmiotów zarządzających i eksploatujących system 
transportowy;
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 – demokratycznego systemu podejmowania decyzji;
 – ochrony walorów środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego 
człowieka,

 – integracji przestrzennej i gałęziowej w zbiorowym przewozie osób, skut-
kującej tworzeniem rozwiązań systemowych.
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INNOVATIVE SOLUTIONS ACTIVATING THE MARKET 
DEVELOPMENT OF REGIONAL PASSENGER TRANSPORTS

Summary

Innovative solutions that activate the development of the regional passenger trans-
port in Poland is related to the way of funding for passenger services, increased acces-
sibility, quality of transportation and transport management.

They have a significant impact on the direction and consistency of ongoing changes 
in the market taking into account integration with the European Union, including in par-
ticular the conditions recommended by the European Union in the program document 
Transport White Paper in 2050 with the subtitle The plan establishing a single European 
transport area.

These issues are of interest to the European Parliament, intergovernmental commit-
tees and governments of EU member states. They are also the source of the recommended 
conditions and the proposed standards for regional passenger market.

The subject of consideration is to provide innovative solutions for activating the 
development of regional passenger transport market in Poland, in the area of passenger 
transport funding, increased accessibility, quality of transportation and transport manage-
ment.

Translated by Bożena Grad
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KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH JAKO 
NARZĘDZIE OGRANICZANIA KONGESTII W MIASTACH

Wstęp

Współcześnie już ponad połowa światowej populacji (52,1%) mieszka w mia-
stach. W Europie wskaźnik urbanizacji jest dużo wyższy – w 2011 r. wyniósł on 
średnio 72,9%, choć w takich krajach jak Belgia czy Francja sięgnął on odpowied-
nio aż 97,5% oraz 85,8%, natomiast w Polsce zaledwie 60,9% i nadal (od początku 
XXI w.) obniża się 2. Malejący wskaźnik zurbanizowania i dodatkowo znacząca 
liczba mikroskopijnych miast (492 spośród 892 miast w 2008 r. zamieszkanych 
było przez mniej niż 10 000 osób3) nie są czynnikami sprzyjającymi dalszemu 
rozwojowi Polski. Zdecydowana większość specjalistów właśnie w budowaniu 
silnych miast upatruje szans na przyspieszenie rozwoju i to miastom przypadnie 
dominująca rola gospodarcza, kulturowa i społeczna w XXI w.4 To metropolie 
bogate w kapitał społeczny i dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną 

1 dr Hubert Igliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej, 
hubert.iglinski@ue.poznan.pl.

2 World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. Highlights, United Nations, New York 2012.
3 Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Prze-

glądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Warszawa 2010, s. 18.
4 Zob. E. Glaeser, Triumph of the City. How Urban Spaces Make us Human?, Pan Books, Lon-

don 2012; J. Brugmann, Welcome to the Urban Revolution: How Cities Are Changing the World, 
Bloomsbury Press, New York 2010.
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i instytucjonalną, w których funkcjonują sprawne systemy transportowe staną się 
akceleratorami przyszłego rozwoju. Jednak sukces miast i poziom ich konkurencyj-
ności będzie zależał od tego, na ile skutecznie włodarze miast będą przezwyciężali 
istniejące i antycypowane bariery rozwoju, wśród których można wymienić bariery 
ekonomiczne, społeczno-demograficzne, strukturalno-przestrzenne, przyrodnicze, 
techniczne czy też informacyjne. Nie ulega wątpliwości, że jedną z kluczowych 
barier rozwoju, a w wielu miastach najważniejszą, stanowi kongestia transportowa5. 
Celem niniejszego referatu jest ukazanie wagi procesu kształtowania zachowań 
komunikacyjnych jako narzędzia ograniczania kongestii transportowej w miastach. 
Narzędzie to jest nie tylko zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, ale 
także jest narzędziem skutecznym i efektywnym.

1. Pojęcie kongestii transportowej i koszty wynikające z jej 
występowania

Kongestię transportową można za A. Altshulerem zdefiniować jako stan, 
w którym popyt na obiekt infrastrukturalny uniemożliwia swobodny przepływ 
przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości ruchu6. Swobodny przepływ określa 
się natomiast jako taki przepływ pojazdów, którego nie utrudniają ani interakcje 
zachodzące pomiędzy pojazdami, ani też warunki atmosferyczne, czy też inne 
czynniki, które mogłyby spowodować, iż prędkość poruszania się pojazdów jest 
niższa niż maksymalna dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi.

Zjawisko kongestii jest powszechne, dotyczy zarówno sieci transportowej, jej 
poszczególnych składników, np. portów morskich, lotniczych, skrzyżowań, jak też 
i środków transportu. Ponadto towarzyszy ludzkości już od starożytności, czego 
dowodem jest rozporządzenie Juliusza Cezara – wydane w obliczu wręcz całko-
witego paraliżu miasta spowodowanego ruchem kołowym – zabraniające w ciągu 
dnia poruszania się pojazdów przewożących ładunki7. Powstanie kongestii wynika 

5 Zob. Biała Księga 2011, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144 wersja 
ostateczna, s. 5. Problem ten dotyka w coraz większym stopniu również polskich miast, czego 
dowodem są badania przeprowadzone przez autora, zarysowane poniżej, oraz wyniki przedstawiane 
w raportach firmy konsultingowej Deloitte czy też najnowszym raporcie firmy TomTom, w którym 
Warszawa uznana została za najbardziej zatłoczoną europejską stolicę (badania nie objęły państwa 
Europy Wschodniej).

6 A. Altshuler, The Urban Transportation Problem, MIT, 1979, s. 317, za: M. Ciesielski, Koszty 
kongestii transportowej w miastach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1986, s. 5.

7 M. Wachs, Fighting Traffic Congestion with Information Technology, Issues in Science and 
Technology, Online Edition, http://www.issues.org/19.1/wachs.htm (17.07.2012).



Kształtowanie zachowań komunikacyjnych… 53

bowiem ze specyfiki samych miast i realizowanych w nich funkcji, cykliczności 
rozkładu popytu, w szczególności dobowych szczytów komunikacyjnych oraz 
ograniczonej przepustowości infrastruktury oraz wielu innych przyczyn, m.in. 
panujących warunków atmosferycznych, robót drogowych czy też występowania 
kolizji między pojazdami, a nie wyłącznie z faktu wykorzystywania motoryzacji 
indywidualnej do realizacji podróży. Prawdą jest jednakże, że wysoki udział 
w miastach podróży realizowanych samochodami osobowymi wpływa na poziom 
kongestii i tym samym na poziom kosztów. A te ostatnie, jak wskazują źródła, nigdy 
nie były tak wysokie jak współcześnie i szacuje się, że bez podjęcia radykalnych 
działań ulegną dalszemu dynamicznemu wzrostowi.

Występowanie kongestii powoduje powstanie wielu różnorodnych kosztów 
bezpośrednich i pośrednich oraz niekorzystnych efektów lub zwiększenie ich 
poziomu. Koszty pośrednie powstają w momencie, gdy przekroczony zostaje 
ekonomicznie uzasadniony poziom kongestii, czyli wtedy, kiedy popyt na przejazd 
danym odcinkiem drogi lub przez dane skrzyżowanie przekracza maksymalną 
przepustowość tego składnika infrastruktury. Zatem koszty pośrednie kongestii 
powstają wyłącznie na skutek występowania jej II typu, zwanego również hiper-
kongestią. Do tych kosztów (bardzo trudnych do zbadania) zaliczyć można takie 
składniki, jak8:

 – nieoptymalna struktura miasta,
 – nieoptymalny rozkład gęstości zaludnienia,
 – zniekształcenia wartości nieruchomości w obszarze obsługiwanym przez 
dany system transportowy9.

Koszty bezpośrednie natomiast powstają przy każdym poziomie kongestii 
transportowej, choć oczywiście ich poziom będzie wzrastał wraz z poziomem 
zatłoczenia. Kluczowym kosztem bezpośrednim są straty czasu, jak również koszty 
eksploatacji pojazdów, koszty kolizji i wypadków oraz koszty zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Koszty bezpośrednie obejmują także koszty budowy, 
modernizacji i utrzymania infrastruktury.

Wydłużenie czasu jazdy i dłuższe okresy wzmożonego ruchu powodują 
zwiększenie kosztów wśród następujących grup użytkowników infrastruktury 
transportowej:

8 M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2001, s. 57–58.

9 Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te 3 grupy kosztów mogą być równocześnie przyczynami 
kongestii.
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 – prywatnych użytkowników samochodów, motorów, skuterów i ich 
pasażerów,

 – operatorów logistycznych, kurierskich i pocztowych oraz przedsiębiorców 
zajmujących się zaopatrzeniem w mieście10,

 – pracowników, których codzienna praca opiera się na wykorzystaniu indy-
widualnego transportu drogowego (przedstawiciele handlowi, taksówkarze, 
monterzy itd.),

 – służb miejskich (np. policji, pogotowia),
 – przewoźników transportu zbiorowego, w szczególności tych, którzy wyko-
rzystują tę samą infrastrukturę transportową co przedstawiciele powyż-
szych grup,

 – rowerzystów i pieszych, choć zwykle w minimalnym zakresie11.
Z badań autora wynika, że średni czas przejazdu w Poznaniu w warunkach 

porannego szczytu komunikacyjnego jest prawie 2,5-krotnie dłuższy niż w warun-
kach optymalnych12. Okazuje się, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski porusza-
jący się samochodami osobowymi (tylko podczas porannego i popołudniowego 
szczytu13) utracili w 2010 r. od ok. 20 mln do 25 mln godzin, których wartość 
wyliczona za pomocą metody Henshera wyniosła ok. 280–350 mln PLN14. Koszty 
nadmiernego zużycia paliwa oszacowano na od ok. 59 mln PLN (łącznie 14,2 
mln l benzyny, oleju napędowego i LPG) do ponad 68 mln PLN (ok. 16,4 mln l 
paliw)15. Oznacza to, że statystyczny Poznaniak poniósł w ciągu roku dodatkowy 
koszt (samych tylko strat czasu) w wysokości ok. 1500 PLN.

10 Z badań przeprowadzonych przez H. Iglińskiego i M. Szymczaka przy wsparciu studentów 
z SKN AELogic w 2008 r. wśród 20 operatorów logistycznych zlokalizowanych wokół Poznania, 
a realizujących dostawy na terenie miasta, wynika, że ze względu na panujące zatłoczenie bezpo-
średnie koszty ich działalności wzrastają średnio aż o ok. 25%.

11 Piesi i rowerzyści ponoszą koszty kongestii, kiedy dochodzi do sytuacji określanej jako gridlock, 
czyli w momencie, kiedy zablokowaniu ulegają całe obszary miasta wraz ze skrzyżowaniami. 
Powoduje to zwykle znaczące utrudnienia w swobodnym ruchu pieszych i rowerzystów, jak również 
pojazdów transportu zbiorowego (również szynowego, nawet jeśli poruszają się po wydzielonych 
torowiskach). Gridlock jest charakterystycznym stanem przy wysokich poziomach kongestii okre-
ślanych jako kongestia typu II.

12 Warunki optymalne występują wtedy, gdy pojazdy poruszają się z maksymalną dopuszczalną 
prędkością na danym odcinku drogi.

13 Trzeba bowiem pamiętać, że kongestia w Poznaniu utrzymuje się również w okresie między 
szczytami, choć jej poziom jest niższy, jednak i tak wyższy niż jej ekonomicznie uzasadniony poziom 
kształtujący się na poziomie 1,4 liczony wskaźnikiem wydłużenia czasu jazdy.

14 Warianty zależne od wskaźnika używalności samochodu.
15 Więcej na temat przeprowadzonych badań zob. H. Igliński, Kongestia transportowa w Poznaniu 

i wybrane sposoby jej ograniczenia, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 3, s. 5–8. Na temat 
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W tym samym czasie mieszkańcy powiatu poznańskiego dojeżdżający regu-
larnie do pracy w Poznaniu utracili od ok. 6,5 do 13 mln godzin o wartości od 
ok. 72 do 144 mln PLN. Natomiast koszt paliwa wyniósł od ok. 13 do niespełna  
23 mln PLN (od 3,2 do prawie 5,5 mln litrów paliw)16.

Łącznie powyższe koszty kongestii, czyli utraconego czasu i nadmiaru 
wypalonego paliwa w 2010 r. w Poznaniu wahały się w zakresie od ok. 420 do 
aż 585 mln PLN. Koszty te są wysokie, a i tak nie obejmują wszystkich kosztów 
spowodowanych występowaniem kongestii, ponieważ należałoby do nich doliczyć 
pozostałe koszty zewnętrzne, czyli m.in. koszty emisji spalin i gazów cieplarnia-
nych czy też hałasu i wibracji.

2. Narzędzia ograniczania kongestii transportowej w miastach

Narzędzia ograniczania kongestii transportowej można przyporządkować do 
czterech zasadniczych grup skupiających narzędzia ukierunkowane na17:

 – zwiększanie przepustowości infrastruktury poprzez jej rozbudowę,
 – bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury,
 – zarządzanie popytem na przewozy,
 – wprowadzanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast.

Ograniczanie kongestii poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej 
przynosi jedynie krótkotrwałą poprawę, po czym następuje wzrost popytu i poziom 
kongestii wraca do poziomu sprzed rozbudowy lub go przewyższa. Zjawisko to jest 
powszechne i zostało wielokrotnie opisane, m.in. na przykładzie Londynu przez 
M. Mogridge`a18. Ponadto rozbudowa infrastruktury jest bardzo kosztochłonna 
i czasochłonna oraz powoduje zazwyczaj znaczące utrudnienia w ruchu i tym 
samym przyczynia się do zwiększenia poziomu kongestii również na okolicznej 

metod estymacji kosztów zob. H. Igliński, Estymacja wybranych kosztów kongestii transportowej 
w Poznaniu, w: Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, red. M. Kaczmarek, A. Krych, SITK RP, 
Poznań 2009, s. 188–192.

16 Znacznie większe rozbieżności w szacunkach dla mieszkańców powiatu poznańskiego w sto-
sunku do mieszkańców miasta wynikają nie tylko z różnych szacunków wskaźnika używalności 
samochodów, ale także ze znacznie większych różnic co do poziomu kongestii, a także z trudności 
dokładnego określenia średniego dystansu przemierzanego przez mieszkańców powiatu w warunkach 
wysokiego poziomu kongestii.

17 Szczegółową listę narzędzi można znaleźć np. w Traffic Congestion and Reliability. Trends and 
Advanced Strategies for Congestion Mitigation, Final Report, Cambridge Systematics, Inc., Texas 
Transportation Institute 2005, s. 4.2–4.3.

18 Zob. M.J.H. Mogridge, Travel in Towns: Jam Yesterday, Jam Today and Jam Tomorrow? 
Macmillan Press, London 1990.
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sieci dróg. Jest ona również trudna do przeprowadzenia, szczególnie w centrach 
miast, gdzie występuje zwarta i często cenna ze względu na walory historyczno-
-architektoniczne zabudowa. Rozbudowa infrastruktury drogowej powoduje, że 
coraz więcej użytkowników rezygnuje z podróży transportem zbiorowym na rzecz 
samochodu osobowego, tym samym stosowanie powyższych narzędzi ograni-
czania kongestii staje się wręcz przeciwskuteczne. Takie też zapewne okaże się 
w polskich miastach, szczególnie tych goszczących rozgrywki Euro 2012, gdzie 
w ostatnich latach zrealizowano znaczne inwestycje drogowe. Dlatego narzędzia 
ukierunkowane na rozbudowę infrastruktury można i należy stosować, ale jedynie 
w odniesieniu do infrastruktury transportu zbiorowego, szczególnie szynowego 
oraz rowerowego w zakresie rozbudowy sieci połączeń, jak również budowy 
parkingów dla rowerów i tworzenia gęstej sieci stacji rowerów miejskich. Należy 
jednak pamiętać, że inwestycje te są również kapitałochłonne (szczególnie rozbu-
dowa sieci transportu szynowego), czasochłonne i trudne do przeprowadzenia ze 
względów politycznych – dłuższy cykl realizacji inwestycji niż kadencja władz 
lokalnych, a ponadto w polskich warunkach głosują głównie posiadacze lub użyt-
kownicy samochodów.

Znacznie większe możliwości dają narzędzia, dzięki którym można lepiej 
wykorzystać istniejącą infrastrukturę poprzez powszechne zastosowanie systemów 
ITS (Intelligent Transport System). Dzięki ITS można wprowadzić priorytety dla 
pojazdów transportu zbiorowego, dynamicznie sterować prędkością potoków 
ruchu, efektywniej wykorzystywać przepustowość ulic i skrzyżowań, ograniczając 
dostęp do już zatłoczonych odcinków sieci i wiele innych. Dobrym uzupełnieniem 
ITS jest segregacja ruchu i tworzenie buspasów lub pasów autobusowo-tramwajo-
wych (wymaga zastosowania narzędzi z pierwszej grupy). Współcześnie w coraz 
większej liczbie miast wykorzystuje się te narzędzia, lecz wciąż w ograniczonym 
zakresie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich kosztochłonność, dla przykładu 
wdrożenie ITS jedynie w południowo-zachodniej części Poznania (obejmującej 
kilkanaście procent powierzchni miasta) pochłonąć ma ponad 100 mln PLN19. 
Problemem jest także wciąż niewielkie doświadczenie i know-how w zakresie 
projektowania tych systemów, a przede wszystkich ich implementacji. Wynika to 
głównie z faktu, iż dominującym, a często wręcz jedynym kryterium w prowadzo-
nych procedurach przetargowych jest cena. To powoduje, że wdrażane rozwiązania 
są przestarzałe lub ich funkcjonalność jest znacznie ograniczona, a tym samym 

19 Przetarg na „Realizację Projektu System ITS Poznań”, http://www.zdm.poznan.pl/news.php?si-
te=view&id=1511 (17.07.2012).
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osiągane efekty są bardzo niewielkie. Jednak nawet najlepsze systemy ITS nie 
pomogą usprawnić ruchu i ograniczyć poziomu kongestii, jeśli kierowcy nie będą 
zwiększali swoich umiejętności i podnosili kultury jazdy. Przejawem tej niskiej 
kultury jest chociażby blokowanie skrzyżowań poprzez wjazd na nie, kiedy nie 
istnieje możliwość ich opuszczenia, lub też uniemożliwianie jazdy „na suwak”.

Jedną z przyczyn wzrostu poziomu kongestii jest proces dynamizującej się 
suburbanizacji. Coraz liczniejsze i większe osiedla jednorodzinnych domów na 
dużych działkach o powierzchni kilkuset, a nawet ponad 1000 m2 lub o zabudowie 
szeregowej rozlewają się na coraz większym obszarze otaczającym największe 
polskie miasta przy równoczesnym wyludnianiu się samych miast20. Problemem 
większości takich osiedli jest ich monofunkcyjność – służą jedynie jako miejsca 
odpoczynku. Z tego też względu ich mieszkańcy, chcąc zrealizować większość 
swoich potrzeb zarówno obligatoryjnych (praca, szkoła), jak i fakultatywnych (np. 
rozrywka, kultura), zmuszeni są do przemieszczenia się do miasta centralnego. 
Systematycznie rośnie długość tych przemieszczeń, a ich realizacja odbywa się 
w przeważającej mierze samochodami osobowymi (w tym rosnącą liczbą konsu-
mujących znaczne ilości paliwa SUV-ów), ponieważ ze względu na niską gęstość 
zaludnienia obsługa takich obszarów autobusowym transportem zbiorowym jest 
nieefektywna. Nikłe jest również wykorzystanie transportu kolejowego, ponieważ 
twórcy tych nowych osiedli odsunęli je od pobliskich linii kolejowych. Zazwyczaj 
nie funkcjonują na nich również linie autobusowe czy minibusowe dowożące 
mieszkańców do najbliższej stacji. Nawet w przypadku bliskiego sąsiedztwa 
przystanku/stacji kolejowej większość mieszkańców nie korzysta z oferty kolei, 
traktując ją jako relikt PRL-u niespełniający ich wymagań (co w dużej mierze jest 
prawdą, choć można odnaleźć w Polsce i kontrprzykłady). Tym samym rośnie 
poziom kongestii i poziom kosztów generowanych w wyniku jej występowania. 
Dlatego choć konieczne jest wdrażanie narzędzi ograniczających rozlewanie się 
polskich miast, podnoszących różnorodność funkcji realizowanych w ramach 
poszczególnych osiedli i miasteczek, a także zwiększających ład przestrzenny, 
w tym promujących gęstszą zabudowę (budownictwo wielorodzinne), jest to 
zadanie nader trudne i czasochłonne.

Jeszcze bardziej skomplikowane do zrealizowania i trudne do wyobrażenia 
w polskich realiach jest powstanie miast bez samochodów (lub chociaż dzielnic), 

20 Jako przykład może służyć Poznań, którego liczba ludności w latach 2000–2010 spadła  
z 582,3 tys. do 551,6 tys. osób, natomiast liczba mieszkańców powiatu poznańskiego wzrosła 
z 260,5 tys. do 327,1 tys. mieszkańców, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_
id=718409&p_token=0.9262453288074014# (17.07.2012).
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które dodatkowo nie emitują gazów cieplarnianych lub jedynie niewielką ich ilość, 
podobnych do projektu Masdar City. Miasto Masdar zlokalizowane w pobliżu 
Abu Zabi stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest najbardziej zaawan-
sowanym projektem tego typu. Jego budowa rozpoczęła się w 2006 r. i potrwać 
ma do 2016 r. Projekt zakłada, że ma być to miasto całkowicie samowystarczalne 
pod względem energetycznym (energia ze słońca) i bezemisyjne, o gęstej zabu-
dowie i niewielkich odległościach oraz realizujące wiele różnorodnych funkcji, 
dzięki czemu wyeliminowana zostanie potrzeba wykorzystywania samochodów. 
Przemieszczenia na większe odległości, ale w ramach miasta, odbywać się będą 
środkami transportu zbiorowego szynowego i drogowego (elektryczne autobusy), 
a także elektrycznymi pojazdami w ramach systemu (PRT), w podobny sposób 
mają być wykonywane przewozy ładunków21.

Podobne projekty realizowane są w Korei Południowej – Songdo, oraz 
w Chinach – Dongtan, choć obecnie projekt jest zawieszony. Skromniejsze, ale 
także imponujące projekty dzielnic bez samochodów lub ze znacznie ograni-
czonymi możliwościami poruszania się samochodami realizowane są również 
w Europie, jednym z takich przykładów może być HafenCity w Hamburgu.

3. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych w miastach

Ze względu na przedstawione powyżej ograniczenia w celu zmniejszenia 
poziomu kongestii transportowej w miastach należy przede wszystkim rozpocząć 
od wdrażania narzędzi z zakresu zarządzania popytem na transport, a w szczegól-
ności tych odnoszących się do kształtowania zachowań komunikacyjnych.

Jednym z podstawowych sposobów oddziaływania na popyt na transport 
jest wdrożenie instrumentów cenowych. Do kluczowych należą: implementacja 
systemów opłat za korzystanie z infrastruktury transportu (szczególnie w obszarach 
centralnych miast – congestion pricing/charging) lub poszczególnych dróg czy 
pasów ruchu (tzw. High Occupancy Toll lanes22), jak również płatnych parkingów23. 
Pierwszym miastem, w którym wprowadzono opłaty za wjazd do centrum, był 

21 http://www.masdarcity.ae/en (17.07.2012).
22 Również dla kierowców podróżujących w pojedynkę, o ile oczywiście uiszczą stosowną opłatę 

za przejazd.
23 Opłaty za parkowanie są powszechnie wykorzystywanym narzędziem, jednak aby było ono sku-

teczne, musi być stosowane jako jeden z elementów kompleksowej polityki parkingowej obejmującej 
cały szereg aspektów, m.in. budowy parkingów P&R i B&R, zamianę normatywów parkingowych 
z minimalnych na maksymalne, wdrożenia odpowiednich narzędzi kontroli, zob. H. Igliński, Polityka 
parkingowa a ograniczanie kongestii transportowej w miastach, „Logistyka” 2010, nr 5, s. 21–23.
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w 1975 r. Singapur. Obecnie to rozwiązanie (choć różniące się w wielu szczegółach) 
stosowane jest także w Londynie, Sztokholmie oraz Oslo, Bergen i Trondheim. 
Podobne rozwiązania wdrażane są również we włoskich miastach – Rzymie, 
Mediolanie, i niemieckich, m.in. Berlinie, Hanowerze, przy czym jako główny cel 
wprowadzanych ograniczeń podaje się chęć poprawy jakości powietrza poprzez 
zmniejszenie ruchu przestarzałych pojazdów, jednak w konsekwencji również 
prowadzi to do ograniczenia zatłoczenia. W Polsce najbardziej zaawansowane 
studia nad wprowadzeniem opłat za wjazd do centrum prowadzone są w Warszawie, 
ale i w innych miastach rozważa się takie rozwiązanie24. Jest to jednak trudne do 
zrealizowania, czego przyczyną jest przede wszystkim opór społeczny, jak również 
znaczne inwestycje, jakie należałoby podjąć.

U progu XXI wieku w nowoczesnych technikach komunikacyjnych upa-
trywano remedium na problemy dojazdów do pracy, ale również szansy ogra-
niczenia kosztów przedsiębiorstw i instytucji wynikających z konieczności 
wynajmu powierzchni biurowej i jej wyposażenia. Niestety, od tamtego czasu 
upłynęło kilkanaście lat, a praca na odległość wciąż jest marginalnie wykorzy-
stywana, pomimo że coraz więcej osób spędza każdego dnia coraz więcej czasu 
w Internecie. Podobny opór napotkała idea zróżnicowania godzin rozpoczęcia 
i zakończenia dnia pracy, które pozwoliłoby zmniejszyć poziom kongestii poprzez 
spłaszczenie szczytów komunikacyjnych przy równoczesnym wydłużeniu czasu 
ich trwania.

Ze względu na brak lub niedostateczną liczbę obwodnic wiele polskich miast 
boryka się z problemem ruchu dużych samochodów ciężarowych przez obszary 
śródmiejskie, co powoduje znaczący wzrost poziomu zatłoczenia. Nawet admini-
stracyjne zakazy, w postaci znaków drogowych zabraniających wjazdu pojazdom 
cięższym niż dopuszczone, nie są skuteczne ze względu na niedostateczną kon-
trolę ze strony odpowiednich służb – policji, ITD i straży miejskich. Ogromnym 
problemem jest również nie tyle ruch, co przede wszystkim blokowanie pasów 
ruchu przez samochody dostawcze i pojazdy firm kurierskich ze względu na brak 
zatoczek wyładunkowo-załadunkowych lub okien czasowych (poza szczytami 
komunikacyjnymi), kiedy dostawy można by realizować. W tym ostatnim zakresie 
za bardzo ważny i cenny należy uznać europejski program SUGAR (Sustainable 

24 W odniesieniu do Poznania zob. K. Bobrowska, H. Igliński, Koncepcja wprowadzenia opłat 
za wjazd do centrum Poznania. Zalety i wady rozwiązania, w: Transport publiczny w aglomeracji 
poznańskiej – propozycje usprawnień, red. M. Szymczak, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 
19, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2012, s. 14–20.
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Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies), którego jednym 
z partycypantów jest Poznań25.

Zdecydowanie mniej kosztochłonne niż wszystkie dotychczas wymienione 
narzędzia są działania mające na celu kształtowanie zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców. Pierwszym koniecznym do wykonania krokiem jest uświadomienie 
użytkownikom miejskich systemów transportowych skali kosztów, jakie ponoszą,  
i negatywnych efektów, powstających w efekcie poruszania się samochodami oraz 
kosztów zewnętrznych, jakie generują, i zagrożeń, które w ich wyniku powstają – 
dla zdrowia i środowiska naturalnego. Kluczowe jest, aby informacje te były 
przekazywane w sposób precyzyjny i dostosowany do możliwości percepcyjnych 
różnych grup użytkowników, tak aby przekaz z jednej strony nie ocierał się o banał, 
a z drugiej strony nie był dostępny wyłącznie dla wąskiej grupy specjalistów. Musi 
być również sugestywny i przekonujący. Ze względu na fakt, iż zazwyczaj trudno 
jest przekonać osoby dorosłe, a szczególnie starsze, szczególną uwagę należy 
poświęcić przygotowaniu takich kampanii dla dzieci, które niejako oddolnie mogą 
zacząć skutecznie oddziaływać na swoich rodziców.

Następnie należy dostarczyć wszelkich informacji o alternatywnych możli-
wościach wypełniania potrzeb transportowych i promować transport zbiorowy, 
podróże piesze oraz transport rowerowy. Szczególnie ten ostatni wymaga intensyw-
nej promocji ze względu na bardzo mały udział podróży rowerowych w polskich 
miastach, a przecież rower jest środkiem transportu, zapewniającym elastyczność, 
dostępność, niezłą szybkość i w znaczący sposób wpływa na poprawę kondycji 
fizycznej i stanu zdrowia26. A tych, którzy z różnych względów nie mogą korzystać 
z powyższych środków transportu, należy zachęcać do wspólnego użytkowania 
samochodów (carpooling), racjonalizowania ich wykorzystania, a nawet do ich 
sprzedaży i korzystania z taksówek lub carsharingu, co niestety w Polsce jeszcze 
nie funkcjonuje. W celu promocji alternatywnych rozwiązań należy uruchomić 
kampanie informacyjno-reklamowe, których twarzami powinny zostać osoby 
o znaczącym autorytecie, rozpoznawalne i powszechnie szanowane w poszcze-
gólnych ośrodkach miejskich. Ważne jest jednak, aby te osobistości nie tylko 

25 Zob. City Logistics Best Practices: a Handbook for Authorities, Bologna 2011; http://www.
sugarlogistics.eu (17.07.2012).

26 O urokach podróży rowerowych odbywanych w miastach całego świata pisze lider rockowego 
zespołu Talking Heads D. Byrne, Dzienniki rowerowe, Wyd. W.A.B., Warszawa 2011.Wielu Polakom 
wydaje się, że trudno dojeżdżać w garniturze czy garsonce, w skwarny lub deszczowy dzień do pracy, 
ale przecież tak właśnie robią miliony Europejczyków, których pogoda również nie rozpieszcza. 
A nieprzekonani powinni skorzystać z dewizy Skandynawów, którzy twierdzą, że „pogoda jest 
zawsze dobra, a tylko ubranie może być nieadekwatne”.



Kształtowanie zachowań komunikacyjnych… 61

uczestniczyły w kampaniach, ale realizując codzienne podróże, dawały dobry 
przykład i faktycznie korzystały z alternatywnych, wobec motoryzacji indywi-
dualnej, środków transportu. Podobnie jak w przypadku kampanii informacyjno-
-edukacyjnych szczególnie ważne jest przekonanie najmłodszych, że istnieją 
inne środki transportu aniżeli samochód osobowy i że warto z nich korzystać. 
Program taki mógłby być realizowany podczas lekcji z obowiązkowego przedmiotu 
wychowanie komunikacyjne lub transportowe (nazwa przedmiotu jest absolutnie 
wtórna do treści przekazywanych w trakcie jego wykładania), a sam przedmiot 
mógłby się kończyć egzaminem na kartę rowerową (dziś już, niestety, niewy-
maganą), bez której z kolei niemożliwe byłoby zrobienie prawa jazdy. Znaczącą 
rolę w kształtowaniu nowych zachowań komunikacyjnych powinny również ode-
grać przedsiębiorstwa i instytucje, promując pracowników, którzy nie korzystają 
z samochodów i tym samym nie obciążają firmowych miejsc parkingowych, lub 
zapewniając dojazdy do pracy firmowymi autobusami27.

Ostatnim krokiem kształtowania zachowań komunikacyjnych jest two-
rzenie systemu zachęt do korzystania z dostępnych w danym mieście alterna-
tywnych środków transportu i ciągłe utrwalanie tych nowych zachowań28. Do 
podstawowych zachęt należy zaliczyć przyjazne dla użytkowników i przejrzyste 
systemy taryfowo-biletowe, a ceny biletów, szczególnie okresowych, ustalić na 
takim poziomie, aby nie stanowiły obciążenia dla budżetów domowych. Nie 
mniej istotnym czynnikiem warunkującym korzystanie z transportu zbiorowego, 
szczególnie w aglomeracjach i konurbacjach miejskich, jest ścisła integracja 
wszystkich gałęzi transportu oferujących przewozy lokalne i regionalne, jak 
również ich integracja z systemami transportu dalekiego. Kluczowe znaczenie 
ma włączenie w tę sieć portów lotniczych. W Polsce jedynie na krakowskie 
Balice i warszawskie Okęcie można dojechać transportem szynowym, niestety 
są to jedynie połączenia lokalne, a nie bezpośrednie połączenia z siecią krajową 
i międzynarodową (lokalną oczywiście też), jak to ma miejsce np. w Paryżu, 
Frankfurcie nad Menem czy Amsterdamie. Ważne jest również zapewnienie peł-
nej i czytelnej informacji pasażerskiej dostępnej w punktach i środkach transportu 

27 Więcej podobnych koncepcji opisanych zostało w: Managing Commuters’ Behaviour. A New 
Role for Companies, ITF Round Table no 121, OECD 2002.

28 Wiele ciekawych przykładów kształtowania zachowań komunikacyjnych zostało zidenty-
fikowanych w ramach projektu Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Mana-
gement Strategies realizowanego w ramach VI programu ramowego w latach 2006–2009. 
Z finalnym raportem można zapoznać się na stronie http://www.transport-research.info/Upload/
Documents/201010/20101007_164101_2671_MAX%20-%20Final%20Activity%20Report.pdf 
(17.07.2012).
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w różnych formach, począwszy od tradycyjnych mapek i schematów, aż po 
nowoczesne internetowe planery podróży. Informacje powinny być dostarczane 
w czasie rzeczywistym (to jednak wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań 
z zakresu ITS).

Ze względu na liczne zalety, samochodu osobowego i jego powszechne wyko-
rzystywanie (w największych miastach Polski wskaźnik zmotoryzowania przekra-
cza 500 samochodów na 1000 mieszkańców, w Warszawie w 2010 r. wyniósł on 
544, a w całym kraju średnio 448) należy stale podnosić poziom usług świadczo-
nych przez transport zbiorowy oraz poprawiać dostępność do niego. Należy także 
zwiększać gęstość sieci dróg rowerowych (o czym była już mowa wcześniej). 
Ważne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno 
na przystankach, jak i w pojazdach transportu publicznego, a dla użytkowników 
rowerów tworzenie stosownej infrastruktury parkingowej i rozbudowanych syste-
mów rowerów miejskich, które powoli pojawiają się w dużych miastach w Polsce.

Wnioski

Kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast nie jest 
zadaniem łatwym. Wymaga przeprowadzenia wielu rozbudowanych i długotrwa-
łych kampanii, najpierw edukacyjnych, a następnie informacyjno-reklamowych, 
które muszą trafić do jak najszerszego grona użytkowników miejskich systemów 
transportowych. Jest jednak narzędziem skutecznym i efektywnym, bo niewyma-
gającym dużych nakładów finansowych (w odniesieniu chociażby do kosztów 
wdrożenia ITS lub inwestycji w infrastrukturę transportu), co jest szczególnie 
ważne w obecnych realiach gospodarczych wielu miast, w tym również pol-
skich. Aby jednak trwale ograniczać poziom kongestii transportowej i kosztów 
powstających w wyniku jej występowania, konieczne jest wsparcie powyższych 
narzędzi poprzez implementację narzędzi z pozostałych grup. Należy przede 
wszystkim sukcesywne zwiększać nakłady na rozwój transportu zbiorowego, 
rowerowego i pieszego oraz implementować narzędzia z zakresu ITS-u, należy 
również zadbać o realizację kompleksowej polityki parkingowej, a dopiero 
w dalszej kolejności i jedynie w przypadku, kiedy będzie to niezbędne, stosować 
pozostałe narzędzia. Rezygnacja z samochodu ma jeszcze ten walor, że pozwala 
nie tylko ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko, ale również 
czysto merkantylny – poruszanie się alternatywnymi środkami transportu jest 
po prostu dużo tańsze.
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TRAVEL DEMAND MANAGEMENT AS A TOOL OF MITIGATION OF 
TRAFFIC CONGESTION IN CITIES

Summary

The future belongs to cities. The truth is that cities have always been acting an es-
sential role in social, economic, cultural and political development. But only in 2009 the 
number of people living in cities exceeded the half of the world’s population and it is still 
growing rapidly (in 2011 it was 52,1%). Further cities development and fulfilment of their 
functions requires an effective overcoming or minimizing current problems and different 
obstacles. The common and key barrier hampered the development of cities regardless 
their size is traffic congestion.

There are many tools useful to mitigate traffic congestion. The majority of tools, 
especially these focused on adding new infrastructure capacity, require huge investments 
and time to put them in an effect. Building new infrastructure is even more difficult in cur-
rent unstable economic situation of cities. These tools stay in opposition to requirements 
of sustainable development, especially when they are addressed to build new infrastruc-
ture for individual road users. It is also very difficult and time consuming to implement 
tools focused on land use management which are also useful to create and promote sus-
tainable mobility. Enlarging the capacity of existing transport infrastructure needs money 
and specific know-how. Thus the most effective tools of mitigation of traffic congestion 
in cities in the author’s opinion is travel demand management, which is also the most ap-
propriate in nowadays conditions of Polish cities.

Translated by Hubert Igliński
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KOLEJE REGIONALNE JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI W POLSKICH AGLOMERACJACH

Wstęp

Współczesny rozwój aglomeracji wymaga odpowiedniej strategii rozwią-
zywania problemów w obsłudze transportowej. Wyzwania z tym związane nie 
są łatwe, gdyż konieczność ich podjęcia dotyczy ośrodków wielkomiejskich, 
których systemy transportowe są w dużej mierze zdominowane przez indywidu-
alny i zbiorowy transport samochodowy. Tak ukształtowany system transportu 
w aglomeracji jest źródłem wielu negatywnych skutków obserwowanych na jej 
obszarze.

Konieczność poprawy sytuacji wymaga działań, które przyczyniać się będą 
do równoważenia systemu transportowego, stwarzając w ten sposób podstawę 
do przyspieszenia realizacji procesu osiągania w aglomeracji stanu zrównowa-
żonej mobilności. Zrównoważona mobilność oznacza racjonalizację wykorzy-
stania różnych środków transportu z preferencjami dla transportu zbiorowego 
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, tworzenie współmodalno-
ści (komplementarności rozwiązań) pomiędzy transportem zbiorowym a trans-
portem indywidualnym, kreowanie pożądanych zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców aglomeracji oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu 
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na środowisko. W dłuższej perspektywie poprawie ulega jakość życia i zwięk-
sza się dobrobyt mieszkańców, a także następuje wzrost konkurencyjności  
aglomeracji.

Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania systemu 
kolei regionalnych w procesach równoważenia transportu i mobilności w polskich 
aglomeracjach w kontekście poszukiwania dróg zmniejszenia uzależnienia funk-
cjonowania aglomeracji i życia jej mieszkańców od samochodu. Na tle wzorców 
mobilności omówiono mankamenty obecnego systemu kolei regionalnych, jak 
również ich potencjał zmian. Pomimo tego, że obecnie stan kolei nie sprzyja rów-
noważeniu gałęziowej struktury transportu aglomeracyjnego, w artykule pokazano 
możliwość wykorzystania przewozów regionalnych jako instrumentu mogącego 
przybliżyć polskie aglomeracje do odpowiadającego potrzebom nowoczesności 
stanu zrównoważonej mobilności na ich obszarze.

1. Atrybuty zrównoważonej mobilności w aglomeracjach

Współczesne aglomeracje, także w Polsce, uważane są za obszary o kluczowym 
znaczeniu dla wzrostu gospodarczego, rozwoju innowacji i tworzenia nowych, 
efektywnych miejsc pracy. Z drugiej strony pozostają one również miejscami 
koncentracji negatywnych skutków działalności człowieka, w tym wywołanych 
potrzebami przemieszczania się (mobilności). Rosnące zatłoczenie komunika-
cyjne, emisja hałasu i substancji zanieczyszczających powietrze, ziemię i wodę, 
zajmowanie terenów pod inwestycje transportowe (przede wszystkim drogowe), 
wypadki komunikacyjne spowodowane są głównie intensywnym rozwojem moto-
ryzacji indywidualnej. W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrost wskaźnika 
motoryzacji wyniósł blisko 65%, w aglomeracjach jego wielkość jest wyższa od 
średniej krajowej. Stałe zatory komunikacyjne wywołane wzmożonym ruchem 
samochodowym w Unii Europejskiej powodują straty obliczane na 1% rocznego 
PKB Unii, to jest około 100,0 mld euro. Transport będący źródłem 40% emisji CO2 
i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń przyczynia się w dużej mierze do pogor-
szenia jakości powietrza na obszarach Wspólnoty intensywnie zurbanizowanych. 
Rośnie również liczba wypadków drogowych w miastach. Obecnie jeden na trzy 
wypadki śmiertelne notowany jest na obszarze miejskim. Najbardziej zagrożeni 
są piesi i rowerzyści2.

2 Zielona Księga, W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich 
COM(2007)551, Bruksela 2007, s. 2.
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Stale rosnące wyzwania związane z funkcjonowaniem transportu w aglo-
meracjach spowodowały istotne przeobrażenia w podejściu do mobilności na 
obszarze miast. Duże znaczenie dla procesu zmian miały inicjatywy i działania 
podejmowane przez Unię Europejską3. Ich rezultatem było określenie nowych 
ram postrzegania mobilności w miastach. Dla transportu w aglomeracjach ozna-
cza to oprócz stymulowania wzrostu gospodarczego także zapewnienie poprawy 
dostępu do aglomeracji z zewnątrz i lepszej spójności wewnętrznej jej obszaru, 
poprawę jakości życia mieszkańców, dojeżdżających do pracy z zewnątrz, tury-
stów i gości oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Transport w zgodzie 
z tymi zasadami stał się kluczowym czynnikiem kształtowania zrównoważonej 
mobilności w aglomeracjach4. Zasady te wskazują również, że spełnianie mobil-
ności wymaga zawsze realizacji przemieszczania osób i ładunków i powinno 
być zapewnione przez transport, którego atrybutem jest zrównoważone funk-
cjonowanie i rozwój. Ruch ludzi i towarów w przestrzeni realizowany przez tak 
ukształtowany transport jest warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju 
całej rzeczywistości5.

Na kwestie zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji trzeba 
spojrzeć przez pryzmat trzech jej zasadniczych, zróżnicowanych funkcjonalnie 
elementów składowych:

 – struktury przestrzennej aglomeracji i powiązanej z nią polityki przestrzennej,
 – użytkowników transportu w aglomeracji, którymi są jej mieszkańcy, pra-
cujący z zewnątrz, odwiedzający aglomerację i turyści,

 – systemu transportowego każdej aglomeracji.
Struktura przestrzenna aglomeracji i kształtująca ją polityka przestrzenna 

oddziałują zarówno na system transportowy aglomeracji, jak i użytkowników 
transportu. Analiza oddziaływania wskazuje, że wpływ czynników przestrzennych 

3 Na konieczność podjęcia zagadnień mobilności w miastach i równoważenia transportu na ich 
obszarze wskazano w raporcie z przeglądu średniookresowego Białej Księgi w 2006 r. Ogólną 
koncepcję działania w kierunku zrównoważonej mobilności w miastach określiła najpierw Zielona 
Księga Komisji Wspólnot Europejskich z 2007 r., a następnie w 2009 r. przygotowany przez Komisję 
plan działania. Wizję konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu oraz strategię jej 
urzeczywistnienia w nadchodzących dekadach do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. przedstawiono 
w Białej Księdze z 2011 r.

4 R. Janecki, S. Krawiec, Citizen’s Mobility as the Contemporary Goal of Operation and Deve-
lopment of the Transportation Systems in the Cities, w: Contempery Transportation Systems. Select 
Theoretical and Practical Problems: New Mobility Culture, red. R. Janecki, G. Sierpiński, Wyd. 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 31.

5 V. Himanen, P. Nijkamp, J. Pajden, Transport Mobility: Spatial Accessibility and Environmental 
Sustainbility, Verije Universiteit, Amsterdam 1992, s. 9–11.
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kształtuje równowagę transportu w aglomeracji6. Doskonalenie polityki prze-
strzennej i poprawa użytkowania terenu w aglomeracjach przyczyniają się bowiem 
do przyspieszenia procesu osiągania stanu zrównoważenia transportu w danej 
aglomeracji. Sprzyja to wzrostowi poziomu zrównoważenia mobilności i jest 
pozytywnym efektem integracji polityki przestrzennej i zasad polityki transpor-
towej w aglomeracjach.

Z punktu widzenia użytkowników transportu w aglomeracjach zrównowa-
żoną mobilność określić można jako zachowania komunikacyjne ukształtowane 
przez strukturę przestrzenną i politykę w tym zakresie oraz system transportowy 
aglomeracji. Charakteryzują się one7:

 – racjonalizowaniem długości trasy odbywanych podróży, przy czym struk-
tura przestrzenna powinna wpływać na eliminowanie zbędnych podróży 
oraz sprzyjać krótszym podróżom kosztem ograniczenia liczby podróży 
długich,

 – wykorzystaniem samochodów osobowych na poziomie niezagrażającym 
pozycji publicznego transportu zbiorowego i transportu niezmotoryzo-
wanego; rola publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji powinna 
być wiodąca,

 – wielkością i rodzajem potrzeb, ich alokacją przestrzenną oraz oczekiwa-
niami związanymi z jakością usług, sprawnością, efektywnością i bez-
pieczeństwem przewozów, których zaspokajanie przez funkcjonujący 
transport nie narusza harmonii z otoczeniem, a więc środowiskiem natu-
ralnym i cywilizacyjnym.

Stan zrównoważenia mobilności lub proces jej osiągania można również 
traktować jako szczególny walor danej aglomeracji oferowany mieszkańcom 
i innym użytkownikom transportu. Nie jest on możliwy do urzeczywistnienia 
w aglomeracjach pozbawionych odpowiednio ukształtowanego i funkcjonującego 
systemu transportowego.

Zmieniające się systemy transportowe aglomeracji, podporządkowane 
w procesie zmian osiągnięciu zrównoważonej mobilności, kształtują jej wzorce 
w wielkomiejskiej przestrzeni. Wzorce te pozwalają na propagowanie właściwych 
zachowań użytkowników transportu, zmian w przestrzeni aglomeracyjnej oraz 

6 A. Rudnicki, Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, „Czasopismo Techniczne”, 
seria „Architektura” 2010, nr 3, s. 59–61, 65.

7 Na podstawie: A. Rudnicki, op.cit., s. 58.



Koleje regionalne jako czynnik zrównoważonej mobilności… 69

w systemach transportowych aglomeracji. Najważniejsze z nich sformułowano 
następująco8:

 – podział zadań przewozowych w aglomeracjach powinien ograniczać udział 
samochodu osobowego w podróżach na rzecz zwiększenia wykorzystania 
środków publicznego transportu zbiorowego oraz ruchu niezmotoryzowa-
nego (pieszo lub na rowerze),

 – właściwe wyważenie roli samochodu osobowego w aglomeracji ma istotny 
wpływ na odczuwalną przez mieszkańców jakość życia, tym samym 
powinno być uzasadnione użycie samochodu w określonych sytuacjach 
i należy stwarzać odpowiednie warunki do realizacji tego rodzaju prze-
mieszczeń; sytuacje te to m.in.: działalność firm usługowych, przewozy 
zaopatrzeniowe, dokonywanie zakupów przez mieszkańców w strefach 
handlu wielkokubaturowego, podróże w obszarach źle obsługiwanych 
przez transport zbiorowy, grupowe korzystanie z samochodu (carpooling, 
carsharing) itp.,

 – uświadomienie mieszkańcom aglomeracji potrzeby ograniczenia podróży 
samochodem na rzecz podróży transportem zbiorowym i podróży niezmo-
toryzowanych, wspierane działaniami w zakresie modernizacji i rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego oraz poprzez integrację planowania 
przestrzennego, planowania transportu i mobilności (planowanie prze-
strzenne oparte na naczelnej zasadzie obniżania zapotrzebowania na 
transport),

 – w systemie transportowym dzięki zmianom są warunki do racjonalnych 
wyborów przez użytkowników transportu sposobów podróżowania,

 – używanie coraz większej liczby pojazdów emitujących mniej spalin oraz 
innych zanieczyszczeń dzięki zachęcaniu mieszkańców aglomeracji do 
przestawiania się na takie rozwiązania,

 – dobrą praktyką powinien być ekologiczny styl jazdy – konieczne jest 
wspieranie takich zachowań przez aplikacje ITS w pojazdach,

 – wprowadzanie opłat dla użytkowników dróg w miastach oraz regulowanie 
dostępu do określonych przestrzeni miejskich powinno racjonalizować 
obciążenie ruchem sieci transportowej w centrach aglomeracji,

8 A. Rudnicki, op.cit., s. 60–61; Moving Sustainably – Guide to Sustainable Urban Transport 
Plans, www.movingsystainably.net/index.php (14.07.2012); R. Janecki, S. Krawiec, The Significance 
of ITS Applications for the New Mobility Culture in the Cities, w: Modern Transport Telematics, 
red. J. Mikulski, Communications in Computer and Information Science Vol. 239, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2011, s. 207–215.
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 – konstruowanie planów zintegrowanej mobilności jest efektywnym instru-
mentem dochodzenia do wysokiego poziomu zrównoważenia mobilności 
i wyznacznikiem nowoczesnego zarządzania aglomeracją przez władze 
samorządowe.

Wśród szerokiego spektrum działań w polskich aglomeracjach, prowadzą-
cych do równoważenia mobilności, realizacji zgodnych z oczekiwaniami zmian 
w systemach transportowych aglomeracji i konstruowanych wzorców zrównowa-
żonej mobilności, istotna rola powinna przypaść kolejom regionalnym. Będzie to 
przedmiotem dalszych rozważań w prezentowanym artykule.

2. Obecny stan kolei regionalnych w polskich aglomeracjach

Ramy niniejszego artykułu pozwalają tylko na syntetyczne przedstawienie 
obecnej sytuacji kolei regionalnych obsługujących m.in. potrzeby przewozowe na 
obszarach aglomeracji w Polsce. Charakteryzując ogólne tło przewozów kolejowych 
w aglomeracjach, trzeba powiedzieć, że podróże o obligatoryjnym charakterze (przede 
wszystkim dojazdy do pracy, szkół i uczelni) do i z dużych aglomeracji, obsługiwane 
przez koleje regionalne, mają znaczący udział w rynku przewozów regionalnych 
i zaliczane są do przewozów użyteczności publicznej. Wielkość potoków w tych 
relacjach jest znacznie większa w porównaniu z liczbą pasażerów w pozostałych 
relacjach regionalnych, a więc w lokalnych połączeniach między mniejszymi ośrod-
kami miejskimi. Koleje regionalne w aglomeracjach: warszawskiej, trójmiejskiej 
i górnośląskiej uczestniczą też w obsłudze przewozów aglomeracyjnych. Wobec 
obserwowanego pogarszania się warunków ruchu drogowego w tych aglomeracjach, 
czego dowodem jest stale zwiększająca się kongestia, pozycja konkurencyjna oferty 
przewozowej kolei w niektórych relacjach w stosunku do samochodu osobowego, 
poza aglomeracją górnośląską, jest relatywnie dobra9. W aglomeracji górnośląskiej 
funkcjonują bowiem modernizowane i nowo budowane przez ostatnie dwie dekady 
konkurencyjne w stosunku do kolei regionalnej międzymiastowe połączenia drogowe 
(w tym m.in. autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa).

Jeżeli wziąć pod uwagę znaczenie kolei w przewozach na obszarze aglo-
meracji, historycznie ukształtowany układ sieci kolejowej w aglomeracji oraz 
podatność na wdrażanie nowych koncepcji w zakresie sieci i przewozów, można 
w Polsce wyróżnić trzy grupy aglomeracji (tabela 1).

9 Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015, Ministerstwo Infrastruktury, 
Warszawa 2010, s. 12–13.
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Tabela 1

Grupy aglomeracji w Polsce według atrybutów systemów transportu kolejowego na ich 
obszarze

Atrybuty systemu transportu kolejowego na obszarze aglomeracji 
charakterystyczne dla danej grupy aglomeracji

Nazwa aglomeracji 
w danej grupie

Grupa I
1. Dostateczne dostosowanie układu sieci kolejowej do potrzeb 

ruchu aglomeracyjnego.
2. Znaczący udział kolei w przewozach aglomeracyjnych.
3. Wysoka podatność systemów transportu kolejowego na nowe 

koncepcje w odniesieniu do sieci i przewozów.

 – warszawska
 – trójmiejska

Grupa II
1. Dostateczne dostosowanie układu sieci kolejowej do potrzeb 

ruchu aglomeracyjnego.
2. Utrata przez kolej znaczenia w przewozach aglomeracyjnych.
3. Podatność systemów transportu kolejowego na nowe koncepcje 

w odniesieniu do sieci i przewozów.

 – górnośląska
 – wrocławska
 – szczecińska

Grupa III
1. Układ kolejowy do przyszłego wykorzystania w przewozach 

aglomeracyjnych poprzez wdrożenie nowych koncepcji 
w zakresie infrastruktury i przewozów.

 – pozostałe 
aglomeracje w tym 
m.in.: bydgoska, 
krakowska, łódzka, 
poznańska

Źródło: R. Janecki, S. Krawiec, Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów 
regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej, „Transport Miejski 
i Regionalny” 2011, nr 10, s. 5.

W przypadku aglomeracji warszawskiej i trójmiejskiej należy w przyszłości 
oczekiwać co najmniej utrwalenia obecnej pozycji kolei regionalnych w przewo-
zach. Natomiast dla aglomeracji grupy II rola transportu kolejowego w ich syste-
mach transportowych powinna wzrastać, podobnie, ale z mniejszą intensywnością 
w pozostałych aglomeracjach w Polsce. Wraz ze wzrostem znaczenia transportu 
kolejowego poziom zrównoważenia mobilności we wszystkich aglomeracjach 
powinien być wyższy, co zilustrowano na rysunku 1.

Charakteryzując obecny stan kolejowych przewozów regionalnych w polskich 
aglomeracjach, nietrudno zidentyfikować wiele czynników zniechęcających miesz-
kańców aglomeracji do korzystania z usług kolei. Można wśród nich wymienić10:

10 R. Janecki, S. Krawiec, Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze 
potrzeb aglomeracji górnośląskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 9, s. 8–10.
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 – zły stan techniczny dużej liczby odcinków sieci kolejowej w aglomera-
cjach, którego przejawem są katastrofalny stan wielu dworców i przy-
stanków oraz niska prędkość kursujących pociągów kolei regionalnych,

 – zły stan techniczny przestarzałego taboru wykorzystywanego w przewozach,
 – niezadowalający poziom ilościowy i jakościowy oferty przewozowej dedy-
kowanej mieszkańcom aglomeracji,

 – dezintegrację systemu regionalnego transportu kolejowego i miejskiego 
transportu zbiorowego w aglomeracji,

 – mankamenty obecnie funkcjonujących układów sieci kolejowej w aglo-
meracjach, jak np. brak generatorów ruchu pasażerskiego w rejonach 
niektórych istniejących stacji i przystanków kolejowych czy z drugiej 
strony niedostateczna liczba punktów odprawy pasażerów na obszarach 
potencjalnego ciążenia do przebiegających przez nie linii kolejowych,

 – deficyt środków finansowych na realizację koniecznych zmian w systemie 
kolei regionalnych na obszarze aglomeracji.
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Rys. 1. Transport kolejowy w aglomeracji a poziom zrównoważenia transportu (stan 
obecny)

Źródło: opracowanie własne.

Z drugiej strony koleje regionalne w aglomeracjach mają potencjalne możli-
wości do odgrywania większej roli w obsłudze potrzeb transportowych aglomeracji. 
Wykorzystanie tych możliwości byłoby istotnym czynnikiem równoważenia mobil-
ności na obszarze aglomeracji. Najważniejsze czynniki kreujące w przyszłości 
wzrost udziału kolei w przewozach regionalnych i aglomeracyjnych to m.in.11:

11 R. Janecki, S. Krawiec, Koncepcja odbudowy pozycji…, s. 3, 6–7.
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 – walory eksploatowanych obecnie w aglomeracjach układów sieci kolejo-
wej, głównie zasięg przestrzenny,

 – nasilenie niekorzystnych zjawisk w transporcie samochodowym (rozmiary 
kongestii) negatywnie oddziałujących na publiczny transport zbiorowy 
i transport indywidualny,

 – istnienie rezerw w prędkości technicznej i handlowej pociągów kolei 
regionalnych, których wykorzystanie wymaga poprawy stanu technicznego 
linii kolejowych, po których kursują pociągi,

 – ponadprzeciętna podatność kolei regionalnych na integrację z innymi 
rodzajami transportu oraz wyjątkowo duża zdolność do przyciągania użyt-
kowników samochodów osobowych (zmiana ich preferencji i zachowań 
komunikacyjnych),

 – rosnąca świadomość konieczności zmiany obecnej sytuacji przy speł-
nieniu warunku zachowania co najmniej obecnego poziomu mobilności 
mieszkańców,

 – pozytywne oddziaływanie dobrych praktyk obserwowanych m.in. w aglo-
meracjach warszawskiej i trójmiejskiej oraz za granicą.

Przedstawiony bilans negatywnych i pozytywnych stron obecnej sytuacji 
kolei w polskich aglomeracjach wskazuje na przewagę czynników będących 
w opozycji do zamierzeń na przyszłość. Perspektywicznym celem jest budowa 
w aglomeracjach systemu transportowego bardziej zrównoważonego, mniej szko-
dzącego środowisku naturalnemu i mniej przeciążonego. Dzisiejszy stan kolei 
w aglomeracjach trudno uważać za sprzyjający tym celom. Kolei regionalnych 
poza aglomeracją warszawską i trójmiejską, o czym już wspominano, nie można 
również uznać za konkurencyjne w stosunku do transportu indywidualnego, jak i do 
rozwiązań oferowanych przez inne rodzaje transportu w aglomeracjach. Wskazując 
na odmienną sytuację kolei regionalnych w obu wymienionych aglomeracjach, 
należy podkreślić, że oferta przewozowa na ich obszarze ma znaczący udział 
w przewozach do i z aglomeracji oraz wewnątrz aglomeracji. Eksploatowany układ 
sieci może obsługiwać główne potoki pasażerów na kierunkach do i z aglomeracji, 
modernizowany jest tabor przewozowy i sieć torów, po których kursują pociągi 
kolei regionalnych.

Dotychczasowe rozważania wskazują, że zwiększenie roli kolei regionalnych 
w aglomeracjach w Polsce jest możliwe, ale wymaga zmiany postrzegania miej-
sca kolei w systemach transportowych. Reorientacja pozycji kolei regionalnych 
jest decyzją polityczną o długofalowej perspektywie i systemowym charakterze. 
W jej następstwie powinny być podjęte działania ukierunkowane na zbudowanie 
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nowoczesnego, sprawnie funkcjonującego, efektywnego i bezpiecznego systemu 
transportowego, w którym koleje regionalne są istotnym elementem składowym. 
System transportowy o takich walorach zapewni poprawę poziomu zrównoważenia 
mobilności w danej aglomeracji.

3. System kolei regionalnych w procesie równoważenia mobilności 
w aglomeracjach

Na świecie obserwuje się dążenie aglomeracji do zrównoważonej mobilności, 
a więc osiągnięcia lepszych ekonomicznie i ekologicznie pozycji. Ontologiczna 
perspektywa uwidacznia, że zrównoważony transport zaspokaja potrzeby komu-
nikacyjne mieszkańców, poprawia dostępność transportową obszaru aglomeracji 
i spójność wewnętrzną, jednocześnie spełniając kryteria ochrony środowiska 
naturalnego, efektywności ekonomicznej, sprawności i bezpieczeństwa, a także 
równego dostępu dla mieszkańców. W tego rodzaju działaniach aglomeracje 
wykorzystują systemy transportu szynowego, a wśród nich koleje regionalne. 
Słuszne jest zatem stwierdzenie, że alternatywnym sposobem przemieszczania 
do i z aglomeracji w stosunku do transportu samochodowego są w warunkach 
polskich aglomeracji koleje regionalne.

Można wskazać dwie grupy czynników potwierdzających alternatywną pozy-
cję tego rodzaju transportu. Pierwsza grupa wiąże się z pewnymi naturalnymi 
cechami. Można je przedstawić następująco12:

 – systemy kolejowych przewozów regionalnych obsługujące aglomeracje 
mają dobrą dostępność i są otwarte, co przejawia się w ukształtowanych 
powiązaniach z innymi usługami transportu publicznego,

 – obserwuje się wysoką podatność kolei regionalnych na integrację m.in. 
dzięki dużej liczbie punktów odprawy pasażerów na obszarze aglomeracji; 
taki stan sprzyja integracji z miejskim transportem zbiorowym oraz trans-
portem indywidualnym, a trzeba pamiętać, że każde działanie integracyjne 
jest zgodne z zasadami zrównoważonej mobilności, która jest instrumen-
tem do zmniejszenia uzależnienia aglomeracji i życia mieszkańców od 
samochodu,

 – systemy transportu kolejowego, w tym o zasięgu regionalnym, charakte-
ryzują się wysoką sprawnością energetyczną,

12 Ibidem, s. 3.
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 – współcześnie na kolejach regionalnych spotyka się wiele nowoczesnych 
rozwiązań zarówno związanych z fazą przemieszczania, jak i w punk-
tach styku z systemem transportu aglomeracyjnego; nowoczesna kolej 
regionalna ma wyjątkowo dużą zdolność do przyciągania użytkowników 
samochodów osobowych, tym samym zmianie ulegają ich preferencje 
i zachowania komunikacyjne.

Drugą grupę czynników tworzą możliwości zakumulowane w obecnie funk-
cjonującym systemie kolei regionalnych w aglomeracjach. Są to, jak wynika 
z wcześniejszych rozważań, m.in. walory zasięgu przestrzennego linii regio-
nalnych, które przebiegają przez obszary, gdzie rejestruje się największe potoki 
pasażerskie w relacjach do i z aglomeracji, możliwość wykorzystania istniejących 
rezerw techniczno-organizacyjnych przy pomocy stosunkowo prostych działań, 
rosnąca świadomość konieczności zmiany obecnej sytuacji oraz pozytywne oddzia-
ływanie dobrych praktyk, których reprezentantami są aglomeracje warszawska 
i trójmiejska oraz aglomeracje na całym świecie.

Identyfikacja obecnego stanu kolei regionalnych w polskich aglomeracjach 
wskazała ich mankamenty i możliwości. Uwzględnienie w ocenie także naturalnych 
własności systemu pasażerskiego transportu kolejowego pozwala na skonstruowa-
nie wysoce prawdopodobnego scenariusza podejścia do problemu równoważenia 
systemu transportowego aglomeracji, a tym samym zbliżenia się do stanu zrów-
noważonej mobilności na jej obszarze.

Proponowany scenariusz działań powinien łączyć:
 – przedsięwzięcia związane z poprawą obecnego stanu kolejowych przewo-
zów regionalnych w aglomeracjach,

 – wszystkie możliwości oferowane przez obecnie funkcjonujący układ kole-
jowego transportu regionalnego w aglomeracjach.

Należy dodać, że podejmowane działania ze względu na swój zakres i koszty 
muszą być programowane w dłuższym horyzoncie czasowym. Musi być również 
uwzględniona obecna i prognozowana pozycja kolei w danej aglomeracji oraz 
dostosowanie jej układu do obecnych i przyszłych potrzeb. Dlatego też np. w aglo-
meracjach warszawskiej i trójmiejskiej działania powinny być skoncentrowane na 
doskonaleniu i rozwoju już istniejącego systemu kolei regionalnych.

Przedsięwzięcia związane z poprawą obecnego stanu kolei regionalnych 
w aglomeracjach powinny przede wszystkim obejmować działania:

 – prowadzące do osiągnięcia przez sieć kolei regionalnych minimalnych 
standardów techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych,
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 – ukierunkowane na zintegrowanie kolei regionalnych z systemem trans-
portowym aglomeracji – jego podsystemami miejskiego publicznego 
transportu zbiorowego, indywidualnego transportu niezmotoryzowanego 
i transportu samochodami osobowymi.

Pierwsza grupa działań dotyczy poprawy stanu technicznego sieci kolejowej 
w aglomeracjach, organizacji ruchu pociągów oraz funkcjonowania kolejowych 
przewozów regionalnych w systemie transportowym aglomeracji. W tabeli 2 
zamieszczono proponowane w tym zakresie przez Ministerstwo Infrastruktury 
(2010 r.) standardy.

Tabela 2

Oczekiwane standardy techniczno-eksploatacyjne i organizacyjne w systemach kolejowych 
przewozów pasażerskich w aglomeracjach

Nazwa systemu 
pasażerskich przewozów 

kolejowych

Opis standardów 
techniczno-eksploatacyjnych

Opis standardów 
organizacyjnych

1. System przewozów 
regionalnych

 – prędkość techniczna pociągów  
na linii vt = 80–120 km/h,

 – prędkość handlowa pociągów  
vh = 50–70 km/h,

 – tabor zespolony (EZT) i lekkie 
pojazdy spalinowe,

 – tabor nowy lub zmodernizowany,
 – dostosowanie taboru do potrzeb 

osób niepełnosprawnych,
 – instalacja sanitarna spełniająca 

wymagania ekologiczne

 – ruch cykliczny pociągów 
dostosowany do potrzeb 
lokalnych (dojazdy do 
pracy i szkół),

 – skomunikowanie z innymi 
środkami transportu,

 – integracja z publicznym 
transportem autobusowym 
o zasięgu regionalnym

2. System przewozów 
aglomeracyjnych

 – prędkość techniczna pociągów  
na linii vt = 70–100 km/h,

 – prędkość handlowa pociągów  
vh = 35–50 km/h,

 – tabor zespolony (EZT) o dużej 
pojemności i przystosowany  
do szybkiej wymiany pasażerów

 – wysoka cykliczność 
połączeń (od 5 min.  
do 20 min.) w zależności 
od potrzeb,

 – skomunikowanie z innymi 
środkami transportu,

 – wdrożenie wspólnego 
biletu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Program działań dla…, s. 49–50.

Stan sieci kolejowej w aglomeracjach ma również istotne znaczenie dla 
drugiego rodzaju działań, które są związane z przebiegiem procesu integracji kolei 
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regionalnych z systemem transportowym aglomeracji. Integracja w tym układzie 
ma charakter międzygałęziowy, wobec tego proces integracji obejmuje:

 – integrację kolejowego systemu przewozów regionalnych (przejazdy do 
i z aglomeracji) z systemami transportu publicznego o zasięgu miejskim 
i aglomeracyjnym,

 – integrację kolejowego systemu przewozów regionalnych i transportu 
indywidualnego.

W procesie integracji rozstrzygnięciu podlega kwestia rozwiązań w zakresie 
infrastruktury ułatwiającej zmianę środka transportu lub sposobu przemieszczania 
(przesiadanie się) i kontynuacji podróży w relacjach: kolej regionalna – kolej 
aglomeracyjna, kolej regionalna – inne środki publicznego miejskiego transportu 
zbiorowego, kolej regionalna – samochód osobowy, kolej regionalna – niezmotory-
zowany transport indywidualny. Przyjęte powinny być również rozwiązania, które 
zapewniają odpowiednie warunki funkcjonowania powstającego zintegrowanego 
systemu transportu w aglomeracji. Są to13:

 – kształtowanie oferty przewozowej z uwzględnieniem integracji sieci trans-
portowej i harmonizacji rozkładów jazdy wszystkich zainteresowanych 
operatorów,

 – wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego i odpowied-
nie funkcjonowanie systemu,

 – wdrożenie sprawnie i efektywnie funkcjonującego systemu informacji 
pasażerskiej.

Zaprezentowana koncepcja wsparcia przez koleje regionalne procesu rów-
noważenia transportu w aglomeracjach, a więc także procesu osiągania zrówno-
ważenia mobilności na ich obszarze, wykorzystuje wszystkie atuty tego rodzaju 
transportu. Trzeba bowiem zauważyć, że odcinki linii kolei regionalnych operują 
w korytarzach transportowych przecinających aglomeracje i tym samym realizują 
funkcje kanałów szybkiego przepływu dużych potoków pasażerskich. Poprzez 
układ usytuowanych na tych odcinkach linii zróżnicowanych funkcjonalnie centrów 
przesiadkowych, dworców i przystanków uzyskują powiązanie ze wszystkimi 
środkami transportu zbiorowego w aglomeracji oraz systemami obsługującymi 
rozproszone potrzeby transportowe (ruch pieszy i rowerowy, podróże samochodami 
osobowymi). Doświadczenia aglomeracji amerykańskich i australijskich potwier-
dzają wysoką atrakcyjność i efektywność działań polegających na wkomponowaniu 

13 R. Janecki, Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej 
poprzez integrację międzygałęziową, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 11, s. 8.
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w system transportowy aglomeracji „korytarzy szybkiego tranzytu”. W korytarzach 
tych bardzo często podstawowym środkiem transportu zbiorowego są metro, 
systemy SKM, lekkich kolei miejskich oraz kolei podmiejskich i regionalnych14. 
Wyniki badań amerykańskich15 wskazują, że zmiany w systemach transportowych 
dużych ośrodków miejskich ukierunkowane na zwiększenie roli różnych rodzajów 
transportu szynowego pozytywnie wpływają na funkcjonowanie transportu miej-
skiego. Obserwuje się bowiem zwiększenie średniej długości podróży środkami 
publicznego transportu zbiorowego przy jednoczesnym spadku długości podróży 
samochodami osobowymi. Poprawia się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wnioski

Funkcjonowanie transportu w aglomeracjach generuje wiele wyzwań. 
Sprostanie im wymaga działań programowanych długofalowo i zróżnicowanych 
przedmiotowo. Działania te powinny być ukierunkowane na zrównoważenie sys-
temu transportowego aglomeracji, a tym samym na przyspieszenie procesu osią-
gania zrównoważonej mobilności w aglomeracjach. Przeprowadzone rozważania 
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Dążenie do zrównoważonej mobilności stanowi szansę dla aglomeracji na 

osiągnięcie lepszych ekonomicznie i ekologicznie pozycji, na bycie konku-
rencyjną w stosunku do innych aglomeracji mniej aktywnych w tym obszarze 
swojego funkcjonowania.

2. Alternatywą dla uzależnionych od samochodu polskich aglomeracji i ich 
mieszkańców są systemy, a wśród nich szansą jest system kolei regional-
nych obsługujących przejazdy do i z aglomeracji, niekiedy również relacje 
wewnątrz aglomeracji.

3. Ze względu na obecny stan kolei regionalnych w aglomeracjach, który nie 
sprzyja równoważeniu gałęziowej struktury transportu aglomeracyjnego 
i przez to nie ogranicza skutecznie negatywnego wpływu transportu na śro-
dowisko naturalne, osiągnięcie właściwej pozycji przez kolejowy transport 
regionalny w aglomeracjach jest przedsięwzięciem długookresowym, ale 
też szczególnie trudnym (w Polsce we wszystkich aglomeracjach poza war-
szawską i trójmiejską). Konieczne jest bowiem podniesienie atrakcyjności 

14 R. Janecki, S. Krawiec, Koncepcja odbudowy pozycji…, s. 4 za E. Richardson, P. Newman, 
Transport for Sustainable Cities, Sinclair Knight Merz, Curtis University, Perth 2008, s. 11.

15 T. Litman, Rail Transit in America: A Comprehensive Evaluation of Benefits, Victoria Transport 
Policy Institute, Victoria 2004, www.vtpi.org (30.05.2011).
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kolei regionalnych jako środka transportu w aglomeracjach oraz znaczące 
zwiększenie ich wpływu na równoważenie mobilności.

4. Zrealizowanie postulatów w zakresie roli kolei regionalnych wymaga dzia-
łań, które będą się przyczyniać do zauważalnej poprawy obecnego ich stanu 
(kwestie techniczne, eksploatacyjne i organizacyjne) w aglomeracjach oraz 
przeprowadzenia zakończonego sukcesem procesu integracji kolei regional-
nych z systemem transportowym aglomeracji.

5. Przedsięwzięcia w zakresie równoważenia transportu i mobilności powinny 
zapewnić lepszą ofertę rynkową, zintegrowany system taryfowo-biletowy, 
zintegrowaną informację pasażerską, utrzymanie dotychczas osiągniętego 
poziomu mobilności oraz ofertę usług wysokiej jakości.

6. Bardziej zrównoważony system transportowy aglomeracji może stać się 
zachętą do racjonalnych wyborów przez użytkowników transportu sposobów 
podróżowania, a więc zmniejszenia liczby i długości podróży realizowanych 
samochodem osobowym, co będzie przybliżać aglomerację do stanu zrów-
noważonej mobilności
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REGIONAL RAILWAYS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE MOBILITY IN 
POLISH AGGLOMERATIONS

Summary

Negative impact of transport on the urban environment is induced by the increased 
traffic congestion in urban areas and the modal split dominated by road transport. Inten-
sive development of individual transport and change in travel behavior of population are 
the main reasons of such disadvantages. This situation causes a reflection and indicates 
the need for change by meeting difficult challenges. Rail transport systems, with regional 
railways in Polish conditions, are an alternative way of traveling in relation to road trans-
port.

Regional rail systems are characterized by high accessibility and owing to its open-
ing, allow the projects leading to sustainability with regard to mobility. The article pre-
sents the attributes of sustainable mobility in urban areas. The current shape of regional 
railways in Polish agglomerations has been considered with special pointing to their po-
tential for integration and positive impact on the mobility of inhabitants. Possibilities of 
system development towards sustainable mobility have been assessed in terms of require-
ments and expectations of inhabitants and local authorities of agglomerations.

Translated by Ryszard Janecki
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Wstęp

Urbanizacja jest jednym z podstawowych megatrendów XXI wieku. Już 
w 2008 roku liczba mieszkańców miast zaczęła przewyższać zaludnienie obszarów 
wiejskich. Przewiduje się nawet, że w roku 2030 odsetek ludności miast sięgnie 
60%, a w 2050 dojdzie nawet do 70%3.

Wzrost zaludnienia miast jest równoznaczny ze wzrostem ilości przepływów 
zarówno osób, jak i ładunków. Jeżeli w najbliższej przyszłości nie zaoferuje się 
ludności żadnej alternatywy, to należy się spodziewać, że zamiast 700 milionów 
samochodów osobowych poruszających się po drogach w roku 2000, w 2030 
poruszać się będzie 1,3 miliarda pojazdów, co oznacza roczny przyrost przepływów 
sięgający 1,6%4. Oznacza to coraz większe zatłoczenie oraz obniżenie jakości życia 
w mieście, a także nowe wyzwania dla sfery logistyki.
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(7.11.2011).
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Brak działań zapobiegawczych może spotęgować negatywne zjawiska – 
megazatory drogowe, które nawet na kilka dni mogą sparaliżować życie w mieście. 
Za przykład może posłużyć tutaj korek w Pekinie, który powstał w sierpniu 2010 
roku, miał 100 km długości i trwał 11 dni5. Innym przykładem może być Sao Paulo, 
które w czerwcu 2010 odnotowało zator o długości 293 km. Na 9 dni sparaliżował 
ruch na tym odcinku6.

Włodarze miast świadomi są konsekwencji stale wzrastającego ruchu komu-
nikacyjnego i podejmują wiele działań na rzecz jego ograniczenia. Jedną z możli-
wości jest rozbudowa i unowocześnienie systemu komunikacji zbiorowej, a także 
zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast.

W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie Opola obecną sytuację 
transportu miejskiego oraz możliwości, które mogą znacznie ograniczyć kongestię 
transportową.

1. Komunikacja miejska a zatłoczenie w miastach

Wzrost liczby ludności miast pociąga za sobą stałe nasilanie się ruchu komu-
nikacyjnego, a obecne zachowania komunikacyjne mieszkańców sprawiają, że po 
drogach jeździ coraz więcej samochodów osobowych, co potęguje zjawisko kongestii.

Jedną z możliwości redukcji negatywnych zjawisk komunikacyjnych jest 
wykorzystanie instrumentów logistyki miejskiej, której podstawowym zadaniem 
jest koordynacja systemów transportowych, tzn. dążenie do racjonalnego podziału 
między komunikację indywidualną a zbiorową (miejską)7. Podział ten wymaga 
jednak stałego porównywania poszczególnych środków transportu, które pozwoli 
na wskazanie tych elementów systemu komunikacji zbiorowej, które należy popra-
wić, aby zwiększyć jego konkurencyjność (tabela 1).

Obserwowane współcześnie tendencje rozwojowe w sferze transportu wyraź-
nie uwidaczniają dążenie do redukcji liczby przejazdów dokonywanych indywi-
dualnymi środkami komunikacji na rzecz transportu zbiorowego. Te pierwsze 
powodują, jak już wspomniano, zatłoczenie ulic, a co najgorsze – znacznie zmniej-
szają realną prędkość przemieszczeń oraz wzrost emisji CO2. Transport miejski 
natomiast, operując na sieci ulicznej, pozwala na znaczącą redukcję zatłoczenia, 

5 http://www.trans.info/message/view/8562.html (3.01.2012).
6 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Monstrualny-korek-drogowy-o-dlugosci-293-kilometrow 

(12.12.2011).
7 O. Wyszomirski, Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji 

miejskiej, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2007, nr 87, s. 37.
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a uprzywilejowanie pojazdów poprzez wydzielenie niezależnych pasów ruchu 
wpływa na szybsze dotarcie do celu.

Tabela 1

Kryteria porównania komunikacji zbiorowej i indywidualnej

Komunikacja

indywidualna samochodowa zbiorowa

Kryteria

czas

 – czas dojścia (np. czas  
przejścia od miejsca 
zamieszkania do samochodu),

 – czas przejazdu,
 – czas poszukiwania miejsca 

parkingowego,
 – czas dojścia do miejsca 

docelowego (np. od parkingu 
do miejsca pracy)

 – czas dojścia (np. czas  
przejścia od miejsca 
zamieszkania do przystanku),

 – czas oczekiwania na przyjazd 
środka transportu,

 – czas przejazdu,
 – ewentualny czas na przesiadki,
 – czas dojścia do celu (np. od 

przystanku do miejsca pracy)

koszt

 – stałe koszty utrzymania  
(np. amortyzacja),

 – koszty paliwa,
 – koszty parkowania

 – cena biletu

komfort
 – bezpieczeństwo 

w samochodzie,
 – niezależność itp.

 – rodzaj środka transportu 
(autobus, tramwaj, metro),

 – wyposażenie i wiek środka 
transportu,

 – doradztwo i serwis,
 – wystrój i zadaszenie na 

przystankach

Źródło: S. Kauf, The Instruments of Urban Logistics and Mobility Management of Popu-
lation, „Logistics & Transport” 2010, nr 1, s. 99–104.

W większości miast systemy komunikacji zbiorowej nie są w stanie sprostać 
ilościowym i jakościowym oczekiwaniom użytkowników. Dokonywane porównania 
transportu indywidualnego i zbiorowego wypadają najczęściej na niekorzyść komu-
nikacji miejskiej i to pomimo stosunkowo dobrze rozbudowanej sieci połączeń. 
Wynika to przede wszystkim z braku wydzielonych pasów ruchu. W konsekwencji 
autobusy miejskie stoją tak samo w korkach jak pojazdy indywidualne, przez co 
stają się one zupełnie nieatrakcyjne dla potencjalnych użytkowników. Słabością 
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transportu zbiorowego jest także brak koordynacji zadań przewozowych różnych 
przewoźników (np. transport komunalny, prywatni przewoźnicy autobusowi).

2. Komunikacja zbiorowa w opinii mieszkańców Opola

Koncentrując się na jakościowej i ilościowej ofercie komunikacji zbiorowej 
oraz posługując się wynikami badań przeprowadzonymi w Opolu na przełomie 
marca i kwietnia 2012 roku na próbie 500 osób, można określić preferencje oraz 
poziom zadowolenia mieszkańców z przewozów zbiorowych8.

W badanej grupie 204 osoby to kobiety (55%), a 165 to mężczyźni (45%). 
Badana grupa osób charakteryzowała się średnim wiekiem na poziomie 37 lat9, 
przy odchyleniu standardowym 16 lat i współczynniku zmienności 6%. Ze względu 
na wiek i płeć struktura badanych jest zgodna ze strukturą mieszkańców woje-
wództwa opolskiego10. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby wieku od 26 do 40 
lat – 37,6%, kolejna liczna grupa to osoby w wieku 19–25 lat – 23,6%. Rozkład 
liczby respondentów względem miejsca zamieszkania był następujący: 162 osoby 
zamieszkiwało na przedmieściach Opola, 126 osób w centrum i 81 osób poza 
miastem11. Miejską komunikację w Opolu, jako środek transportu, zdecydowanie 
częściej wybierają osoby z gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę nie 
przekracza 550 zł. Osoby te najczęściej nie dysponują własnym samochodem, 
zmuszone są zatem przemieszczać się po mieście przy użyciu autobusów miej-
skich. Uzyskana w badaniach struktura ludności oraz duża liczba i różnorodność 
respondentów pozwalają przyjąć, że badana próba może być traktowana jako 
reprezentatywna12.

8 Wyniki opracowano na podstawie 389 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Kwestionariusz 
zawierał 9 pytań. Dane zgromadzone zostały przez studentów w ramach zajęć prowadzonych przez 
autorki.

9 Należy mieć na uwadze, że Opole to miasto, w którym w trakcie roku szkolnego (akademic-
kiego) duży odsetek mieszkańców stanowią studenci. Stąd średnia wieku osób korzystających 
z miejskiego transportu może wydawać się nieco zaniżona. Uczniowie i studenci przemieszczają się 
głównie wzdłuż linii autobusowych, które oferują im połączenia między miasteczkami akademickimi 
a budynkami uczelni.

10 Podobieństwo rozkładów zbadano przy pomocy testu Kołmogorowa-Smirnowa, na podstawie 
uzyskanych wartości krytycznych (λ = 1,026 < λ0,05 = 1,358) uznano oba rozkłady za podobne.

11 Osoby te to głównie studenci i uczniowie uczący się w Opolu i korzystający na co dzień 
z komunikacji miejskiej.

12 Warunki reprezentatywności por. Badania rynkowe i marketingowe, red. nauk. J. Kramer, 
Warszawa 1994, s. 212.
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Korzystających z opolskiej komunikacji miejskiej można podzielić na trzy 
główne grupy: tych, którzy korzystają z niej kilka razy dziennie (85 osób), tych, 
którzy korzystają kilka razy w tygodniu (86 osób), oraz tych, którzy korzystają 
kilka razy w miesiącu (82 osoby).

Oceniając jakość świadczonych usług, respondenci najwyżej ocenili obsługę 
pasażerów przez kasjerki w punktach obsługi klienta (średnia – 3,5), przez kon-
trolerów biletów (średnia – 3,4), przez kierowców (średnia – 3,1)13. Wysoko 
ocenione zostały też dostępność autobusów, w szczególności godziny kursowania 
(średnia – 3,1). Najgorzej oceniony został stan techniczny autobusów (średnia – 
2,5) oraz przystosowanie autobusów dla osób niepełnosprawnych (2,4) i kobiet 
w ciąży (średnia – 2,5). Najgorzej ocenione elementy funkcjonowania MZK 
w Opolu zostały jednocześnie wymienione jako najważniejsze dla pasażerów. 
Stan techniczny autobusów, który łączy się z komfortem jazdy, wymieniło blisko 
35% respondentów. Równie ważna i źle oceniona w opinii ankietowanych jest 
punktualność kursowania autobusów miejskich. Są to te elementy, na które MZK 
w Opolu powinno zwrócić szczególną uwagę i poprawić.

Na brak automatów z biletami, które funkcjonują w innych miastach Polski, 
skarży się aż 85% ankietowanych. Ponad 95% respondentów w funkcjonowaniu 
MZK Opole widzi pewne niedogodności, które wywierają negatywny wpływ na 
sprawne i bezpieczne korzystanie z miejskich autobusów przez mieszkańców. 
Blisko 57% ankietowanych tłok wymienia jako czynnik, który najczęściej wywiera 
negatywne skutki korzystania z miejskich autobusów. Dużym problemem są opóź-
nienia w kursowaniu autobusów (50% ankietowanych dało takie wskazanie), 
wynikające w głównej mierze z przebudowy czy remontów istniejących w Opolu 
ulic. Na tłok oraz opóźnienia skarżyły się przede wszystkim osoby w wieku 19–25 
lat oraz powyżej 60. roku życia. Jak wspomniano, tłok jest zjawiskiem doskwiera-
jącym wielu pasażerom. Ankietowani sugerują, iż zwiększenie liczby autobusów 
na najbardziej obleganych trasach powinno poprawić komfort jazdy. W Opolu, ale 
nie tylko, coraz częściej likwidowane są tzw. nierentowne połączenia, na których 
podróżuje mało pasażerów. Blisko 60% respondentów wskazuje właśnie ten czynnik 
(likwidowanie połączeń bądź niedopasowanie tras autobusów do potrzeb klien-
tów) jako ten, który powinien być wzięty pod rozwagę przez osoby zarządzające 
MZK Opole. Wymienione czynniki nie wyczerpują tematu determinant zachowań 
komunikacyjnych, wskazują jedynie na te, które wydają się najistotniejsze.

13 Ocen dokonywano w skali od 1 do 5, 1 – na bardzo złym poziomie, 2 – na złym poziomie, 
3 – na satysfakcjonującym poziomie, 4 – na dobrym poziomie, 5 – na bardzo dobrym poziomie.
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Poprawa warunków funkcjonowania i komfortu jazdy w środkach komu-
nikacji miejskiej wydaje się warunkiem koniecznym, by skłonić mieszkańców 
do podróżowania nią. Jednak nie jest to warunek wystarczający. Powinno zatem 
nastąpić przeniesienie punktu ciężkości przejazdów na obszarach komunikacyjnych 
lub wdrożenie takich systemów transportowych, które połączą w jedną całość 
komfort przejazdów indywidualnych z korzyściami transportu zbiorowego.

3. Indywidualny transport miejski (Personal Rapid Transit) – szansa 
na udrożnienie systemu komunikacyjnego miasta?

To, że w najbliższym czasie obserwować będziemy rewolucyjne zmiany 
w projektowaniu systemów transportowych, zwłaszcza na obszarach zurbanizowa-
nych, wydaje się truizmem. Przesłanek należy tutaj upatrywać przede wszystkim 
w braku realnych możliwości rozwoju tradycyjnych środków i systemów transpor-
towych, ograniczeniach przestrzennych miast, a także ograniczonej przepustowości 
istniejącej infrastruktury komunikacyjnej.

Jednym z przykładów nowego systemu komunikacyjnego jest indywidualny 
transport miejski (Personal Rapid Transit) . Łączy on komfort taksówki z dostępno-
ścią środków komunikacji miejskiej. Koncepcja ta oparta jest na automatycznych 
pojazdach dostępnych na żądanie. Po wprowadzeniu adresu docelowego nigdzie 
się one nie zatrzymują. Pojazdy te poruszają się po specjalnie zabezpieczonych 
i przygotowanych trasach, np. naziemnych czy podwieszonych14.

Indywidualny transport miejski funkcjonuje na podobnych zasadach jak 
winda. Oznacza to, że od pasażera wymagane jest jedynie naciśnięcie guzika do 
wezwania pojazdu. W samym pojeździe konieczne jest jedynie podanie adresu 
docelowego. Docelowo system obsługuje się podobnie jak windę, tzn. pasażer 
naciska jeden przycisk, by wezwać pojazd, i drugi, by wskazać miejsce docelowe. 
System PRT jest alternatywą dla klasycznych środków komunikacji miejskiej, 
takich jak autobus czy tramwaj. Jest on bardzo ekonomiczny, gdyż elektrycznie 
napędzane pojazdy pracują jedynie wówczas, kiedy jest na nie zapotrzebowanie. 
A ich bezobsługowa praca sprawia, że koszty eksploatacji są znacznie niższe 
w stosunku do porównywalnych systemów komunikacji autobusowej czy tramwa-
jowej. Jedną z podstawowych zalet systemów typu PRT jest oferowanie usługi „na 

14 Wdrożenie tego rodzaju transportu miejskiego już dziś wydaje się bardzo realne. Pierwszy 
prototyp takiego pojazdu Skyweb zaprezentowany został w roku 2004 w Stanach Zjednoczonych 
przez Taxikorporation 2000.
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żądanie” . Poza tym pojazdy te poruszają się po wydzielonej trasie, co umożliwia 
uniknięcie interakcji z innymi użytkownikami ruchu drogowego.

 
  Rys. 1. Personal Rapid Transit

Źródło: www.lightrailnow.org/images/sea-prt-skytran-stn-rend.jpg, www.static.guim.
co.uk/sys-images/ Technology/Pix/pictures/2007/10/10/PRT_system.400.276.
jpg (29.12.2011).

 
  Rys. 2. Wizualizacja systemu PRT – MISTER na tle miasta

Źródło: http://www.mist-er.com./opis-mistera.html (18.07.2012).

Koncepcja takiej kolejki opracowana została również dla Opola, gdzie już 
jesienią 2007 roku na rynku zaprezentowany został model MISTER futurystycznej 
kolejki (rys. 2). Jej twórca15 obiecywał, że kolejka ta będzie środkiem transportu 

15 Twórcą projektu kolejki gondolowej, będącej formą zindywidualizowanej komunikacji miejskiej, 
jest Olgierd Mikosza, www.mist-er.com (15.07.2012).
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umożliwiającym mieszkańcom przemieszczanie się między centrami handlo-
wymi. Docelowo miasto miałoby zostać oplecione siecią dogodnych połączeń 
komunikacyjnych. 

W założeniach twórców system MISTER będzie miał przepustowość się-
gającą od 4 do 10 tysięcy pasażerów na godzinę. Odpowiada to przepustowości 
obecnych środków komunikacji miejskiej. Przewagą systemu jest jednak jego 
dużo większa średnia prędkość oraz możliwość łatwej i taniej rozbudowy (trasy 
dwupoziomowe). Dzięki wielokrotnie niższym kosztom energetycznym, serwi-
sowym (niezawodność) i eksploatacyjnym (bezobsługowe pojazdy) oraz dzięki 
niskim kosztom budowy infrastruktury, pozwoli on także na stosunkowo niskie 
ceny biletów16. W połączeniu z komfortem jazdy porównywalnym z samocho-
dem osobowym system ten wydaje się atrakcyjną alternatywą dla komunikacji 
indywidualnej.

Choć pomysł zainteresował włodarzy miasta, a ładna wizualizacja kolejki 
pobudzała wyobraźnię, to nikt z władz samorządowych ani inwestorów prywat-
nych nie chciał zainwestować w projekt. Obawy związane z inwestowaniem 
wynikały z tego, że nikt jeszcze nie zrealizował takiego projektu w kraju oraz 
z niedowierzania prognozom dotyczącym kosztów wdrażania tego systemu. 
Jest to też projekt tak wysoce innowacyjny, że może budzić strach przed byciem 
pierwszym, który go zrealizuje, oraz obawę przed niepowodzeniem. Iskierką 
nadziei stało się wydzierżawienie w 2010 roku działki o powierzchni 2,5 ha, na 
której miał stanąć prototyp kolejki. Jak do tej pory jednak nie została sfinalizo-
wana umowa dzierżawy. Znaczna część kosztów pierwszego, testowego odcinka 
kolejki miała być pokryta ze środków unijnej dotacji dla Ministerstwa Gospodarki 
w wysokości 22 mln złotych. Dotacja ta nadal jest realna, problem tylko z tzw. 
wkładem własnym17.

System zindywidualizowanego transportu zbiorowego jest swego rodzaju 
antidotum na patologie ruchu komunikacyjnego w miastach. Pomimo to jednak 
pomysł wdrożenia takich systemów komunikacyjnych ciągle jeszcze wydaje się 
zbyt futurystyczny i mało realny do wdrożenia. I choć historia zindywiduali-
zowanego transport zbiorowego liczy sobie już prawie 50 lat, a jego zalety są 
przeogromne, to do dziś nie doczekał się urzeczywistnienia18.

16 http://www.mist-er.com./opis-mistera.html (3.01.2012).
17 E. Janowski, Tylko w ratuszu jeszcze wierzą w gondole, „NTO”, 28.12.2011.
18 Pierwszym na świecie przykładem pilotażowego projektu systemu PRT jest brytyjskie lotnisko 

Heathrow Airport.
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Należy mieć jednak nadzieję, że przy odrobinie dobrej woli włodarzy samo-
rządowych, odwadze polityków i gotowości do wdrażania innowacji PRT zrewo-
lucjonizuje transport miejski. Może Opole będzie pionierem w tym obszarze, nie 
tylko na gruncie krajowym, ale także europejskim i światowym. Być może w fazie 
testowania projekt ten nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Opola, jednak 
uatrakcyjni je turystycznie.

Wnioski

Podjęta w opracowaniu problematyka transportu zbiorowego i sprawnie funk-
cjonującego systemu logistycznego miasta jest bardzo trudna. Wraz z rozwojem 
gospodarczym będą rosły potrzeby mobilnościowe mieszkańców, prowadząc do 
wzrostu zainteresowania transportem miejskim. Coraz większe (w opinii respon-
dentów) niedogodności związane z korzystaniem z transportu zbiorowego skłaniają 
wielu do zmiany zachowań komunikacyjnych. Kształtowanie sprawnego systemu 
komunikacyjnego jest nowym i ważnym zadaniem stojącym przed zarządzającymi 
jednostkami terytorialnymi. Przed włodarzami miast otwierają się nowe, ważne 
zadania związane z kształtowaniem decyzji komunikacyjnych19.

Ankietowani, przy sprzyjających okolicznościach, są skłonni do zmian zacho-
wań komunikacyjnych. W odniesieniu do komunikacji miejskiej w Opolu ankieto-
wani chcieliby zwiększenia liczby autobusów na najbardziej obleganych liniach. 
Często pojawiającym się zarzutem jest również złe dopasowanie trasy autobusów 
do potrzeb klientów. Osoby korzystające z niektórych linii autobusowych w Opolu 
skarżą się, że autobusy nie dojeżdżają do najbardziej peryferyjnych dzielnic miasta. 
Najbardziej istotnym czynnikiem, na który, niestety, podróżni nie mają wpływu, 
są ceny biletów. Według 40% badanych są one za wysokie. Mimo wszystkich 
niedogodności związanych z podróżowaniem miejskimi autobusami respondenci 
deklarują, że w przyszłości nadal będą korzystać z transportu miejskiego.

19 J. Szołtysek, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 156.
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THE PUBLIC TRANSPORT AND THE EFFICIENT FUNCTIONING OF THE 
LOGISTICS SYSTEM OF THE CITY

Summary

The urban development and the growth of the population in urban areas poses the 
new challenges for the realm of logistics. They result mainly from the intensifying of the 
traffic and the increasing mobility of residents.

The intensification of traffic reduces the attractiveness of the cities, which leads to 
the changes and the minimizing motorized traffic. That means that not only the introduc-
tion of organizational and legal changes involving the movement of traffic, but also (and 
perhaps primarily) changes in the travel behavior of the citizens.

Translated by Agnieszka Tłuczak
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WYBRANE PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 
W OBSZARZE MIEJSKIEGO TRANSPORTU ŁADUNKÓW 

JAKO ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Wstęp

Postęp cywilizacyjny, otwarcie granic oraz globalizacja przyczyniły się do 
rozwoju procesów urbanizacyjnych. Obecnie w miastach europejskich zamieszkuje 
ok. 40% ludności. Przewiduje się, że do 2050 roku na świecie miasta zamieszkiwać 
będzie ok. 2/3 całej populacji. Rosnąca liczba mieszkańców miast prowadzi do 
zwiększenia zapotrzebowania na przewozy różnych towarów, m.in.: surowców, 
półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych.

Miasta są miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku, dokonywania zaku-
pów, a także korzystania z dóbr kultury. Powinny mieć zatem, oprócz ekonomicz-
nego, także wymiar społeczno-kulturowy i ekologiczny. Za najbardziej efektywne 
działania zrównoważonej polityki transportowej uważa się te, które godzą te trzy 
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aspekty równocześnie, minimalizując koszty związane z osiągnięciem oczekiwa-
nych celów3.

Aspekt ekonomiczny to przede wszystkim zatłoczenie, niska wydajność, 
marnotrawienie środków.

Aspekt środowiskowy obejmuje emisję zanieczyszczeń, a w szczególności 
gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla (zużywanie nieodnawialnych paliw 
kopalnych przyczynia się do generowania odpadów, takich jak opony, oleje i inne).

Aspekt społeczno-kulturowy to między innymi fizyczny wpływ emisji gazów 
na zdrowie publiczne (umieralność, zachorowania i bezpośrednie zagrożenie życia), 
uszkodzenia ciała i umieralność w wypadkach drogowych, hałas, pogorszenie 
warunków krajobrazowych i inne czynniki związane z jakością życia (włącznie 
z utratą obszarów zielonych i przestrzeni otwartej na terenach zurbanizowanych, 
będące konsekwencją rozwoju infrastruktury transportowej).

Odpowiedzią na te problemy stały się liczne projekty realizowane przez 
Unię Europejską, zajmujące się inicjowaniem zmian oraz rozpowszechnianiem 
wiedzy z tego zakresu. Jednym z nich jest projekt C-LIEGE, którego ogólnym 
celem jest określenie wspólnej polityki i działań na rzecz efektywności energe-
tycznej transportu towarowego w miastach. Jest on oparty na współpracy między 
podmiotami publicznymi i prywatnymi, której celem jest zmniejszenie zużycia 
energii w transporcie towarowym w miastach i regionach UE.

Propozycje przedstawione w referacie są rezultatem wstępnych prac badaw-
czych autorek, związanych z realizacją wspomnianego wyżej projektu. Badania 
są ukierunkowane na podwyższenie jakości życia mieszkańców miast oraz popra-
wienie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez eliminację 
zbędnych przewozów. Celem artykułu jest ukazanie przykładów, które pozwolą 
zapewnić nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny rozwój regionu m.in. 
dzięki adaptacji rozwiązań już sprawdzonych w Europie.

1. Samochody z napędem elektrycznym

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 jest jednym 
z kluczowych celów ustanowionych przez Komisję Europejską. Połowa z nich, 
przypadająca na transport drogowy, produkowana jest na obszarach miejskich. 
Negatywne skutki miejskiej dystrybucji towarów, w zakresie zużycia energii 

3 Na podstawie A. McKinnon, S. Cullinane, M. Browne, A. Whiteing, Green Logistics: Improving 
the Environmental Sustainability of Logistics, Kogan Page, London 2009, s. 282–305.
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i zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są głównie niskim poziomem współ-
pracy między partnerami w łańcuchu dostaw, a także niską skutecznością systemów 
transportowych. Identyfikacja najbardziej efektywnych działań i środków pozwa-
lających rozwinąć zrównoważony i oszczędny energetycznie system transportu 
towarowego w miastach nie jest jednak procesem łatwym ze względu na zróżni-
cowane wymagania stron powiązanych z jego funkcjonowaniem. Emisja spalin 
w dużej mierze przyczynia się do globalnego ocieplenia, kwaśnych deszczy, smogu 
i nadmiernego hałasu. Dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za powstawanie 
efektu cieplarnianego.

W ciągu godziny jeden samochód zamienia w spaliny 6000 litrów tlenu. Dla 
porównania, w ciągu godziny średnie drzewo liściaste wytwarza 1200 litrów tlenu, 
a człowiek zużywa 30 litrów4. Dziesięć kilometrów przejechanych samochodem 
osobowym to emisja do atmosfery 2 kg CO2

5. Poza emisją dwutlenku węgla wzrost 
liczby samochodów prowadzi do wzrostu emisji tlenków azotu oraz drobnego pyłu 
zanieczyszczającego powietrze w wyniku ścierania się okładzin hamulcowych, 
opon oraz nawierzchni jezdni. W województwie zachodniopomorskim z dróg 
wojewódzkich emituje się rocznie 49 457 Mg tlenku węgla, 14 113 Mg tlenków 
azotu, 45 Mg dwutlenku siarki6. Największy poziom zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu przypada na główne węzły komunikacyjne Szczecina, Koszalina, 
Stargardu Szczecińskiego i Świnoujścia.

Rosnące ceny benzyny i gazu oraz zwiększające się zanieczyszczenie śro-
dowiska powodują, że zarówno użytkownicy, jak i konstruktorzy samochodów 
poszukują coraz nowszych rozwiązań, takich jak np. ekosamochody z napędem 
elektrycznym – alternatywnym dla silnika spalinowego7 (rys. 1).

Do zalet stosowania tego rodzaju napędu możemy zaliczyć8:
 – możliwość wytworzenia energii z dowolnych źródeł,
 – brak emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych do atmosfery,
 – brak emisji hałasu,
 – napęd elektryczny jest znacznie tańszy w produkcji, serwisie i eksploatacji,
 – gwarantuje niezależność od dostawców ropy i gazu,

4 http://www.green-cars.pl/idea.html (15.06.2012).
5 http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/index_en.htm (15.06.2012).
6 http://www.wios.szczecin.pl (15.06.2012).
7 Na podstawie City Logistics Best Practise: a handbook for Authorities, „SUGAR ACKNOWL-

EDGMENT” Bologna, Italy 2011, s. 106–110.
8 http://www.nytimes.com/2012/04/15/automobiles/how-green-are-electric-cars-depends-on-

where-you-plug-in.html?pagewanted=all (16.06.2012).
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 – istniejąca sieć dystrybucji energii elektrycznej stanowi najlepiej rozbudo-
waną infrastrukturę.

Rys. 1. Samochód elektryczny

Źródło: http://www.samochodyelektryczne.org/img/stare_wiadomosci/2/smith_elec-
tric_vehicles_newton.jpg (16.06.2012).

Poza wyżej wspomnianymi zaletami samochody elektryczne posiadają wiele 
wad. Do najważniejszych zaliczamy9:

 – wysoką cenę pojazdu i akumulatorów,
 – czas ładowania pojazdu,
 – słabo rozwiniętą infrastrukturę do ładowania baterii,
 – skracanie zasięgu wraz z zużywaniem się akumulatorów.

Szacuje się, że w roku 2020 udział pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
w sprzedaży wszystkich samochodów wyniesie od 11% do 52%10.

Władze Amsterdamu zakładają do 2020 roku redukcję samochodów spali-
nowych o 20% na rzecz samochodów z napędem elektrycznym. Do 2050 roku 
zaś zakładają całkowitą eliminację emisji zanieczyszczeń związanej z napędem 
spalinowym w mieście11. Zastosowanie elektrycznego taboru w Paryżu przyczyniło 
się do redukcji emisji do 75%12.

9 Ibidem.
10 http://polskawue.gov.pl/Transport w roku 2050, 7620.html (17.06.2012).
11 http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/amsterdam-electric/air-

-quality-climate/ (17.06.2012).
12 Badania w ramach projektu C-Liege.
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2. Dostawy nocne

Kolejnym bardzo ważnym rozwiązaniem z zakresu energooszczędności są 
dostawy realizowane nocą. Takie rozwiązanie funkcjonuje np. w  Barcelonie. 
Z badań przeprowadzonych w ramach projektu C-LIEGE wynika, że ten sposób 
dostarczania ładunków przyczynił się do redukcji czasu dostaw o 50%, wpłynął na 
zmniejszenie zużycia paliwa od 32% do 57%, zapewnił także lepsze wykorzystanie 
powierzchni ładunkowej. Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione wad, do 
których należą m.in.: wyższe koszty pracownicze nawet o 25% oraz konieczność 
ponoszenia nakładów na modernizację floty mającej na celu ograniczenie hałasu 
emitowanego przez samochody dostawcze. Doświadczenia Barcelony udowodniły, 
że dostawy nocne realizowane dwoma 40-tonowymi ciężarówkami zastępuje 
siedem ciężarówek o mniejszej ładowności, mających pozwolenie na poruszanie 
się w ciągu dnia w centrum miasta, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia 
kongestii oraz skrócenia czasu podróży o ponad 2 godziny.

3. Eco driving

Chyba najprostszym i niewymagającym nakładów technologicznych, a jed-
nak przynoszącym wymierne korzyści rozwiązaniem jest eco driving. Można go 
najprościej zdefiniować jako sposób jazdy samochodem skupiony na oszczędności 
paliwa i poprawie bezpieczeństwa na drodze.

Idea eco drivingu narodziła się trzynaście lat temu w Finlandii i Szwajcarii. 
Zdobywa ostatnio dużą popularność w innych państwach13. Do czynników sprzy-
jających jej rozwojowi zaliczyć można: rosnące ceny paliw i koszty eksploatacji 
pojazdów, kongestie, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Eco drivingiem coraz częściej zainteresowane są osoby odpowiadające za 
zarządzanie flotą pojazdów w firmach, ze względu na to, że przynosi on realne 
oszczędności. Szacuje się, że oszczędności na zużyciu paliwa mogą sięgać nawet 
25%. Do tego dochodzą jeszcze oszczędności związane z mniejszą liczbą napraw, 
mniejszą liczbą wypłacanych odszkodowań czy zmniejszeniem takich kosztów 
pośrednich, jak leczenie ofiar wypadków drogowych. Tak więc większa popu-
larność idei leży w interesie nie tylko osób prywatnych czy przedsiębiorstw, ale 
także całych państw.

13 www.ecodriver.pl (17.06.2012).
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Eco driving jest zgodny z założeniami Białej Księgi – Planu utworzenia jed-
nolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyj-
nego i zasobooszczędnego systemu transportu z 28 marca 2011 roku. Jest zbieżny 
z założeniami rozwoju zrównoważonego, wpisuje się w założenia programowe, 
mówiące o konieczności minimalizacji CO2, a także redukcji liczby pojazdów 
o napędzie konwencjonalnym.

Opracowano tzw. 12 zasad eco drivingu, które mają gwarantować stosującym 
je kierowcom osiągnięcie wspomnianych oszczędności.

Dwanaście złotych zasad eco drivingu14:
1. Jedź na najwyższym możliwym biegu i przy najniższych możliwych obrotach.
2. Włączaj wyższy bieg najpóźniej po osiągnięciu 2500 obr/min w silniku 

benzynowym lub 2000 obr/min w silniku wysokoprężnym.
3. Przyspieszaj, jeśli warunki na to pozwalają, dynamicznie wciskając pedał 

gazu.
4. Nie jedź na luzie, jeśli planujesz zatrzymanie lub spowolnienie ruchu, tocz 

się na biegu bez naciskania pedału gazu.
5. Uruchamiaj silnik bez dodawania gazu.
6. Ruszaj od razu, nie rozgrzewaj samochodu na postoju.
7. Wyłączaj silnik, jeśli przewidujesz, że zatrzymanie potrwa dłużej niż 30 

sekund.
8. Wyłączaj zbędne odbiorniki prądu, klimatyzacji używaj z umiarem.
9. Bądź przewidujący, unikaj zbędnych przyspieszeń i hamowań.
10. Unikaj zbędnego obciążania auta.
11. Ograniczaj opory toczenia i aerodynamiczne, dbaj o właściwe ciśnienie 

w oponach i stan techniczny całego auta.
12. Zaplanuj podróż, wybierz trasę gwarantującą płynną jazdę bez korków. Unikaj 

jazdy na dystansie krótszym niż 4 km.
W ramach projektu C-LIEGE w angielskim Bristolu przeprowadzono szko-

lenia z eco drivingu, którymi objęto kierowców i właścicieli firm transportowych. 
Szkolenia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Poprzez pomiary zużycia 
paliwa przed szkoleniem i po szkoleniu oszacowano, że osiągnięto o 8%–13% 
mniejsze zużycie paliwa. Jako słabe strony wskazywano brak możliwości moni-
torowania kierowców indywidualnych, czyli brak możliwości sprawdzenia, na ile 
stosują oni poznane na szkoleniu techniki jazdy.

14 http://moto.money.pl (17.06.2012).
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Z Raportu o Bezpieczeństwie na Drogach i Umiejętnościach Polskich 
Kierowców, przygotowanego przez Pentor, wynika, że aż 57% badanych kierowców 
nie wie, ani jak stosować zasady ekojazdy, ani nawet po co to robić. Warto jednak 
wspomnieć, że istnieją już szkoły doskonalenia jazdy, które mają na celu szerzenie 
wiedzy na temat eco drivingu w Polsce.

4. Rowery dostawcze

Ciekawym rozwiązaniem, mogącym przełożyć się na zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych do atmosfery i będącym alternatywą dla transportu 
samochodowego, są rowery dostawcze. Wykorzystywane są one z powodzeniem 
w wielu miastach na świecie i służą do przewozu różnorakich ładunków. W Europie 
najbardziej popularne są w Danii i Hiszpanii. W Kopenhadze w marcu 2011 roku 
powołano do życia specjalny projekt – Cycle Logistics. Jego podstawowym celem 
jest popularyzacja towarowych przewozów rowerowych na terenie miast krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem tego działania ma być osiągnięta do 
końca 2014 roku oszczędność 1300 litrów paliwa zrealizowana poprzez stworzenie 
intermodalnych dostaw towarów na terenie wybranych miast15. Dostawy łączą 
możliwości rowerów i trójkołowców z tradycyjnymi dostawami samochodo-
wymi. Na potrzeby projektu planuje się wprowadzenie do miast biorących udział 
w projekcie 2000 rowerów dostawczych, a także realizowanie w ciągu roku około 
10 000 dostaw intermodalnych łączących transport rowerowy z innymi gałęziami 
transportu. Oprócz korzyści ekologicznych związanych z proponowanym roz-
wiązaniem istnieją inne, takie jak, zwiększenie punktualności dostaw ze względu 
na niezależność od kongestii, a także mniejsze wymagania co do infrastruktury 
drogowej niezbędnej do świadczenia przewozów16.

Towarowe dostawy rowerowe są wymieniane jako jedna z dobrych prak-
tyk transportowych również w projekcie C-LIEGE. Badania, dotyczące opar-
tych na rowerach rozwiązań, przeprowadzone zostały w hiszpańskiej Donostii. 
Oszacowano, że tego typu transport jest tam w stanie obsłużyć 16 000 dostaw 
rocznie, co daje oszczędność 12 000 litrów paliwa. Jako dodatkowe korzyści 

15 Obecnie w projekcie bierze udział 9 miast europejskich: Kopenhaga (Dania), Bruksela (Belgia), 
Cambridge (Wielka Brytania), Alba lulia (Rumunia), Ferrara (Włochy), Graz (Austria), Plovdiv 
(Bułgaria), Londyn (Wielka Brytania) oraz Utrecht (Holandia).

16 Na podstawie http://cyclelogistics.eu/docs/56/Cargo_Cycling_in_the_European_Union 
(18.06.12).
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wynikające z tego typu rozwiązań podaje się np. fakt, że rowery mogą poruszać 
się w specjalnych strefach miejskich, zamkniętych dla ruchu samochodowego.

Wadą dostaw rowerowych są właściwie jedynie ich ograniczenia tonażowe. 
Stosowane w Donostii pojazdy mogą przewozić towary o wadze do 180 kg i pojem-
ności nieprzekraczającej 1500 litrów.

 
Rys. 2. Rower dostawczy – trójkołowiec

Źródło: www.tntpost.com (18.06.2012).

Warto zauważyć, że możliwości, jakie dają dostawy rowerowe, zostały doce-
nione i wykorzystywane są niejednokrotnie przez duże firmy. Przykładem mogą 
być firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, takie jak: TNT i DHL, które 
na terenie niektórych miast wykorzystują specjalnie do tego celu zaprojektowane 
trójkołowce. W Polsce ta forma świadczenia dostaw nie jest jeszcze stosowana. 
Być może powodem jest fakt stosunkowo niewielkiego jeszcze, w porównaniu 
do innych krajów europejskich, współczynnika kongestii w miastach albo istnie-
nia niewielkiej liczby stref zamkniętych dla ruchu samochodowego. Jako jedną 
z przyczyn takiego zjawiska niektórzy podają również niezbyt sprzyjające warunki 
pogodowe. Jednak argument ten nie wydaje się specjalnie przekonujący w sytuacji,  
gdy ta forma dostaw sprawdza się w krajach takich jak Holandia czy Dania, a więc 
charakteryzujących się podobnym klimatem.

Wnioski

Uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej oraz 
zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczące kli-
matu, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających 
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pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii w Polsce. Z tych względów 
energooszczędność stała się jednym z priorytetowych działań, przed którymi 
stoją dzisiejsze władze państwa. Jednym ze sposobów redukcji oraz wyelimino-
wania powyżej wskazanych, negatywnych skutków jest adaptacja do warunków 
polskich dobrych praktyk transportowych. Niektóre z nich zostały przedstawione 
w referacie. Nie wszystkie z przedstawionych rozwiązań mogą liczyć na szybkie 
upowszechnienie. Na przeszkodzie stoją chociażby wysokie koszty inwestycyjne 
związane z ich wprowadzeniem lub – jak w przypadku eco drivingu – mentalność 
poszczególnych jednostek.

Jednak rozwiązania z zakresu dobrych praktyk transportowych będą w Polsce 
coraz powszechniejsze, co jest naturalną konsekwencją, przynależności do Unii 
Europejskiej. Członkostwo w tej organizacji wymusza na wszystkich państwach 
podążanie we wspólnie wytyczonym kierunku. W przypadku transportu jest to 
kierunek zgodny z założeniami rozwoju zrównoważonego.
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THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THEIR 
REALIZATION ON CHOSEN EXAMPLES OF GOOD URBAN FREIGHT 

PRACTICES

Summary

The development of civilization, free cross-border movement and globalization 
contribute to development of urban processes. In European cites live c.a. 40% of popula-
tion and forecasts say that in the year 2050 urban population will grow to the 2/3 of the 
whole. The result of growing number of metropolitan citizens are growing transportation 
needs according to materials, semi-finished products, goods, and wastes.

Cites are places of living, working, resting, purchasing, and also important places 
for the culture. We may stand out three the most important aspects: economic, environ-
mental and social. There are many problems connected with them. In economic aspect 
the most important are: congestion and low efficiency of investments. In environmen-
tal: pollution and carbon dioxide emission (increased fossil fuels consumption generate 
growing number of wastes e.g. tires or gas oils) In the social aspect the most important 
are healthy problems of population caused not only by pollution but by road accidents 
as well. They are closely connected with transport infrastructure development. The most 
effective sustainable freight policy is the one which enables to com.in. all these roles and 
get expecting results.

There are many European projects which try to initiate positive changes in that field 
by taking innovating actions and ideas diffusion. The example of such program can be the 
C-LIEGE project whose general aim is to establish a common policy due to improving 
energy efficiency of urban freight transport. A cooperation between public and business 
institutions is crucial here.

The main goal of the paper is to show examples enabling economic and ecologi-
cal region growth. To that end in the article authors present an initial researches related 
to C-LIEGE project which are concentrated on improving lives comfort of metropolitan 
population and elimination of unnecessary freight transports.

Translated by Aleksandra Łapko
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KONCEPCJE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO WSPÓŁCZESNYCH METROPOLII

Wstęp

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji kształtowania systemu trans-
portowego współczesnych metropolii. W pierwszej kolejności tych, które od 
połowy XIX w. do chwili obecnej kształtowały strukturę i funkcjonowanie miast 
i ich strefy podmiejskiej – wraz ze skutkami, jakie to przyniosło. Natomiast w dru-
giej kolejności tych, które już teraz zaczynają zmieniać współczesne metropolie 
i jednocześnie stanowią przyszłość transportu na ich terenie. Wprowadzenie do 
tych najważniejszych części artykułu stanowi krótki opis uwarunkowań globalnych, 
przede wszystkim o charakterze demograficznym.

Podstawą do powstania niniejszego artykułu było kilka pytań, jakie posta-
wił sobie autor. W połowie XIX w. przyszłość systemu transportowego Paryża 
w prognozach ówczesnych futurologów jawiła się skrajnie pesymistycznie. 
Przewidywano wiele poważnych problemów. Po pierwsze, coraz większa liczba 
koni dorożkarskich miała doprowadzić do sytuacji, w której nie będą się one 
mieściły w stajniach. Po drugie, wzrastająca liczba dorożek miała doprowadzić 
do całkowitego zablokowania miasta. Po trzecie, wskutek ogromnej liczby koni 

1 mgr Krzysztof Kopeć – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju 
Regionalnego, geokk@univ.gda.pl.
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paryskie ulice miały się pokryć prawie niewyobrażalną warstwą odchodów. Tak 
się jednak nie stało. Historia wskazuje, że ratunkiem okazał się postęp techniczny, 
a dokładniej – skonstruowanie zupełnie nowych środków transportu. Ale czy 
w takim razie wzrastająca obecnie liczba samochodów, przy dosyć mało praw-
dopodobnych rokowaniach odnośnie do wprowadzenia do użytku dużo wydaj-
niejszych środków transportu, może doprowadzić do niemalże permanentnego 
paraliżu komunikacyjnego? Czy w takiej sytuacji jedyną możliwością zwiększenia 
prędkości poruszania się jest dobudowanie kolejnych ulic, jezdni i bezkolizyjnych 
skrzyżowań?

1. Uwarunkowania kształtowania systemu transportowego

Sto lat temu kulę ziemską zamieszkiwało 1,8 mld ludzi, z czego 10% (a więc 
0,18 mld) było mieszkańcami miast. W 1950 r. na świecie było już 2,5 mld miesz-
kańców, przy czym w miastach mieszkało 29% (czyli 0,73 mld). W 2012 r. Ziemia 
liczyła 7,0 mld ludzi, spośród których 50% (czyli 3,50 mld) zamieszkiwało miasta. 
Według prognoz liczba mieszkańców Ziemi wciąż będzie szybko rosła – chociaż 
tempo tego wzrostu będzie słabło. W 2030 r. świat będzie zamieszkiwało 8,2–8,3 
mld ludzi. Jednak wzrost liczby mieszkańców miast, będący przede wszystkim 
efektem migracji z obszarów wiejskich, będzie nadal ekstremalnie duży. W efekcie 
w 2030 r. według prognoz w miastach będzie mieszkało ok. 60% populacji Ziemi, 
co daje ok. 4,9–5,0 mld ludzi. Oznacza to, że liczba mieszkańców miast wzrosła 
blisko pięciokrotnie tylko od 1950 r. do chwili obecnej, a w latach 1950 r. – 2030 r. 
według prognoz wzrośnie blisko siedmiokrotnie2.

Według wyliczeń UITP (L’Union internationale des transports publics) 
w 2005 r. na całym świecie realizowano codziennie ok. 7,5 mld podróży. W tym 
podróże prywatnymi samochodami stanowiły 47%, podróże piesze i rowerowe 
37%, natomiast podróże transportem publicznym rozumianym jako zorganizowane 
formy komunikacji stanowiły zaledwie 16%. Jednak według prognoz liczba reali-
zowanych podróży na świecie wzrośnie do 2025 r. aż o 50%. Będzie to głównie 
efekt zwiększającej się mobilności, a w dalszej kolejności wzrostu populacji. 
Przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte specjalne działania, to największy 
wzrost liczby przejazdów nastąpi w ramach przejazdów własnym samochodem 
i osiągnie 54%, co przełoży się na wzrost z ok. 3,5 mld podróży w 2005 r. do ok. 

2 Współczynniki urbanizacji podano na podstawie  wyliczeń: Population Reference Bureau, www.
prb.org (30.07.2012).
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6,1 mld podróży dziennie w 2025 r. Odsetek podróży pieszych i rowerowych za 
sprawą rozwoju ekonomicznego głównie w krajach azjatyckich zmniejszy się do 
32%, jednak przełoży się to odpowiednio na wzrost z ok. 2,8 mld do ok. 3,6 mld 
podróży dziennie. Natomiast udział podróży transportem publicznym zmniejszy się 
do 14%, co da odpowiednio wzrost z ok. 1,2 mld do ok. 1,6 mld podróży dziennie3.

Przy założeniu utrzymania się takiego samego jak obecnie udziału paliw 
w transporcie powyższy scenariusz będzie skutkował wzrostem o 20% zapotrzebo-
wania na ropę naftową. Tym samym wzrośnie też emisja zanieczyszczeń. Ponadto 
w samym miejskim ruchu drogowym liczba wypadków śmiertelnych wzrośnie do 
2025 r. o 30%4. Przy czym według danych ONZ już teraz na całym świecie we 
wszystkich wypadkach drogowych ginie rocznie 1,2 mln ludzi.

2. Koncepcje przeszłości

Do drugiej połowy XIX w. głównym czynnikiem wpływającym na sposób 
przemieszczania się na obszarach miejskich były uwarunkowania raczej nie tyle 
cywilizacyjne, co kulturowe. Wykorzystywano lektyki, powozy konne, omnibusy, 
a w miastach poprzecinanych rzekami lub kanałami także różnego rodzaju łodzie. 
Począwszy od drugiej połowy XIX w. czynnikiem, który miał coraz bardziej domi-
nujący wpływ na to, jak organizowane jest przemieszczanie się ludzi w miastach, 
był postęp techniczny. Tym punktem zwrotnym było pojawienie się tramwaju 
konnego5. Skrócił on czas podróży i tym samym umożliwił dotarcie do odległego 
miejsca pracy. W efekcie nastąpiło zmniejszenie zagęszczenia mieszkańców w ist-
niejących dotychczas dzielnicach robotniczych poprzez powstawanie nowych, 
nieco dalej położonych od centrum6. Tym samym tramwaj konny otworzył pod 

3 J. Pourbaix, Ku mądrej przyszłości miast: scenariusze sytuacji w transporcie miejskim w roku 
2025, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2011, nr 119, s. 16–17; idem, Towards a Smart Future for 
Cities: Urban Transport Scenarios for 2025, „Public Transport International”, Vol. 60, No. 3, Brussels 
2011, s. 8–11; idem, Towards a Smart Future for Cities, „Journeys”, issue 8, Singapore 2012, s. 7–13.

4 Ibidem.
5 Jako pierwsze połączenie tramwajem konnym na świecie uznawana jest linia uruchomiona 

w 1832 r. w Nowym Jorku. Natomiast w Europie pierwszy tramwaj konny uruchomiono w Paryżu 
w 1853 r. (J. Wesołowski, Transport Miejski. Ewolucja i problemy współczesne, Politechnika Łódzka, 
Łódź 2003) – chociaż niekiedy podawana jest data 1854 r. (Á. Costa, R. Fernandes, Urban Public 
Transport in Europe: Technology Diffusion and Market Organisation, „Transportation Research” 
2012, Part A, Vol. 46, Issue 2, s. 269–284).

6 J. Podoski, Zagadnienie transportu w wielkich aglomeracjach miejskich, „Przegląd Komunika-
cyjny” 1974, nr 3, s. 1–6.
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zabudowę obszar o promieniu 3–4 km od centrum7. Od tego też momentu możemy 
mówić o miastotwórczej roli transportu (chociaż, co jest rozwinięte w dalszej części 
artykułu, transport może stać się też czynnikiem niszczącym miasto – a więc może 
też niejako pełnić rolę miastodestrukcyjną).

W latach 80. XIX w. zaczęły pojawiać się tramwaje z napędem elektrycz-
nym. Zasilane były w różny sposób, ale najlepszą konstrukcją okazał się tramwaj 
elektryczny z zasilaniem górnym uruchomiony 27 grudnia 1887 r. w Richmond. 
Bardzo szybko ten wynalazek pojawił się w innych miastach. Do 1915 r. w więk-
szości krajów funkcjonowało przynajmniej 2/3 spośród wszystkich powstałych 
dotychczas sieci tramwajowych8. W tym też czasie tramwaj elektryczny wyparł 
z użytku tramwaje konne9. Jego sukces wynikał ze znacznej zdolności przewo-
zowej, stosunkowo niskich kosztów budowy i eksploatacji. Mógł on znacznie 
wydajniej niż tramwaj konny obsłużyć miasto. Dzięki temu zabudowa miejska 
mogła wkroczyć na nowe, odleglejsze od centrum, tereny10.

Jednocześnie na terenach miejskich zachodziła ewolucja kolei. Początkowo 
pełniła ona funkcję komunikacyjną wyłącznie w relacjach pomiędzy miastem 
a terenami pozamiejskimi i innymi miastami. Wkrótce zaczęło się to jednak zmie-
niać – co wynikało także z rozbudowy miast w konsekwencji włączania w ich 
granice dotychczasowych terenów podmiejskich. W latach 40. XIX w. w Londynie 
pojawiły się pierwsze plany przeprowadzenia części linii kolejowych pod ziemią. 
Pierwszą linię metra o długości 6 km otwarto 10 stycznia 1863 r. Do poruszania 
pociągów używano lokomotyw opalanych koksem, a po zamontowaniu wydaj-
niejszych systemów wentylacji – lokomotyw opalanych węglem kamiennym11. 
Niemniej jednak nieodpowiedniość trakcji parowej dla kolei miejskich, przy jed-
noczesnym konserwatyzmie samych kolei i nastawieniu przede wszystkim na 
obsługę dalszych relacji, skutkowało odbieraniem rynku przewozów miejskich 
(a czasami też podmiejskich) przez tramwaje12. Czynnikiem, który wykreował 
nowe możliwości rozwoju kolei miejskich, była elektryfikacja. Dzięki niej mogły 
rozwijać się różnego rodzaju systemy szybkiej kolei miejskiej, a przede wszyst-
kim metro. Pierwszą trakcję elektryczną linii metra długości 5 km uruchomiono 

7 J. Wesołowski, Transport…, s. 76.
8 Ibidem, s. 81.
9 Á. Costa, R. Fernandes,  op.cit.
10 J. Wesołowski, Transport…, s. 97.
11 S. Koziarski, Metro w Europie, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, t. VII, Warszawa–

Rzeszów 2001, s. 69–132.
12 J. Wesołowski, Transport…, s. 111–112.
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4 listopada 1890 r. w Londynie. Jednak trakcja parowa na kolejach utrzymywała 
się długo, chociaż należy podkreślić, że elektryfikację kolei krajowych zaczynano 
od obszarów zurbanizowanych.

Ogromną rewolucję w transporcie miejskim przyniosło pojawienie się samo-
chodu produkowanego na masową skalę. Zaczęła się ona w 1908 r. od uruchomienia 
w przedsiębiorstwie założyłożonym przez Henry'ego Forda produkcji samochodu 
osobowego Ford T. Do 1923 r. z linii montażowych zjechało 15 mln egzemplarzy 
tego modelu. W początkach lat 40. XX w. było na świecie 50 mln samochodów. 
W połowie XX w. niespełna 50 mln samochodów było już wyłącznie w Stanach 
Zjednoczonych. Chociaż w państwach objętych działaniami II wojny światowej 
poziom rozwoju motoryzacji nie był jeszcze wtedy na takim poziomie, to sytu-
acja ta bardzo szybko się zmieniała. W 1970 r. na świecie było ponad 240 mln 
samochodów, w 1980 r. ponad 400 mln, a w 1994 r. ponad 600 mln13. W 2010 r., 
przede wszystkim za sprawą gwałtownie rozwijającej się motoryzacji w Chinach 
i Indiach, liczba samochodów na świecie przekroczyła 1 mld.

Obok samochodów w miejskim transporcie publicznym na ulicach miast 
zaczęły pojawiać się autobusy (pierwszą linię uruchomiono w 1895 r. w sąsiadują-
cych ze sobą niemieckich miejscowościach Netphen i Deuz14) i trolejbusy (pierwszą 
linię o zasilaniu napowietrznym długości 540 m uruchomiono w 1882 r. w obecnej 
poddzielnicy Berlina Halensee). Pierwsze z nich gwałtownie rozpowszechniały 
się do lat 20., XX w. zupełnie wypierając omnibusy konne. Szybko też stawały 
się bardziej efektywne od tramwajów. Jednak w latach 30. XX w. rosnące ceny 
paliwa spowodowały zahamowanie rozwoju autobusów, a przyspieszenie rozwoju 
trolejbusów, którymi też zastępowano linie tramwajowe. Szczyt rozprzestrzenienia 
trolejbusy osiągnęły w latach 50. XX w., po czym w latach 60. i 70. XX w. nastąpił 
ich regres15. Ponownie rosło znaczenie autobusów, ale głównym środkiem transportu 
w coraz większej liczbie miast na świecie stawał się samochód osobowy. Od połowy 
lat 60. XX w. na podstawie doświadczeń niektórych miast Ameryki Północnej 
i Europy Zachodniej uznano, że samochód nie może być jedynym rozwiązaniem 
problemów komunikacji miejskiej. Pogląd ten od początku lat 70. XX w. przekształcił 
się w opinię o konieczności ograniczenia ruchu samochodowego16.

13 T. Lijewski, Sto lat rywalizacji samochodu z koleją, „Prace Komisji Geografii Komunikacji 
PTG”, t. VI, Warszawa–Rzeszów 2000, s. 131–145; J. Wesołowski, Transport…, s. 162.

14 Przy czym Deuz z początkiem 1969 r. włączono do Netphen.
15 M. Połom, T. Palmowski, Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Wyd.  

„Bernardinum”, Pelplin 2009; J. Wesołowski, Transport…
16 E. Menes, Motoryzacja indywidualna a obsługa komunikacyjna miast, „Przegląd Komunikacyjny” 
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3. Skutki koncepcji przeszłości

Pojawienie się masowej motoryzacji zbiegło się w czasie z przekonaniem 
planistów, że w większości wielkich miast występuje nadmierne zagęszczenie. 
Poszukiwali oni sposobów na ich decentralizację. Umożliwił to właśnie samo-
chód osobowy, otwierając dla zabudowy w zasadzie całą strefę podmiejską17. 
W efekcie rozpoczął się proces określany bliskoznacznymi pojęciami: dezurba-
nizacja, suburbanizacja, eksurbanizacja czy też terminem urban sprawl. Duże 
miasta, zwłaszcza Ameryki Północnej, rozlały się na dziesiątki kilometrów 
nieprzerwanej, niskiej zabudowy. Powstały w ten sposób obszar posiada zbyt 
małe zagęszczenie ludności, by jakikolwiek transport publiczny na tym terenie 
był jednocześnie ekonomicznie opłacalny i zapewniał realizację potrzeb komu-
nikacyjnych mieszkańców. Stworzenie w strefie podmiejskiej systemu transportu 
publicznego, którego częstotliwość kursowania i dostępność przystanków byłaby 
duża, jest zwyczajnie zbyt kosztowne. W takiej sytuacji własny samochód 
staje się jedynym środkiem transportu – i to nie tylko w relacjach do/z centrum 
miasta, ale nawet do/z najbliższego sklepu, znajdującego się często w znacznej 
odległości18.

Coraz większa liczba samochodów w miastach skutkowała, a w wielu 
miejscach nadal skutkuje, ich przebudową. Dotychczasowe ulice zamieniono 
w arterie komunikacyjne. Z centrów miast usunięto tramwaje, które poruszały 
się z dużą trudnością po zatłoczonych samochodami ulicach. Eliminowano też 
ruch pieszy, wprowadzając go do przejść podziemnych lub na kładki. Gdy to 
stawało się niewystarczające, dobudowywano wiadukty lub estakady dla samo-
chodów. Powiększano też przestrzenie parkingowe – często kosztem terenów 
zieleni, placów lub rynków. Skutkuje to tym, że śródmieścia miast amerykań-
skich, zwłaszcza tych prowincjonalnych, aż w 80% zajmuje infrastruktura ulic 
i parkingów. Powstały w tym miejscu tzw. Central Business Districts składający 
się z biur i ważniejszych obiektów publicznych został całkowicie pozbawiony nie 
tylko mieszkańców, ale też w znacznej części handlu i rozrywki. Po godzinach 
pracy wyludnia się. Popołudnia i wieczory ludzie spędzają w centrach handlo-
wych – zlokalizowanych nie tylko poza śródmieściem, ale też na terenach typowo 
podmiejskich. Umożliwiają one możliwość zrobienia zakupów i skorzystania 

1994, nr 1–2, s. 23–29.
17 J. Wesołowski, Transport…, s. 162.
18 J. Wesołowski, Miasto w ruchu, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.



Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii 107

z usług, ale zapewniają też rozrywkę (kina, place zabaw dla dzieci) i rekreację 
(siłownie)19.

Obok procesu przekształcania miast z miast dla ludzi na miasta dla samo-
chodów zachodził też proces budowy nowych dzielnic, a niekiedy całych miast 
według wówczas aktualnych trendów. Przykładami są np. Brasilia według projektu 
Lucio Costy i Oskara Niemeyera oraz brytyjskie miasto Milton Keynes według 
projektu, któremu przewodniczył Derek Walker. Chociaż w obydwu podanych 
tutaj przykładach istotnym elementem były tereny zieleni, a projekt Milton Keynes 
opierał się nawet na koncepcji miasta ogrodu, to jednak każde z nich jest miastem 
dla samochodów, a nie dla ludzi.

Przy aktualnej liczbie samochodów w sytuacji niewystarczającej przepusto-
wości układu drogowego dobudowanie kolejnych ulic i poszerzenie istniejących 
wywołuje zwiększenie ruchu odpowiadające możliwościom nowego układu drogo-
wego. Badania prowadzone w Kalifornii w latach 1973–1990 wykazały, że każde 
zwiększenie przepustowości dróg o 10% skutkuje zwiększeniem ruchu w ciągu 4 lat 
o 9%. Z drugiej strony stabilny poziom przepustowości układu drogowego skutkuje 
stabilnym natężeniem ruchu20. Wynika to z efektu samoograniczania się kongestii. 
Jest w nią wpisane niejako automatyczne ograniczanie liczby poruszających się 
samochodów. Tym samym zakorkowanie miasta nie może nieustannie się zwięk-
szać. Jeżeli użytkownicy samochodów nie będą mogli efektywnie dotrzeć do celu 
swojej podróży – nawet wtedy, gdy podejmą próby wykorzystania alternatywnych 
dróg – to zrezygnują z takiej formy przemieszczania się.

4. Koncepcje dla przyszłości

Aby przedstawiony wyżej mechanizm samoograniczania się kongestii mógł zadzia-
łać, potrzebne jest spełnienie jednego warunku, a mianowicie użytkownicy samocho-
dów muszą mieć możliwość wyboru innego środka podróży – może to być tramwaj 
lub szybka kolej miejska, ale też przemieszczenie się pieszo lub rowerem. Nie musi 
oznaczać to całkowitej rezygnacji z podróży samochodem. Jeżeli zostaną stworzone 
odpowiednie warunki, samochód może być wykorzystywany na odcinku pomiędzy 
miejscem zamieszkania w strefie podmiejskiej a np. przystankiem kolei aglomeracyjnej.

Powyższy mechanizm może napotkać istotny problem. Zrezygnowanie 
z podróży samochodem osobowym i wybranie podróży komunikacją zbiorową 

19 J. Wesołowski, Transport…, s. 165.
20 J. Wesołowski, Miasto…, s. 15–16.
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nie nastąpi, jeżeli środki komunikacji zbiorowej – autobusy, trolejbusy, tramwaje, 
też będą ulegać kongestii. Posiadacze samochodów osobowych w takiej sytuacji 
nadal będą wybierali podróż nimi, ponieważ takie rozwiązanie jest wygodniejsze, 
niż stanie w korku w autobusie, trolejbusie lub tramwaju21.

Dokonanie trwałych zmian w funkcjonowaniu komunikacyjnym miasta 
powinno opierać się na działaniach obejmujących tzw. push-pull method. Polegają 
one z jednej strony na ograniczaniu ruchu – głównie samochodowego (push), 
a z drugiej strony na jego stymulowaniu (przyciąganiu) – głównie w postaci alter-
natywnych środków transportu (pull). Jednak stosowanie wyłącznie ograniczeń 
nie będzie społecznie akceptowalne. W zamian należy wprowadzać rekompensaty. 
Ale też wprowadzanie w życie tylko elementów zachęcających, bez ograniczania 
ruchu, jest mało skuteczne. W Toronto, w trzy lata po otwarciu metra pod Yonge 
Street (1954 r.), prędkość ruchu samochodowego na tej ulicy zmalała z 22 km/h 
tuż po otwarciu kolei do 18 km/h. Natomiast w Marsylii, mimo uruchomienia 
metra, udział samochodu sięgał 50% przewozów22.

Ograniczanie ruchu polega przede wszystkim na zmniejszeniu chłonności 
parkingowej. Miasto może zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych oraz wprowa-
dzić efektywniejsze ich wykorzystanie poprzez zwiększenie rotacji parkujących 
samochodów. Można to osiągnąć poprzez rosnącą taryfę parkingową, a niekiedy 
wprowadzenie zakazu parkowania powyżej określonej liczby godzin. Istotne jest 
też ustalenie hierarchii użytkowników miejsc parkingowych. Należy zapewnić 
je dla mieszkańców i dostawców, tolerować parkowanie samochodów interesan-
tów i klientów, natomiast nie akceptować zajmowania stanowisk postojowych 
przez pracowników firm i urzędów zlokalizowanych na newralgicznym terenie. 
Można to osiągnąć przez określenie maksymalnej liczby miejsc parkingowych 
w stosunku do powierzchni użytkowej planowanego budynku – np. biurowca. 
Kolejną metodą ograniczania dostępu samochodów jest wprowadzenie stref 
utrudnionej penetracji samochodem. Polega to na takim ukształtowaniu jezdni 
i sieci dojazdów, aby spowolnić ruch samochodowy. Jednocześnie strefy te mają 
zwykle zwiększoną dostępność środkami transportu publicznego oraz pieszego 
i rowerowego23.

Natomiast przyciąganie ruchu polega przede wszystkim na szeroko pojętej 
modernizacji systemu transportowego. Należy więc przede wszystkim nadać mu 

21 P. Scheidegger, Transport publiczny w miastach, „Rynek Kolejowy” 2005, nr 10, s. 78–79.
22 J. Wesołowski, Miasto…, s. 19–20.
23 Ibidem, s. 20–21.
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uprzywilejowaną rangę, tak aby środki transportu zbiorowego mogły przemiesz-
czać się szybciej pomiędzy przystankami. Cel ten można osiągnąć m.in. poprzez 
wydzielenie pasów, ograniczenie ruchu w miejscach newralgicznych, przeniesienie 
tras na korytarze bezkolizyjne, ograniczenie możliwości zatrzymywania się i par-
kowania innych pojazdów w rejonie przystanków, wykorzystanie wydzielonych 
torowisk tramwajowych do ruchu autobusów czy wprowadzenie sygnalizacji 
wzbudzanej przez tramwaj, autobus lub trolejbus24.

Innym elementem przyciągania jest zwiększenie dostępności do środków 
komunikacji publicznej. Powinno to zachodzić na trzech płaszczyznach. Pierwszej – 
polegającej na tym, by przystanek transportu zbiorowego był w zasięgu od mak-
simum 4–5 minut piechotą w centrum do maksimum 8–10 minut w pozostałych 
dzielnicach miasta i jednocześnie na jego terenie nie występowały obszary, od 
których przystanki zlokalizowane są w dalszej odległości. Drugiej – zapewnieniu 
odpowiedniej, ale jednak względnie dużej częstotliwości kursowania pojazdów. 
Trzeciej – modernizacji lub zakupie nowego taboru oraz przebudowie przystanków 
w taki sposób, by transport publiczny był dostępny dla osób niepełnosprawnych, 
starszych i matek z dziećmi. W tym działaniu mieści się także taka przebudowa 
przystanków, aby zapewniały one ochronę przed deszczem (w tym wprowadzenie 
osłon uniemożliwiających ochlapanie przez przejeżdżające samochody), śniegiem 
i wiatrem, a w niektórych strefach klimatycznych bezpośrednim nasłonecznieniem 
i wysoką temperaturą. Zapewni to dostępność środków komunikacji zbiorowej 
także przy niesprzyjającej aurze.

Ponieważ podstawowymi przesłankami korzystania z samochodów jest m.in.
komfort podróży (wygodne siedzenia, wystarczająco dużo przestrzeni, klimatyza-
cja, muzyka) oraz bezpieczeństwo (zarówno własne, jak i przewożonego bagażu), 
kolejnym elementem przyciągania powinno być dążenie do osiągnięcia w tym 
zakresie przynajmniej zbliżonych warunków w środkach transportu publicznego. 
Stąd potrzeba wysokiej jakości wzornictwa użytkowego pojazdów i przystanków, 
staranne wykonanie, estetyka, utrzymanie czystości, ale także monitoring i patrole 
policji lub ochrony.

Istotnym elementem przyciągania musi być też integracja transportu publicz-
nego. Powinna ona zachodzić endogenicznie – czyli w ramach systemu komuni-
kacji zbiorowej – a więc powinien być on tak ukształtowany, aby było możliwie 

24 A. Koźlak, Poprawa jakości komunikacji publicznej czynnikiem sprzyjającym proekologicznym 
zachowaniom użytkowników transportu, w: Nowe trendy w transporcie i logistyce, red. E. Adamowicz, 
D. Rucińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego” 2008, 
nr 36, s. 53–58; J. Wesołowski, Miasto…, s. 21.
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najłatwiejsze przesiadanie się pomiędzy środkami transportu – i to nie tylko np. 
z autobusu na autobus, ale też np. z autobusu na tramwaj. Jednak integracja trans-
portu publicznego powinna zachodzić też egzogenicznie – czyli pomiędzy syste-
mem komunikacji zbiorowej a indywidualnymi środkami komunikacji – przede 
wszystkim samochodami i rowerami. To ostatnie można osiągnąć, lokalizując przy 
wybranych przystankach parkingi typu Park&Ride lub Bike&Ride.

Kolejnym elementem przyciągającym są odpowiednie działania w ramach 
pobieranej opłaty za przejazdy komunikacją publiczną. W efekcie musi ona speł-
niać cztery warunki. Po pierwsze charakteryzować się niską ceną (a przynajmniej 
konkurencyjną względem kosztów paliwa spalanego przy podróży samocho-
dem w podobnych relacjach). Po drugie zakup biletów nie powinien sprawiać 
trudności – także w porach wieczornych, nocnych i w dni świąteczne oraz tym, 
którzy posiadają wyłącznie karty płatnicze. Po trzecie system opłat powinien być 
zintegrowany – czyli na podstawie jednego biletu powinna istnieć możliwość 
podróżowania różnymi środkami komunikacji. Wreszcie, po czwarte, system opłat 
powinien być skonstruowany w sposób przejrzysty i prosty.

Komunikacja publiczna powinna też przyciągać szeroko pojętą sferą infor-
macyjną. Polega to na czytelnym oznaczaniu przystanków i środków komunikacji 
publicznej, a także wyposażaniu ich w czytelne schematy komunikacyjne, rozkłady 
jazdy oraz wiadomości wizualne i głosowe. Poza tym wszystkie wiadomości 
związane z procesem planowania podróży komunikacją publiczną powinny być 
umieszczone w Internecie. Wyszukiwarki połączeń muszą być funkcjonalne dla 
wszystkich potencjalnych pasażerów, także tych, którzy nie znają miasta.

Wreszcie czynnikiem, który może rekompensować wszelkie ograniczenia 
w ruchu samochodów osobowych, jest wykreowanie na odzyskanym terenie (zli-
kwidowanych miejscach postojowych, parkingach, jezdniach) wysokiej jakości 
przestrzeni publicznych. Zdaniem Wesołowskiego, analiza dwóch przypadków 
radykalnej eliminacji infrastruktury drogowej w centrach miast Azji Wschodniej 
(blisko pięciomilionowego Chongqing nad rzeką Jangcy w Chinach oraz ponad 
dziesięciomilionowego Seulu w Korei Południowej) dowiodła, że potrzeba posia-
dania przestrzeni społecznej w śródmieściu jest ważniejsza od wymogów zme-
chanizowanej komunikacji. Okazało się, że program humanizacji przestrzeni, 
którego elementem było wyeliminowanie ruchu samochodowego, stał się impulsem 
rozwojowym dla tych rdzennych obszarów miejskich25.

25 J. Wesołowski, Miasto…, s. 53–54.
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Wnioski

Obecnie wydaje się, że wzrastająca liczba samochodów nie doprowadzi do 
permanentnego paraliżu komunikacyjnego metropolii. Jednocześnie okazało się, 
że rozbudowa dróg, parkingów etc. z różnych względów nie służy funkcjonowaniu 
miasta – w tym także nie usprawnia jego systemu transportowego, tak jak się tego 
spodziewano.

O ile w przeszłości system transportowy miast był kształtowany przez użyt-
kowanie środków transportu, o tyle obecnie i w przyszłości głównym czynnikiem 
kształtującym jest sposób, w jaki te środki transportu są użytkowane.

Sposób, w jaki środki transportu są użytkowane już teraz i będą użytkowane 
w przyszłości, znajduje swoje odzwierciedlenie w koncepcji zrównoważonego 
rozwoju transportu lub zrównoważonego przemieszczania się.
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CONCEPTS OF SHAPING THE TRANSPORT SYSTEM OF 
CONTEMPORARY METROPOLISES

Summary

In the mid-19th century the future of the Paris transport system was extremely pes-
simistic in forecasts of the then futurologists. A number of serious problems was predicted. 
Firstly, the growing number of carriage horses was supposed to lead to the situation, in 
which they could not be located in stables. Secondly, the rising number of carriages was 
supposed to lead to total blocking of the city. Thirdly, as a result of a huge number of horses, 
Paris streets would be covered with an inconceivable layer of their excrement. Fortunately, 
this did not happen. History shows that constructing the car turned out to be the rescue. But 
in this respect, with quite unlikely prospects of putting more high-speed means of trans-
port into use, can the currently rising number of cars in cities perhaps lead to the almost 
permanent transportation paralysis? In such a situation, is building on new streets, lanes, 
and grade-separated intersections an only possibility of increasing the speed of moving? It 
seems not. As a matter of fact, similar anxieties were quite frequent in Western Europe of 
the 1960s and 70s, yet they have disappeared. Simultaneously, it turned out that for various 
reasons the expansion of roads, car parks, etc. does not serve the functioning of the city, 
including the fact that it does not stream.in. its transport system as well as it was expected.

Obviously, automatic limiting of the number of moving cars is so to speak inscribed 
into congestion. Thus jam.in. the city cannot incessantly increase. If car users are not be 
able to effectively get to their destinations, even if they attempt to use alternative roads, 
they will resign from such a form of travel. There is only one condition – they must have 
an option of another means transport, whether the tram or the fast city train, but also going 
on foot or by bicycle.

Hence it is necessary to create balanced transport, whose significant feature would 
be a possibly high functionality of individual, mutually integrated means of public trans-
portation. As a matter of fact, such integration should go beyond public transport and en-
able changing from the car in „Park&Ride” systems or from the bicycle in „Bike&Ride” 
systems.

Translated by Krzysztof Pniewski
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REGIONAL PUBLIC TRANSPORT ON THE EXAMPLE 
OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP – 
A THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH

Introduction
In recent years much attention in the literature in the field of passenger 

transport is being paid to the issue of regional or, taking into account integration 
trends, regional transport system. At the same time we can see the lack of exam-
ples or a way of defininig the concept of regional transport and similarly – the 
regional transportation system. The reason for this situation may be the difficulty 
in formulating the definition of a region and to define its scope.

One of the possible ways in determining the transport at the regional level 
it is a reference to the administrative division of the country. In Poland, the most 
recent reform in this area took place in 1999. The administrative reform was also 
associated with the transfer of a number of competencies in the organization, 
management, financing and control of regional transport authorities to the local 
government at the county and the provincial level.2 At the municipal level, the 
relevant regulations were introduced earlier (1990).3

1 Dr Tomasz Kwarciński University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of 
Services, Department of Systems and Transport Policy, tomasz.kwarcinski@wzieu.pl.

2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU z 1998, nr 91, poz. 578, 
z późń. zm.

3 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst ujednolicony.
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When assessing the functioning of the transport referenced to the regional 
level, a number of dysfunctions can be pointed out. They can be seen on both the 
supply side and the demand side of the regional transport market. An important 
change in the market of transport services on the regional level was the formation of 
social exclusion. This takes place primarily in the areas deprived of the possibility 
to use public transport services. Attempt to determine the extent of the problem, 
as the negative effect on public transport passengers for the West Pomeranian 
Voivodeship, are the information  presented  later in this article information of the 
Statistical Office in Szczecin and the result of the research (Surveys) in the region.

1. Conditions of functoning of the regional public transport

Transportation plays an important role in the proper functioning of society 
and the economy. Its importance can be demonstrated by the analysis of the social 
and economic functions performed in this area. The literature emphasizes the share 
of transport in the direct and indirect creation of Gross Domestic Product (GDP), 
employment (direct and indirect effects) or efficiency, which is important in the cost 
of the final product. In this regard, there is a tendency to reduce transport costs in 
total costs of final products. Synthesizing transport can be described as an important 
factor contributing to the growth and economic and social development including its 
competitiveness and favorabling its cohesion in its social, economic and spatial scope.

The achievement of the above benefit is subjected to the offer transport ser-
vices. In this regard, their availability has an important issue. Many factors impact 
on it. To the factors in the field of passenger transport, one could include the price 
of transport services and the quality parameters related to the frequency, distance 
to the transport points. In this regard information is also important.

The basis for the implementation of the transport services is transport infra-
structure. In this regard its quantitative and qualitative parameters are important. 
They can be determined by the density of the transport network as well as param-
eters such as speed-related and pressure on a road and railway line.

Impact of transport infrastructure on the development can be applied to the 
economic, social and environmental range. In the economic range infrastructure 
contributes to the overall development, stimulates it, and taking into account 
the parameters of transport, has an impact on the speed of movement of people, 
goods or services. Economic criterion helps also to note a significant impact of 
the infrastructure on the efficiency of the transport system including the efficiency 
of the transport process. Thus, the development of transport infrastructure makes 
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the efficiency of the transport companies increasing, which has a direct impact on 
the efficiency of manufacturing companies in the region.

In the socio-economic dimension the positive impact of the improvement 
of transport infrastructure on investment attractiveness, productivity of capital, 
and also technical progress is visible. From the economic point of view, it is also 
important to analyze the influence of transport infrastructure on the market goods 
and services. The improvement transport infrastructure makes them more extensive. 
Among other things, thanks to better transport infrastructure manufacturers can 
offer their products to a wider area than before.

In the social scope the development of transport infrastructure promotes the 
growth of social mobility, increasing labor supply and also improves safety and 
comfort, contributes to the reduction of transport costs, including external costs 
(pollution, accidents, congestion) and has a positive effect on employment (indi-
rect and directly). Its development, including implementation of innovation (e.g. 
Intelligent Transport Systems), contributes to the improvement of the infrastructure, 
thus saving travel time or reduce vehicle operating costs. K. Wojewódzka-Król4 
combines the positive impacts of transport infrastructure in the social and environ-
mental scope. According to the author the infrastructure contributes to mitigating 
the effects of unemployment, reducing disparities in the level of development of 
the regions and reduce the external costs of transport.

In addition to material transport equipment also the legal, organizational and 
financial solutions stand for important factors of the development of public transport 
in the regional range. Among them, the important role in Poland is played by the 
Public Transport Act from 2010. Adoption of the Act of public transport (PT) is 
connected with the Regulation 1370/2007,5 which applies to rail and road passenger 
transport public services. The Regulation has consolidated at European Union 
rules on procurement and contracting for the provision of public services and the 
allow of compensation to operators for the provision of services of public interest. 
However, the difference between the Act and Regulation should be noted. The Act 
regulates the organization of the entire area of public transport in Poland, while 
the Regulation applies only to public services. This approach was adopted due to 
the lack of profitability in the EU countries from the provision of public transport 

4 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2008.

5 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DzU WE L. 315 z 3.12.2007).
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services at the regional level. PT Act distinguish carriages: municipal (including 
public transport), district, provincial, and international intervoivodeship (with the 
exception of cross-border services). The division adopted related to the division 
of competence in relation to the transport organizer, or the competence to issue 
administrative decisions related to the planning, organization and management of 
public transport, public transports.

Analyzing the market of transport services in the regional range, the four 
main stakeholders can be identified: i.e. organizer, operator, carrier and a passenger. 
Prerequisite for the distinguishing of such elements is the highlighted above Act on 
public transport (PT), which distinguish service providers as well as public transport.6

To meet the transportation needs in the regional transport primarily modes of 
transport and rail car are utilized. Road transport are on a commercial basis, and 
local governments fulfil their function in an administrative way (if the conditions 
are met, they issue permissions). In rail transport a local government (provincial) 
is a organizer, which is also associated with the financial support of carriages in the 
provinces in Poland, although it should be noted, that general trend is the reduction 
the offer from the railway companies on the lines with the smallest traffic. This 
lack of support can be seen in the field of road transport, which is a prerequisite 
to exclude areas with low demand for passenger transport services.

An important moment in the development of regional transport were the social 
and economic transformation in Poland started in 1990, and together with them 
the processes of deregulation. As the effects of changes were the liberalization of 
passenger traffic, which increased competition in the market in the within and inter 
mode scope. It is difficult to assess the effects actions undertaken that time. On the 
one hand, the emergence of a number of carriers gave passengers the choice, which 
resulted in the decrease in prices of transport services, thereby increasing their 
availability in the price range. On the other hand mechanism of the competition 
showed a lot of failure in the areas of public services. There were many places in 
the region, in which the service offers began to fade (the so-called „white spaces”). 
In general, it should be noted that up to date no mechanisms has been worked out, 
which could counteract the process of deterioration of the transport service in the 
region, taking form the phenomenon of offering the transport services which are 
insufficient compared to the needs of the regional (or their failure).

In theory, the competition in passenger transport (especially road transport) 
was to be controlled by the emerging system of local government. Already in the 
Act of 1990 on Local Government it was underlined that one of the tasks of a local 

6 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, DzU z 2011, nr 5, poz. 13, z późn. zm.
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community was to meet the needs of the community associated with the affairs of 
local public transport. After the reform of local governments (1999), other levels 
of government (district, county) became responsible for organizing and managing 
public transport in their area. However, this system, as the practice has shown, 
does not operate efficiently.

The lack of comprehensive regulation of the functioning of the public pas-
senger was, after transport socio-economic transformation, inter alia, one of the 
factors of the constant deterioration of the public transport service, particularly 
in regional transport.

Until the entry of the Act on PT the legal aspects of the organization pas-
sengers and goods had been regulated by the Transport Act (1984),7 and issues 
of organization, management and financing of passenger transport were based on 
legal acts relating to particular modes or transport means. It should be noted that 
such a division of regulation had a negative impact on the functioning of public 
transport public in Poland, also at the regional level.

2. A passenger market in the light of empirical research

In statistics there is a lack of complete information regarding regional pas-
senger transport market in Poland, including the number of carriers offering trans-
portation services in regional transport and freight volume. Available data generally 
apply only to the number of companies employing more than 9 persons. Institutional 
query in this area helped to present the following statistics on the level of a region.

According to the statistical data of the Statistical Office in Szczecin number 
of road passenger transport enterprises in the West Pomeranian Voivodeship is 531. 
This information was generated on the basis of Company and forms T-06. Small 
enterprises employing up to 9 people are dominant. The number of enterprises 
employing 10 or more persons in the region is 40.

The number of permits issued by the various levels of governments can 
provide information on the activity in the regional passenger market. According to 
information obtained from the Marshal’s Office of West Pomerania Voivodeship, 
the number of entities performing road transport services under an authorization of 
the Marshal is 54. They received 513 permits for a total number of runs in Western 
Pomerania of 2129.8 The number of permits issued to provide the transport of 
persons is varied and in the county by county.

7 Ustawa - Prawo przewozowe, DzU z 1984, nr 53, poz. 272, z późń. zm.
8 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Transportu i Infrastruktury, 
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During institutional query a request has been addressed for an opinion on 
the degree of satisfaction of the transport needs of inhabitants in the highlighted 
counties. Positive opinions dominated the i.e. according to the local governments, 
the supply of transport were appropriate and the inhabitants do not report the lack 
of transport services. This is the case in the districts of Kolobrzeg, Wałcz and 
Szczecinek. Another opinion was expressed only in the prefecture in Białogard, 
according to which the existing communication network does not cover the social 
needs of the residents. In addition, in this county a decline in passenger traffic is 
being observed, what results in the closing of communication lines and thus the 
availability of transport services.

In the region of the West Pomerania total number of regular bus lines in the 
years 2000–2010 fell by about 15%, and their length remained almost unchanged.9 
However, structural analysis of bus routes in West Pomerania allow to notice some 
differences in comparison to the general changes. The biggest dynamic growth 
was observed in the long-distance lines – an increase of over 210% in the number 
of lines and 360% in the length. However, a decrease of almost 15% was recorded 
for the lines in cities with an increase of 60%. Important from the point of view of 
the analyzed problems are regional lines. In this respect, in the province of West 
a decline has been reported both in their total number and length respectively by 
40% and 35%. The decline in the length and number of communication lines are 
accompanied by falling passenger journeys. According to the Central Statistical 
Office in West Pomerania province in 2000–2010 among companies employing 
more than 9 persons the fall of 40% in demand was recorded.10

Another important mode of transport, serving the transportation needs of 
region, is rail transport. In Poland the leading in this scope is now company 
Regional Passengers Trains. In contrast to road transport, this company receives 
from the budget of the provincial governments subsidies for the transportation 
services performed. The amount of the subsidies in recent years is approximately 
75 million PLN. Annually, the services of company are used by 7.5 million of 
passengers.

The decreasing length of the regular communication line is one of the reasons 
of social exclusion in the areas without the possibilities of using the public transport 

Biuro Transportu Pasażerskiego.
9 Transport wyniki działalności 2011, Warszawa, GUS 2012.
10 T. Kwarciński, Regularne linie autobusowe jako czynnik kształtujący dostępność usług trans-

portowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 599, Problemy Transportu i Logistyki 
nr 9, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
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services. According to surveys carried out in this field in Western Pomerania number 
of towns without access to public transport is 14%. In light of the questionnaire 
research of the assess of the regional transport in the West Pomerania Voivodeship 
it can be seen that:
1. The leading mode of transport, among the respondents, is the bus service 

(67%), 26% of the region’s population has the ability to use microbuses, but 
only 6% uses train.

2. An important factor in the selection of a public transport mean is the distance 
to a bus stop. In the case of Western Pomerania for 90% of the population 
distances to bus stops don’t exceed 500 meters, which can be considered 
a good result, a similar result is also found in the minibuses. But worse in 
this respect are the distances to the rail stations, where the average distance 
is twice higher than in the case of road transport.

3. For determining the validity of public transport for the realization of the set 
objectives it can be seen, that as the very important are considered mandatory 
needs (commuting to work, school, college) are considered. The importance 
of the remaining is lower, they can be identified however with their diverse 
gradation. As average, as to the significance are the needs associated with 
commuting for shopping, to the doctor. The lowest notes on the validity of 
the needs were received by tourist trips and personal ones (e.g. family).

4. With regard to achieving these goals it should be emphasized their proper 
implementation (in volume) in relation to the mandatory requirements. There 
are not enough services, in relation to the needs, linked with the implementa-
tion of other distinguished needs.

5. In the absence of access to public transport, the most commonly made of 
transport used for meeting the transport needs is a personal car.

6. The analysis of the results of research with regard to the factors of improve-
ments of the attractiveness of public transport leads to the conclusion, that 
the most important ones are the increase of the frequency of running vehicles 
and timetables adapted to the needs of residents.

Conclusion

An important factor of the creating of public transport, with regard to regional 
transport, is its funding. In this respect, it can be seen a dysfunction involving the 
subsidizing of transport services (rail carriages by Marshal and urban transport 
carriers which operate in urban and suburban areas on the basis of inter agreements). 
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There is a lack of a similar support for buses and minibuses. It is particularly 
unfavorable in the cases of the operations made on unprofitable lines, or on those 
used where many people use statutory reliefs. This refers in particular the group 
of companies that have reported to the Marshal Office the will of realization of 
services, installed the appropriate technical equipment (cash registers), and on that 
account are required to keep reporting. In the opinion of companies that honor 
their relief statutory accounting process is complicated, and repayment terms are 
too long.

One solution to the above outlined dysfunction is the need for greater involve-
ment of local authorities in the financing and organization of regional public 
transportation. This requires, like in the countries of Western Europe, to ensure 
integration at various levels, including the integration of tariff and transport inter-
mediate points, a greater level of financing the public transport services at the 
regional level.

The development of regional public transport enables achieving these objec-
tives, while at the same time it is the effective alternative to individual transport. 
Undoubtedly, the regional public transport as a factor of socio-economic develop-
ment can reduce adverse events such as congestion (external costs), increased oil 
consumption (at the same time reducing dependence on its imports). In addition, it 
reduces greenhouse gas emissions, among other things due to lower fuel consump-
tion per unit of production.

Proper functioning of the regional public transport is reflected in the adopted 
concept of its operation. Important areas in this regard are the legal aspects (the role, 
duties and competencies of the regional organizer and operator of public transport), 
financial (determining financial policy towards this form of transport, rules, amount 
of subsidizing), social (determining the scope of PSO – Public Service Obligation) 
and the economic and environmental. This latter environmental element should 
be carefully evaluated because of the significant impact of public transport on the 
reduction the negative impact of transport on the environment.
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PUBLICZNY TRANSPORT REGIONALNY NA PRZYKŁADZIE 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – PODEJŚCIE 

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Streszczenie

Ważnym uwarunkowaniem dla kształtowania regionalnego transportu publicznego 
jest jego finansowanie. W tym zakresie można zauważyć dysfunkcję polegającą na doto-
waniu części usług transportowych (transportu kolejowego przez urzędy marszałkowskie 
oraz transportu miejskiego wykonującego przewozy na terenach miejskich oraz pod-
miejskich na podstawie porozumień międzygminnych). Widoczny jest brak podobnego 
wsparcia dla przedsiębiorstw autobusowych i mikrobusowych. Jest on szczególnie nieko-
rzystny w przypadku wykonywania przewozów na liniach niedochodowych. Względnie 
tych, z których korzysta wiele osób mających tzw. ustawowe ulgi. 

Jednym z rozwiązań wyżej zarysowanej dysfunkcji jest konieczność większego za-
angażowania władz samorządu terytorialnego w zakresie finansowania, a także organi-
zacji regionalnego transportu publicznego. Wymaga to, wzorem państw Europy Zachod-
niej, zapewnienia integracji na różnych poziomach, między innymi integracji taryfowej 
oraz punktowej transportu, a także większego poziomu dofinansowana usług publicznego 
transportu zbiorowego na poziomie regionalnym. 

Prawidłowe funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego ma odzwiercie-
dlenie w przyjętej koncepcji jego funkcjonowania. Ważnymi obszarami w tym zakresie 
są aspekty prawne (określenie roli, zadań oraz kompetencji organizatora i operatora re-
gionalnego transportu publicznego), finansowe (określenie polityki finansowej wobec tej 
formy transportu i zasad dofinansowania), społeczne (określenie zakresu PSO – Public 
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Service Obligation) oraz gospodarcze i ekologiczne. Ten ostatni element – środowiskowy 
– powinien być bacznie analizowany z uwagi na istotny wpływ transportu publicznego 
na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Publiczny 
transport regionalny jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego umożliwia ogra-
niczanie takich niekorzystnych zjawisk, jak kongestia (koszty zewnętrzne) czy wzrost 
zużycia ropy naftowej (ograniczając jednocześnie uzależnienie od jej importu). Ponadto 
ogranicza emisję gazów cieplarnianych, miedzy innymi dzięki mniejszemu zużyciu paliw 
na jednostkę produkcji.

Tłumaczenie Tomasz Kwarciński
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COUNTERACTING THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF INDIVIDUAL TRANSPORT IN EUROPE

Introduction

Last decade of the 20’th century characterised itself with increase of number 
of cars. Its destination varied, from which the most important elements based on 
trips to and from work or job. Increase of salaries, good accessibility to cheaper, 
imported cars caused rapid demand increase for this type of transport. Individual 
transportation supplies private mobility needs of people on different distances. 
The effect of rapid development of number of car registered in Poland seen since 
eighties and further increase came up after EU accession.

More and more households have one or more cars which is mostly problem-
atic in the city centre where those families live. The problem shown in the article 
describes the actual trends concerning car ownership rates, types and number of 
vehicles used in Europe. Importance of development of different types and ways of 
counteraction is discussed at the European level. Need for new culture of mobility 
is one of the subjects in city’s sustainable development and actions taken forward 
are necessary.

1 Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, MSc – University of Szczecin, Faculty of Management and Eco-
nomics of Services, Department of Transport Systems and Policy, zuzanna.klos@wzieu.pl.
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1. Development of individual transport

Development of individual transport might be seen as one of the elements 
of globalisation. One of the features of car transport is its flexibility which also 
caused its fast and wide development. From one side individual transport is seen as 
low effectiveness way of moving, especially taking into consideration its negative 
effects on natural environment. Individual motorisation and development of road 
network are the synonyms of modernity. It led simultaneously to major changes 
in the settlement network systems, increased mobility of commuters, creating new 
consumption patterns and different style of life.

The main factors that cause individual transport increase are:2

 – systematic increase of salaries and income;
 – change in price relation between the services and goods;
 – well-developed car sales market and bank services (e.g. bank loans and 
credits);

 – liberalisation of regulations concerning import of used car (open market);
 – prolonging distance between place of living and working (factors causing 
that are connected to settlement structure, especially for inhabitants of big 
agglomerations);

 – social and psychological nature reasons (car as an effective way of social 
freedom, organisational and life quality tool).

In recent years modal split in public passenger transport has changed from 
public transport (rail and bus transport) into the favour of individual transport, 
although high awareness of its negative effects for city inhabitants, country and 
region and the travellers itself.

2. What decides on individual transport development

Individual transport became dominant form of transportation and its share 
among different modes of transport is still increasing. At the same time it is the most 
expensive mode of transport and five times more expensive than well-developed 
public transport. Cause of such intensive and rapid development of individual 

2 A. Dzieniowska, Porównanie przewozów osób transportem samochodowym i kolejowym w latach 
2000–2006 w Polsce na tle rozwoju komunikacji indywidualnej, Biuletyn Informacyjny ITS, 5–2007, 
z. 5 (23), Warszawa 2007.



Counteracting the effects of the development of individual transport… 125

transport is lack of any economic principles, lack of rules determining development 
of motorisation caused by national trickle-down economics.3

The main advantage of a car is universality, flexibility and ability to get 
into any place that has been chosen. Its main feature is the highest accessibility 
from all of the transport modes. One of the elements, that unable those features 
are well developed road transport network. Popularity of individual transport and 
car transport itself comes from the certainty that using it we can get everywhere.

Another element which decides about choosing individual transport above 
any other mode of transport (especially public transport) is belief and more or 
less mistaken sense of superiority or prestige of having own car. Especially if its 
luxury car or higher class one.

Residents of Central European countries following the opening of Western 
Europe markets in May 2004 began to buy and import great number of cars from 
abroad. Lower prices, better and pampered car and great variety of brands caused 
increase in car import, mostly used cars (table 1).

Table 1

Number of imported used cars in Poland in years 2005–2009

Cars by age 2005 2006 2007 2008 2009
Total 870 777 816 789 994 564 1 103 970 693 324
Up to 4 years 43 539 54 970 100 451 149 776 81 662
5–10 years 248 171 281 547 394 842 478 951 323 678
11 years and more 579 067 480 272 489 325 464 881 287 647
Unknown - - 9946 10 362 337

Source: Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009,  Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2011.

Most significant is total number of car between 5–10 years old, where in 
2009 their share was at level of 47%. The lower level is for the newest cars (up 
to 4 years) which was 12%.

Such a big import of cars has a big influence on still increasing road conges-
tion. Increasing number of cars, whatever age, cause different negative effects as 
a result of development of this type of transport (noise, pollution, accidents increase 
and decrease of quality of living in the towns).

3 A. Fularz, Automonopolizm, http://www.bezsamochodu.pl.tl (21.12.2011).
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Table 2

Number of used passenger cars in different group ages bought in years 2005–2009

Years

Age

Total Up to
2 years 3–5 6–10 11–15 16–20 21–30 31

and more

2005 12 339 353 646 149 919 845 3 249 936 2 956 947 1 720 995 2 404 594 440 887

2006 13 384 229 652 453 880 165 3 368 548 3 428 743 1 937 961 2 572 438 543 921

2007 14 588 739 684 430 1 009 495 3 255 369 3 895 575 2 326 393 2 722 319 695 158

2008 16 079 533 838 834 1 101 054 3 202 169 4 435 291 2 699 360 2 876 709 926 116

2009 16 494 650 832 504 1 098 171 3 048 493 4 614 201 2 911 471 2 819 429 1 170 381

Source: Transport drogowy . . .

Basing on the table above we can see, how fast the number of used passenger 
cars was increasing in years 2005–2009. Comparing number of cars in 2009 to 
2005 the increase was at the level of 34%. Alarming information concerns of big 
increase of cars in the age 11–15, 16–20 and 31 and more. In those groups we can 
see constant increase without any decrease seen in different age groups of cars. In 
2009 the biggest number of cars was for those in age 11–15 years.

In relation to the number of new cars bought in years 2006–2009 the situation 
is as follows:

 – 2006–237 851 new passenger cars,
 – 2007–292 376,
 – 2008–319 956,
 – 2009–319 900.

In comparison to number of used cars, new cars constitute only small amount 
of cars in total and it is 2%.

3. Individual motorisation indicators in Europe

In the mid 90’s last century in United States there were 650 cars per 1000 
inhabitants, in Germany – 490, in Poland – 195, in India – 4. The total number of 
passenger cars allowed to traffic by that time in India was 3 times lower than in 
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Poland and 70 times lower than in United States. There were 168 million passenger 
cars in USA which was 36% of all cars in the world.4

Change in the number of cars shows the car ownership indicator relating to 
number of passenger cars per 1000 inhabitants. For Poland this data is shown in 
table 3.

Table 3

Number of passenger cars per 1000 inhabitants in Poland in years 2005–2009
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Poland  
in total 323,4 8,5% 351,1 9% 382,7 10,1% 421,6 2,5% 432,2 33,6%

Source: own compilation based on: Transport drogowy... 

When we look at car ownership indicator we can see constant increase in 
the number of passenger cars in Poland. Increasing number of cars cause different 
negative effects and also decreases the efficiency of transport system in the city.

It is worth comparing indicators from Poland to the one from European Union 
(table 4) which also have a problem with high car ownership rate (but have already 
started determined actions towards limiting and decreasing the negative effects 
of road transport in the city). Sustainable development and usage of alternative to 
individual cars modes of transport lead to increase in public transport development.

Table 4

Car ownership rate for passenger cars in EU countries

Countries
2005 2006 2007 2008 2009

Number of cars per 1000 inhabitants
Austria 507 509 512 514 522
Belgium 471 473 477 481 483
Bulgaria 327 229 271 310 329
Cyprus 474 487 528 563 578

4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu (22.12.2011).
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Countries
2005 2006 2007 2008 2009

Number of cars per 1000 inhabitants
Czech Republic 387 401 416 426 424
Denmark 363 372 380 383 -
Estonia 366 412 390 412 407
Finland 464 477 487 509 521
France 487 492 496 503 -
Germany 493 498 500 503 509
Great Britain 472 475 478 479 458
Greece 388 408 430 448 -
Hungary 286 293 299 304 300
Ireland 410 428 443 444 -
Italy 593 601 603 606 606
Latvia 322 358 397 411 400
Lithuania 425 468 469 496 506
Luxembourg 666 671 675 680 -
Malta 528 539 551 559 568
Poland 323 351 383 422 433
Portugal 399 406 413 415 -
Romania 155 167 164 187 197
Slovakia 242 247 266 286 294
Slovenia 481 489 504 516 521
Spain 471 478 489 489 480
Sweden 461 464 467 466 465
The Netherlands 435 443 452 460 462

Source: Transport drogowy... 

Countries with the highest car ownership rate are: Luxembourg (666), Italy 
(606), Cyprus (578) and Malta (568). On the other hand the ones with the lower 
level are Romania (197), Slovakia (294) and Hungary (300). In most of the coun-
tries this indicator is growing, but for countries like Estonia, Spain, Latvia, Czech 
Republic, Sweden, Hungary and Great Britain the car ownership rate has been 
decreasing in recent years.

It is worth reminding about the modal shift in European countries which 
works in relation to car ownership rate (table 5).



Counteracting the effects of the development of individual transport… 129

Table 5

Modal split in passenger traffic in European countries in 2008

Countries
Passenger cars Buses Trains Tramways and 

underground
% share in passenger kilometre in total

Total (EU-27) 81,9 9,5 7,1 1,5
Austria 75,1 9,8 11,1 4,1
Belgium 77,7 14,3 7,3 0,7
Bulgaria 72,2 23,1 3,9 0,8
Cyprus 81,2 18,8 - -
Czech Republic 69,3 15,4 6,5 8,8
Denmark 79,3 11,0 9,4 0,3
Estonia 78,9 18,4 2,0 0,6
Finland 84,0 10,0 5,4 0,7
France 83,1 5,6 9,8 1,5
Germany 84,1 6,3 8,1 1,6
Great Britain 85,6 6,6 6,6 1,2
Greece 79,7 17,6 1,3 1,3
Hungary 59,8 25,1 11,8 3,3
Ireland 83,6 12,8 3,4 0,2
Italy 81,8 11,8 5,7 0,7
Latvia 82,1 12,0 4,6 1,3
Lithuania 90,9 8,2 1,0 -
Luxembourg 84,2 11,4 4,4 -
Malta 80,8 19,2 - -
Poland 84,1 8,2 6,2 1,4
Portugal 84,3 10,6 4,1 1,1
Romania 71,7 14,1 7,0 7,1
Slovakia 69,8 23,1 6,1 1,0
Slovenia 86,2 10,9 2,9 -
Spain 78,8 14,1 5,6 1,5
Sweden 81,7 7,3 9,1 1,9
The Netherlands 83,0 7,1 9,0 0,9

Source: own compilation based on: Transport drogowy... 
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The biggest share of passenger cars in passenger traffic was noticed in 
Lithuania (90,9%), Slovenia (86,2%) and Great Britain (85,6%). The average for 
European countries in 2008 was 81,9% which showed little decrease from 2005 
(82,2%).5 Countries with the lowest share of passenger cars in total passenger 
traffic is Hungary (59,8%), Czech Republic (69,3%) and Slovakia (69,8%). At the 
background of European countries, Poland is above the average with car passenger 
share at the level of 84,1%.

4. Effects of individual transport development

In recent years, in particular since 1990, demand and traffic increase caused 
congestion, delays, accidents and environmental problems, especially in the big 
cities. Cause of that state is an easy access to passenger cars (due to increased 
purchasing power of middle class), easier access to bank loans and credits, decreas-
ing retail prices, increase in demand for used cars and population and inadequate 
attitude to public transport development by the municipalities.

Comparing road infrastructure development in Poland in relation to other 
European countries we can see big disproportion in modern road infrastructure 
development. In Poland for every 1000 km2 of country area there are 2 km of 
highways while in average for European Union countries (in total) it is 15 km.6

In relation to all of the negative effects of road transport development, includ-
ing passenger cars, we can include following effects:

 – too high road network overload;
 – environment pollution (table 6);
 – increase of noise;
 – congestion;
 – higher costs of individual transport in relation to public transport;
 – increase in disproportion in modal split (limiting usage of rail transport in 
the favour of car transport);

 – sustained high level of car accidents in European countries;
 – lowering the quality of life of city inhabitants.

5 Transport drogowy…, p. 212.
6 Ibidem, p. 212.
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Table 6

Environment pollution caused by transport in European countries

Countries

Greenhouse 
effect from 
transport

Herein road 
transport

CO2 emission 
from transport

Herein road 
transport

Mio tonnes CO2 Mio tonnes

Total 
(EU-27)

2005 1265,0 910,5 1244,9 895,2
2006 1287,1 915,0 1266,7 899,7
2007 1297,6 920,4 1276,9 905,0

Poland 2007 40,9
Share – 3,1%

37,5
Share – 4%

39,6
Share – 3,1%

36,3
Share – 4%

Source: own compilation based on: Transport drogowy…, s. 24

Today, more than half of the world’s population lives in cities and suburbs 
of metropolitan areas. It is estimated that by 2050 66% of the world’s population 
will live in cities. It is worth considering, that problems of the cities will become 
problems of the region and whole country. Key factors enabling city development 
is transport including its roads, streets, parking and public transport. Consequence 
of fast developing cities and metropolitan areas is congestion which generates costs. 
Time spent by average driver in traffic, from the economic point of view is a loss, 
which size might be estimated as a cost of lost benefits or the opportunity cost.7

5. Counteracting the effects of individual transport development

Transport is vital to the well-functioning of the economic activities, to the 
production and distribution of goods, as well as to trade. Transport ensures eve-
ryday mobility of populations and allows them to perform their economic and 
social activities. It provides access to basic services such as health and education. 
Furthermore, transport is crucial for the integration of regions, particularly those 
that are peripheral or isolated, and for the reduction of unbalances among them. 
Transport and mobility are also a major and necessary precondition for social and 
economic development. Only with mobility individuals can achieve individual 
economic development and social sustainability.8 But nevertheless, over the posi-

7 Raport o korkach w 7 największych miastach Polski. Deloitte, Targeo.pl, Warszawa 2011, p. 4.
8 Transport for Sustainable Development in the ECE Region, United Nations Economic Commis-

sion for Europe, UNECE Transport Division, 2011.
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tive effects of transportation and mobility (including individual transport) the other 
side referring to negative effects exist and cause number of problems.

Much can be done to reduce the negative impact of transport on environmental 
sustainability. We now know that transport constitutes for almost one-third of the 
total energy consumption, greenhouse gas emissions from transport are increas-
ing, noise from transport is affecting large shares of population in agglomeration.

There are several ways of counteracting the negative effects of individual 
transport development. Apart from most popular promotional actions which aim 
is to encourage individuals to use public transport or bicycle there are some other 
those are listed below:9

a) Taxation of fuels – where the main goal is to improve energy efficiency in 
road transport. One of the ways to achieve it, is to increase the price of energy 
for road transport and thereby encourage road users to more energy efficient 
driving behaviour and consider other transport modes;

b) Reduced usage of non-renewable energy sources in transport – when con-
sumption of non-renewable energy is directly harmful for environment as it 
reduces the stock of natural resources. Research and development allows us 
to introduce new and more environmentally friendly energy sources. Bio-fuels 
are one of the most prominent alternative energy sources;

c) Minimize impact on natural habitat and biodiversity – in the case when infra-
structure requires high land use there is also necessity to minimise its impact 
on natural habitat and biodiversity. By using modern Intelligent Transport 
Systems (ITS) technologies are thereby utilizing the capacity of the infra-
structure optimally, the need for new infrastructure can be reduced;

d) Reduce noise from transport – which might be done with using:
 – Barrier walls when individuals can be protected from road as well as rail 

or air-traffic noise,
 – Sound masking which can be implemented to cancel the harmful noise 

(but it may also lead to more noise),
 – Isolation of houses that will reduce the impact of transport noise inside 

ones houses (but it still might affect outdoor activities),
 – Making cars and trains (along with the infrastructure) less noisy, when 

the source is controlled and the overall noise impact is minimized;
e) Differentiated vehicle taxes – when using taxation and various incentives 

of new cars (e.g. electric vehicles or ones with hybrid engines) to promote 

9 Ibidem, p. 93.
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energy efficiency and low emission. Using a differentiated tax system on 
the purchase of new eco-friendly vehicle (used for example in Scandinavian 
countries);

f) Bonus systems for replacing vehicles – with those more environmentally 
friendly versions which can be promoted with bonus programme or on the 
other hand a penalty is given to individuals who replace their car with a vehicle 
that emits more than the old car;

g) Road tolling and congestion charging – taxation of the use of cars that can 
be applied in various forms and can promote the use of more environmen-
tally friendly transport modes and more efficient use of cars. Examples of 
Stockholm (Sweden) or London (Great Britain) where congestion tax has been 
applied where a fee is paid when entering and leaving the city centre. Some 
vehicles are exempt from the fee, for instance electrical vehicles (incentives 
listed above). Also road tolls are implemented in several countries in form 
of vignette (Austria. Germany, Poland, Bulgaria etc.);

h) Dynamic speed limits – to reduce air pollution which have been implemented 
for example in Austria, Belgium or Spain. On their highways the speed limit 
was reduced from 120 to 100 km/h;

i) Emissions standards – is a way of reducing pollution by setting regulations 
of the maximum allowed emission levels of new vehicles. EU has defined 
emissions standards for new vehicles through a number of EU directives. It 
is based on EURO standards for various vehicle types (For instance EURO 
6 which will be implemented in September 2014 for passenger cars sets the 
maximum allowed level of CO to 0.5, of NOx to 0.08 and of PM to 0.005 
gram /kilometre for all new diesel cars. For comparison, the EURO1 had the 
following levels: 2.72, 0.97 and 0.14 gram/kilometre respectively).
Apart from actions listed above there are several soft measures being use to 

promote lower usage of car or choosing other modes of transport or wise usage 
of individual cars10:
a) Setting the environmental rules for government authorities that serve as good 

examples for the population. For instance buying environmentally friendly 
vehicles;

b) Measures concerning strategies that include initiatives like: promoting sus-
tainable urban passenger transport, reduction of environmental and health 

10 Ibidem, p. 97.
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impact of freight transport by means of technology or programme that provide 
motorists with environmental information;

c) Labelling vehicles to recognise the information about its eco-friendliness;
d) Eco-driving training that shape drivers behaviour that may effect in fuel 

saving;
e) Carpooling which aim is to make more efficient car use by sharing journeys 

in one private car;
f) Vehicle maintenance which is a system of annual mandatory vehicle checks, 

which include checks of CO2 emissions.

Conclusion

Public transport as an alternative to individual transport should provide high 
quality of services in the terms of competition between those two types of transport. 
Devotion to passenger cars and additional advantages of this type of transport 
(flexibility, accessibility, comfort) make it more preferable mode of transport. But 
in the same time, increase of individual transport cause varied negative and side 
effects, from which most popular is congestion. Well-developed European cities 
like Berlin or London that have faced the problems of congestion realised that the 
only solution is improvement and increase of the quality of public transport. In 
the same type this mode of the transport can fulfil basic passenger transport needs 
in very similar way as individual transport does it. It is obvious that cars can’t 
be removed entirely from city centre, there are plenty of soft and hard measure 
that encourage inhabitants to do wise decisions as it comes to city transport. Not 
only public transport but also eco-friendly cars may solve part of the contempo-
rary transportation problem. But there is a need for sustainable transport policy 
(along with sustainable mobility) developed by local or regional authorities. But 
sometimes it is not enough and the problem lies in mentality and travel behaviours 
but promotion of modern and eco-friendly travel patterns might be crucial in the 
battlefield for car-less high quality city life.
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PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ROZWOJU MOTORYZACJI 
INDYWIDUALNEJ W EUROPIE 

Streszczenie

W ostatnich latach zauważalny jest gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej 
w Europie. Szczególnie widoczne jest to w obszarach miejskich, gdzie wzrastająca licz-
ba samochodów osobowych w otoczeniu zwartej zabudowy i ograniczonej możliwości 
rozwoju infrastruktury liniowej w sposób naturalny prowadzi do powstawania konge-
stii. Działania podejmowane przez miasta europejskie w rozumieniu zrównoważonego 
rozwoju transportu powinny ograniczać udział tej formy transportu na rzecz transportu 
publicznego i innych alternatywnych do samochodów osobowych sposobów przemiesz-
czania się (podróże piesze i rowerowe). Mimo zróżnicowania miast pod kątem liczby 
ludności, gęstości zaludnienia czy ich powierzchni istnieje konieczność poszukiwania 
wspólnych rozwiązań, by sprostać wyzwaniom współczesnych problemów transporto-
wych. 

Wskaźnik motoryzacji indywidualnej dla całej Unii Europejskiej wyniósł  
w 2009 roku 473 pojazdy na 1000 mieszkańców i rośnie on nieprzerwanie z roku na rok. 
Wskaźnik motoryzacji dla Polski w tym samym roku wyniósł 432 pojazdy, co, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę pojazdów osobowych, w szybkim tempie zbliża nas do średniej 
europejskiej. 

Utrzymujący się trend wzrostowy wymaga podjęcia radykalnych działań służących 
ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych, szczególnie w obszarach miejskich. Za-
łożenia zarówno Białej Księgi z 2001 czy 2011 roku, jak również Zielonej Księgi z 2007 
roku mówią o konieczności zmian związanych z ograniczeniem rozwoju motoryzacji 
indywidualnej oraz promowaniu transportu miejskiego. Brak działań w tym kierunku 
może skutkować pogorszeniem jakości życia w mieście powodowanym zwiększeniem 
wypadkowości, zanieczyszczenia, kongestii czy też hałasu.

Tłumaczenie Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
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KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W UNII 
EUROPEJSKIEJ – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Wstęp

Ogłaszane w ostatnich latach programy polityki transportowej Unii 
Europejskiej konsekwentnie wskazują na potrzebę zasadniczych zmian w trans-
porcie europejskim, przygotowujących sektor do nowych wyzwań i warunków 
funkcjonowania. Do najważniejszych wyzwań należy przeprowadzenie zmian 
jakościowych, ukierunkowanych na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania 
transportu na środowisko. Kolejne wyzwanie to przygotowanie transportu do 
obsługi rosnących potrzeb przewozowych. Zakładając przezwyciężenie recesji 
gospodarczej i powrót na ścieżkę umiarkowanego wzrostu, należy liczyć się w per-
spektywie długoletniej ze wzrostem absolutnych wielkości przewożonych mas 
ładunków i ludzi. W świetle ostrożnych prognoz OECD do 2050 roku w państwach 
OECD nastąpi ponad dwukrotny wzrost popytu na przewóz ładunków oraz ponad 
30% wzrost popytu na przewozy pasażerskie2. Dla Unii Europejskiej przewiduje 
się odpowiednio wzrost o 80% i 50%3.

1 dr inż. Anna Mężyk – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektro-
techniki, Zakład Logistyki i Marketingu, a.mezyk@pr.radom.pl.

2 Seamless Transport for Greener Growth, „Transport Outlook 2012”, OECD/ITF s. 22–23.
3 Instrument „Łącząc Europę”: nowa bazowa sieć transportowa UE, MEMO/11/706, 
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Ważnym zasobem europejskiego systemu transportowego, nie w pełni wyko-
rzystanym, jest transport kolejowy. Zwiększenie zaangażowania kolei w obsługę 
przewozów, także ze względu na jej walory ekologiczne, jest przedmiotem uwagi 
polityków europejskich już od dłuższego czasu. W tym obszarze leży również cel 
niniejszego artykułu, którym jest wskazanie możliwych i koniecznych działań 
służących wzmocnieniu roli kolei w obsłudze międzyregionalnych przewozów 
pasażerskich.

W pierwszej części artykułu na podstawie danych statystycznych przepro-
wadzono syntetyczną analizę tendencji rozwojowych w obszarze pasażerskich 
przewozów kolejowych w UE i w największych, pod względem wielkości anali-
zowanych przewozów, państwach członkowskich UE. Następnie, w dalszej części, 
omówiono proponowane działania w zakresie rozwoju pasażerskich przewozów 
kolejowych, zawarte w Białej Księdze europejskiej polityki transportowej z marca 
2011. W części końcowej artykułu podjęto rozważania dotyczące możliwości 
realizacji tych zamierzeń, z uwzględnieniem dyskusji, jaka toczy się wokół planów 
rozbudowy europejskiej sieci linii kolejowych wysokiej prędkości.

1. Charakterystyka tendencji rozwojowych kolejowych przewozów 
pasażerskich w Unii Europejskiej

Analizując rozwój kolejowych przewozów pasażerskich w UE, należy 
wyróżnić dwa główne segmenty tych przewozów, wynikające z innej technologii: 
klasyczne przewozy świadczone na liniach konwencjonalnych i przewozy świad-
czone z prędkościami przekraczającymi 250 km/h na liniach nowo zbudowanych 
pod tym kątem (High Speed Rail – HSR; KDP – koleje dużych prędkości). Linie 
kolei wysokich prędkości w 2011 roku były eksploatowane na terytorium 7 państw 
członkowskich UE i miały łączną długość 6831 km. Dane dotyczące długości linii 
KDP eksploatowanych i znajdujących się na etapie budowy zawarto w tabeli 1.

Jak można odczytać z danych zawartych w tabeli, eksploatowane linie KDP 
znajdują się na terenie krajów „starej” Unii, natomiast nie ma ani jednej takiej 
linii na terenie państw, które przystąpiły do Wspólnoty w roku 2004 i później. 
W odniesieniu do całej sieci kolejowej linie te stanowią tylko niewiele ponad 3% 
jej ogólnej długości. W najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie, bowiem 
w świetle danych zawartych w cytowanym roczniku statystycznym transportu UE 
budowa nowych linii KDP jest prowadzona aktualnie tylko w trzech państwach 

Bruksela,19.10.2012.
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UE: w Hiszpanii, Francji i Niemczech, kontynuujących rozbudowę już istniejącej, 
dość rozległej sieci.

Tabela 1

Długość sieci linii kolei wysokich prędkości w UE

Państwo Linie eksploatowane w km Linie budowane w km

Hiszpania 2144 1679
Francja 2036 70
Niemcy 1285 378

Włochy 923 –

Belgia 209 –

Holandia 120 –

Wlk. Brytania 113 –

Źródło: EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2012, European Union 2012, s. 78.

Największy przyrost linii KDP miał miejsce w latach 1990–1995, kiedy łączna 
długość sieci uległa podwojeniu i osiągnęła wielkość 2447 km (początkowo we 
Francji i Włoszech, potem dołączyły Niemcy i Hiszpania). Od tego czasu konty-
nuowana jest rozbudowa sieci KDP, a także odnotowuje się dynamiczny wzrost 
przewozów pasażerskich wykonywanych na tych liniach. Wymienione cztery 
kraje są liderami przewozów kolejami wysokiej prędkości w UE: w każdym z nich 
przewozy te osiągają wielkość powyżej 10 mld paskm rocznie, co daje łącznie 
99,12 mld paskm (93,5% przewozów KDP ogółem). Na rysunku 1 zilustrowano 
dynamikę kolejowych przewozów pasażerskich w UE ogółem oraz w rozbiciu na 
przewozy kolejami szybkimi i przewozy kolejami konwencjonalnymi.

Wielkość przewozów kolejowych na liniach KDP w okresie 1995–2010 wzro-
sła ponad trzykrotnie z 32,94 do ok. 106 mld pkm, natomiast wielkość przewozów 
ogółem wzrosła tylko o 15%, z poziomu 351 do 404 mld pkm. Oznacza to de facto 
zmniejszenie wielkości przewozów pasażerskich wykonywanych na liniach kon-
wencjonalnych, z ok. 318 mld do 298 mld pkm (spadek o 6%). Należy zauważyć, 
że spadek łącznych przewozów wykonywanych na liniach konwencjonalnych miał 
miejsce mimo przystąpienia do UE wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
w których koleje odgrywały znacznie większą rolę w obsłudze przewozów pasa-
żerskich niż w Europie Zachodniej. W rezultacie, mimo dynamicznego rozwoju 
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segmentu przewozów KDP, udział kolei w rynku w analizowanym okresie nie-
znacznie się obniżył i wyniósł w 2010 roku 6,3% (6,6% w 1995 r.)4.

Rys. 1. Rozwój kolejowych przewozów pasażerskich w UE w latach 1995–2010

Źródło: opracowano na podstawie: EU transport…, s. 51–52.

Sukces rynkowy kolei wysokich prędkości wiąże się niewątpliwe z ogrom-
nym skokiem jakościowym oferty kolejowej, przede wszystkim pod względem 
znacznego skrócenia czasu podróży w zakresie średnich odległości ok. 300–500 
km. Podróże kolejami wysokich prędkości stały się atrakcyjną alternatywą wobec 
transportu lotniczego, zatem znaczna część pasażerów KDP to klienci przejęci 
z transportu lotniczego.

Pewna część pasażerów została przejęta z linii konwencjonalnych. Po wyłą-
czeniu przewozów na liniach KDP okazało się, że przewozy pasażerskie koleją 
zmniejszyły się we wszystkich państwach będących liderami KDP, przy czym 
w znacznie większym stopniu w Hiszpanii i Włoszech niż w Niemczech i Francji 
(tabela 2).

Głębsza analiza sytuacji pokazuje, że ogólny spadek wielkości przewozów 
pasażerskich na liniach konwencjonalnych w Niemczech i we Francji został zła-
godzony przez rozwój przewozów regionalnych (obejmujących także przewozy 
aglomeracyjne), intensywnie wspieranych w ramach programów regionaliza-
cji przewozów kolejowych5. Dynamiczny rozwój przewozów regionalnych jest 

4 EU transport…, s. 46.
5 Szerzej: A. Mężyk, Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
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także zasadniczą przyczyną znaczącego ogólnego wzrostu przewozów kolejowych 
w Wielkiej Brytanii i Szwecji, nieposiadających rozwiniętych systemów kolei 
dużych prędkości (tabela 2a).

Tabela 2

Rozwój pasażerskich przewozów kolejowych w wybranych państwach UE 
w latach 2000–2010

Rok

Niemcy Francja Hiszpania Włochy
linie 

konwen-
cjonalne

KDP
linie 

konwen-
cjonalne

KDP
linie 

konwen-
cjonalne

KDP
linie 

konwen-
cjonalne

KDP

2000 61,5 13,9 35,1 34,8 18,2 1,9 44,5 5,1
2005 55,9 20,9 33,0 43,1 19,3 2,3 41,9 8,6
2008 59,2 23,3 34,0 52,6 18,5 5,5 40,6 8,9
2009 58,6 22,6 34,2 51,9 11,6 11,5 37,4 10,7
2010 59,1 23,9 34,0 51,9 10,7 11,7 35,7 11,6

Zmiana 4% x –3,1% x –41% x –19,8% x

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 2a

Rozwój pasażerskich przewozów kolejowych w wybranych państwach UE 
w latach 2000–2010

Rok
Wielka Brytania Belgia Szwecja

linie konwen-
cjonalne KDP linie konwen-

cjonalne KDP linie konwen-
cjonalne KDP

2000 38,4 - 6,8 0,87 6,2 2,05
2005 44,0 0,45 8,2 0,98 6,6 2,33
2008 52,0 0,99 9,3 1,08 8,1 2,99
2009 51,8 1,01 9,3 1,06 8,3 3,05
2010 54,8 1,01 8,9 1,06 8,3 3,05
Zmiana +42,7% - +30,9% - +33,9% -

Źródło: jak w tabeli 1.



Anna Mężyk142

Głównym czynnikiem stymulującym rozwój przewozów regionalnych jest 
poprawa oferty przewozowej, możliwa dzięki stabilnemu i obszernemu zasilaniu 
ze środków publicznych. Ważną okolicznością, sprzyjającą wyborowi kolei lub 
w ogóle transportu zbiorowego do obsługi przewozowej, jest również wzrost 
kongestii w obszarach zurbanizowanych.

Podsumowując powyższe rozważania, można wskazać dwa segmenty rynku 
pasażerskich przewozów kolejowych w UE, które w ciągu ostatnich piętnastu lat 
wykazały dodatnią dynamikę rozwoju: jest to segment przewozów kolejami wyso-
kich prędkości i segment przewozów regionalnych, obejmujący także przewozy 
aglomeracyjne. Natomiast w segmencie przewozów międzyregionalnych i między-
miastowych, prowadzonych na liniach konwencjonalnych, następuje systematyczny 
spadek popytu. Oznacza to w konsekwencji spadek intensywności wykorzystania 
znaczącej części sieci kolejowej, ze wszystkimi negatywnymi skutkami, takimi jak 
obniżenie dostępności i jakości podróży kolejami oraz narastającymi trudnościami 
finansowania utrzymania sieci. Przedstawiona charakterystyka tendencji rozwojo-
wych w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych stoi w sprzeczności z wizją 
transportu kolejowego, przyjętą w programie europejskiej polityki transportowej.

2. Działania na rzecz rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich 
w programach europejskiej polityki transportowej

Problematyka zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego w obsłudze 
potrzeb przewozowych gospodarki i społeczeństwa należy do najważniejszych kwe-
stii europejskiej polityki transportowej już od ponad dwóch dekad. Uzasadnieniem 
dla tego kierunku działania jest konieczność pełnego wykorzystania istniejących 
zasobów technicznych i potencjału kolei, co wiąże się zarówno z potrzebą wzrostu 
efektywności gospodarek narodowych i samego transportu, jak też z dążeniem do 
przestawienia gospodarki unijnej na mniej inwazyjny w stosunku do środowiska 
sposób funkcjonowania. W minionym okresie, liczonym od początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego roku polityka europejska wobec kolei koncentrowała 
się na następujących obszarach:

 – kreacji wspólnego, europejskiego rynku kolejowego (poprzez deregulację 
i liberalizację),

 – restrukturyzacji i zmianie zasad działania przedsiębiorstw kolejowych,
 – modernizacji infrastruktury kolejowej.

Podejmowane przedsięwzięcia, mimo szczegółowych regulacji prawnych 
i znacznego wsparcia finansowego, zarówno ze środków unijnych (sieci TEN-T), 
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jak i środków krajowych, przyniosły jednak umiarkowane efekty, jeżeli chodzi 
o wzrost wolumenu przewozów kolejowych, co potwierdza analiza zamieszczona 
w poprzedniej części artykułu. Sytuacja ta uzasadnia kontynuację działań wspierają-
cych funkcjonowanie transportu kolejowego we współczesnych gospodarkach, czego 
wyrazem jest także najnowszy program europejskiej polityki transportowej, Biała 
Księga KE z marca 2011 roku. W programie tym pt. „Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zaso-
booszczędnego systemu transportu” działania wspierające koleje będą podporząd-
kowane nadrzędnemu celowi europejskiej polityki transportowej na obecną dekadę, 
jakim jest połączenie narodowych systemów transportowych w jeden wspólny 
system transportowy Wspólnoty6. System ten powinien być zdolny do zaspokojenia 
rosnących potrzeb przewozowych przy malejącym zużyciu zasobów energetycznych 
i mniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Najważniejszym zadaniem 
dla transportu kolejowego, w opinii twórców cytowanego dokumentu, jest dopro-
wadzenie do końca zapoczątkowanych zmian strukturalnych sektora, w następstwie 
czego kolej ma stać się zdolna do podejścia skutecznej walki konkurencyjnej na 
rynku. Niezbędnym warunkiem skuteczności kolei jest przeprowadzenie inwestycji 
pozwalających na zwiększenie przepustowości i unowocześnienie sieci kolejowej.

Skonkretyzowanym celem dla sektora pasażerskich przewozów kolejowych, 
przewidzianym do realizacji do roku 2050, jest przejęcie obsługi większości ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości. Dwa główne kierunki działania, służące jego 
realizacji, to inwestycje w sieci kolei szybkich i zintegrowanie kolei w systemie 
transportu zbiorowego. W szczególności program Białej Księgi przewiduje:

 – powiększenie przepustowości i poprawę jakości sieci kolejowej: zakłada 
się trzykrotny wzrost długości istniejącej sieci kolei szybkich do 2030 r., 
obejmującej także połączenia z lotniskami i portami sieci bazowej TEN-T 
oraz zachowanie gęstej sieci kolei konwencjonalnej we wszystkich pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej;

 – włączenie kolei w sieć multimodalnego podróżowania i transportu między 
miastami poprzez lepszą integrację wszystkich form transportu zbioro-
wego, przekształcenie punktów transportowych (lotniska, dworce, stacje, 
porty) w platformy połączeń multimodalnych oraz rozwój multimodalnych 
systemów informacji internetowej, elektronicznej rezerwacji i płatności 
(do 2020 r.).

6 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia kon-
kurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga KE, KOM(2011) 144 final, 
Bruksela, dn. 28.3.2011.
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W wystąpieniach polityków unijnych podkreśla się, że bez odpowiednich 
połączeń transportowych w Europie nie będzie możliwy wzrost gospodarczy. 
Trzonem systemu transportowego w ramach jednolitego rynku ma być bazowa sieć 
transportowa, oparta na 10 korytarzach (przebieg i skład ogłoszono w październiku 
2011 roku), utworzona do 2030 r. Idące za tym propozycje finansowe Komisji 
Europejskiej (1,5 bln euro) zakładają skoncentrowanie finansowania unijnego na 
tej sieci oraz na uzupełnieniu brakujących połączeń transgranicznych, likwidacji 
tzw. wąskich gardeł oraz na wspieraniu systemów IT, umożliwiających inteligentne 
zarządzanie przewozami i infrastrukturą we wszystkich gałęziach transportu. Sieć 
tras na poziomie regionalnym i krajowym, uzupełniająca sieć bazową TEN-T, 
ma zostać sfinansowana głównie przez państwa członkowskie, przy zapewnieniu 
możliwości wsparcia unijnego w wysokości 31,7 mld euro z instrumentu „Łącząc 
Europę”. Zakłada się, że kwota ta pobudzi dalsze inwestycje państw członkowskich 
na poziomie 5 mln euro i 20 mln euro z sektora prywatnego do każdego 1 mln 
euro z funduszy UE. W wyniku tych propozycji ma powstać dużo mniejsza niż 
w dotychczasowych założeniach i ściśle określona sieć transportowa dla Europy, 
przy 20-procentowym wsparciu finansowym UE7. Nowym elementem w propo-
zycjach inwestycyjnych jest wyraźne sformułowanie celów w zakresie rozbudowy 
sieci kolei wysokich prędkości.

Drugi z proponowanych kierunków działania, tj. wzmocnienie roli kolei 
pasażerskich w rynku poprzez integrację w sieci transportu zbiorowego, także nie 
jest kierunkiem nowym. Obszerną koncepcję takiej integracji wszystkich form 
transportu w różnych obszarach Komisja Europejska przedstawiła już w 1995 roku 
w Zielonej Księdze dotyczącej sieci obywatelskiej8. Koncepcja ta nie doczekała się 
jednak realizacji w postaci wspólnotowych regulacji prawnych czy przedsięwzięć 
finansowych, wspierających integrację transportu. W tym sensie program polityki 
transportowej z 2011 roku zawiera bardziej konkretne propozycje, jednak z naci-
skiem na integrację transportu w obszarach zurbanizowanych i bez określenia kwot 
finansowych z budżetu unijnego, przewidzianych na wparcie projektów. Wśród 
proponowanych czterdziestu inicjatyw można wymienić następujące jako służące 
wzmocnieniu roli kolei w przewozach pasażerskich (oprócz celów w zakresie 
budowy sieci TEN-T)9:

7 Instrument „Łącząc Europę”...
8 Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transport zbiorowego w Europie, 

Zielona Księga KE, COM(95) 601.
9 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu..., s. 20–34.
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 – utworzenie prawdziwego wewnętrznego rynku usług kolejowych: dokoń-
czenie zmian strukturalnych poprzez usunięcie barier technicznych, admi-
nistracyjnych i prawnych wejścia na krajowe rynki kolejowe;

 – harmonizację praw pasażerów we wszystkich środkach transportu (karta 
praw podstawowych, kodeks UE); szczególnie wyeksponowane zostało 
prawo do informacji;

 – poprawę jakości transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 
większą dostępność infrastruktury;

 – wskazanie środków finasowych niezbędnych do dalszej integracji trans-
portu pasażerskiego w celu zapewnienia płynnej podróży od drzwi do 
drzwi;

 – stworzenie warunków ramowych mających promować rozwój i stosowanie 
inteligentnych systemów informacyjnych, rezerwacji biletów i płatności;

 – promowanie informacji o dostępności alternatyw dla transportu 
indywidualnego.

Zgromadzenie środków finansowych, koniecznych do realizacji zamie-
rzeń inwestycyjnych, będzie trudne w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego. 
Znaczne, dodatkowe fundusze angażowane są w pomoc zadłużonym państwom 
członkowskim UE, a finansujące tę pomoc państwa wywierają nacisk na zacho-
wanie dyscypliny budżetowej i redukcję wydatków. Wszystkie te okoliczności 
każą traktować wyżej przedstawione plany inwestycyjne w transporcie z dużą 
ostrożnością.

W dokumentach UE podkreśla się konieczność wydatkowania pieniędzy 
tylko na projekty przynoszące rzeczywistą wartość dodaną dla UE. Zatem jedną 
z inicjatyw zapowiedzianych w Białej Księdze jest wprowadzenie rozszerzonych 
i bardziej precyzyjnych kryteriów oceny ex ante projektów, które zagwarantują 
realizację przedsięwzięć przynoszących realne korzyści ekonomiczne i społeczne 
lub wystarczające dochody w oparciu o świadczone usługi. W konsekwencji podle-
gające wyborowi projekty, zarówno obejmujące tzw. środki twarde (hard measures, 
np. budowa nowych linii kolejowych wysokich prędkości), jak i środki miękkie 
(soft measures, np. tworzenie systemów zintegrowanych), powinny podlegać 
ujednoliconej i zobiektywizowanej ocenie. Może to oznaczać szanse dla projektów 
mniej kapitałochłonnych, ale przynoszących pożądane skutki, jak wspomniana 
integracja kolei konwencjonalnej z pozostałymi systemami transportu publicznego 
czy projekty ukierunkowane na zmiany behawioralne, umożliwiające pobudzenie 
popytu na przewozy transportem zbiorowym.
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Nowoczesny, zintegrowany system transportu, dobrze służący potrzebom 
społecznym, to nie tylko cel unijnej polityki transportowej, ale także przedmiot 
szerszej dyskusji, m.in. polityków, naukowców i praktyków z państw współpracu-
jących w ramach OECD/ITF. W licznych artykułach i raportach udostępnianych 
przez ITF prezentowane są wyniki badań odnoszące się m.in. do sposobów i dróg 
integracji transportu, możliwości finansowania transportu publicznego, rozwoju 
transportu zrównoważonego czy rzeczywistych efektów gospodarczych i spo-
łecznych, przynoszonych przez różne przedsięwzięcia transportowe10. W dalszej 
części artykułu przytoczone zostały niektóre ze wspomnianych badań, istotne ze 
względu na sposoby realizacji celów europejskiej polityki w zakresie utrzymania 
i zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów pasażerskich.

3. Szanse i warunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich 
w Uni Europejskiej

Jak wynika z wcześniejszej analizy danych statystycznych najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się segmentem pasażerskich przewozów kolejowych 
w UE są przewozy prowadzone na liniach KDP. Dotychczasowe przedsięwzięcia 
w tym obszarze, realizowane we Francji, w Niemczech czy Hiszpanii, były wiel-
kim sukcesem rynkowym i finansowym. Uproszczony byłby jednak wniosek, że 
każde przedsięwzięcie z tego zakresu przyniesie podobne korzyści ekonomiczne. 
Kluczową kwestią dla sukcesu nowych linii KDP, a także dla realizacji celu Białej 
Księgi, tj. przejęcia przez kolej obsługi większej niż dotychczas części pasażerów, 
jest wygenerowanie odpowiednio dużego popytu na przewozy kolejami, tak aby 
wykorzystane były zarówno nowe, jak i stare linie.

Przywoływane wcześniej prognozy rozwoju transportu w krajach OECD, 
badające zależność mobilności od populacji, dochodu, urbanizacji i gęstości zalud-
nienia, nie pozwalają na optymizm: w warunkach kontynuacji dotychczasowych 
trendów, nawet w scenariuszu zakładającym dość restrykcyjną politykę fiskalną 
wobec motoryzacji, udział kolei w przewozach pasażerskich nie ulegnie większym 
zmianom. Według prognoz udział kolei, wynoszący 4% w roku 2010 (w stosunku 
do ogólnej liczby pkm), pozostanie taki sam również w roku 2030 i wzrośnie do 
5% w roku 2050. Wzrośnie natomiast udział transportu lotniczego z 15% w 2010 
roku do 21% w roku 2050.

10 Zagadnieniom tym został poświęcony doroczny szczyt ITF, który odbył się w Lipsku w maju 
2012, nt. „Seamless Transport: Making Connections”.
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Przewidywania te odzwierciedlają znaną w ekonomice transportu prawi-
dłowość, według której wraz ze wzrostem dochodu rośnie popyt na zmotoryzo-
waną mobilność indywidualną, a po przekroczeniu pewnego progu zamożności 
rośnie także popyt na przewozy lotnicze. Od blisko dekady jednak w krajach 
uprzemysłowionych obserwuje się stagnację i lekki spadek pracy przewozowej 
w transporcie indywidualnym, co jest interpretowane jako nasycenie popytu na 
ten rodzaj mobilności. Wskazywane przyczyny tego zjawiska to zaspokojenie 
potrzeb mobilności w bogatszych gospodarstwach domowych i nierówna dys-
trybucja dochodu, skutkująca ograniczeniem budżetu na podróże w uboższych 
gospodarstwach domowych, a także starzenie się społeczeństw. Na tej podstawie 
można wyciągnąć wniosek, że jedyny segment rynku przewozów pasażerskich, 
w którym istnieje szansa wygenerowania nowego popytu, to przewozy lotnicze.

W kontekście popytu na przewozy interesujące są rozważania zawarte 
w artykule T. Leuniga, dotyczącym wpływu inwestycji transportowych na rozwój 
gospodarczy11. Analizując skutki ekonomiczne wybranych, podobnych inwesty-
cji infrastrukturalnych w transporcie, Leunig zauważył, że największe korzyści 
z budowy nowego połączenia występują wtedy, kiedy połączenie to umożliwia 
dotarcie do nowych rynków, daje szersze możliwości wyboru lub otwiera nowe 
przestrzenie, konieczne do rozwoju działalności gospodarczej. Budowa połączenia 
jako takiego niekoniecznie oznacza uzyskanie korzyści ekonomicznych, prze-
wyższających poniesione nakłady. Korzyści będą tym większe, im większa jest 
różnica między istniejącym a nowym połączeniem. Stąd wniosek, że decydujący 
dla społeczeństwa jest szeroko rozumiany wzrost użyteczności nowego połącze-
nia w stosunku do istniejącego, z uwzględnieniem kosztów usługi, a nie tylko 
bezwzględne skrócenie czasu podróży. Wzrost użyteczności nowego połączenia 
może zostać oszacowany poprzez badanie gotowości do płacenia potencjalnych 
pasażerów (willingness to pay) za nową usługę.

Podobną argumentację co do zasadności budowy linii kolejowych wyso-
kich prędkości przedstawia C. Nash12. Uważa on, że podstawowym argumentem 
przemawiającym za budową drugiej linii KDP w Wielkiej Brytanii – HS2 – może 
być zwiększenie wydajności istniejącej, przeciążonej sieci transportowej. Chodzi 
bowiem nie tylko o efekt w postaci nowych, atrakcyjnych usług, lecz także o roz-
ładowanie kongestii w dotychczasowych połączeniach kolejowych, lotniczych 

11 T. Leunig, Cart or Horse: Transport and Economic Growth, Discussion Paper No. 2011–04, 
OECD/ITF 2011.

12 Summary and Conclusion, Discussion Paper No. 2010–11, OECD/ITF 2011, s. 7.
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i w mniejszym stopniu drogowych. Nash zwraca jednocześnie uwagę, że prowa-
dzenie dochodowej działalności operacyjnej na tej linii, ze względu na wysokie 
koszty dostępu do infrastruktury, będzie wymagało bardzo dużej liczby pasażerów 
(rzędu 9 mln rocznie), jakiej przygotowane analizy nie przewidywały. Co więcej, 
istnieją sugestie, że modernizacja istniejących sieci drogowej i kolejowej mogłaby 
przynieść taki sam efekt, jeśli chodzi o przepustowość sieci, a wyższy wskaźnik 
BCR; jednak takiej opcji nie brano pod uwagę13. Fakt ten jest jedną z przyczyn 
odsunięcia w czasie decyzji o budowie linii HS2 przez Parlament Brytyjski14.

W konkluzji powyższych rozważań można zatem stwierdzić, że szanse na 
wzbudzenie nowego popytu na usługi kolejowe istnieją o tyle, o ile proponowane 
połączenia będą wiązały się z szerszymi korzyściami niż tylko ze skróceniem 
czasu podróży. Wielkość tego nowego popytu powinna być na tyle duża, aby 
zapewnić opłacalność całego systemu. Jednocześnie należy zauważyć, że wzro-
stowi przewozów na liniach KDP towarzyszy spadek przewozów na kolejowych 
liniach konwencjonalnych i spadek liczby klientów linii lotniczych, co oznacza 
straty ekonomiczne dla obsługujących je przewoźników. W przypadku kolei straty 
te obciążają publicznego zarządcę infrastruktury kolejowej i często publicznego 
właściciela przewoźnika kolejowego. O ile, w świetle przytoczonych wcześniej 
prognoz, będzie rósł popyt na przewozy lotnicze, o tyle zagospodarowanie zwol-
nionej przepustowości na konwencjonalnych liniach kolejowych będzie wymagało 
innego rozwiązania. Jedną z potencjalnych możliwości jest przeznaczenie tej 
zwolnionej przepustowości do obsługi przewozów towarowych (takie plany istnieją 
w Hiszpanii)15. Inną możliwością jest przyciągnięcie pasażerów poprzez wyraźne 
zwiększenie użyteczności proponowanych usług przewozowych.

T. Leunig wymienia trzy czynniki decydujące o skali poprawy usługi trans-
portowej. Są to: szybkość, niezawodność i koszt. Szybkość powinna być rozwa-
żana w kontekście czasu całej podróży drzwi-drzwi, a nie tylko jako maksymalna 
prędkość przemieszczania się. Istnieje wiele sposobów, aby zwiększyć szybkość 
podróży, np. poprzez zastosowanie systemów teleinformatycznych, dających 
dostęp do dynamicznej informacji, usprawnienie przemieszczeń pasażerów 
pomiędzy różnymi odcinkami podróży, przyspieszenie wymiany pasażerów na 
stacjach, lepsze skomunikowania itp. Jest to więc działanie ukierunkowane na 

13 J. Preston, Integration for Seamless Transport, Discussion Paper No. 2012–01, OECD/ITF 
2011, s. 18.

14 Co z rozbudową KDP w Wielkiej Brytanii?, www.rynek – kolejowy.pl (9.07.2012).
15 Freight Challenge Looms Ahead, Motion, May 2011, Issue 1, www.internationaltransportforum.

org (9.07.2012).
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integrację kolei z innymi systemami transportu, spójne z propozycjami Białej 
Księgi.

Innym obszarem, w którym poprawa ma bardzo istotne znaczenie dla więk-
szości pasażerów, jest niezawodność czasu podróży od drzwi do drzwi, rozumiana 
jako wysokie prawdopodobieństwo tego, że planowana podróż zajmie zawsze taką 
samą ilość czasu. Znaczenie opóźnienia jest różne, zależnie od celu podróży, ale 
jest szczególnie duże, gdy od punktualności przejazdu np. koleją zależy pomyślne 
zrealizowanie dalszych odcinków podróży. Ostatni czynnik, kosztowy, jest zwią-
zany z gotowością do płacenia. T. Leunig uważa, że zarówno władze publiczne, 
jak i przedsiębiorstwa przewozowe nie doceniają gotowości pasażerów do płacenia 
za wyższą jakość usług przewozowych, np. zapewnioną przez dłuższe pociągi czy 
ich większą częstotliwość.

Wnioski

Coraz mniejsza dostępność środków publicznych na finansowanie projektów 
transportowych wymaga przeprowadzenia starannej analizy możliwych rozwiązań, 
realizujących te same cele. Założony w Białej Księdze cel – zwiększenie udziału 
kolei w obsłudze przewozów pasażerskich – wiąże się ze znacznymi nakładami, 
czy to na budowę nowych linii kolei dużych prędkości, czy też na wyraźną poprawę 
użyteczności usług kolei konwencjonalnych w zintegrowanym systemie transpor-
towym. Podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących sposobu realizacji tego celu 
wymaga włączenia do analizy szerokiego spektrum skutków ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych projektu, a także prowadzenia wnikliwych badań 
nad kształtowaniem się popytu w warunkach makroekonomicznych danego kraju.
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RAILWAY PASSENGER SERVICES IN THE EU – STATE OF THE ART 
AND PERSPECTIVES FOR THE FUTURE

Summary

The transport policy program, adopted by the European Union in March 2011, point 
out that the market share of resource efficient and environmentally friendly transport 
mode should be significantly increased: „By 2050 the majority of medium-distance pas-
senger transport should go by rail”. The aim of the article is to assess the development of 
the railway passenger services within the last decades and to discuss the possible ways 
how to achieve the policy goals. The analysis of the statistical data led to conclusion that 
the regional services and high speed rail services are the only developing segments of 
the railway passenger market, while the interregional carriages on conventional railway 
routes suffer decline. The crucial issue for the change of this situation is to induce the 
demand for the railway passenger services in medium-distance. The possibilities lay in 
substantial improvement of the quality of railway services, mainly in terms of door-to-
door travel time and reliability of the travel time. The choice between capital intensive 
construction of new high speed lines and integration measures need to be based on broad 
and thorough ex-ante appraisal of net social benefit.

Translated by Anna Mężyk
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NOWY WYMIAR MOBILNOŚCI  
A OCZEKIWANIA PASAŻERÓW

Wstęp

Przedsiębiorstwo transportowe, jak każde inne, działa w określonych warun-
kach zewnętrznych. Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów 
i instytucji, które mają wpływ na jego funkcjonowanie, realizację strategii oraz 
perspektywy rozwojowe. W otoczeniu bezpośrednim przedsiębiorstwa (mikro-
otoczeniu), nazywanym też otoczeniem konkurencyjnym, zachodzą liczne inte-
rakcje – powiązania kooperacyjne i konkurencyjne – między przedsiębiorstwem 
a podmiotami tego otoczenia. Przedsiębiorstwo ma możliwość nie tylko analizować 
i przewidywać oddziaływania swoich obecnych i potencjalnych konkurentów, 
producentów substytutów, dostawców i nabywców, ale w pewnym zakresie także 
je zmieniać. Z kolei makrootoczenie, zwane również otoczeniem dalszym przedsię-
biorstwa, to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z loka-
lizacji podmiotu w określonym regionie i kraju, w danym układzie politycznym 
i społecznym, w ukształtowanej kulturze i tradycjach. Przedsiębiorstwo nie może 
tych warunków zmieniać, może jedynie obserwować, analizować i dostosowywać 
się do nich, minimalizując potencjalne zagrożenia.

1 dr Jana Pieriegud – Szkoła Główna Handlowa, Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania  
i Finansów, jpiere@sgh.waw.pl.
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Zadaniem współczesnego przedsiębiorstwa transportowego jest nie tylko 
sprawne i bezpieczne przemieszczanie osób i towarów w akceptowalnym czasie 
i za akceptowalną cenę, lecz również dostarczanie nowych usług, a także prze-
widywanie przyszłościowych potrzeb i wymagań swoich klientów. Należy także 
uwzględniać czynniki subiektywnej oceny, jakie wpływają na poprawę jakości 
życia społeczeństwa.

Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób pod wpływem megatrendów 
zmieniło się podejście do mobilności. W ostatniej części na przykładzie transportu 
kolejowego przedstawiono oczekiwania podróżnych, które powinny uwzględniać 
podmioty oferujące i organizujące przewozy pasażerskie. Zaproponowana piramida 
potrzeb może być wykorzystana również w innych gałęziach transportu.

1. Zmiany w otoczeniu gospodarczym

Znaczące i trwałe zmiany społeczne, polityczne i technologiczne, o zasięgu 
globalnym, wpływające na wszystkie dziedziny życia (biznes, gospodarkę, kulturę, 
karierę i życie osobiste), a w konsekwencji na przyszły kształt naszego świata, 
określono mianem megatrendów. W tym roku mija trzydzieści lat od opubliko-
wania przez amerykańskiego futurologa Johna Naisbitta jego pierwszej książki 
pt. „Megatrends”2, która odniosła jeden z największych sukcesów na światowym 
rynku publikacji. Od tego czasu, najczęściej na przełomie każdego dziesięciole-
cia, opracowywane i publikowane są różnego rodzaju raporty ukazujące rozwój 
globalnych trendów oraz stanowiące wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju 
i innowacji w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Z porównania megatrendów z ostatnich trzech dekad wynika, że w ostat-
nich dziesięciu latach otoczenie gospodarcze zmieniło się dramatycznie i nie jest 
podobne do quasi-statycznych warunków końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Zmiany dotyczą wielu aspektów działalności organizacji jednocześnie, 
a waga otoczenia w ich działalności nieustannie się zwiększa. Otoczenie, w którym 
funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, charakteryzuje się cechami, takimi jak:

 – ciągłe zmiany i turbulentność,
 – rosnące ryzyka i niepewność,

2 J. Naisbitt, Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York 
1982. Pozostając prawie przez dwa lata na pierwszej pozycji bestsellerów „New York Timesa”, została 
opublikowana w 57 krajach, sprzedając się w liczbie przekraczającej 14 milionów egzemplarzy. 
W 1990 roku ukazała się kolejna książka: J. Naisbitt, P. Aburdene, Megatrends 2000: Ten New 
Directions for the 1990s, William & Morrow Company Inc., New York 2000.
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 – kryzysy gospodarcze i chaos kulturowy,
 – niestabilność polityczna,
 – natłok informacyjny,
 – nieustający postęp technologiczny,
 – zmiany w stylu życia i wartościach konsumentów,
 – dążenie do zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).

Chaos i turbulentność to nowe cechy otoczenia biznesowego3. W otoczeniu 
turbulentnym, nazywanym również burzliwym, o wysokim stopniu dynamiki 
i dużym nasileniu zmian nieciągłych, nieprzydatne stają się tradycyjne metody 
planowania strategicznego i operacyjnego. Pojawienie się otoczenia burzliwego 
wiąże się m.in. z dominującym wpływem polityki na życie gospodarcze4.

Według filozoficzno-matematycznej teorii czarnego łabędzia (ang. black 
swan theory), stworzonej przez Nassima Taleba, przypadkowość i niepewność 
to główne siły rządzące współczesnym światem5. Zjawisko czarnego łabędzia6 
posiada trzy główne cechy:

 – jest nieoczekiwane dla obserwatora lub cechuje się dla niego niskim 
prawdopodobieństwem,

 – ma znaczne konsekwencje,
 – patrząc wstecz, ocenia się je jako przewidywalne i wytłumaczalne.

Zdarzenia te mogą mieć wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny. Teoria 
ta pokazuje brak możliwości określenia prawdopodobieństwa występowania pew-
nych zdarzeń, znajdujących się poza sferą poznawczą współczesnej nauki, historii, 
finansów i technologii. Niewielkie prawdopodobieństwo zdarzenia nie czyni go 
mniej realnym i odczuwalnym. Nassim Taleb ujawnia także psychologiczne aspekty 
funkcjonowania ludzi, którzy pełni są uprzedzeń i myślą schematycznie. Pozostają 
oni bezradni w obliczu niepewności i nieświadomi ogromnej roli rzadkich zdarzeń 
we współczesnym świecie. Ocena takich zjawisk zależy od wiedzy i doświadczenia 
jednostki. Jednakże podjęcie racjonalnych decyzji dodatkowo jest utrudnione przez 
ogromną ilość danych gromadzonych i przetwarzanych we współczesnym świecie 
oraz biznesie.

3 Zob. Ph. Kotler, J.A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, 
Warszawa 2009.

4 Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 397.
5 N.N. Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Second Edition, Random 

House, New York 2010.
6 W Europie do końca XVII wieku, do momentu odkrycia w Australii gatunku łabędzi o czarnym 

upierzeniu, panowało przekonanie, że „wszystkie łabędzie są białe”, bo przecież nikt nigdy nie 
widział czarnego łabędzia. Był on więc określeniem czegoś, co nie istnieje.
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2. Zmiany technologiczne

Termin przeciążenie informacyjne (ang. information overload) został po 
raz pierwszy użyty już w 1970 roku w książce „Szok przyszłości” przez futu-
rologa Alvina Tofflera7, który przewidział, że szybko rosnąca ilość informacji 
wkrótce stanie się problemem dla ludzkości. Przeładowanie informacyjne oznacza 
stan psychiczny jednostki przeżywającej stres spowodowany brakiem zdolności 
do rozwiązywania problemów. Nadmierna ilość przetworzonych (otrzymanych 
wcześniej) informacji, wysoka dynamika jej przyrostu, jak również sprzeczności 
w dostępnych informacjach, które powstają na skutek dużej ich ilości, najczę-
ściej o niskiej jakości czy informacji fałszywych (informacji klonów), utrudniają 
wyodrębnienie informacji prawdziwych i istotnych. W zarządzaniu strategicznym 
zjawisko tzw. szumu informacyjnego powoduje m.in. pomijanie kluczowych 
informacji w procesie podejmowania decyzji i może prowadzić do niewłaściwej 
oceny sytuacji i wniosków.

Uważa się, że w 2008 roku rozpoczęła się era tzw. dużych danych (ang. big 
data). Według definicji IBM trzy główne cechy, które charakteryzują duże dane, 
to: olbrzymia ilość, zawrotna szybkość oraz różnorodność formatów, określone 
jako V3 (ang. volume, velocity, variety)8. Szacunki zawarte w raportach wiodących 
firm informatycznych (IBM, Oracle) oraz firm zajmujących się badaniem rynku 
teleinformatycznego (np. IDC)9 pokazują, że ekstremalne obciążenia nastąpią 
dopiero w przyszłości. Ilość przetwarzanych i przesyłanych danych wzrosła z ok. 
135 eksabajtów (EB, tj. tryliona bajtów) w 2005 roku do 1200 eksabajtów w 2010 
roku. Oznacza to, że do pomiaru ilości informacji potrzebna stała się jednostka 
nazywana zettabajtem (ZB, tj. tryliard bajtów). Ocenia się, że w 2011 roku przecho-
wywano ok. 1,8 ZB danych; w 2012 roku ta liczba wzrośnie do 2,7 ZB, natomiast 
do roku 2015 może ona sięgnąć prawie 8 ZB, a do 2020 – do 35 ZB.

Przeładowanie informacyjne stało się więc stałym elementem współczesnego 
świata, który należy zaakceptować jako nowy fragment rzeczywistości. Efektywne 
analizowanie dużych danych wymaga zastosowania całkowicie nowych narzę-
dzi. Duże oczekiwania w zakresie integracji i analizy nieustrukturyzowanych 

7 A. Toffler, Future Shock, Bantam Book, 1970.
8 P.C. Zikopoulos, Ch. Eaton, D. deRoos, Th. Deutsch, G. Lapis, Understanding Big Data. Analytics 

for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data, McGraw Hill, 2012, s. 5.
9 Zob. Extracting Value from Chaos, Report, IDC, June 2011; J.E. Dunn, Explosion in „Big Data” 

Causing Data Centre Crunch, http://news.techworld.com/data-centre/3329648/explosion-in-big-data-
-causing-data-centre-crunch  (12.01.2012).
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danych (stanowiących obecnie ok. 80% wszystkich informacji) niezależnie od 
tego, gdzie się one znajdują, wiążą się z rozwiązaniami opartymi na chmurze 
obliczeniowej (ang. cloud computing). Wdrożenie przetwarzania w chmurze jest 
ważnym elementem transformacji przedsiębiorstwa oraz nowej strategii nazywanej 
inteligentnym przetwarzaniem danych, która otwiera drogę do redukcji kosztów 
przy jednoczesnym podniesieniu jakości usług przedsiębiorstw10.

Postępujący proces integracji informatyki i technologii telekomunikacyjnych 
z życiem społecznym i codziennymi czynnościami człowieka doprowadził do 
powstania określenia „digitalizacja stylu życia”. Mimo zmian kulturowych i cywi-
lizacyjnych silna potrzeba przynależności do grupy pozostaje jednak niezmienna. 
Powstają nowe narzędzia, które ułatwiają tworzenie, utrzymywanie i zacieśnienie 
więzi społecznych. Trwałą częścią życia społecznego stały się technologie bez-
przewodowe i urządzenia mobilne, a także media społecznościowe11.

Według raportu adStandard w 2011 roku liczba osób posiadających telefon 
komórkowy na świecie była blisko trzy razy wyższa niż liczba komputerów pod-
łączonych do sieci (3,5 mld vs. 1,2 mld szt.). W Polsce sytuacja wygląda bardzo 
podobnie. Według danych GUS w Polsce na koniec 2011 roku działało 50,7 mln 
aktywnych SIM-kart. Oznacza to, że penetracja telefonii komórkowej osiągnęła 
poziom 132,7%, natomiast Internetu ok. 65% (szacunki Ericsson). Ponad połowa 
internautów używa szerokopasmowego Internetu mobilnego w urządzeniach prze-
nośnych12. Bardzo dynamicznie rozwija się rynek tworzenia aplikacji do urządzeń 
mobilnych, notując dwucyfrowe przyrosty rok do roku13. W grudniu 2011 roku 
na całym świecie z 2,3 mld internautów ok. 1,2 mld korzystało z serwisów spo-
łecznościowych. Najpopularniejszym spośród nich jest Facebook, który w paź-
dzierniku 2012 roku miał ponad miliard użytkowników. Według danych InSites 
Consulting, jedna sesja użytkownika w serwisie trwa ok. 37 minut; codziennie 
korzysta z niego 400 mln osób14. Jak wynika z publikowanych badań ankietowych 

10 IBM, Inteligentne przetwarzanie danych: infrastruktura informatyczna, dzięki której funkcjo-
nuje Mądrzejszy Świat, http://www-03.ibm.com/systems/data/flash/pl/smartercomputing/about.
html (10.06.2012).

11 Są to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między internautami za pomocą narzędzi, 
takich jak: e-maile, czaty, fora, komunikatory, VoIP, blogi, grupy dyskusyjne, serwisy społeczno-
ściowe, wiki, podcasty, share media (tj. dzielenie się plikami multimedialnymi, m.in. muzyką, wideo, 
zdjęciami, prezentacjami).

12 K. Pąk, Pionierzy mobilnego społeczeństwa sieciowego w Polsce, Ericsson, luty 2012, www.
telix.pl/images/sprawozdania/pionerzy-internetu-w-polsce.pdf (10.06.1012).

13 Media społecznościowe, raport, lipiec 2011, http://interaktywnie.com (10.06.1012).
14 Regularne i nadmierne korzystanie z serwisów społecznościowych może powodować uzależnienie 
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i raportów (m.in. Pew Research Center, NetTrack) z ok. 17 mln polskich inter-
nautów ponad 12 mln korzysta obecnie z portali społecznościowych (tj. ok. 39% 
dorosłych Polaków). Facebook jesienią 2012 roku miał w Polsce prawie 9 mln 
zarejestrowanych użytkowników.

Jednym z najnowszych trendów technologicznych jest rozwój usług pozwa-
lających na lokalizację obiektów, ludzi, wydarzeń (ang. location-based services – 
LBS), m.in. geokodowanie, geolokalizacja, geowizualizacja, które umożliwią 
uzyskanie nowej jakości w tworzeniu sieci relacji społecznych.

3. Zmiany demograficzne, społeczne i socjologiczne

Rozwój nowych przejawów społeczeństwa informacyjnego ma wiele kon-
sekwencji, powodując zmiany w stylu życia i wartościach społecznych. Obecny 
rynek pracy wymaga stałej elastyczności i aktywności, wskutek czego zmieniają 
się relacje, takie jak: miejsce pracy – miejsce zamieszkania, praca zawodowa – 
życie rodzinne. Wyzwaniem staje się łączenie ambicji zawodowych i aspiracji 
życiowych. Z jednej strony, aby wypełniać obowiązki służbowe i polecenia pra-
codawcy, nie zawsze jest niezbędne opuszczanie domu (tzw. telepraca). Z drugiej 
strony, dzisiejsze życie charakteryzuje się wieloma miejscami pobytu (lokaliza-
cjami). Na przykład zatrudnienie na czas trwania jednego projektu nie uzasad-
nia potrzeby przeprowadzki. Wykonywanie codziennych obowiązków w kilku 
miejscach doprowadziło do powstania pojęcia multilokalizacji, a oddzielne życie 
w różnych miejscach zamieszkania dotyczy coraz większej liczby osób i rodzin 
(nazywane w socjologii LAT – ang. living apart together). Mobilność jest też 
odbiciem pozycji społecznej – częściej podróżują lepiej zarabiający. Wzrasta 
znaczenie podróży związanych z czasem wolnym oraz aktywnym udziałem 
w życiu kulturalnym15.

Potrzeba podróżowania, jej częstotliwość i styl zmieniają się w zależności 
od wieku. Młodzież jest najbardziej mobilna ze wszystkich grup społecznych. 
Obecnie tę grupę stanowi pokolenie nazwane w socjologii „Generacją Y”, okre-
ślane również pokoleniem sieci, generacją cyfrową czy pokoleniem Milenium. 
Jest to pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. XX wieku, które dorastało na 
przełomie wieków i które od wczesnych lat życia aktywnie i w każdej dziedzinie 

określane Facebook Addiction Disorder (FAD).
15 C. Tully, Mobilisierung des Mobilien Trends in der Jugendmobilität, „Der Nahverkehr” 2011, 

nr 7–8, s. 12–15.
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życia korzysta z nowych technologii. Młodzież z tej generacji ma kilka charak-
terystycznych cech, np.:

 – nie pamięta czasów PRL-u, jest pokoleniem „nieskażonym” komunizmem, 
ceniącym wolność,

 – jest dobrze wykształcona i chętna dalej się rozwijać,
 – jest tolerancyjna i otwarta na to, co jest nowe i inne,
 – jest często zbyt pewna siebie i niecierpliwa,
 – jest ambitna i zdolna do zmiany pracy oraz miejsca zamieszkania,
 – żyje w „globalnej wiosce”, a dzięki dostępowi do Internetu ma znajomości 
na całym świecie,

 – najbardziej liczy się dla niej lokalizacja i możliwość szybkiego przemiesz-
czania się,

 – bardzo ceni równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem 
prywatnym,

 – bardziej docenia jakość życia i doświadczenia życiowe niż posiadanie.
W Polsce, w celu zdiagnozowania pełnego obrazu pokolenia, które 

doświadcza na sobie wielu przemian cywilizacyjnych, przygotowano raport 
„Młodzi 2011”16. Młode pokolenie stanowią ludzie mobilni, będący w nieustan-
nym ruchu, ciekawi nowości i dobrze obeznani ze współczesnymi narzędziami 
informacyjno-komunikacyjnymi.

4. Nowy wymiar mobilności

Z punktu widzenia zapewnienia potrzeb przewozowych dzisiejsza mobilność 
nie jest jedynie zwykłym pokonywaniem czasu i przestrzeni, lecz nowym wymia-
rem wolności. Mobilność oznacza życie w równoległych światach i jest ważnym 
elementem rozwoju personalnego i zawodowego człowieka. Wymogiem mobil-
ności staje się efektywne wykorzystanie czasu. Pozwalają na to nowoczesne urzą-
dzenia mobilne (np. netbooki, tablety, smartfony). Mówi się o powstaniu nowego 
typu osobowości homo mobilis17, którą cechują m.in.: nowe rozumienie wolności 
i komfortu życiowego, „cyber-mentalność”, potrzeba ciągłego bycia online, dostępu 
do Internetu i komunikowania się za pomocą mediów społecznościowych, a także 

16 K. Szafraniec, Młodzi 2011, red. naukowa i rekomendacje M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa 2011, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printer-
friendly.pdf (10.06.2012).

17 Zob. G. Amar, Homo Mobilis. Le nouvel âge de la mobilité, éloge de la reliance, FYP 2010.
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potrzeba nowych zindywidualizowanych produktów i usług, w pełni dopasowanych 
do wartości, stylu życia, uczuć i marzeń.

Pojawia się pojęcie „kultury nanosekundy”18, kiedy wszystko ma być 
dostępne natychmiast, a więc warunkiem przetrwania jest mobilność, łącząca 
w sobie zarówno dostęp do technologii mobilnych, jak i do nowoczesnych środków 
transportu.

Mobilność jest jednym z kluczowych elementów megatrendu, jakim jest 
zrównoważony rozwój (inaczej ekorozwój). Zakłada on prowadzenie wszelkiej 
działalności gospodarczej, w tym transportowej, w harmonii z przyrodą tak, aby 
nie spowodować nieodwracalnych zmian, lub – innymi słowy – gospodarowanie 
dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie. Pod 
wpływem tego megatrendu kształtowane są cele wspólnej polityki transportowej 
UE (WPT).

Już w Białej Księdze dot. transportu z 1992 roku za podstawowy cel WPT 
uznano stworzenie spójnego paneuropejskiego systemu transportowego, bez 
ograniczeń w dostępie do poszczególnych jego segmentów, rządzącego się pra-
wami wolnej i uczciwej konkurencji oraz sprzyjającego integracji lub współpracy 
przewoźników w celu osiągnięcia zrównoważonej mobilności (ang. sustainable 
mobility) w skali Wspólnoty19. Cel ten nadal pozostaje aktualnym. W komunika-
cie KE z 2009 roku pt. „Zrównoważona przyszłość dla transportu – w kierunku 
zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi 
systemu”20 do głównych czynników, które niosą ze sobą wyzwania dla mobilności 
oraz napędzają przyszłe działania w zakresie rozwoju transportu, zaliczono np.: 
zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa21, urbanizację, procesy migracji 
ludności, integrację regionalną, globalizację i technologie.

Najnowsza Biała Księga z 2011 roku, która ujmuje wizję konkurencyjnego 
i zrównoważonego systemu transportowego do 2050 roku, zaczyna się od stwier-
dzenia, że „transport jest fundamentem współczesnej gospodarki i społeczeń-
stwa, a mobilność ma istotne znaczenie dla spójności rynku wewnętrznego oraz 

18 N. Hatalska, TrendBook 2011, http://hatalska.com, s. 16 (10.06.2012).
19 White Paper. The Future Development of the Common Transport Policy – A Global Approach 

to the Construction of a Community Framework for Sustainable Mobility, EC, Brussels, December 
1992, COM (92) 494.

20 Communication. A Sustainable Future for Transport: Towards an Integrated, Technology-led 
and User Friendly System, EC, Brussels, 17.06.2009, COM (2009) 279.

21 W ocenie ekspertów firmy Deloitte, która co kwartał publikuje raport pt. „Global Economic 
Outlook”, starzenie się społeczeństwa przybiera dramatyczny wręcz wymiar w gospodarkach euro-
pejskich. Zob. Global Economic Outlook, Navigating Uncertainty, Deloitte, Q1 2012.
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dla jakości życia obywateli, mogących cieszyć się swobodą podróżowania”22. 
Zapewnienie wzrostu sektora transportowego i mobilności ma się odbywać przy 
jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń i opierać na trzech głównych 
zasadach: ekonomicznej efektywności, ekologicznej racjonalności i społecznej 
zasadności. Należy jednak pamiętać, że przy wprowadzeniu tych zasad w życie 
powstaje istotny dylemat, czy transport zrównoważony może być transportem 
efektywnym i konkurencyjnym.

W 2010 roku Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, zidentyfikowała 
megatrendy, które będą wywierać wpływ na biznes, karierę i kulturę w nadchodzą-
cych latach (do 2020 roku) oraz rozpoczęła wizjonerski program badań dotyczą-
cych innowacji w obszarach, takich jak: rozwój megamiast, regionów i korytarzy, 
rozwiązania inteligentne jako nowe podejście proekologiczne, geosocjalizacja, 
innowacje prowadzące do zerowej emisji spalin, nowi gracze – państwa poza 
regionem BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), e-mobilność oraz nowe modele 
biznesowe23.

Wśród wymienianych megatrendów należy zwrócić uwagę na postępującą 
urbanizację, która przyczynia się do większej integracji centrów miast z przedmie-
ściami i miejscowościami satelickimi, co doprowadzi do rozszerzenia granic obsza-
rów miejskich z obecnie średnio 40 km (25 mil) do ok. 64 km (40 mil). Do 2020 roku 
w skali światowej będziemy świadkami rozwoju 30 megamiast, 15 megaregionów 
i co najmniej 10 megakorytarzy o liczbie ludności ponad 20 milionów. Urbanizacja 
doprowadzi do powstania modeli klastrów koncentrycznych w branżach, takich 
jak ochrona zdrowia, logistyka, sprzedaż detaliczna i wielu innych, zmuszając 
organizacje do ponownej analizy swoich „miejskich” modeli biznesowych. Z kolei 
e-mobilność zredefiniuje kwestie mobilności osobistej (koncepcje typu smart-cities). 
Świat zaobserwuje także odwrócenie migracji osób wykształconych. Rosnące 
znaczenie uczenia się przez całe życie (ang. life long learning) oraz wydłużenie 
wieku emerytalnego będzie natomiast czynnikiem aktywizującym mobilność osób, 
które zakończyły już edukację formalną (w tym osób w wieku 50+).

Ponadto przewiduje się, że w najbliższej dekadzie na popularności zyska 
troska o zdrowie, dobrą kondycję i samopoczucie (ang. well-being), pojmowana 
szerzej niż opieka zdrowotna (obejmująca ciało, umysł i ducha). Poza tym zupełnie 
nowy poziom osiągnie zaangażowanie kobiet w biznesie: do 2020 roku kobiety 

22 White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a Competitive and 
Resource Efficient Transport System, EC, Brussels, 28.3.2011, COM(2011)144 final, s. 3.

23 K. Srinivasan, A. Robbins, Mega Trends That Will Shape the Future of the World, Frost & Sul-
livan, 2010, http://www.frost.com/prod/servlet/our-services-page.pag?sid=224580561 (10.06.2012).
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będą stanowiły jedną trzecią liczby osób pracujących; coraz więcej kobiet będzie 
zajmowało stanowiska kierownicze.

5. Oczekiwania podróżnych – przykład transportu kolejowego

Niezrozumienie, niedostosowanie lub brak przewidywania przyszłościowych 
potrzeb klientów jest jedną z przyczyn pogorszenia pozycji konkurencyjnej lub 
upadku firm na rynku. W Polsce transport kolejowy utracił swoją atrakcyjność 
w ocenie klientów głównie dlatego, że spółki powstałe w wyniku komercjalizacji 
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe nie wykazały zdolności 
adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu, m.in. szybkiego dostosowywa-
nia swej oferty do zmieniających się preferencji klientów. Podmioty oferujące 
i organizujące kolejowe przewozy pasażerskie powinny uwzględniać oczekiwania 
i zachowania komunikacyjne podróżnych na miarę XXI wieku. Do takich ocze-
kiwań należą:

 – krótki czas podróży za stosunkowo niewysoką cenę,
 – częstotliwość kursowania pociągów odpowiednia dla danej kategorii 
przewozów,

 – bezpieczeństwo na stacjach i dworcach kolejowych oraz w trakcie podróży,
 – punktualność kursowania pociągów,
 – dostęp do informacji i możliwość korzystania z nowoczesnych technologii 
zarówno na etapie planowania podróży, w trakcie, jak i po jej zakończeniu,

 – dostępność miejsc siedzących,
 – komfort jazdy odpowiadający segmentowi i klasie podróży,
 – łatwość nabycia biletu,
 – wspólny bilet, czyli możliwość podróżowania różnymi kategoriami pocią-
gów oraz środkami transportu publicznego na jednym bilecie,

 – skomunikowanie pociągów,
 – oferta zintegrowana z innymi środkami transportu,
 – dostęp do szerokopasmowego Internetu podczas podróży,
 – czystość w pociągach i w punktach przesiadkowych,
 – reakcja „personelu pierwszego kontaktu” w czasie rzeczywistym,
 – rozmaity serwis pokładowy.

Co więcej, należy również uwzględniać czynniki subiektywnej oceny, jakie 
wpływają na poprawę jakości życia społeczeństwa, m.in. dobre samopoczucie 
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(satysfakcja, optymizm, zadowolenie)24. Do zapewnienia dobrego samopoczucia 
w trakcie podróży (ang. well-being while travelling) dzisiejsi pasażerowie potrze-
bują produktu na miarę cool (np. cool train)25 lub, mówiąc językiem użytkowników 
Facebooka, „Lubię to!” (por. rys. 1). Marka cool we współczesnym świecie to 
produkt lub usługa posiadająca następujące cechy26:

 – kształtowanie unikalnego doświadczenia użytkowania,
 – znaczenie kulturowe określające kontekst dopasowania produktów do 
współczesnej kultury konsumpcyjnej,

 – certyfikacja społeczna, czyli uznanie w oczach istotnych osób z otoczenia,
 – dopasowanie do indywidualnej tożsamości osoby i jej wizerunku samej 
siebie. 

 

POTRZEBY  
PODSTAWOWE 
  

POTRZEBY  
WYŻSZE 
 
  

ZADOWOLENIE  
 
  

SATYSFAKCJA  
 
  

 

Rys. 1. Hierarchia współczesnych potrzeb pasażera

Źródło: opracowanie własne.

Nową jakość obsługi i satysfakcję mają dać pasażerom na przykład: lepsza 
ergonomia i nowoczesny design środków transportu, nowe zindywidualizowane 

24 Zob. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, projekt, 
cz. I, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 17.11.2011, s. 64.

25 W potocznym języku pokolenia „Generacji Y” wyraża to coś, co jest super, świetne, nowoczesne.
26 J. Pogorzelski, Anatomia cool, http://marketing.nf.pl/Artykul/7660/Anatomia-cool/lojalnosc-

wobec-marki-marka-wartosc-marki-wprowadzenie-produktu-na-rynek/ (5.11.2007).
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usługi, jak również uczestniczenie w ich tworzeniu (np. konkursy na wybranie 
nazwy pociągów, kolorystykę).

Wnioski

W ciągu ostatniego dziesięciolecia w otoczeniu przedsiębiorstwa zaszło wiele 
istotnych zmian technologicznych, demograficznych, społecznych, socjologicz-
nych, wraz z którymi nowego wymiaru nabrała również mobilność. Osiągnięcie 
zrównoważonej mobilności jest ważnym celem WPT. Zadaniem współczesnego 
transportu pasażerskiego jest dostarczanie usług i wartości uwzględniających ocze-
kiwania i zachowania komunikacyjne społeczeństwa homo mobilis. Perspektywa 
pasażerów w większym niż dotychczas stopniu powinna być brana pod uwagę przy 
kreowaniu wizji i strategii rozwoju pasażerskiego transportu w Polsce.
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A NEW DIMENSION OF MOBILITY  
AND PASSENGERS’ EXPECTATIONS

Summary

Socio-economic environment has changed dramatically over the last ten years. Mo-
bility is one of the key elements of the megatrend of sustainable development. In ‘nano-
second culture’ mobility is the phenomenon that combines both access to mobile technol-
ogy, as well as to modern means of transport. It has been said about the creation of a new 
type of personality ‘homo mobilis’, characterized by a new understanding of freedom and 
comfort of life, expectation od new personalized products and services, ‘cyber-mentali-
ty’, the need for life online and communicating via social media. The function of a mod-
ern transport is not only efficient transport of people and goods within an acceptable time 
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and at acceptable cost, but also providing new services, increasing the attractiveness of 
this mode of transport, as well as anticipating the future needs and requirements of its 
customers. The paper presents changes in the business environment (technological, de-
mographic, social, and sociological) and their impact on the new dimension of mobility. 
In the last part travellers’ expectations, which should be taken into account by providers 
and organizers of passenger rail services in Europe and Poland, were formulated. The 
proposed pyramid of needs can be also used in other modes of transport.

Translated by Jana Pieriegud
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FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W AGLOMERACJACH LYONU I TRÓJMIASTA

Wstęp

Zrównoważona mobilność w miastach to jeden z priorytetów obecnej polityki 
transportowej UE. Równowaga ta powinna być oparta na odpowiednim popycie na 
transport i wykorzystaniu różnorodnych środków celem zapewnienia dostępności 
i mobilności z jednoczesnym ograniczaniem kongestii i szkodliwych skutków dla 
środowiska. Polityka transportowa w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
może być skuteczna jedynie wtedy, kiedy jest skoordynowana i zintegrowana 
z innymi politykami (np. dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, par-
kowania, aspektami fiskalnymi itp.)2. Zapewnienie jej nawiązuje do koncepcji 
zrównoważonego transportu, która została podkreślona w znowelizowanej Białej 
Księdze na temat transportu w marcu 2011 roku. Według Komisji Europejskiej 
niezbędne jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwen-
cjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r., 
a także osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach 

1 dr Adam Przybyłowski – Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Systemów 
Transportowych, a.przybylowski@wn.am.gdynia.pl.

2 D. Banister, The Sustainable Mobility Paradigm, Transport Studies Unit, Oxford University 
Centre for the Environment, Oxford, United Kingdom Transport Policy, Vol. 15, Issue 2, March 
2008, s. 73–80.
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miejskich do 2030 r.3 Wobec znacznego wzrostu wskaźnika motoryzacji indy-
widualnej odpowiednio zorganizowany system transportowy, obejmujący sieci 
dróg, transport zbiorowy, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, systemy parkingowe 
itp., sprzyja właściwemu rozwojowi miast4. Celem publikacji jest przedstawienie 
problematyki organizacji, zarządzania i finansowania transportu publicznego na 
przykładzie aglomeracji Lyonu i Trójmiasta. Do osiągnięcia tak przyjętego celu 
wykorzystano metodę analizy porównawczej (toutes proportions gardées), doku-
menty i literaturę źródłową, a także wywiady bezpośrednie. Publikacja powstała 
na bazie stażów, jakie autor odbył w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie 
i organizację publicznego transportu zbiorowego, a także w przedsiębiorstwach 
sfery operacyjnej obu aglomeracji.

1. Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Lyonie

Wśród organizacji odpowiedzialnych za organizację transportu w obrębie 
aglomeracji Lyonu należy wymienić SYTRAL – Syndicat Mixte des transports 
pour le Rhone et l’agglomeration lyonnaise5. Jego działalność obejmuje 57 gmin i 7 
miast peryferyjnych na powierzchni 613 km2, zamieszkałej przez 1,3 mln mieszkań-
ców żyjących w stosunkowo scentralizowanym i dobrze rozwiniętym środowisku 
miejskim. Struktura SYTRAL przedstawia się następująco: 10 radnych generalnych 
z departamentu Rhone i 16 radnych wspólnoty miejskiej Lyonu, którym podlega 
komitet związkowy (26 deputowanych), biuro wykonawcze (8 deputowanych), 
przewodniczący i jego zastępca oraz 100 pracowników administracyjnych6. Do 
kompetencji tego organizatora należy7:

 – finansowanie sieci (metro, tramwajowej, trolejbusowej i autobusowej) 
i jej rozwój,

 – pełnienie funkcji organizatora i właściciela (infrastruktura, wyposażenie itp.),

3 White Papier. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a Competitive and 
Resource Efficient Transport System, COM/2011/0144 final, Bruksela, 28.3.2011, KOM(2011) – 
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:52011DC0144: EN:NOT (5.08.2012).

4 Zob. m.in.: K. Witkowski, S. Saniuk, Logistics Management Aspects of the City Infrastructure, 
International Logistics and Supply Chain Congress 2010, Logistics Association Publication No. 9, 
Istanbul, Turkey 2010.

5 Oprócz tego organizatora za kolejowe przewozy regionalne (TER) odpowiadają władze regio-
nalne (La Region Rhone-Alpes), a za autobusowe przewozy międzymiastowe i szkolne władze 
departamentalne (Le Departement du Rhone).

6 L’organisation du SYTRAL, http://www.sytral.fr/5-organisation-sytral.htm (5.08.2012).
7 Presentation du SYTRAL, materiały wewnętrzne SYTRAL.
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 – określanie podaży transportu odpowiednio do rozwoju demograficznego, 
gospodarczego i urbanistycznego (trasy, częstotliwość itp.),

 – delegowanie eksploatacji sieci operatorom zewnętrznym (kontrola zobo-
wiązań operatora, nakładanie kar w przypadku uchybień),

 – definiowanie i kontrola norm jakości usług (regularność, dostępność, czy-
stość, bezpieczeństwo, zwalczanie oszustw itp.),

 – ustalanie odpowiedniej polityki taryfowej,
 – opracowywanie i wdrażanie planów rozwojowych (PDU8).

Operatorem sieci transportu publicznego na terenie aglomeracji lyońskiej 
jest firma KEOLIS. Oprócz tego firma jest odpowiedzialna za zapewnienie usługi 
OPTIBUS przeznaczonej dla osób o tzw. ograniczonej mobilności.

Szczegóły dotyczące sieci transportu miejskiego aglomeracji Lyonu przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Sieć transportu miejskiego aglomeracji Lyonu

Wyszczególnienie Liczba linii Tabor Stacje i długość 
linii

Liczba  
podróży/dzień

Metro 4 178 pojazdów 43 (30 km) 657 000
Kolej linowa 2 6 pojazdów 1,2 km 13 200
Tramwaj 4 73 składy 81 (50 km) 225 000
Trolejbus 9 131 pojazdów -

540 000
Autobusy 
i minibusy 121 1000 pojazdów -

Dowóz uczniów 141 112 pojazdów -

Źródło: Presentation du SYTRAL, materiały wewnętrzne SYTRAL.

W roku 2012 wpływy do budżetu SYTRAL przewidziano na kwotę w wyso-
kości 836,4 mln EUR, z czego najwięcej pochodzi z podatku płaconego przez 
przedsiębiorstwa i administrację (32%) oraz opłat użytkowników (24%). Pozostałe 
pochodzą z pożyczek (ok. 22%), wpłat samorządów (17%), budżetu państwa (ok. 
3%) oraz kilku innych, mniej znaczących źródeł. Wydatki w tej samej kwocie 
prawie w połowie przeznacza się na koszty eksploatacyjne. Drugą ważną katego-
rią są wydatki związane z inwestycjami (37%). Bardzo ważną kwestią jest fakt, 

8 Plan de deplacements urbains.
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iż podmiot ten ma kompleksową kompetencję w zakresie inwestycji w transporcie 
miejskim.

W roku 2011 przedłużono linie trolejbusową C1, oddano także do użytku 
linię C2 w północnej części miasta (rys. 1). Dodatkowo w 2012 przewidziano 
wydłużenie linii tramwajowej T2, a w 2013 T1 i T4 oraz linii metra B. Przykładem 
sprzyjania zrównoważonej mobilności jest również wydzielanie osobnych pasów 
ruchu dla transportu publicznego, a także rozbudowana i bardzo dobrze funkcjo-
nująca sieć transportu rowerowego VELO’V9 (rys. 2).

Z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z dyrekcją organizatora 
i pracownikami operatora transportu publicznego w aglomeracji Lyonu wynika, 
iż główne wysiłki w przyszłości będą koncentrowały się na rozwijaniu tzw. multi-
modalnych węzłów przesiadkowych. Jak do tej pory jest ich 20, są one wyposażone 
w 6500 miejsc parkingowych. Ich dotychczasowe funkcjonowanie rozwiązuje 
wiele problemów związanych z kongestią. Do zapewnienia zrównoważonej mobil-
ności przyczynia się także fakt, iż około 70% przemieszczeń w ramach transportu 
publicznego realizowanych jest przez pojazdy elektryczne10.

Unikalny w skali światowej jest bardzo rozwinięty francuski system ankieto-
wania dotyczący mobilności i popytu na usługi transportu publicznego (Enquête 
ménages déplacements11), co pozwala odpowiednio planować ofertę przewozową 
i inwestycje12. W obliczu kryzysu finansowego rodzą się jednak wątpliwości co 
do obecnego modelu ich finansowania13. Ze względu na rozbudowany system 
tych badań generują one wysokie koszty. Obecnie są one dotowane przez budżet 
państwa, co może okazać się problematyczne w przypadku pogłębiania się kryzysu 
w strefie euro.

Istotne znaczenie w operacjonalizacji zrównoważonej mobilności odgrywa 
aspekt jej pomiaru za pomocą określonych wskaźników. Przykładem są zestawy 
wskaźników dla terenów miejskich, które zostały opracowane właśnie dla miasta 
Lyon14. 

9 Les stations vélo«v, http://www.velov.grandlyon.com/Stations.15.0.html (30.07.2012).
10 Presentation du SYTRAL (…), op.cit.
11 La mobilite urbaine en France, Mobilites et transports, Editions du CERTU, collection Essentiel, 

fevrier 2012.
12 Ostatnie takie badanie objęło 2 mln osób, zamieszkujących 452 gminy o obwodzie powierzchni 

5208 km2.
13 B. Faivre d’Arcier, Le financement des transports publics urbains: quel equilibre entre le 

contribuable, l’usager et le beneficiaire?, Revue francaise de finances publiques, L.G.D.J Paris, 
no. 118 – Avril 2012.

14 J.P. Nicolas, P. Pochet, H. Poimboeuf, Towards Sustainable Mobility Indicators: Application 
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 Rys. 1. Trolejbus w Lyonie.

Źródło: http://www.sytral.fr/14-tcl-trolleybus.htm (9.08.2012).

 
Rys. 2. Velo’v w Lyonie

Źródło: opracowanie własne.

To The Lyons Conurbation, ”Transport Policy” 2003, nr 10, s. 197–208, www.elsevier.com/locate/
tranpol (5.08.2012).
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J.P. Nicolas, P. Pochet i H. Poimboeuf opisują, w jaki sposób dane z ankiety 
o podróżach lokalnych oraz inne dostępne informacje są wykorzystywane do 
oceny zrównoważenia systemu transportu. Wskaźniki zostały tak zorganizo-
wane, aby odzwierciedlały ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wpływy. 
Wskaźniki ekonomiczne charakteryzują opłacalność transportu, tj. koszt na jed-
nostkę podróży, z włączeniem kosztów ponoszonych przez mieszkańców, firmy 
i rząd. Wskaźniki społeczne obrazują relatywną mobilność i obciążenia finansowe 
ludności w związku z korzystaniem z transportu dla różnych klas zamożności. 
Wskaźniki środowiskowe prezentują różne emisje zanieczyszczeń powodowanych 
przez transport oraz wymogi terenowe. Powyższe wpływy zostały podzielone 
w zależności od sposobu podróży (samochody osobowe, transport publiczny, 
pieszo), lokalizacji geograficznej (centralna, w obrębie miasta i poza obszarami 
miejskimi) oraz demografii gospodarstw domowych15.

2. Organizacja i funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego w Trójmieście

Aglomeracja Trójmiasta16 obejmuje obszar liczący łącznie około 1,2 mln 
mieszkańców (w tym w samym Trójmieście 742 tys.). Próbą integracji systemów 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Trójmiasta i w jego okolicach jest 
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Jest to 
związek 13 gmin, leżących nad Zatoką Gdańską i w jej pobliżu, powołany 16 marca 
2006 roku przez przedstawicieli samorządów. Zarejestrowany zaś został w dniu 
5 czerwca 2007 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W skład MZKZG wchodzą miasta: Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Reda, 
Rumia, Sopot, Wejherowo oraz gminy: Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz 
Gdańsk, Wejherowo, Żukowo. Do zadań MZKZG należy17:

 – wprowadzenie, uchwalenie cen i rozliczenie przychodów z biletów 
aglomeracyjnych,

 – badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego,

15 Szerzej: J.P. Nicolas, SIMBAD: un outil pour integrer le developpement durable dans les polo-
itiques publiques, w: Modeliser la ville. Forme urbaine et politiques de transport, red. J.P. Antoni, 
Economica, coll. Methodes et Approches 2010 Paris.

16 Niektórzy badacze preferują określenie „Metropolia zatoki Gdańskiej” czy też „Aglomeracja 
Gdańska”, szerzej np: J. Burnewicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 173.

17 Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, http://mzkzg.org/?subpage=po-
d&art=6&op=%2C%2C%2C (1.06.2012).
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 – programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
 – planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
 – stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
 – przygotowanie szczegółowego projektu docelowego,
 – uchwalanie taryf i przepisów porządkowych,
 – dystrybucja i kontrola biletów,
 – promocja usług,
 – zatrudnianie przewoźników,
 – nadzór, regulacja i kontrola ruchu,
 – utrzymywanie przystanków, pętli i węzłów integracyjnych,
 – określenie poziomu dotacji do działalności Związku.

Efekty działalności MZKZG należy ocenić jako niewystarczające. 
Wprowadzono, co prawda, trzy rodzaje biletów metropolitarnych (24- i 72-godzin-
nych oraz 30-dniowych), jednocześnie przydałby się jeden bilet sieciowy w różnych 
wariantach czasowych i sieciowych. Brak wzajemnego honorowania biletów 
przez organizatorów transportu miejskiego na całym obszarze Metropolii Zatoki 
Gdańskiej obniża szanse na zwiększenie zrównoważonej mobilności. Reforma, 
która miała pobudzać procesy konkurencji, spowodowała w efekcie dezintegrację, 
zwłaszcza w sferze taryfowo-biletowej i jest bardzo uciążliwa dla pasażerów18. 
Dodatkowo rozwiązaniem mogłaby być np. kompleksowa kompetencja w zakresie 
inwestycji w transporcie miejskim skupiona w rękach jednego podmiotu, jak jest 
to w przypadku omawianego powyżej SYTRAL w Lyonie.

Inne podmioty zajmujące się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbioro-
wym transportem miejskim to: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), 
Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni i Miejski Zakład Komunikacji 
(MZK Wejherowo), będące organami poszczególnych samorządów, oraz PKP 
SKM w Trójmieście sp. z o.o. (Szybka Kolej Miejska). W specyficzny dla siebie 
sposób kształtują one funkcjonowanie transportu publicznego, co pogłębia jego 
dezintegrację w skali aglomeracji19.

18 H. Kołodziejski, O. Wyszomirski, Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki 
Gdańskiej – stan istniejący i kierunki rozwoju, w: I Forum Transportu Aglomeracyjnego, War-
szawa 2009. s. 97–108, http://siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20091125/publikacja_calosc.pdf 
(6.08.2012).

19 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej za pomocą 
bezkontaktowej karty elektronicznej, http://www.igkm.pl/site/publikacje/b57/b57_02_915425.pdf 
(4.12.2012).
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Operatorami transportu świadczącymi swe usługi na terenie Trójmiasta są20: 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Gdańsk sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni sp. 
z o.o., Veolia-Transport sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej 
w Gdyni sp. z o.o, Pomorska Komunikacja Samochodowa Wejherowo sp. z o.o., 
Przewozy Autobusowe Gryf, Warbus sp. z o.o. Warszawa, Żegluga Gdańska sp. 
z o.o. (tramwaj wodny), Szybka Kolej Miejska SKM Trójmiasto.

Finansowanie działalności komunalnych przedsiębiorstw komunikacji miej-
skiej odbywa się przede wszystkim poprzez stawkę wozokilometra, płaconą przez 
organizatora (dotyczy ZKM w Gdańsku sp. z o.o., PKM, PKA, PKT). Inaczej 
jest w przypadku MZK Wejherowo, który jest zarówno operatorem, jak i organi-
zatorem, a przychody czerpie ze srzedaży biletow oraz dotacji z budżetu miasta.

Na uwagę zasługują aktualne projekty, związane dla przykładu z gdyńską 
komunikacją miejską (jak np. „Rozwój proekologicznego transportu publicznego 
na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”21), wpisujące się w Zintegrowany Plan 
Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni w latach 2004–2013. Zrównoważonej 
mobilności sprzyja też tramwaj wodny pływający m.in. pomiędzy Gdynią a Helem 
(linia 520) i Gdynią a Jastarnią (linia 530), odciążając półwysep helski od części 
transportu drogowego. Inicjatywa ta została sfinansowana przez samorządy miast 
Gdyni, Helu, Jastarni oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
jednak przeżywa trudności z uwagi na niewydolność finansową niektórych gmin. 
Duże znaczenie dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i regionu będzie miała 
finalizacja realizowanego obecnie projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, 
zintegrowanej z tzw. Koleją Kaszubską (rys. 3).

Bardzo ważnym elementem jest Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR, który pozwoli na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obsza-
rze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych 
Systemów Transportowych (ITS). Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez 
UE i realizowane wspólnie przez trzy miasta: Gdynię, Sopot i Gdańsk, na podstawie 
trójstronnego porozumienia gmin. Korzyści z realizacji projektu realizowanego 
w latach 2011–2014 będą następujące22:

20 Przewoźnicy, http://www.zkmgdynia.pl/?mod=4.%20Przewo%C5%BAnicy (1.06.2012).
21 Zob. Determinants of functioning of trolleybus transport in selected cities of the European Union, 

red. M. Bartłomiejczyk, M. Połom, University of Gdansk, Bernardinum, Pelplin 2011.
22 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje 

(9.08.2012).
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Układ linii Kolei Metropolitarnej 
i Kolei Kaszubskiej

Rys. 3. Pomorska Kolei Metropolitarna i Kolej Kaszubska

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna http://urzad.pomorskie.eu/pl/inwestycje 
(6.08.2012).

 – poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu ulicznego,
 – usprawnienie nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów 
systemu transportu,

 – optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej 
i transportowej,

 – sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym,
 – usprawnienie przekazywania informacji kierowcom i podróżnym o funk-
cjonowaniu systemu transportu,

 – poprawa warunków podróżowania.
Za obiecujące należy uznać założenia projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020, zatwierdzonej w dniu 19 lipca br. przez Zarząd Województwa 
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Pomorskiego. Wśród oczekiwanych efektów w ramach systemu transportowego 
zakłada się m.in.23:

 – silniejszą pozycję konkurencyjną transportu zbiorowego i rowerowego 
względem indywidualnego transportu samochodowego, zwłaszcza 
w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta,

 – zbudowaną (zmodernizowaną) węzłową i liniową (głównie szynową) 
infrastrukturę transportu zbiorowego, wyższą jakość świadczonych usług, 
wdrożone inteligentne systemy transportowe oraz skoordynowaną ofertę 
organizatorów publicznego transportu zbiorowego,

 – rozwiniętą infrastrukturę rowerową w miastach w powiązaniu z węzłami 
transportu zbiorowego.

Wśród warunków sukcesu wymieniono: skuteczną promocję alternatywnych 
wobec samochodu środków transportu oraz uzgodnioną i skoordynowaną reali-
zację planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 
wszystkich poziomach w województwie. Zobowiązania Samorządu Województwa 
Pomorskiego przewidują utworzenie regionalnego zarządu publicznego transportu 
zbiorowego. Jednak niepokój budzi brak odpowiedniej liczby wskaźników i kry-
teriów monitorujących, co może obniżyć skuteczność realizacji strategii. Warto 
byłoby sięgnąć do dostępnych opracowań naukowych, by skorzystać z doświadczeń 
i rozwiązań stosowanych w innych regionach i miastach24.

Wymienione przykładowe inwestycje i inicjatywy w zakresie rozwoju trans-
portu publicznego w aglomeracji trójmiejskiej świadczą o dobrym kierunku myśle-
nia i działania organizatorów i operatorów. Potrzebne są dodatkowe działania celem 
podnoszenia jakości usług, by zachęcić użytkowników do częstszego korzystania 
z tego rodzaju transportu.

Wnioski

1. Zrównoważona mobilność jest priorytetem w zakresie rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego w aglomeracji Lyonu. Świadczy o tym m.in. 

23 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 19 lipca 2012, Zarząd Województwa 
Pomorskiego, s. 53–54.

24 Z. Skrobacki, Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu 
miejskiego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12, s. 308–317 oraz 
S. Fierek, J. Żak, K. Solecka, M. Kruszyński, Multiple Criteria Evaluation of the Mass Transit Sys-
tems in European Cities, „Logistyka” 2012, nr 2, s. 509–522, a także D. Kaszubowski, J. Oskarbski, 
Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu 
miejskiego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12, s. 185–193.
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nacisk, jaki kładzie się na tworzenie multimodalnych węzłów przesiadko-
wych, inwestycje dotyczące np. rozbudowy sieci tramwajowej, działania na 
rzecz komunikacji trolejbusowej czy też stymulowanie rozwoju transportu 
rowerowego.

2. Atutem francuskiego systemu transportu publicznego jest skupienie w rękach 
jednego podmiotu funkcji zarządczych i organizacyjnych oraz budżet zasilany 
w dużej mierze przez przedsiębiorstwa i instytucje płacące podatek (Versement 
Transport). Wsparciem dla tych działań są prowadzone badania i rozwinięty 
system ankietowania dotyczący popytu na usługi transportu publicznego 
(Enquête ménages déplacements). Jedynym operatorem transportu miej-
skiego w Lyonie jest firma KEOLIS, co jest istotną różnicą w porównaniu 
z Trójmiastem, gdzie funkcjonuje wielu przewoźników.

3. Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście jest rozwinięty w dobrym stopniu 
i obejmuje liczne środki transportu. Przewoźnicy dążą do dbania o zadowo-
lenie, komfort i bezpieczeństwo podróżnych poprzez wprowadzanie systemu 
głosowego zapowiadania przystanków, kamery w pojazdach, instalowanie 
darmowego Internetu bezprzewodowego, rezygnację z pojazdów wysokopo-
dłogowych, instalowanie satelitarnych systemów informacji o przystankach, 
wprowadzanie autobusów na gaz ziemny.

4. W aglomeracji trójmiejskiej także widoczny jest nacisk na ekologiczny i bez-
pieczny transport poprzez na przykład rozwój sieci trolejbusów w Gdyni 
i Sopocie, tramwaje wodne czy też projekt TRISTAR. Polityka transpor-
towa aglomeracji nieudolnie dąży jednak do zintegrowania poszczególnych 
systemów transportu miejskiego sąsiadujących gmin w ramach MZKZG. 
Wyzwaniem jest również sprostanie wymogom znowelizowanej ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, między innymi w zakresie planów 
zrównoważonej mobilności miejskiej25.

5. Należałoby opracować kompleksową długookresową wizję rozwoju systemu 
transportu miejskiego, integrującą tendencje urbanistyczne, logistyczne, 
demograficzne, gospodarcze i technologiczne, by lepiej planować inwestycje 
infrastrukturalne. Warto byłoby skorzystać także z doświadczeń francuskich 
w zakresie integrowania kompetencji organizatora transportu miejskiego, 
wpływów budżetowych, a także badań marketingowych celem zapewnienia 
zrównoważonej mobilności w aglomeracji trójmiejskiej.

25 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU z 2011, nr 5, poz. 13.
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PUBLIC TRANSPORT DEVELOPMENT – LYON AND TRICITY 
AGGLOMERATIONS CASE STUDY

Summary

One of the EU transport policy priorities is to pursue an integrated mobility in the 
context of the sustainable transport development. The balance should be based on the 
adequate transport demand and resources breakdown in order to enable the access and 
mobility on the one hand, and to limit the congestion and excessive harmful effects for 
the environment on the other. This tendency is well present in a number of the official 
EU documents and has been confirmed in March 2011 in the updated White Paper on 
the transport common policy. Any public transport policy can only succeed if it is ef-
fectively coordinated and integrated with other urban policies (e.g. land use, policing, 
parking, fiscal etc.). National and regional governments play a major role, by providing 
a coherent and integrated legal administrative framework and strong support for local 
governments. The paper, based on the available documents, as well as interviews carried 
out in the institutions and companies responsible for public urban transport organization, 
management and finance issues, is a result of Author’s internship in the Lyon and Tricity 
agglomerations.

Translated by Adam Przybyłowski
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PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W ŚWIETLE 
DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ PROCESÓW 

METROPOLIZACJI OBSZARÓW AGLOMERACJI 
TRÓJMIASTO

Wstęp

Policentryczny ośrodek metropolitalny, położony na północy Polski nad 
Zatoką Gdańską, nazywany często Aglomeracją Trójmiasto bądź Aglomeracją 
Gdańską, stanowi jeden z najistotniejszych dla polskiej gospodarki ośrodków 
wielkomiejskich. Brak jest zgodności co do jednoznacznej delimitacji obsza-
rów zaliczanych do Aglomeracji Gdańskiej, jednak najczęściej wśród miast 
do niej przynależnych wymienia się: Gdańsk, Gdynię, Sopot (konstytuujące 
Trójmiasto), Wejherowo, Rumię oraz Redę (stanowiące tak zwane Małe Trójmiasto 
Kaszubskie), a według części źródeł również Tczew, Pruszcz Gdański, Puck czy 
też Władysławowo. W zależności od przyjętych ustaleń Aglomeracja Gdańska 
stanowi obszar o powierzchni od 2100 do 3700 km2, zamieszkany przez od 993 
tys. do 1,25 mln osób, spośród których 750 tys. stanowią mieszkańcy centralnego 
obszaru Aglomeracji, jakim jest Trójmiasto2. Jednym z warunków poprawnego 

1 mgr Michał Suchanek – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki 
i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, michalsuchanek@gmail.com.

2 J.J. Parysek, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, w: 
Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Bogucki Wyd. 
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funkcjonowania tak rozległego obszaru wielkomiejskiego jest istnienie sprawnego 
systemu publicznego transportu zbiorowego. Celem artykułu jest przedstawienie 
problematyki publicznego transportu zbiorowego w Trójmieście, w tym konfliktu 
organizatorów, w świetle przeprowadzonych badań nad metropolizacją obszaru.

1. Publiczny transport zbiorowy w Aglomeracji Trójmiasto

Obszar wielkomiejski połączony jest siecią dróg oraz linii kolejowych. Do 
dróg krajowych łączących Trójmiasto z resztą kraju należą drogi nr 1 (Trójmiasto – 
Łódź – Katowice), nr 5 (Trójmiasto – Poznań – Wrocław), nr 6 (Trójmiasto – 
Szczecin) i nr 7 (Trójmiasto – Warszawa). Przez aglomerację przebiega również 
kilka pasażerskich linii kolejowych, spośród których najważniejszymi są linie 
nr 9 (Warszawa – Gdańsk), nr 201 (Gdynia – Bydgoszcz), nr 202 (Gdańsk – 
Stargard Szczeciński) oraz nr 250 (Gdańsk – Rumia). Trójmiasto połączone 
jest drogą lotniczą z resztą kraju, a także z Europą za sprawą Portu Lotniczego 
w Gdańsku Rębiechowie. Planowane jest otwarcie drugiego lotniska w Gdyni 
Babich Dołach. Trwają także prace nad budową oraz rewitalizacją linii kolejowej 
Gdańsk – Kokoszki, która ma umożliwić połączenie kolejowe Gdańska oraz Gdyni 
z Portem Lotniczym w Rębiechowie3.

Jednym z koniecznych warunków sprawnego funkcjonowania obszaru metro-
politalnego, równie rozległego i zaludnionego jak Aglomeracja Trójmiasto, jest 
istnienie rozwiniętego systemu publicznego transportu zbiorowego. W Trójmieście 
opiera się on na komunikacji autobusowej, kolejowej, trolejbusowej oraz tram-
wajowej, przy czym za funkcjonowanie transportu w poszczególnych miastach 
odpowiadają odrębni organizatorzy4.

Za organizację transportu w Gdańsku odpowiada Zarząd Transportu 
Miejskiego w Gdańsku, który jest jednostką budżetową Gdańska powołaną decyzją 
Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 r. Do zadań ZTM w Gdańsku należy 
prowadzenie badań nad zapotrzebowaniem na usługi transportowe, planowanie 
sieci komunikacyjnej, opracowywanie założeń do rozkładów jazdy oraz kontrola. 
W Gdańsku funkcjonuje 14 linii tramwajowych, 72 dzienne linie autobusowe oraz 

Naukowe, Poznań 2008, s. 35–36.
3 P. Peszek, Koncepcja strategii przewozowej dla województwa pomorskiego, z uwzględnieniem 

roli transportu kolejowego, „Problemy Kolejnictwa” 2006, nr 142, s. 116–119.
4 O. Wyszomirski, Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu 

drogowego w latach 2008–2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i spo-
łecznych, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa 2008, s. 10–23.
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12 nocnych linii autobusowych. Sieć ta swym zasięgiem obejmuje Gdańsk, część 
gmin sąsiadujących, na przykład Gminę Żukowo czy Gminę Pruszcz Gdański 
oraz w niewielkim zakresie Sopot. Rolę operatorów podległych ZTM pełnią: 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o., którego jedynym udziałow-
cem jest Miasto Gdańsk, a który to obsługuje wszystkie linie tramwajowe oraz 
linie autobusowe nieprzekraczające granic miasta, Warbus sp. z o.o., przewożący 
pasażerów na 6 liniach autobusowych sięgających Sopotu, oraz PKS Gdańsk  
sp. z o.o., które obsługują linie autobusowe sięgające gmin położonych na południe 
oraz zachód od Gdańska5.

Organizatorem transportu w Gdyni jest Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni, jednostka budżetowa miasta, przekształcona z zakładu budżetowego 
decyzją Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r., której zadania są analo-
giczne do tych, które ma ZTM w Gdańsku. ZKM w Gdyni organizuje komunikację 
miejską w Gdyni, Sopocie, Rumii, Kosakowie, Szemudzie, a także częściowo 
w Redzie i Wejherowie. Pod ZKM w Gdyni podlega 15 linii trolejbusowych, 
75 dziennych linii autobusowych, 6 nocnych linii autobusowych oraz 2 linie 
tramwaju wodnego. Odmiennie niż w Gdańsku rozwiązana jest w Gdyni kwestia 
operatorów transportu zbiorowego. Specyfika ta wynika z polityki prowadzonej 
przez zarząd, której jednym z założeń jest stymulowanie konkurencji wśród prze-
woźników. Rezultatem jest współistnienie 7 przewoźników, spośród których zde-
cydowanie dominują trzej przewoźnicy komunalni: Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni oraz 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni6.

Trzecim organizatorem transportu zbiorowego w aglomeracji jest Miejski 
Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. z pełnym udziałem Gminy Miasta 
Wejherowo, która powstała z przekształcenia wcześniej istniejącego zakładu 
budżetowego. Spółka ta, organizując transport w Wejherowie, Redzie i częściowo 
w sąsiednich gminach, równocześnie pełni funkcję przewoźnika na 15 liniach 
autobusowych7.

Odrębną, istotną rolę dla Trójmiasta pełni PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o. Jest to spółka publiczna, w której niemal połowę udziałów 

5 Strona Internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, http://www.ztm.gda.pl/hmvc/ 
(16.07.2012).

6 Strona Internetowa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, http://www.zkmgdynia.pl/ 
(16.07.2012).

7 Strona Internetowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo, http://www.mzkwejherowo.
pl/ (16.07.2012).
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posiadają PKP SA, zaś pozostałe udziały podzielone są pomiędzy Skarb Państwa, 
województwo pomorskie i gminy miast: Gdańska, Sopotu, Gdyni, Pruszcza 
Gdańskiego oraz Rumii. SKM jest zarządcą linii kolejowej 250 przebiegającej 
przez Trójmiasto i głównie na niej świadczy swoje usługi w zakresie przewozów 
pasażerskich. Szybka Kolej Miejska obsługuje podróżnych przede wszystkim na 
trasie od Gdańska Głównego do Wejherowa, na której znajduje się 27 przystanków. 
Rocznie z usług SKM korzysta około 40 mln podróżnych, co stanowi niemal 20% 
całego ruchu pasażerskiego w aglomeracji. Ze względu na swój unikalny charak-
ter SKM sp. z o.o. pełni funkcje zarówno substytucyjne, jak i komplementarne 
w stosunku do innych organizatorów8.

2. Idea integracji organizacji publicznego transportu zbiorowego 
w Aglomeracji Trójmiasto

Występowanie czterech organizatorów na terenie aglomeracji, spośród których 
każdy cechuje się odrębną polityką w kwestii kształtowania usług transportowych 
i posiada częściowo rozłączne cele, przez wiele lat było źródłem niedogodności 
dla mieszkańców Trójmiasta, zwłaszcza tych, którzy regularnie przemieszczali 
się pomiędzy miastami aglomeracji, jednocześnie nie zamieszkując terenów przy-
ległych do trasy Szybkiej Kolei Miejskiej. Często mieszkańcy zmuszeni byli do 
posiadania dwóch bądź trzech biletów okresowych od różnych organizatorów, 
mimo iż poruszali się w obrębie jednego ośrodka wielkomiejskiego. Był to jeden 
z głównych powodów powstania idei przynajmniej częściowej integracji organi-
zacji publicznego transportu zbiorowego, zarówno po stronie mieszkańców, jak 
i władz. Wyrazem tego było podpisanie w 2007 roku przez władze miast oraz 
województwa Karty Trójmiasta dokumentu, w którym nazwa Trójmiasto po raz 
pierwszy pojawia się oficjalnie, a który jest deklaracją chęci współpracy nad 
wszechstronnym i dynamicznym rozwojem metropolii trójmiejskiej połączoną 
z wieloma postulatami uznanymi za niezbędne do realizacji. Godny uwagi jest 
fakt, iż postulatem pierwszym jest „wprowadzenie wspólnego biletu komunikacji 
miejskiej”.

Odpowiedzią na tego rodzaju zapotrzebowanie stało się powołanie w 2007 
roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, który jest 
związkiem międzygminnym utworzonym przez miasta: Gdańsk, Gdynię, Sopot, 
Pruszcz Gdański, Rumię, Redę, Wejherowo oraz gminy: Kolbudy, Kosakowo, 

8 Oficjalna strona SKM w Trójmieście, http://www.skm.pkp.pl/ (16.07.2012).
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Luzino, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Żukowo. Celem strategicznym Związku 
jest zintegrowane kształtowanie polityki komunikacyjnej, a także zarządzanie 
transportem na terenie gmin należących do Aglomeracji Gdańskiej. Wśród celów 
szczegółowych na pierwszym etapie funkcjonowania Związku wymienia się przede 
wszystkim wprowadzenie, ustalenie cen i rozliczenie przychodów z biletów aglo-
meracyjnych, a także badania rynkowe, programowanie oferty i planowanie roz-
woju. Na dalszych etapach funkcjonowania zakłada się dążenie do pełnej integracji 
organizacyjno-funkcjonalnej, w tym do uchwalania jednolitych taryf i przepisów, 
a także zatrudniania przewoźników9.

Pierwszym przejawem integracji, widocznym dla mieszkańców aglome-
racji, jest wprowadzenie biletu metropolitalnego, który obecnie pełni funkcję 
substytucyjną w stosunku do biletów poszczególnych organizatorów. Ze względu 
na występowanie na terenie Trójmiasta zróżnicowanych systemów taryfowych, 
takich jak system czasowy, strefowy oraz odcinkowy, nie zostały wciąż wpro-
wadzone bilety jednoprzejazdowe, które obowiązywałyby u wszystkich prze-
woźników. Istnieje bilet metropolitalny na jeden przejazd, tańszy o 7% niż bilety 
jednoprzejazdowe ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK Wejherowo, jednakże nie 
obowiązuje on w pociągach SKM. Za właściwe bilety metropolitalne należy zatem 
uznać bilety 24-godzinne, 72-godzinne oraz okresowe, obowiązujące u wszyst-
kich organizatorów. Cena biletu całodobowego obowiązującego u wszystkich 
organizatorów plasuje się na poziomie 20 zł, co stanowi kwotę o 66% wyższą 
od ceny analogicznego biletu obowiązującego tylko w ZTM Gdańsk bądź ZKM 
Gdynia. W Szybkiej Kolei Miejskiej brak jest biletów czasowych, jednak można 
oszacować, iż zakup biletu 24-godzinnego jest opłacalny, gdy pasażer korzysta 
z usług dwóch organizatorów miejskich oraz przejeżdża dwukrotnie w ciągu 
doby odległość większą niż 12 km. Bilet 72-godzinny funkcjonuje na podobnych 
zasadach, zaś jego cena stanowi ekwiwalent dwóch biletów 24-godzinnych. Cena 
biletu metropolitalnego miesięcznego wynosi 220 zł, co stanowi 215% ceny 
analogicznego biletu dostępnego u organizatorów ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia 
i MZK Wejherowo, a 200% ceny biletu miesięcznego Szybkiej Kolei Miejskiej 
w Trójmieście na odcinku 19–24 km, co odpowiada połączeniu Gdańsk Główny 
– Gdynia Główna. Jego zakup jest zatem opłacalny przy regularnym korzystaniu 
z usług SKM na średniej długości odcinku trasy oraz co najmniej dwóch innych 
organizatorów. Część mieszkańców Trójmiasta niewątpliwie czerpie korzyści 

9 Oficjalna strona Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, http://www.
mzkzg.org/ (16.07.2012).
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z biletu metropolitalnego w jego obecnej formie, pojawiają się jednak sugestie, 
iż dalsza integracja organizacji publicznego transportu zbiorowego przyniosłaby 
nieproporcjonalnie większe pozytywne efekty10.

3. Diagnostyczne badania procesów metropolizacji w Aglomeracji 
Trójmiasto

Zagadnienia związane z natężeniem integracji metropolitalnej w obrębie 
projektowanego Związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej wymagają szcze-
gółowych badań. Zostały one przeprowadzone przez autora z wykorzystaniem 
interaktywnego modelu diagnozowania strategicznego w warunkach tworzenia się 
metropolii. Badania miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Trójmiasto 
jest wciąż rozbudowanym, lecz niezintegrowanym ośrodkiem wielkomiejskim, czy 
też wykazuje charakter aglomeracji metropolitalnej, a zatem dysponuje nie tylko 
ponadprzeciętną siłą gospodarczą, ale też oferuje możliwości życia z rozmachem  
i na najwyższym poziomie. Aglomeracje metropolitalne charakteryzują się 
wysokim stopniem usieciowienia procesów gospodarczych, nie są rozpatrywane  
w kategoriach klasycznych jednostek administracji publicznej, lecz suwerennych 
podmiotów, które posiadają i sterują swym potencjałem strategicznym, a także 
potrafią konkurować o lokalizację w ich ramach bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, centrów czy też oddziałów korporacji transnarodowych. Tak silne miasta 
cechują się również wywieraniem bardzo silnego wpływu na swoje najbliższe 
otoczenie, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, egzemplifikacją których są 
efekty transferu technologii i kapitału czy też wysysania zasobów ludzkich. W tym 
celu dokonano konstrukcji modelu analizującego metropolizację w przekroju 
trzech grup czynników11.
1. Siła i nowoczesność gospodarki.
2. Możliwości i jakość życia.
3. Atrakcyjność inwestycyjna i stopień usieciowienia metropolii.

Pierwsza grupa skupia czynniki, które w dużej mierze decydują o stabil-
ności metropolii. Silna gospodarka jest warunkiem sine qua non długotrwałego 
rozwoju obszaru metropolitalnego, przy czym istotne są nie tylko względy czysto 

10 Ibidem.
11 R.G Smith, M.A. Doel, Questioning the Theoretical Basis of Current Global-City Research: 

Structures, Networks and Actor-Networks, „International Journal of Urban and Regional Research” 
2011, nr 35, s. 24–39.
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ekonomiczne, ale także, zwłaszcza w perspektywie dalekosiężnej, czynniki zwią-
zane z rozwojem naukowym czy też technicznym12.

Drugą grupę czynników, wpływających na siłę oraz rozmach metropolizacji, 
stanowią czynniki związane z możliwościami życia, jakie kreuje zamieszkanie 
w metropolii, a także aspekty związane z jakością życia, zarówno te pozytywne, 
jak i negatywne. Czynniki te dzielą się na dwie zasadnicze podgrupy. Jedną kon-
stytuują czynniki związane ze stresogennością mieszkania w mieście, drugą zaś 
czynniki opisujące możliwości, jakie stoją przed mieszkańcami13.

Trzecią grupą czynników pozwalających na pomiar siły metropolitalnej są 
czynniki związane z atrakcyjnością inwestycyjną regionu i stopniem jego usiecio-
wienia. Są to aspekty o niezwykle dużym znaczeniu dla funkcjonowania metropolii, 
zwłaszcza w dłuższej perspektywie, gdyż napływ inwestorów z zewnątrz, a także 
dobre połączenia gospodarcze z krajem i światem są gwarantem ciągłego rozwoju 
regionu14.

Potencjał wskaźników z wymienionych grup winien w sposób możliwie kom-
pleksowy umożliwiać określenie siły metropolitalnej danego municypium, a także 
jej struktury ze względu na poszczególne grupy czynników oraz w odniesieniu do 
szerszego obszaru gospodarczego, jakim dla metropolii jest gospodarka krajowa. 
Jakkolwiek bogatych informacji na temat analizowanego zjawiska nie dostarcza-
łoby jego badanie statyczne, częstokrotnie czynniki fluktuują w sposób ciągły, 
a zatem analiza statyczna dokonana w niewłaściwym momencie doprowadzić 
może do wystawienia oceny zaburzonej bądź uwzględniającej tylko krótkotrwałe 
zachowanie zjawiska, stąd też model diagnozowania poszerzony został o czynniki 
dynamiczne, odpowiadające trzem powyższym grupom i pozwalające na analizę 
badanego zjawiska w dłuższym horyzoncie czasowym.

Pojemność mierników diagnostycznych z wszystkich trzech powyższych 
grup jest na tyle szeroka, że uwzględnione są w nich zjawiska związane z jakością 
i poziomem rozwoju oraz integracji publicznego transportu zbiorowego w ramach 
metropolii, przy czym w każdej grupie oddziaływanie to ma odmienny charakter. 
Na czynniki związane z siłą gospodarczą transport wpływa w sposób stabilizujący, 
nie sposób założyć możliwości istnienia rozwiniętego obszaru wielkomiejskiego 

12 T. Markowski, T. Marszał, Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy 
i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2006, s. 12.

13 Ibidem, s.13.
14 P.J. Taylor, Cities within Spaces of Flows: Theses for a Materialist Understanding of the External 

Relations of Cities, w: Cities in Globalization: Practises, Policies and Theories, P.J. Taylor et al., 
Routledge, London 2007, s. 287–297.
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bez szerokiej sieci komunikacyjnej. W kwestiach związanych z jakością życia 
w metropolii komunikacja miejska objawia się jako czynnik, który jeśli funkcjonuje 
sprawnie, wpływa w sposób zdecydowanie dodatni na komfort życia mieszkańców. 
Zaś w grupie czynników związanych z usieciowieniem procesów gospodarczych 
odnaleźć można ewentualny wpływ rozwiniętej i sprawnie funkcjonującej infra-
struktury transportowej, w tym związanej z publicznym transportem zbiorowym, 
na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu15.

Czynniki związane z transportem można analizować również przez pryzmat 
kolejnej części modelu, jaką jest analiza regresji między siłami działającymi 
w metropolii a analogicznymi do nich siłami metropolii. Metropolia wszak nie jest 
układem zamkniętym, lecz systemem o złożonej strukturze, ale też podsystemem 
gospodarki narodowej. Zatem zbadanie badanie zagrożeń i szans, które są w sto-
sunku do metropolii egzogeniczne, a także określenie natężenia sprzężeń zwrotnych 
między aglomeracją a jej otoczeniem dopełnia diagnozy metropolii. Możliwe jest 
określenie siły grawitacji generowanej przez municypium, która wydaje się silnie 
skorelowana między innymi z jakością infrastruktury transportowej.

Całościowa analiza modelu pozwala na wysnucie wielu wniosków na temat 
potencjału strategicznego Związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej. Z całą 
pewnością o aglomeracji tej można mówić jako o metropolii, wciąż jednak we 
wczesnej fazie rozwoju. Dysponuje ona zdecydowanie pozytywnie odstającą od 
innych ośrodków wielkomiejskich w kraju siłą gospodarczą, przy czym, co nie-
zwykle ważne, jest także bardzo prężnym ośrodkiem akademickim. Ponadto musi 
być ona ważnym punktem na mapie wszystkich miłośników szeroko rozumianych 
wydarzeń kulturalnych, gdyż regularnie odbywają się na jej terenie imprezy o ogól-
nokrajowym czy nawet europejskim zasięgu. Z drugiej zaś strony, niepokój budzić 
muszą pewne aspekty związane ze stresogennością życia w aglomeracji, zwłaszcza 
niebywale wysoka, nawet jak na wielkomiejskie standardy, stopa przestępczości. 
Co więcej, zdecydowanie należy podkreślić relatywnie słabe usieciowienie proce-
sów gospodarczych w metropolii, wciąż na poziomie bardzo odstającym od stolicy 
kraju, które to jest niezbędne, aby rozwój Trójmiasta nabrał pożądanego tempa. 
Na przeszkodzie stoi całe spektrum czynników, spośród których wyłania się jeden 
szczególnie istotny, jakim są wzajemne antagonizmy, odbijające się nadzwyczaj 
mocno na sferze polityczno-gospodarczej. Brak usieciowienia może również być 
czynnikiem, który sprawia, że charakterystyczny dla metropolii efekt pozytywnego 

15 S. Zamkowska, Działania na rzecz zapewnienia zrównoważonej mobilności w miastach, 
w: Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Systemy Transportowe. Teoria 
i Praktyka”, Katowice 2009, s. 503–510.
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transferu technologii występuje w dość ograniczonym zasięgu i ma umiarkowaną 
siłę. Jednakże na metropolię zarówno negatywnie, jak i pozytywnie wpływają 
czynniki egzogeniczne, na które częstokroć wpływ aglomeracji jest niewielki. 
Niemniej jednak jako pozytywny należy postrzegać fakt, iż Trójmiasto wywiera 
dodatni wpływ na otoczenie poprzez transfer wzrostu gospodarczego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem podregionu elbląskiego. Wykazana została również silna 
zależność podregionu gdańskiego od Trójmiasta pod względem kapitału ludzkiego. 
Kolejnym bodźcem, który dodatnio wpływa na rozwój obszaru, są – z pewno-
ścią – wciąż płynące szerokim strumieniem środki z budżetu Unii Europejskiej, 
pozwalające na realizację niezwykle bogatego zakresu istotnych inwestycji. Jeszcze 
inną szansą, częściowo endogeniczną, jest planowana budowa Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, która najprawdopodobniej da asumpt do dalszego zacieśniania 
więzi metropolitalnych poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

Wnioski

W świetle przeprowadzonych diagnostycznych badań procesów metropoliza-
cji obszarów Aglomeracji Trójmiasto, zwłaszcza po dogłębnej analizie czynników 
związanych z usieciowieniem procesów gospodarczych, określić można, że jednym 
z warunków koniecznych postępu metropolizacji obszaru jest dalsza integracja 
organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Dotychczasowe działania 
w tym zakresie spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców 
metropolii i wpłynęły korzystnie na ich komfort życia, niemniej jednak wciąż nie 
są one powszechnie wykorzystywane, z wielu powodów, w tym wysokiego kosztu 
biletu metropolitalnego. Szczególnie ważne jest to w przypadku coraz większej 
liczby podróżujących, którzy z reguły codziennie dojeżdżają do aglomeracji z ota-
czających podregionów.

Asumptem do rozwiązania tych kwestii może być przejście do, istniejącego 
aktualnie w zarysie, etapu drugiego funkcjonowania Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, a mianowicie pełnej integracji organiza-
cyjno-funkcjonalnej. Na tym etapie rozwoju funkcjonalnego Związek przejąć 
ma od organizatorów znaczną część ich funkcji i przeprowadzić wiele działań 
integracyjnych, sprowadzających się do16:

 – wprowadzenia jednolitej taryfy na całym obsługiwanym obszarze,

16 Integracja Organizacyjno-Funkcjonalna jako drugi etap integracji komunikacji miejskiej,  
http://www.mzkzg.org/?subpage=pod&art=7&op=%2C%2C%2C (20.07.2012).
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 – koordynacji różnych środków transportu,
 – optymalizacji rozkładów jazdy,
 – modelowania węzłów przesiadkowych.

Jednak do osiągnięcia takiego etapu integracji niezbędna jest ścisła współ-
praca poszczególnych organizatorów, a de facto miast, którym są oni podlegli, 
łącznie z gotowością do pozbawienia się części uprawnień na rzecz organu koor-
dynującego. Tego rodzaju kompromis wymagałby jednak ścisłej współpracy, co 
w świetle aktualnego konfliktu autorytetów pomiędzy władzami miast Aglomeracji 
Trójmiasto jest przeszkodą trudną do pokonania17.
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PUBLIC TRANSPORT IN LIGHT OF DIAGNOSTIC RESEARCH 
ON METROPOLITAN PROCESSES IN ‟TRÓJMIASTO” 

AGGLOMERATION

Summary

Cities which form the municipal area by the Gdańsk Bay, which are conventionally 
called the „Trójmiasto” occupy an area of 414,38 km2 and have an overall population of 
around 750 thousand people. Such a vast agglomeration can function efficiently only if 
there exists a well-developed system of public transportation. Four complementary sub-
jects are responsible for the organization of public transport in the metropolis but they 
were unable to achieve compromise during a long period of time, which rendered the 
true metropolisation of the region impossible. Such a state of affairs was harmoniously 
criticised by the community, a proof of which is the fact that the demand to introduce 
a mutual transport ticket was the first one on the list signed by the authorities of agglom-
eration cities, which was called The Trójmiasto Note. Consequently, in 2007, it led to an 
appointment of the Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, which is 
a union of 13 municipalities of the agglomeration. The introduction of the Metropolitan 
Ticket arose questions concerning the necessity and the extent of further metropolisa-
tion. Research on the strength of metropolisation in the Gdańsk Bay Metropolitan Union 
have been done with the application of interactive strategic diagnosis model, which takes 
into consideration factors such as the power of the economy, the quality of life and the 
economic networking of processes. In light of this research, a set of factors in favour of 
the further metropolisation can be distinguished, one of which is the possibility of further 
integration of the public transport system.

Translated by Michał Suchanek
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Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie realizacji projektu „Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, która pozwoli 
na lepsze warunki do uprawiania jachtingu. Jachting utożsamiany jest z masowym 
użytkowaniem indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających wyposa-
żonych w pędniki żaglowe wykorzystujące energię wiatru, w śruby napędowe 
lub – rzadziej – koła łopatkowe, które wykorzystują moc generowaną przez silniki 
spalinowe, a także silniki elektryczne. Jednostki te spełniając funkcje obiektów 
rekreacyjnych, turystycznych lub sportowych, mogą być użytkowane na akwenach 
żeglownych, na brzegach których zlokalizowane są porty i przystanie.

W ostatnim dwudziestoleciu w świecie nastąpił niezwykle intensywny 
rozwój turystyki morskiej i śródlądowej. W wielu regionach świata uprawianie 
żeglarstwa jest związane z potrzebą kontaktu człowieka z wodą. Turystyka wodna 

1 dr Jolanta Sułek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 
Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, jsulek@zut.edu.pl.

2 dr inż. Krystyna Araszkiewicz – kierownik projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, k.araszkiewicz@zrot.pl.
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współcześnie przeżywa renesans dzięki stale rosnącej atrakcyjności spędzania 
czasu wolnego „na wodzie”. Źródła zainteresowania turystyką wodną tkwią także 
w atrakcyjności danego obszaru, regionu, a szczególnie miejscowości nadmorskich.

Aktualnie realizowane są w Polsce różne programy rozwoju turystyki wodnej, 
będące przykładami programów rozwoju obszarów przybrzeżnych. Należy do 
nich między innymi program inwestycyjny „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” 
obejmujący budowę oraz modernizację przystani i portów jachtowych nad Odrą 
i na wybrzeżu Zalewu Szczecińskiego oraz południowego Bałtyku. Celem tego 
programu jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, zapewniających 
bezpieczne warunki postoju dla coraz liczniejszych miłośników żeglarstwa, jak 
również promowanie regionu oraz poszczególnych gmin dla rozwoju turystyczno- 
gospodarczego poprzez optymalne wykorzystanie bogactw Pomorza Zachodniego, 
jakim są zachodniopomorskie akweny.

1. Potencjał zachodniopomorskiego obszaru wodnego

Region Pomorza Zachodniego dysponuje bogatymi zasobami obszarów wod-
nych, w tym wodami morskimi przybrzeżnymi, morskimi wewnętrznymi oraz 
śródlądowymi. Ich parametry (przede wszystkim głębokość większości z nich) 
umożliwiają eksploatowanie jachtów żaglowych, jachtów motorowych, a także 
małych statków pasażerskich.

Wody Morza Bałtyckiego obmywają brzegi województwa zachodniopo-
morskiego na długości około 170 km. Szerokość pasma tych wód, dostępnych 
dla uprawiania jachtingu, wynosi 20 Mm (mil morskich), tj. około 37 km, obję-
tych zasięgiem brzegowego ratownictwa morskiego. Morskie wody przybrzeżne 
w województwie obejmują ponad 6920 km² powierzchni dostępnej dla uprawiania 
masowej żeglugi turystycznej.

Do morskich akwenów wewnętrznych leżących w granicach regionu zachod-
niopomorskiego należą:

a) odcinek rzeki Odry od mostu na Trasie Zamkowej (36,54 km Odry 
Zachodniej) aż do ujścia Odry tworzącego Roztokę Odrzańską (57 km 
Odry Zachodniej);

b) Zalew Szczeciński, w tym:
– Wielki Zalew,
– Jezioro Nowowarpieńskie,
– jezioro Wicko;

c) Roztoka Odrzańska;
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d) Cieśnina Świna i Kanał Piastowski;
e) Cieśnina Dziwna;
f) Zalew Kamieński.
Akweny te charakteryzują się parametrami o wartościach wykazanych 

w tabeli 1.
Wspólną cechą tych akwenów jest głębokość wynosząca powyżej 1,5 metra, 

znacząca powierzchnia, długość i szerokość, co – zgodnie z przyjętym założe-
niem – predysponuje je do uprawiania turystyki wodnej, z użyciem wymienionych 
wcześniej jednostek pływających.

Tabela 1

Wartości parametrów morskich akwenów wewnętrznych

Akwen

Parametr

powierzchnia
[km.kw]

długość
[km]

szerokość
[km]

śr. głębokość/
min. wysokość 
prześwitu pod 
mostem [m]

Odra - 20 0,2 6–10/7,0

Zalew Szczeciński,
w tym część polska

911,8
457,3 ok. 25 ok. 50 3,8

Cieśnina Świna i Kanał 
Piastowski - 16 0,1–1,0 9–15

Cieśnina Dziwna - 36 0,2–1,2 1,5 (1,2)*–4,0/7,0
Roztoka Odrzańska - 6,0 5,0 9–10

* wypłycenia (przemiały)

Źródło: L. Tołkacz, Śródlądowa turystyka zbiorowa, t. I, Szlaki turystyki zbiorowej, WTM 
ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010.

Do branych pod uwagę akwenów śródlądowych powinny należeć przede 
wszystkim te, które w świetle prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych, DzU z 2002 r., nr 210, poz. 
1786) określane są mianem żeglownych. Podstawy tego rozporządzenia wynikały 
z przyjętego dla wód żeglownych spadku rzek, z braku stałych przeszkód pozio-
mych na powierzchni wody na całej ich długości oraz odpowiednich wymiarów 
geometrycznych dróg wodnych.
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W regionie zachodniopomorskim do rzek żeglownych zaliczyć można Odrę 
od miejscowości Szumiłowo (665 km Odrzańskiej Drogi Wodnej – dalej ODW) 
do miejscowości Widuchowa (704,1 km ODW) oraz jej ujściowe odcinki, tj.:

 – Odrę Zachodnią, od Widuchowej ( 0 km) do Trasy Zamkowej w Szczecinie 
(36,54 km),

 – Kanał Kurowski, płynący równolegle do Odry Zachodniej (wlot – 27 km 
Odry Zachodniej, wylot – 30 km Odry Zachodniej),

 – Odrę Wschodnią, od miejscowości Widuchowa (704,1 km ODW) do 
Przekopu Klucz Ustowo ( 730 km ODW),

 – kanał Gartz – Marwice, łączący Odrę Zachodnią z Odrą Wschodnią (wlot – 
7,9 km Odry Zachodniej; wylot – Odra Wschodnia – 710,7 km ODW),

 – przekop Klucz Ustowo, łączący Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią (wlot – 
29 km Odry Zachodniej; wylot – 730 km ODW),

 – Regalicę, od przekopu Klucz Ustowo (730 km ODW) do jez. Dąbie (741,6 
km ODW).

Wartości parametrów rzek żeglownych regionu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Wartości parametrów tych rzek żeglownych

Rzeka żeglowna

Parametr

długość
[km]

szerokość
[km]

głębokość
[m]

min. wysokość 
prześwitu pod mostami

nad SWŻ
[m]

Odra 39,1 150–180 1,8–3,0 6,69
Odra Zachodnia 36,54 140–200 5–10 4,18
Kanał Kurowski 3,4 50–120 . -
Odra Wschodnia 26 160 7 6,10
Kanał Gartz Marwice
Śluzy kanału

2,1
54,9

30
8,6

.

. -

Przekop Klucz Ustowo 2,6 . 3 -

Regalica 11,6 160 7 6,94
3,94/7,18*

* most kolejowy z przęsłem podnoszonym

Źródło: jak pod tabelą 1.
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Do rzek żeglownych regionu zachodniopomorskiego można również zaliczyć 
ujściowe odcinki rzek:

 – Myśli,
 – Rurzycy,
 – Iny,
 – Gowienicy,
 – Wołczenicy.

Zakłada się, że do jezior żeglownych wchodzących w skład zachodniopo-
morskiego obszaru wodnego należą te akweny, które charakteryzują się znaczą-
cymi wartościami parametrów geometrycznych oraz leżące w pobliżu znaczących 
(liczebnie) skupisk ludzkich, a także cechujące się dobrym dostępem transporto-
wym (dowozowo-odwozowym) zarówno drogowym, jak i kolejowym. Należą 
do nich:

a) jezioro Dąbie, z cieśninami:
– Iński Nurt,
– Babina,
– Czapina;

b) jezioro Miedwie;
c) jezioro Jamno;
d) jezioro Drawsko;
e) jezioro Wielimie;
f) jezioro Bukowo;
g) jezioro Lubie;
h) jezioro Pile;
i) Jezioro Myśliborskie.
Wartości parametrów tych jezior zaprezentowano w tabeli 3.
Jeziora te stwarzają odpowiednie warunki do wykorzystania zbioru zróżni-

cowanych jednostek pływających, tj. od statku pasażerskiego po kajak. Dysponują 
dużą powierzchnią, wystarczającą głębokością oraz długą linią brzegową, umoż-
liwiającą poprowadzenie atrakcyjnego szlaku żeglownego, a także usytuowanie 
zróżnicowanej infrastruktury turystycznej. Jezioro Dąbie jest jeziorem przepły-
wowym wchodzącym w skład Odrzańskiej Drogi Wodnej od kilometra 746,1 do 
kilometra 754, przez które przebiega tor wodny przeznaczony dla jednostek żeglugi 
śródlądowej. Natomiast jeziora Jamno i Bukowo, usytuowane wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku, są połączone z akwenem morskim kanałami żeglugowymi. Pozostałe 
wymienione jeziora tworzą akweny odosobnione.
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Tabela 3

Wartości parametrów jezior żeglownych

Jezioro 
żeglowne

Parametry

Znaczące 
skupisko ludzi

powie-
rzchnia
[km kw]

długość
[km]

szero-
kość
[km]

głębo-
kość
[m]

długość 
linii 

brzegowej
[km]

Dąbie 56 15 7,5 3,0–3,5 50 Szczecin

Miedwie 35 15 3,2 43,8 39 Stargard

Jamno 22,4 10 1–2,5 3,9 30 Koszalin

Drawsko 19,6 11 7 83 60 Czaplinek,
Złocieniec

Wielimie 19 7 2–4 5,5 15 Szczecinek

Bukowo 17 8,5 0,7–3 2,8 22
Dąbki, 

Darłowo, 
Koszalin

Lubie 14,7 14,1 1,0 46,2 30
Drawsko 

Pomorskie,
Złocieniec

Pile 10 9,15 2,85 11,7 30 Borne 
Sulinowo

Myśliborskie 6,2 7,0 0,25 20 15 Myślibórz

Źródło: opracowanie własne.

Usytuowanie zaprezentowanych rzek i jezior w pobliżu dużych skupisk 
ludzkich i dogodnej infrastruktury transportu lądowego daje podstawy do sfor-
mułowania założenia, że powinny one współtworzyć ofertę turystyczną zarówno 
dla okolicznych mieszkańców, jak i turystów zewnętrznych.

Połączenie wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej z Pętlą Wielkopolski, tworzonej 
przez Noteć, system jezior kujawsko-wielkopolskich i Wartę, umożliwia bezpo-
średnie przemieszczanie się turystów jednostkami pływającymi z obszaru wodnego 
Pomorza Zachodniego do obszaru wodnego Wielkopolski. Takie przemieszczanie 
się jest możliwe również do obszaru wodnego Brandenburgii poprzez drogę wodną 
kanału Odra-Hawela (HOW).
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Dostęp do żeglownych akwenów morskich i śródlądowych potencjalnym 
uczestnikom rejsów, a także postój i obsługę jednostek pływających zapewniają 
porty i przystanie. W aktualnym spisie morskich i śródlądowych przystani jachto-
wych funkcjonujących w Polsce (czerwiec 2012)3 figuruje 279 pozycji, z których 
50 stanowią przystanie morskie (morza otwartego i wewnętrznego), a pozostałe 
229 to przystanie śródlądowe. Wśród nich znajdują się przystanie regionu Pomorza 
Zachodniego obejmujące 15 przystani morskich (w tym 8 zlokalizowanych na 
brzegach morskich wód wewnętrznych) stanowiących 30% ogółu przystani mor-
skich w Polsce oraz 30 przystani śródlądowych, które stanowią 13% ogółu tych 
portów.

Przystanie śródlądowe charakteryzują się z reguły niskim i średnim standar-
dem oferowanych usług. Spośród przystani morskich tylko nieliczne mają zado-
walający stan infrastruktury. Przystanie morskie regionu Pomorza Zachodniego 
leżą z reguły na szlakach o znaczeniu międzynarodowym, świadcząc usługi na 
rzecz jednostek pływających różnych bander i na rzecz ich załóg. W perspektywie 
ilościowego wzrostu uczestników jachtingu przystanie te – w projektach rozwo-
jowych – powinny być traktowane priorytetowo.

2. Rozwój infrastruktury żeglarskiej na Pomorzu Zachodnim

Początki ponad 65-letniej historii żeglarstwa i jachtingu w regionie zachodnio-
pomorskim wiążą się z datą 22 sierpnia 1945 roku – dniem założenia w Szczecinie 
Sekcji Żeglarskiej Ligi Morskiej. Od 1949 roku rozwijało się żeglarstwo regatowe, 
organizowane każdego roku Regaty Jesienne o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbskiego 
są obecnie najstarszymi regatami śródlądowymi w Polsce. Rozwój jachtingu 
morskiego nastąpił dopiero od roku 1956, po zlikwidowaniu siedmioletniego 
administracyjnego odcięcia żeglarzy od morza i wieloletniego okresu utrudnień 
w uprawianiu żeglarstwa zalewowego.

Na stan obecny i perspektywy rozwoju jachtingu w regionie należy patrzeć 
w kontekście procesów obejmujących całe polskie żeglarstwo rekreacyjne, 
a także – przez pryzmat procesów zachodzących na europejskim rynku portów 
jachtowych. W skali kraju ta forma aktywnego wypoczynku przeżywa w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat znaczący wzrost. Żeglarstwo zmienia swoją pozycję w sys-
temie społecznych ocen i aspiracji. Poprawa poziomu życia sprawia, że nie jest już 

3 M. Halter, Almanach polskich przystani żeglarskich, „Żagle” 2012, nr 6, Wyd. Horyzont  
sp. z o.o., Szczecin, s. 16.
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formą aktywności zarezerwowaną dla najbogatszych. Powyższe procesy prowadzą 
do znaczącego wzrostu liczby użytkowników łodzi (prywatnych, w tym jachtów 
morskich), na co wpływ ma również dynamicznie rozwijający się rynek czarte-
rowy. Zjawiska te stopniowo zaczynają oddziaływać na konieczność podnoszenia 
standardu i cen usług portowych.

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego 
oraz zapisami strategii rozwoju turystyki, jak również gospodarki morskiej, szansy 
rozwojowe dla małych portów i przystani morskich są dostrzegane w rozwoju 
turystyki i rekreacji w strefie przybrzeżnej oraz jachtingu zalewowego i morskiego, 
a także w rozbudowie towarzyszącej im bazy hotelowo-gastronomicznej. Porty 
i przystanie jachtowe w rejonie ujścia Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża 
Bałtyku są rozmieszczone dość równomiernie i mogą tworzyć sieć powiązanych 
ze sobą funkcjonalnie obiektów. Stanowi to doskonałą podstawę do budowy zin-
tegrowanych produktów turystycznych typu obszarowego.

Infrastrukturę żeglarską w regionie ujścia Odry, Zalewu Szczecińskiego 
i wybrzeża Bałtyku można opisać według podziału określonego przez lokalizację 
najczęściej odwiedzanych przez żeglarzy marin, przystani i portów (tabela 4).

Koncentracja żeglarskiego ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim 
występuje głównie w zachodniej części regionu (rejon Zalewu Szczecińskiego). 
Porty i przystanie bałtyckie są rzadziej odwiedzane i słabiej wyposażone w infra-
strukturę żeglarską. Wyniki audytu portów i przystani jachtowych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego przeprowadzonego w roku 2006 wskazywały na 
systematyczną, ale wciąż zbyt powolną poprawę stanu infrastruktury. Ocenę 
i w konsekwencji programowanie rozwoju obiektów w regionie ujścia Odry 
i zachodniopomorskiego wybrzeża utrudnia brak powszechnie respektowanych 
i stosowanych narzędzi klasyfikowania infrastruktury i usług w obiektach żeglar-
skich. Przystanie regionu nie funkcjonują w warunkach stabilnego rynku z okre-
ślonym zakresem usług i pojemnością obiektów. Są zmuszone do reagowania na 
bieżące potrzeby i wielkość ruchu turystycznego. Do wyjątków należą przypadki 
przeznaczania fragmentów nabrzeża dla jednostek o określonych parametrach, 
gdzie jest sztywno określony sposób cumowania. Natomiast nie jest możliwe obiek-
tywne uśrednienie długości jachtów zawijających do przystani i portów regionu. 
Administratorzy obiektów zgodnie stwierdzają brak dominacji jakiegokolwiek 
typu czy klasy jachtów pływających po wodach regionu. Znajdują się wśród nich 
jednostki o bardzo zróżnicowanych parametrach.
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Tabela 4

Lokalizacja najczęściej odwiedzanych przez żeglarzy marin, przystani i portów

Lp. Infrastruktura żeglarska Mariny, przystanie i porty

1. Rejon ujścia Odry Gryfino: Przystań Sekcji Żeglarskiej MKS „Hermes”  
(przy Kanale Ciepłym, Regalica)

2. Rejon Zalewu 
Szczecińskiego

1. Marina SEJK Pogoń.
2. Przystań Porta Hotele.
3. Przystań Jacht Klub AZS.
4. Szczeciński Jacht Klub Morski LOK.
5. Ośrodek Morski Pałacu Młodzieży Pomorskiego 

Centrum Edukacji.
6. Cam.in. Marina PTTK.
7. Przystań Klubu Ligi Morskiej „Prawobrzeże”.
8. Harcerski Ośrodek Morski.
9. Marina Gocław.
10. Miejsce postojowe Wały Chrobrego.
11. Lubczyna – Ośrodek Wodny Goleniowskiego 

Młodzieżowego Domu Sportu.

3. Rejon rzeki Dziwnej 
i Zalewu Kamieńskiego

1. Wolin: Przystań UKS Albatros, Przystań Klubu Ligi 
Morskiej i Rzecznej.

2. Kamień Pomorski – port jachtowy Marina.
3. Dziwnów: przystań sezonowa Wybrzeże 

Kościuszkowskie, Marina Polmax.

4. Rejon Wybrzeża Bałtyku

1. Świnoujście: Basen Północny, Przystań JKMW 
Kotwica, Przystań Cztery Wiatry.

2. Mrzeżyno.
3. Kołobrzeg.
4. Dźwirzyno.
5. Chłopy. Przystań rybacka.
6. Mielno (Klub Morski Tramp na jeziorze Jamno).
7. Łabusz, Ośrodek Szkolenia WOPR, jezioro Jamno.
8. Dąbki, Gminny Zakład Użyteczności Publicznej – 

przystań żeglarska, jezioro Bukowo.
9. Darłowo, Basen Rybacki.

Źródło: opracowanie własne.
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3. Program budowy i modernizacji portów, przystani i marin – 
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski zgodnie z koncepcją z roku 2006 będzie 
docelowo obejmował 28 portów i przystani nad Odrą, Zalewem Szczecińskim i na 
wybrzeżu Bałtyku (rys. 1). Ze względu na bardzo dużą skalę zamierzeń inwestycyj-
nych w koncepcji przyjęto etapową budowę Szlaku oraz finansowanie wydatków 
inwestycyjnych przy udziale różnych źródeł zewnętrznych4. Część z planowa-
nych portów i przystani zostanie zbudowana lub przebudowana dzięki środkom 
pozyskanym przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 działanie 6.4. 
w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycz-
nych Pomorza Zachodniego”.

 
 

Rys. 1. Mapa Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Źródło: dokumenty wewnętrzne, Informacja o koncepcji Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 
2012.

4 W okresie programowania budżetu UE 2007–2013 są to głównie: program Interreg, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013 oraz Program Operacyjnych 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
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Dotychczas wykonano w ramach projektu dofinansowywanego z POIG 
trzy inwestycje – zmodernizowano przystań Jacht Klubu AZS Szczecin przy  
ul. Przestrzennej w Szczecinie, zmodernizowano i rozbudowano Port Jachtowy 
w Kołobrzegu dysponujący 67 miejscami postojowymi oraz wybudowano Port 
Jachtowy w Kamieniu Pomorski, przewidziany na 240 miejsc postojowych. Cztery 
kolejne zadania planowane do realizacji do końca 2012 obejmują rozbudowę 
przystani jachtowej Stowarzyszenia Euro Jachtklub Pogoń w Szczecinie, budowę 
portu jachtowego w Wapnicy w gminie Międzyzdroje, budowę basenu jachtowego 
w Wolinie oraz przystani jachtowej w Basenie Rybackim w Darłowie. Do końca 
2013 przewidziano w ramach projektu realizację I etapu budowy portu jachtowego 
na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie, modernizację i rozbudowę przystani sezono-
wej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie i budowę portu jachtowego 
Dziwnów.

Jednocześnie część portów i przystani objętych koncepcją Szlaku powstaje 
lub jest modernizowana przy udziale innych źródeł zewnętrznych (RPO Woj. 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Interreg). Przykładem takich inwestycji 
jest przystań w Stepnicy na Kanale Młyńskim czy port jachtowy w Świnoujściu.

Wnioski

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jest programem unikatowym w skali 
kraju. Stanowi połączenie możliwości licznych żeglarskich wędrówek drogami 
wodnymi śródlądowymi z żeglugą po otwartym morzu wzdłuż brzegu Bałtyku. 
Szlak posiada niepowtarzalne walory lokalizacyjne, historyczne i przyrodnicze. 
Daje turystom możliwość żeglowania drogą wodną Berlin–Szczecin, wyjątkowym 
w skali Europy akwenem Zalewu Szczecińskiego. Trasa szlaku prowadzi przez 
porty o walorach historycznych: Szczecin (stolica Pomorza Zachodniego, siedziba 
Książąt Pomorskich), Wolin – historyczny Jomsborg, w którym corocznie odbywa 
się Festiwal Wikingów. Umożliwia dotarcie do Kamienia Pomorskiego z unikalnym 
zespołem katedralnym (pomnik historii w Polsce), następnie do Kołobrzegu – 
nadmorskiego kurortu, siedziby biskupstwa z 1000 r., posiadającego liczne zabytki 
(w tym bazylika konkatedralna z początku XIV w.), i Darłowa, w którym urodził 
się i wychował król Danii, Szwecji i Norwegii Eryk I Pomorski (gotycki zamek 
z XIV w.). Na trasie Szlaku znajdują się również unikalne obszary chronionej 
przyrody: Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, rezerwat ptaków nad jeziorem 
Świdwie, rezerwat ptaków na wyspie Karsibór w Świnoujściu i Woliński Park 
Narodowy.
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Droga wodna, którą prowadzi Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, tj. 
akweny śródlądowe (rzeka Odra, jezioro Dąbie oraz Zalew Szczeciński), wody 
Południowego Bałtyku w regionie Pomorza Zachodniego, bezpośrednio łączy 
się z akwenami niemieckiego Landu Meklemburgia-przedpomorze, szlakiem 
wodnym do Berlina oraz portami usytuowanymi w województwie pomorskim: 
Łebą, Ustką, Gdańskiem, Gdynią. Budowa infrastruktury portów jachtowych 
Pomorza Zachodniego umożliwi tworzenie nie tylko sieci portów jachtowych 
w województwie zachodniopomorskim, ale również tworzy warunki usieciowie-
nia z portami niemieckimi i pozostałymi portami polskiego wybrzeża. Daje to 
szansę na stworzenie transgranicznego produktu turystycznego o dużym potencjale 
i pozycji konkurencyjnej w skali Europy, którego wpływ na rozwój regionu jest 
nie do przecenienia.
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF YACHTING IN THE REGION 
OF WESTERN POMERANIA

Summary

Yachting, identified with an individual or collective use of vessels for the purposes 
of tourism, leisure and sports activities, requires three basic conditions, i.e. the existence 
of navigable waters, the existence of the fleet of vessels and finally a network of ports, 
marinas and yacht harbors. Region of Western Pomerania has excellent natural conditions 
for yachting. There is plenty of water areas in the region, including the sea and internal 
waterways. Their parameters and above all their depth create favourable conditions for 
use of small passenger vessels, sailing yachts and motor boats.

Marinas, ports and harbors shall provide an access to the navigable waters and they 
serve as shelters for yachts. In the Western Pomerania region they are located primarily 
on the shores of inland waters and internal sea waters, whereas, there is still insufficient 
infrastructure for yachting on the shores of the Baltic sea. The majority of registered 
inland ports is characterized by low to medium standard. For marketing and economic 
reasons the quality of these services should be as high as possible. Therefore efforts of 
local and regional authorities are focused on development of modern network of sea ports 
and marinas along the coast of the Baltic sea. Projects concerning tourist ports in West-
ern Pomerania include upgrading of existing ports and expanding of the network to new 
locations. The projects such as „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” should increase 
the intensity of use of existing navigable routes and encourage the creation of new tourist 
routes.

Translated by Krystyna Araszkiewicz
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EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŚWIETLE 

POWIERZENIOWEJ FORMUŁY WYKONYWANIA ZADAŃ 
PRZEWOZOWYCH

Wprowadzenie

Ponad dwie dekady działania gospodarki rynkowej w Polsce wyznaczyły 
zróżnicowane kierunki organizowania i funkcjonowania poszczególnych gałęzi 
i dziedzin transportu. Na różne rozwiązania modelowe zdecydował się: sektor 
transportu ładunków oraz sektor transportu pasażerskiego2. Efektem tej specjali-
zacji stały się – z biegiem lat kształtowania się struktur rynkowych – przyjmowane 
regulacje formalno-prawne.

Nowe atrybuty funkcjonowania sektora transportu samochodowego wyzna-
czył Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym3. Reguluje ona „zasady organizacji i funkcjo-
nowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym reali-
zowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, 

1 prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra 
Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, k.szalucki@gnu.univ.gda.pl.

2 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
rozdział 2 i 3.

3 DzU z 2011, nr 5, poz. 13.
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w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-tere-
nowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. Ustawa określa także zasady 
finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, 
w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”4. Regulacja ta wykorzystuje przy tym 
określone reguły prawne funkcjonujące w Unii Europejskiej5.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zaczęła 
obowiązywać z dniem 1 marca 2011 r. Pomimo zaawansowanych już w praktyce 
rozwiązań funkcjonalnych i znanych w Polsce – od przełomu lat 80. i 90. XX 
wieku – modeli teoretycznych w tym obszarze gospodarki, wywołała określone 
problemy i kontrowersje. Powstały one przede wszystkim w obszarze zachowań 
jednostek gospodarczych, które tworzą sferę publicznego transportu zbiorowego. 
Ustawodawca przewidział bowiem, że stronę podażową publicznego transportu 
współtworzyć mogą6:

a) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, przez których rozumieć 
należy właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo właściwego 
ministra ds. transportu zapewniających funkcjonowanie publicznego trans-
portu zbiorowego na danym obszarze;

b) operatorzy publicznego transportu zbiorowego, przez których rozumieć 
należy samorządowe zakłady budżetowe oraz przedsiębiorców, uprawnio-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, 
którzy zawarli z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę 
o świadczenie usług w zakresie tego transportu na linii komunikacyjnej 
określonej w umowie;

c) przewoźnicy, przez których należy rozumieć przedsiębiorców uprawnio-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów 
osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie 
kolejowym na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Ponadto ustawodawca zdefiniował, że podstawowym procesem produkcyjnym 
publicznego transportu zbiorowego będzie „przewóz o charakterze użyteczności 
publicznej – powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu 

4 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dział 1, art. 1.
5 W szczególności: Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

6 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dział I, art. 3, p. 9, 8 i 11.
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bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności 
na danym obszarze”7. Regulacyjnym atrybutem świadczenia takich usług będzie 
natomiast „rekompensata – środki pieniężne i inne korzyści majątkowe przyznane 
operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego”, zaś strategiczną zasadą rynkowej 
emanacji tej działalności będzie „zrównoważony rozwój publicznego transportu 
zbiorowego – proces rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne 
dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu 
zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych środków transportu, a także 
promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania 
techniczne środki transportu”8.

Na tle tych regulacji pojawił się problem kształtowania efektywności eko-
nomicznej przedsiębiorstw albo też innych jednostek gospodarczych tworzących 
sektor publicznego transportu zbiorowego. Fundamentami tego problemu są:

 – założenie użyteczności publicznej dla usług świadczonych przez przed-
siębiorstwa publicznego transportu zbiorowego9,

 – różne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw publicznego transportu 
zbiorowego, wynikające z różnych podstaw prawnych ich zakładania 
i działania10,

 – różne uwarunkowanie i mechanizmy kształtowania efektywności ekono-
micznej przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego, przyjmowane 
przez organizatorów tego transportu11,

 – zmienność możliwości finansowania, działalności gospodarczej przed-
siębiorstw użyteczności publicznej w ramach budżetów organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego12.

Celem artykułu jest prezentacja przemian w traktowaniu i interpretowaniu 
efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa (głównie operatorów) publicz-
nego transportu zbiorowego w warunkach wyznaczonych nowymi regulacjami 
prawnymi. Na tym tle powstaje możliwość wskazania powstających ograniczeń 
w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, oceniania ich przyszłych 

7 Ibidem, dział 1, art. 3, p. 12.
8 Ibidem, dział 1, art. 3, p. 28.
9 Ibidem, dział 1, art. 11, p. 1.
10 J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, 

s. 15.
11 Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, WUG, Gdańsk 2002, s. 282–285.
12 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 216.
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skal i wartości oraz określenia niezbędnej roli efektywności ekonomicznej w kształ-
towaniu przyszłych zachowań przedsiębiorstw lokalnego transportu zbiorowego.

1. Publiczna użyteczność usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwa publicznego transportu zbiorowego

Podstawowym atrybutem publicznego transportu zbiorowego jest powszech-
ność, dostępność i regularność świadczenia określonych usług przewozowych. 
Organizatorzy transportu zbiorowego gwarantują sobie występowanie niezbędnej 
liczby takich usług przemieszczania, zawierając z odpowiednimi przedsiębior-
stwami, uprawnionymi do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu osób, umowy o świadczenie obsługi konkretnych linii komunikacyjnych.

Jedną z formuł zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego są umowy bezpośredniego powierzenia wykonywania 
zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zasady takich 
umów – opracowane i przyjęte pod koniec 2008 r. – mają charakter wieloletni 
i gwarantują trwałość obsługi określonego segmentu rynku transportu zbiorowego. 
Stąd też do umów wpisywane są globalne wielkości rozkładowej płacy przewo-
zowej oraz warunki, w których dopuszczane są zmiany w rocznej, rozkładowej 
pracy przewozowej. Zapłatą za wykonywaną pracę przewozową jest rekompen-
sata, określana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 
W szczególności umowy powiedzeniowe gwarantują:

 – liczbę i jakość usług przewozowych, jakie wytworzyć powinien operator 
publicznego transportu zbiorowego przy wykonywaniu określonych roz-
kładów jazdy;

 – zasilanie finansowe, polegające na pewnej zapłacie za wykonywaną 
liczbę i jakość usług przewozowych operatorowi publicznego transportu 
zbiorowego;

dodatkowo zaś zawierać mogą wymogi związane z:
 – zapewnieniem organizatorowi tzw. rezerwy przewozowej w zakresie dys-
pozycji taborem niezbędnym do pełnego wykonywania zadań publicznego 
transportu zbiorowego,

 – gwarantowaniem wykonawstwa usług transportowych w okolicznościach 
występowania wyższej konieczności, tj. w warunkach konieczności reali-
zacji przewozów incydentalnych bądź też przewozów interwencyjnych.
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2. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw publicznego transportu 
zbiorowego

Spośród jednostek gospodarczych wykonujących usługi publicznego trans-
portu zbiorowego wyróżnić można – pod względem kryterium gałęzi transportu – 
przede wszystkim przedsiębiorstwa transportu drogowego (samochodowego), 
przedsiębiorstwa transportu kolejowego oraz przedsiębiorstwa transportu mor-
skiego i śródlądowego. Jednak kryterium gałęzi transportu – ważne ze strony 
organizacji i technologii przewozów – nie daje tak wyrazistego obrazu zasad 
działania, jak ujęcie z punktu widzenia formuł prawnych, które stanowią podstawę 
istnienia i działania przedsiębiorstw funkcjonujących w tych gałęziach. Na rynku 
publicznego transportu zbiorowego działają bowiem przede wszystkim:

 – przedsiębiorstwa w formie spółek, wynikające z Ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

 – samorządowe zakłady budżetowe, działające na podstawie Ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 – przedsiębiorstwa osób fizycznych, działających na podstawie Ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Umowy powierzenia wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego 
wypracowano przede wszystkim na użytek przedsiębiorstw, funkcjonujących w for-
mie spółek handlowych. Przyjmowano przy tym zasadę, według której w okresie 
wykonywania zadań objętych umową bezpośredniego powierzenia spółka ope-
ratorska będzie tzw. podmiotem wewnętrznym, którego status określony został 
pierwotnie w interpretacjach prawnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W stosunku do samorządowych zakładów budżetowych organizatorzy 
publicznego transportu zbiorowego wykorzystują z reguły formułę umów o świad-
czenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej, przez które należy rozumieć każdy 
„akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego”13.

Przedsiębiorstwa osób fizycznych, realizujące publiczny transport zbiorowy, 
mogą pełnić funkcję operatora tego transportu bądź też funkcję przewoźnika. 
W stosunku do tych przedsiębiorstw stosuje się jednak zasadę kontraktowania ich 
pracy przewozowej na podstawie procedur zamówień publicznych.

Podstawowym zagadnieniem funkcjonalnym różniącym zachowania spółek 
kapitałowych od zachowań samorządowych zakładów budżetowych, występujących 

13 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dział I, art. 4, pkt. 2.
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równoprawnie na rynku publicznego transportu zbiorowego jest kwestia celów 
działalności gospodarczej. O ile bowiem spółki kapitałowe charakteryzować 
będą się klasycznymi biznesowymi kryteriami celów działalności gospodarczej 
(tzn. maksymalizacją własnej wartości rynkowej, maksymalizacją zysku netto 
czy maksymalizacją przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej), o tyle 
samorządowe zakłady budżetowe dążyć będą przede wszystkim do zrównowa-
żenia przychodów ze sprzedaży usług przewozowych z kosztami własnymi ich 
wytworzenia i sprzedaży. W praktyce tych dwóch form prawnych oznacza to 
różne, szczegółowe kryteria pomiaru i analizowania ekonomicznej efektywności 
prowadzonej działalności przewozowej.

3. Kształtowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw 
publicznego transportu zbiorowego, zakładane przez organizatorów 
tego transportu

Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego 
działających w warunkach otwartego rynku transportowego uzależniona jest od 
szczegółowych wyznaczników tego rynku oraz konkretnych regulacji obowiązu-
jących w ramach systemów ekonomiczno-finansowych tych podmiotów14. Wprost 
ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego oce-
niana jest na podstawie mierników: odpłatności oraz rentowności bądź też zyskow-
ności przychodowej lub kapitałowej, zaś wskaźnikami rozszerzającymi kryteria 
takiej oceny są standardy audytu zewnętrznego w postaci: wskaźników sprawności 
działania, wskaźników rentowności, wskaźników zadłużenia, wskaźników płynności 
finansowej czy wskaźników obrotowości majątku15. W tych warunkach ekonomiczna 
efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw publicznego transportu 
zbiorowego oparta jest na zasadach dążenia do dominacji (przewagi konkurencyj-
nej) na rynku oraz osiągania maksymalnych przychodów ze sprzedaży. Poziomy 
poszczególnych grup kosztów rodzajowych w tak działających przedsiębiorstwach 
publicznego transportu zbiorowego podlegają optymalizacji, tak aby efekt własnej 
akumulacji finansowej umożliwiał realizację planowanego poziomu odtwarzania 
taboru komunikacyjnego.

W warunkach bezpośredniego powierzenia wykonywania usług publicz-
nego transportu zbiorowego strategia kształtowania efektywności ekonomicznej 

14 Gospodarowanie w komunikacji miejskiej..., s. 288–289.
15 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, rozdział 3.
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jego przedsiębiorstw ulega zasadniczej zmianie. Głównym kryterium decyzji 
efektywnościowych przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego stają 
się poziomy poniesionych kosztów własnych, w szczególności wynikających 
z nich jednostkowych kosztów własnych. Ich gospodarcza zasadność staje się 
głównym kryterium oceny sprawności wykonywania działalności przewozowej, 
dokonywanej przez organizatora lokalnego transportu zbiorowego. Organizator 
ten staje bowiem przed dwoma podstawowymi dylematami kształtowania dalszej 
działalności usługowej własnych operatorów:
1. Dylemat rekompensaty, który polega na analizie dotychczasowych stawek 

cenowych, stanowiących właśnie rekompensatę kosztów ponoszonych przez 
konkretne przedsiębiorstwo, w wyniku świadczenia usług publicznego trans-
portu zbiorowego.

2. Dylemat zrównoważonego rozwoju systemu publicznego transportu zbioro-
wego, który polega na ocenie stopnia zaspokajania występujących potrzeb 
przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na danym 
obszarze, przy uwzględnieniu stopnia oddziaływania na środowisko oraz 
poziom innowacyjności technicznej posiadanego taboru przewozowego kon-
kretnego operatora transportu.
Dylemat rekompensaty wymaga corocznego wykonywania zewnętrznego 

audytu kosztów ponoszonych przez poszczególnych operatorów publicznego trans-
portu zbiorowego. Znakomita większość rzeczowych, osobowych i finansowych 
kosztów własnych wykazuje – jak dotąd – proinflacyjny trend wzrostowy, wyni-
kający z dynamiki rozwoju gospodarki narodowej. Dotyczy to w głównej mierze 
całości kosztów wynagrodzeniowych oraz kosztów mediów i energii. Problemami 
zmiennymi, podlegającymi często spekulacyjnym decyzjom kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego, są: poziom rocznej amortyzacji 
taboru oraz poziom zysku uzasadnionego danego przedsiębiorstwa, a w zasadzie 
komplementarne relacje między tymi dwoma wartościami. Nie ma wątpliwości, 
że obie te zmienne są główną osią dyskusji na temat istoty i zasadności, a jeśli 
tak, to i poziomu rekompensaty finansowej, niezbędnej dla dalszego pomyślnego 
funkcjonowania przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego.

Dylemat zrównoważonego rozwoju, widziany od strony organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego, to przede wszystkim kwestia kształtowania 
wielkości kapitału inwestycyjnego operatorów tego transportu. Dotyczy to bowiem 
przyszłych problemów odnowy potencjału przewozowego, jak i rozwoju syste-
mów informacyjnych i informatycznych, funkcjonujących na rynku publicznego 
transportu zbiorowego. Do problemów amortyzacji i zyskowności przedsiębiorstw 
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publicznego transportu zbiorowego dochodzą zagadnienia kształtowania pozio-
mów kapitału założycielskiego oraz kapitału zapasowego poszczególnych opera-
torów transportu. Efektywność ekonomiczna tego rodzaju decyzji właścicielskich 
nie może i nie jest już rozpatrywana przez pryzmat szczegółowych mierników 
rentowności czy zwrotu kapitałowego. Rozpatrywane muszą być również kryteria 
związane z efektywnością społeczną tego rodzaju przedsięwzięć, a to wynika 
przede wszystkim z przyjętych przez jednostkę samorządu terytorialnego poza-
transportowych celów strategicznych.

4. Finansowanie działalności przedsiębiorstw usług użyteczności 
publicznej w ramach budżetów organizatorów lokalnego transportu 
zbiorowego

Formuła bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań przewozowych 
w ramach rynku publicznego transportu zbiorowego wytwarza jednak pewnego 
rodzaju symbiozę działań pomiędzy organizatorami lokalnego transportu zbio-
rowego a operatorami tego transportu. Wynika to przede wszystkim z dążenia do 
kształtowania takiego poziomu rekompensaty kosztów własnych, ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa publicznego transportu zbiorowego, które byłyby zadowalające 
dla operatorów oraz normą do przyjęcia dla organizatorów tego transportu. Swoją 
regulacyjną funkcję równowagi traci  przez to rynek usług publicznego transportu 
zbiorowego, a zaczynają pełnić ją budżetowe systemy ewidencyjno-rozliczeniowe.

Tak ukształtowany systemowy problem skali finansowania publicznego trans-
portu zbiorowego znalazłby co roku swoje dopuszczalne rozwiązania w wartościach 
realnych pieniężnych przepływów, gdyby nie powstawała – również corocznie – 
inna problematyka systemowa: ograniczenia budżetowe, w znaczeniu zarówno 
budżetu centralnego, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wobec 
głęboko deficytowej działalności usługowej publicznego transportu zbiorowego.

Nie ma wątpliwości, że Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w zakresie kolejowego i drogowego trans-
portu pasażerskiego było tworzone w realiach globalnej prosperity, wobec której 
ograniczenia budżetowe były kwestią wtórną. W obecnej dobie mechanizmy w nim 
zawarte są w praktyce nieelastyczne i sytuacyjnie niesprawne. Powracają bowiem 
ograniczenia finansowe, w tym przede wszystkim budżetowe, nieprzystające do 
dynamiki rynku promującego technologie przyjazne środowisku oraz pełnego 
innowacji w zakresie nowoczesnych technik informatycznych, tak potrzebnych dla 
kompleksowej obsługi popytu w publicznym transporcie zbiorowym.
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Podsumowanie

Na płaszczyźnie praktyki życia gospodarczego publicznego transportu zbio-
rowego pojawiają się obecnie bariery funkcjonalne wynikające ze sprzeczności, 
jakie niosą ze sobą oczekiwania związane z intencjami umów powierzeniowych 
a ograniczeniami w finansowaniu tych oczekiwań, wobec konkurencji innych zadań 
społecznych. Z punktu widzenia analizy uwarunkowań systemowych działalności 
kompleksu gospodarczego jednostek publicznego transportu zbiorowego wynika, 
że odejście od oryginalnych modeli biznesowych – wypracowanych i charaktery-
stycznych właśnie dla przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego – było 
nieuzasadnione. Zanikać zaczęły bowiem – ukształtowane empirycznie w latach 90. 
XX wieku – oryginalne ekonomicznie proefektywnościowe preferencje decyzyjne 
tych podmiotów gospodarczych i stopniowo przerodziły się w zachowania typu 
roszczeniowego.

Wykonywanie zadań produkcyjnych przez przedsiębiorstwa publicznego 
transportu zbiorowego w ramach bezpośredniego powierzenia wykonywania 
zadań przewozowych może bowiem – w ramach zinformatyzowanych systemów 
zarządzania – zapewnić trwałość uczestnictwa w określonym segmencie rynku 
transportowego. Nie może jednak gwarantować pewności funkcjonowania na nim, 
wobec zanikania kryteriów efektywności ekonomicznej prowadzonej – jednak 
w ramach gospodarki rynkowej – usługowej działalności gospodarczej.
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ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE PUBLIC TRANSPORT 
ENTERPRISES IN LIGHT OF THE ENDOWMENT FORMULA OF 

TRANSPORTATION ASSIGNMENTS

Summary

New rules of organisation and functioning of public transport, which are a speci-
fication of the European law on provision of public passenger transport services, have 
become effective on March 3rd, 2011 setting new regulating conditions of enterprises 
economic effectiveness. Due to the competence division, functions of organisers and op-
erators have been absolutely separated, thus, bearing in mind the complementary role of 
the hauliers, setting the institutional background of the problem.

Hence, new conditions of the pro-effective behaviour of public transport companies 
have been created by the aforementioned regulative forms of the transport. In particular, 
the operators of public passenger transport are forced to search for a new formula of 
carrying out their freight assignments. On the one hand, they have started to formulate 
conditions of balanced survival, whilst on the other hand they have created a set of at-
tributes necessary for achievement of economic growth, mainly connected with processes 
of recreation of their fleet.

The EU idea of the endowment formula of execution of freight assignments has 
grown to be widely used. It has led to a situation in which enterprises form their economic 
effectiveness indicatively, while at the very same time, they marginalise the problem and 
prefer passive budget behaviour.

This leads to the problem of the decomposition of the econo-financial systems of 
public transport enterprises. The problem of forming both strategic and operational tar-
gets for the transport organisers and related targets of the transport operators have already 
generated a collection of contradictions and conflicts in the practice of transport economy. 
Therefore, it has become a true challenge, both for the scientists and businessmen, to 
work out a new model of the functioning of the transport market organised in the new 
way. However, such a model cannot be a simple transportation plan, but a whole new 
business model, which could prevent the disappearance of pro-effective decision prefer-
ences of public transport enterprises.

Translated by Krzysztof Szałucki
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UWARUNKOWANIA IMPLEMENTACJI ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI W MIASTACH – PERSPEKTYWA 2050

Wstęp

Celem podjętych w artykule rozważań jest zwrócenie uwagi na uwarunko-
wania wdrożenia zintegrowanej mobilności w perspektywie do 2050 roku. Takie 
ujęcie pozwala na zastosowanie systemowych rozwiązań, których rezultaty mogą 
na trwałe zmienić oblicze i charakter miast.

W artykule skoncentrowano się na wskazaniu istoty i założeń dotyczących 
mobilności miejskiej. W syntetyczny sposób scharakteryzowano wskaźnik miej-
skiej mobilności, wskazując zarówno na jego mocne, jak i słabe strony, a także 
potencjał rozwojowy miast w tym zakresie. Mimo swoich niedoskonałości i ogól-
ności prezentowany indykator może stać się pewnego rodzaju wyznacznikiem dla 
innych jednostek administracyjnych, będąc impulsem do podejmowania działań 
zmierzających do poprawy sytuacji (przede wszystkim transportowej) w miastach.

W rozważaniach wskazano instrumenty i narzędzia już wykorzystywane 
w miastach, w ramach działań odnoszących się do mobilności, ale również zawarto 
założenia odnośnie do przyszłości. Realizacji tego celu służy zaprezentowanie 
schematu cyklu życia mobilności miejskiej oraz wytycznych (technicznych 

1 dr Blanka Tundys – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomki Usług, Katedra 
Logistyki, blanka.tundys@wzieu.pl.
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i technologicznych oraz organizacyjnych), które miasta powinny spełnić, aby 
stać się mobilne i zrównoważone. Wskazania obejmują perspektywę do 2050 roku.

1. Zrównoważona mobilność – znaczenie i istota

Pojęcie zrównoważonej mobilności nie jest nowe. Co najmniej od kilku, 
jak nie kilkunastu lat powyższymi zagadnieniami zajmują się zarówno politycy, 
naukowcy, jak i instytucje społeczne związane z propagowaniem i implementa-
cją zrównoważonego rozwoju w obszarach miejskich. Nowa kultura mobilności 
i zrównoważona mobilność dla Europy zajmuje ważne miejsce zarówno w doku-
mentach strategicznych Unii Europejskiej, jak i projektach, ustawach, uchwałach 
i rozporządzeniach przedstawianych na poziomie administracji centralnej, samo-
rządowej oraz lokalnych organizacji (np. promujących ekologiczny transport).

Mobilność można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Z punktu widzenia 
niniejszych rozważań za najważniejsze należy uznać zagadnienia zrównoważonej 
mobilności miast, powiązanych z nimi zmian w transporcie miejskim, a co za tym 
idzie – wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących sprawnemu i skutecznemu 
zarządzaniu systemem miejskim.

Opracowywanie i sukcesywne wdrażanie planów zrównoważonej mobilno-
ści, a także modyfikacje działań urealniające powyższe założenia mogą stanowić 
najefektywniejsze narzędzie spełniania potrzeb społeczeństwa w zakresie swo-
bodnego przemieszczania się, komunikowania się czy prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Inicjatywy te powinny być wdrażane z zachowaniem zasad 
efektywnego i ekologicznego korzystania z zasobów środowiska naturalnego. 
Ważne jest, aby podejmowane działania służyły już obecnym, jak i przyszłym 
pokoleniom mieszkańców miast. Koncepcje powinny stać się zbiorem instru-
mentów i narzędzi wspomagających zarówno zrównoważony transport, założenia 
polityki transportowej, zmianę zachowań użytkowników przestrzeni miejskiej, jak 
i odpowiednio zaplanowany rozwój przestrzeni miejskiej. Konsekwencją podjętych 
kroków powinien być szybszy rozwój gospodarczy oraz zwiększenie jakości życia 
mieszkańców, udrożnienie komunikacyjne i transportowe miast oraz obniżenie 
kosztów zewnętrznych.

Mobilność w miastach ma ogromne znacznie. Większość podróży i prze-
wozów zaczyna się i kończy w mieście. Z tego powodu transport na obszarach 
miejskich powinien zapewnić zarówno transeuropejskiej sieci transportowej, jak 
i rozwiązaniom last mile efektywność i skuteczność rozwiązań. Skuteczność 
mobilności ma zatem znaczenie nie tylko dla samych miast i ich beneficjentów, 
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ale także dla rozwoju całego europejskiego systemu transportowego. Idee zwią-
zane z tworzeniem sieci miast, powiązania gospodarcze, mobilność mieszkańców 
wskazują, że o mobilności trzeba mówić w kontekście nie tylko miast, ale również 
ich powiązań z otoczeniem, zarówno bliższym, jak i dalszym.

Według danych Eurostatu2 w 2011 roku obszary miejskie Unii Europejskiej 
zamieszkiwało 41% obywateli, 35% zajmowało tereny pośrednie (miejsko-wiej-
skie), natomiast 23% ludności to mieszkańcy regionów wiejskich3. Prognozuje się, 
że w UE odsetek ludności zamieszkującej miasta będzie nadal rósł. W miastach 
tworzone jest około 80% PKB całej Unii Europejskiej, co pokazuje siłę i potencjał 
jednostek. Wzrastająca rola i wielkość transportu w miastach powoduje negatywne 
skutki, wzmożony ruch uliczny (przede wszystkim transport drogowy – indy-
widualny oraz ładunków) wpływa na spóźnienia, zanieczyszczenie powietrza 
i występowanie kongestii. Z danych zawartych w Zielonej Księdze UE4 wynika, 
iż z tego tylko powodu gospodarka UE traci każdego roku prawie 100 mld euro 
(1% PKB). Także konsekwencje ekologiczne występowania nadmiernego trans-
portu w miastach wskazują, iż należy podejmować inicjatywy zmierzające do 
niwelowania tego typu działań. Dla przykładu hałas i zanieczyszczenie powietrza, 
wzrastająca liczba wypadków stają się z roku na rok coraz bardziej uciążliwe, a sam 
ruch miejski odpowiada za 40% emisji CO2 i 70% pozostałych zanieczyszczeń 
powodowanych przez transport drogowy. Także światowe statystyki potwierdzają 
europejski trend. W 2010 roku 51% całej globalnej populacji (z 6,8 mld) zamiesz-
kiwało obszary miejskie. Prognozuje się, że odsetek w 2030 r. wzrośnie do 61% 
(z 8,2 mld), a w roku 2050 aż do 70% (z 9,2 mld), jednocześnie wielkość PKB 
tworzonego w miastach wzrośnie w 2025 r. do 85%5.

Powyższe statystyki i już występujące problemy wskazują na konieczność 
optymalizacji wykorzystania różnorodnych środków transportu, komodalność, 
promowanie multimodalności w wykorzystaniu środków transportu, a także powią-
zanie ich z wykorzystaniem transportu indywidualnego. Ważną rolą odgrywa 
innowacyjność rozwiązań, w tym techniczno-technologiczna. Oprócz działań 

2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu (maj 2012).
3 Dane te bazują na nowej typologii podziału stosowanej przez Europejski Urząd Statystyczny. 

Klasyfikację oparto na NUTS 3 standard geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby 
identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych.

4 Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551, Bruksela 2007.
5 W. Lerner, F.-J.Van Audenhove, Die Zukunft der städtischen Mobilität – auf dem Weg zu vernetz-

ten, multimodalen Städten im Jahr 2050, Artuhr D Little Report Towards networked, multimodal 
cities of 2050 .
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odnoszących się do zmian w popycie na usługi transportowe w mieście należy 
także wziąć pod uwagę odpowiednie zarządzanie nim, realizację wspólnych celów, 
w tym mobilności, a także odpowiedniego poziomu życia i ochrony środowiska.

Za główną intencję zrównoważonej mobilności uznaje się dążenie do rów-
noczesnego rozpatrywania wpływu wszelkich ludzkich działań na środowisko, 
spójność społeczną oraz perspektywy rozwoju gospodarczego, zarówno teraz, 
jak i w przyszłości. Działania te wymuszają konieczność najlepszego użytko-
wania  ograniczonych zasobów, zwiększania gospodarczej konkurencyjności, 
poprawy stanu środowiska i zwiększania spójności społecznej miast. Jednocześnie 
zrównoważona mobilność stanowi zindywidualizowane narzędzie zapewniające 
swobodę przepływu osób i towarów funkcjonujące w ramach systemu społeczno-
-ekonomicznego, zapewniając mu trwały rozwój. Zrównoważona mobilność staje 
się pojęciem kluczowym w zarządzaniu miejskim systemem, a metody i praktyka 
jej osiągania wymagają dogłębnych przemyśleń, badań i prób oraz szerokiego 
upowszechnienia, gdyż tylko tak można osiągnąć pozytywne wyniki.

2. Stan i perspektywy wdrożenia zrównoważonej mobilności

Wydajny, efektywny i ekologiczny transport w miastach to priorytet, bez 
którego nie można mówić o rozwoju mobilności w miastach. Istotnym czynnikiem 
kształtowania nowoczesnych rozwiązań jest tworzenie zintegrowanego planowania 
przestrzennego i transportu. Działania takie są potrzebne, aby: redukować koniecz-
ność podróży, utrzymując jednocześnie integrację przestrzenną oraz dostęp do 
usług i miejsc odwiedzanych okazjonalnie; zmniejszać uzależnienie od samochodu 
i indywidualnego transportu samochodowego; ograniczać rozwój na obszarach 
niezainwestowanych; redukować różnice w kosztach utrzymania, podróżowania 
i korzystania z usług publicznych, bez wstrzymywania wzrostu gospodarczego 
miasta czy regionu; redukować koszty pośrednie, które mogą krępować transakcje 
na wielu rynkach (np. poprzez ułatwiony dostęp do szerszego kręgu ewentualnych 
miejsc pracy na rynku lokalnym; poprzez lepszą dostępność do lokalnego handlu 
dla szerszego kręgu klientów) i promowanie nowych rynków transportowych6.

W osiąganiu zrównoważonej mobilności konieczne jest budowanie sieci 
współpracy, obejmującej wszystkich beneficjentów przestrzeni miejskiej, począw-
szy od władz miejskich, polityków, urzędników, przez osoby prywatne, organizacje 

6 Osiąganie zrównoważonego transportu i użytkowania terenu poprzez zintegrowane polityki, 
raport końcowy, Komisja Europejska TRANSPLUS, KONTRAKT NR EVK4-CT-1999–00009,
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pozarządowe i grupy obywateli, a także ekspertów i jednostki naukowo-badawcze 
oraz uczelnie specjalizujące się w zagadnieniach transportowych oraz planowania 
przestrzennego.

Obecna sytuacja w miastach wskazuje, że miasta potrzebują środków, metod 
i narzędzi, które poprawią sytuację transportową. Możliwości dokonywania wyboru 
co do sposobu przemieszczania się, zarówno w mieście, jak i w całych obsza-
rach aglomeracyjnych, wpływają na rozwój miast w przyszłości, ale również na 
sytuację gospodarczą (zarówno mieszkańców, jak i jednostek gospodarczych). 
Podejmowane działania związane są ze strategią UE dotyczącą przeciwdziałania 
zmianom klimatu i negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne oraz 
wspierania spójności. Rozwiązania powinny być spójne z celami planów na rzecz 
działania mobilności w miastach (tabela 1).

Tabela 1

Cele planu działania na rzecz mobilności w miastach

Plan działania na rzecz mobilności

Cel

Stymulowanie i wspieranie miast oraz organów władzy regionalnej i krajowej, aby pomóc 
im w opracowywaniu i wdrażaniu polityki mobilności w miastach, stanowiącej wkład 
do wspólnych celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, stworzeniem 
sprawnego rynku wewnętrznego korzystnego dla przedsiębiorców i konsumentów oraz 
propagowaniem wydajnego europejskiego systemu transportu, spójności i dobrostanu 
społecznego.
Poszerzanie bazy wiedzy decydentów politycznych na wszystkich szczeblach, pomocnej 
w opracowywaniu i wdrażaniu zintegrowanej, opartej na pełnej informacji i innowacyjnej 
polityki, tak potrzebnej obecnie do rozwiązywania złożonych i wielowymiarowych 
problemów związanych z mobilnością w miastach.

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania na rzecz 
mobilności w miastach, KOM(2009) 490, Bruksela 2009, s. 6.

Polskie miasta są niewydolne komunikacyjnie. W większości brakuje obwod-
nic, wiele dróg krajowych przebiega przez centra miast, co nie tylko wydłuża czas 
podróży, ale także powoduje większe zanieczyszczenia powietrza, wypadkowość 
i wzrost kosztów zewnętrznych. Standardy związane z funkcjonowaniem transportu 
publicznego nie są w pełni zadowalające, co niestety nie zachęca mieszkańców 
polskich miasta do korzystania z tego typu usług, na taką skalę jak dzieje się to 
w Europie Zachodniej. Często brak lub niewystarczająca liczba ścieżek rowe-
rowych nie zachęca do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po 
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mieście. Tego typu zjawiska prowadzą jednoznacznie do zwiększenia zatłoczenia 
miast i występowania wszystkich skutków ubocznych działalności transportowej 
na ich terenie, jednoznacznie wpływając na konkurencyjność i jakość życia.

3. Krajowe i unijne wytyczne dotyczące obszarów zrównoważonej 
mobilności miejskiej

Odpowiedzialność za powodzenie wdrożenia, a taże za samą politykę mobil-
ności spoczywa na wszystkich szczeblach władzy. Podejmowane decyzje muszą 
wpisywać się w wytyczne krajowej, regionalnej czy unijnej polityki oraz prawo-
dawstwa. Aby realizować tego typu cele, należy ze wszystkimi interesariuszami 
współpracować na zasadach partnerstwa, przy jednoczesnym akceptowaniu kompe-
tencji, obowiązków i często różnorodnych poglądów poszczególnych podmiotów. 
Oznacza to, że należy szukać kompromisów i znajdować rozwiązania zadowalające 
wszystkich beneficjentów.

Dużą rolę we wdrażaniu innowacji powinna odegrać Unia Europejska, stymu-
lując władze różnego szczebla do podejmowania działań inicjujących wdrażanie 
zrównoważonej mobilności, w tym zintegrowanej i spójnej polityki. Działania 
podejmowane przez miasta powinny być interoperacyjne i usprawniać funkcjo-
nowanie jednolitego rynku. Ważne są jasne i spójne zasady finansowania, plano-
wania i tworzenia ram prawnych do podejmowanych działań. Będzie to możliwe, 
gdy stworzony zostanie katalog kompatybilnych zasad, programów i technologii 
możliwych do implementacji.

Tereny zurbanizowane powinny służyć jako platformy wdrażania nowych 
pomysłów, innowacji technologicznych, zmian wzorców zachowań, jak również 
nowych możliwości finansowania rozwiązań. Wytyczne zarówno Zielonej Księgi, 
jak i innych dokumentów przedstawionych przez Komisję Europejską wskazują, 
że mobilność stanowi niezwykle ważny element funkcjonowania i konkurowania. 
Rozwiązania przedstawione przez UE dotyczące mobilności w miastach koncen-
trują się wokół sześciu głównych tematów i podejmowanych w ich ramach działań. 
Koncentracja opiera się na założeniach zawartych w tabeli 2.

Aby wspierać inicjatywy mobilności w miastach, szczególnie w kontekście 
jej zrównoważenia, należy ustalić także źródła pokrywania wydatków z tym zwią-
zanych. Do najważniejszych można zaliczyć: podatki lokalne, opłaty za przewóz 
osób, opłaty parkingowe, opłaty zielonych stref, opłaty miejskie i prywatne finan-
sowanie; ważnym elementem będzie korzystanie z funduszy unijnych.
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Tabela 2

Mobilność miejska – założenia KE

Mobilność miejska
Lp. Temat Działanie

1. Wspieranie 
zintegrowanej polityki

Szybsze wprowadzanie planów dotyczących mobilności 
w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
mobilność w miastach zgodna z zasadami zrównoważonego 
rozwoju a polityka regionalna, transport sprzyjający zdrowemu 
środowisku miejskiemu.

2. Uwzględnianie dobra 
obywateli

Platforma do spraw praw pasażerów w miejskim transporcie 
publicznym, poprawa dostępności transportu dla osób 
z ograniczeniami ruchowymi, usprawnienie informacji 
o transporcie, dostęp do zielonych stref, kampania na temat 
zachowań sprzyjających mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, energooszczędne prowadzenie 
pojazdów jako element szkolenia kierowców.

3. Bardziej ekologiczny 
transport miejski

Projekty badawcze i demonstracyjne dotyczące pojazdów 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych, internetowy przewodnik 
na temat ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, 
badanie na temat miejskich aspektów internalizacji kosztów 
zewnętrznych, wymiana informacji na temat miejskich 
systemów ustalania opłat.

4. Wzmocnienie 
finansowania

Optymalizacja istniejących źródeł finansowania, analiza potrzeb 
w zakresie przyszłego finansowania.

5. Dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem

Poprawa jakości danych i statystyk, powołanie centrum 
monitorowania mobilności, udział w międzynarodowym dialogu 
i wymianie informacji.

6. Optymalizacja 
mobilności w miastach

Transport towarowy w miastach, inteligentne systemy transportu 
(ITS) służące mobilności w miastach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komunikat Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu 
Regionów, Plan działania na rzecz mobilności w miastach... , s. 5–12.

W ślad za unijnymi wytycznymi także szczebel administracji krajowej dosto-
sowuje swoje działania do wprowadzania zasad związanych ze zrównoważoną 
mobilnością miast. Dotychczas brakowało spójnego kierunku oraz dokumentów 
określających działania polityki rozwoju wobec obszarów miejskich (tak jak to 
ma miejsce w przypadku rozwoju obszarów wiejskich). Dlatego w 2012 roku 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przedstawiło projekt krajowej poli-
tyki miejskiej7, której zadaniem jest zwiększenie skuteczności i efektywności 

7 Opracowano na podstawie: Założenia do Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2012.
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działań ukierunkowanych terytorialnie. Stworzony projekt powstał w perspektywie 
2030, a jednym z głównych jego elementów jest traktowanie obszarów miejskich 
funkcjonalnie, a nie administracyjnie. Definiując zagadnienia związane z polityką 
miejską, MRR wskazuje, iż jest to celowe, ukierunkowane terytorialnie działanie 
państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych 
oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju. Nowy paradygmat 
polityki regionalnej obejmuje między innymi odejście od podejścia sektorowego 
na rzecz zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, zastosowanie podejścia 
terytorialnego we wszystkich działaniach rozwojowych oraz lepszą współpracę 
i koordynację zaangażowanych w jej realizację aktorów społecznych i przedsta-
wicieli biznesu na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. 
Krajowa polityka miejska uwzględnia szczególne znaczenie i problemy obsza-
rów miejskich, proponując dla nich specjalny zestaw instrumentów i rozwiązań 
prawnych.

Projekt krajowej polityki miejskiej obejmuje wiele obszarów. Z punktu 
widzenia niniejszych rozważań istotny jest fakt, iż wskazuje się w niej zada-
nia i założenia dotyczące poprawy systemu transportu w miastach. Mówi się 
o zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury transportowej w miastach i miejskich 
obszarach funkcjonalnych, w tym szczególnie zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego, odpowiadającego wymogom oszczędności energetycznej i niskoemi-
syjności. Jednym z jej celów jest poprawa jakości życia mieszkańców. Działania 
tego typu są wykonalne, ale tylko przy zachowaniu odpowiednich uwarunkowań 
i stymulant, do których zalicza się zasady zrównoważonej mobilności. Należy 
także nadmienić, że określenie odpowiednich instrumentów tejże polityki (plani-
stycznych, instytucjonalnych, finansowych i prawnych) w zdecydowanym stopniu 
przyczyni się do powodzenia wdrażania koncepcji.

4. Indeks mobilności miast – punkt wyjścia do rozważań 
o zrównoważonej mobilności miejskiej

Przywołując wyniki badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Arthur 
D. Little (ADL)8 dotyczących przyszłości miast (w perspektywie do roku 2050), 
należy wskazać na zaprezentowany indeks mobilności miast9.

8 Arthur D. Little – future lab. No. 1: The Future of Urban Mobility, Towards Networked, Multi-
modal Cities of 2050, A.D.L. 2011.

9 Badanie przeprowadzono na 66 wybranych miastach, badania eksperckie.
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Zaproponowany indeks (budowa indeksu – tabela 3) stanowi ogólny wskaźnik 
efektywności i skuteczności już wdrożonych działań, uznawanych i wskazywanych 
jako elementy mobilności miast. Duże znaczenie przy rozważaniach o mobilności 
ma innowacyjność już znanych i wdrażanych koncepcji (np. car-sharing czy 
smart cards). W przeprowadzonym badaniu wzięto pod uwagę zarówno wielkość 
(w tym liczbę ludności), jak i sytuację finansową miast. Wyniki badań właści-
wie nie zaskakują, wskazano, iż istnieje wyraźna korelacja między stosowanymi 
innowacjami dotyczącymi mobilności a efektywnością i skutecznością wdrażania 
zasad mobilności. Miasta, które posiadają zintegrowane strategie mobilności, 
widocznie przodują we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz potrafią wskazać 
na pozytywne efekty podejmowanych działań.

Interpretując założenia zaprezentowane w raporcie, należy wskazać, że do 
najważniejszych i najbardziej efektywnych rezultatów związanych z implementacją 
mobilnych rozwiązań należy zaliczyć: skracanie czasu podróży, zmniejszanie 
liczby wypadków na miejskich drogach, w tym najtragiczniejszych w skutkach 
wypadków śmiertelnych czy – biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy – zmniej-
szanie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery. Obserwowanym trendem 
jest również odgrywanie coraz większej roli przez transport publiczny, zarówno 
samochodowy, jak i pieszy oraz rowerowy. Widać tendencję spadkową i mniejsze 
zainteresowanie zmotoryzowanym transportem indywidualnym. Jest to zarówno 
skutek już występującego zatłoczenia i efektów zewnętrznych takiego stanu, jak 
i dobrze zorganizowanej komunikacji publicznej, o odpowiednich warunkach 
ilościowych i jakościowych, a także wskazującej na oszczędności i efekty ekono-
miczne (oszczędność czasu).

Analiza wyników wskazuje, że w miastach drzemie jeszcze potencjał mobil-
ności. I jest to doskonała wskazówka dla przyszłego rozwoju miast. Wyniki raportu 
jednoznacznie wskazują, iż tylko 15% badanych miast osiągnęło poziom 75 pkt. 
(w 100 pkt. skali) – stanowią je wszystkie miasta z pierwszej dziesiątki rankingu 
(tabela 4), średnia liczba punktów zdobytych przez miasta oscylowała w granicach 
66, co zdecydowanie wskazuje na potencjał we wdrażaniu mobilności.

Interpretując założenia wskaźnika, należy wskazać, że tylko 1/3 to działania 
„twarde” opierające się na konkretnych koncepcjach identyfikowanych i definiowa-
nych jako wspomagające zrównoważoną mobilność, zaś 2/3 elementów to działania 
„miękkie” badające skuteczność i wydajność założonych i zaimplementowanych 
działań. Należy zdawać sobie sprawę, że wskaźnik ten nie jest idealny, jednak 
powinien stanowić punkt wyjścia dla dalszych rozważań, tworząc bazę możliwości 
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i wskazując, w jaki sposób można mierzyć mobilność w innych miastach oraz 
w jaki sposób i w jakim kierunku należy wskaźnik rozwijać.

Tabela 3

Definicja i budowa wskaźnika mobilności miast

Wskaźnik mobilności miejskiej
1. Zaawansowanie we wdrażaniu koncepcji mobilności (max. 32,5 pkt.)

Udział transportu publicznego, 
pieszego i rowerowego  
w modal Split (%)

max –  
7,5 pkt.

 – najlepszy – 7,5 pkt.
 – najgorszy – 0 pkt.

Strategia mobilności/wizja max –  
10 pkt.

Suma:
 – alternatywne wykorzystanie  

energii – 2 pkt.
 – zrównoważenie – 2 pkt.
 – multimodalność – 2 pkt.
 – infrastruktura – 2 pkt.
 – ograniczenia – 2 pkt.

Liczba wspólnie użytkowanych 
samochodów na mieszkańca 
(sharing)

max –  
5 pkt.

 – nie ma program sharingu – 0 pkt.
 – planowane wdrożenie 2011 – 1 pkt.
 – < 50 pojazdów/mieszkańca – 2 pkt.
 – 50–100 pojazdów/mieszkańca – 3 pkt.
 – 100–200 pojazdów/mieszkańca – 4 pkt.
 – > 200 pojazdów/mieszkańca – 5 pkt.

Liczba wspólnie użytkowanych 
rowerów na mieszkańca 
(sharing)

max –  
5 pkt.

 – brak systemu – 0 pkt.
 – ≤100 rowerów/milion  

mieszkańców – 1 pkt.
 – 101–500 rowerów/milion  

mieszkańców – 2 pkt.
 – 501–1000 rowerów/milion  

mieszkańców – 3 pkt.
 – 1001–5000 – rowerów/milion 

mieszkańców – 4 pkt.
 – ≥ 5001 rowerów/milion  

mieszkańców – 5 pkt.
Liczba wdrożonych 
i użytkowanych smart cards

max –  
5 pkt.

 – brak systemu smart transit cards – 0 pkt.
 – 0–0,1 karty/mieszkańca – 1 pkt.
 – 0,1–0,25 karty/mieszkańca – 2 pkt.
 – 0,25–0,5 karty/mieszkańca – 3 pkt.
 – 0,5–1 karty/mieszkańca – 4 pkt.
 – > 1 karty/mieszkańca – 5 pkt.
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Wskaźnik mobilności miejskiej
2. Wydajność i skuteczność mobilności (max 67,5 pkt.)

Liczba wypadków śmiertelnych 
na mieszkańca

max –  
15 pkt.

 – wysoka – do 15 pkt.
 – niska – 0 pkt.

Emisja CO2  
(związanego z transportem 
w kg/mieszkańca)

max –  
7,5 pkt.

 – wysoka – do 7,5 pkt.
 – niska – 0 pkt.

Liczba zarejestrowanych 
samochodów/mieszkańca

max –  
7,5 pkt.

 – wysoka – do 7,5 pkt.
 – niska – 0 pkt.

Średnia prędkość podróży 
(km/h)

max –  
7,5 pkt.

 – najlepsza – do 7,5 pkt.
 – najgorsza – 0 pkt.

Satysfakcja odnosząca się do 
sytuacji transportowej w mieście

max –  
15 pkt.

 – liczba punktów wynikająca ze średniej 
opinii 3 ekspertów i dodatkowych 
wywiadów weryfikujących

Średni czas podróży do pracy 
(w minutach)

max –  
7,5 pkt.

 – najszybciej – do 7,5 pkt.
 – najwolniej – 0 pkt.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu ADL: Arthur D. Little – future lab. No . 
1: The future of Urban mobility... 

Wyciągając wnioski z przeprowadzonych badań, należy stwierdzić, iż do 
najważniejszych czynników i uwarunkowań mogących wpłynąć na poprawę 
wskaźnika, a co za tym idzie – być wyznacznikiem przyszłych działań, zalicza 
się: działania edukacyjne i proaktywne podejście do mobilności. Oznacza to, że 
nie tylko technologia i innowacje, ale także nauka, szkolenia i przekonanie, w tym 
zmiana świadomości użytkowników, są w stanie zwiększyć mobilność w mieście. 
Działania proaktywne pomagają wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i rozwią-
zaniom, w tym umiejętnie korzystać z już wdrożonych koncepcji.

Odnosząc się dalej do wskaźnika, należy stwierdzić, iż nawet najlepsze 
miasta mają jeszcze wiele do zrobienia, co oznacza, że również zalecenia dla 
miast w perspektywie 2050 r. będą stanowiły dla nich możliwości zwiększenia 
mobilności (ranking miast: tabela 4). Kolejnym ważnym elementem jest fakt, że 
prezentowane rozwiązania powinny stać się wzorcami, wskazówkami, ale nie 
należy do nich podchodzić bezkrytycznie, nie w każdym mieście da się zastosować 
takie same rozwiązania, a bezkrytyczne naśladownictwo może przynieść więcej 
szkód niż pożytku. Specyficzne warunki miejskie determinują implementację 
i konieczność dopasowania rozwiązań. Wydaje się niezmiernie istotne, aby miasta 
już na początku próbowały działać w sposób systemowy i tworzyły wizję i strate-
gię mobilności. Widać wyraźnie, że miasta, które nie opierają się na takiej wizji, 
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osiągają gorsze wyniki w zakresie mobilności. Takie wizje powinny być tworzone, 
ale nie w oderwaniu od rzeczywistości tylko z wykorzystaniem już istniejących 
dobrych praktyk, aby nie narażać się na powtarzanie błędów innych jednostek.

Tabela 4

Ranking miast według punktacji wskaźnika mobilności (ADL)
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1. Hong Kong 81,9 84 10 1 0 2,9 23 378 0,08 25,1 12 39

2. Amsterdam 81,2 56 10 5 305,1 1 27 1100 0,4 34 13 22

3. Londyn 78,5 62 10 5 695,1 2,3 39 1050 0,4 17,7 14 44,1

4. Sztokholm 77,6 54 10 4 1944,9 0,2 21 1430 0,4 28,6 13 29,1

5. Göteborg 77,5 48 9 5 1220,4 0,6 48 1800 0,41 24 13 18,7

6. Singapur 77,3 55 9 6 0 2 47 900 0,1 26,9 8 36

7. Wiedeń 76,3 69 9 3 703,6 0 16 1250 0,39 26,7 13 27,6

8. Paryż 76,3 56 10 5 1964,7 0,2 91 950 0,39 31 14 35

9. Monachium 76,2 63 8 5 926,4 0 22,2 1390 0,42 32 14 30,2

10. Boston 76,2 55 8 4 132,8 1,4 23 1028 0,63 29 12 30,4

Źródło: jak w tabeli 3 .

Oceniając wyniki rankingu, należy zauważyć zróżnicowanie odnoszące się 
do poszczególnych elementów badania. Te aspekty, które są wąskimi gardłami, 
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nawet w miastach zajmujących czołowe pozycje wskazują na potencjał rozwojowy 
w zakresie zrównoważonej mobilności.

3. Zrównoważona mobilność – rozwój w perspektywie do 2050 r.

Właściwie można stwierdzić, że o przyszłości miast decydują te działania, 
które są podejmowane już obecnie. Bez podejmowania różnego rodzaju inicjatyw 
nie można zagwarantować, że w przyszłości miasta będą mobilne, a jakość życia 
w nich będzie wysoka. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie i coraz większa liczba 
samochodów w miastach negatywnie wpływają na ich rozwój i standard życia. 
Można wskazać kilka dróg w perspektywie 2050 r., aby miasta były jednostkami 
wydajnymi transportowo i ekologicznymi, a także odpowiednio zarządzanymi 
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Perspektywy rozwoju w układzie 
wzajemnych osi zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5

Perspektywy rozwoju miast do roku 2050

Perspektywa rozwoju miasta – 2050
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:

Stworzenie wspólnej platformy celów, w której będą opisane wspólne inicjatywy, 
wskazujące na priorytety miejskiego systemu mobilności.

Projektowanie i wdrażanie wizji i strategii mobilności, formułowanie jasnych dla 
przyszłości zasad, jak powinien wyglądać przyszły system mobilności i jak powinno 
wyglądać w nim miasto.

Identyfikacja i wskazanie potrzeb użytkowników i ich wzorów zachowań, aby 
stworzyć multimodalne oferty.

Wprowadzenie mechanizmów rynkowych, uczciwej konkurencji między różnymi 
środkami transportu, modeli biznesu i rodzajów infrastruktury, aby zapewnić wejście 
na rynek nowych graczy, również z nowymi pomysłami.

Źródło: jak w tabeli 3 .

Rozpatrując problem miast w aspekcie zrównoważonej mobilności w per-
spektywie do 2050 roku, można oprzeć się na biznesowym modelu miejskiej 
mobilności, który można porównać do cyklu życia produktu. W każdej z występu-
jących faz stosowane są inne narzędzia i instrumenty. W czterech znanych fazach 
cyklu życia – wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i upadek – wskazuje się obszary 
zastosowania mobilności oraz instrumenty, które temu służą (rys. 1).
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Rys. 1. Model biznesowy miejskiej mobilność (ADL)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu ADL: Arthur D. Little – future lab. 
No. 1: The future of Urban mobility...
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Posługując się wykresem cyklu życia, można zaprezentować technologie, 
które będą wspierały (lub już wspierają) miejską mobilność. Rozwiązania tego 
typu będą stanowiły podstawę rozwoju miejskiej mobilności i sprzyjały jej rów-
noważeniu (rys. 2).
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Rys. 2. Technologie wspomagające zrównoważoną mobilność

Źródło: jak pod rys. 1.
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Konkluzja dotycząca rozważań o zrównoważonej mobilności, wyzwań i uwa-
runkowań z nią związanymi znajduje się w formie opisowej w tabeli 6.

Tabela 6

Wyzwania i uwarunkowania wdrożenia mobilności miejskiej w perspektywie 2050

Uwarunkowania wdrożenia zrównoważonej mobilności w perspektywie 2050

Wykorzystanie zintegrowanej mobilności.

Stworzenie strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii (niekonwencjonalne źródła 
energetyczne).

Odpowiednie planowanie przestrzenne i architektoniczne – energooszczędne, zrównoważone, 
niezużywające nadmiaru energii, inteligentne budynki.

Rozwój globalnych łańcuchów dostaw i „miejskiej gospodarki rolnej” – rozumie się przez to 
wspieranie zarówno terenów zielonych, jak i biodywersyfikację, segregację odpadów, jakość ziemi 
i zarządzanie gospodarką wodną, próbę produkcji zasobów (w tym żywnościowych na potrzeby 
wewnętrzne miast), odnawialne źródła energii.

Wdrożenie Greening Urban Economy – gospodarkę miejską należy rozpatrywać jako coś więcej 
niż tylko przestrzeń zamieszkiwaną przez ludzi i wzrost gospodarczy. Zrównoważona gospodarka 
miejska opiera się na czterech filarach: ekonomicznym, kulturalnym, socjalnym i ekologicznym. 
Wszystkie muszą pozostawać w koegzystencji, jak również w równowadze, wtedy wszelkiego 
rodzaju założenia odnośnie do wzrostu, rozwoju będą możliwe do spełnienia.

Stworzenie warunków do ekologicznej przebudowy (dostosowanie do nowych wymagań) łącznie 
ze społecznym dopasowaniem (w tym socjalnym, ekonomicznym, mentalnościowym.

Implementacja Green governance – kooperacja wszystkich beneficjentów przestrzeni miejskiej 
w celu ochrony środowiska i lepszego rozwoju miast, próba ochrony środowiska naturalnego przy 
wykorzystaniu ograniczonych możliwości finansowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: raportu Urban futures 2050, K. Simons, S. Dre-
wes, Heinrich Boell Stiftung oraz Urban Futures 2050, Szenarien fuer die Zukunft 
der Staedte Europas, Berlin 2011.

Wnioski

Już dziś należy podejmować kroki służące tworzeniu konkurencyjnych, 
mobilnych i zrównoważonych jednostek, aby obecne miasta w perspektywie 
2050 roku nie stały się niewydolnymi transportowo i społecznie jednostkami 
administracyjnymi. Wyciągając wnioski z przedstawionych powyżej rozważań, 
należy wskazać, że już obecnie sytuacja transportowa w miastach jest zła i należy 
jak najszybciej podejmować kroki i wdrażać koncepcje, które udrożnią miejskie 
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systemy, pozwolą na tworzenie konkurencyjnych jednostek o dużym potencjalne 
rozwojowym i wysokiej jakości życia. Tworzone dokumenty programowe, zarówno 
na poziomie unijnym, jak i krajowym, powinny być w jak największym stopniu 
wprowadzane w życie, inwestycje w nowe, mobilne technologie pozwolą na 
tworzenie spójności społecznej i przestrzennej. Warto korzystać z już wdrożonych 
wzorców i dobrych praktyk, należy jednak pamiętać o specyfice każdej jednostki, 
każdego kraju i mieszkańców zamieszkujących dane tereny. Prezentowane wskaź-
niki mobilności powinny stanowić wytyczne dla miast, ale powinno się je także 
rozwijać i dopasowywać do lokalnej specyfiki. Im więcej środków na nowatorskie 
rozwiązania i technologie, tym łatwiej będzie tworzyć mobilne miasta przyszłości.

Zaprezentowane rozważania wskazują, że w miastach tkwi duży potencjał 
rozwojowy, jednakże przy obecnych tendencjach wzrostu liczby ludności miejskiej, 
bez odpowiednich (ilościowych, jakościowych, ale także w kontekście czasu 
wdrożenia) instrumentów i narzędzi nie da się odpowiednio zarządzać miastami, 
konkurować i zapewniać odpowiedniej jakości życia. Miasta muszą stać się spój-
nymi systemami, a zaprezentowane rozwiązania powinny im pomóc w tworzeniu 
płaszczyzny zrównoważonej mobilności.
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CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE URBAN 
MOBILITY – THE PERSPECTIVE OF 2050

Summary

Urban development and transport are closely linked. The increasing of moving ve-
hicles in urban centers has an impact on the development of the city, while the spatial 
expansion of cities affects the growth of the automobile in urban areas (in the context 
of individual vehicles and freight transport). Therefore it is extremely important and de-
mands the implementation of the principles proclaimed in projects related to integrated 
urban mobility.

The main theme of the article focuses on the identification of the nature and objec-
tives of urban mobility. The synthetic method characterizes the rate of urban mobility, 
indicating both strengths and weaknesses, and potential for development in this area. 
Despite its shortcomings, the indicator can be presented in a kind of benchmark for other 
units, as a stimulus to take action to improve the situation (especially transport) in the 
cities.

Presented considerations include the instruments and tools already used in cities, 
but also hints what action should be taken in future to the city are operational-connected.

Translated by Blanka Tundys
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MIEJSCE OPERATORÓW PRYWATNYCH 
NA RYNKU TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

W ASPEKCIE EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW 
ZARZĄDCZO-ORGANIZACYJNYCH

Wstęp

Ewolucja teorii ekonomii w kierunku liberalizmu, zapoczątkowana w Stanach 
Zjednoczonych w latach 70. XX wieku, skutkowała nasilonymi procesami deregu-
lacji i prywatyzacji w praktyce gospodarczej2. W Polsce procesy te stały się aktu-
alne wraz z transformacją ustrojową zapoczątkowaną w 1989 roku, a w obszarze 
miejskiego transportu zbiorowego zainicjowała je w 1990 roku ustawa o samo-
rządzie terytorialnym. Władze miejskie wybierały różne systemy organizacji 
zarządzania komunikacją miejską, a z upływem lat ukształtowały się dwa, które 
są dominujące: system konkurencji w zakresie działalności przewozowej i wyod-
rębnienie jednostki organizatora przewozów – zarządu transportu miejskiego oraz 

1 dr inż. Beata Zagożdżon – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych 
i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, b.zagozdzon@pr.radom.pl.

2 Szerzej: P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 795–797; J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 13, 39.
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system, w którym przewoźnik, zazwyczaj komunalny, posiada monopolistyczną 
pozycję na rynku, realizując jednocześnie funkcje przewoźnika i organizatora3. 
Zmiany te, a w szczególności konkurencja przewozowa, miały na celu poprawę 
efektywności funkcjonowania tego sektora gospodarki. W ciągu ponad 20 lat od 
momentu podjęcia przekształceń przeprowadzono badania, które potwierdziły 
większą efektywność ekonomiczną rozwiązania wykorzystującego mechanizm 
konkurencji4.

W kontekście analizy procesów liberalizacji rynku miejskiego transportu 
zbiorowego i efektywności stosowanych rozwiązań organizacyjnych warto zwró-
cić uwagę na miejsce i rolę sektora prywatnego w działalności przewozowej. 
M. Friedman uważał bowiem, że ,,porównując prywatne i rządowe sieci autostrad, 
prywatną i państwową straż pożarną, prywatne i państwowe służby wywozu śmieci, 
pracę prywatnych i państwowych biur dojdziemy do wniosku, że w jakąkolwiek 
działalność zaangażuje się rząd, ma ona tendencję do tego, aby kosztować z grubsza 
dwa razy tyle, co ta sama działalność prowadzona przez prywatne przedsiębior-
stwa’’5. Efektywność ekonomiczna sektora prywatnego ma szczególne znaczenie 
obecnie, w warunkach kryzysu gospodarczego i ograniczeń finansowych sektora 
publicznego. Realizacja zadań w sferze działalności użyteczności publicznej przez 
prywatnych operatorów stanowi możliwość redukcji wydatków budżetowych. Czy 
twierdzenie M. Friedmana jest słuszne w odniesieniu do prywatnych przewoźników 
działających na rynku komunikacji miejskiej?

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o właściwą rolę i miejsce ope-
ratorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego, w aspekcie efektywności 
ekonomicznej systemów zarządczo-organizacyjnych. Problem ten wpisuje się 
w trwający ponad sto lat spór ekonomistów odnośnie do najbardziej właściwej 
roli państwa w gospodarce.

3 Szerzej: Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008; O. Wyszomirski, Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego 
w Polsce w latach 1990–2010, „Przegląd Komunikacyjny” 2010, nr 5.

4 R. Tomanek, Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego, „Transport Miejski 
i Regionalny” 2005, nr 3, s. 2–5; idem, Konkurencyjność transportu miejskiego, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 91–93; M. Wolański, Efektywność ekonomiczna 
demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 
s. 109–122; B. Zagożdżon, Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza na 
przykładzie wybranych miast, Monografia nr 48, Politechnika Radomska, Radom 2001.

5 M. Friedman, R. Friedman, Tyrania status quo, Wyd. PANTA, Sosnowiec 1997, s. 88.
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1. Efektywność systemów organizacyjnych miejskiego transportu 
zbiorowego

Pojęcie efektywności P.A. Samuelson i W.D. Nordhaus interpretują ogól-
nie jako użytkowanie zasobów gospodarczych w sposób najbardziej skuteczny6. 
Efektywność w sensie ekonomicznym rozumiana jest jako relacja wartości uzyska-
nych efektów do nakładów czynników użytych do ich uzyskania7. W niniejszym 
artykule efektywność miejskiego transportu zbiorowego została sprowadzona 
do efektywności kosztowej, badanej na podstawie analizy kosztu wykonania 
jednostki pracy eksploatacyjnej – kosztu wozokilometra. Przedmiotem badań są 
średnie koszty wozokilometra ustalone dla dwóch systemów organizacji komu-
nikacji miejskiej – tradycyjnego, w którym funkcje organizatora i przewoźnika 
są połączone w jednym, komunalnym podmiocie, oraz – konkurencji, w którym 
działa wyspecjalizowana jednostka organizatora, zatrudniająca konkurencyjnych 
przewoźników, w tym operatorów prywatnych.

Ze względu na dostępność danych oraz ich porównywalność badaniami objęto 
miasta liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, w których miejski transport zbiorowy 
wykorzystuje tylko komunikację autobusową. Pominięto duże ośrodki miejskie, 
w których obsługa przewozowa realizowana jest różnymi środkami transportu, np. 
Warszawę, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Łódź 
itp. Materiałem źródłowym dla danych był biuletyn statystyczny wydawany przez 
Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej – ,,Komunikacja miejska w liczbach’’, 
w którym corocznie zestawiane są informacje dotyczące prawie wszystkich pod-
miotów (w 2010 roku było ich 147).

W ramach tradycyjnego rozwiązania organizacyjnego badaniami objęto tylko 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, uznając drugą z występujących form, zakład budżetowy, za formę schyłkową. 
Podmiotami spełniającymi założenia badawcze w 2010 roku było 27 spółek, 
które wykonały 64% ogólnej liczby wozokilometrów komunikacji autobusowej, 
realizowanych w tym systemie organizacyjnym. Można zatem uznać, iż wielkość 
próby jest reprezentatywna.

Natomiast w odniesieniu do systemu konkurencji badaniami objęto miasta 
spełniające wskazane uprzednio założenia, a jednocześnie te, w których organizator 

6 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 510.
7 Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace 

Naukowe AE im.O.Langego we Wrocławiu nr 1183, Wrocław 2007, s.11.
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zatrudnia prywatnych operatorów. Kryteriom tym odpowiadało w 2010 roku  
7 ośrodków miejskich, spośród ogólnej liczby 20 zarządów transportu, zatrudnia-
jących konkurencyjnych przewoźników. Zatem analizie poddano 35% zarządów 
transportu. Uwzględniając jednak wielkość badanych miast i będący jej konse-
kwencją stosunkowo mały zasięg obsługi przewozowej, wykonywana w nich praca 
eksploatacyjna stanowiła około 11% ogólnej liczby wozokilometrów komunikacji 
autobusowej w systemie konkurencji. Wielkość próby badawczej może budzić 
uzasadnione wątpliwości, niemniej jednak przebadano wszystkie zarządy trans-
portu spełniającego założone kryteria oraz te, dla których możliwe było ustalenie 
kosztu wozokilometra w oparciu o dostępne dane.

Jako narzędzie badawcze została wykorzystana analiza porównawcza i analiza 
szeregów czasowych. Zgodnie z metodologią badań indukcyjnych wnioski zostały 
sformułowane na podstawie obserwacji i uogólnień podjętej analizy. Wyniki prze-
prowadzonych badań dotyczące kształtowania się średnich kosztów wozokilometra 
w dwóch różnych systemach organizacyjno-zarządczych komunikacji miejskiej 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Średnie koszty wozokilometra komunikacji autobusowej dla różnych systemów 
organizacji komunikacji miejskiej [w PLN; ceny bieżące]

Wyszczególnienie 2000 2002 2004 2006 2008 2010
System tradycyjny:

mediana

średni koszt wozokm

3,70

3,76

4,00

3,88

4,20

4,18

4,50

4,46

5,10

4,75

5,75

5,81

System oparty  
na konkurencji:

średni koszt wozokm

mediana
3,45

3,80

3,86

4,10

3,87

3,70

4,20

4,50

4,58

5,03

5,03

5,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Komunikacja Miejska w Liczbach” nr 4/00, IGKM, 
Warszawa 2001; „Komunikacja Miejska w Liczbach” nr 2/02, IGKM, Warszawa 2003; 
„Komunikacja Miejska w Liczbach” nr 2/04, IGKM, Warszawa 2005; „Komunikacja 
Miejska w Liczbach” nr 2/06, IGKM, Warszawa 2007; „Komunikacja Miejska w Liczbach” 
nr 2/08, IGKM, Warszawa 2009; „Komunikacja Miejska w Liczbach” nr 2/10, IGKM, 
Warszawa 2011.
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Uzyskane wyniki analizy uzupełniają wcześniejsze badania efektywności 
ekonomicznej procesów demonopolizacji miejskiego transportu zbiorowego8. Po 
raz kolejny potwierdzają większą efektywność systemu organizacyjnego opar-
tego na konkurencji, zwłaszcza konkurencji prywatnych operatorów. W miastach, 
w których zarządy transportu zawierają kontrakty na świadczenie usług przewozo-
wych z prywatnymi przewoźnikami, średni koszt wozokilometra w komunikacji 
autobusowej może być niższy nawet o 13,4% (w 2010 r.) w stosunku do kosztu 
przewoźnika komunalnego, działającego w systemie tradycyjnym, w warunkach 
monopolu.

2. Miejsce operatorów prywatnych na rynku działalności 
użyteczności publicznej

Przytoczone dane empiryczne potwierdzają wyższą efektywność ekonomiczną 
systemu organizacji komunikacji miejskiej opartego na konkurencji, zwłaszcza 
konkurencji prywatnych przewoźników. Konkluzja ta nasuwa pytania: w jakim 
stopniu efektywne rozwiązanie organizacyjne jest wykorzystywane przez praktykę 
gospodarczą, jaki jest zakres jego implementacji przez władze miejskie? A także, 
czy miejsce sektora prywatnego na rynku transportu zbiorowego można uznać za 
najbardziej właściwe?

Podejmując próbę odpowiedzi, warto rozważyć pozycję i rolę przewoźników 
prywatnych w komunikacji miejskiej na tle innych rodzajów działalności o charak-
terze użyteczności publicznej, bowiem do takiej kwalifikowany jest transport zbio-
rowy. Istotą usług użyteczności publicznej (w tym usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym) jest konieczność ich świadczenia nawet wtedy, gdy na 
rynku nie ma dostatecznej koniunktury w tym zakresie. W sensie ekonomicznym 
działalność tę wyróżnia zaspokajanie potrzeb społecznych mających charakter 
podstawowy w sposób zbiorowy oraz potrzeba jej finansowania, w całości lub 
części, ze środków publicznych9. Usługi użyteczności publicznej w prawodaw-
stwie europejskich rozumiane są jako usługi zapewniane przez władze publiczne 
w interesie ogółu i podlegające szczególnym obowiązkom z tytułu świadczenia 

8 R. Tomanek, Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego…; idem, Konkurencyjność 
transportu miejskiego…; M.Wolański, Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji 
miejskiej w Polsce…; B. Zagożdżon, Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza 
na przykładzie wybranych miast...

9 E. Wojciechowski, Sektor publiczny w gospodarce, w: Gospodarka w praktyce i teorii, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
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usług publicznych. Klasycznym przykładem takiego obowiązku jest obowiązek 
świadczenia danej usługi na terytorium całego kraju, w przystępnych cenach, na 
porównywalnym poziomie jakości, niezależnie od opłacalności poszczególnych 
działań10. Ustawodawstwo polskie, w ustawie o samorządzie terytorialnym, zde-
finiowało zadania użyteczności publicznej jako zadania własne gminy, których 
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych11. Działalność użyteczno-
ści publicznej obejmuje szerokie spektrum zadań własnych gminy, w tym m.in. 
wspomniany już lokalny transport zbiorowy, zaopatrzenie w energię elektryczną 
i cieplną, wodę i gaz, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, edukację, kulturę oraz 
ochronę zabytków.

Badając udział operatorów prywatnych w obszarze działalności użyteczno-
ści publicznej wykorzystano wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Jednak nie wszystkie informacje opracowywane są corocznie, a nawet w wydaw-
nictwach ciągłych zestawienia i struktura danych różnią się w kolejnych latach 
(brak danych dotyczących produkcji globalnej według sektorów własności 
w 2010 r.). Dlatego niemożliwe było zapewnienie pełnej porównywalności 
danych w tych samych latach. Analizując miejski transport zbiorowy oparto się 
na wydawnictwie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – ,,Komunikacja 
Miejska w Liczbach’’.

Z powyższych względów do przeprowadzenia analizy wykorzystano jeden 
z podstawowych wskaźników ekonomicznych – wielkość produkcji. Zapewnia 
on porównywalność wyników, gdyż poziom działalności gospodarczej może być 
wyrażany zarówno w jednostkach naturalnych – np. wozokilometrach, jak i pie-
niężnych. Ustalono udział sektora prywatnego w produkcji globalnej w sekcjach 
działalności, będących klasycznymi formami działalności użyteczności publicznej: 
wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę, w edukacji oraz 
ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Natomiast w odniesieniu do miejskiego 
transportu zbiorowego udział operatorów prywatnych określono na podstawie 
pracy eksploatacyjnej – liczby wozokilometrów, wykonanych przez wszystkie 
środki transportu w skali kraju (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro).

W tabelach 2 i 3 przedstawiono udział sektora prywatnego w wybranych 
obszarach działalności użyteczności publicznej, w tym w komunikacji miejskiej.

10 Traktat WE, art. 16, 30, 46, 73, art. 86, ust. 2 i 3, art. 87, 88 i 95.
11 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU z 2001, nr 142, poz. 1591, 

z późn. zm.
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Tabela 2

Produkcja globalna według sektorów własności w działalności użyteczności publicznej 
[ceny bieżące; mln PLN]

Wyszczególnienie 2000 2006 2008 2009
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę:
– sektor publiczny 
– sektor prywatny
Udział sektora prywatnego

48 113
2 645
5%

59 806
21 183
26%

72 434
24 772
25%

75 367
31 781
29%

Edukacja:
– sektor publiczny 
– sektor prywatny
Udział sektora prywatnego

32 836
3 662
10%

50 525
6 540
11%

57 614
8 907
13%

61 291
9 899
14%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna:
– sektor publiczny 
– sektor prywatny
Udział sektora prywatnego

27 301
6 028
18%

33 653
19 528
37%

44 117
22 734
34%

47 433
25 796
35%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, 
GUS, Warszawa 2008, s. 681– 682 (tab.12(580)); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 698–699 (tab.11(577)); Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 751–752 (tab.11(576)).

Tabela 3

Udział przewoźników prywatnych w rynku miejskiego transportu zbiorowego 
[w tys.wozokm; w %]

Wyszczególnienie 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Praca eksploatacyjna 
ogółem 841 528 839 632 870 749 848 187 813 233 852 298 886 499

Praca eksploatacyjna
przewoźników 
prywatnych

44 747 35 936 30 117 42 491 45 421 67 880 66 368

Udział przewoźników
prywatnych 5% 4% 3% 5% 6% 8% 7%

Źródło: jak w tabeli 1.

Podczas analizy miejsca i roli operatorów prywatnych na rynku miejskiego 
transportu zbiorowego uwagę zwraca ich stosunkowo mały udział w porównaniu 
z innymi obszarami działalności użyteczności publicznej. Nawet w strategicznej 



Beata Zagożdżon240

dla funkcjonowania miasta i egzystencji jego mieszkańców sferze gospodarki – 
wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, udział sektora 
prywatnego wynosił 29% w 2009 roku. Zaprezentowane dane wskazują wyraźnie, 
że działalność mająca na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych, 
mających charakter podstawowy, która musi być prowadzona bez względu na 
jej opłacalność, jest wykonywana w znaczącym stopniu przez podmioty sektora 
prywatnego. Z jej specyfiki nie wynika bowiem konieczność dostarczania usług 
wyłącznie przez podmioty komunalne, działające na zmonopolizowanym rynku.

3. Miejsce operatorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego

Możliwość prowadzenia działalności przez operatorów prywatnych w obsza-
rze miejskiego transportu zbiorowego jest zdeterminowana systemem organiza-
cyjno-zarządczym funkcjonującym w danym mieście. Dlatego kolejną płaszczyzną 
analizy jest udział przewoźników prywatnych w obsłudze przewozowej miast, 
w których rozwiązanie organizacyjne opiera się na konkurencji, istnieniu jednostki 
organizatora przewozów oraz na kontraktach przewozowych. System ten z samej 
swej istoty tworzy warunki do konkurencji, w tym konkurencji ze strony sektora 
prywatnego. W tabeli 4 przedstawiono średni udział przewoźników prywatnych 
w rynku lokalnego transportu zbiorowego w miastach, w których stosuje się 
powyższe rozwiązanie.

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie zasadniczego wniosku 
odnośnie do miejsca operatorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego: 
w miastach, w których funkcjonują zarządy transportu i zawierane są kontrakty 
z konkurencyjnymi przewoźnikami, udział sektora prywatnego jest porównywalny 
z tym, jaki zajmuje sektor prywatny w innych sferach działalności użyteczności 
publicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż operatorzy prywatni aktywnie dzia-
łają na rynku komunikacji miejskiej od kilkunastu lat, a ich udział już w 2000 roku 
był znaczący w porównaniu z wytwarzaniem i zaopatrywaniem mieszkańców 
w energię elektryczną, gaz, wodę.

Jednak zasięg obszarowy przekształceń organizacyjnych jest zbyt mały. 
Pomimo że od 1998 roku liczba miast, które wprowadziły badane rozwiązanie 
organizacyjne, znacznie wzrosła (z 14 do 24), to jednak jest to tylko 20% ogółu 
ośrodków. Ponadto nie wszystkie zarządy transportu zatrudniają prywatnych ope-
ratorów i można w tej płaszczyźnie analizy zaobserwować tendencję spadkową. 
Jeszcze w 1998 roku przewoźnicy prywatni byli obecni w 93% miast, a w 2010 
roku tylko w 75% ośrodków. Jednocześnie z 63 do 101 wzrosła liczba prywatnych 
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firm przewozowych. Nasuwa się wniosek, że tam, gdzie zdecydowano się na 
konkurencję i umożliwiono poprzez organizowane przetargi wejście na rynek 
prywatnym operatorom, usługi świadczy coraz więcej firm, a tym samym zwiększył 
się ich udział w rynku.

Tabela 4

Udział operatorów prywatnych w rynku miejskiego transportu zbiorowego,  
w systemie konkurencji i kontraktów przewozowych

Wyszczególnienie 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Miasta z systemem 
konkurencji 14 15 15 18 19 24 24

Miasta z systemem 
konkurencji  
jako % ogółu miast

12% 13% 12% 15% 16% 20% 20%

Miasta z systemem 
konkurencji  
i operatorami prywatnymi

13 14 14 16 15 17 18

Miasta z operatorami 
prywatnymi jako % miast 
z systemem konkurencji

93% 93% 93% 89% 79% 70% 75%

Łączna liczba  
operatorów prywatnych 63 69 65 81 83 94 101

Średni udział operatorów 
prywatnych w rynku 12% 25% 24% 29% 29% 35% 32%

Źródło: jak w tabeli 1.

Badając miejsce operatorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego, 
warto wrócić uwagę, że występuje w tym względzie duże zróżnicowanie. W niektó-
rych miastach (Chrzanów, Olkusz) usługi przewozowe realizuje wyłącznie sektor 
prywatny, a w innych jego udział kształtuje się na poziomie: 2% w Szczecinie, 6% 
w Krakowie i Lublinie, do 70% w Elblągu (dane za 2010 r.)12.

Zróżnicowane podejście do procesów deregulacji komunikacji zbiorowej 
występuje również w krajach UE. W Wielkiej Brytanii na skutek przekształ-
ceń organizacyjnych i własnościowych, zapoczątkowanych ustawą transportową 

12 „Komunikacja Miejska w Liczbach” nr 2/10, IGKM, Warszawa 2011, s. 52.
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w 1986 roku, udział publicznych przewoźników w przewozach autobusowych 
zmniejszył się z 75% do 5%13. Nawet w Londynie, gdzie zmiany nie były tak 
radykalne i dynamiczne, zarząd transportu (Transport for London) podpisał 
w wyniku konkurencyjnych przetargów około 700 kontraktów na pojedyncze 
linie komunikacji autobusowej, a sieć metra eksploatują i modernizują prywatni 
operatorzy. Publiczny organizator transportu zbiorowego we Flandrii (De Lijn), 
obsługujący m.in. Antwerpię, zlecił w drodze przetargu realizację 50% usług 
operatorom prywatnym14. Ale już w większości miast niemieckich funkcjonują 
związki komunikacyjne, składające się z lokalnych firm komunalnych, posiada-
jących silne, monopolistyczne pozycje15. Również w Holandii, Irlandii, Czechach 
i na Węgrzech usługi przewozowe świadczą przede wszystkim przedsiębiorstwa 
komunalne lub państwowe16.

Wnioski

Pomimo potwierdzanej w badaniach wyższej efektywności ekonomicznej 
systemu organizacji komunikacji miejskiej opartego na konkurencji, zwłaszcza 
konkurencji prywatnych przewoźników, rozwiązanie to w skali kraju nie jest 
powszechnie stosowne przez władze miejskie. Konsekwencją tej sytuacji jest 
mały, nawet w porównaniu ze strategicznymi sferami działalności użyteczności 
publicznej, udział operatorów prywatnych w rynku transportu zbiorowego. W 2010 
roku tylko w 18 miastach spośród 113 badanych usługi przewozowe świadczyli 
prywatni przewoźnicy. Jednocześnie w miastach, w których stworzono warunki 
dla konkurencji, zaangażowanie prywatnych firm przewozowych osiąga poziom 
odpowiadający innym sferom użyteczności publicznej. Można zatem sformuło-
wać wniosek, iż właściwe miejsce i rola operatorów prywatnych w transporcie 
zbiorowym zostały określone przez system oparty na konkurencji.

Problemem pozostaje natomiast zaniechanie zmian organizacyjno-zarząd-
czych przez władze miejskie, które stanowi istotną barierę dla poprawy efektywno-
ści funkcjonowania komunikacji miejskiej. Przyczyny niechęci władz publicznych 

13 J. Preston, The Deregulation and Privatisation of Public Transport in Britain. Twenty Years On, 
Transport Research Fundation, Great Britain 2005, s. 4.

14 D. van de Velde et.al., Contracting in Urban Public Transport, EC – DG TREN, Amsterdam, 
2008, s. 55, 20.

15 M. Wolański, Wybrane trendy zmian organizacyjnych w niemieckim transporcie aglomeracyjnym, 
„Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 7–8, s. 26–30.

16 D. van de Velde et. al., Contracting in Urban Public Transport, EC – DG TREN,  Amsterdam 2008.
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do przekształceń strukturalnych i własnościowych można zidentyfikować na grun-
cie teorii wyboru publicznego oraz badań nad regulacją ekonomiczną. Na ich 
podstawie sformułowano pogląd, że procesy deregulacji uniemożliwiają najczęściej 
kwestie polityczne. Deregulacja nie zapewnia bowiem tak wielu głosów wyborców, 
jak działania regulacyjne. Przedsiębiorstwa podlegające regulacji dostarczają sze-
rokiego poparcia w postaci głosów wyborców17. Także identyfikacja barier restruk-
turyzacji transportu zbiorowego przedstawiona przez O.Wyszomirskiego obejmuje 
względy społeczno-polityczne18. Dla władz publicznych jedną z najważniejszych 
barier jest brak przyzwolenia społecznego. Oczywiście czynniki społeczne należy 
brać pod uwagę, a prywatyzacja usług komunikacji miejskiej nie może być celem 
samym w sobie. Jednak, równie zasadne społecznie jest korzystanie z efektywnego 
ekonomicznie systemu gospodarowania.
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THE PLACE OF PRIVATE OPERATORS IN THE PUBLIC  
TRANSPORT MARKET IN TERMS OF EFFECTIVENESS  

OF THE MANAGERIAL-ORGANIZATIONAL SYSTEM

Summary

The article attempts to answer the question about the proper role and place of pri-
vate operators in the market of urban public transport. This problem has been presented in 
terms of economic efficiency of two different organizational arrangements: competition 
in the transport activity and operation of separate units of transport organizer and a solu-
tion when the carrier, usually communal, has a monopoly position in the market, while 
meeting the tasks of the carrier and organizer.
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The article discusses the results of the analysis carried out by the author and the con-
clusions of previous studies by other authors, which indicate a higher economic efficiency 
of organizational solutions using the mechanism of competition, including competition 
from private operators. Next, a share of private carriers in an operational work of urban 
public transport was set, in the country scale and in a system based on competition. The 
results were analyzed by comparing them with the participation of private sector in the 
global production of other spheres of public activity, as to such certified is public trans-
port.

The analysis made it possible to formulate the following conclusion: in the cit-
ies where by the organizational solution the conditions for competition was made, the 
involvement of private transport companies reached a level corresponding to a different 
public spheres. Thus, the proper place and role of private operators in public transport can 
be considered that which is determined by the system based on competition.

Translated by Beata Zagożdżon
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MOBILNOŚĆ W DOBIE GLOBALIZACJI

Wstęp

Prawo do swobodnego przemieszczania się jest obecnie jednym z podsta-
wowych praw człowieka, które coraz częściej jest gwarantowane międzynarodo-
wymi aktami prawnymi. Wśród wielu przemieszczeń coraz większego znaczenia 
nabierają przemieszczenia w relacjach dalekich, obejmujących obszar kontynentu, 
a nawet całej planety Ziemi. Stąd też istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić 
w przyszłych scenariuszach mobilności osób i transportu ładunków, jest glo-
balizacja. Zjawisko to wywoływać będzie wiele zmian zarówno w transporcie 
pasażerskim, jak też w łańcuchach dostaw, które już dzisiaj wyraźnie dają się 
zaobserwować, głównie poprzez zmiany w charakterze potrzeb przewozowych 
oraz w sposobach ich realizacji.

Chociaż świat nie stał się jeszcze globalną wioską, jak przewidywano, to 
wyraźnie widać, że jest dzisiaj znacznie mniej podzielony niż kiedyś. Zmieniają 
się uwarunkowania społeczno-polityczne i gospodarcze, które stwarzają większą 
otwartość na współpracę międzynarodową, w tym także na międzynarodowe 
powiązania transportowe. W założeniach polityki transportowej Unii Europejskiej 

1 prof. dr hab. Stanisława Zamkowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych 
i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, s.zamkowska@pr.radom.pl.
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również stawiany jest nacisk na wzmocnienie jej międzynarodowego udziału 
w gospodarce światowej.

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju globalnej mobilno-
ści i transportu oraz koniecznych zmian w systemach transportowych wywołanych 
przez globalizację. Ze względu na obszerność tematyki związanej z procesem 
globalizacji w artykule omówione zostały tylko niektóre kwestie, wpływające na 
zmiany w systemie transportu.

1. Globalizacja i jej wpływ na zakres międzynarodowych powiązań 
transportowych

Globalizacja należy do najaktualniejszych tematów w obecnej polityce świato-
wej, który związany jest z ogólnoświatową integracją narodów i państw, z przyszło-
ściowym celem doprowadzenia do stworzenia jednego ponadnarodowego systemu 
na całym świecie. Obrońcy globalizacji uważają, że sprostanie przez pojedyncze 
państwa rosnącej liczbie współcześnie występujących zagrożeń, wyzwań i innych 
problemów społeczno-gospodarczych oraz kulturowych nie jest możliwe i stąd 
konieczne są wspólne działania w przestrzeni globalnej.

W literaturze pojęcie globalizacji jest terminem wieloznacznym stanowią-
cym przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauki. Stąd też występują jej 
liczne definicje. Powszechnie uważa się, że istotą globalizacji jest ogólnoświatowy 
proces, który dotyczy wielu ponadnarodowych powiązań, w tym: odnoszących 
się do powiązań politycznych, dotyczących wymiany zasobów w ramach rynku 
światowego, powiązań społecznych, kulturowych, militarnych i innych. Powiązania 
te zachodzą pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego i najczęściej 
obejmują umiędzynarodowienie rynków i kapitału, kulturę masową, migrację 
ludności, wspólne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, a także 
pomocy humanitarnej krajom znajdującym się w sytuacjach nadzwyczajnych.

Według definicji przyjętej przez Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), „globalizacja jest procesem polegającym na tym, że rynki 
i produkcja w poszczególnych krajach są od siebie bardziej zależne wskutek wzra-
stającej dynamiki handlu dobrami i usługami oraz dynamiki przypływu kapitału 
i technologii”2.

2 Z. Wołodkiewicz-Donimirski, Podstawowe objawy globalizacji w światowej gospodarce, 7 Biuro 
Studiów i Ekspertyz – Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2000.
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Każdy z wymienionych obszarów międzynarodowych powiązań wywo-
łuje potrzebę różnego rodzaju przemieszczeń osób i towarów, wymagających 
zaangażowania transportu. Stąd też potrzeby mobilności i transportu wywołane 
przez globalizację wynikają z wielu uwarunkowań (przesłanek), z których do 
najważniejszych należą:

 – nowe powiązania gospodarcze w ramach współpracy międzynarodowej 
i wymiany handlowej,

 – tworzenie międzynarodowych instytucji i organizacji,
 – rozwój turystyki obejmującej różne kraje i kontynenty,
 – organizacja imprez masowych na skalę międzynarodową i światową,
 – konieczność udzielania pomocy humanitarnej zagrożonym kataklizmami 
rejonom świata oraz krajom, w których występują różnego rodzaju wojny 
i konflikty zbrojne,

 – wzrost migracji zarobkowych ludności,
 – powiązania militarne,
 – zmiany stylu życia,
 – inne potrzeby.

Globalizacji podlega przede wszystkim światowa gospodarka. Poszukiwanie 
nowych rynków zbytu oraz możliwości surowcowych, a także tańszych sposo-
bów produkcji wywołuje potrzebę międzynarodowych powiązań gospodarczych 
i handlowych, czego ewidentnym przykładem są międzynarodowe powiazania 
korporacyjne obejmujące obecnie obszar niemalże całego świata. Globalizacja 
prowadzi do zwiększenia wymiany towarowej między poszczególnymi krajami 
i kontynentami, co powoduje konieczność organizacji przewozów na duże odle-
głości. Obecnie bardzo trudno jest określić, w którym kraju dany produkt został 
wytworzony, ponieważ firmy rozmieszczają produkcję swoich wyrobów w wielu 
różnych krajach. Oprócz globalizacji rynków występuje także globalizacja całych 
gałęzi przemysłu (sektorów) i globalizacja firm, czego następstwem jest zacie-
śnienie wzajemnych powiązań handlowych, inwestycyjnych i umownych między 
gospodarkami różnych krajów. Wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone oraz kraje 
należące do Unii Europejskiej, upatruje możliwości wzrostu potencjału wymiany 
handlowej w relacjach z krajami azjatyckimi, w tym z Chinami – przeżywającymi 
obecnie boom gospodarczy, w których większość koncernów lokuje swoje zakłady 
wytwórcze.

Na strukturę obrotów międzynarodowego handlu składają się głównie takie 
towary, jak: surowce naturalne (ropa, rudy, węgiel, gaz ziemny) zboża, surowce 
przemysłowe (bawełna), owoce i używki oraz wiele artykułów przemysłowych 
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(rolno-spożywczych, elektromaszynowych, elektronicznych, przemysłu lekkiego). 
Globalna wielkość międzynarodowych obrotów handlowych w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci rośnie szybciej niż globalna wielkość produkcji. Współcześnie 
dużego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania różnic kosztów produkcji 
w poszczególnych krajach. Światowy system ekonomiczny stworzył potrzebę 
łączenia potężnych koncernów przemysłowych.

Światowe powiązania gospodarcze i handlowe zmuszają do tworzenia wielu 
nowych, ponadnarodowych instytucji i organizacji, reprezentujących wspólne 
interesy różnych krajów, w ramach rynku światowego.Wzrasta obecnie liczba 
oraz zasięg tychże instytucji i organizacji, w miarę otwierania się poszczególnych 
sektorów gospodarek narodowych na współpracę międzynarodową, w tym także 
sektora transportu. Współpraca ta, ze względu na zróżnicowane gospodarczo i kul-
turowo warunki, wymaga wielu przeobrażeń zarówno w świadomości społecznej, 
polegających np. na poczuciu wzajemnej zależności i wzajemnego uzupełniania 
się pomiędzy mieszkańcami globu, jak też we wdrażaniu wielu nowych rozwiązań. 
Znaczący udział we wdrażaniu globalizacyjnych myśli ma ONZ, Międzynarodowy 
System Walutowy i Bank Światowy.

Międzynarodowe powiązania o charakterze globalnym wywołujące potrzeby 
mobilności są także związane ze współpracą w obszarach nauki (np. prowadzenie 
wspólnych badań, wymiana naukowa, praktyki studenckie, kongresy, konferencje), 
wymiany kulturalnej (np. festiwale, koncerty), technologii (np. telekomunikacyj-
nych, informatycznych, rolniczych, przemysłowych) oraz w wielu innych, które 
wymagają tworzenia wspólnych organizacji i instytucji.

W dobie globalizacji coraz większego znaczenia nabiera rozwój turystyki, 
zarówno ze względu na możliwości otwarcia nowych wielkich przestrzeni, obej-
mujących różne kraje i kontynenty, ale także ze względu na bogacenie się społe-
czeństw i wzrastający udział usług w strukturze konsumpcji. Coraz większą rolę 
w konsumpcji usług odgrywają właśnie usługi turystyczne. Ponadto wiele nowych, 
do niedawna jeszcze nieodkrytych lub niedostępnych regionów świata upatruje 
w rozwoju turystyki szanse na rozwój gospodarczy i możliwości wzrostu swojej 
pozycji konkurencyjnej. Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez rozwój 
turystyki staje się w wielu sytuacjach kluczem do bogacenia się przedsiębiorstw, 
samorządów i lokalnych społeczności. Turystyka przyczynia się także do two-
rzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia. Czynione są zatem starania 
o pozyskanie nie tylko turystów, ale także inwestorów w skali międzynarodo-
wej, w celu rozbudowy infrastruktury turystycznej, komunikacyjnej, technicznej 
i usługowej. Zauważa się także coraz większą otwartość Europy na realizację 
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celów turystycznych w skali światowej. Obsługa potrzeb turystycznych stanowi 
kolejne uwarunkowanie dla potrzeb w zakresie mobilności i kształtowania nowych 
powiązań transportowych w skali globalnej.

Rozwijającym się obecnie obszarem usługowym na skalę międzynarodową, 
zbliżającym do siebie różne kraje świata, jest organizacja masowych imprez 
o znaczeniu światowym, które nie tylko generują potrzeby w zakresie mobilno-
ści i transportu, ale także wymagają wysokiego poziomu obsługi transportowej 
i logistycznej. Wszystkie imprezy mega events są trwałym składnikiem kultury, 
mającym wpływ na ekonomię i wiążącym się z ogromnymi przedsięwzięciami 
materialnymi i organizacyjnymi. Wysokie wymagania w zakresie poziomu obsługi 
tychże imprez wymagają znaczącego zaangażowania środków oraz ludzi na rzecz 
ich przygotowania i przebiegu, w tym zapewnienia właściwej organizacji mobil-
ności osób, transportu towarów i bezpieczeństwa.

Podczas gdy jedni podróżują dla przyjemności albo w interesach, inni są 
zmuszeni do opuszczenia swoich krajów z takich powodów, jak wojny, kon-
flikty, prześladowania, głód i różnego rodzaju klęski żywiołowe. Wielu emigran-
tów i uchodźców przybywa do krajów bogatszych, aby tam uzyskać stosowną 
pomoc. Obecne doniesienia radiowe, telewizyjne czy prasowe przekazują niemalże 
codziennie informacje o konieczności zaangażowania się międzynarodowych 
wspólnot na rzecz pomocy poszkodowanym mieszkańcom różnych krajów. Pomoc 
ta związana jest również ze znacznym zaangażowaniem transportu.

Jednym z poważnych problemów w wielu krajach jest problem bezrobocia, 
które stale wzrasta. Okoliczności te zmuszają znaczną liczbę osób, szczególnie 
młodych, do wyjazdów zarobkowych za granicę, w tym także na inne kontynenty. 
Taka sytuacja rodzi nowe potrzeby w zakresie mobilności związane z zapewnie-
niem obsługi tych wyjazdów oraz powrotów, a także z łączeniem rodzin.

Jeszcze innym obszarem wspólnych działań w ramach globalnych powiązań 
są prowadzone działania militarne w różnych częściach świata w ramach stabi-
lizacji pokojowych. To zaangażowanie również wymaga realizacji dostaw ludzi 
i odpowiedniego wyposażenia do miejsc zagrożonych konfliktami zbrojnymi. 
Najwięcej tego typu interwencyjnych działań występuje w krajach azjatyckich, 
gdzie wysyłane są międzynarodowe kontyngenty wojskowe.

Zmieniają się także style życia i upodobania mieszkańców naszego globu, 
zwłaszcza młodszego pokolenia z krajów rozwiniętych gospodarczo lub inten-
sywnie rozwijających się. W ostatnich latach można zauważyć modę na podró-
żowanie, w szczególności do odległych krajów, czemu sprzyja wzrost poziomu 
wykształcenia, coraz lepsza znajomość języków obcych, wyższe zarobki oraz 
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możliwości dostępu do informacji pozwalającej na szybkie znalezienie najbardziej 
odpowiadających połączeń, zwłaszcza lotniczych, w intermodalnym łańcuchu 
podróży. Motywacją do wyjazdów może być nie tylko chęć poznania świata, 
zabytków, nowych kultur, ale nawet zwykła ucieczka przed nudą w czasie dłuż-
szych weekendów3.

O ile w przeszłości usługi w zakresie międzynarodowych przewozów w Polsce 
były z różnych względów ograniczone do nielicznej grupy osób, o tyle obecnie 
stały się one powszechne i dostępne niemalże dla wszystkich, a niekiedy nawet są 
wymuszone różnymi sytuacjami życiowym czy społeczno-politycznymi.

2. Wyzwania dla transportu związane z globalizacją

Tworzenie rynku światowego, przybierającego postać sieci wzajemnych 
powiązań instytucjonalnych, handlowych, usługowych, kapitałowych, infor-
macyjnych, kulturalnych oraz innych, wywołuje potrzebę globalizacji usług 
transportowych, których realizacja obejmować będzie coraz częściej połączenia 
międzynarodowe, z rozszerzaniem oferty na połączenia międzykontynentalne. 
Warunkiem sprawnego funkcjonowania gospodarki światowej są zatem sprawne 
i wydajne systemy transportowe, mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarek i społeczeństw, niezależnie od obsługiwanego obszaru. Światowy 
rynek transportu jest jednak ściśle zależny od cyklów koniunktury gospodarczej, 
a w dłuższej perspektywie czasowej jego rozwój jest ściśle związany z rozwojem 
gospodarek.Tak więc zarówno skutki wysokiej koniunktury gospodarczej, jak 
i kryzysu gospodarczego dają się wyraźnie odczuć na rynku transportowym.

Jednym z uwarunkowań dla działalności transportu, obsługującego proces 
międzynarodowej wymiany, są potrzeby przewozowe generowane przez całą dobę. 
Wymaga to dyspozycyjności transportu w obsłudze globalnych łańcuchów dostaw 
w systemie 24-godzinnym.

Zapewnienie sprawnej obsługi w międzynarodowych przewozach osób 
i towarów wymaga odpowiednich przygotowań, w tym znacznych inwestycji 
w tabor i infrastrukturę, dostosowaną do obsługi znacznie większych obszarów 
i zwiększonych potoków.

W przewozach międzykontynentalnych osób i przesyłek drobnych szcze-
gólnego znaczenia nabiera transport lotniczy, zaś w dostawach masowych ładun-
ków transport morski, a w niektórych relacjach także transport kolejowy (np. 

3 Szerzej M. Czarnecki, Uciec przed nudą, „Gazeta Wyborcza” 26–27 maj 2012, s. 39.



Mobilność w dobie globalizacji 253

Europa – Azja). Wzrost potrzeb w zakresie mobilności i transportu w skali glo-
balnej wymusza tworzenie nowych konstrukcji samolotów i statków o znacznie 
większych gabarytach niż dotychczas, bardziej ekonomicznych, odpowiadających 
preferencjom klientów, a także spełniających wymagania ekologiczne. Ponadto 
istnieje także konieczność dostosowania infrastruktury lotniskowej do zwiększo-
nego potoku pasażerów, a terminali cargo do zwiększonego obrotu towarowego. 
Ze względu na ograniczoną zdolność przepustową w wielu portach lotniczych 
potrzebne są duże inwestycje.

W rozwoju sektora lotniczego upatruje się możliwość zdynamizowania pro-
cesu globalizacji wielu dziedzin działalności gospodarczej, handlowej i turystycz-
nej. W sektorze usług lotniczych powstał specyficzny model globalizacji, którego 
głównymi kreatorami są alianse strategiczne, wykorzystujące proces kooperacji 
w budowaniu pełnej integracji i całkowitej kontroli działań na rynku globalnym. 
Coraz większą rolę na rynku usług lotniczych odgrywają przewoźnicy niskokosz-
towi, których optymalizacja dotychczasowego modelu działalności eksploatacyjnej 
umożliwia stopniowy udział także w rynku komunikacji międzykontynentalnej4.

Żywotnym problemem na całym świecie jest zaufanie do transportu. Jednakże 
obecnie istnieje stałe zagrożenie terroryzmem, które stanowi impuls dla prze-
obrażeń systemu transportowego. W następstwie wydarzeń z 11 września 2001 
roku wymagane jest wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań w systemach 
kontroli osób i ładunków, głównie w transporcie lotniczym i morskim, których 
udział w światowym transporcie, jak już wcześniej wspomniano, jest znaczący. 
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemach kontroli transportu, oprócz 
wysokich kosztów, wymaga także międzynarodowej współpracy w zakresie ujed-
nolicenia oraz ulepszenia norm i uniknięcia nadmiernych kosztów kontroli.

Dużym wyzwaniem dla transportu są imprezy masowe mające ogólnoświa-
towy charakter. Do największych tego typu imprez zalicza się igrzyska olimpij-
skie i paraolimpijskie, mistrzostwa świata w piłce nożnej i w lekkiej atletyce, 
wystawy światowe, międzynarodowe turnieje, a także szczególne prestiżowe 
imprezy cykliczne odbywające się na danym kontynencie czy innym obszarze 
międzynarodowym, np. mistrzostwa Europy (EURO 2012), które ze względu na 
rangę muszą być zorganizowane na poziomie światowym. Wszystkie te imprezy 
wiążą się z wielkimi przedsięwzięciami angażującymi ogromne zasoby mate-
rialne, transportowe i marketingowe. Stąd też przygotowania w tym zakresie 

4 J. Hawlena, Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, 
UE, Katowice 2012, s. 305, 307.
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prowadzone są z dużym wyprzedzeniem czasowym, zwłaszcza że przygotowa-
niom tym towarzyszą zwykle działania inwestycyjne, w tym w zakresie liniowej 
i punktowej infrastruktury transportu oraz odpowiedniego wyposażenia w środki 
transportu. Ważną częścią przygotowań i bieżącej obsługi masowych imprez jest 
obsługa w zakresie mobilności i transportu uczestników imprez, w tym sportow-
ców i kibiców. Na przykład XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie, które rozgrywały 
się od 8 do 24 sierpnia 2008 roku w Pekinie, wymagały zapewnienia mobilności 
dla 11 000 uczestników przybyłych z 204 krajów, którzy rywalizowali w 28 dys-
cyplinach sportowych i 302 konkurencjach oraz dla milionów kibiców z całego 
świata. Ponadto trzeba było dostarczyć wiele sprzętu z różnych zakątków świata, 
głównie drogą lotniczą i morską. W sumie operator logistyczny (DB Schenker) 
odpowiedzialny był za dostawy 750 kontenerów drogą morską, 1700 ton frachtu 
lotniczego – ponad 2000 przesyłek o łącznej wartości około 3 mld USD, a także 
za obsługę celną oraz transport sprzętu stacji telewizyjnych i dziennikarzy do 
Międzynarodowego Centrum Medialnego. W sumie dostarczono około 1000 ton 
frachtu lotniczego dla 100 agencji prasowych i 80 telewizji z całego świata. Przy 
ich organizacji jednym z największych wyzwań było zapewnienie bezpiecznego 
transportu ludzi i wyposażenia imprez, które wymagały precyzyjnej synchronizacji 
czasowej i przestrzennej5.

3. Wymagania w zakresie zapewnienia standardów usług 
transportowych wywołane przez globalizację

Jednym z głównych elementów zapewniających sukces w gospodarce glo-
balnej jest możliwość planowania podróży, dostaw i transakcji z dokładnością do 
godzin, minut, a nie dni i tygodni. Jest to wyzwanie dla transportu, wobec którego 
stawianych jest jeszcze wiele innych wymagań odnoszących się m.in. do szybkości 
przewozu, bezpieczeństwa, komfortu, niskich cen, intermodalności, dostępności, 
elastyczności, częstotliwości, regularności oraz innych preferencji. Istnieje zatem 
konieczność dostosowania usług do nowych potrzeb konsumenckich, gdyż jest to 
podstawowy warunek zwiększenia mobilności społeczeństw, stanowiącej jedno-
cześnie warunek działalności i rozwoju globalnych przewoźników.

Aby sprostać tym wymaganiom, istnieje potrzeba wykorzystania szerokiej 
gamy instrumentów związanych z wprowadzaniem zarówno nowych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, jak też organizacyjnych, prawnych i finansowych 

5 Informacja DB Schenker.
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w obsłudze transportowej. Wraz z rozwojem globalizacji i potrzeb w zakresie mię-
dzynarodowych przewozów musi postępować proces liberalizacji i ujednolicenia 
warunków konkurencji.

Ważnym elementem w sprostaniu wymaganiom rynkowym i konkurencyj-
ności na międzynarodowych rynkach transportowych jest przygotowanie odpo-
wiedniego standardu usług dla poszczególnych grup klientów, których wymagania 
są często bardzo zróżnicowane i ulegają zmianom. Wymaga to szczególnego 
rozpoznania, zwłaszcza że oferty kierowane są głównie do społeczności między-
narodowych, o niekiedy bardzo zróżnicowanych poglądach, kulturach, statusie 
materialnym i wymaganiach.

Specyficzną grupę użytkowników transportu o określonych potrzebach mobil-
ności (zarówno w zakresie rozmiarów, jak i struktury), którzy mogą być źródłem 
szczególnej presji na rozwój systemów transportowych, umożliwiających im 
dotarcie do wytyczonych miejsc w różnych częściach świata szybko i bezpiecznie, 
są turyści. Turystyka w dobie globalizacji, staje się również częścią światowego 
rynku wymiany handlowej, oferującego pakiet różnych usług oraz czynności 
umożliwiających realizację określonego celu turystycznego, tak w zakresie 
materialnym, jak i niematerialnym. Ważnym składnikiem usługi turystycznej jest 
podróż turystyczna. Przedstawiane prognozy dotyczące podróży turystycznych są 
optymistyczne i wskazują na utrzymanie korzystnej koniunktury na światowym 
rynku turystycznym w perspektywie drugiej dekady XXI wieku, mimo pewnych 
niekorzystnych skutków obecnego kryzysu6. Ze statystyk Światowej Organizacji 
Turystycznej (UN WTO) wynika, że prognozowana wielkość przyjazdów tury-
stycznych w 2020 roku wynosić będzie 1561,1 mln (w 2008 zrealizowanych 
zostało 919 mln, a w roku 2009–880 mln), z największym udziałem turystów 
odwiedzających Europę7.

Zmiany w preferencjach klientów firm turystycznych w kierunku podwyż-
szania komfortu odbywanych podróży turystycznych, zwłaszcza w wymiarze 
globalnym, wymuszają wdrażanie nowych standardów usług transportowych. 
Istnieje więc konieczność podwyższania komfortu podróży, jej atrakcyjności, 
wygody, dostarczania rozrywki, zapewnienia bezpieczeństwa.

Oprócz znaczącego udziału transportu lotniczego w obsłudze światowego 
rynku turystycznego coraz większego znaczenia nabiera turystyka morska, 

6 Szerzej: A. Panasiuk, Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, w: Zarządzanie 
i ekonomika usług. Doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Zeszyty Naukowe 
nr 604, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 222.

7 Trendy w turystyce światowej, www.intur.com.pl (18.07.2012).
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obsługująca rejsy wycieczkowe do portów na kontynencie (np. europejskim), ale 
także rejsy dalekie, międzykontynentalne (np. rejsy pomiędzy Europą a Afryką czy 
podróże przez Atlantyk). Do takich podróży zachęcają nowoczesne konstrukcje 
statków morskich i działania armatorów, oferujących wiele ciekawych atrakcji 
dla turystów, w tym: handlowych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz 
innych.

Zwiększenie atrakcyjności i sprawności transportu zależy obecnie w dużym 
stopniu od jakości informacji i technologii telekomunikacyjnej, dzięki której 
tworzone są zbiory informacji dla podróżnych, obejmujące m.in. Internet, elek-
troniczną wymianę danych, e-mail, fax oparty na PC, nowoczesną telefonię, 
systemy nawigacji satelitarnej. Dostęp do informacji dla podróżnych staje się 
coraz bardziej priorytetem, z jednoczesnym wymogiem, aby usługi informacyjne 
dla podróżnych i kierujących pojazdami miały charakter ciągły. Jakość i sposób 
dostarczania informacji mają istotny wpływ na trafność podejmowanych decyzji 
przez operatorów transportu i użytkowników, umożliwiając modyfikację podróży 
i sprawny jej przebieg8.

Informacje o ofertach przewozowych, zamieszczone na stronach interneto-
wych, pozwalają zarówno na dokonanie wyboru najdogodniejszej formy podróży 
zagranicznej, jak też na zakup usługi. Jedną z internetowych ofert sprzedaży usług 
są transakcje typu last minute, które stały się obecnie dość powszechne, chociaż 
nie zawsze są one szczególnie opłacalne dla przewoźników, zmniejszając jedynie 
ponoszone straty z powodu niewykorzystanych miejsc. Elastyczność Internetu 
może być więc wykorzystana do sprzedaży nadwyżki usług, zwłaszcza miejsc 
w samolotach, pociągach kwalifikowanych, hotelach, co pozwala na zakup usługi 
za niższą cenę, a także na wybór alternatywnych okazji. W perspektywie będzie to 
prowadzić do korzystania z nowych rynków i do znacznego wzrostu liczby podróży. 
Wykorzystanie Internetu pozwala również na zmniejszenie kosztów marketingu 
związanego ze sprzedażą usług przewozowych, umożliwiając bezpośredni kontakt 
między klientem a dostawcą. Okazje stworzone przez nowe technologie informa-
cyjne i telekomunikacyjne wprawdzie początkowo przynoszą zmniejszenie liczby 
podróży, ale później zachęcają do większej ruchliwości, częstszych podróży i na 
większe odległości.

Zwiększenie liczby podróży międzykontynentalnych, szczególnie z wyko-
rzystaniem transportu lotniczego, jest zależne od wielu czynników. Należą do nich 

8 Szerzej: K. Bartczak, Inteligentny transport w poszerzonej UE, „Przegląd Komunikacyjny” 
2003, nr 7/8.
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rozbudowa i budowa nowych lotnisk komunikacyjnych oraz nowoczesnego sprzętu 
lotniczego, co umożliwiałoby dotarcie do każdego kraju na świecie, w jak najkrót-
szym czasie. Oprócz przewozu ludzi na dalekich trasach oraz drobnych ładunków 
wymagających szybkiego przemieszczania wzrasta obecnie zapotrzebowanie na 
lotnicze przewozy ładunków, w tym ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, co 
wymusza budowę nowszych samolotów o dużej przestrzeni ładunkowej.

Skrócenie czasu odbywania podróży lotniczej, przy dużym potoku podróż-
nych, wymaga maksymalnego skracania czasu odprawy podróżnych, co z kolei 
wiąże się z koniecznością zainstalowania nowszych systemów kontroli.

Wnioski

W założeniach polityki transportowej UE zostały określone podstawowe 
cztery jej cele, ujęte w sposób następujący: należy oferować wysoki poziom 
mobilności; zapewnić duży postęp w zakresie bezpieczeństwa; wprowadzać 
zmiany; wzmacniać międzynarodowy udział UE w gospodarce światowej. Trzeci 
cel jest bardzo wyraźnie związany z koniecznością wprowadzania innowacji, 
które powinny być motorem zmian ku wyższej jakości i efektywności rozwiązań 
transportowych, nie ograniczając mobilności9.

W dobie globalizacji zawierane porozumienia polityczne i gospodarcze mię-
dzy różnymi krajami i organizacjami międzynarodowymi, wprowadzane sukcesyw-
nie rozwiązania prawne, organizacyjne, ekonomiczne, a także istniejący poziom 
techniki sprawiają, że obecnie mamy do czynienia z niespotykanym wzrostem 
zasięgu mobilności osób i transportu towarów, rozciągającego się na obszar całego 
świata. Aby sprostać międzynarodowej koordynacji, należy podjąć wiele działań, 
jak też pokonać liczne bariery, zarówno o charakterze kulturowym i językowym, 
jak też technicznym, organizacyjnym i finansowym. Chociaż obecnie stosowane 
rozwiązania techniczne, zapewniające mobilność osób i transport towarów, osią-
gnęły stosunkowo wysoki poziom, wskazując chociażby na szybsze i wygodniejsze 
pokonywanie tysiąckilometrowych odległości, to jednak nie są one wystarczające 
dla sprostania stawianym zadaniom w dobie postępującej globalizacji. Wymagane 
są zatem dalsze zmiany w infrastrukturze, w środkach transportu, standardach 

9 Communication form the Commission to the Council and European Parlament. Keep Europe 
moving-sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European Commission’s 
2001 White Paper. Brussels, 22.06.2006.
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usług. Szczególne znaczenie ma szybkość realizacji przewozu, zapewnienie bez-
pieczeństwa i dostęp do informacji.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom transportowym i systemom telekomu-
nikacyjnym, a także postępowi w liberalizacji międzynarodowej wymiany, gra-
nice coraz częściej nie będą stanowić bariery dla realizacji dostaw i współpracy 
w ramach międzynarodowych systemów gospodarczych i społecznych.

W obsłudze połączeń międzykontynentalnych wzrastać będzie w dalszym 
ciągu udział transportu lotniczego i morskiego, a także w niektórych relacjach, np. 
Europa – rejony Azji, także transportu kolejowego, co wymaga wzrostu ilościo-
wego i jakościowego potencjału transportowego tych gałęzi transportu. Główne 
szlaki morskie łączą ze sobą m.in. obszary wydobycia surowców mineralnych 
(Australia, Bliski Wschód, Chiny) z obszarami ich przetwarzania (Azja Wschodnia 
i Południowa, Europa, USA). Natomiast dzięki budowie sieci kolejowej między 
Europą a Azją transport towarów trwałby ponad dwa razy krócej niż drogą morską. 
Jest to również kwestia zespolenia już istniejących w poszczególnych krajach 
linii. Udowodniono np., że przewiezienie towarów pociągiem z przemysłowego 
regionu Chin poprzez Mongolię i Rosję do Finlandii mogłoby trwać tylko 10 dni. 
Obecnie opracowywane są projekty wspólnych procedur granicznych, a także 
budowy terminali w pobliżu granic państw o różnej szerokości torów.

Zmiany w technice i technologii są także konieczne w innych gałęziach trans-
portu, stanowiących ogniwa w intermodalnym łańcuchu międzykontynentalnych 
powiązań komunikacyjnych i transportowych.
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MOBILTY IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Summary

Globalization is one of the factors affecting the future scenarios of mobility. This 
phenomenon will cause a lot of changes in passenger transport which today can 
be clearly observed mainly through: changes in the nature (structure) of transportation 
needs, changes in the ways of satisfying them.

This paper presents the rationale behind the development of global mobility and 
changes in transport systems, due to globalization. The development of global mobility 
results from many circumstances and some of them are: new connections within the inter-
national trade and cooperation; establishing of new international institutions and organi-
zations; growth of international tourism, covering different countries on all continents, 
emergence of international mass events, increase in scale and number of jobs migration; 
necessity of humanitarian aid in worlds regions threatened by environmental disasters 
and armed conflicts, changes in the life style, others.

In the age of globalization the technical possibilities of mobility providing also gain 
new dimension. More and more attention is paid to faster and comfortable connections 
at a distances of thousands kilometers, which require changes in infrastructure, transport 
means, organization of conveyance and service standards.

Translated by Iwona Zamkowska
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WZORCE MOBILNOŚCI OSÓB W JEDNOLITYM 
EUROPEJSKIM OBSZARZE TRANSPORTU

Wstęp

Jednolity europejski obszar transportu to wizja, a zarazem cel aktualnej 
polityki transportowej Unii Europejskiej o horyzoncie czasowym do 2050 roku. 
Z założenia ma to być przestrzeń, która powinna „ułatwiać przemieszczanie się 
obywateli i towarów, obniżać jego koszty i zapewnić zrównoważony rozwój trans-
portu”2. Nakreślony obraz jest przekonujący, ale czy realny? Rzeczywiście trudno 
jest pogodzić utarte wzorce mobilności osób i preferencje w obsłudze transporto-
wej ładunków z malejącą dostępnością zasobów i potrzebą ochrony środowiska, 
czy też zapewnić konkurencyjność europejskiej gospodarce przy wzrastających 
kosztach transportu. Problem nie leży w braku narzędzi do stworzenia w granicach 
UE jednolitego obszaru transportu, ale w takim doborze tych narzędzi, by chociaż 
w części osiągnąć nakreślone cele.

Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań mobilności 
osób oraz obrazu obecnych wzorców podróżowania społeczeństwa europejskiego 

1 prof. dr hab. Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, elzbieta.zaloga@wzieu.pl.

2 Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 2011 
(KOM(2011)144 wersja ostateczna), s. 12.
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i skonfrontowanie ich z wizją mobilności nakreśloną dla UE w nowej polityce 
transportowej ugrupowania.

1. Współczesne znaczenie mobilności społecznej

Mobilności osób nadaje się wysoką rangę w programach rozwojowych UE. 
Na stałe odstąpiono od lansowanej jeszcze na początku ubiegłego dziesięciolecia 
w dokumentach unijnych opinii o potrzebie ograniczania mobilności. Słusznie 
uznano, że problemem nie jest mobilność obywateli sama w sobie, ale sposób 
zaspokajania potrzeby przemieszczania przez obywateli UE. Istotne stało się two-
rzenie nowych wzorców mobilności w europejskiej przestrzeni oraz zapewnienie 
warunków do ich upowszechniania.

Pojęcie mobilności, zwane też ruchliwością społeczną, jest przedmiotem 
zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Wywodzi się z socjologii3 i tam 
rozpatrywane jest w kilku wymiarach. H. Rogall ogólnie definiuje mobilność jako 
„możliwość dotarcia do wszystkich miejsc, w których człowiek chce się znaleźć” 4. 
H. Bronk5 przez mobilność osób rozumie „wszelką (pozadomową) aktywność osób, 
która jest prowadzona albo za pomocą środków transportu niezmotoryzowanego 
(np. rower), albo przez środki zmotoryzowane (indywidualne środki transportu, jak 
samochody osobowe, publiczne środki transportu: autobusy, pociągi, samoloty)”. 
Uogólniając i nieco rozszerzając przywołaną wyżej definicję, można stwierdzić, że 
mobilność osób to celowe pokonywanie przestrzeni z wykorzystaniem wszelkich 
środków transportu bądź pieszo.

Mobilność osób i wybór sposobu podróżowania jest atrybutem wolności6. 
Znaczenie wolności w polityce liberalizmu jest zasadnicze i wskutek dominacji 
tej polityki w globalnej gospodarce wolność stała się megatrendem. W literaturze 
przedmiotu zwraca się uwagę na dylematy z tym związane. Decyzje użytkowników 
transportu nie idą w parze z oczekiwaniami polityków, zwłaszcza w kontekście 
polityki zrównoważonego rozwoju.

3 Twórcą definicji mobilności jest Pitrim A. Sorokin (1889–1968), amerykański socjolog pocho-
dzenia rosyjskiego, który zdefiniował ją jako „zjawisko przemieszczania się jednostek w przestrzeni 
społecznej”. Za: Ł. Zadęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 2011, s. 87.

4 Zob. H. Rogall, Ekonomika zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydaw-
nictwo, Poznań 2010, s. 461.

5 Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, wyd. I – 2 dodruk, s. 139.

6 Szerzej zob.: E. Załoga, Kształtowanie zachowań użytkowników transportu pasażerskiego. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, Seria Problemy Transportu i Logistyki nr 
11, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010.
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Zachowania podróżnicze w transporcie osób oparte są na złożonych podstawach. 
Wynika to z wielości determinant kształtujących potrzeby transportowe. Do istotnych 
należą następujące: poziom dochodów, poziom cen dóbr i usług oraz ich dostęp-
ność (przestrzenna, ekonomiczna, czasowa), rodzaj potrzeb i preferencje, zakres 
wolności wyboru środka transportu (własny czy publiczny?), atrakcyjność oferty 
transportu zbiorowego, zakres substytucji dla potrzeby przemieszczania, wiek i stan 
zdrowia, status społeczny, model rodziny, miejsce zamieszkania, uwarunkowania 
społeczno-kulturowe (polityka społeczna, tradycja, przyzwyczajenia, percepcja, świa-
domość ekologiczna), dyspozycja czasu wolnego oraz inne czynniki behawioralne.

O ile zestaw czynników decydujących o poziomie mobilności ma charakter 
względnie stały, o tyle siła oddziaływania każdego z nich ma charakter dynamiczny 
i różnicuje wzorce mobilności w różnych przestrzeniach społecznych (miasto, 
wieś, region, kraj).

Transport jest podstawowym czynnikiem warunkującym mobilność spo-
łeczną. Wpływa na jej rozmiar oraz determinuje poziom satysfakcji społecznej 
z tytułu zaspokojenia potrzeb pierwotnych wobec potrzeby przemieszczania (praca, 
szkoła, zakupy, kultura, wypoczynek, aktywność społeczna, opieka zdrowotna, 
odwiedziny, sport itp.). Ta zależność jest jeszcze silniejsza w przestrzeni poza 
miastami, gdzie zakres wolności wyboru sposobu przemieszczania się jest ogra-
niczony, a przemierzana odległość jest zwykle dłuższa niż w mieście.

Najistotniejszym zasobem (wyposażeniem) dla mobilności jest infrastruktura 
transportu. To ona określa możliwość, często chęć wykorzystania do przemiesz-
czenia się własnego samochodu, determinuje zakres i jakość usług publicznych, 
warunkuje, zwłaszcza w miastach, podróże rowerowe i piesze.

Oddziaływanie transportu na ruchliwość społeczną ma charakter bezpośredni 
poprzez osiągnięcie celu podróży, a także pośredni – poprzez wpływ na wzrost 
gospodarczy, rozmiar rynku pracy, dobrobyt indywidualny, aktywność zawodową 
i społeczną, poziom czasu wolnego, bezpieczeństwo, dostępność dóbr i usług czy 
też przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Współczesne społeczeństwo preferuje podróże z wykorzystaniem samo-
chodu osobowego i jest coraz bardziej od samochodu zależne. Potwierdza to 
wskaźnik motoryzacji indywidualnej oraz badania przywołane w dalszej części 
artykułu. Biorąc pod uwagę obszar Unii Europejskiej, dość powiedzieć, że w 16 
krajach blisko co druga osoba ma własny samochód osobowy (dane za 2009 r.)7, 

7 Według danych GUS (zob. Transport. Wyniki działalności w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, 
s. 263–264) w dziewięciu krajach UE wskaźnik motoryzacji indywidualnej przekroczył w 2009 r. 
500 samochodów/1000 mieszkańców (Austria, Cypr, Finlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, 



Elżbieta Załoga264

który wykorzystuje do 84% ogółu podróży lądowych z wykorzystaniem środków 
transportu zmotoryzowanego8. W 2010 roku do grona tych krajów dołączyła 
Polska, osiągając wskaźnik motoryzacji indywidualnej 451 samochodów/1000 
mieszkańców (w 2011 r. wskaźnik wzrósł do 474, przez co osiągnął poziom 
wysokorozwiniętych krajów UE 15).

Poziom motoryzacji indywidualnej przestał być jednoznacznym mierni-
kiem dobrobytu społeczeństwa UE, szczególnie odkąd nowe kraje członkowskie 
z Europy Środkowo-Wschodniej w krótkim czasie osiągnęły średni wskaźnik 
UE15, a obecnie go przewyższają (już w 2009 r. Litwa miała taki sam wskaźnik 
motoryzacji indywidualnej jak Niemcy, tj. 509 samochodów osobowych/1000 
mieszkańców, a Polska zbliżony do Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii). 
Istotne jest też zwrócenie uwagi na to, że wskaźnik motoryzacji indywidualnej 
może wysyłać mylące sygnały do decydentów odpowiedzialnych za transport 
publiczny, szczególnie regionalny. Jak zauważa T. Litman9, „nieadekwatny trans-
port czasami przyczynia się do wykluczenia społecznego, szczególnie ludzi, którzy 
żyją w społecznościach zależnych od samochodu osobowego i są fizycznie nie-
pełnosprawni, mają niskie dochody lub są niezdolni do posiadania lub kierowania 
własnego samochodu”. W tym stwierdzeniu autor wskazał na bardzo istotny wątek 
zagadnienia, a mianowicie, że społeczności zależne od samochodu osobowego nie 
zgłaszają popytu na transport publiczny, co w efekcie ogranicza jego dostępność 
dla gospodarstw domowych pozbawionych samochodu.

Dla badania wzorców mobilności bardziej przydatną informacją niż wskaźnik 
motoryzacji indywidualnej jest dostęp gospodarstw domowych do własnego samo-
chodu. Są gospodarstwa domowe wyposażone w kilka samochodów i takie bez 
samochodu – z wyboru lub konieczności zaspokajające potrzeby przemieszczania 
za pomocą z transportu publicznego lub innych niezmotoryzowanych środków 
mobilności. Przykładowo10 w Wielkiej Brytanii 1/3 gospodarstw domowych nie 
ma dostępu do samochodu, w Kanadzie 1/5, a w Polsce 40%11. Obszary wiejskie 

Słowenia, Włochy), a w kolejnych siedmiu krajach zbliżał się do tej granicy – powyżej 450 (Belgia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania).

8 Dane dotyczą 2010 roku, zob. Transport. Wyniki działalności w 2011 r...., s. 260 .
9 T. Litman, Social Inclusion as a Transport Planning Issue in Canada, Victoria Transport Policy 

Institute, Victoria 2003, s. 1, www.vtpi.org/soc (15.05.2012).
10 Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw 

domowych, GUS, www.stat.gov.pl (10.10.2012).
11 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych, GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl (15.10.2012).
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zwykle doświadczają wyższego stopnia zależności od samochodu niż miasta12. 
Ma to odzwierciedlenie w wyższej liczbie gospodarstw domowych wyposażonych 
w samochody osobowe. W Polsce średni wskaźnik wyposażenia gospodarstw 
domowych w samochód osobowy wynosi 60,2%, podczas gdy w miastach 56,6% 
a na wsi 67,6%13.

Szczególne wyzwania przed transportem stawia starzejące się społeczeństwo 
UE. Będzie wzrastało znaczenie poszczególnych potrzeb tego segmentu osób, 
zwłaszcza w zakresie dostępu do usług transportowych. Przewiduje się bowiem, 
że za 20–30 lat ludzie starsi będą bardziej niezależni i zdrowsi, a także bardziej 
zamożni, wykształceni i aktywni niż współcześni emeryci. Będą zatem bardziej 
mobilni. Mobilność ludzi starszych nie będzie wyłącznie zależna od samochodu14. 
Będą oni korzystać z transportu publicznego, a także odbywać wędrówki piesze 
(spacery).

Wyższa mobilność ludzi starszych wymaga poprawy ochrony i bezpieczeń-
stwa ruchu. Badania europejskie nie potwierdzają potocznej opinii, że starość wnosi 
większe ryzyko do ruchu drogowego, ale wskazują, że ludzie starsi w większym 
stopniu poddani są temu ryzyku (po 65. roku życia ryzyko utraty życia w wypadku 
drogowym jest dwukrotnie wyższe)15. Podkreśla się, że to nie starsze osoby, ale 
ludzie młodzi są groźni dla innych użytkowników dróg, bo starsi przemieszczają 
się na krótsze dystanse, unikają ruchu w porach szczytu i jazdy nocą, wybierają 
spokojniejsze trasy itp.

Samochody osobowe stają się atrybutem wolności, często wyrazem indy-
widualnej zamożności, przynależności społecznej, a przede wszystkim środkiem 
transportu spełniającym postulat bezpośredniości, elastyczności czy dostępności. 
Są kraje, gdzie udział samochodów osobowych w lądowych przewozach osób prze-
kroczył 85%16 (Litwa – 91%, Polska – 88%, Wielka Brytania – 87%, Słowenia – 
87%, Niemcy – 87%, Holandia – 87%, Portugalia – 85%) i takie, w których zbliża 
się do tej granicy (Finlandia – około 85%, Luksemburg – 84%, Francja – 84%, 
Irlandia – 84%). I właśnie ten fakt jest wyzwaniem współczesnych czasów.

12 P. Delle Site, M.V. Salucci, Rural Transport, EXTR@web Project, DG Energy and Transport, 
Transport Research Knowledge Centre 2006, s. 6, www.transport-research.info (10.05.2012).

13 Zob. Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospo-
darstw domowych...

14 Transport and Ageing Population, CEMT, Paris 2002, s. 2.
15 Ibidem, s. 12.
16 Dane za 2010 r. Za: Transport. Wyniki działalności w 2011 r..., s. 260.
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Liczne badania wskazują na to, że zachowania podróżnicze zmieniają się 
naturalnie i istotnie w czasie17. Wybór podróży to nie tylko wybór pomiędzy 
samochodem osobowym a transportem publicznym. Jest to akt rozważania wielu 
innych elementów decyzji wyboru, jak: liczba podróży i trasa, inne sposoby prze-
mieszczenia się (np. pieszo), dostępność samochodu, a przede wszystkim wybór 
miejsca życia, pracy czy dokonywania zakupów18. Jest to często także akt obrony 
przed zaklasyfikowaniem do tzw. mobility ploretarians19, jak określa się ludzi 
korzystających z zatłoczonych środków komunikacji publicznej.

2. Wzorce mobilności społeczeństwa Unii Europejskiej

Wzorce mobilności odzwierciedlają codzienne podróże członków danej spo-
łeczności, charakteryzując je w zakresie: celu, czasu, liczby i odległości podróży 
oraz sposobu przemieszczania się. Źródłem ich poznania są badania rynkowe 
przeprowadzane przez liczne instytucje dla celów naukowych lub politycznych. 
Poniżej przedstawiono wyniki wybranych badań.

Mieszkańców europejskich obszarów metropolitarnych charakteryzują nastę-
pujące wzorce mobilności20:

 – 38% ogółu codziennych podróży służy zaspokajaniu potrzeb obligatoryj-
nych (szkoła, praca); coraz bardziej istotne stają się przejazdy w innych 
celach,

 – średnia dzienna liczba podróży na osobę wynosi 2,7 (dla Warszawy 1,8):
 – czas trwania codziennej podróży z wykorzystaniem zmotoryzowanego 
środka transportu wynosi 28 min (dla Warszawy 39 min)21,

 – średnia dzienna odległość podróży sięga 15 km,
 – średnia prędkość podróży wynosi 32 km/godz.

17 Zob. m.in: P. Goodwin, S. Cairns, J. Dargay, M. Hanly, G. Parkhurst, G. Stones, P. Vythoulkas, 
Changing Travel Behaviour, ESRC Transport Studies, University College London, London 2004.

18 P. Goodwin, Policy Incentives to Change Behaviour in Passenger Transport, I International 
Transport Forum, Leipzig 2008, za: E. Załoga, op.cit. s. 206.

19 H. Glockner, B. Rodenhauser, The Future of Mobility, Fokus Punkt 2008, www.z-punkt.de 
(15.10.2011).

20 Badania zostały przeprowadzone przez European Metropolitan Transport Authorities w 2009 r. 
Objęto nimi 23 największe europejskie obszary metropolitarne (w tym Warszawę) oraz Montreal. 
Za: EMTA Barometr of Public Transport in European Metropolitan Areas (2009), EMTA, Consorcio 
Transportes Madrid 2012; www. internationaltransportforum.org (16.10.2012).

21 Średnio ujmując, 38% gospodarstw domowych badanych obszarów metropolitarnych nie ma 
samochodu.
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 – spośród sposobów przemieszczania się dominują podróże z wykorzysta-
niem prywatnego samochodu osobowego (49%); w następnej kolejności 
znajdują się podróże niezmotoryzowane, głównie piesze (31%) oraz wyko-
rzystujące transport publiczny (20%).

Szersze spojrzenie na europejskie wzorce mobilności umożliwia badanie 
przeprowadzone w 2010 r. przez The Gallup Organization na zlecenie Komisji 
Europejskiej w 27 krajach członkowskich UE22. Potwierdza ono dominację samo-
chodu osobowego w zaspokajaniu codziennych potrzeb mobilności mieszkańców 
UE (53%) oraz relatywnie małą rolę komunikacji publicznej (22%). Spacer jako 
główny sposób przemieszczania się preferuje 13% mieszkańców, a rower i moto-
cykl odpowiednio 7% i 2%. Wyższy od średniej priorytet przypisują samocho-
dowi osobowemu mieszkańcy obszarów pozamiejskich (64%), natomiast wśród 
mieszkańców miast preferencja dla transportu własnego i publicznej komunikacji 
zbiorowej kształtuje się na dość zbliżonym poziomie, odpowiednio 43% i 37%.

Najwyższy udział samochodu osobowego w codziennej mobilności obserwuje 
się w takich państwach, jak: Francja (64%), Niemcy (61%) i Austria (61%).

W kontekście nowej polityki transportowej UE istotna staje się wiedza na 
temat poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Według wyników przywołanych wyżej badań Gallupa, stosunek mieszkań-
ców UE do zasady „jeżeli jeździsz, to płać” nie jest jednoznaczny. Połowa z nich 
zgadza się, by obecne opłaty za samochód osobowy zastąpić nowym systemem, 
ale jedynie 16% mocno popiera wspomnianą zasadę, a 50% nie jest w stanie lub 
nie życzy sobie wspierać tej idei.

Bardziej jednoznaczny jest stosunek Europejczyków do potrzeby ograniczania 
emisji spalin z samochodów osobowych i brania tego pod uwagę przy zakupie 
nowych samochodów. Około 2/3 mieszkańców UE zgadza się na ograniczenie 
prędkości jazdy w celu redukcji emisji, 62% popiera oddziaływanie na poziom 
emisji poprzez wielkość samochodu, ale ponad połowa badanych (54%) nie chce 
płacić za „czystsze” samochody. Na proste pytanie, dlaczego posiadacze samo-
chodów osobowych nie korzystają z komunikacji publicznej, 71% odpowiada, że 
nie jest ona tak wygodna jak samochód z powodu:

 – braku połączeń (72%),
 – niskiej częstotliwości połączeń (64%),
 – zawodności usług (54%),

22 Future of Transport. Analytical Report, Flash Eurobarometr 312. The Gallup Organization, 
European Commission, Brussels 2011, www.ec.europa.eu (20.04.2012).



Elżbieta Załoga268

 – zbyt wysokich cen (49%),
 – braku informacji o rozkładzie jazdy (49%),
 – braku bezpieczeństwa (40%).

Badano również opinie na temat zintegrowanego biletu. Ponad połowa 
badanych zdecydowanie rozważa częstsze korzystanie z transportu publicznego, 
jeżeli taki bilet będzie, natomiast dla 1/4 badanych nie wpłynie to na zmianę ich 
dotychczasowych wzorców podróżowania23.

Duży wpływ na zmianę wzorców mobilności mogą mieć zintegrowane centra 
przesiadkowe. Wyraziło to 2/3 użytkowników transportu indywidualnego. Łatwość 
przesiadki może zachęcić ich do korzystania z transportu zbiorowego. Dla poten-
cjalnych użytkowników transportu publicznego ważna jest również atrakcyjność 
terminali (47%), dostępność lepszej informacji (online) o rozkładach jazdy (52%), 
możliwość zakupu biletów online (38%).

Inne badania obrazujące wzorce mobilności gospodarstw domowych 
wykonano w krajach OECD24. Pozwalają one na sformułowanie następujących 
wniosków:

 – dostęp do samochodu jest podstawowym czynnikiem wpływającym na 
wybór środka transportu,

 – wzrost standardu życia daje więcej okazji do rekreacji w różnej formie; 
wzrost udziału podróży w celach innych niż praca zmienia wzory podróży 
i formę szczytu podróży,

 – dostęp do samochodu i korzystania z samochodu jest jak dotąd determi-
nantą ogólnej mobilności; jest to problem bardziej wynikający z poziomu 
dochodów, wykształcenia, rozmiaru gospodarstwa domowego niż z wieku 
(młodzi ludzie często nie starają się o prawo jazdy, bo go nie potrzebują);

 – bardzo ważnym czynnikiem mobilności jest jakość transportu publicznego 
mierzona odległością oraz warunkami dojścia do przystanku, a także czę-
stotliwość usług,

 – ludzie coraz więcej czasu spędzają na przemieszczaniu się i przemieszczają 
się na większe odległości,

 – wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych wzrasta zapotrzebo-
wanie na podróże koleją i jazdę na rowerze (przykład Wielkiej Brytanii).

23 Większą akceptację dla jednolitego biletu wskazują Grecy, Cypryjczycy i Hiszpanie (60% 
stwierdza, że przesiądzie się do komunikacji publicznej, jeżeli taki bilet będzie dostępny).

24 M. Violland, Travel Mobility Surveys: Some Key Findings, Statistical Paper nr 2/2011,  
www.internationaltransportforum.org (22.02.2012).
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Wzorce mobilności są w istotnym stopniu zależne od kosztów transportu. 
Porównania rzeczywistych kosztów transportu w latach 1997–2009 (na przykładzie 
Wielkiej Brytanii) wskazują, że25:

 – wzrostowi podróży samochodem osobowym towarzyszy spadek kosztów 
motoryzacji (cena zakupu samochodu, koszty utrzymania, paliwa, podatki, 
ubezpieczenia) oraz wzrost cen biletów autobusowych i kolejowych,

 – ogólne koszty motoryzacji są relatywnie niższe niż w 1997 r.,
 – rzeczywisty koszt eksploatacji samochodu (bez ceny zakupu) wzrósł 
w badanym okresie o 25%, podczas gdy koszt zakupu samochodu obniżył 
się o połowę,

 – ceny usług transportu publicznego wzrosły w badanym okresie o 24% 
w przypadku autobusów i o 13% w przypadku kolei.

Kształtowanie wzorców mobilności powinno uwzględniać również i tę zależ-
ność, że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta zapotrzebowanie na podróże na 
dłuższe odległości, szybsze i krócej trwające.

3. Narzędzia oddziaływania na zmianę wzorców mobilności 
społeczeństwa Unii Europejskiej

W identyfikowaniu kierunków rozwoju potrzeb społecznych można zasto-
sować dwa podejścia26:

 – podejście pozytywne (zidentyfikowanie preferencji i celów, jakie rzeczy-
wiście ma społeczeństwo w pewnym okresie),

 – podejście normatywne (zidentyfikowanie preferencji i celów, które spo-
łeczeństwo powinno mieć zgodnie z pewnym etycznym lub politycznym 
postulatem).

Podejście pozytywne, rozwijane w okresie budowania gospodarki rynkowej 
i rozpowszechniania idei marketingu, przyniosło dla transportu wiele pozytyw-
nych skutków, ale też wystąpiły skutki negatywne. Jak się zauważa27, władze 
w przeszłości traktowały popyt na podróże jako czynnik egzogeniczny, który 
po prostu musi być zaspokojony, co w efekcie dało serię projektów rozwoju 
infrastruktury, według zasady „przewidzieć i dostarczyć”. Obecnie wzrasta 

25 Ibidem.
26 A. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszwa 2002, s. 22, za: 

E. Załoga, op.cit.
27 Conclusion and Key Findings, Workshop 2 Changing behaviour in passenger transport, Inter-

national Transport Forum, op.cit.
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przekonanie, że dotychczasowa polityka nie tylko nie zaspokoiła potrzeb trans-
portowych, ale również je pobudziła. Zwraca się także uwagę na to, że zaspokaja-
nie potrzeb wówczas, gdy ceny są poniżej kosztów społecznych, jest ostatecznie 
nieefektywne.

Silny polityczny nacisk na konieczność zmniejszenia energochłonności 
transportu i ograniczenia kosztów zewnętrznych z tytułu jego funkcjonowania 
(zwłaszcza redukcja CO2) skłania władze publiczne do przyjęcia podejścia norma-
tywnego. W tym celu uruchamiają one na różnych szczeblach decyzyjnych wiele 
narzędzi polityki transportowej, oddziałujących na zmianę zachowań podróżni-
czych i zmniejszenie poziomu preferencji dla motoryzacji indywidualnej.

W założeniach nowej polityki transportowej UE (Biała Księga z 2011 r.) są 
zawarte wskazania, które będą wymuszały pewne zachowania na interesariuszach 
transportu pasażerskiego. Wskazać można następujące28:
1. Transport indywidualny powinien ograniczać się do ostatnich odcinków 

podróży i też „musi być ekologiczny”.
2. Użytkownicy transportu opłacają jego pełne koszty w zamian za: mniejsze 

zagęszczenie ruchu, więcej informacji, lepsze usługi i większe bezpieczeństwo.
3. Należy stworzyć efektywną sieć multimodalnego podróżowania między 

miastami, zapewnić ekologiczny transport miejski i dojazdy do pracy; tworzyć 
lepsze warunki do jazdy na rowerze i chodzenia na piechotę.

4. Stopniowo z miast będą eliminowane pojazdy o napędzie konwencjonalnym 
(do 2030 r. zmniejszenie ich liczby o połowę, do 2050 r. całkowita eliminacja 
tych pojazdów z miast).

5. W celu promowania transportu publicznego należy zapewnić jego jakość, 
dostępność i niezawodność (atrakcyjny rozkład jazdy, komfort, łatwy dostęp, 
niezawodność usług, integracja z innymi środkami transportu) oraz ochronę 
praw pasażerów.
Dla osiągnięcia tych celów przewidziano uruchomienie wielu narzędzi 

z zakresu trzech obszarów (tabele 1–3):
I. Efektywny i zintegrowany system mobilności.
II. Innowacje: technologia i zachowania.
III. Nowoczesna infrastruktura i inteligentne finansowanie.

28 Biała księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konku-
rencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu..., s. 6–9.
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Tabela 1

Planowane inicjatywy UE w zakresie kształtowania mobilności osób – obszar I 

Obszar działania: efektywny i zintegrowany system mobilności
cel działania sposób działania

1. Jednolity 
europejski obszar 
transportu

2. Bezpieczny 
transport

3. Jakość 
i wiarygodność 
usług

 – otwarcie wewnętrznego pasażerskiego rynku kolejowego;
 – utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
 – wysoki poziom ochrony pasażera (kontrola bezpieczeństwa przy 

najmniejszych niedogodnościach i minimalnej ingerencji);
 – integracja potencjalnych skutków ataków terrorystycznych 

i przestępczych;
 – dążenie do współpracy międzynarodowej w walce z terroryzmem 

i działalnością przestępczą;
 – harmonizacja i wprowadzenie technologii w zakresie bezpieczeństwa 

na drogach;
 – opracowanie kompleksowej strategii działań dotyczących wypadków 

drogowych i służb ratowniczych;
 – szkolenia i edukacja wszystkich użytkowników dróg;
 – tworzenie bezpieczniejszej infrastruktury dla pieszych, rowerzystów 

i motocyklistów (także bezpieczniejszych technologii pojazdów);
 – opracowanie kompleksowej europejskiej strategii w zakresie 

bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;
 – poprawa prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa pasażerów 

statków;
 – stopniowe osiągnięcie ogólnosektorowego podejścia do certyfikatów 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz inne działania na rzecz 
bezpieczeństwa kolei;

 – opracowanie jednolitej interpretacji prawodawstwa UE w zakresie 
praw pasażerów oraz jego zharmonizowanie i skuteczne 
egzekwowanie;

 – ustalenie wspólnych zasad mających zastosowanie do praw pasażerów 
we wszystkich środkach transportu;

 – poprawa jakości transportu dla osób starszych, pasażerów 
o ograniczonej zdolności poruszania się i niepełnosprawnych;

 – uzupełnienie ustanowionych ram prawnych dotyczących pasażerów 
o środki obejmujące pasażerów podróżujących wieloma środkami 
transportu (zintegrowany bilet), jak również w przypadku bankructwa 
operatora;

 – poprawa równości szans na szczeblu międzynarodowym poprzez 
uwzględnienie norm w zakresie jakości opieki nad pasażerem 
w umowach dwustronnych i wielostronnych;

 – określenie środków do dalszej integracji różnych środków transportu 
osobowego w celu zapewnienia niezakłóconej podróży od drzwi do 
drzwi;

 – stworzenie warunków ramowych mających promować rozwój 
i stosowanie inteligentnych systemów interoperacyjnego 
i multimodalnego ustalania harmonogramów, informacji, rezerwacji 
przez Internet i inteligentnych biletów;

 – określenie planów zachowania mobilności w celu zapewnienia 
ciągłości usług w przypadku zakłóceń (np. emisji pyłu wulkanicznego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika I do Białej Księgi. Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu…, s. 20–34.
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Tabela 2

Planowane inicjatywy UE w zakresie kształtowania mobilności osób – obszar II

Obszar działania: innowacje: technologia i zachowania
cel działania sposób działania

1.Polityka 
i strategia 
w zakresie badań 
i innowacji

2. Promowanie 
zachowania 
zgodnego z zasadą 
zrównoważonego 
transportu

3. Zintegrowana 
mobilność 
w mieście

 – intensyfikacja badań i rozwoju nad ekologicznymi, bezpiecznymi 
i cichymi pojazdami;

 – rozwój technologii zwiększających bezpieczeństwo i ochronę 
transportu;

 – rozwój badań nad niekonwencjonalnymi systemami transportu, 
alternatywnymi paliwami, zintegrowanymi systemami zarządzania 
transportem i informacją, inteligentna, infrastrukturą (lądowa 
i kosmiczną) oraz zrównoważoną mobilnością w miastach;

 – wdrażanie strategii w zakresie inteligentnych systemów mobilności;
 – określenie i wprowadzenie pokładowej platformy elektronicznej itp. 

do pobierania opłat drogowych;
 – opracowanie planów inwestycji w nowe usługi nawigacji, 

monitorowania ruchu i komunikacji,
 – partnerstwa i projekty demonstracyjne w zakresie inteligentnej 

mobilności,
 – środki promujące szybsze zastępowanie nieekologicznych, 

zanieczyszczających pojazdów;
 – określenie niezbędnych regulacyjnych warunków ramowych poprzez 

standaryzację lub regulację odnośnie do norm emisji CO2, hałasu 
pojazdów, zasad pomiaru emisji, interoperacyjności infrastruktury 
ładowania ekologicznych pojazdów i inne;

 – promowanie informacji o dostępności dla konwencjonalnego 
transportu indywidualnego;

 – oznakowanie pojazdów w odniesieniu do emisji CO2 i efektywności 
paliwowej;

 – opracowanie wspólnych unijnych norm w celu oszacowania śladu 
węglowego każdej podróży pasażerskiej;

 – działania dla promowania ekologicznego stylu jazdy i ograniczania 
prędkości;

 – ustanowienie procedur i mechanizmów wsparcia finansowego na 
szczeblu europejskim w celu przygotowania audytów mobilności 
miejskiej oraz planów mobilności miejskiej (obligatoryjnych dla miast 
pewnej wielkości);

 – powiązanie Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 
z miastami i regionami;

 – zachęcanie dużych przedsiębiorstw do opracowania planów 
zarządzania mobilnością itp.

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3

Planowane inicjatywy UE w zakresie kształtowania mobilności osób – obszar III

Obszar działania: nowoczesna infrastruktura i inteligentne finansowanie
cel działania sposób działania

1. Infrastruktura 
transportu

2. Właściwe ceny 
i unikanie zakłóceń

 – określenie europejskiej sieci mobilności (określenie nowej bazowej 
sieci strategicznej infrastruktury europejskiej);

 – wprowadzenie inteligentnych i interoperacyjnych technologii;
 – finansowanie ze środków UE tej infrastruktury, która uwzględnia 

potrzeby w zakresie efektywności energetycznej oraz wyzwania 
związane ze zmianą klimatu;

 – opracowanie ram finansowania infrastruktury sieci bazowej TEN-T 
oraz nowych technologii poprawiających efektywność korzystania 
z infrastruktury;

 – do 2016 r.: restrukturyzacja opłat i podatków transportowych 
w kierunku internalizacji kosztów zewnętrznych transportu dla 
transportu drogowego i kolejowego oraz wydanie wytycznych dot. 
zasad finansowania transportu ze środków publicznych;

 – w latach 2016–2020: internalizacja kosztów lokalnego 
zanieczyszczenia i hałasu w portach morskich i lotniczych, 
zanieczyszczenia powietrza na morzu, a także analiza stosowania 
opłat internalizacyjnych na wszystkich wodnych szlakach 
śródlądowych; opracowanie środków rynkowych prowadzących do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Źródło: jak w tabeli 1.

Zakres przewidzianych działań jest bardzo szeroki. Wymaga czasu, nakładów 
i akceptacji społecznej. Przewidując możliwy brak takiej akceptacji dla działań 
zwiększających koszty mobilności, autorzy Białej Księgi stwierdzili, że „nowych 
wzorców nie można narzucać”29. Należy raczej zachęcać do lepszego planowania 
swojej mobilności.

Wnioski

Dążenie do osiągnięcia modelu zrównoważonej mobilności przestało być ideą 
polityczną, stało się nakazem. Jak zapisano w przywoływanej wielokrotnie w tym 
artykule Białej Księdze KE30, „wyścig w zakresie zrównoważonej mobilności jest 
wyścigiem globalnym”. Starania powinni podjąć wszyscy. Komisja Europejska 
jasno zdefiniowała swój cel: obniżenie do 2050 roku emisji CO2 przez transport 

29 Ibidem, s. 13.
30 Ibidem, s. 5.
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o 60% (w stosunku do 1990 r.). I jak już wspomniano, nie chodzi o ograniczanie 
mobilności, ale o tworzenie nowych jej wzorców. Tworzenie wzorców nowych 
zachowań komunikacyjnych opierać się będzie na bardziej restrykcyjnej polityce 
transportowej, wykorzystującej narzędzia prawne, ekonomiczne, administracyjne 
i moralne, by równoważyć mobilność, tj. promować ten sposób przemieszczania 
się, który jest bezpieczny, nie marnotrawi ograniczonych zasobów, jest bardziej 
efektywny pod względem ograniczania negatywnych następstw środowiskowych.

Wiele przedstawionych inicjatyw UE będzie oddziaływać na wzrost zależ-
ności społecznej od transportu zbiorowego i spowoduje utrwalania się nowych 
wzorców mobilności. Są też takie, które będą utrwalały zależność gospodarstw 
domowych od samochodów osobowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gene-
rujących z reguły niski i rozproszony popyt na usługi transportowe.

Unia Europejska jest ugrupowaniem o bardzo wysokim zróżnicowaniu spo-
łeczno-gospodarczym krajów członkowskich. Dlatego też „jednolity europejski 
obszar transportu” jako wizja polityczna musi dopuszczać różnorodne wzorce 
ogólnej mobilności osób. Oczekiwana preferencja dla transportu publicznego 
wymaga uprzedniego stworzenia zintegrowanego systemu mobilności i największą 
szansę powodzenia ma w dużych miastach.
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PEOPLE’S MOBILITY PATTERNS IN THE SINGLE EUROPEAN 
TRANSPORT AREA

Summary

The Single European Transport Area is a political concept of the new EU transport 
policy, set out in the European Commission’s White Paper in 2011. The framework deter-
mines the concept of a defined goal: the area should be that „ease the movements of citizens 
and freight, reduce costs and enhance the sustainability of European transport”. Achieving 
this goal requires, among others, changes in travel behaviour of European society.

The article includes considerations of the nature of mobility and its conditions. 
Based on the results, current mobility patterns of European society are presented and 
the main areas of EU planned activities for the development of new travel behaviour are 
identified.

Translated by Elżbieta Załoga
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FINANSOWANIE USŁUG ZBIOROWEGO TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO W WARUNKACH OGRANICZANIA 
MOŻLIWOŚCI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Wstęp

Zapewnienie dostępności usług zbiorowego transportu publicznego jest jed-
nym z zadań jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce i stanowi dla 
nich obowiązek ustawowy. W zależności od charakteru, zakresu i specyfiki usług 
transportu publicznego kompetencje w zakresie tego typu usług powierzone zostały 
przez ustawodawcę jednostkom szczebla lokalnego lub regionalnego.

Zapewnienie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i związana 
z ich realizacją infrastruktura jest zadaniem wysoce kapitałochłonnym i dodatkowo 
w zależności od charakteru przewozów nie zawsze efektywnym finansowo, co 
sprawia, że samorządy poszczególnych szczebli stają przed koniecznością poszu-
kiwania dodatkowych źródeł finansowania swoich potrzeb w zakresie transportu.

Zapotrzebowanie na kapitał finansowy zgłaszane przez samorządy terytorialne 
poszczególnych szczebli zaspokajane było zazwyczaj poprzez zaciąganie zobo-
wiązań, co miało wpływ na wskaźnik ich zadłużenia. W warunkach spowolnienia 
gospodarczego 2007–2008 znacząca dynamika długu samorządowego stała się 

1 dr Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra 
Finansów Publicznych, magdalena.ziolo@wzieu.pl.
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jedną z przyczyn działań interwencyjnych rządu mających na celu równoważenie 
budżetów samorządowych, przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości zaciąga-
nia zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Celem artykułu jest dokonanie analizy kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie zapewnienia usług transportu publicznego mieszkańcom 
wspólnot lokalnych i regionalnych oraz przedstawienie możliwości ich finanso-
wania w warunkach rosnących restrykcji zadłużeniowych JST.

1. Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator 
publicznego transportu zbiorowego w Polsce

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Polsce mają charak-
ter usług użyteczności publicznej i podlegają regulacji ustawowej. Podstawowe 
ramy prawne dla organizacji i finansowania większości2 tego typu usług tworzą3: 
rozporządzenie 1370/20074 oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym5 (dalej uptz). Jak wskazuje treść rozporządzenia 1370/2007, 
usługi dotyczące lądowego transportu pasażerskiego nie mogą być świadczone na 
zasadach komercyjnych, są bowiem szczególną, z punktu widzenia ogólnego inte-
resu gospodarczego, kategorią usług, do zapewnienia której zobligowane zostały 
właściwe organy państw członkowskich. Usługi publicznego transportu zbiorowego 
analogicznie jak pozostałe kategorie usług publicznych często cechuje nieefektyw-
ność finansowa, co oznacza, że podmioty działające na zasadach komercyjnych bez 
dodatkowych zachęt ekonomicznych nie będą zainteresowane świadczeniem tego 
rodzaju usług. Tym samym w praktyce, aby zapewnić realizację tego rodzaju usług 
przy zachowaniu kryterium ich wysokiej dostępności, konieczne jest nakładanie 
zobowiązania do świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego (ang. Public Service Obligation – PSO) na określone podmioty lub 
zwieranie umów dotyczących wykonywania tych zobowiązań.

2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie stosuje się do regularnego przewozu osób 
w międzynarodowym transporcie drogowym, morskim, międzynarodowej żegludze śródlądowej 
oraz w celach turystycznych.

3 Obok wskazanych aktów prawnych funkcjonują przepisy szczególne, na dokładne omówienie 
których nie pozwala jednak zakres opracowania.

4 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, (DzU WE L. 315 
z 3.12.2007).

5 DzU z 2010, nr 5, poz. 13.
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Zobowiązanie do świadczenia usług publicznych rozumiane jest jako: „wymóg 
określony lub ustalony przez właściwy organ, w celu zapewnienia świadczenia 
usług użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, 
których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój własny 
interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim 
samym zakresie lub na takich samych warunkach”6. Rozporządzenie 1370/2007, 
definiując PSO, wskazuje jednocześnie na mechanizmy i instrumenty pozwalające 
na zapewnienie dostępności usług publicznego transportu zbiorowego, mając na 
uwadze aspekt ekonomiczny związany z realizacją tychże usług.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym7 w dziale 
II dotyczącym organizacji tego rodzaju transportu wskazuje, że organizatorem publicz-
nego transportu zbiorowego w zależności od obszaru działania lub zasięgu przewozu 
jest odpowiednio8: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, 
województwo lub minister właściwy ds. transportu. Ustawodawca dokonuje zarazem 
rozróżnienia przewozów na: gminne (do tej kategorii zaliczana jest komunikacja 
miejska), powiatowe, wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe.

Organizator został zobowiązany prawnie do zapewnienia funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, co odnosi się do takich 
sfer, jak planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbio-
rowym. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych 
przewozów pasażerskich ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów 
jest odpowiednio9:

 – gmina – na obszarze danej gminy,
 – gmina, której na mocy porozumienia powierzono zadania organizatora – na 
obszarze gmin, które zawarły porozumienie,

 – związek międzygminny – na obszarze gmin tworzących dany związek.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych 

przewozów pasażerskich ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów 
jest10:

6 Art. 2 pkt. e Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DzU 
WE L. 315 z 3.12.2007).

7 DzU 2010, nr 5, poz. 13.
8 Ibidem, art. 7 ust. 1.
9 Ibidem, art. 7 ust. 1.
10 Ibidem.
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 – powiat – na obszarze danego powiatu,
 – powiat, któremu na mocy porozumienia powierzono zadania organizatora – 
na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie,

 – związek powiatowy – na obszarze powiatów tworzących dany związek.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich 

przewozów pasażerskich ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów 
jest odpowiednio11:

 – województwo – na obszarze danego województwa,
 – województwo, któremu na mocy porozumienia powierzono zadania orga-
nizatora na obszarze województw, które zawarły porozumienie,

 – w zakresie międzywojewódzkich przewozów pasażerskich województwo 
właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii 
komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu 
na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej12,

 – minister właściwy ds. transportu w międzywojewódzkich i międzynaro-
dowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Organizator przewozów może skorzystać z różnych modeli świadczenia usług. 
Rozporządzenie 1370/2007 przewiduje bowiem m.in. następujące możliwości 
realizacji usług z zakresu transportu pasażerskiego13: samodzielne świadczenie 
usług przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego lub powierzenie świad-
czenia usług, co dokonuje się zarówno w trybie bezprzetargowym (bezpośrednie 
zawarcie umowy), jak i przetargowym na podstawie odpowiednio przepisów prawa 
zamówień publicznych14 lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi15.

2. Źródła finansowania usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w Polsce

W zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego ustawodawca 
w art. 51, ust. 1 i 2 uptz określa następujące kategorie źródeł finansowania16: 
środki własne jednostki samorządu terytorialnego (JST) będącej organizatorem 

11 Ibidem.
12 Ibidem, art. 7 ust. 1, pkt. 5b.
13 Art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
14 DzU z 2010, nr 113, poz. 759, z późn. zm.
15 DzU z 2009, nr 19, poz.101, z późn. zm.
16 DzU nr 5, poz. 13, z późn. zm.
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publicznego transportu zbiorowego; środki z budżetu państwa; wpływy ze sprze-
daży biletów; wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów zgodnie 
z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że są to źródła finansowania właściwe dla organizatora, natomiast 
w przypadku operatora finansowanie polega na: pobieraniu opłat, przekazaniu 
rekompensaty oraz udostępnieniu środków transportu17.

Zdefiniowany prawnie katalog źródeł finansowania usług publicznego trans-
portu zbiorowego dostępnych dla organizatora bazuje na tzw. środkach własnych 
silnie zintegrowanych z budżetem państwa, co determinuje liczne ograniczenia 
związane z ich wykorzystaniem. Dodatkowo źródła w postaci wpływów z opłat 
i tzw. opłat dodatkowych nie są wystarczająco wydajne, aby zapewnić ciągłość 
finansowania zadań ustawowych i w pełni sfinansować wydatki ponoszone przez 
JST w związku z realizacją usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego. 
Ważnym i nierozwiązanym dotychczas problemem są nieprawidłowości towa-
rzyszące sprzedaży biletów i ewidencji rzeczywistych wpływów z tego tytułu. 
Dodatkowo w przypadku przewoźników, zwłaszcza takich jak PKS, problemem 
jest nieuczciwa konkurencja ze strony tzw. busów mająca bezpośredni wyraz 
w rentowności przewozów.

Ograniczenia dotyczące źródeł własnych wynikają przede wszystkim z cha-
rakteru tych źródeł, wśród których dominują wpływy podatkowe, których wysokość 
uwarunkowana jest stanem koniunktury oraz polityką podatkową państwa (podatki 
dochodowe od osób fizycznych i prawnych, w których JST posiadają udziały18). 
W tym ujęciu problematyczne jest szczególnie finansowanie własne w formie udzia-
łów we wpływach z podatków dochodowych budżetu państwa (od osób fizycznych 
i prawnych) na wysokość, których JST nie mają wpływu. Znaczący i nierekompen-
sowany ubytek z tego źródła dla budżetów JST nastąpił w 2007 r. i był m.in. rezul-
tatem decyzji rządu o wprowadzeniu ulgi prorodzinnej. Jednocześnie zakres zadań 
JST został ustawowo rozszerzony o nowe obowiązki (w tym te wynikające z uptz). 
Dodatkowo w okresie recesji (2007–2008) podatkowe źródła dochodów odnoto-
wały największy spadek, co dotyczyło podatków budżetu państwa, jak i podatków 
i opłat samorządowych. Skutkowało to znaczącym wzrostem zadłużenia JST, które 
jest obecnie przedmiotem restrykcyjnych regulacji prawnych zmierzających do 
istotnego ograniczenia dynamiki długu samorządowego. Nowy limit zadłużenia 

17 P. Michalski, Wynagrodzenie operatora transportu publicznego, „Gazeta Samorządu i Admini-
stracji” 2011, www.samorzad.infor.pl (23.07.2012).

18 Udziały te wynoszą odpowiednio dla: gmin 39,34% (PIT), 6,71% (CIT); powiatów 10,25% 
(PIT), 1,40% (CIT); województw 1,60% (PIT), 14,75% (CIT).
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oraz redefinicja katalogu tytułów dłużnych dokonana w 2010 r.19 w istotny sposób 
ograniczyły dostępność JST do finansowania w postaci źródeł zwrotnych.

W obowiązujących uwarunkowaniach prawnych operator, jeżeli wynika 
to z właściwej umowy20 i dotyczy przewozów rentownych, ma prawo do pobie-
rania opłat w związku z realizowaną usługą w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. W przypadku przewozów nierentownych operatorowi przysługuje 
rekompensata, a opłaty pobiera organizator. Wysokość opłat ma wpływ na kwotę 
rekompensaty.

Wytyczne w zakresie przyznawania i ustalania wysokości rekompensat regu-
luje załącznik do rozporządzenia 1370/2007. Rozporządzenie 1370/2007 art.2 lit. 
g, jako rekompensatę traktuje: „każdą korzyść, zwłaszcza finansową przyznaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okre-
sie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną 
z tym okresem”21. Art. 53, ust.1 uptz wskazuje, że rekompensata przekazywana jest 
przez organizatora transportu właściwemu operatorowi, „jeżeli poniósł on stratę 
i złożył wniosek o rekompensatę w trybie określonym w umowie o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”22.

Rekompensata jest przyznawana operatorowi23 z tytułu przychodów utraco-
nych w wyniku ustawowych uprawnień realizowanych w związku z przejazdami 
ulgowymi oraz kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług doty-
czących publicznego transportu zbiorowego. W przypadku operatora wybranego 
na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 
i usługi24 przekazanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów będzie formą 
płatności koncesjonodawcy25. W przypadku operatora wybranego w trybie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych26 rekompensata może być 

19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu 
Skarbu Państwa (DzU nr 252, poz. 1692 § 3 pkt. 2).

20 Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
21 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007, L315/1.
22 Ustawa dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2010, nr 5, poz. 

13, z późn. zm.).
23 Prawo do rekompensaty nie dotyczy wszystkich operatorów, na co ma wpływ trybu ich wyboru 

(przepisy prawo zamówień publicznych lub ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi).
24 DzU nr 19, poz. 101, z późn. zm.
25 B.W.: Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, „Gazeta Samorządu 

i Administracji” 2010, www.samorzad.infor.pl (23.07.2012).
26 DzU z 2010, nr 113, poz. 759.
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przyznana z tytułu kosztów związanych ze świadczeniem usług i kalkulowana 
na podstawie wytycznych określonych w załączniku do rozporządzenia 1370/2007. 
Załącznik określa zasady mające zastosowanie do przyznawania rekompensaty 
z tytułu świadczenia usług publicznych i wskazuje, że w ramach rekompensaty 
operatorowi (z wyłączeniem samorządowego zakładu budżetowego oraz operatora 
wybranego na podstawie ustawy o koncesjach) przysługuje tzw. rozsądny zysk.

Warto podkreślić, że w literaturze panuje pogląd, że rekompensata może być 
przyznana przewoźnikowi, na którego w sposób jednostronny nałożono obowiązek 
świadczenia usług. W przypadku operatorów, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie 
taki obowiązek poprzez zawarcie umowy z organem publicznym, nie zachodzi 
ta przesłanka27. Tym samym w sytuacji, gdy operator został wybrany w drodze 
przetargu, rekompensata stanowi pomoc publiczną „o dopuszczalności, której nie 
można przesądzić z góry”, w związku z czym powinna ona podlegać notyfikacji28.

Ostatnią formą wsparcia finansowego dla operatora jest udostępnienie taboru 
przez organizatora, czego dokonuje się z zastrzeżeniem wykorzystania środków 
transportowych wyłącznie do realizacji przewozów o charakterze niekomercyj-
nym. W przypadku operatora wybranego w trybie ustawy o koncesjach29 ta forma 
wsparcia stanowi płatność koncesjonodawcy30.

3. Problemy związane z finansowaniem usług publicznego 
transportu zbiorowego w warunkach restrykcji  
zadłużeniowych i możliwości ich przezwyciężania

Uptz nakłada na JST nowe kompetencje (m.in. sporządzenie planów trans-
portowych, odpowiedzialność za przystanki i wiaty przystankowe, postępowanie 
skargowe, obowiązki sprawozdawcze) przy niezmienionych źródłach finansowania 
zadań. JST jako organizator publicznego transportu zbiorowego, aby w sposób 
prawidłowy wywiązać się z nałożonych na nie ustawowo obowiązków, powinny 
dysponować adekwatnym do kapitałochłonności zadań kapitałem finansowym na 
ich realizację. W szczególności dotyczy to zapewnienia finansowania dla nowych 
zadań oraz finansowania infrastruktury transportowej i taboru wspomagających 

27 J. Klatka, Praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów Ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, w: „Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1, s. 9–11.

28 Ibidem, s. 11.
29 DzU nr 19, poz. 101, z późn. zm.
30 B.W: Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, „Gazeta Samorządu 

i Administracji” 2010, www.samorzad.infor.pl (23.07.2012).
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świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich czy zapewnienia środków 
należnych operatorom z tytułu rekompensat.

Środki publiczne wskazane przez ustawodawcę jako źródło finansowania 
publicznego transportu zbiorowego z uwagi na dysfunkcyjność i ograniczoną 
wydajność nie dają rękojmi należytego wykonania zadań ustawowych. Jednocześnie 
w warunkach objęcia Polski jako kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej 
procedurą nadmiernego deficytu radykalnie zmniejszyły się możliwości zadłu-
żeniowe jednostek sektora samorządowego. W tej sytuacji JST zmuszone są do 
poszukiwania racjonalizacji istniejących i poszukiwania nowych źródeł finanso-
wania. Alternatywę w tej sytuacji stanowią środki z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, obligacje przychodowe, kapitał prywatny wykorzystywany w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego lub mechanizm przechwytywania wartości 
(ang. Land Value Captured). Wszystkie wskazane źródła/formuły finansowania nie 
kreują dodatkowego zadłużenia po stronie budżetu JST, a jednocześnie zwiększają 
możliwości finansowania zadań w sferze transportu.

Finansowanie z funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 (głównie 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) skierowane na realizację inwesty-
cji w zakresie infrastruktury transportowej jest dostępne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego trzy osie wprost dotyczą 
transportu: oś VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T; oś VII – Transport przyjazny 
środowisku; oś VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 
W szczególności wsparcie finansowe dotyczy31: przedsięwzięć inwestycyjnych 
z zakresu transportu zbiorowego, rozbudowy sieci szynowych, zakupu i moder-
nizacji taboru (w tym autobusowego), budowy i rozbudowy stacji i węzłów prze-
siadkowych, podnoszenia konkurencyjności i jakości przewozów kolejowych. 
W przypadku wykorzystania środków unijnych do finansowania projektów istotny 
jest fakt, iż zobowiązania zaciągane przez JST na współfinansowanie tych przed-
sięwzięć do czasu ich rozliczenia i uzyskania refundacji nie są wliczane do limitów 
zadłużenia JST (z wyłączeniem odsetek)32.

Obligacje przychodowe33 jako papiery dłużne emitowane przez JST lub 
podmioty z nimi powiązane w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 

31 Ibidem
32 Jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 

i otrzymaniu refundacji z tych środków art. 243, ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (DzU z 2009, poz. 157, nr 1240).

33 P. Śliwiński, J. Ostrowski, M. Stępniewski, Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu 
inwestycji, Wyd. TWIGER, Warszawa 2005, s. 34.
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1995 r. o obligacjach (art. 23a) nie są zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych 
do ustawowych limitów zadłużenia JST. Ta forma finansowania pozwala na pozy-
skanie kapitału umożliwiającego realizację projektów infrastrukturalnych, w tym 
tych dotyczących infrastruktury transportowej. Dotychczas w Polsce dokonano 
trzech emisji obligacji przychodowych. Były to programy emisyjne takich spółek, 
jak: MWiK Bydgoszcz (2004), MPK Łódź (2006), ZKM Gdańsk (2010).

W przypadku mechanizmu Land Value Captured na uwagę zasługują34: finan-
sowanie przyrostem podatku (Tax Increment Financing) oraz opłata za korzystanie 
z transportu miejskiego (Transportation Utility Fees, TUF). W pierwszym przy-
padku źródłem finansowania są podatki pobierane od osób czerpiących bezpo-
średnie korzyści ze wzrostu wartości nieruchomości następującego w związku 
z realizacją inwestycji transportowych przez podmiot publiczny. W drugim przy-
padku źródłem fiansowania potrzeb transportowych są środki finansowe (opłaty) 
pochodzące od użytkowników sieci transportowej.

Należy mieć na uwadze, że wskazane źródła mają charakter uzupełniający 
w stosunku do środków własnych JST i mogą zwiększać zdolność tych jednostek 
do inwestowania. Nie pełnią natomiast roli źródeł substytucyjnych. W związku 
z tym w istniejących uwarunkowaniach prawnych konieczne jest wprowadzenie 
zmian w istniejącym systemie zasileń budżetów JST, tak aby wypełniały one 
kryterium adekwatności kapitałowej.

Wnioski

Finansowanie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w polskich 
uwarunkowaniach prawnych napotyka na wiele ograniczeń. Jest to związane 
przede wszystkim z nieadekwatnym w stosunku do realizowanych zadań sys-
temem finansowania, ale także sytuacją społeczno-gospodarczą determinowaną 
spowolnieniem 2007–2008.

Ustawodawca na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym nałożył na jednostki samorządu terytorialnego zobowią-
zanie ustawowe w zakresie planowania, organizowania i zarządzania publicznym 
transportem zbiorowym, nie wyposażając ich jednak w dodatkowe środki finansowe 
umożliwiające poprawną realizację powierzonych im zadań.

34 F.R. Medda, M. Modelewska, Finansowanie transportu publicznego metodą Land Value Cap-
ture. Zastosowanie dla metra w Warszawie, Sprawne Państwo. Program Ernst&Young, Warszawa 
2011, s. 11–12.
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Jednocześnie z uwagi na rosnące tempo zadłużenia JST i procedurę nadmier-
nego deficytu, jaką została objęta Polska jako kraj członkowski UE, konieczne 
było wprowadzenie restrykcji zadłużeniowych zarówno po stronie rządu, jak 
i samorządu terytorialnego, co w znaczący sposób zmniejszyło dostępność do 
zwrotnych źródeł finansowania przez JST.

We wskazanych uwarunkowaniach JST jako organizator publicznego trans-
portu zbiorowego powinny zintensyfikować kontrolę w zakresie rekompensat 
i zasadności ich wypłaty oraz maksymalizować udział źródeł finansowania nie-
objętych limitem zadłużenia w strukturze finansowania ogółem.

Konieczne jest także wprowadzenie pilnych zmian legislacyjnych w zakresie 
dochodów własnych JST, tak aby jednostki te miały wpływ na wielkość tych 
dochodów i mogły w sposób skuteczny realizować własną politykę dochodową. 
W tym zakresie od lat wskazuje się na potrzebę zmian w konstrukcji podatku 
od nieruchomości (w przypadku gmin), zastąpieniu udziałów JST w podatkach 
dochodowych budżetu państwa dodatkami, zmiany konstrukcji subwencji ogólnej 
oraz na przezwyciężanie barier w dostępności do wpływów z opłat adiacenckich.
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FINANCING OF COLLECTIVE PUBLIC TRANSPORT BY SELF – 
GOVERNMENT ENTITIES IN POLAND IN THE LIGHT OF DEBT 

RESTRICTIONS

Summary

Ensuring the access to collective public transport is one of the own tasks of self – 
government entities in Poland and is for those bodies statutory obligation. Depending 
on the nature, scope and specifics of public transport this kind of services have been 
entrusted by the legislative bodies of local or regional level.

Transport and related infrastructure is highly capital-intensive task and, in addition 
to the nature of transport is not always cost-efficient, which makes the various levels of 
subnational governments face the need to seek additional sources of financing for their 
needs as possible.

Typically, demand for financial capital raised by the various tiers of local govern-
ment was met by issuing debt, which resulted in the increasing debt ratio. In the 2007–
2008 economic slowdown significant growth of local government debt has become one of 
the reasons for government intervention aimed at balancing government budgets, while 
reducing the possibility of incurring liabilities for public sector entities.

This article aims to familiarize the responsibilities of self-government entities in 
providing public transport services for local and regional communities and to provide 
financing options in terms of increasing debt restrictions.

Translated by Magdalena Zioło




