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Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w Polsce
w roku 2014. Regionalna dostępność transportowa w świetle samochodowego
transportu indywidualnego - przykład Łodzi i Wieruszowa. Decyzyjność
kapitału ludzkiego organizacji a funkcjonowanie przedsiębiorstwa komunikacyjnego
w świetle badań własnych. Analiza porównawcza przewozów pasażerskich
realizowanych przez szczecińską komunikację miejską w latach 2010-2014.
Rail Balitica jako korytarz wzrostu Regionu Morza Bałtyckiego.
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Wyniki badań średniorocznych
przebiegów samochodów osobowych
w Polsce w roku 2014

Decyzyjność kapitału ludzkiego
organizacji a funkcjonowanie
przedsiębiorstwa komunikacyjnego
w świetle badań własnych

Rail Balitica jako korytarz wzrostu
Regionu Morza Bałtyckiego

Dariusz Kłak, Stanisław Gemra

Artykuł stanowi podsumowanie badań
przeprowadzonych w ramach projektu Rail
Baltica Growth Corridor (RBGC). Współﬁnansowany z funduszy Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Programu Regionu Morza
Bałtyckiego 2007-2013 projekt miał na celu
wsparcie merytoryczne dla realizacji inwestycji kolejowej Rail Baltica. Inwestycja ta ma
podnieść konkurencyjność Regionu Morza
Bałtyckiego oraz przyczynić się do poprawy dostępności transportowej północno-wschodniej Europy. Tekst prezentuje badania mające na celu identyﬁkację oczekiwań
względem inwestycji infrastrukturalnej formułowanych przez istotnych uczestników
rynku transportu pasażerskiego i towarowego w sektorze prywatnym w Regionie Morza
Bałtyckiego, a także analizę ich perspektyw
rozwoju względem sieci transportowej
na tym obszarze. Wyniki badań osadzone
są w kontekście statystycznym: portretów
transportowych poszczególnych państw.
W świetle analiz, przedsiębiorcy intensywnie wykorzystujący transport popierają
budowę trasy Rail Baltica, w szczególności
w wariancie normalnotorowym. Niewielu
przedsiębiorców jednak deklaruje zainteresowanie korzystaniem z nowej trasy. Obecnie we wszystkich państwach Regionu Morza Bałtyckiego dominują relacje handlowe
wschód-zachód. Przedsiębiorcy wyrażają
zainteresowanie rozwojem infrastruktury na
tej relacji. Budowa Rail Baltica może jednak
przyczynić się do wzrostu wymiany handlowej w relacji północ-południe.

Maciej Menes
Artykuł poświęcony jest badaniom realnych
średniorocznych przebiegów samochodów
osobowych ogółem i w podziale na pojemność skokową ich silników, rodzaj paliwa,
miejsce rejestracji oraz wiek w Polsce na
przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi
objęto ponad 3,2 tys. pojazdów przeprowadzono w oparciu o arkusz ankietowy kolportowany przez sieć Stacji Kontroli Pojazdów.
Wyniki badań ukazały istotne zależności,
m.in. takie jak spadek średnich rocznych
przebiegów wraz z rosnącym wiekiem pojazdu, wzrost przebiegów wraz z rosnącą
pojemnością skokową, czy też poważne
różnice w średnich przebiegach związane
z różnymi rodzajami napędu. W artykule
zostały też przedstawione zróżnicowanie
przebiegu samochodów w zależności od
miejsca ich rejestracji Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki kształtowania
się średniorocznych przebiegów samochodów osobowych zarówno ogółem, jak i w
poszczególnych grupach wykazują wysoki
stopień zbieżności z wynikami badań przeprowadzonych przez ITS w roku 2006, co
dodatkowo czyni je bardziej wiarygodnymi
Słowa kluczowe: Motoryzacja; Polska; Przebiegi

Strona 11
Regionalna dostępność transportowa
w świetle samochodowego transportu indywidualnego - przykład Łodzi i
Wieruszowa
Szymon Wiśniewski
W artykule przedstawiono zróżnicowanie
poziomu dostępności miast województwa
łódzkiego w zakresie drogowej sieci transportowej. Czasy oraz koszty przejazdów w
ujęciu topologicznym do poszczególnych
ośrodków określono na przykładzie Łodzi
oraz Wieruszowa. Konstrukcja izochron i izodapan dojazdu samochodem osobowym
pozwoliła na wskazanie miast województwa, do których dojazd możliwy jest przy
przeznaczonym na podróż czasie i kwocie.
Słowa kluczowe: Województwo łódzkie; Dostępność transportowa; Transport indywidualny
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Prowadzenie działalności gospodarczej w
warunkach dynamicznie zmieniającego się
otoczenia stawia przed przedsiębiorstwem
wysokie wymagania w zakresie umiejętności zarządzania organizacją, mające decydujący wpływ na rozwój i możliwości dalszego
uczestnictwa w konkurencyjnej grze rynkowej. Powyższe znajduje odzwierciedlenie
we wzroście ryzyka oraz niepewności podejmowanych przez kierownictwo decyzji,
rzutujących na całokształt działalności organizacyjnej.
Publikacja koncentruje uwagę na problematyce decyzji podejmowanych przez kapitał
ludzki skoncentrowany w kadrze kierowniczej organizacji. Prócz rozważań teoretycznych, dotyczących istoty podejmowania decyzji w organizacji oraz ich typologii, podjęto
próbę empirycznej analizy wpływu decyzji
kapitału ludzkiego na praktyczne funkcjonowanie wybranych obszarów działalności
przedsiębiorstwa komunikacyjnego w oparciu o przeprowadzone badania własne.
Słowa kluczowe: Decyzje Kierownicze; Kapitał
Ludzki; Zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym

Strona 20
Analiza porównawcza przewozów pasażerskich realizowanych przez szczecińską
komunikację miejską w latach 2010-2014
Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski
W artykule przedstawiono ocenę komunikacji publicznej funkcjonującej na terenie
miasta i gminy Szczecin. Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba
kursów linii autobusowych i tramwajowych,
przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru standardowego oraz niskopodłogowego. Wyszczególniono problemy lokalnego
transportu zbiorowego, mając na uwadze
rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono się również do aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji, których ﬁnalizacja może wpłynąć na zmianę preferencji
komunikacyjnych mieszkańców

Michał Beim, Jakub Majewski

Słowa kluczowe: Rail Baltica; TEN-T; Inwestycje
kolejowe; Oczekiwania biznesu; Koleje towarowe; Koleje pasażerskie

Słowa kluczowe: Transport zbiorowy; Problemy
przewozowe; Preferencje komunikacyjne

5 / 2015

Transportation Overview
Page 6

Page 16

Page 25

Studies results concerning passenger
cars’ average annual mileages in Poland
in 2014.

Decision-making of human capital of the
organization vs. functioning of the
transport in the light of own studies

Rail Balitica as a growth corridor in
the Baltic See Region

Maciej Menes

Dariusz Kłak, Stanisław Gemra

The article is dedicated to the research on
the average real annual mileage of the passenger cars in total and divided according to
the cubic capacity of their engines, type of
fuel, place of the registration and the age, in
Poland between 2013 and 2014. The studies,
covering over than 3.2 thousand vehicles,
were conducted based on the questionnaire distributed mainly by the Vehicles Inspection Stations. The results of the studies
have shown signiﬁcant relationships, such
as: decline of the average annual mileages
accompanied by an increasing age of the
vehicles, increase of the mileages together
with the increase of the cubic capacity of
the engines, or the important diﬀerences in
the average mileages associated with diﬀerent types of drives. The article also presents
the diﬀerentiation of the cars mileage depending on the places of their registration.

Doing business in the conditions of a dynamically changing environment imposes
high demands on the enterprise in terms of
the management of the organization, which
has a decisive inﬂuence on the development
and opportunities for further participation in
the competitive market game. This is reﬂected in the increase of risks and uncertainties
of management decisions, inﬂuencing the
overall organizational performance.
The paper focuses on the issue of decisions
taken by human capital at the executive level. Apart from theoretical considerations
on the nature of decision-making in the
organization and their typology, the author
attempted to do an empirical analysis of the
impact of management decisions on the
practical operation of the selected areas of
the communications company based on author’s own studies.

Keywords: Motorization; Poland; Mileages

Page 11
Regional transport accessibility in the
light of individual car transport- example
of Łódź and Wieruszów
Szymon Wiśniewski
The article presents the diﬀerentiation of
accessibility levels of cities in Lodz region in
the light of road transport network. The time
and travel costs in terms of topological way
to each of cities were deﬁned on the example of Lodz and Wieruszów. Construction of
isochrones and isodapanes directions by car
allowed us to identify cities in the region, to
which access is possible at the intended travel time and amount.
Keywords: Lodz region; Transport accessibility;
individual transport

Translation: the Authors
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Page 20
Comparative analysis of the passenger
transport accomplished by Szczecin
public transportation in the years
2010-2014
Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski
The paper presents evaluation of the public transport operating within the area of
the Szczecin City and Commune. The basic
criterion of the performed analysis was the
number of journeys made by bus lines and
tramway lines taking into account the use
of standard and low-ﬂoor bus and tramway
ﬂeet. The problems of local public transport
have been speciﬁed, having regard to the
real areas of their occurrence. Reference has
bee also made to currently implemented
and planned investments, the completion of
which may have aﬀect a change in transport
preferences of urban dwellers.

The paper summarises research carried out
for the Rail Baltica Growth Corridor (RBGC)
project. The project subsidised by the European Union under the European Fund for Regional Development - the Baltic Sea Region
Programme 2007-2013 was aimed at providing a technical support for a Rail Baltica
investment project. The initiative’s objective
is to improve competitiveness of the Baltic
Sea Region and foster transport accessibility of North-East Europe. The article presents
results of research carried out to identify
expectations of key passenger and freight
transport market participants operating in
the business sector in the Baltic Sea Region
regarding infrastructure investment projects
and analysis of their growth perspective in
the transport network in the area. Research
results are showed using statistical methods:
presenting transport descriptions of individual countries.Based on the analyses, entrepreneurs with high transport needs support
construction of Rail Baltica, in particular as
a standard-gauge railway. Only a limited
number of entrepreneurs, however, declare that they intend to use the new route.At
present, all states in Baltic Sea Region carry
out East-West business relations mainly and
companies are interested in developing infrastructure in this axis. Rail Baltica, however,
may foster North-South business relations.
Keywords: Rail Baltica; TEN-T; railways investments; expectations of business; fright; passenger railways

Keywords: Public transport; Transport problems; Transport preferences
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Coraz więcej pasażerów lata
z Pyrzowic
Bartosz Pudełko,
8.04.2015

Dziennik

Zachodni,

Katowice Airport podsumował ruch pasażerów w marcu. Ma się czym pochwalić:
zwiększył się o 18 procent w porównaniu z marcem sprzed roku. 173 173 - tylu
pasażerów obsłużyło w marcu 2015 roku
lotnisko Katowice Airport. Port lotniczy w
Pyrzowicach może się pochwalić nie tylko
samymi liczbami, ale również tym, że statystyki te wyjątkowo dobrze wyglądają w
porównaniu z ubiegłym rokiem. Pasażerów
na śląskim lotnisku w marcu było o 18 proc.
więcej niż w marcu 2014 roku. Szczególnie
dobrze wypada tu statystyka lotów czarterowych. Spośród przytoczonych ponad 173
tys. pasażerów 141 701 skorzystało z lotów
regularnych. To o 14 proc. więcej niż przed
rokiem. Z kolei aż dwukrotnie więcej było
pasażerów lotów czarterowych. W ubiegłym miesiącu lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło ich 30 777 (...).

Katowice Airport w I lidze lotnisk.
Będzie mogło przyjmować
ogromne samoloty
Dziennik Zachodni, 1.04.2015
Pod koniec maja na lotnisku w Pyrzowicach
zostanie oddana do użytku nowa droga
startowa. Pas, który już jest gotowy, ma
3200 metrów długości. Tego samego dnia,
zostanie podniesiony kod referencyjny portu lotniczego z 4D do 4E. Co to oznacza?
Najkrócej mówiąc, że infrastruktura portu
lotniczego będzie w całości przystosowana
do przyjęcia długodystansowych, szerokokadłubowych samolotów. Lotnisko będzie
mogło przyjmować maszyny o rozpiętości
skrzydeł dochodzącej do 65 m. Chodzi o takie samoloty jak Boeing 747-400 czy Airbus
A340. Kod referencyjny 4E będą miały tylko
dwa lotniska w Polsce - Katowice Airport
oraz Lotnisko Chopina w Warszawie (...).

Coraz więcej osób lata z łódzkiego
lotniska
Agnieszka Jasińska,
12.04.2015

Dziennik

Łódzki,

Trwa dobra passa łódzkiego lotniska. Statystyki za marzec są lepsze niż za luty i
styczeń. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach wzrosty będą jeszcze
wyższe. - W marcu port w Łodzi obsłużył
16.038 pasażerów, czyli o 903 więcej niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku. To
wzrost o 5,97 procent (...). W ubiegłym miesiącu obowiązywał jeszcze zimowy rozkład
4
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lotów. Nowe połączenia do Amsterdamu i
dodatkowe loty do Monachium pojawiły
się dopiero 29 marca. A więc wzrost liczby
pasażerów dotyczył jeszcze starych połączeń. Pasażerowie coraz chętniej latają z Łodzi. Z miesiąca na miesiąc wzrosty są coraz
wyższe. W lutym z Lublinka skorzystało ponad 14,3 tys. pasażerów. To o 4,35 procent
więcej niż w lutym 2014 roku. W styczniu
natomiast Lublinek obsłużył prawie 16,2
tys. pasażerów. To o 4 osoby więcej niż w
tym samym okresie 2014 roku. Chociaż
wzrosty są niewielkie, cieszą. W ubiegłym
roku Lublinek notował co miesiąc kilkudziesięcioprocentowe spadki (...).

Na przejazdach kolejowych
w Łódzkiem będzie bezpieczniej
Zbyszek Rybczyński,
30.03.2015

Dziennik

Łódzki,

Na podrzędnych przejazdach kolejowych
w regionie łódzkim montowane są samoczynne sygnalizatory świetlne, informujące
o zbliżającym się pociągu. Oprócz tego w
obrębie torowisk prowadzone są roboty
związane z wymianą szyn, nawierzchni
dróg, oświetlenia, odwodnienia. Zakrojone
na szeroką skalę inwestycje realizuje PKP
PLK SA (...).Po zakończeniu przebudowy
przed nadjeżdżającym pociągiem kierowców będzie ostrzegać sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, która będzie uruchamiać
się automatycznie. Montaż sygnalizatorów
wiążę się z podwyższeniem kategorii przejazdu z D na C (...).

Do Zakopanego pojedziemy nową
linią kolejową w 90 minut?
Tomasz Mateusiak, Gazeta Krakowska,
24.03.2015
Szybkie lokomotywy być może dotrą pod
Giewont nawet dwiema drogami. Kolejarze rozpoczęli właśnie przygotowania do
remontu torów z Krakowa przez Suchą
Beskidzką do Zakopanego. Niemal w tym
samym czasie trwają rozmowy o budowie nowej linii kolejowej, która da szybkie
połączenie z Krakowem do Zakopanego
i Nowego Sącza. Minister infrastruktury i
rozwoju Maria Wasiak przyjęła w piątek delegację z Podhala. Na jej czele stanęli poseł
Andrzej Gut Mostowy, a także senator Stanisław Hodorowicz. Parlamentarzyści wraz
z Piotrem Manowieckim, liderem inicjatywy
"Pociąg-autobus- góry" przekonywali, aby
dała 6 mld zł na budowę nowej linii kolejowej pomiędzy Podłężem (pod Krakowem)
i Szczyrzycem (pod Limanową). - Minister
nie dała nam w piątek konkretnej odpowiedzi, ale widać było, że rozumie nasz pomysł
- zauważa Manowiecki (...).

Rusza remont ostatniego
fragmentu linii kolejowej
Katowice - Gliwice
Justyna Przybytek, Dziennik Zachodni,
8.04.2015
Na środę PLK zaplanowała rozpoczęcie modernizacji ostatniego fragmentu szlaku kolejowego na linii Katowice-Gliwice. Remont
obejmie wymianę torów na długości 10,6
kilometra na odcinku Katowice -Chorzów
Batory, wymianę pięciu rozjazdów w Chorzowie Batorym, a także dwóch na przystanku osobowym w Załężu. Rewitalizacja
pochłonie 52,3 miliona złotych i potrwa
do końca listopada 2015 roku. Wykonawcą
prac jest ﬁrma ZUE S.A, z którą Polskie Linie
Kolejowe podpisały umowę na tę inwestycję pod koniec marca (...).

Próba hamulca – RBF interweniuje
u minister Wasiak
jm, Rynek Kolejowy/RBF, 31.03.2015
Mimo tego, że w nowych pociągach próbę
hamulca może przeprowadzić sam maszynista, przewoźnicy wciąż muszą wysyłać
do tego dodatkową osobę. Railway Business Forum zaapelowało do Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju o przyjrzenie się
przestarzałym przepisom. Chodzi o procedurę uproszczonej próby hamulca, która musi być wykonywana dość często w
ruchu aglomeracyjnym i regionalnym. Im
dłużej trwa, tym większe są straty czasowe
przewoźników, co przekłada się na ekonomię transportu. Obecny przebieg tej próby
to efekt archaicznych przepisów. W przeszłości rewident obserwował zachowanie
klocków hamulcowych w ostatnim wagonie i sprawdzał docisk młotkiem. Jednak w
nowych wagonach i zespołach trakcyjnych
stosowane są tarcze hamulcowe, których
działania nie da się w ten sposób sprawdzić. Mimo to rewident (lub kierownik czy
konduktor) dalej „kontroluje” hamulec, obserwując… wskaźnik na ostatnim wagonie.
Ten sam wskaźnik, który maszynista ma na
swoim pulpicie.

SKM będzie miała dwa zupełnie
nowe pociągi. Umowa z Newagiem
podpisana
Paweł Durkiewicz,
23.03.2015

Dziennik

Bałtycki,

Za rok na linię Szybkiej Kolei Miejskiej wjadą fabrycznie nowe składy. Dziś władze trójmiejskiego przewoźnika podpisały umowę
o dostawę nowych pociągów z nowosądecką ﬁrmą Newag (...). Oba bezprzedzia-
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łowe i dostosowane do przewozu rowerów
pociągi posiadają automatycznie wysuwane stopnie. Konstrukcja pojazdu będzie
zapewniała pełne bezpieczeństwo podróżnych podczas wsiadania i wysiadania
przez wszystkie drzwi pojazdu z peronów
o wysokości od 760 mm do 960 mm, czyli wszystkich jakie znajdują się na linii SKM.
Wnętrze dostosowane będzie również do
przewozu niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej możliwości poruszania się.
Na komfort i bezpieczeństwo podróży mają
wpływać również monitoring, klimatyzacja,
nowoczesny system informacji pasażerskiej,
a także dostęp do szerokopasmowego Internetu Wi-Fi. Każdy z pociągów kosztuje
blisko 18 milionów złotych brutto (...).

nik zamówił 18 tych nowoczesnych pojazdów, które obecnie stopniowo będą oddawane do dyspozycji pasażerów. We ﬂocie
tramwajowej Brunszwiku są obecnie 42
pojazdy niskopodłogowe, przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych" - powiedział Ulrich Markurth. Burmistrz nie krył
zadowolenia z nadejścia nowej ery w tramwajowej komunikacji miejskiej w Brunszwiku. Zakup nowych Tramino, współﬁnansowany w 50% przez rząd Dolnej Saksonii, to
jedna z największych inwestycji w historii
brunszwickiego przewoźnika.

Trzeci „maluch” w Toruniu

Maciej Wajer, Dziennik Bałtycki, 1.04.2015

Bezpłatna komunikacja miejska w
Kościerzynie. Od 1 kwietnia znikają
bilety na przejazdy autobusami

INFOTRAM, 10.04.2015
W dniu dzisiejszym bydgoska PESA dostarczyła do Torunia kolejny, trzeci już, z trójczłonowych pojazdów typu Swing 121 NbT.
Oznaczony został on numerem bocznym
309. Do zakończenia kontraktu pozostały
jeszcze trzy krótkie wagony. Łącznie będzie
ich w Toruniu 6, podobnie, jak wagonów
pięcioczłonowych, które producent przekazał w ubiegłym roku. Ale to nie koniec. PESA
dostarczy MZK Toruń także pięć dwukierunkowych Swingów DUO.

Otwarcie tramwaju w Dallas
Railway Gazette, 14.04.2015
13 kwietnia nastąpiło oﬁcjalne otwarcie
tramwaju w Dallas. W ceremonii wzięli
udział członek rady miejskiej Scott Griggs i
prezes Dallas Area Rapid Transit, Gary Thomas. Linia o długości 2,6 km łączy Oak Cliﬀ
na południowym zachodzie miasta z Union
Station. Właścicielem linii jest miasto, zaś
operatorem - DART. Budowę rozpoczęto
w maju 2013. Koszt inwestycji wyniósł 51
mln $. Na linii kursują dwa wagony z fabryki
Brookville Equipment Corp, w 70% niskopodłogowe. Kontrakt taborowy o wartości
9,4 mln $ zawiera opcję na dwa dodatkowe
pojazdy.

Tramino Brunszwik wyjechały na
trasy
INFOTRAM, 14.04.2015
W poniedziałek, 13 kwietnia 2015, pierwsze
dwa Tramino wyruszyły na tory w Brunszwiku. Wyprodukowane w Polsce tramwaje
zostały włączone o godzinie 13:08 i 13:13
do obsługi linii M3 i M5. W uroczystości
udział wziął m.in. Ulrich Markurth, Burmistrz
Miasta Brunszwik oraz szef tamtejszego
przewoźnika Jörg Reincke."Nasz przewoź-
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1 kwietnia w Kościerzynie została wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska.
Kościerzyna jest pierwszym miastem na
Pomorzu, który zdecydowało się na ten
krok (...). Jest to możliwe dzięki decyzji Rady
Miejskiej, która w marcu postanowiła, że
przejazdy będą darmowe. Rada Miasta
podejmując decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji autobusowej przychyliła się w ten sposób do wniosku nowego
burmistrza Kościerzyny Michała Majewskiego, który jeszcze w czasie ubiegłorocznej
kampanii wyborczej zapowiadał takie właśnie rozwiązanie (...). Przed wprowadzeniem
darmowych kursów, miasto wydawało na
utrzymanie komunikacji miejskiej ok. 250
tysięcy złotych. Po wprowadzeniu darmowego korzystania z autobusów miejskich,
ta kwota zwiększy się o kolejne 50 tysięcy
złotych.

106, 235, 221, 902N, 635, 808 (...).
Budowa północnej obwodnicy Bełchatowa. Pierwsze samochody mają pojechać w
kwietniu 2017
Grzegorz Maliszewski, Dziennik Łódzki,
23.03.2015
Rozpoczęła się budowa północnej obwodnicy Bełchatowa (...). Firma Budimex, która
została wybrana w przetargu, na inwestycję
ma 19 miesięcy, wyłączając tzw. okresy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca). Obwodnica ma mieć 11 km długości i
trzy pasy ruchu. Dwa w jednym kierunku i
jeden w przeciwnym, naprzemiennie, co
ma ułatwić wyprzedzanie samochodów
ciężarowych. Pierwsze samochody po
odcinku, który ma wyprowadzić ruch ciężarówek poza centrum Bełchatowa, mają
pojechać w kwietniu 2017 r. Koszt budowy
obwodnicy to 145,6 mln zł.

Poronin. Budowa nowego węzła
już w przyszłym roku
Łukasz Bobek, Gazeta Krakowska, 8.04.2015
Na wiosnę przyszłego roku ruszą prace
budowlane związane z przebudową tzw.
węzła poronińskiego, czyli skrzyżowania
zakopianki z drogą w stronę Bukowiny Tatrzańskiej. Konkretne terminy prac padły
w czasie wtorkowego spotkania samorządowców z Podhala z Jerzym Millerem,
wojewodą małopolskim. -Jeżeli nie nastąpią jakieś przeszkody w opracowywaniu
konkretnego projektu, w październiku
powinniśmy uzyskać zezwolenie na inwestycję - mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański.
Wówczas na przełomie 2015 i 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo,
a rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na
wiosnę 2016 roku (...).

Nowe zagłębiowskie autobusy już
na trasie. PKM Sosnowiec myśli
o kolejnych
2700 wypożyczeń lubelskich
Dziennik Zachodni, 23.03.2015
rowerów miejskich w pierwszy
Na ulicach zagłębiowskich miast można już
weekend sezonu
spotkać nowe autobusy, które w ostatnim
czasie zasiliły bazę taborową PKM Sosnowiec. Spółka kupiła czternaście nowych autobusów ﬁrmy Solaris za łączną kwotę 17,3
mln zł (doﬁnansowanie 11,8 mln zł). Sześć
sztuk to pojazdy o długości od 11,8 metra
do 12,5 metra, a osiem to „przegubowce”
o maksymalnej długości 18,75 metra. Nowoczesne ekologiczne solarisy z zespołem
napędowym spełniającym wymogi normy
Euro 6, które będą wykorzystywane do obsługi linii: 815 (Sosnowiec – Katowice) 723
(Sosnowiec – Czeladź) oraz 811 (Dąbrowa
Górnicza – Sosnowiec – Katowice). Autobusy będą również wykorzystywane do częściowej obsługi siedmiu kolejnych linii: 35,

Kurier Lubelski, 23.03.2015

W sobotę, podczas pierwszego dnia funkcjonowania w tym sezonie ulicznych wypożyczalni rowerów, każdy jednoślad był
używany średnio pięć razy. Łącznie odnotowano 2041 wypożyczeń. - To bardzo wyśrubowany wynik - mówił Michał Dąbrowski,
dyrektor ds. rozwoju i marketingu ﬁrmy Nextbike, które jest operatorem Lubelskiego
Roweru Miejskiego. W niedzielę wypożyczeń było ok. 650. Lublinianie mają do dyspozycji 400 rowerów zlokalizowanych na 40
stacjach na terenie miasta.
Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów
osobowych w Polsce w roku 2014
Maciej Menes

mgr Maciej Menes
Asystent w Zakładzie Procesów
Diagnostyczno-Obsługowych w
Instytucie Transportu Samochodowego
maciej.menes@its.waw.pl

.Rozpoznanie wielkości średniorocznych
przebiegów jednostkowych różnych kategorii pojazdów samochodowych jest istotnym
problemem badawczym, którego rozwiązanie
stanowi punkt wyjścia dla szeregu analiz dotyczących funkcjonowania transportu samochodowego takich jak: natężenie i intensywność
ruchu drogowego, popyt na nośniki energii,
poziom zagrożeń generowanych przez transport samochodowy, w tym przede wszystkim
poziom emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych, poziom emisji hałasu itp.
W Polsce brak systematycznego monitoringu średniorocznych przebiegów pojazdów
samochodowych. Incydentalne badania w tym
zakresie poza Instytutem Transportu Samochodowego wykonywano w swoim czasie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jednorazowe badania średnich rocznych
przebiegów w zakresie ciężarowego transportu samochodowego, których wyniki opublikowano w wydawnictwie pt. „Transport – wyniki
działalności w 2005 roku” przeprowadził GUS.
[1]
Brak stosownych informacji służących m.in.
różnego typu szacunkom wielkości emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych stanowił zasadniczą przesłankę podjęcia
próby wypracowania metodyki i przeprowadzenia badań analizowanych w niniejszym
artykule. W pierwszym etapie postanowiono
oszacować średnioroczne jednostkowe przebiegi najliczniejszej grupy pojazdów samochodowych krajowego parku pojazdów, a mianowicie samochodów osobowych. Badania
prowadzono od września 2013 roku do marca
2014 roku.
Polska motoryzacja w okresie ostatnich 25
lat uległa dużym zmianom, tak jakościowym,
jak i przede wszystkim ilościowym. Z jednej
strony mamy do czynienia z jednym z najszybszych w historii światowej motoryzacji tempem
zmotoryzowania kraju (w latach 1990-2011
polski park samochodów osobowych wzrósł
z 5.261 tys. sztuk do 18.125 tys. sztuk, a wiec
blisko 3,5-krotnie) oraz wzrostem PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej, który wzrósł
odpowiednio z 4,4 tys. dolarów do ponad 20
6
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tys. dolarów amerykańskich w 2011 roku [2].
Z drugiej strony towarzyszyła temu istotna
recesja komunikacji publicznej zarówno miejskiej, jak i pozamiejskiej.
Jednocześnie nie wdrożono w kraju odpowiednich systemów statystycznego monitoringu rozwijającej się motoryzacji. Brak było
dotychczas w wypadku Polski pełnych i wiarygodnych danych dotyczących realizowanych
średnich przebiegów.
Oﬁcjalne dane statystyczne z tego obszaru, dotyczące zresztą wyłącznie liczby zarejestrowanych pojazdów, są obciążone kilkunastoprocentowym błędem wynikającym z
utrzymywania w rejestrach samochodów nie
eksploatowanych (szacuje się, że ok. 1,5 mln
pojazdów z tzw. importu prywatnego oczekuje na placach komisowych i parkingowych na
nabywców), a nawet ﬁzycznie wyłączonych już
z eksploatacji, w tym zarówno zdekompletowanych na części, jak również pozostawionych
samych sobie, szczególnie przed 2005 rokiem,
czyli przed wprowadzeniem urzędowego obowiązku wyrejestrowania i kasacji pojazdów [3].
Powyższa, istniejąca niestety do chwili
obecnej, sytuacja wpływała i wpływa na poważne różnice pomiędzy szacunkami średniorocznych przebiegów samochodów osobowych wykonywanymi w oparciu o dostępne
(lub szacowane) dane makroekonomiczne, a
wynikami danych z fragmentarycznych badań
bezpośrednich.
Według badań przeprowadzonych przez ITS
w 2006 roku średnioroczny przebieg samochodu osobowego w zbadanej populacji wyniósł
15,8 tys. km, przy czym w grupie pojazdów w
wieku do 5 lat wyniósł on 20,1 tys. km, w grupie
pojazdów wieku 6-10 lat 15,6 tys. km, a w grupie
pojazdów w wieku powyżej 15 lat 15,3 tys. km.
Najniższe średnioroczne przebiegi charakteryzowały samochody z silnikami zasilanymi benzyną: 14,0 tys. km dla całej grupy, w tym 16,9
tys. km dla samochodów w wieku do 5 lat, 13,6
tys. km dla samochodów w wieku 6-10 lat i 10,4
tys. km dla samochodów w wieku powyżej 15
lat. Stosowne wartości rosły wraz ze wzrostem
pojemności skokowej silników. I tak przykładowo dla samochodów silnikami o pojemności
do 1000 cm3 wyniosły odpowiednio: 9,7 tys.
km, w tym dla samochodów w wieku do 5 lat
13,8 tys. km, dla samochodów w wieku 6-10 lat
9,9 tys. km, a dla samochodów w wieku pow. 15
lat 8,2 tys. km. Przykładowo dla samochodów z
silnikami o pojemności od 1400 do 2000 cm3
średnioroczne przebiegi wyniosły odpowiednio 15,1 tys. km, w tym dla samochodów w
wieku do 5 lat 16,4 tys. km, dla samochodów w

wieku 6-10 lat 16,0 tys. km, a dla samochodów
w wieku powyżej 15 lat: 12,3 tys. km. [4]
Dotychczasowe najnowsze szacunki wykonywane w 2013 roku przez pracowników
Instytutu Transportu Samochodowego [5]
średnioroczny przebieg statystycznego samochodu osobowego zarejestrowanego w Polsce
określiły na: 7,9 tys. km. Metodą kalkulacyjną
oszacowano również przebiegi poszczególnych grup pojazdów, w zależności od rodzaju
stosowanego paliwa. Dla samochodów z silnikami wysokoprężnymi było to 12,0 tys. km, z
silnikami zasilanymi LPG (mieszanką propanu i
butanu używaną do zasilania silników spalinowych) 10,09 tys. km, natomiast dla samochodów z silnikami benzynowymi jedynie 5,87 tys.
km,
Można przyjąć z dużą dozą pewności, że
powyższe szacunki są istotnie zaniżone, gdyż
bez istotnego uzasadnienia stawiają Polskę na
ostatnim miejscu wśród krajów unijnych w zakresie średniorocznych przebiegów samochodów osobowych. Sytuacja taka nie znajduje
żadnego wytłumaczenia, czy to z punktu widzenia ekonomicznego, psychologicznego czy
też poziomu urbanizacji kraju. Również w przypadku wyeliminowania z obliczeń 1,5 mln sztuk
pojazdów istniejących w polskich statystykach,
a nie będących w stałym użytkowaniu, nadal
średnioroczne przebiegi samochodów eksploatowanych w Polsce pozostawałyby najniższe
wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Wątpliwości co do prawidłowości wyników
powyższych szacunków stanowiły m.in. jedną
z przesłanek przeprowadzenia stosownych badań.
Metodyka badań
Badania przeprowadzono w okresie lipiec
2013-marzec 2014 na obszarze całego kraju w
podziale na: aglomeracje (warszawska i gdańska) liczące ponad 500 tys. mieszkańców, miasta liczące od 100 do 500 tys. mieszkańców,
miasta liczące poniżej 100 tys. mieszkańców
oraz obszary pozamiejskie. Rozkolportowano
ponad 6 tysięcy formularzy ankietowych, z
których wypełnionych zostało ok. 3500 sztuk,
z tego 3222 prawidłowo. Minimalną wielkość
próby losowej zapewniającą zachowanie
względnego błędu szacunku na poziomie 2%
określono za pomocą metod statystycznych na
2363 pojazdy.[6]
Przyjęto następujący podział samochodów
osobowych wg grup pojemności skokowej ich
silników: do 1399 cm3, powyżej 1400 do 1999
cm3, powyżej 2000 cm3.
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Uwzględniono następujące rodzaje paliw:
benzyna, olej napędowy, LPG (używana do
zasilania silników spalinowych mieszanka propanu i butanu), inne (gaz ziemny, energia elektryczna, wodór).
Wyróżniono cztery grupy wiekowe pojazdów, a mianowicie: pojazdy w wieku do 3 lat,
pojazdy w wieku 4-5 lat, pojazdy w wieku 6-10
lat, pojazdy w wieku powyżej 10 lat.
Jako istotny czynnik determinujący wielkość
realizowanych średniorocznych przebiegów
samochodów, przyjęto również ich liczbę w
gospodarstwie rodzinnym wyróżniając podgrupy posiadające: jeden samochód w gospodarstwie rodzinnym, dwa samochody w
gospodarstwie rodzinnym oraz więcej niż dwa
samochody w gospodarstwie rodzinnym.
Dodatkowo, poza zasadniczym zakresem
informacji dotyczących średnich przebiegów,
badania dotyczyły rozróżnienia następujących
danych i cech użytkownika pojazdu: płeć, grupa wiekowa, zasadniczy cel użytkowania pojazdu, częstotliwość używania pojazdu.
Punktem wyjścia założonych badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych było sformułowanie w miarę krótkiego i
prostego, ale jednoznacznie precyzującego zasadnicze uwarunkowania determinujące wielkość badanych przebiegów arkusza badawczego.
Podstawowym kanałem dystrybucji ankiet
i pozyskiwania danych obok ankietyzacji przy-

padkowych osób była ankietyzacja użytkowników pojazdów samochodowych zgłaszających
się na Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) w celu
przeprowadzenia badania technicznego pojazdu.
Do przeprowadzenia badań ankietowych
wytypowano zlokalizowanych na terenie całego kraju ponad 250 Stacji Kontroli Pojazdów
będących pod Patronatem Instytutu Transportu Samochodowego.
Anonimową ankietę udostępnianą na Stacji Kontroli Pojazdów dobrowolnie wypełniał
z reguły właściciel lub użytkownik pojazdu w
czasie, kiedy diagnosta przeprowadzał badanie
techniczne samochodu.
Wyniki badań
Wśród otrzymanych 3222 prawidłowo wypełnionych ankiet dominowały ankiety dotyczące
samochodów w wieku przekraczającym 10 lat
(1508 sztuk, czyli blisko 47% całej próby) oraz
samochodów w wieku od 6 do 10 lat (1147
sztuk, to jest 35,6% całej próby) – patrz tab. 1
i 2.
Najmniej liczną grupę uchwyconą w badaniach stanowiły samochody w wieku do 3 lat
(199 sztuk, to jest 6,18% całej próby). Udział tej
grupy wiekowej samochodów praktycznie był
zbieżny z udziałem samochodów w wieku do
3 lat podawanym przez Rocznik Statystyczny
GUS z 2013 roku w wysokości 5,96 procenta. [2]

Tab.1. Struktura wiekowo-techniczna zbiorowości zbadanych samochodów osobowych, w liczbie sztuk.
Wyszczególnienie

Liczba
samochodów

Według pojemności skokowej
silnika w cm3

Według rodzaju napędu

do 1399

14001999

pow.
2000

Benzyna

ON

LPG

Inny (x)

3222

735

1800

687

1203

1305

704

10

do 3 lat

199

43

96

60

92

93

14

0

4-5 lat

368

70

212

86

136

186

45

1

6-10 lat

1147

247

652

248

400

551

196

0

Ogółem samochodów

- miast liczących od 100 do 500 tysięcy mieszkańców wyniosły (385 samochodów w wieku
6 i więcej lat – 79,5% wszystkich pojazdów tej
grupy i 11,9% całej zbadanej zbiorowości i 99
samochodów w wieku do 5 lat – 20,4% w tej
grupie i 3,0% całej zbadanej zbiorowości).

W tym w wieku:

powyżej 10 lat
1508
375
840
293
575
475
449
9
(x) CNG (gaz ziemny), elektryczny, wodorowy
Źródło: Menes M. i inni: Badania średnich przebiegów samochodów osobowych w funkcji podstawowych czynników
determinujących, Praca ITS nr 6309/ZDO, Warszawa, 2014

Tab.2. Struktura wiekowo-techniczna zbiorowości zbadanych samochodów osobowych, w procentach
Wyszczególnienie

W % zbadanej
próby

Według pojemności skokowej
silnika w cm3
do 1399

14001999

pow.
2000

Według rodzaju napędu
Benzyna

ON

LPG

Inny (x)

Ogółem samochodów
W tym w wieku:
do 3 lat

100,00

22,80

55,90

21,30

37,30

40,50

21,80

6,16

1,32

2,97

1,86

2,85

2,88

0,45

4-5 lat

11,40

2,17

6,57

2,66

4,22

5,77

1,39

6-10 lat

35,62

7,66

20,27

7,69

12,43

17,10

6,08

0,30

0,03

Powyżej 10 lat
46,80
11,63
26,08
9,09
17,84
14,80
13,90
0,27
(x) CNG (gaz ziemny), elektryczny, wodorowy
Źródło: Menes M. i inni: Badania średnich przebiegów samochodów osobowych w funkcji podstawowych czynników
determinujących, Praca ITS nr 6309/ZDO, Warszawa, 2014
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Udziały pozostałych grup wiekowych samochodów uchwyconych w badaniach różniły się
dość istotnie in plus w grupach samochodów
w wieku 4-5 lat i 6-10 lat oraz in minus w grupie
samochodów w wieku powyżej 10 lat od udziałów szacowanych w materiałach GUS-u. Różnice te wynikały w zasadniczej mierze z faktu, że
dane GUS-u odnosiły się do całej populacji, to
jest 18.125.000 zarejestrowanych samochodów,
z których od 10 do 15 % wyłączonych jest bądź
chwilowo bądź stale z ruchu drogowego i siłą
rzeczy ich reprezentanci nie mogli być uchwyceni w badaniach. Powyższe wyłączenie dotyczy ze zrozumiałych względów przede wszystkim samochodów starszych, a szczególnie
samochodów liczących ponad 10 lat.
Spośród objętych badaniami 3222 samochodów 711 (22,06%) zarejestrowanych było
w aglomeracjach liczących ponad 500 tysięcy
mieszkańców, 484 (15,02%) zarejestrowanych
było w miastach liczących od 100 do 500 tys.
mieszkańców, 1068 (33,14%) w miastach liczących do 100 tysięcy mieszkańców i 959 sztuk
(29,76%) na obszarach pozamiejskich (patrz tab.
nr 3).
Wśród zbadanych samochodów zarejestrowanych w aglomeracjach liczących ponad 500
tys. mieszkańców dominowały samochody
starszych grup wiekowych (531 pojazdów w
wieku 6 lat i więcej – 74,7% wszystkich pojazdów tej grupy i 16,4% całej zbadanej zbiorowości) i 180 samochodów w wieku do 5 lat – 25,3%
w grupie i 6% w całej zbadanej zbiorowości.
Odpowiednie wartości dla:

- miast liczących poniżej 100 tysięcy mieszkańców wyniosły (885 pojazdów w wieku 6 lat i
więcej – 82,9% pojazdów tej grupy i 27,5% całej
zbadanej zbiorowości) i 183 samochody w wieku do 5 lat – 17,1% tej grupy i 5,6% całej zbadanej zbiorowości
- obszarów pozamiejskich wyniosły: 854 pojazdów w wieku 6 i więcej lat – 89,9% grupy i 26%
całej zbadanej zbiorowości i 105 pojazdów w
wieku do 5 lat – 10,9% grupy i 3,2% całej zbadanej zbiorowości.
Jak widać z powyższych danych, jeżeli przyjąć
udział samochodów w wieku do 5 lat za wskaźnik zamożności przyjętych kategorii miast to
rósł on wraz wielkością miasta (10,9% udział na
obszarach pozamiejskich, 17% udział w miastach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców,
20,4% udział w miastach liczących od 100 do
500 tys. mieszkańców i 25,3% udział w aglomeracjach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.

p r zeg l ąd ko m un i k ac yjny
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Jeżeli chodzi o strukturę lokalizacyjną według pojemności skokowej silników oraz rodzaju napędu to:
- w miastach liczących powyżej 500 tysięcy
mieszkańców dominują samochody z silnikami o pojemności skokowej 1400-1999 cm3
(383 sztuk – 53,8% grupy i 11,9% całej zbadanej
zbiorowości) i napędzane benzyną (337 sztuk
– 47,4% grupy i 10,4% całej zbadanej zbiorowości).
- w miastach liczących od 100 do 500 tys.
mieszkańców jeszcze wyraźniej dominowały
samochody z silnikami o pojemności skokowej
1400-1999 cm3 (296 sztuk – 61% w grupie i 9,2%
w całej zbadanej zbiorowości, ale na pierwsze
miejsce wysunęły się samochody z silnikami
wysokoprężnymi (203 sztuki – 42% grupy i 6,3%
całej zbadanej zbiorowości).

Tab.3. Struktura wiekowo-techniczna według miejsca rejestracji zbadanych samochodów, w procentach
Wyszczególnienie

Aglomeracja pow.
500 tys.

- na obszarach pozamiejskich dominowały samochody o pojemności skokowej 1400-1999
cm3 (521 sztuk – 54,3% w grupie i 16,1% w całej
zbadanej zbiorowości), przy względnie dużym
udziale samochodów z silnikami najmniejszych
pojemności (261 sztuk – 27,2% w grupie i 8,1%
w całej zbadanej zbiorowości) przy znacznie
wyższym, niż w innych grupach, udziale samochodów z silnikami zasilanymi LPG (280 sztuk
– 29,2% w grupie i 8,7% w całej zbadanej zbiorowości), niższych tylko nieznacznie od udziału samochodów z silnikami zasilanymi olejem
napędowym (261 sztuk – 37,6% w grupie i
11,2% w całej zbiorowości i przede wszystkim
samochodów z silnikami zasilanymi etyliną (315
sztuk: 32,8% w grupie i 9,8% w całej zbadanej
zbiorowości).
Wśród uchwyconych badaniami pojazdów samochody z silnikami o pojemności skokowej
do 1399 cm3 stanowiły blisko 23% (735 sztuk).
Samochody z silnikami o pojemności skokowej
od 1400 do 1999 cm3 stanowiły blisko 50%
(1800 sztuk), a samochody z silnikami pojemności skokowej powyżej 2000 cm3 stanowiły
ponad 21% (687 sztuk).
Największy udział w próbie badawczej stanowiły samochody z silnikami o pojemności
skokowej od 1400 co 1999 cm3 liczące ponad
8
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Według pojemności skokowej
silnika w cm3

Według rodzaju napędu

do 1399

14001999

pow.
2000

Benzyna

ON

LPG

Inny (x)

22,07

4,28

11,89

5,90

10,46

8,72

2,86

0,03

2,61

0,50

1,24

0,87

1,21

1,27

0,12

0,00

mieszkańców, w tym
samochody:
do 3 lat
4-5 lat

2,98

0,40

1,71

0,87

1,18

1,52

0,28

0,00

6-10 lat

8,72

1,49

4,97

2,27

4,03

3,82

0,87

0,00

pow. 10 lat

7,76

1,89

3,97

1,89

4,03

2,11

1,58

0,03

Miasto od 100 do
500 tys.

15,02

2,82

9,19

3,01

4,84

6,30

3,82

0,06

0,87

0,12

0,50

0,25

0,25

0,50

0,12

0,00

mieszkańców, w tym
samochody:
do 3 lat

- w miastach liczących poniżej 100 tysięcy
mieszkańców również dominowały samochody z silnikami o pojemności skokowej 14001999 cm3 (600 sztuk – 56,2% grupy i 18,6%
całej zbadanej zbiorowości) przy względnie
zbliżonym udziale silników o najmniejszych i
największych pojemnościach oraz zbliżonym
udziale napędu dieslowskiego (460 sztuk – 43%
w grupie i 14,2% w całej zbadanej zbiorowości i
napędu benzynowego (395 sztuk – 37% w grupie i 12,2% w całej zbadanej zbiorowości, ale
przy rosnącym udziale samochodów z silnikami zasilanymi LPG (209 sztuk – 19,6% w grupie i
6,4% całej zbadanej zbiorowości)

Liczba
samochodów

4-5 lat

2,20

0,43

1,30

0,47

0,78

1,06

0,37

0,00

6-10 lat

5,59

1,21

3,45

0,93

1,74

2,92

0,93

0,00

pow. 10 lat

6,36

1,06

3,94

1,37

2,08

1,83

2,39

0,06

Miasto poniżej 100 tys.

33,15

7,60

18,62

6,92

12,26

14,28

6,49

0,12

1,86

0,50

0,87

0,50

0,96

0,74

0,16

0,00

mieszkańców, w tym
samochody:
do 3 lat
4-5 lat

3,82

0,84

2,08

0,90

1,30

2,11

0,37

0,03

6-10 lat

11,76

2,27

6,86

2,64

3,85

5,99

1,92

0,00

pow. 10 lat

15,70

4,00

8,81

2,89

6,15

5,43

4,03

0,09

Obszary pozamiejskie,
w tym samochody:

29,76

8,10

16,17

5,49

9,78

11,20

8,69

0,09

do 3 lat

0,84

0,22

0,37

0,25

0,43

0,37

0,03

0,00

4-5 lat

2,42

0,50

1,49

0,43

0,96

1,09

0,37

0,00

6-10 lat

9,53

2,70

4,97

1,86

2,79

4,38

2,36

0,00

pow. 10 lat

16,98

4,69

9,34

2,95

5,59

5,37

5,93

0,09

Ogółem
100,00
22,81
55,87
21,32
37,34
40,50
21,85
0,31
(x) CNG (gaz ziemny), elektryczny, wodorowy
Źródło: Menes M. i inni: Badania średnich przebiegów samochodów osobowych w funkcji podstawowych czynników
determinujących, Praca ITS nr 6309/ZDO, Warszawa, 2014

10 lat (840 sztuk – 26%) oraz liczące od 6 do 10
lat (652 sztuki – 20%) oraz kolejno samochody z
silnikami o pojemności skokowej do 1399 cm3
liczące ponad 10 lat (375 sztuk – 11,6%) oraz
samochody z silnikami o pojemności skokowej
powyżej 2000 cm3 liczące ponad 10 lat (293
sztuki – 9%).
Najniższe udziały reprezentowały samochody w wieku do 3 lat odpowiednio z silnikami
o pojemności skokowej silników do 1399 cm3
(43 sztuki – 1,3%) oraz o pojemności skokowej
silników powyżej 2000 cm3 (60 sztuk – 1,8%).
Spośród objętych badaniami 3222 samochodów ponad 37% (1203 sztuki) stanowiły
samochody z silnikami zasilanymi benzyną,
40,5% (1305 sztuk) stanowiły samochody z silnikami zasilanymi olejem napędowym i 21,8%

(704 sztuki) stanowiły samochody zasilane
płynnym gazem LPG.
W badaniu wystąpiło ponadto 10 pojazdów
(0,27%) zasilanych innymi nośnikami energii.
Ponieważ samochody z silnikami zasilanymi
innymi alternatywnymi nośnikami energii reprezentowały starsze roczniki, w tym 9 sztuk
pochodziło z grupy wiekowej liczącej powyżej
10 lat, a jeden z grupy liczącej od 4 do 5 lat domniemywać można z dużą dozą pewności, że
alternatywny napęd dotyczył CNG (sprężonego gazu ziemnego).
Pod względem struktury napędu silników samochodów objętych badaniami w funkcji ich
wieku dominowały samochody z silnikami zasilanymi benzyną liczące ponad 10 lat (575 sztuk
– 17,8%), samochody z silnikami zasilanymi ole-
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Tab.4. Średnie roczne przebiegi samochodów osobowych w Polsce na przełomie lat 2013/2014 w funkcji
wieku samochodów, pojemności skokowej silników, rodzaju napędu i miejsca rejestracji, w kilometrach
Średnioroczne przebiegi samochodu osobowego
Wyszczególnienie

Ogółem samoch.

Liczba
samochodów

Średni

Według pojemności skokowej
silnika w cm3

Według rodzaju napędu

do 1399

14001999

pow.
2000

Benzyna

ON

LPG

Inny (x)

3222

15.252

10.749

15.779

18.707

11.720

17.607

16.853

20.400

do 3 lat

199

18.990

12.816

19.864

22.016

15.523

21.995

21.642

-

w tym w aglomeracjach
pow. 500 tys.

84

19.036

11.225

21.362

20.178

15.205

22.658

16.750

-

w miastach 100-500 tys.

28

25.464

24.250

26.500

24.000

20.750

26.750

22.250

-

miastach poniżej 100 tys.

60

16.616

11.781

15.446

23.500

13.080

20.187

21.400

-

na obsz. pozamiejskich

27

17.407

12.285

16.333

23.500

16.142

17.000

40.000

-

4-5 lat

368

18.734

11.958

18.576

24.623

15.048

20.336

23.222

40.000

w tym w aglomeracjach
pow. 500 tys.

96

17.318

13.692

15.163

23.214

15.015

17.979

23.444

-

w miastach 100-500 tys.

71

19.366

14.000

20.261

23.533

12.680

21.705

28.750

-

miastach poniżej 100 tys.

123

20.252

12.055

21.052

26.034

18.952

21.147

18.083

40.000

w tym w wieku:

na obsz. pozamiejskich

78

17.510

9.250

17.558

26.785

11.719

20.728

23.083

-

6-10 lat

1147

16.200

11.518

16.736

19.453

11.950

18.263

19.071

-

w tym w aglomeracjach
pow. 500 tys.

281

14.914

11.229

15.496

16.061

12.142

17.369

17.000

-

w miastach 100-500 tys.

180

17.411

11.800

17.385

24.800

11.735

19.136

22.600

-

miastach poniżej 100 tys.

379

16.791

11.909

17.328

29.585

12.015

18.932

19.677

-

na obsz. pozamiejskich

307

15.937

11.224

16.777

20.178

11.719

17.547

17.947

-

pow. 10 lat

1508

13.247

9.749

13.903

15.745

10.214

14.920

15.098

18.222

w tym w aglomeracjach
pow. 500 tys.

250

12.672

9.745

13.282

14.819

10.426

15.485

14.784

20.000

w miastach 100-500 tys.

205

13.895

9.205

14.913

16.375

9.731

16.050

15.837

15.000

miastach poniżej 100 tys.

506

12.942

9.126

13.389

15.935

9.695

14.914

14.280

24.666

- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi benzyną w wieku do 3 lat – 15.322 km,
4-5 lat - 15.048 km, 6-10 lat – 11.950 km, 10 lat
– 10.214 km.
- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi olejem napędowym w wieku do 3 lat –
21.995 km, 4-5 lat - 20.336 km, 6-10 lat – 18.263
km, powyżej 10 lat – 14.920 km
- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi LPG w wieku do 3 lat – 21.426 km, 4-5 lat
- 23.222 km, 6-10 lat – 19.071 km, powyżej 10
lat – 15.098 km
- w przypadku samochodów z silnikami zasilanymi innymi paliwami (tu CNG) w wieku 4-5 lat
– 40.000 km, powyżej 10 lat – 18.222 km.

na obsz. pozamiejskich
547
13.531 10.519 14.343 15.862 10.812 14.319 15.440 13.333
(x) CNG (gaz ziemny), elektryczny, wodorowy
Menes M. i inni: Badania średnich przebiegów samochodów osobowych w funkcji podstawowych czynników determinujących, Praca ITS nr 6309/ZDO, Warszawa, 2014

jem napędowym (551 sztuk – 17,1%) w wieku
od 6 do 10 lat oraz samochody z silnikami zasilanymi olejem napędowym w wieku od 6 do 10
lat (475 sztuk – 14,7%) i samochody z silnikami
zasilanymi płynnym gazem LPG liczące ponad
10 lat (449 sztuk – 13,9%).
Najmniejsze udziały w przedmiotowym zakresie charakteryzowały samochody z silnikami
zasilanymi płynnym gazem (LPG) w wieku do
3 lat (14 sztuk – 0,4%) oraz w wieku od 4 do 5
lat (45 sztuk – 1,4%), a także samochody w wieku do 3 lat z silnikami zasilanymi benzyną (92
sztuki – 2,8%) o z silnikami zasilanymi olejem
napędowym (93 sztuki – 2,9%).
Z danych uzyskanych z zebranych 3222 ankiet średnioroczny przebieg samochodu osobowego w Polsce na przełomie lat 2013/2014
określono na 15.252 km (patrz tab. 4).
W zależności od pojemności skokowej silników samochodowych wielkość ta wynosiła dla:
samochodów z silnikami o pojemności skokowej do 1399 cm3 – 10.779 km, dla samochodów
z silnikami o pojemności skokowej od 1400 do
1999ccm 15.557 km i dla samochodów z silnika-
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samochodów wynosiły dla samochodów z silnikami o pojemności skokowej 1400-1999ccm
w wieku do 3 lat – 19.864 km, 4-5 lat - 18.576
km, 6-10 lat – 16.673, powyżej 10 lat -13.903 km
W funkcji wieku i pojemności skokowej silników średnioroczne przebiegi przebadanych
samochodów wynosiły dla samochodów z
silnikami o pojemności skokowej powyżej
2000ccm w wieku do 3 lat – 18.707 km, 4-5 lat
- 24.623 km, 6-10 lat – 19.457 km, powyżej 10
lat – 15.745 km.
W zależności od rodzaju napędu i w funkcji
wieku pojazdów średnioroczne przebiegi zbadanych samochodów wynosiły:

mi o pojemności skokowej powyżej 2000 cm3
– 18.707 cm3.
W zależności od rodzaju napędu wielkości te wynosiły w przypadku samochodów
z silnikami zasilanymi benzyną: 11.720 km, w
przypadku samochodów z silnikami zasilanymi
olejem napędowym 17.607 km, w przypadku
samochodów z silnikami zasilanymi płynnym
gazem LPG - 16.853 km i w przypadku samochodów zasilanych innymi nośnikami energii
(w praktyce CNG) 20.400 km.
W funkcji wieku uchwyconych badaniem
samochodów średnioroczne ich przebiegi wynosiły dla: pojazdów w wieku do 3 lat – 18.990
km, w wieku 4-5 lat 18.734 km, w wieku 6-10 lat
16.200 km, w wieku powyżej 10 lat 13.247 km.
W funkcji wieku i pojemności skokowej silników średnioroczne przebiegi przebadanych
samochodów wynosiły dla samochodów z
silnikami o pojemności do 1399 cm3 w wieku:
do 3 lat – 12.816 km, 4-5 lat - 11.958 km, 6-10
lat – 11.518 km, powyżej 10 lat -9.744 km.
W funkcji wieku i pojemności skokowej silników średnioroczne przebiegi przebadanych

W tab. 4 podano również średnioroczne przebiegi zbadanych samochodów zarówno w zależności od pojemności skokowej ich silników
oraz rodzaju używanego napędu w funkcji
wieku samochodów, jak i miejsca ich rejestracji.
Z reguły średnioroczne przebiegi samochodów w analizowanych przekrojach są największe w miastach liczących pomiędzy 100 a 500
tys. mieszkańców (przykładowo w grupie samochodów w wieku do 3 lat 25,4 tys. km, przy
średniej wynoszącej ok. 19 tys. km, czy też w
grupie wiekowej 6-10 lat 17,4 tys. km, przy średniej 16,2 tys. km).
Poza grupą samochodów najmłodszych,
liczących do 3 lat, w której drugie miejsce
pod względem średniorocznych przebiegów
zajmują samochody zarejestrowane w aglomeracjach liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (19 tys. km) w pozostałych grupach
wiekowych samochody zarejestrowane w największych ośrodkach miejskich charakteryzują
się niższymi przebiegami średniorocznymi od
przebiegów realizowanych przez pojazdy zarejestrowane w miastach liczących poniżej 100
tysięcy mieszkańców oraz zarejestrowanych
na obszarach pozamiejskich. Wskazuje to wyraźnie na znaczenie rozbudowanej w dużych
miastach komunikacji publicznej.
Przeprowadzenie powyższych badań pozwoliło uzyskać dane odnośnie kształtowania
się średniorocznych przebiegów samocho-
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dów osobowych zarówno ogółem, jak i w
poszczególnych grupach, ale w odniesieniu
do pojazdów eksploatowanych. Oznacza to,
że stosowne wartości charakteryzujące cały
park zarejestrowanych w kraju samochodów są
niższe, w zależności od tego ile pojazdów jest
wyłączonych z ruchu. Zakładając 10% udział samochodów trwale lub czasowo wyłączonych
z ruchu średni przebieg statystycznego samochodu spada z uzyskanego w badaniach 15.250
km do poziomu 13.725 km.
Podsumowanie
Podstawowe założone cele badań zostały osiągnięte. Określony został średnioroczny przebieg samochodu osobowego zarejestrowanego w Polsce. Wyniki badań ukazały istotne
zależności, m.in. takie jak spadek średnich rocznych przebiegów wraz z rosnącym wiekiem
pojazdu, wzrost przebiegów wraz z rosnącą
pojemnością skokową, czy też poważne różnice w średnich przebiegach związane z różnymi
rodzajami napędu.
Wyniki badań z lat 2013-2014 samochodów
zarówno ogółem, jak i w poszczególnych grupach wykazują wysoki stopień zbieżności z
wynikami badań przeprowadzonych przez
ITS w roku 2006 (przykładowo średnioroczny
przebieg zbadanych samochodów ogółem
odpowiednio 15.250 km i 15.800 km, czy też
średnioroczny przebieg samochodów w wieku
powyżej 10 lat odpowiednio 13.250 km i 14.000
km, w tym samochodów zasilanych LPG odpowiednio 15.100 km i 15.300 km, samochodów w
wieku do 5 lat odpowiednio 19.000 km i 20.000
km). Rozpatrując i porównując wyniki obu
powyższych badań należy wziąć pod uwagę
potencjalną możliwość zmian w wielkościach
średniorocznych przebiegów badanych pojazdów związaną z okresem dzielącym oba badania (8 lat). Pomimo tej ośmioletniej przerwy
pomiędzy badaniami wysoki stopień zbieżności wyników potwierdza ich względnie wysoką
wiarygodność.
Wyliczony średnioroczny przebieg samochodu osobowego – 15.250 km (i statystycznego samochodu zarejestrowanego – 13.725
km) co warto odnotować jest zbliżony do przebiegów średniorocznych samochodów osobowych w Belgii (15,6 tys. km w 2011 roku) [7], na
Łotwie (13,25 tys. km w 2011 roku) [8], w Niemczech (14,4 tys. km w 2011 roku) [9], w Wielkiej
Brytanii (13,6 tys. km w 2010 roku) [10].
Na podstawie badań stwierdzić można następujące fakty: zaawansowany wiek eksploatowanego parku samochodów osobowych (z
których jedynie 6% ma do 3 lat), a wiek blisko
połowy przekracza 10 lat) oraz dominację samochodów wyposażonych w silniki o średniej
pojemności skokowej i zbliżonym udziale samochodów z silnikami o małych i dużych pojemnościach.
Innym zaobserwowanym wnioskiem jest
postępująca dieslizacja polskiego parku samo10
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chodów osobowych a także śladowy, rzędu
0,3% udział samochodów wyposażonych w silniki zasilane alternatywnymi nośnikami energii
(w praktyce sprężonym gazem ziemnym CNG).
Wśród zbadanych samochodów najwięcej
(33%) zarejestrowanych było w miastach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców, a najmniej
(15%) w miastach liczących od 100 do 500 tys.
mieszkańców).
Największy udział samochodów nowych liczących do 5 lat, rzędu 25%, charakteryzował
aglomeracje liczące ponad 500 tys. mieszkańców oraz miasta liczące od 100 do 500 tys.
mieszkańców. Najmniejszy udział samochodów mających do 5 lat charakteryzował małe
miasta liczące do 100 tys. mieszkańców (17%)
oraz przede wszystkim obszary pozamiejskie
(11%).
W zakresie pojemności skokowej oraz rodzaju paliwa zaobserwowano, że w dużych
miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców dominowały samochody z silnikami średniolitrażowymi (54%) zasilanymi benzyną (47%),
natomiast w miastach liczących od 100 do 500
tys. mieszkańców jeszcze wyraźniej dominowały samochody z silnikami o pojemności skokowej od 1400 do 1999 cm3 (61%), zasilanych
olejem napędowym (42%).
Wyniki badań ukazały, że w miastach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców przy w
miarę równym udziale samochodów z silnikami o najniższych i najwyższych pojemnościach
skokowych, zasilanych benzyną i olejem napędowym (37 i 43%), 20% poziom uzyskały samochody wyposażone w silniki zasilane LPG. Z kolei na obszarach pozamiejskich przy względnie
dużym udziale samochodów wyposażonych
w silniki najniższych pojemności (27%), wystąpił najwyższy udział samochodów z silnikami
zasilanymi LPG (blisko 30%), tylko nieznacznie
niższy od udziału samochodów z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
Uzyskane w badaniach średnioroczne przebiegi samochodów: rosną wraz ze wzrostem
pojemności skokowej silników (od 10,7 tys. km
dla pojazdów z silnikami o pojemności do 1399
cm3 do 18.7 tys. km dla pojazdów z silnikami o
pojemności skokowej powyżej 2000 cm3 oraz
rosną wraz z rodzajem użytkowanego paliwa
(od 11,7 tys. km dla pojazdów z silnikami zasilanymi benzyną do 20,4 tys. km dla pojazdów z
silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi),
przy 16,8 tys. km dla pojazdów z silnikami zasilanymi LPG i 17,6 tys. km dla pojazdów z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
Średnioroczne przebiegi maleją w funkcji
wieku pojazdu: z 18,9 tys. km dla pojazdów w
wieku 3 lat poprzez 18,7 tys. km dla pojazdów
w wieku 4-5 lat, 16,2 tys. km dla pojazdów w
wieku 6-10 lat, do 13,2 tys. km dla pojazdów w
wieku powyżej 10 lat. Analogiczna tendencja
spadkowa występuje we wszystkich grupach
pojemnościowych silników (poza grupą samochodów w wieku 4-5 lat wyposażonych w silniki pow. 2000 cm3).

W zakresie przebiegów zaobserwowano
też, że największe wielkości średniorocznych
przebiegów osiągają niezależnie od ich wieku
samochody zarejestrowane w miastach liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców. Należy
odnotować również, iż poza grupą samochodów najmłodszych w wieku do 3 lat, w której
drugie miejsce pod względem średniorocznych przebiegów zajmują samochody zarejestrowane w aglomeracjach liczących ponad
500 tys. mieszkańców (19 tys. km), w pozostałych grupach wiekowych samochody zarejestrowane w największych ośrodkach miejskich
charakteryzują się niższymi przebiegami średniorocznymi od przebiegów pojazdów zarejestrowanych w miastach liczących poniżej 100
tys. mieszkańców, a także od przebiegów pojazdów zarejestrowanych na obszarach pozamiejskich.
Rezultaty badań niezależnie od fragmentaryczności stanowić mogą materiał dla realizacji różnego typu badań związanych np. z
szacowaniem: energochłonności motoryzacji,
generowanych poziomów różnego typu szkodliwych emisji, natężania ruchu, mobilności i jej
kosztów.
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Pomimo coraz większej świadomości konieczności promowania transportu zbiorowego
i coraz liczniejszej grupy zabiegów w tym
zakresie (szczególnie w miastach), znaczenie
transportu indywidualnego w Polsce jest niezmiennie bardzo duże. Od lat uwidacznia się
spadek przewozów w transporcie zbiorowym,
czego przyczyn należy upatrywać m.in. w
większym komforcie podróżowania, motywującym do wyboru własnego środka transportu
w codziennych podróżach. Skutkuje to zazwyczaj wzrostem kongestii, która widoczna jest
w szczególności na drogach dojazdowych i w
centrach dużych miast w godzinach szczytu
komunikacyjnego [7].
Syntetyczne ujęcia dostępności transportowej ukazują ją jako łatwość osiągania danego miejsca ze zbioru innych miejsc dzięki istnieniu sieci i usług transportowych [1] lub też
jako mierzalną wielkość oddalenia przestrzennego między danym miejscem a miejscami, z
którymi chce ono być powiązane w zależności
od wybranego środka transportu [3]. Kompleksowa deﬁnicja dostępności transportowej
stworzona na potrzeby Diagnozy Polskiego
Transportu [4] odnosi się do istnienia realnych
i efektywnych możliwości ﬁzycznego komunikowania się między dowolnymi punktami
przestrzeni dla osiągania pożądanych celów.
Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy
transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco
szybko, tanio i sprawnie. Przegląd pojmowania zjawiska dostępności każe natomiast jednoznacznie uznać, że brak jest uniwersalnej i
powszechnie obowiązującej deﬁnicji dostępności transportowej [2].
Dostępność transportową miast województwa łódzkiego w ujęciu transportu indywidualnego określono na podstawie czasów i
kosztów podróży, jakie zmuszony jest ponieść
podróżujący samochodem osobowym pomiędzy nimi. Pominięto na tym etapie rozważania nad odległościami ﬁzycznymi ze względu na ich coraz bardziej marginalne znaczenie
w wyborach podróżujących. W praktyce bowiem, niejednokrotnie opłacalnym jest wydłużenie drogi przejazdu, aby móc osiągnąć
wyższą prędkość i wykonać zadania przewozowe w krótszym czasie. Występuje wtedy
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zjawisko substytucji, czyli możliwości zastępowania odległości przestrzennej odległością
czasową [6].
Pomiar czasu przejazdu w transporcie indywidualnym jest zadaniem skomplikowanym.
Parametr ten jest determinowany wieloma
czynnikami – warunkami atmosferycznymi,
nieprzewidzianymi zdarzeniami na drodze
(np.: wypadki) czy indywidualnymi cechami
kierowców a ponadto jest zmienny, zarówno
w rozkładzie dobowym, tygodniowym, jak i
rocznym. W związku z tym, zdecydowano się
przeprowadzić badania czasu dojazdu w różnych ujęciach [11].
Przedstawiony wariant badania czasów
przejazdu pomiędzy miastami województwa
łódzkiego zakłada tylko jedną determinantę
warunkującą szybkość poruszania się pojazdów - ograniczenia prędkości wynikające z
Prawa o ruchu drogowym [8]. Określono zatem czas jazdy netto, nie uwzględniając w badaniu ani przerw wynikających z warunków na
drodze, ani takich jak odpoczynki dla kierowcy
czy tankowanie [12]. Przyjęto, że ruch odbywa
się z maksymalnymi dopuszczalnymi prędkościami po trasach umożliwiających najkrótszy
czas przejazdu pomiędzy daną parą miast.
W związku z tym brano pod uwagę również
przejazdy płatnymi odcinkami autostrad, co

zostało uwzględnione w dalszej analizie kosztów podróży. Określając dostępność każdorazowo poszukiwano drogi najkrótszej w sensie
czasowym, co nie zawsze pokrywało się z najkrótszą drogą według odległości ﬁzycznej rzeczywistej. Pomiarów dokonano korzystając ze
szczegółowych map samochodowych i planów miast, analizując odległości z rozbiciem
na odcinki według kategorii dróg a następnie
przeliczono te dane na minuty. Cały proces
zoptymalizowano wykorzystując aplikację
AutoMapa Polski. Badanie przeprowadzono w
maju 2014 r.
Dla zobrazowania zróżnicowania poziomu
dostępności transportowej miast województwa łódzkiego w ujęciu regionalnym skupiono
się na przykładach Łodzi i Wieruszowa. Uzasadnieniem wyboru jest diametralnie różne
położenie tych ośrodków w sieci drogowej
województwa oraz względem jego granic.
Licząca ponad 700 tys. mieszkańców Łódź
zlokalizowana jest w centrum województwa,
a ze względu na funkcjonujący na jego obszarze promienisto-koncentryczny układ sieci
drogowej stanowi również jej centralny punkt.
Wieruszów zamieszkały przez niespełna 9 tys.
osób jest natomiast zlokalizowany na południowo-zachodnim krańcu województwa
łódzkiego, na skraju regionalnego systemu

1. Położenie Łodzi i Wieruszowa w drogowej sieci transportowej województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne
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połączeń drogowych. Diametralnie różne położenie miast dobrze obrazuje porównanie
odległości ﬁzycznych rzeczywistych w wariancie najszybszym do obu miast w ujęciu
topologicznym. Łódź od pozostałych 43 miast
dzieli łączna odległość ok. 1822 km. Największa odległość do wszystkich ośrodków województwa dzieli natomiast Wieruszów. Jest to
niemalże trzykrotność odległości dla Łodzi i
wynosi ok 5119 km (ryc. 1.).
W przypadku odległości ﬁzycznych relatywnych, najdłuższy odcinek występuje pomiędzy Białą Rawską a Wieruszowem i wynosi
172,24 km. Łódź jest ośrodkiem o najwyższym
poziomie dostępności również przy przyjęciu
odległości ﬁzycznych rzeczywistych. Suma
odległości obliczanych po najkrótszy możliwych drogach wynosi 1778,38 km. Również
w przypadku Wieruszowa potwierdził się jego
niski poziom dostępności wynikający z 4975,20
km dzielących go od pozostałych ośrodków
województwa. Największa odległość ﬁzyczna
rzeczywista relatywna dzieli w dalszym ciągu
Biała Rawską i Wieruszów. Aby dotrzeć z jednego do drugiego miasta konieczne jest przebycie 193,9 km.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego [8] dzieli województwo pod względem rozmieszczenia i poziomu
rozwoju miast na część północno-zachodnią
i południowo-wschodnią. Umowna linia podziału biegnie od Białej Rawskiej przez Rawę
Mazowiecką, Koluszki, Zelów do Wielunia.
Pierwsza z części charakteryzuje się nieregularną lecz gęstą siecią miast o wyraźnie zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Tym nie mniej atrakcyjność tych
ośrodków umożliwia zrównoważoną obsługę
całego obszaru. Drugi z wydzielonych obszarów województwa jest mniej zróżnicowany
pod względem możliwości obsługi. Najsilniejszym ośrodkiem tego obszaru jest Piotrków
Trybunalski, natomiast jego potencjał nie jest
w stanie oddziaływać na cały obszar południowo-wschodni. Pozostałe ośrodki tej części
województwa charakteryzują się wyraźnym
rozproszeniem przestrzennym.
Poniższe analizy pozwolą określić jak
kształtuje się poziom dostępności transportowej w miejskiej sieci osadniczej województwa
łódzkiego w ujęciu dwóch skrajnie różnych
pod względem położenia w sieci drogowej
ośrodków.

wistą) a zarazem dostępnym w 15 minut jest
Głowno połączone ze stolicą województwa
drogą krajową nr 14. Łódź jest ośrodkiem, który wyraźnie wyróżnia się poziomem dostępności w przyjętym okresie jazdy, ponieważ do
pozostałych miast województwa w tak określonym czasie dotrzeć można z nie więcej niż
sześciu ośrodków. Tak jak w przypadku Konstantynowa Łódzkiego, czy z pięciu miast, jak
w przypadku Pabianic, Zgierza czy Łasku. Za
to do Wieruszowa w czasie 15 minut niemożliwe jest dotarcie z żadnego innego miasta
regionu.
Przy przedłużeniu hipotetycznej podróży
do 30 minut nadal najbardziej dostępnym
miastem jest Łódź (w sumie dostępna jest z
18 innych ośrodków miejskich województwa).
W tym przypadku najbardziej efektywnym
połączeniem jest relacja Łódź - Łęczyca. Podróżując drogą krajową nr 91 w teoretycznym
czasie 28 min, pokonać można ponad 41 km.
Natomiast Wieruszów w czasie półgodzinnej
jazdy samochodem, dostępny jest wyłącznie z
jednego miasta - Wielunia, oddalonego o nieznacznie ponad 28 km.
W czasie nieprzekraczającym 45 minut najlepiej dostępnym ośrodkiem pozostaje Łódź.
Podobnie jak do pobliskich Pabianic, dojazd
od niej możliwy jest z 28 innych miast województwa. Dzięki autostradowemu połączeniu od węzła Kutno - Wschód do węzła Łódź
- Północ przejazd z najbardziej oddalonego w
zakresie tej izochrony Kutna (64 km) zajmuje
niespełna 35 minut. Niezmiennie najniższym
poziomem dostępności odznacza się Wieruszów. W czasie do 45 minut, dojazd do niego
jest możliwy zaledwie z 3 miast - poza wspomnianym Wieluniem również z Błaszek (54,1
km) oraz z Złoczewa (347 km). Miasta te łączy
droga krajowa nr 14 oraz niedawno oddany 13
km odcinek drogi ekspresowej S8 - Wieruszów
- Walichnowy. Podobnie jak Opoczno, Wieruszów odnotował w tym przedziale czasowym
wzrost liczby dostępnych ośrodków o 2.
Założenie jazdy nie dłużej niż godzinę nie
zmienia sytuacji miasta najlepiej i najgorzej
dostępnego - nadal są to odpowiednio Łódź
oraz Wieruszów. W przypadku Łodzi w tak
określonym przedziale czasowym możliwe
jest dotarcie z 35 miast województwa. Najbardziej oddalone w tym czasie miasta to Błaszki
oraz Radomsko. Podróżując odpowiednio z
zachodu województwa łódzkiego drogą krajową nr 12 oraz z południa drogą krajową nr

91, 1 oraz odcinkiem autostrady A1 pokonać
można 72,3 oraz 73,3 km. Czas podróży samochodem nie przekraczający godziny pozwala
dotrzeć do Wieruszowa z siedmiu miast województwa łódzkiego. W niespełna 60 minut
jest dostępny m.in. z Warty i Pajęczna oddalonych o 68,6 i 65,4 km.
W grupie miast dostępnych przy założeniu
jazdy powyżej jednej godziny występuje największe zróżnicowanie. Bowiem w przypadku
Łodzi, w tej grupie znalazło się jedynie 8 jednostek, a do Wieruszowa dojazd w tym czasie możliwy jest odpowiednio z 36 i 34 miast
województwa. Te dwa wymienione miasta
dzieli również największa odległość wyrażona
w jednostkach czasu. Podróżni poruszający
się samochodem osobowym zmuszeni są do
jazdy teoretycznie trwającej ponad 150 minut,
aby dotrzeć z jednego do drugiego ośrodka.
Analizując dostępność wzajemną miast
województwa łódzkiego w transporcie samochodowym, zauważyć należy, że czasy
przejazdów nie stanowiące znacznego oporu
przestrzeni, występują pomiędzy ośrodkami
położonymi najbliżej siebie - czynnik determinujący dostępność to odległość, a nie stan
infrastruktury. Najwięcej relacji o zadowalającym czasie przejazdu (do 60 minut) zanotowano do miast położonych w centrum województwa, w granicach Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego. Na osiem miast, do których
dojazd w tym zakresie czasu jest możliwy z nie
mniej niż 30 ośrodków, jedynie Piotrków Trybunalski nie wpisuje się w tę prawidłowość.
Dostępność transportowa jest ważną miarą
obrazującą integralność przestrzeni społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego. W
idealnym kształcie układ izochron wokół każdego z miast powinien być możliwie koncentryczny.
W przypadku województwa dostępność za
pomocą sieci drogowej do poszczególnych
miast pozostaje nierównomierna. Jest to pochodna niezakończonego procesu inwestycyjnego (przy braku jakichkolwiek autostrad
i dróg ekspresowych, układ byłby koncentryczny). Po części jednak przyczyn takiego
stanu rzeczy szukać należy w sformułowanych jeszcze w latach siedemdziesiątych XX
wieku założeniach rozwoju sieci. Przyjęty w
tamtym czasie model szachownicowy sprzyja
powstawaniu obszarów gorszej dostępności
[4]. Jest to szczególnie dobrze widoczne w
relacjach prowadzących do Wieruszowa (ryc.

Dostępność w ujęciu czasu przejazdu
do 15 min

W ujęciu topologicznym analizę dostępności
miast województwa łódzkiego wykonano w
oparciu o położenie ośrodków w wyznaczonych izochronach dojazdu do Łodzi i Wieruszowa. Dla obu miast skonstruowano izolinie
czasu dojazdu w zakresie do 15 min., od 16 do
30 min, od 31 do 45 min., od 46 do 60 min.
oraz powyżej godziny (ryc. 2.).
Podróż nie dłuższa niż kwadrans zapewnia
dotarcie z dziesięciu miast województwa do
Łodzi. Najdalej położonym miastem (ponad
16 km zgodnie z odległością ﬁzyczną rzeczy12

pr zeg l ąd ko m un i k ac yjny

16 - 30 min

31 - 45 min

46 - 60 min

pow. 60 min

Wieruszów

àódĨ

0%

10%

20%

30%
40%
50%
60%
70%
udziaá oĞrodków w izochronach dojazdu

80%

90%

100%
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3.). Szczególnie w przypadku miast, przez które przebiega droga ekspresowa S8. Znaczne
zniekształcenia występują również w związku z przebiegiem odcinka autostrady A2 na
wschód od Strykowa. Nie jest ono jednak tak
wyraźne jak to wynikające z przebiegu drogi
ekspresowej, ponieważ autostrada nie przebiega bezpośrednio przez miasta, co skutkuje
dodatkowymi przejazdami po drogach ogólnodostępnych i zmniejsza zaoszczędzony na
autostradzie zasób czasu.
Wyraźnie lepsza sytuacja występuje w
przypadku najlepiej dostępnej Łodzi (ryc. 4.).
Dojazd do najbardziej oddalonego Wieruszowa nieznacznie tylko przekracza półtorej
godziny. Układ izochron dla Łodzi jest bardziej
regularny i wyraźniej zbliżony do koncentrycznych okręgów, bowiem główne drogi rozchodzą się promieniście w każdym z kierunków.
Niemniej jednak warunki techniczne poszczególnych dróg i układ w jakim pozostają
względem siebie przyczynia się do pewnych
deformacji. Zniekształcenia izochron występują najwyraźniej w związku z przebiegiem
drogi krajowej nr 1 i 91 na południe od Łodzi
oraz odcinków autostrad A1 i A2 na północ,
wschód i zachód województwa. Widoczna
jest również anomalia towarzysząca odcinkowi drogi ekspresowej S14 oraz drogi krajowej
nr 14.
Dostępność w ujęciu kosztu przejazdu
Dostępność miast województwa łódzkiego w
ujęciu transportu indywidualnego oceniono
również pod względem kosztów przejazdu.
W ich przypadku ważne jest poza samą długością pokonywanej drogi, również wzięcie
pod uwagę innych kwestii. Rozpatrzyć należy
koszty stałe i zmienne, wysiłek towarzyszący
podróży, a ponadto jej komfort i bezpieczeństwo. Są to jednak zmienne trudne do zmie-

rzenia w ujęciu ilościowym. Problemem pojawiającym się przy szacowaniu uogólnionego
kosztu podróży jest również wycena czasu w
kategoriach pieniężnych. Ludzie w różny sposób wyceniają czas podróży. Z tego względu
dostępność powinna być wówczas liczona
oddzielnie dla każdej kategorii społecznej
(Uczestnicy ruchu wyceniają swój czas podróży przede wszystkim w zależności od otrzymywanego dochodu oraz wyceny własnego
czasu wolnego) [10].
Czas podróży jest najczęściej wykorzystywanym elementem oporu przestrzeni w badaniach dostępności. Nie jest jednak jedynym.
Trudność pokonania dystansu między źródłem a celem podróży może być mierzona na
kilka sposobów. W bardziej zaawansowanych
pracach transportowych wykorzystuje się pojęcie tzw. uogólnionego kosztu podróży [5].
Koszt uogólniony jest sumą trzech elementów, tj. czasu, kosztu oraz wygody podróżowania. Każdy z wyżej wymienionych elementów
złożony jest z dodatkowo z kilku składowych
[10].
Na potrzeby niniejszego artykułu, koszty
przejazdu pomiędzy miastami ustalono jako
sumę kosztów stałych i zmiennych eksploatacji pojazdów oraz kosztów związanych z
opłatami za przejazd. W tym zakresie wykorzystano metodologię wypracowaną przez
zespół pod kierownictwem dr Piotra Rosika na
potrzeby Monitoringu spójności terytorialnej
gmin w skali krajowej i międzynarodowej w
latach 1995-2030.
Specjaliści IGiPZ PAN podchodząc krytycznie do szacunków kosztów eksploatacji
uzależnionych od przebiegu pojazdu sporządzonych przez pracowników Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, określili koszt zgodnie
z własną metodologią. Według danych Instytutu SAMAR średnia wartość nowego samochodu kupionego i zarejestrowanego w
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Polsce przez klienta indywidualnego, wyniosła
w 2012 r. 68 320 zł. Średnia cena pojazdu używanego (sprowadzonego z zagranicy jak również przerejestrowanego) jest wyraźnie niższa
i wynosi 13 132 zł [14]. Grupa pojazów używanych stanowi niewiele ponad 91% wszystkich samochodów zarejestrowanych przez
prywatnych użytkowników. Pozwala to na
określenie średniej ceny pojazdu w Polsce na
około 18 000 zł. Spadek wartości samochodu
kształtuje się w okolicach 15% rocznie. Tym samym w wartościach nominalnych, roczny spadek wartości przeciętnego pojazdu to 2700
tys. zł. Przyjmując roczny średni przebieg na
poziomie 10 000 km, każdy przejechany km
pomniejsza wartość samochodu o ok. 27 groszy. Do pozostałych kosztów należy zaliczyć
roczne ubezpieczenie komunikacyjne (OC i
AC w wysokości około 1200 zł) oraz niezbędne
naprawy samochodu (ok. 1600 zł rocznie) [13].
Obowiązkowy przegląd techniczny kosztuje
przeciętnie 100 zł, a wymiana opon ok. 160
zł. Przy założeniu średniego przebiegu należy wymienić komplet opon po pięciu latach
użytkowania. Daje to roczny koszt w wysokości ok. 400 zł. Pozostałe koszty związane z obsługą pojazdu zespół IGiPZ PAN oszacował na
około 300 zł rocznie. Zsumowane koszty wraz
z amortyzacją pojazdu wynoszą więc 6500
zł., co daje 65 gr. stałych kosztów eksploatacyjnych na każdy przejechany kilometr (przy
założonym rocznym przebiegu).
Koszty zmienne eksploatacji pojazdów
to koszty zużycia paliwa. Poziom spalania na
100 km wynika z szeregu czynników, do których można zaliczyć: rodzaj stosowanego
paliwa, pojemność silnika oraz warunki ruchu
(prędkość pojazdu, forma terenu oraz stan nawierzchni drogi). Zespół dr Rosika dokonał kalkulacji kosztów zużycia paliwa uwzględniając
jego ceny (średnie dla 2012 roku ze względu
na spójność z danymi dotyczącymi kosztów

4. Czas dojazdu z Łodzi przy założeniu poruszenia się samochodem osobowym z maksymalną dozwoloną prędkością
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stałych) oraz strukturę parku samochodowego w zależności od pojemności silnika oraz
wykorzystywanego paliwa. Najniższe spalanie występuje przy prędkości ok. 75 km/h,
najwyższe zaś przy niskich prędkościach.
Większemu zużyciu paliwa sprzyja również
forma terenu o dużych różnicach wysokości
względnych oraz zły stan nawierzchni. Trudną
kwestią jest właściwa ocena wzrostu zużycia
paliwa dla prędkości poniżej 55 km/h (prędkość pojazdów w terenie miejskim) i powyżej
90 km/h (prędkość uzyskiwana na drogach
szybkiego ruchu). Zakłada się, że w zakresie
od 55 km/h do 90 km/h zmienność w zużyciu
paliwa jest niewielka. Natomiast dla niższych
jak i dla wyższych prędkości zużycie paliwa
rośnie. Koszt spalania jest różny dla podróży
w mieście i w cyklu pozamiejskim. Zakładając,
średnią prędkość jazdy w dużym mieście na
poziomie 30 km/h, zużycie paliwa wzrasta o
ponad 30% w stosunku do jazdy po "trasie". Z
kolei przy prędkości ok. 120 km/h następuje
również wzrost zużycia paliwa o ok. 23%. Do
celów analizy włączono dane GUS mówiące
o strukturze parku samochodowego (samochody osobowe) w Polsce, w zależności od
pojemności silnika oraz wykorzystywanego
paliwa. Wśród małych pojazdów (do 1399 cm3
pojemności silnika) dominują samochody
zasilane benzyną. W nieznacznie liczniejszej
grupie pojazdów średnich (od 1400 do 1999
cm3), samochodów na benzynę jest więcej
niż tych zasilanych gazem lub olejem napędowym. W grupie pojazdów dużych (od 2000
cm3) dominują samochody z silnikiem Diesla.
Znaczna część pojazdów w Polsce ma ponad
10 lat (aż 72%). Złożoność zjawiska znacznie
utrudnia jednoznaczne wskazanie udziału pojazdów w ruchu w podziale na ich wiek. W wyniku przeliczenia udziałów pojazdów według
pojemności silnika oraz stosowanego paliwa,
przez średnie ceny spalania na odcinku 100
km możliwe było określenie średniego kosztu
spalania paliwa na 1 km. Wynosi on ok. 44 gr.
dla jazdy z prędkością nie większą niż 30 km/h
i 36 gr. dla większych prędkości.
Ostatnim włączonym do badania elementem kształtującym koszty podróży są opłaty
za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Na
terenie województwa łódzkiego, do momentu przeprowadzania analizy płatny był jedynie
odcinek autostrady A2 od zachodniej granicy
województwa do węzła Łódź Północ. Odcinek
ten, stanowi część dłuższego odcinka Konin Łódź Północ i zarządzany jest przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Stawka
opłaty za przejazd 1 km autostrady, dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wynosi
10 gr. Oddany w czerwcu 2012 r. fragment autostrady między węzłem Łódź Północ a Warszawą pozostaje bezpłatny do 2014 r. Opłaty
za przejazd autostradą A1 pobierane są jedynie na odcinku Rusocin - Nowa Wieś za Grudziądzem.
Reasumując, całkowity koszt podróży jednej osoby samochodowym transportem indywidualnym wynosi:
14
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• na wszystkich drogach z wyłączeniem płatnych autostrad, przy prędkości nie przekraczającej 30 km/h – 1,09 zł/km;
• na wszystkich drogach z wyłączeniem płatnych autostrad, przy prędkości powyżej 30
km/h – 1,01 zł/km;
• na płatnych autostradach (minimalna prędkość poruszania się po autostradzie wynosi 40
km/h) – 1,11 zł/km.
Po przyjęciu ustalonych stawek, teoretyczny
koszt przejazdu pomiędzy każdą z par miast w
województwie łódzkim ustalono postępując
zgodnie z algorytmem przyjętym na potrzeby
obliczeń czasu. Z tą tylko różnicą, że długość
odpowiednich odcinków drogi pozwalającej
na możliwie najkrótszy czas jazdy, mnożono
przez wskazane powyżej stawki, a nie zamieniano na minuty.
W ujęciu topologicznym analizę kosztów
dojazdu do miast województwa łódzkiego
wykonano w oparciu o konstrukcję izodapan
dojazdu do Łodzi i Wieruszowa przyjmujących
wartości wielokrotności 20 zł, od 0 do 220 (ryc.
5.). Generalnie należy stwierdzić, że dostępność miast województwa w ujęciu odległości
ekonomicznych nie różni się znacząco od tej
określonej przez odległości czasowe. Wynika
to przede wszystkim z nieznacznych różnic
pomiędzy poszczególnymi stawkami oraz
niskim udziałem odcinków dróg o prędkości
ograniczonej do 30 km/h i autostrad objętych
opłatami.
W przypadku Łodzi najdroższa podróż nie
przekracza 120 zł. Jest to połączenie z Wieruszowem, z którego przejazd samochodem
osobowym do stolicy województwa nieznacznie przekracza 116 zł. Podróżujący musi
przeznaczyć na przejazd do Łodzi ponad
sto złotych jeszcze tylko w przypadku jazdy
z Działoszyna. Łódź jest jedynym z 44 miast
województwa, do którego przy założeniu 20
zł przeznaczonych na podróż dotrzeć można
z 12 innych ośrodków. Są to wszystkie miasta
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Z kolei najdłuższa podróż do Wieruszowa z
miast objętych granicą województwa łódzkiego dotyczy Skierniewic. Jest to jedyny spośród
pozostałych 43 ośrodków miejskich regionu, z
którego koszt dojazdu przekracza 200 zł. Natomiast z Łowicza i Białej Rawskiej podróż pochłonie ponad 197 zł. W przeciwieństwie do
Łodzi, aby dotrzeć do Wieruszowa z jakiegokolwiek miasta województwa należy przezna-

czyć na podróż prawie 30 zł. Gwarantuje do
przejazd z Wielunia. Dojazd ze Złoczewa jest
już niespełna 10 zł droższy.
Zastosowanie odległości ekonomicznych
do określenia dostępności Łodzi i Wieruszowa uwidacznia się w zmianie przebiegu linii
określających jednostki o podobnym jej poziomie. W porównaniu do przedstawionych
wcześniej izochron, mają one układ bardziej
koncentryczny względem każdego z analizowanych ośrodków. Nie występują tak wyraźne
anomalia w ich przebiegu. Należy oczywiście
zwrócić uwagę na mniejszą liczbę skonstruowanych izodapan, niż linii łączących punkty
o tej samej dostępności czasowej. Obejmują
one jednocześnie zakres o większej rozpiętości, co przyczynia się w pewnym stopniu do
"ukrywania" ewentualnych zniekształceń wynikających z przyjęcia jednostek pieniężnych.
Główną przyczyną większej regularności przebiegu izodapan jest znacznie mniejsze zróżnicowanie wag dla poszczególnych odcinków
dróg w ujęciu kosztowym. Maksymalny stosunek stawek to jedynie 0,91. Podczas gdy przy
analizach czasowych stosunek ten może wynosić np. 0,21 (przy przyjęciu występowania
na danej drodze odcinków autostrady z ograniczeniem prędkości do 140 km/h i odcinka
gdzie prędkość ograniczono do 30 km/h).
Szczególnie powyższe zmiany uwidaczniają się w przypadku najgorzej dostępnego pod
względem ekonomicznym Wieruszowa. Przebieg izodapan ma charakter znacznie bardziej
koncentryczny bez tak wyraźnych anomalii
jak w przypadku czasu dojazdu z Rawy Mazowieckiej (ryc. 6.). Występują oczywiście pewne zniekształcenia związane z przebiegiem
m.in. drogi ekspresowej S8. Niemniej jednak
liczba jednostek w poszczególnych izoliniach
jest wyraźnie bardziej zrównoważona niżeli w
przypadku analizy teoretycznych czasów dojazdów. Układ izodapan dla najlepiej dostępnej pod względem kosztów Łodzi, nieznacznie jedynie zmienia obraz jej dostępności z
pozostałych ośrodków województwa (ryc. 7.).
Rozchodzące się promieniście drogi są bardzo
mało zróżnicowane pod względem kryteriów
wpływających na koszty podróży (zaburzeniem jest jedynie płatny odcinek autostrady
A2), co powoduje że przyrost kosztu podróży
jest niemalże wprost proporcjonalny do wzrostu odległości od miasta.
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izdapanach dojazdu samochodem osobowym do Łodzi i Wieruszowa
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6. Koszt dojazdu z Wieruszowa przy założeniu poruszenia się samochodem
osobowym z maksymalną dozwoloną prędkością
Źródło: opracowanie własne

Zakończenie
Poddając analizie regionalną dostępność
transportową w świetle samochodowego
transportu indywidualnego na przykładzie
Łodzi i Wieruszowa, należy stwierdzić, że
czynnikiem determinującym poziom dostępności miast jest odległość w ujęciu ﬁzycznym
rzeczywistym, a nie stan techniczny i kategorie drogowej infrastruktury transportowej.
Akceptowalne czasy przejazdów występują
pomiędzy ośrodkami położonymi najbliżej
siebie. Najwięcej relacji o czasie przejazdu do
godziny możliwych jest do miast położonych
w centrum województwa, w granicach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Podkreślić należy również zależność poziomu dostępności transportowej związanej
z podróżą samochodem osobowym od odległości ośrodków od centrum województwa.
Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w
braku połączeń drogowych, które w skali regionalnej ze względu na całą sieć osadniczą
województwa łódzkiego, zaburzałyby układ
promienisto-koncentryczny wyjątkowo wysoką lub niską prędkością podróży. W pewnych
relacjach bilateralnych pomiędzy miastami,
takimi elementami sieci drogowej są odcinki
autostrad i drogi ekspresowej. Natomiast w
wielu przypadkach najszybsza podróż samochodem nie wymaga poruszania się żadną z
tych dróg. A nawet jeśli, to są to na tyle krótkie odcinki, że nie pojawia się efekt w postaci
zaoszczędzonego czasu. Przyjęcie odległości
ekonomicznych powoduje niewielkie zmiany w poziomie dostępności poszczególnych
miast w odniesieniu do Łodzi i Wieruszowa.
Wspomniana już mniejsza zmienność stawek
pieniężnych za przejechanie 1 km w stosunku
do zróżnicowania prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg województwa łódz-
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7. Koszt dojazdu z Łodzi przy założeniu poruszenia się samochodem osobowym z maksymalną dozwoloną prędkością
Źródło: opracowanie własne

kiego, powoduje znacznie silniejsze uzależnienie pozycji danego ośrodka pod względem
kosztów podróży w ujęciu topologicznym od
jego odległości od centrum województwa.
Zastosowany przykład Łodzi i Wieruszowa
wyraźnie wskazuje, że o ile wojewódzka sieć
drogowa gwarantuje dostępność do wszystkich miejskich jednostek osadniczych regionu
to jej poziom jest bardzo zróżnicowany. Peryferyjne położenie Wieruszowa ze względu na
układ sieci drogowej województwa i wariant
badania ujmującego wyłącznie wzajemne relacje transportowe wewnątrz województwa,
dał również skutek w najniższym poziomie dostępności. Należy jednak mieć na uwadze, że
przy zniesieniu ograniczenia przestrzennego
badania do granicy województwa łódzkiego,
poziom dostępności Wieruszowa zapewne
nie przedstawiałby się na tak niskim poziomie,
chociażby ze względu na połączenie z Wrocławiem drogą ekspresową S8.
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Współczesną gospodarkę cechują wielokierunkowe, o znacznej częstotliwości i szybkości zmiany, zachodzące wewnątrz organizacji
oraz w ich otoczeniu. Powyższe wymusza
prowadzenie permanentnej introspekcji
odnośnie charakteru, dynamiki, wpływu na
realizację założonych celów organizacji oraz
postawę kapitału ludzkiego. Nie mniej istotną
rolę odgrywa systematyczny wzrost stopnia
złożoności organizacji.
Przedstawione przeobrażenia pociągają
za sobą wielorakie skutki, wśród których niezmiernie ważne znaczenie dla zarządzających
odgrywa włączenie w stopniu nieporównywalnie większym niż dotychczas czynnika
czasu do realizacji wyznaczonych zadań oraz,
co wydaje się istotniejsze, racjonalności w zakresie procesów decyzyjnych.
Przedmiotem dociekań niniejszej publikacji
uczyniono problematykę decyzyjności kapitału ludzkiego organizacji ucieleśnionego w
kadrze kierowniczej, przyjmując za zasadniczy
cel badawczy empiryczne zweryﬁkowanie
wpływu podjętych decyzji kierowniczych na
praktyczne funkcjonowanie określonych obszarów organizacji świadczącej usługi o charakterze komunikacyjnym. Mając powyższe
na uwadze, badaniami empirycznymi objęto
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., przyjmując za
horyzont czasowy lata 2010-2013. Niezbędne
dane umożliwiające przeprowadzenie analizy
uzyskano przy wykorzystaniu metody ankietowej oraz wywiadu bezpośredniego z kierownictwem najwyższego szczebla.
Celem przybliżenia podstawowych zagad16
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nień dotyczących decyzyjności, wyniki badań
oraz ich omówienie poprzedzono rozważaniami teoretycznymi, skupiając uwagę na
istocie, roli oraz typologii decyzji.
Istota i znaczenie podejmowania
decyzji kierowniczych w organizacji
Z uwagi na fakt, iż w procesach pracy niemal
każdy z nas na co dzień staje przed koniecznością podjęcia mniej bądź bardziej ważnych
rozstrzygnięć, problematyka decyzyjności
traktowanej jako „prawo lub możliwość decydowania o czymś” [13] cieszy się dużym zainteresowaniem, nadając jej fundamentalną
rolę w zarządzaniu organizacją. Odpowiednio
przeprowadzone procesy decyzyjne umożliwiają rozwiązywanie problemów i sytuacji
konﬂiktowych. Podejmowanie decyzji częstokroć traktowane bywa jako „proces rozwiązywania problemu, w sytuacji istnienia kilku
rozwiązań” [8], przy czym niepomiernie istotny jest wybór jednego z nich.
Powszechnie panuje przekonanie, iż decyzja stanowi podstawową czynność kadry kierowniczej, zaś informacja, będąca tworzywem
decyzji, uchodzi za narzędzie pracy każdego
menedżera. Decyzja stanowi również istotny
czynnik, który prócz zapewnienia realizacji
zadań w organizacji, wpływa w ogromnej
mierze na kształtowanie skupionego w niej
kapitału ludzkiego, który częstokroć utożsamiany bywa z „… wiedzą – zarówno kadry
zarządzającej jak i pracowników, ich kompetencjami, umiejętnościami…” [5] i co dość
istotne, w odróżnieniu od innych zasobów nie
jest własnością przedsiębiorstwa [4 ].
Określenie pojęcia decyzja nastręcza wielu
trudności przede wszystkim ze względu na
wielowymiarowość wspomnianego terminu.
Etymologicznie, stanowiące przedmiot analizy pojęcie, wywodzi się od łacińskiego słowa
decisio, oznaczającego postanowienie, rozstrzygnięcie, uchwałę, rezolucję [15].
W literaturze fachowej funkcjonuje wiele
deﬁnicji rozmaicie traktujących decyzję, co
niewątpliwie wynika z przyjętych przez autorów pewnych założeń, jak również nurtu
zainteresowań omawianą tematyką. Poszczególne dziedziny nauki pojęciu decyzji nadają
różnorodne interpretacje. Tytułem przykładu
cybernetyka decyzję traktuje jako zdarzenie
wchodzące do treści tworzącej układ, dając możliwość opisania poprzez informacje
zawarte w układzie i strukturze połączeń. W
psychologii z decyzją utożsamiane jest postanowienie stanowiące akt wyboru jednego

z możliwych zachowań. Terminologia prawnicza w zakresie prawa administracyjnego
przez decyzję rozumie akt administracyjny
powzięty w toku postępowania, rozstrzygający sprawę [zob. 12].
Dokonując kwerendy literatury przedmiotu widać wyraźne korelacje pomiędzy
zarządzaniem organizacją i procesami decyzyjnymi. Zarządzanie o znamionach nowoczesności rozpatrywane bywa jako „…jeden
ciąg decydowania i tworzenia warunków
skutecznej realizacji decyzji” [9], bądź jako forma „…praktycznej działalności związanej z
procesem podejmowania decyzji…” ukierunkowanych na efektywne zużytkowanie „…
posiadanych zasobów… w celu realizacji założonych zadań, zapewniających stały rozwój
firmy” [3].
W teorii zarządzania niejednokrotnie podejmowanie decyzji odróżniane jest od dokonywania wyboru i rozwiązywania problemu. Wybór, stanowiąc część wspomnianego
procesu, w swej istocie posiada ograniczony
zakres działań, zaś rozwiązywanie problemu
odnosi się do szerokiego spektrum przedsięwzięć uwarunkowanych wyszukiwaniem i
wdrażaniem kierunku działania lub osiągania
wyznaczonego celu [por. 6].
Nie sposób jednak, zdaniem autorów
publikacji, zgodzić się z powyższym stanowiskiem z uwagi na immanentność wspomnianych elementów. Ponadto, wydaje się za
właściwe przyjęcie, iż podejmowanie decyzji
następuje wówczas, gdy istnieje świadoma
możliwość dokonania wyboru spośród co
najmniej dwóch wariantów działania, z zastrzeżeniem, iż istnieje realna możliwość realizacji wybranego rozwiązania. Jednakowoż,
należy zwrócić uwagę na pewną, dość istotną
parametryzację w obszarze kapitału ludzkiego, występującego w tej konkretnej sytuacji
jako najważniejszy podmiot odpowiedzialny
za skuteczność decyzyjną, mianowicie wspomnianą wcześniej świadomość, jak również
intencjonalność oraz racjonalność procesu
decyzyjnego. Istotne jest również, aby ów
proces orientować na realizację konkretnego
celu.
Trafność podjętej decyzji stanowi implikację dopływu informacji koniecznych w
dogłębnym rozeznaniu, wymagającej podjęcia stosownych kroków sytuacji. Zwrócić
należy również uwagę na ryzyko, stanowiące
nieodzowny element procesu podejmowania decyzji, bowiem gros decyzji, zdaniem
znawców tematu, musi opierać się na wiedzy niepełnej ze względu na niedostępność
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bądź nadmierną czaso i kapitałochłonność
w zakresie zdobycia informacji [zob. 10].
Niebagatelne znaczenie odgrywają również
warunki, w jakich podejmowana jest decyzja
[szerzej 2] oraz sposób podejścia decydenta
do poszczególnych faz procesu decyzyjnego,
obejmujących kolejno rozpoznawanie, projektowanie oraz wybór [14].
W zakresie racjonalności decyzji wyróżnić
można dwie kategorie, metodologiczną oraz
rzeczową. Pierwsza z nich tyczy wyboru dokonywanego w oparciu o swoiste kanony
podejmowania decyzji, biorącego za punkt
wyjścia posiadane informacje. Ramy zakreślające omawianą racjonalność tworzą charakterystyczne zmienne, do których należą rozmiar
i jakość informacji, orientacja w zakresie prawideł, procedur i sposobów podejmowania
decyzji wraz z poziomem motywacji oraz aktualny stan, w którym znajduje się decydent.
Za metodologicznie racjonalną można uznać
decyzję podjętą w oparciu o przyjęte wymogi, w dobrej wierze, przy użyciu dostępnych
informacji. Należy podkreślić, iż wskazana racjonalność może być przedmiotem oceny w
dowolnym momencie procesu decyzyjnego,
skupiając się w rzeczywistości na postępowaniu decydenta a nie efekcie decyzji [11], który
może być zgoła odmienny od zakładanego.
Druga kategoria racjonalności, określana mianem rzeczowej, sprowadza się do
wyboru sposobu działania przynoszącego
osiągnięcie wyznaczonego celu. Wspomniany rodzaj racjonalności determinowany jest
racjonalnością metodologiczną, funkcjonowaniem otoczenia, ponadto przewidywalnością zmian i minimalizowaniem związanych
z nimi różnorodnych postaci ryzyka. Badanie
racjonalności rzeczowej przeprowadzane jest
po zrealizowaniu konkretnej decyzji poprzez
analizę komparatywną jej wyniku z określonymi celami, stanowiącymi przedmiot założeń
decydenta.
Racjonalność, zarówno metodologiczna
jak i rzeczowa, uwarunkowana jest licznymi
czynnikami. Część z nich stricte odnosi się
do decydenta, odgrywającego ważną rolę w
rozwiązywaniu konkretnego problemu. Występują również czynniki niezależne od wspomnianego podmiotu decyzyjnego, związane
przede wszystkim z niestałością otoczenia
organizacyjnego. Prócz wskazanych powyżej
elementów wpływających w istotnej mierze
na skuteczność procesów decyzyjnych, wskazać należy również cechy osobowościowe
kapitału ludzkiego, przekonanie o odpowiedzialności, umiejętność kooperacji czy choćby warunki panujące wewnątrz organizacji.
Na rysunku 1 zaprezentowano kompilację
czynników wpływających w zasadniczy sposób na racjonalność podejmowanych decyzji.

Typologia decyzji kierowniczych
Dywagując nad funkcjami decyzji, częstokroć
stajemy przed pytaniami: Czemu podejmowana decyzja ma służyć? Do realizacji jakich
istotnych zadań z punktu widzenia organizacji
winna przyczyniać się?
Odpowiedzi na postawione pytania wbrew
Cechy osobowoĞciowe
decydentów

pozorom nie są łatwe, bowiem należy wziąć
pod uwagę sytuację konkretnej organizacji z
uwzględnieniem posiadanego kapitału ludzkiego, zwracając baczną uwagę na rozwiązanie zaistniałego problemu. Niemniej, można
wskazać specyﬁczne elementy składające się
na konstrukcję decyzji, odzwierciedlone w
treści i strukturze rozwiązywanego problemu,

Sytuacja wewnĊtrzna
organizacji

Otoczenie (prawne,
ekonomiczne, itp.)

Prezentowane
postawy
KompetencyjnoĞü
decydentów

Stan emocjonalny
decydentów

Panująca kultura
organizacyjna
RacjonalnoĞü
decyzji

Kondycja finansowa
organizacji

Sposób
podejmowania decyzji

Natura sytuacji
i problematyki decyzyjnej

1. Uwarunkowania racjonalności decyzji

Decyzje kierownicze
Związane ze specjalistycznymi obszarami dziaáalnoĞci organizacji
x kadrowe, logistyczne, techniczne i technologiczne, produkcyjne, finansowe
i inwestycyjne, marketingowe i handlowe
Związane z tworzeniem organizacji
x okreĞlanie podstawowych celów organizacji
x precyzowanie wielkoĞci, formy prawnej, struktury finansowania,
wewnĊtrznego uporządkowania (struktury organizacyjnej), charakteru
wytwarzanych produktów i usáug, metod wytwarzania i dystrybucji wyrobów
x dobór personelu
x negocjowanie warunków pozyskiwania róĪnorakich czynników produkcji
(ludzi, materiaáów, kapitaáu, itp.)
Związane z bieĪącym funkcjonowaniem istniejącej organizacji
x kierowanie pracownikami i sprawowanie wáadzy w organizacji
x okreĞlanie wielkoĞci produkcji i kontrolowanie jej przebiegu
x ustalanie cen produktów, wyrobów i usáug
x okreĞlanie metod i organizacji sprzedaĪy, reklamy, promocji
x rozwiązywanie problemów páacowych i finansowych (struktura kapitaáu,
wielkoĞü kapitaáu obrotowego)
x precyzowanie form i kierunków ekspansji
x zmiany lokalizacji, profilu dziaáalnoĞci, struktur organizacyjnych, produktu
i metod wytwarzania
x relacje z otoczeniem (klientami, dostawcami, bankami, administracja rządową,
spoáecznoĞcią lokalną)
x podziaá zysku, zadaĔ, odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ decyzyjnych
Związane z likwidacją organizacji
x zbywanie aktywów oraz róĪnych dziedzin dziaáalnoĞci
x cesje, przejĊcia
x caákowite zaniechanie dziaáalnoĞci (upadáoĞü)
Związane z zakresem i horyzontem czasowym
x strategiczne (okreĞlenie misji i celów organizacji oraz ogólnych kierunków
dziaáania; ustalenie najistotniejszych koncepcji strategicznych co do kierunków
rozwoju organizacji, rodzaju produkcji, metod i technik stosowanych wobec
konkurencji oraz metod finansowania)
x taktyczne (krótszy horyzont czasowy; przedmiotem zainteresowaĔ
problematyka wynikająca z decyzji strategicznych; ukierunkowanie na
funkcjonowanie organizacji od strony technicznej, organizacyjnej
i prawnej)
x operacyjne (rozwiązywanie problemów zaistniaáych podczas realizacji
wytyczonych juĪ zadaĔ; celem bieĪąca organizacja funkcjonowania
(produkcja, zaopatrzenie, sprzedaĪ, kontrola procesów) oraz optymalizacja
wykorzystania zasobów i moĪliwoĞci organizacyjnych)

2. Decyzje kierownicze - typologia
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3. Liczba przewiezionych pasażerów taborem autobusowym w PKS w
Bydgoszczy Sp. z o.o. w latach 2010-2013
Źródło: opracowanie własne

funkcjach decyzji oraz jej zakresie [1].
Literatura przedmiotu wskazuje na wiele
odmiennych rodzajów decyzji. Wybrane, częstokroć spotykane typy decyzji przedstawia
rysunek 2.
Odnośnie zakresu decyzji, ujmowany on
bywa w kilku kategoriach uwzględniających
czas trwania realizacji dokonanego wyboru,
zasoby uczestniczące w jego urzeczywistnieniu oraz stopień doniosłości, rozmiar i przedział czasowy w odniesieniu do następstw
decyzji.
Wpływ decyzji kierowniczych na funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z
o.o. - wyniki badań własnych
Celem ukazania trafności i racjonalności w zakresie podejmowania decyzji kierowniczych
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., przeprowadzono badania własne, które objęły lata 2010
– 2013.
Podstawową formę działalności poddanej
analizie spółki powstałej w 2001 roku, stanowi przewóz osób w komunikacji urzędowego
rozkładu jazdy autobusów, realizowanego w
oparciu o opublikowany rozkład jazdy.
Na wstępie badaniem objęto procesy decyzyjne ukierunkowane na innowacyjność.

4. Liczba linii komunikacyjnych w PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. w latach
2010-2013
Źródło: opracowanie własne

Wykazano, iż w roku 2010 wprowadzono
istotne novum w postaci biletu elektronicznego (zbliżeniowej karty chipowej - M karty),
wystawianej na konkretną osobę i określony
czas. Każdy z pasażerów może stać się posiadaczem owej karty po złożeniu stosownego
wniosku. M karta, prócz możliwości skorzystania z usług transportowych, dostarcza przewoźnikowi wielu cennych informacji, bowiem
każdy przejazd odnotowywany jest w systemie, przypisywany do konkretnego węzła,
po czym uwzględniany w statystykach działu
ﬁnansowo-ekonomicznego. Dzięki podjętej
przez kadrę kierowniczą wspomnianej decyzji, wprowadzony system również obecnie
stanowi ogromną pomoc odnośnie sprawdzania liczby pasażerów oraz posiadanych
przez nich rodzajów biletów. Przytoczone
rozwiązanie świetnie sprawdza się również w
dokonywaniu analizy oceny rentowności poszczególnych kursów, pozwalając jednocześnie na określenie zasadności utrzymywania
konkretnych linii komunikacyjnych.
W kolejnym etapie badań dogłębnej analizie poddano wybrane parametry w odniesieniu do zmienności w zakresie dynamiki liczby
korzystających z usług spółki pasażerów, jak
również liczby linii komunikacyjnych. Dane
uzyskane w analizowanym, kilkuletnim okresie, przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Jak ukazuje rysunek 3, w badanym cztero-

letnim okresie nastąpił systematyczny wzrost
przewozu pasażerów sięgający w 2013 roku
62,5 %. Należy nadmienić, iż niebagatelną
rolę odegrała promocja podjęta przez kadrę
kierowniczą, ukierunkowana na obniżenie
cen biletów poprzez wprowadzenie stref
przejazdów. Odnośnie komunikacji regularnej we wszystkich kategoriach (z biletami
jednorazowymi, miesięcznymi pracowniczymi oraz miesięcznymi szkolnymi) nastąpiło
podwyższenie wskaźnika liczby pasażerów
odpowiednio o 1,34 %, 12,94 % oraz aż 226,18
%. Biorąc pod uwagę zmienną w zakresie linii
komunikacyjnych (rys. 4), w analizowanym
okresie odnotowano spadki: o 30 % w przypadku połączeń dalekobieżnych oraz 14,23
% zwykłych. Powyższe niewątpliwie wynika z
faktu rosnącej konkurencji oraz wzrostu liczby
samochodów osobowych.
W kolejnych etapach badań koncypowaniu poddano strukturę taboru autobusowegow PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o., przy
uwzględnieniu przedziałów wiekowych oraz
liczby nabytych autobusów, przyjmując w
ostatnim przypadku za kryterium środki ﬁnansowe, amortyzację oraz wypracowany
zysk. Analizą objęto ponadto sferę ﬁnansową
spółki, mając na względzie osiągnięte w analizowanym okresie przychody z działalności
własnej oraz amortyzację. Zaobserwowane
rezultaty dociekań zaprezentowano na rysun-
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Źródło: opracowanie własne
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kach 5 i 6.
Należy stwierdzić, iż decyzje operacyjne
Zarządu spółki cechuje trafność nie tylko w
sferze marketingowej, odzwierciedlonej w
poszerzaniu rynku usług transportowych,
skutkującym zwiększeniem liczby pasażerów.
Również w innych obszarach działalności
podjęte decyzje odnośnie chociażby inwestycji w środki trwałe czy szkoleń pracowników
w istotnej mierze wpłynęły na poprawę konkurencyjności ﬁrmy
Powyższe w relewantny sposób wpływa
na sytuację ekonomiczno-ﬁnansową, zobrazowaną danymi zamieszczonymi na rysunku
5, gdzie odnośnie dynamiki liczebności autobusów na przestrzeni czterech lat dostrzeżono konsekwentne rozszerzanie taboru
(wzrost o 250 % zestawiając rok 2010 i 2013) o
69 nowych autobusów wyposażonych w klimatyzację, toaletę, zestaw audiowizualny oraz
lodówkę. Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, iż realizowany plan inwestycyjny osadza
się na trafnych decyzjach technicznych i technologicznych. Biorąc pod uwagę osiągnięte
przychody z działalności podstawowej oraz
amortyzację (rys. 6.), w okresie badawczym
wyniosły one łącznie 302961,8, co należy
uznać za zadowalający wynik.
Z uwagi na dużą konkurencję na rynku
transportowym, przedsiębiorstwo stosowało
elastyczne ceny biletów, co wpłynęło na spadek przychodów z działalności podstawowej
(w odniesieniu do lat poprzednich).
Podsumowanie
Na kanwie zaprezentowanych pokrótce rozważań teoretycznych należy stwierdzić, iż
decyzje kapitału ludzkiego należą do nieodłącznych elementów zarządzania w każdej

organizacji, wpływając w nieodzowny sposób
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niewątpliwym potwierdzeniem powyższej tezy
wydają się wyniki przeprowadzonych badań
własnych w zakresie wybranych obszarów
działalności PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.. Uczynione przedmiotem badań przedsiębiorstwo,
poprzez trafne decyzje bardzo dobrze prosperuje na niezwykle konkurencyjnym rynku, czego najlepszym dowodem jest ponad
60 % wzrost pasażerów w badanym okresie.
Efektywne decyzje stanowią zasadniczy fundament rozwiązywania ważnych problemów
występujących w przedsiębiorstwie.
W każdym przypadku za niezbędny element decyzyjności uchodzi analiza możliwych wariantów, uzupełnieniem której jest
gruntowne porównanie korzyści i kosztów
osiągnięcia decyzyjnego celu. Podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje tworzą wielopłaszczyznową siatkę zadań, wpływającą
na realizację zamierzonych efektów, poprzez
podejmowanie wielorakich działań nastawionych na organizowanie, ukierunkowywanie
oraz stymulowanie zaangażowanego w procesy pracy kapitału ludzkiego.
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Miejski transport zbiorowy stanowi zaplanowane, zorganizowane i skoordynowane świadczenie usług przewozowych, które realizowane są
za pomocą dostępnych środków komunikacji
publicznej. Jednym z priorytetowych celów
jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnie
działającego systemu połączeń, będącego interesującą alternatywą dla podróży pojazdami
prywatnymi. W przypadku Szczecina, rozległej aglomeracji dwubiegunowej z ośrodkami
centralnymi po obu stronach Odry, nierozwiązanym problemem pozostają przewozy bezpośrednie. Od 1991 roku są one obsługiwane
przez autobusowe linie pośpieszne, które zapewniają w miarę szybkie połączenia jedynie
do wybranych osiedli mieszkaniowych. Pozostali pasażerowie skazani są na komunikację
zwykłą o znacznie ograniczonej częstotliwości
kursowania i wymuszającą przynajmniej jedną

przesiadkę w czasie podróży. Sytuacja ulegnie
zmianie po ukończeniu inwestycji Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST), który wyeliminuje konieczność zmiany środka transportu
na pętli Basen Górniczy, zlokalizowanej na terenie Międzyodrza. Kontrowersje budzi jednak
przebieg nowo budowanej trasy, omijającej
największe skupiska ludności i centra handlowe
dzielnicy Prawobrzeże, a więc miejsca generujące znaczny ruch. Konieczna będzie również
reorganizacja istniejących linii, gdyż część zostanie skrócona lub zupełnie zlikwidowana, w
tym wspomniane autobusy pośpieszne.
W ostatnich latach obserwuje się nieustanny
spadek popytu na przewozy komunikacją publiczną [4, 6, 8, 9, 14]. Jednym z czynników mających wpływ na taką sytuację pozostaje sieć
połączeń i ich liczba, która pomimo rozrostu
obszaru miejskiego pozostaje praktycznie niezmieniona. Lawinowy przyrost wskaźnika motoryzacji sprawił, iż pogorszyła się efektywność
i atrakcyjność przewozowa transportu zbiorowego. Ponadto wymiana taboru przez lokalnych przewoźników postępuje stopniowo, nie
nadążając za potrzebami i wymaganiami podróżnych. Jako przykład podać można zakup
używanych, wysokopodłogowych tramwajów
typu Tatra (KT4DtM, T6A2), które stanowią najliczniejszą grupę pojazdów szynowych eksploatowanych w Szczecinie [13]. Pomimo gruntownej modernizacji, polegającej chociażby na
doposażeniu w poprzeczne amortyzatory czy
systemy informacji wizualnej i akustycznej, nie
są to wagony odpowiadające współczesnym
standardom. Stąd w artykule skoncentrowano
się na przedstawieniu zmian, które wpłynęły na
jakość i efektywność przewozów pasażerskich.
Zakres i metodyka
Podstawę analizy porównawczej stanowiła licz-

1. Liczba kursów autobusowych dziennych (zwykłych) realizowanych w 2010 r.
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ba i rodzaj kursów realizowanych przez lokalnych przewoźników w roku 2010 oraz 2014. Na
zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
(ZDiTM) w Szczecinie komunikację zbiorową
obsługują następujące spółki:
- Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" (SPAD),
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
"Klonowica" (SPAK),
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK),
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) Szczecin,
- Tramwaje Szczecińskie.
W zestawieniu uwzględniono linie tramwajowe (dzienne) i autobusowe (zwykłe, pośpieszne, nocne), wyłączając przewozy na trasach
zastępczych, alternatywnych oraz kursy w dni
świąteczne. Pominięto również połączenia bezpłatne, umożliwiające dojazd do wybranych
centrów handlowych z głównych punktów
miasta, w całości ﬁnansowane przez zainteresowane podmioty.
Linie autobusowe dzienne
Z danych przedstawionych na rysunkach 1 i 2
wynika, że liczba linii autobusowych dziennych
(zwykłych) obsługiwanych w całości pojazdami
niskopodłogowymi zmniejszyła się z 15 do 10.
Przewoźnicy zdecydowali się bowiem na bardziej równomierne rozłożenie nowoczesnego
taboru, który zasilił pozostałe trasy. Przykładem
mogą być linie o wysokiej częstotliwości kursowania, np. 75, 61, 65. W tym aspekcie najmniej
zmian wprowadziła spółka SPPK, odpowiedzialna za transport między Szczecinem i Policami, przodująca w systematycznej wymianie
posiadanej ﬂoty. Z uwagi na znaczną liczbę
pasażerów i obsługę długich tras przelotowych przedsiębiorstwo bazuje na autobusach
przegubowych, w tym głównie ﬁrmy MAN, np.
Lion`s City G, NG-262, NG-312, NG-313, SG-313
[12]. W przypadku pozostałych przewoźników
obserwuje się znacznie większe zróżnicowanie
pod względem marek i typów. Rośnie liczba
pojazdów fabrycznie nowych, które odmieniają wcześniejszą tendencję sprowadzania taboru używanego. Dzięki konkurencyjnym cenom
i jakości wykonania większość ostatnich przetargów rozstrzygnięto na korzyść krajowego
producenta Solaris Bus & Coach S. A. [10, 11, 15].
W związku z tym obecnie na liniach zwykłych
najczęściej eksploatowane są autobusy typu
Urbino 10, 12 i 18.
Intensywny rozwój strefy podmiejskiej
Szczecina, który określić można mianem procesów suburbanizacyjnych, nie wpłynął istotnie
na rozwój sieci komunikacyjnej. Uruchomiono zaledwie dwie nowe linie 88 i 89, o które
od dawna starali się mieszkańcy zachodnich
peryferii. Pozostałe zmiany, polegające na no-
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2. Liczba kursów autobusowych dziennych (zwykłych) realizowanych w 2014 r.

3. Liczba kursów autobusowych (pośpiesznych, nocnych) i tramwajowych realizowanych w 2010 r.

4. Liczba kursów autobusowych (pośpiesznych, nocnych) i tramwajowych realizowanych w 2014 r.

welizacji rozkładów jazdy, dodaniu nowych
przystanków czy wprowadzeniu czytelniejszej
numeracji (55 BIS na 85, 61 BIS na 62), należy
traktować jako kosmetyczne. Przykład pozytywny stanowić może koordynacja wybranych
połączeń, np. wspólnego odcinka na trasie linii
55, 64 i 66. W ten sposób skróceniu uległ czas
oczekiwania pasażerów na przystankach, gdyż
autobusy podjeżdżają naprzemiennie. Należy
podkreślić, iż przy porównywalnych bilansach
całkowitych liczba kursów taboru niskopodło-
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gowego zwiększyła się o blisko 350 w porównaniu z rokiem 2010.
Linie autobusowe pośpieszne, nocne
i komunikacja tramwajowa
W przypadku autobusów pośpiesznych sytuacja przedstawia się w nieco inny sposób (rys.
3 i 4). Na najbardziej obleganych odcinkach
istnieje tak duża liczba możliwych połączeń, że
linie D i E obsługiwane są wyłącznie pojazdami

średnio- oraz wysokopodłogowymi, np. VOLVO
BM10A. Ich rolą jest zapewnienie przejazdu w
okresach intensyﬁkacji ruchu pasażerskiego, a
więc w godzinach szczytu komunikacyjnego.
W ten sposób odciąża się pozostałe linie (A,
B, C, G), na których łączna liczba kursów realizowanych nowoczesnym taborem wzrosła o
połowę w porównaniu z rokiem 2010. Warto
również podkreślić, iż wprowadzono szereg
udogodnień, które w istotny sposób przyczyniły się do zwiększenia prędkości komunikacyjnej. Jako przykład podać można pasy ruchu
wydzielone wyłącznie dla autobusów (ul. Energetyków, Bogumińska) oraz przebudowa i połączenie przystanków autobusowych z tramwajowymi (ul. Wyszyńskiego, Brama Portowa).
Podobne rozwiązania wprowadzono z powodzeniem w innych miastach Polski [1, 4, 7].
Zasadniczym problemem komunikacji
tramwajowej pozostaje kompleksowa przebudową zniszczonych torowisk i niezbędnej
infrastruktury towarzyszącej, wymaganych
dla eksploatacji niskopodłogowego taboru. Z
obecnie realizowanych inwestycji warto wymienić modernizację sieci w rejonie Śródmieście Zachód. Trwają również prace nad budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, które
skoncentrowane są na 6,5 km odcinku od pętli
Basen Górniczy do osiedla Kijewo (rys. 5 i 6)
[5]. Zapewnienie bezpośredniego dojazdu do
centrum z Prawobrzeża możliwe będzie dzięki
wydłużeniu istniejących linii o numerach 2, 7, 8.
W związku z tym rozstrzygnięto kolejny przetarg na wymianę torowisk w ciągu ulic Gdańskiej i Energetyków (Międzyodrze) [15]. Dzięki
wcześniej zakończonym inwestycjom, w tym
kompleksowym remoncie głównego węzła komunikacyjnego przy Bramie Portowej, pierwszy z sześciu tramwajów PESA 120 NaS „Swing”
wyjechał na trasę na początku 2011 roku. Bydgoski producent realizuje dostawę kolejnych 22
pojazdów szynowych, które w porównaniu do
wcześniejszych modeli wyposażono w dodatkową rampę dla osób na wózkach inwalidzkich
(rys. 7) [13]. Należy jednak podkreślić, iż odnowa torowisk nie przełożyła się na poprawę
uzyskiwanych prędkości handlowych. Świadczą o tym porównywalne czasy rozkładów jazdy z lat 2010 i 2014 [15]. Pomimo, iż tramwaje
w większości poruszają się po wydzielonych
torowiskach, całkowity czas przejazdu ograniczają przestoje związane z nieefektywną i źle
nieskoordynowaną sygnalizacją świetlną. Poza
tym sytuację utrudniają zatory komunikacyjne,
które blokują pojazdy szynowe na głównych
skrzyżowaniach, np. Plac Kościuszki czy Szarych
Szeregów.
Z danych przedstawionych na rysunku 8
wynika, iż w ostatnich czterech latach dokonał się widoczny postęp w odnowie taboru
komunikacji miejskiej. Całkowita liczba kursów
realizowanych pojazdami niskopodłogowymi
wzrosła o 13% dla autobusów i o 20% dla tramwajów. W tym drugim przypadku udział z pewnością byłby większy, gdyby nie konieczność
ﬁnansowania wymiany torowisk i infrastruktury
tramwajowej, która dotychczas przechodziła
wyłącznie remonty odtworzeniowe. Ponadto
wieloletnia marginalizacja roli transportu szy-
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nowego wpłynęła na regres w zakresie poziomu dostępności przestrzennej, ograniczony
wyłącznie do obsługi lewobrzeżnej części miasta. Przykłady podobnych zaniedbań i negatywnych skutków z nimi związanych odnaleźć
można w literaturze [2, 3, 4]. Niewielkie zmiany
nastąpiły również w funkcjonowaniu komunikacji nocnej. Powtarzające się akty wandalizmu
i dewastacji taboru sprawiają, że przewoźnicy
do obsługi kierują pojazdy starszych generacji.
Wyjątek stanowi spółka SPPK, która na liniach
524 i 526 wprowadziła tabor niskopodłogowy.
W tym przypadku szansę należy upatrywać w
coraz powszechniej montowanych systemach
monitoringu. Tym niemniej zaproponowano
szereg innych rozwiązań, których wprowadzenie miało na celu zmianę preferencji komunikacyjnych podróżnych (rys. 9). W tabeli
1 zestawiono natomiast wybrane inwestycje
transportowe, w tym mające zasadniczy wpływ
na funkcjonowanie komunikacji publicznej, realizowane przez miasto w okresie 2010-2013.
Przystanki tramwajowe i autobusowe
Odrębną kwestię stanowi infrastruktura towarzysząca, która znacząco wpływa na jakość
komunikacji publicznej. W odnowionych ciągach tramwajowych, które w większości mają
wydzielone torowiska, nastąpiła kompleksowa
modernizacja przystanków. Zostały one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zbudowanie wymaganej wysokości peronów, wykorzystanie specjalnych
podjazdów i płyt wskaźnikowych, zastosowanie systemów wizualnej oraz głosowej informacji pasażerskiej. Ponadto zamontowano nowe
wiaty typu otwartego, wykonane z aluminium
i hartowanego szkła, a oświetlane oszczędnym
systemem LED (z ang. Light Emitting Diode).
Korzystają z nich pasażerowie oczekujący na
przystankach w ścisłym centrum, w tym przy
Bramie Portowej, al. Niepodległości czy ul. Wyszyńskiego. Niestety w pozostałych obszarach
sytuacja nie uległa radykalnej poprawie. Najistotniejszym problemem pozostają torowiska
niewydzielone, gdyż podróżni wysiadają z
tramwaju wprost na jezdnię, co stwarza duże
zagrożenie. W dodatku przystanki tego typu
pozostają niedostępne dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich, nawet przy zastosowaniu tramwajów niskopodłogowych. Nie
ma bowiem możliwości zniwelowania różnicy

5. Orientacyjny schemat sieci komunikacji pośpiesznej w Szczecinie

między poziomem jezdni a podłogą wagonu. Sytuacja taka występuje w kilkudziesięciu
punkach miasta i nie istnieją przesłanki, aby w
najbliższych latach mogła ulec zmianie (np. ul.
Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego,
al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jagiellońska).
Modernizacja przystanków autobusowych
przebiega znacznie wolniej niż tramwajowych,
głównie z powodu ich większej liczebności.
Proces ten postępuje więc stopniowo, głównie na wnioski składane do ZDiTM przez Rady
Osiedlowe i samych mieszkańców. W większo-

6. Budowa wykopu obudowanego pod SST w Szczecin-Zdrojach
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ści przypadków problem dotyczy peryferii miasta, gdzie wiele miejsc postojowych ogranicza
się jedynie do słupków przystankowych, tzn.
brakuje zatok autobusowych, wiat i barierek
ochronnych, ławek, wyproﬁlowanych podjazdów, itp. Dyskomfort podróżnych pogłębiają
długie czasy oczekiwania, wynikające z niewielkiej liczby linii i ograniczonej częstotliwości
kursowania pojazdów. Przykładem mogą być
wybrane przystanki Prawobrzeża, zlokalizowane chociażby przy ulicach: Dąbskiej, Batalionów
Chłopskich czy Pszennej.

7. Tramwaj PESA 120NaS2 na wymienionym torowisku w ciągu al. Piastów
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Kursy linii autobusowychh obsáugiwane taborem stan
ndardowym

Kursy linii tramwajowycch obsáugiwan
ne taborem staandardowym

Kursy linii autobusowychh obsáugiwane taborem nisk
kopodáogowyym

Kursy linii tramwajowycch obsáugiwan
ne taborem nisskopodáogowyym

8. Udział taboru standardowego i niskopodłogowego w kursach linii: a) autobusowych (zwykłych, pośpiesznych, nocnych), b) tramwajowych

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż
transport zbiorowy w Szczecinie przechodzi
okres pozytywnych zmian. Mają one na celu
zatrzymanie pasażerów, których liczba systematycznie spada, chociaż nie w sposób drastyczny. Przykładowo w latach 2008-2009 środkami komunikacji miejskiej przewieziono blisko
287 141 tys. podróżnych, podczas gdy w latach
2010-2011 i 2012-2013 odpowiednio 286 932 tys.
oraz 286 793 tys. [14]. Warto jednak podkreślić,
iż na atrakcyjność przewozową ma wpływ wiele czynników, z których coraz większe znaczenie odgrywają elastyczność i dostępność. Przy
współczesnym rozwoju aglomeracji miejskich,
których budowa koncentruje się na wielkich
osiedlach mieszkaniowych lub skupiskach domostw jednorodzinnych na obszarach peryfe-

ryjnych, problemem pozostaje odseparowanie
linii autobusowych i tramwajowych. Przebiegają one zazwyczaj wzdłuż głównych arterii
i szlaków komunikacyjnych, niejednokrotnie
omijając największe skupiska ludności. W tym
względzie obniża się konkurencyjność transportu publicznego w porównaniu z pojazdami
prywatnymi, które pozostawiane są niedaleko
miejsca zamieszkania i zapewniają właścicielom bezpośredni dojazd do wybranego punktu docelowego. Pomimo szeregu utrudnień,
związanych z zatłoczeniem sieci drogowo-ulicznej i opóźnieniem lub zaniechaniem realizacji kluczowych inwestycji (np. niedokończone etapy obwodnicy miejskiej, niewielka
liczba przepraw mostowych, brak parkingów
podziemnych czy wielopoziomowych), dla
wielu osób samochód stanowi podstawowy, a
często i jedyny środek transportu. Dostępność

Zmiany wprowadzone w latach 2010-2014

Rozwiązania ograniczające ruch
samochodów osobowych

Rozwiązania wspierające
komunikacjĊ publiczną

Poszerzenie granic Strefy Páatnego
Parkowania (SPP)

Wydzielenie pasów jazdy dla
autobusów

Wzrost opáat za pozostawienie
pojazdu

Wprowadzenie pasów autobusowotramwajowych

ZwiĊkszenie liczby miejsc objĊtych
zakazem parkowania

Modernizacja i wymiana torowisk z
infrastrukturą towarzyszącą

Wprowadzenie stref zamkniĊtych
dla ruchu koáowego

Budowa SzczeciĔskiego Szybkiego
Tramwaju

ZwiĊkszenie liczby ulic
jednokierunkowych

Koordynacja poáączeĔ na
wybranych odcinkach

Intensyfikacja Ğrodków uspokojenia
ruchu

Systematyczna wymiana
przestarzaáego taboru

MontaĪ tablic telematycznych
uáatwiających objazdy centrum

WdroĪenie systemów
elektronicznych i telematycznych

Wprowadzenie SzczeciĔskiej Karty
Rodzinnej (SKR)

MontaĪ elektronicznych tablic
informacji pasaĪerskiej

WdroĪenie mobilnego biletu w
systemie „SkyCash”

Wprowadzenie infomatów i
biletomatów

9. Rozwiązania wspierające szczecińską komunikację publiczną

5 / 2015

do komunikacji publicznej należy bowiem rozpatrywać w kilku aspektach, w tym również
możliwości korzystania z nowoczesnego i w
pełni funkcjonalnego taboru.
W artykule starano się również zwrócić uwagę na funkcjonowanie szczecińskiej komunikacji tramwajowej, uwzględniając rzeczywiste
problemy oraz działania podejmowane w celu
jej dalszego rozwoju. System nie tylko uchroniono od likwidacji wybranych połączeń, ale
konsekwentnie wzmacniano jego rolę w obsłudze przewozów pasażerskich. Jest to zgodne
z ogólnoświatowym kierunkiem promowania
efektywnych, ekologicznych oraz łatwo dostępnych środków transportu publicznego.
Należy jednak mieć na względzie konieczność
wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu
na skrzyżowaniach, głównie poprzez rozwój
sygnalizacji akomodacyjnej. W tym względzie
jest jeszcze sporo do zrobienia, co powinno
być uwzględnione w planowanych inwestycjach na najbliższe lata. Pomimo zaniedbań
miasto nie pozwoliło sobie na utratę prestiżu
związanego z posiadaniem tramwajów, zachowując przy tym historyczny charakter i kształtując atrakcyjność turystyczną w regionie.
Dzięki szerokiemu wsparciu różnych środowisk,
komunikacja publiczna zaczęła także pełnić
rolę edukacyjną, aktywizując społeczność lokalną w akcji patronackiej nadawania nazw dla
niskopodłogowych pojazdów typu PESA 120
NaS „Swing”.
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Tab.1. Wybrane inwestycje transportowe realizowane w latach 2010-2013 [14]
Nazwa inwestycji

Poniesione koszty [tys. zł]
2010

2011

2012

2013

Budowa i przebudowa torowisk

1439

1052

1224

287

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)

2152

2041

2311

2599

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej

406

8076

3937

-

Budowa systemu zarządzania ruchem

-

-

8160

-

Wdrażanie systemów telematycznych

-

-

75

2314

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

31

29880

57417

28440

Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Szczecina

6625

21678

48865

948

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze Szczecińskiego Obszaru
Komunikacyjnego (SOM)

1356

27635

27357

8609

Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta

6959

2551

4753

-

Budowa Trasy Północnej

1744

13270

16981

13440

Zakup taboru tramwajowego

-

-

1208

1207

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej

62

8690

4220

-

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni (Prawobrzeże)

331

2244

-

-

Rozwój Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

4500

1500

3500

3000

Program remontów i przebudowy chodników

8497

6590

-

-

Przebudowa ul. Głowackiego, Słowińskiego

107

1596

1076

2738

Modernizacja arterii komunikacyjnych w okolicy Placu Żołnierza

938

25324

8119

-
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.Rail Baltica należy do priorytetowych projektów Unii Europejskiej i ﬁguruje na liście Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T).
Trasa kolejowa ma zapewnić wysokiej jakości
połączenie kolejowe Finlandii i krajów bałtyckich z Polską i Niemcami, łącząc systemy
kolejowe północno-wschodniej Europy z
pozostałymi systemami Unii Europejskiej. W
pierwszym etapie projekt tras przewiduje
stałe połączenie kolejowe z Tallina (Estonia)
przez Rygę (Łotwa) i Kowno (Litwa) do Warszawy (Polska). Rail Baltica ma mieć szczególnie istotne znaczenie w zakresie połączeń Polski i Litwy, równocześnie inwestycja
wzbudzała pewne kontrowersje dotyczące
zarówno przebiegu (zarówno w skali makro,
jak i mikro), jak i rozwiązań technicznych (por.
[2], [8], [9]). Niektóre badania podważają nawet wpływ infrastruktury na wzrost powiązań
gospodarczych [4].
Historyczne uwarunkowania spowodowały, iż dwie główne trasy łączące kraje bałtyckie z Europą Środkową przebiegają poza
terytorium Unii Europejskiej: przez Obwód
Kaliningradzki (Rosja) lub przez Grodno (Białoruś). Przejazd przez te państwa wiąże się z
problemami natury formalno-prawnej, w tym
przede wszystkim pokonaniem granicy celnej
Unii Europejskiej i granicy obszaru Schengen.
Przyszłościowo rozważa się realizację tunelu podmorskiego pod Zatoką Fińską, dzięki
któremu istniałaby możliwość domknięcia sieci kolejowej wokół całego Morza Bałtyckiego,
bez konieczności wyjazdu poza terytorium
Unii Europejskiej. Już obecnie, od strony zachodniej, umożliwia to oddany w 2000 r. Most
nad Sundem (Øresundsbron), który stanowi
ukoronowanie szeregu inwestycji w zakresie
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budowy mostów nad Cieśninami Duńskimi
umożliwiając kolejowe połączenie Półwyspu
Skandynawskiego z Europą Środkową i Zachodnią. Mimo iż stałe połączenie kolejowe i
drogowe oddano do użytku, to prace na rzecz
poprawy dostępności Danii i Półwyspu Skandynawskiego nie zostały zakończone. Dania
w perspektywie 2020 r. planuje bowiem realizację kilku istotnych inwestycji: elektryﬁkację
oraz rozbudowę do dwóch torów głównych
tras kolejowych, a także budowę stałego połączenia z wschodnią częścią Niemiec: tunelu
drogowo-kolejowego pod Bełtem Fehmarn
(niem. Fehmarnbelt-Querung, dun. Femern
Bælt-forbindelsen).
Inwestycja Rail Baltica rozważana jest przez
Komisję Europejską w dwóch wariantach:
1. modernizacji istniejących linii kolejowych
wraz z podniesieniem prędkości maksymalnych do 160 km/h przy jednoczesnym utrzymaniu dwóch rozstawów szyn: standardowego (1435 mm) w Polsce i Niemczech oraz
szerokiego (1520 mm) na Litwie, Łotwie i w Estonii i dawnego rosyjskiego w Finlandii (1524
mm)
2. budowy na terenie krajów bałtyckich nowej trasy kolejowej o maksymalnej prędkości
200 km/h posiadającej standardowy rozstaw
torów (1435 mm), dzięki czemu będzie można zaoszczędzić czas i koszty wiążące się ze
zmianą rozstawu osi.
Wstępne szacunki kosztów zawarte w
dokumencie pt. “Feasibility study on Rail Baltica railways” [5], opracowanym w 2007 r. na
zlecenie Komisji Europejskiej, mówią o nakładach w wysokości 1,5 mld EUR dla pierwszego wariantu oraz 2,4 mld EUR dla drugiego.
Wybór wariantów zależny jest w dużej mierze
od zainteresowania poszczególnych podmiotów korzystających z transportu kolejowego,
zwłaszcza transportu towarowego, który w
korytarzu Rail Baltica ma odgrywać największą rolę. Prezentowane badania wychodzą
naprzeciw temu postulatowi oraz stanowią
analizę opinii i perspektyw rozwojowych potencjalnych użytkowników trasy Rail Baltica.
Komisja Europejska największe znaczenie
dla trasy Rail Baltica upatruje we wzroście
znaczenia transportu szynowego w strukturze przewożonych towarów między Europą
Środkową, a państwami bałtyckimi oraz Rosją.
Obecnie dominującym środkiem lokomocji w
tej relacji jest transport samochodowy. Ma to
negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu
oraz na stan środowiska. Spośród wszystkich
krajów, szczególnie dotkliwie niedogodności
transportowe odczuwają mieszkańcy północno-wschodniej Polski – samochody cię-

żarowe w dużej mierze korzystają z dróg o
charakterze regionalnym i lokalnym. Również
na pozostałym obszarze kraju znaczna część
pojazdów omija płatne autostrady i drogi
krajowe, korzystając z tras wojewódzkich czy
powiatowych.
Rail Baltica pełnić ma też ważną rolę jako
alternatywa dla projektu drogowego Via Baltica (realizowanego w standardzie drogi ekspresowej), który wzbudza pewne kontrowersje. Via Baltica choć ma przejąć tranzyt z dróg
nieprzystosowanych do tego celu, to jednak utrwali niekorzystne tendencje: jeszcze
mocniej uzależni gospodarkę od transportu
drogowego i przyczyni się do powstawania
dalekiego od optimum podziału zadań transportowych.
Zjawisko konkurencji międzygałęziowej
występuje nie tylko w odniesieniu do dróg
(w szczególności do Via Baltica) ale również w
stosunku do połączeń morskich, czy też intermodalnych wykorzystujących fracht morski.
Przykładami mogą być stałe połączenia promowo-kolejowe z Sassnitz do Kaliningradu
(uruchomione w 2006 r.) i z Sassnitz do portu
Ust-Ługa pod St. Petersburgiem (2012).
W mniejszym stopniu Rail Baltica postrzegana jest jako szansa dla transportu pasażerskiego. Trasa miałaby przede wszystkim
istotne znaczenie na krótkich relacjach, np.
połączenie Warszawy z miastami północno-wschodniej Polski czy też zapewnienie
sprawnego ruchu międzynarodowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Znaczenie inwestycji dla ruchu dalekobieżnego, np. Berlin
– Tallin będzie już dużo mniejsze. Inwestycja
kolejowa Rail Baltica będzie więc cennym
wsparciem dla europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo, zwłaszcza dla szlaków
EV2 („Szlak Stolic”), EV10 („Szlak Wokół Bałtyku”) i EV11 („Szlak Wschodnioeuropejski”).
Metodologia badań
Niniejszy tekst stanowi podsumowanie badań nad korytarzem transportu kolejowego
Rail Baltica, które zostały przedstawione w
dwóch raportach przygotowanych w ramach
projektu Rail Baltica Growth Corridor:
- „Private transport market stakeholders in
the area of Rail Baltica” („Prywatne podmioty w sektorze transportowym na obszarze
oddziaływania Rail Baltica”) sporządzonym w
grudniu 2011 r. przez „EU-Consult” sp. z o.o.
oraz Politechnikę w Lappeenranta (ﬁn. Lappeenrannan teknillinen yliopisto) [12],
- „Funkcjonowanie rynku transportowego
oraz nowe rozwiązania proponowane w ra-
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mach projektu RBGC” sporządzonym w listopadzie 2012 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR [13].
Pierwsze badania zostały przeprowadzone
we wszystkich krajach objętych projektem
Rail Baltica Growth Corridor. Na terenie Niemiec, Polski, Litwy i Łotwy analizy przeprowadzone zostały przez spółkę EU-Consult,
a w Estonii i Finladnii przez Politechnikę w
Lappeenranta. Badania odbywały się na zasadzie indywidualnego wywiadu pogłębionego, który był przeprowadzany osobiście z
przedstawicielami ﬁrm intensywnie korzystających z transportu towarowego, kolejowych
przewoźników towarowych i pasażerskich,
ﬁrm logistycznych oraz armatorów. Badania
jakościowe miały na celu ocenę projektu Rail
Baltica przez prywatne podmioty gospodarcze korzystające z usług kolejowych oraz potencjalnie zainteresowane projektem rozwoju
infrastruktury kolejowej wzdłuż korytarza
kolejowego. Analizowano też międzynarodowe powiązania gospodarcze podmiotów
oraz ewentualny wpływ inwestycji kolejowej
Rail Baltica na funkcjonowanie biznesu. Pytania zwracały również uwagę na możliwości
uatrakcyjnienia transportu kolejowego.
W badaniach ilościowych ukończonych
raportem pt. „Funkcjonowanie rynku transportowego oraz nowe rozwiązania proponowane w ramach projektu RBGC” analizowano
natomiast perspektywy sektora prywatnego wobec rozwoju sieci transportowej we
wschodnim obszarze Regionu Morza Bałtyckiego. Badania z 2012 r. objęły wszystkie kraje uczestniczące w projekcie, a zrealizowane
zostały za pomocą wywiadów przez Internet,
które skierowano do czterech grup przedsiębiorców: do przewoźników oferujących usługi
transportu towarowego lub transportu pasażerskiego, do operatorów i deweloperów w
zakresie centrów logistycznych oraz do klientów usług transportu towarowego. Odpowiedzi na pytania udzielały osoby decyzyjne w
ﬁrmach. Konstrukcja kwestionariusza umożliwiała zarówno zbieranie indywidualnych opinii (pytania zamknięte), jak i pogłębionych reﬂeksji i uzasadnień (pytania otwarte). Pytania
badawcze dotyczyły przede wszystkim aktualnego zainteresowanie wykorzystywaniem
połączenia Rail Baltica w bieżącej działalności, oczekiwań względem rozwoju korytarza
wzrostu wzdłuż połączenia kolejowego Rail
Baltica, współpracy i konkurencji podmiotów
sektora prywatnego w zakresie usług transportowych i logistycznych i oceny wpływu
inwestycji na wykorzystanie kolei.
W przypadku obu badań, na zaproszenie
do wyrażenie opinii odpowiedziało tylko kilkanaście procent przedsiębiorstw. Stanowi
to dość poważną wadę, niemniej w sytuacji
braku innych analiz, wyniki stanowią jedyny
materiał źródłowy do dyskusji o przyszłości
Rail Baltica.
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Tab.1. Ogólna charakterystyka społeczno-ekonomiczna państw RBGC w 2011 r.
Liczba mieszkańców
(31.12.2011)

Powierzchnia [km2]

Niemcy

81 843 743

357 124

30 300

5,9

Estonia

1 339 662

45 226

16 800

12,5

PKB [EUR]

Stopa bezrobocia

Łotwa

2 041 763

64 589

14 800

16,2

Litwa

3 007 758

65 303

16 600

15,3

Polska

38 538 447

312 679

16 200

9,6

Finlandia

5 401 267

338 145

28 900

7,8

Unia Europejska
503 679 730
4 324 782
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

25 200

9,7

Tab.2. Długość i gęstość sieci kolejowej oraz autostrad w 2010 r.
Długość sieci
kolejowej
[km]

Gęstość sieci
kolejowej
[km/100km2]

Długość sieci
drogowej
[km]

Długość sieci
autostrad
[km]

Niemcy

37 679

Estonia

1 196

Gęstość sieci
autostrad
[km/100km2]

10,6

b.d.

12 819

3,6

2,6

58 297

115

0,3

Łotwa

1 897

2,9

58 926

0

0,0

Litwa

1 768

2,7

81 821

309

0,5

Polska

20 228

6,5

406 122

857

0,3

105 068

779

0,2

Finlandia
5 919
1,8
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu

Charakterystyka państw leżących
na trasie Rail Baltica
Rail Baltica Growth Corridor obejmuje sześć
państw o znacząco różnej charakterystyce
społeczno-ekonomicznej. Wszystkie te państwa przeszły istotną transformację ustrojową
i gospodarczą, wynikającą z upadku systemu
komunistycznego lub integracji europejskiej.
Pod względem charakterystyki demograﬁcznej, państwa Regionu Morza Bałtyckiego,
znacząco się różnią (por. tab. 1). Dwoma krajami posiadającymi największą liczbę ludności są Niemcy (ponad 81 mln osób) i Polska
(ponad 38 mln). Kraje bałtyckie natomiast
posiadają bardzo podobną charakterystykę
demograﬁczną. Największym krajem jest Litwa zamieszkana przez 3 mln mieszkańców, a
najmniejszym Estonia – nieco ponad milion.
Niemcy, Finlandia i Polska posiadają podobnej wielkości terytoria, podobnie jak zbliżone wielkościowo są Litwa, Łotwa i Estonia.

W efekcie, występuje w nich bardzo różna
gęstość zaludnienia. Najwyższa jest w Niemczech – niemal 230 osób na km2, najniższa w
Finlandii (niecałe 16).
Również pod względem charakterystyki
ekonomicznej (PKB per capita i stopa bezrobocia) widać wyraźne różnice pomiędzy
państwami dawnego bloku wschodniego a
Niemcami i Finlandią (różnice w PKB per capita są blisko dwukrotne). Podobne różnice obserwowane są w zakresie bezrobocia: jest ono
najniższe w Niemczech i Finlandii, a najwyższe
w nowych państwach członkowskich UE.
Znaczące różnice w liczbie mieszkańców i
gęstości zaludnienia poszczególnych państw
i potencjale gospodarczym determinują znaczące różnice w kształtowaniu sieci transportowych. Krajem o najdłużej sieci kolejowej są
Niemcy (por. tab. 2). Posiadają one 37,7 tys.
km linii kolejowych. Jest to równocześnie najdłuższa sieć kolejowa w całej Unii Europejskiej.
Na drugiej pozycji znajduje się Polska z siecią

120%

Zmiany w infrastrukturze kolejowej
110%

100%

90%

80%

70%

Niemcy
Estonia
àotwa
Litwa
Polska
Finlandia

60%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Zmiany długości infrastruktury kolejowej w państwach RBGC w latach 1990-2010 (1990=100%, w
przypadku Niemiec 1991=100%).
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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o długości 20,2 tys. km. Porównując gęstość
sieci kolejowej należy wyróżnić dwie grupy
krajów: Polskę wraz z Niemcami (odpowiednio
10,6 i 6,5 km/100km2) oraz pozostałe analizowane państwa, w których gęstość nie przekracza 3 km/100km2.
Wzrost długości infrastruktury kolejowej w
latach 1990-2010 zanotowały tylko Estonia i
Finlandia. W liczbach bezwzględnych przyrost
ten wynosił 170 km w Estonii i 73 km w Finlandii. Polska była natomiast liderem w zakresie
likwidacji tras kolejowych. W latach 1990-2010
zamkniętych zostało 23% tras, co odpowiada
6 tys. km. Znaczący spadek długości tras kolejowych zanotowała również Łotwa – 21% tj.
500 km (por. rys. 1).
W zakresie infrastruktury drogowej, największą sieć autostrad wśród krajów objętych
korytarzem Rail Baltica posiadają Niemcy – liczy ona ponad 12 tys. km, co daje gęstość 3,6
km/100km2. Pozostałe kraje – za wyjątkiem
nieposiadającej autostrad Łotwy – charakteryzują się zbliżoną gęstością autostrad, która nie
przekracza 0,5 km/100km2.
Ocena infrastruktury transportowej

Tab.3. Ocena jakości infrastruktury transportowej w 2010 r.
Infrastruktura transportu
kolejowego

Infrastruktura transportu
drogowego

Infrastruktura transportu
lotniczego

Niemcy

6,2

6,4

6,4

6,6

Estonia

3,7

4,5

5,6

4,6

Łotwa

3,9

3,1

4,7

5,4

Litwa

4,3

5,3

4,7

3,6

Polska

2,7

2,2

3,3

3,6

Finlandia

5,8

5,9

6,4

6,2

średnia
3,2
4,0
4,3
4,7
źródło: Klaus Schwab (red.): The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum 2010

się również na piątej pozycji na świecie (liderami zostały ex aequo Francja i Singapur), w
zakresie portów na czwartej pozycji ex aequo
z Finlandią (liderami są Hongkong i Singapur),
w zakresie infrastruktury lotniczej na trzeciej
globalnej pozycji (tuż za Hongkongiem i Singapurem). Krajem ocenianym najgorzej i zawsze poniżej globalnej średniej była Polska. W
zakresie infrastruktury kolejowej znalazła się
na 62 miejscu, drogowej na 131 miejscu, portowej na 110 miejscu i lotniczej na 108 miejscu
(ex aequo z Litwą).

Wszelkie porównania są obciążone ryzykiem Transportochłonność gospodarki
błędnej interpretacji wyników, niemniej istotnym elementem badań była pewna ewa- Za mierniki pozwalającym określić rolę transluacja istniejącej infrastruktury pod kątem portu w gospodarce narodowej przyjąć naoczekiwań biznesu. W tym celu wykorzysta- leży transportochłonność, deﬁniowaną jako
no przygotowaną w 2010 r. przez Światowe stosunek nakładów ponoszonych na działalForum Ekonomiczne ocenę konkurencyjno- ność transportową do efektów osiąganych
ści wszystkich państw świata. Została ona przez inne działy gospodarki czy działalność
wykonana na podstawie opinii inwestorów społeczną obsługiwaną przez ten transport,
obecnych na Światowym Forum Ekonomicz- mierzoną liczbą tonokilometrów lub pasażenym oraz porównań danych statystycznych. rokilometrów pracy przewozowej w stosunku
Ankieta dotycząca konkurencyjności państw
podzielona została na trzynaście rozdziałów,
z których jeden poświęcony został kwestiom
infrastrukturalnym, w szczególności transportowi. Wartościowano cztery sektory transportu: infrastruktura kolejowa, drogowa, portowa
oraz lotnicza. Oceny były przyznawane w skali
od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało najgorszą infrastrukturę, a 7 najlepszą infrastrukturę.
Spośród krajów objętych programem Rail
Baltica Growth Corridor najwyższą ocenę w
zakresie infrastruktury kolejowej otrzymały
Niemcy (6,2). W skali całego świata, Niemcy
znalazły się na piątej pozycji, za Szwajcarią
(6,8), Hongkongiem (6,7), Japonią (6,6) i Francją (6,5). W dalszej kolejności, spośród krajów
leżących wzdłuż korytarza kolejowego Rail
Baltica zaklasyﬁkowana została Finlandia (5,8).
Kraje bałtyckie otrzymały już znacząco niższe
oceny: Litwa – 4,3, Łotwa – 3,9 i Estonia – 3,7.
Jedynym państwem z Regionu Morza Bałtyckiego, które uplasowało się poniżej światowej
średniej (3,2) była Polska z oceną 2,7 (por. tab. 2. Transportochłonność gospodarki w Europie w
3).
2010 r. – przewozy pasażerskie (stosunek liczby paW pozostałych gałęziach transportu, naj- sażerokilometrów pokonanych koleją, autobusami
lepiej spośród państw położonych wzdłuż
i samochodami osobowymi do poziomu PKB)
Rail Baltica oceniane były Niemcy. W zakresie źródło: opracowanie własne na podstawie Euroinfrastruktury drogowej Niemcy uplasowały
statu
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do wartości produktu krajowego brutto.
Spośród krajów Regionu Morza Bałtyckiego najwyższą transportochłonnością w 2010
r. cechowały się Polska i Litwa. W przypadku
przewozów pasażerskich współczynnik ten
wynosił odpowiednio 111,9 i 113,8, natomiast
w przypadku przewozów towarowych 139,7 i
128,5. Transportochłonność polskiej i litewskiej
gospodarki należała do najwyższych w Europie. Najniższą transportochłonnością spośród
państw leżących na trasie Rail Baltica cechowała się gospodarka estońska - było to odpowiednio 88,6 dla transportu pasażerskiego i
67,1 dla transportu towarów (por. rys. 2 i 3).
Tabor przewoźników i poziom motoryzacji
Pod względem ilości taboru kolejowego
Niemcy i Polska znacząco wyróżniają się na
tle pozostałych państw uczestniczących w
programie Rail Baltica Growth Corridor. Należy nadmienić, że Niemcy nie publikują
pełnych danych statystycznych. Zostały one
ustalone jedynie dla największego przewoź-

3. Transportochłonność gospodarki w Europie
w 2010 r. - przewozy towarów (stosunek liczby
tonokilometrów w kolejowym, drogowym i śródlądowym transporcie towarowym do poziomu
PKB); źródło: opracowanie własne na podstawie
Eurostatu
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Tab.4. Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor – jednostki z własnym napędem, stan w 2010 r.
spalinowe zespoły trakcyjne i wagony motorowe

elektryczne zespoły
trakcyjne

lokomotywy spalinowe

lokomotywy elektryczne

Niemcy

b.d.*

b.d.*

b.d.*

b.d.*

Estonia

32

23

318

0

Łotwa

25

79

251

0

Litwa

39

16

267

0

Polska

181

1 213

2 358

1 905

Finlandia
16
152
320
156
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu, * - Niemcy nie publikują zbiorczych danych w tym zakresie. W
tekście zostały podane dane dla DB AG, na podstawie raportu rocznego [11].

Tab.5. Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor – wagony, stan w roku 2010 r.
wagony pasażerskie

wagony towarowe

Niemcy

b.d.*

b.d.*

Estonia

217

17 575

Łotwa

369

9 033

Litwa

337

13 352

Polska

7885

89 270

Finlandia
1071
10 464
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu, * - Niemcy nie publikują zbiorczych danych w tym zakresie. W
tekście zostały podane dane dla DB AG, na podstawie raportu rocznego.

Tab.6. Wyposażenie przewoźników drogowych w tabor – stan w roku 2010 r.
Pojazdy ciężarowe o
ładowności do 10 t

Pojazdy ciężarowe o
ładowności powyżej 10 t

Ciągniki siodłowe

Autobusy (tabor liniowy)

Niemcy

2304817

134824

178050

76463

Estonia

66815

6119

8270

4281

Łotwa

54597

6460

10518

5679

Litwa

103239

9874

20808

13728

Polska

2668709

98326

214581

97371

9601

13650

Finlandia
413760
45676
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu

nika – Deutsche Bahn AG – na podstawie raportu rocznego spółki. W 2010 r. państwowy
przewoźnik dysponował: 5175 lokomotywami,
9928 pasażerskimi pojazdami szynowymi (wagony motorowe, autobusy szynowe, ezt), 253
jednostkami ICE (pociągów dużych prędkości)
oraz 108 840 wagonów towarowych.
Polska i Finlandia są natomiast państwami, w których dominują elektryczne zespoły
trakcyjne. Pod względem liczby lokomotyw w
krajach Regionu Morza Bałtyckiego dominują
lokomotywy spalinowe. Równocześnie państwa bałtyckie nie posiadają żadnych lokomotyw elektrycznych.
Analizując szanse rozwoju transportu kolejowego w państwach leżących wzdłuż trasy
Rail Baltica nie można pominąć potencjału
konkurencji – transportu drogowego. Polska
należy do absolutnych liderów pod względem wyposażenia w samochody ciężarowe i
ciągniki siodłowe – w 2010 r. zarejestrowanych
było 214,5 tys. ciągników siodłowych oraz
2,7 mln samochodów ciężarowych. Pojazdy
o ładowności 10 t lub więcej stanowiły 3,6%
ogółu samochodów ciężarowych. Polska pod
względem liczby samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych wyprzedzała liczące
ponad dwa razy więcej mieszkańców Niemcy,
28
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w których było zarejestrowanych 178 tys. ciągników siodłowych, 2,4 mln pojazdów ciężarowych, wśród których pojazdy o ładowności
10 t i więcej stanowiły 5,5%. Kolejnym krajem
pod względem liczby zarejestrowanych samochodów ciężarowych była Finlandia – 459
tys. pojazdów, w której blisko co dziesiąty pojazd posiadał ładowność 10 t i więcej. Polska
była liderem również pod względem liczby
autobusów. W 2010 r. zarejestrowanych było
97 371 autobusów, blisko o 1/5 więcej niż w

Niemczech. Najwyższym współczynnikiem
motoryzacji w 2010 r. cechowały się Finlandia,
Litwa i Niemcy. W tych krajach poziom motoryzacji przekraczał liczbę 500 samochodów
osobowych na 1000 mieszkańców. Państwa
te posiadały poziom motoryzacji powyżej
średniej unijnej (474). W drugiej grupie państw
znalazły się Polska i Estonia. W tych państwach
w 2010 r. poziom motoryzacji nieznacznie
przekraczał liczbę 400 s.o./1000 mieszkańców.
Najniższy poziom motoryzacji zaobserwowano na Łotwie (nieco powyżej 300 s.o./1000
mieszkańców).
Analizując trendy, w Niemczech poziom
motoryzacji wydaje się być ustabilizowany na
poziomie przekraczającym nieco liczbę 500
s.o./1000 mieszkańców. Pewną stabilizację
na poziomie niewiele powyżej 400 s.o./1000
mieszkańców widać w Estonii i na Łotwie. W
pozostałych krajach poziom motoryzacji systematycznie rośnie (rys. 4).
Przewozy pasażerskie
Pod względem udziału kolei w strukturze
przewozów pasażerskich (mierzonych liczbą
przebytych pasażerokilometrów) najwyższy
wskaźnik spośród państw objętych projektem
Rail Baltica posiadają Niemcy: 8% (por. tab. 7
i rys. 5). W dalszej kolejności są to Finlandia i
Polska (ponad 5%) oraz Łotwa (poniżej 5%). W
Estonii udział kolei w strukturze przewozów
pasażerskich nieznacznie przekracza 2%, a na
Litwie tylko 0,7%. Wynik Litwy jest najniższy
spośród państw Unii Europejskiej posiadających kolej. Równocześnie Litwa zajmuje najwyższe miejsce w UE pod względem podróży
prywatnymi samochodami, wyprzedzając
drugą w kolejności Polskę.
Należy zwrócić uwagę, że o ile w Polsce i
na Litwie niski udział kolei wynika ze skali indywidualnego transportu samochodowego,
to o tyle w pozostałych krajach, zwłaszcza w
Estonii i na Łotwie jest to wynik silnej pozycji
komunikacji autobusowej. Niemcy mają najniższy udział komunikacji autobusowej. Jest to
wynik przepisów pochodzących jeszcze z lat
trzydziestych XX w. ograniczających połączenia długodystansowe. 1 stycznia 2013 r. nastą-
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4. Porównanie zmian poziomu motoryzacji (liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców) w państwach RBGC w latach 1991-2011
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.
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Tab.7. Podział zadań przewozowych w lądowym transporcie pasażerskim w 2010 r.
Koleje

Samochody osobowe

Autobusy

Niemcy

8,0

85,9

6,1

Estonia

2,1

83,5

14,5

Łotwa

4,8

79,9

15,3

Litwa

0,7

91,1

8,2

Polska

5,2

88,4

6,4

84,9

9,9

Finlandia
5,2
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu

jest znacząco niższy niż w przypadku innych
państw Unii Europejskiej, to w przypadku
transportu ładunków (mierzonych liczbą tonokilometrów), kraje te należą do europejskich liderów, z udziałem znacząco ponad
unijną średnią (17%). Uwzględniając sytuację
we wszystkich państwach Europy objętych.
statystyką Eurostatu, to Łotwa i Estonia pokonują w tym względzie nawet Szwajcarię (45%).
5. Udział kolei w strukturze podróży pasażerskich Wynika to przede wszystkim z masowego
(w przebytych pasażerokilometrach) w Europie w charakteru transportu ropy naftowej między
2010 r.; źródło: opracowanie własne na podstawie portami bałtyckimi, a raﬁneriami, (w innych
państwach surowiec ten transportowany jest
Eurostatu
ropociągami).
piła jednak liberalizacja przepisów powodując
Równocześnie na rolę kolei towarowych
dynamiczny rozwój rynku.
w krajach bałtyckich wpływa intensywna wyPod względem zmian udziału kolei w strukmiana gospodarcza (w tym w zakresie towaturze podróży pasażerskich (mierzonych w
rów masowych) z Rosją.
przebytych pasażerokilometrach), Niemcy są
Najniższy udział kolei w transporcie tojedynym krajem, w którym występuje widoczwarowym, spośród krajów uczestniczących
ny wzrost przewozów (6,9% w 1991 do 8,0% w
w projekcie Rail Baltica Growth Corridor, ma
2010 r.), który – uwzględniając dane niemiecPolska (19,4%). Jest to wynik powyżej unijnej
kich urzędów statystycznych – jest głównie
średniej. Niemcy i Finlandia notują udział kozasługą kolei regionalnych. W Finlandii sylei nieco większy niż w Polsce (odpowiednio:
tuacja kolei jest stabilna w ostatnich dwóch
22,2% i 24,8%). Najwyższy udział transportu
dekadach, a na Łotwie w ostatniej dekadzie
drogowego notowany jest w Polsce (80%)
(dane dostępne od 2000 r.). Polska i Litwa nooraz w Finlandii (75%). W przypadku Niemiec
tują natomiast systematyczne spadki udziału
duże znaczenie w transporcie dóbr odgrywa
kolei w strukturze przewozów pasażerskich. W
żegluga śródlądowa i jest to właściwie jedyne
Estonii, po spadkach w połowie pierwszej depaństwo z tego grona, w którym ten rodzaj
kady XXI w., kolej systematycznie, aczkolwiek
transportu ma istotne znaczenie.
bardzo powoli zwiększa swój udział (rys. 6).
Poza Niemcami i Finlandią, gdzie udział kolei w strukturze przewozów towarów (mierzoTransport towarowy
nej w tonokilometrach) jest w miarę stabilny,
we wszystkich krajach obserwować można
Podczas gdy w krajach bałtyckich udział kosystematyczny spadek znaczenia transportu
lei w strukturze transportu pasażerskiego

szynowego w latach 1990-2010.
Największą dynamiką spadku charakteryzuje się Polska (z 66,5% w 1990 r. na 19,4% w
2010 r.), a najmniejszą Łotwa (odpowiednio:
77,0% do 61,9%).
Relacja handlowe pomiędzy
państwami objętymi projektem
Według danych niemieckiego urzędu statystycznego (De Statis) dla Niemiec – licząc
łącznie eksport i import – Polska jest 10 partnerem handlowym, Rosja – 11, Finlandia – 26,
Litwa – 52, Estonia – 64, Łotwa – 66. Kierunek
północno-wschodni nie jest więc najważniejszą relacją dla Niemiec. Dużo ważniejsza jest
relacja na wschód: do Polski i Rosji.
W świetle danych GUS, główna oś relacji
handlowych Polski również rozciąga się na relacji wschód – zachód. Najważniejszymi partnerami wymiany handlowej są Niemcy i Rosja.
Kraje bałtyckie i Finlandia znajdują się poza
pierwszą dziesiątką partnerów handlowych.
MIT Harvard Atlas of Economic Complexity
wskazuje, iż dla Litwy kraje leżące na trasie Rail
Baltica oraz są najważniejszymi partnerami
handlowymi. Odpowiednio: Rosja, Niemcy,
Polska, Łotwa, Holandia, Estonia. Podobne relacje wymiany handlowej obserwowane są na
Łotwie, z tym że Szwecja zastępuje Holandię.
Relacje handlowe Estonii są dużo bardziej zorientowane na kraje nordyckie (na czele są Finlandia i Szwecja) w dalszej kolejności państwa
Regionu Morza Bałtyckiego (są to odpowiednio: Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska), a następnie
Rosja.
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6. Zmiany udziału kolei w strukturze podróży pasażerskich (mierzonych
liczbą przebytych pasażerokilometrów) w państwach RBGC
w latach 1990-2010 (1990=100%, w przypadku Niemiec 1991=100%).
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu
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7. Zmiany udziału kolei w strukturze podróży pasażerskich (mierzonych
liczbą przebytych pasażerokilometrów) w państwach RBGC w latach 19902010 (1990=100%, w przypadku Niemiec 1991=100%).
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu
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Tab.8. Podział zadań przewozowych w transporcie towarowym w 2010 r.
Koleje

Transport drogowy

Żegluga śródlądowa

Niemcy

22,2

64,9

12,9

Estonia

54,2

45,8

0

Łotwa

61,9

38,1

0

Litwa

40,9

59,1

0

Polska

19,4

80,6

0,1

75,0

0,2

Finlandia
24,8
źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu

Generalne opinie o Rail Baltica
Z obu badań jakościowych (z 2011 r.) i ilościowych (z 2012 r.) wyłania się szereg ciekawych
informacji pozwalających dostrzec specyﬁkę
poszczególnych krajów i różnice w oczekiwaniach wobec inwestycji Rail Baltica (por. [1]).
Badania jakościowe ukazują, że przedsiębiorcy mający do czynienia z transportem
towarów podkreślają szczególną wagę połączeń z Rosją, którą postrzegają jako ważnego partnera w obrotach gospodarczych. W
krajach bałtyckich i w Polsce największy nacisk kładziony jest na zapewnienie połączeń
kolejowych bałtyckich portów z Rosją. Zainteresowanie połączeniami kolejowymi na osi
wschód-zachód wynika również z rosnącego
znaczenia wymiany handlowej z Chinami.
Kolej stwarza szansę na szybsze niż żegluga
morska i tańszego niż lotnictwo połączenie
Państwa Środka z Europą.
Respondenci dostrzegają również potrzebę poprawy połączeń na trasie północ-południe, jednak ich zainteresowanie tą relacją jest
mniejsze. Relację północ-południe uważa się
za istotną nie tylko ze względu na poprawę
połączeń towarowych między państwami
Regionu Morza Bałtyckiego, ale jako element
transeuropejskich połączeń z południem Europy (np. z Bułgarią, Włochami czy Hiszpanią).
Zainteresowanie przedsiębiorców inwestycją Rail Baltica uwarunkowane jest przede
wszystkim siecią istniejących międzynarodowych powiązań gospodarczych.
Przedsiębiorcy będący klientami usług
transportowych projekt Rail Baltica postrzegają jako szansę dla rozwoju całego sektora
transportu towarowego i wzrostu jego konkurencyjności. Z kolei przewoźnicy towarowi,
którzy dziś wykorzystują przede wszystkim
transport drogowy postrzegają inwestycję
jako potencjalne zagrożenie własnej pozycji.
Dostrzegają oni jednak możliwości dla rozszerzenia własnej działalności o sektor przewozów kolejowych.
Oczekiwania przedsiębiorców w zakresie infrastruktury Rail Baltica dotyczą przede
wszystkim jak najwyższej jakości trasy, zapewnienia możliwości transportu towarów na całej trasie od Helsinek po Berlin bez konieczności zmiany wózków kolejowych (standardowej
szerokości rozstawu szyn) oraz wysokiej dostępności linii. Postulaty odnośnie standardowego rozstawu szyn wydają się być sprzecz30
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ne z innymi oczekiwaniami przedsiębiorców,
zarówno dostępności trasy na terenie państw
bałtyckich i Finlandii oraz z ukierunkowaniem
transportu na Rosję i pozostałe państwa b.
ZSRR.
Wyniki badań jakościowych w zakresie
oczekiwań względem terminali przeładunkowych (intermodalności), czasu przewozu
ładunków i ceny usług kolejowych korespondują z wynikami badań ilościowych przeprowadzonych w 2011 r. Przedsiębiorcom zależy
na konkurencyjnej cenie przewozów i atrakcyjnym czasie oraz postulują rozwój sieci terminali przeładunkowych.
Raport z badań ilościowych przeprowadzonych w 2012 r. dostarcza interesujących
odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie
rozszerzeniem usług o przewozy kolejowe
w przyszłości. Swoje zdecydowane zainteresowanie wyrażają głównie przedsiębiorstwa
ﬁńskie (zdecydowanie tak 8%, raczej tak 48%),
estońskie (4%, 37%), łotewskie (7%, 30%) i
polskie (13%, 19%). Po przeciwnej stronie są
przedsiębiorstwa litewskie (zdecydowanie
nie: 24% i raczej nie 63%) i niemieckie (odpowiednio: 28% i 49%). W kontekście danych
przedstawianych przez Eurostat, niniejsze wyniki pozwalają postawić następujące tezy:
- na Litwie, przy bardzo niskiej roli kolei, nie
uznaje się tej formy transportu towarów za
przyszłościową; ponadto Litwa, obok Polski
posiada jedną z najsilniej rozbudowanych ﬂot
transportu drogowego, która zapewnia transport towarów do pozostałych krajów UE oraz
do Rosji, na Białoruś i na Ukrainę;
- Niemcy posiadają bardzo rozbudowany
sektor kolejowego transportu towarowego
oraz przewozów intermodalnych; na rynku
tym panuje znaczna konkurencja i w tym kontekście potrzeba rozwoju sektora przewozów
kolejowych nie wydaje się być istotna – rynek
jest w tym zakresie dojrzały.
- duży potencjał rozwojowy jest natomiast
w pozostałych krajach, przy czym w Polsce,
Estonii, Finlandii i na Łotwie jest to potrzeba
rozwoju uwarunkowana trudnościami związanymi z utrzymaniem infrastruktury kolejowej w należytym stanie (Polska, Estonia) oraz
ograniczoną ofertą rynkową (Łotwa, Estonia,
Finlandia).
Okoliczności, które miałyby wpływ na zainteresowanie przewozami kolejowymi wska-

zują wyraźnie, że główną barierą przed korzystaniem z kolei w krajach bałtyckich jest cena
usług przewozowych. Najrzadziej na cenę,
jako barierę, wskazują przedsiębiorcy z Polski
i Niemiec. Oba te państwa posiadają dużą
konkurencję w segmencie przewozów towarowych (ok. ¼ rynku znajduje się w rękach
niezależnych przewoźników). Dodatkowo w
Niemczech dynamika liberalizacji rynku kolejowego w segmencie przewozów towarowych jest wysoka (blisko dwukrotnie większa
niż w segmencie pasażerskim; por. Wettbewerber-Report Eisenbahn 2010/2011 [10]).
Dziwi natomiast mocno akcentowany w
Niemczech problem dostępności ﬁzycznej.
Niemcy są krajem o jednej z najwyższych gęstości sieci kolejowych w Europie (po Szwajcarii i Czechach, pomijając miasta-państwa) i
dość dobrze wyposażonej w terminale przeładunkowe. Równie silnie problem dostępności akcentują polscy przedsiębiorcy, którzy
jednak doświadczają systematycznej redukcji
sieci kolejowych. Najmniej zastrzeżeń odnośnie dostępności kolei zgłaszają natomiast
Finowie, co też może wywoływać zdziwienie.
W Finlandii jednak linie kolejowe prowadzą
do głównych ośrodków miejskich i przemysłowych, które skupione są na stosunkowo
niewielkim obszarze kraju.
Potrzebę wzrostu prędkości akcentują
przede wszystkim przedsiębiorcy z krajów
bałtyckich. Najrzadziej ten parametr jako barierę wskazują Niemcy i Polacy. Tu również
wyniki raportu dostarczają trudności interpretacyjnych. Problem niskich prędkości pociągów towarowych (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego średnia prędkość przewozu
towarów w Polsce to ok. 25 km/h). Raporty
niemieckie wskazują natomiast na problemy
z przepustowością najważniejszych tras kolejowych łączących porty (Hamburg, Brema) i
trasy międzynarodowe (zwłaszcza do Szwajcarii), które są przyczyną niższych prędkości
pociągów towarowych. Problem przepustowości sieci kolejowych wskazują również respondenci z Polski i Litwy.
Kwestię niezawodności przewozów kolejowych akcentują natomiast głównie polscy i
estońscy przedsiębiorcy. W obu tych krajach
rzeczywiście występują problemy spowodowane niepowodzeniami w reformach sektora kolejowego. Również w tych dwóch państwach jako bariera wskazywana jest kwestia
bezpieczeństwa przewozów .
Analizując oczekiwania przedsiębiorców
względem Rail Baltica stwierdzić można, że
niemieccy przedsiębiorcy najbardziej upatrują
w inwestycji szans dla sektora transportowego i logistycznego, podczas gdy w krajach
bałtyckich większą, niż w innych państwach,
rolę kolei widzi się w stymulacji turystyki oraz
kontaktów społecznych. Niemieccy przedsiębiorcy podkreślają też mocniej niż inni
znaczenie kolei dla przemysłu i usług. Respondenci ze wszystkich badanych państw
wskazują jednoznacznie, że infrastruktura
kolejowa korytarza powinna być przystoso-
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wana zarówno do przewozów pasażerskich,
jak i towarowych. Większy akcent na separację
przewozów kładą jedynie przedsiębiorcy ﬁńscy. Oni również najczęściej podkreślają znaczenie przewozów pasażerskich. Najmniejsze
zainteresowanie przewozami pasażerskimi
wyrażane jest przez litewskich respondentów.
Fakt ten wyjaśnia po części bardzo zła sytuacja
kolei pasażerskich na Litwie i ich marginalny
udział w strukturze przewozów. Sytuacja taka
wiązać się może z pewnymi wzorcami kulturowymi i przemianami ekonomicznymi.
Oczekiwania względem inwestycji
w poszczególnych krajach
Niemcy
Niemieccy przedsiębiorcy, podobnie jak polscy przedsiębiorcy, za dużo ważniejszą niż
kwestię kosztów usług przewozów kolejowych, uważali poprawę dostępności ﬁzycznej
transportu kolejowego. Równo połowa ankietowanych wskazywała to jako czynnik, który
mógłby zachęcić ich do wyboru właśnie tej
formy transportu towarów i usług. Problem
kosztów wskazywało 37% respondentów. Na
trzeciej pozycji (po 20% wskazań) uplasowały
się przepustowość sieci kolejowej oraz niezawodność przewozów.
Oczekiwania wobec infrastruktury Rail Baltica w kontekście przewozów towarowych są
wśród ankietowanych niemieckich przedsiębiorców bardzo wyważone. Choć większość
zwraca uwagę na kwestię kosztów (69%), to
inne parametry wskazywane są niewiele rzadziej: czas przewozu (54%), intermodalność
(50%), bezpieczeństwo (48%).
Także w zakresie przewozów pasażerskich
struktura odpowiedzi niemieckich respondentów była inna, niż w pozostałych państwach. Głosy w miarę równomiernie (po ok.
30-50% wskazań) rozkładały się na kwestie
kosztów podróży, niezawodności i bezpieczeństwa podróży oraz liczby połączeń i powiązania z innymi środkami lokomocji.
Odnośnie oczekiwań wobec projektu Rail
Baltica, niemieccy przedsiębiorcy zdecydowanie mocniej niż przedstawiciele innych
państw kładli akcent na likwidację barier:
technicznych (60% wskazań) oraz prawno-administracyjnych (37%). Niemcy zwracali też
szczególną uwagę na kwestie infrastruktury
intermodalnej: centrów przeładunkowych
(48%) oraz centrów przesiadkowych (29%).
Odpowiedzi niemieckich przedsiębiorców
wpisują się w inne niż w pozostałych państwach Regionu Morza Bałtyckiego postrzeganie kwestii transportu kolejowego: jest on
traktowany jako element łańcucha przewozów towarów lub podróży pasażerskich, a na
rynku panuje konkurencja, która wpływa na
obniżanie cen. O atrakcyjności kolei świadczy nie tylko cena, ale również inne aspekty
podróży i spedycji. Niemieccy przedsiębiorcy
są świadomi również roli, jaką pełni wysokiej
jakości infrastruktura transportowa.
W świetle raportu EU-Consult niemieckie
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przedsiębiorstwa generalnie nie deklarują
zainteresowania korzystaniem z północnego
fragmentu trasy Rail Baltica (od Polski w stronę
Finlandii). Główne kierunki wymiany towarowej prowadzą gdzie indziej (w szczególności
na południe Europy). W kierunku północno-wschodnim liczą się przede wszystkim przewozy z i do Rosji i Polski. Połączenia z Rosją realizowane są głównie drogą morską. Transport
lądowy odbywa się natomiast przez Polskę i
Białoruś lub Ukrainę. Wymiana towarów z Polską odbywa się przede wszystkim przy wykorzystaniu transportu drogowego. Jako szanse
dla Rail Baltica wskazują głównie kwestie rozwoju turystyki oraz szybkie i stosunkowo tanie
przewozy towarów, które w określonych sytuacjach mogłyby być alternatywą dla transportu morskiego (szybkość) i drogowego
(cena, bezpieczeństwo). Znaczenie połączeń
pasażerskich przy wykorzystaniu Rail Baltica
powiązane jest z rosnącą w Niemczech popularnością turystyki rowerowej. Opinie przedsiębiorców wpisują się w sytuację transportu
kolejowego w Niemczech prezentowaną w
literaturze (np. [6]).
Estonia
Estońskie ﬁrmy nie korzystające z transportu kolejowego w niewielkim stopniu byłyby
zainteresowane rozszerzeniem swoich usług
o ten środek transportu. Poszerzenie swoich
zainteresowań o transport koleją uzależniały
przede wszystkim od spadku kosztów przewozów (67%), wzrostu prędkości (48%), a także
od poprawy niezawodności przewozów oraz
bezpieczeństwa przesyłek (po 33% wskazań).
Pod względem oczekiwań estońskich
przedsiębiorców wobec projektu Rail Baltica
dominuje budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej (73%). Choć to był główny postulat we wszystkich państwach, to jednak
tylko w Estonii był tak silnie artykułowany.
W świetle drugiego raportu – badań Politechniki Lappeenranta dla estońskich respondentów Rail Baltica postrzegana jest raczej
jako alternatywa dla istniejącej sieci połączeń.
Rail Baltica wzmocniłaby powiązania handlowe z Europą Środkową i Europą Południową
(transport morski wymaga w tym przypadku
znacznego nadkładania drogi). Pod kątem
transportu pasażerskiego trasę Rail Baltica postrzega się jako alternatywę dla samochodów
i samolotów na krótkich trasach (w obrębie
krajów bałtyckich i do Polski). Respondenci, ze
względu na niskie ceny transportu lotniczego, nie uważają kolei za alternatywę w dłuższych podróżach, np. do Berlina. Rail Baltica
postrzegana jest też jako szansa na poprawę
transportu wewnątrz kraju, gdyż infrastruktura w Estonii ma opinie zdekapitalizowanej i nie
spełniającej oczekiwań jakościowych (m.in.
problem jednotorowych linii i wynikające z
niego ograniczenia przepustowość sieci).
Łotwa
W świetle analiz spółki Indicator, ﬁrmy nie korzystające z transportu kolejowego w niewiel-

kim stopniu byłyby zainteresowane rozszerzeniem swoich usług o ten środek transportu.
Poszerzenie swoich zainteresowań o transport
koleją uzależniały przede wszystkim od spadku kosztów – blisko 2/3 ﬁrm wymieniało to
jako warunek. Blisko 1/3 ankietowanych ﬁrm
poruszała kwestię dostępności ﬁzycznej (bliskości infrastruktury kolejowej, istnienie bocznic i punktów przeładunkowych), podobny
odsetek poruszał kwestię wzrostu prędkości
transportu kolejowego. Ponad ¼ respondentów wskazywała na poprawę bezpieczeństwa
i wzrost przepustowości sieci kolejowej.
W świetle danych statystycznych kryterium ceny wydaje się być uzasadnione – rynek
kolejowy na Łotwie w rzeczywistości jest zdominowany przez państwowego przewoźnika.
Tezę tę potwierdza też fakt, że Łotysze obok
Estończyków wskazywali najczęściej na kwestię spadku cen usług w transporcie kolejowym. W krajach o bardziej zliberalizowanych
rynkach (np. w Polsce czy Niemczech) postulat ten pojawiał się zdecydowanie rzadziej. Z
drugiej strony sytuacja rynkowa na Litwie i
w Finlandii jest podobna, ale temat kosztów
usług kolejowych nie jest tak mocno akcentowany przez respondentów.
Interesująca jest kwestia prędkości w kolejowym transporcie pasażerskim i towarowym.
Postulat podniesienia prędkości podnosili
przede wszystkim respondenci z Łotwy i Litwy, w kontekście przewozów pasażerskich
oraz z Finlandii i Estonii w kontekście przewozów towarowych. W Polsce, gdzie są duże
problemy z prędkościami transportu towarowego problem był podnoszony rzadziej.
Należałoby więc ustalić, czy ten rozkład odpowiedzi wynika to z rodzaju towarów, jakie
respondenci transportują (np. w przypadku
towarów masowych pośpiech nie jest aż tak
potrzebny) czy z barier organizacyjnych.
Wśród oczekiwań odnośnie projektu Rail
Baltica dominowały: obniżenie kosztów przewozów (3/4 odpowiedzi), lepsze powiązanie z
innymi gałęziami transportu (intermodalność),
skrócenie czasu przewozów oraz poprawa
niezawodności (wszystkie połowy wskazań
przez respondentów). Obniżenie kosztów
(86% wskazań) i skrócenie czasu przejazdu
(73%) dominowały również wśród oczekiwań
wobec infrastruktury Rail Baltica w kontekście
przewozów pasażerskich. Dopiero w dalszej
kolejności znalazły się kwestie liczby połączeń
(50%) czy bezpieczeństwa (30%).
Raport spółki EU-Consult potwierdza
oczekiwania odnośnie Rail Baltica łotewskich
przedsiębiorstw wyrażone w raporcie spółki
Indicator. Stanowi również potwierdzenie założeń polityki gospodarczej i transportowej
Łotwy, akcentując znaczenie transportu towarów między Rosją i Białorusią a łotewskimi
portami. Sama inwestycja Rail Baltica odbierana jest pozytywnie, jednak nie oczekuje się po
niej znaczącego wpływu na gospodarkę państwa. Opinia ta może wynikać z dwóch faktów: z istniejących powiązań między krajami
bałtyckimi, jak i z pozostałymi państwami Unii
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Europejskiej, które mają zaspokojenie w istniejącej infrastrukturze transportowej, a także z
postrzegania Rosji (i innych krajów Wspólnoty
Niepodległych Państw) jako bardzo atrakcyjnych partnerów gospodarczych.
Litwa
Litewscy przedsiębiorcy, w świetle raportu
spółki Indicator, korzystaliby w swej działalności z towarowych przewozów kolejowych,
głównie gdyby nastąpiła redukcja kosztów tej
usługi (50% wskazań), poprawiła się dostępność (30%) i wzrosła prędkość przewozów
(28%).
Wśród oczekiwań odnośnie projektu Rail
Baltica dominują kwestie budowy infrastruktury (56%), likwidacji barier technicznych
(52%) oraz spadku cen transportu kolejowego (50%). Na dalszym planie, choć różnice we
wskazaniach nie są aż tak wyraźne, znajdują
się kwestie poprawy jakości transportu kolejowego (42%), intermodalności w transporcie
towarowym (33%) oraz likwidacji barier prawno-administracyjnych (również 1/3 wskazań).
Oczekiwania względem trasy Rail Baltica
w kontekście transportu pasażerskiego koncentrują się tylko na dwóch zasadniczych
kwestiach: cenie (69% wskazań) i szybkości
(63%) połączeń. Oczekiwania w kontekście
transportu towarowego również podkreślają
znaczenie kosztów (69% odpowiedzi) i czasu
(55%), jednak w dużo większym stopniu, niż
w przypadku oczekiwań wobec przewozów
towarowych, zwracają uwagę na pozostałe
kwestie: intermodalność (55%), niezawodność
i bezpieczeństwo (po 41% wskazań).
W świetle raportu EU-Consult litewscy
przedsiębiorcy, choć pozytywnie odnoszą się
do projektu Rail Baltica i dostrzegają szansę na
poprawę połączeń z pozostałymi krajami bałtyckimi i Europą Środkową, to jednak postrzegają transport kolejowy przede wszystkim
w kontekście powiązań z litewskimi portami
oraz z Rosją i Białorusią. Kolej, choć pełni znaczącą rolę w strukturze przewozów – głównie
w zakresie transportu towarów masowych i
tranzytu – ma dla litewskich przedsiębiorców
znikome znaczenie.
Odpowiedzi prezentowane przez respondentów z krajów bałtyckich były zbieżne z
opisem sytuacji transportowej prezentowanej
w międzynarodowej literaturze (por. [3],[7]).
Polska
Czynniki, które skłoniłyby polskich przedsiębiorców do korzystania z kolei, to przede
wszystkim poprawa dostępności ﬁzycznej
(49% wskazań) i wzrost niezawodności (36%).
Na dalszych miejscach wymieniane były cena
(32%) i bezpieczeństwo (26%), a także wzrost
przepustowości (21%). Co interesujące, kwestię
podniesienia prędkości przewozów poruszało
tylko 15% respondentów. Polscy respondenci, częściej niż przedstawiciele innych krajów,
wskazywali na kwestię niezawodności oraz
– pomijając Estończyków – kwestię bezpieczeństwa przesyłek. Wyniki mogą więc wska32
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zywać, że głównym problemem w Polsce jest
zamykanie tras kolejowych, a przez to oddalanie się infrastruktury od potencjalnych źródeł
i celów podróży. Równocześnie kolej nie jest
traktowana przez respondentów jako wiarygodny partner. Zestawiając to z informacjami
o średnich prędkościach oraz wskazaniami
odnośnie potrzeby wzrostu tych prędkości,
można postawić tezę, że w świadomości respondentów kolej to przede wszystkim środek służący przewozowi towarów masowych
(np. węgla, kruszyw skalnych, zbóż).
Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie bardziej nieśmiało, niż respondenci z innych
państw formułowali swoje oczekiwania
wobec projektu Rail Baltica. Na pierwszym
miejscu, podobnie jak w przypadku respondentów z innych państw była budowa i modernizacja infrastruktury (57% wskazań). Na
drugim miejscu uplasowała się potrzeba poprawy jakości transportu kolejowego (39%),
a na trzecim kwestia obniżenia cen (30%), co
stanowiło absolutny wyjątek, gdyż w przypadku respondentów z pozostałych państw
kwestia cen była poruszana znacznie częściej.
Polscy przedsiębiorcy też najrzadziej spośród
wszystkich ankietowanych wyrażali swoje
oczekiwania wobec intremodalności zarówno
w transporcie towarowym (23% odpowiedzi)
jak i pasażerskim (tylko 10% wskazań).
Swoje oczekiwania w kontekście transportu pasażerskiego polscy ankietowani wiążą
z niskimi kosztami (60% odpowiedzi) oraz
krótkim czasem podróży (55%). Kwestie niezawodności oraz bezpieczeństwa podróży
uzyskały po 1/3 wskazań. Również w zakresie
transportu towarowego najważniejsze dla
polskich respondentów były kwestie niskiego
kosztu (59%) i krótkiego czasu (49%) oraz wysokiej niezawodności (43%).
W świetle raportu EU-Consult polscy
przedsiębiorcy najbardziej entuzjastycznie
spośród wszystkich respondentów odnoszą się do projektu Rail Baltica, dostrzegając
przede wszystkim korzyści dla transportu towarowego. W swych opiniach podkreślają oni,
że inwestycja przyniesie wymierne korzyści
nie tylko w poprawie połączeń między krajami Regionu Morza Bałtyckiego, ale również
na osi wschód-zachód oraz północ-południe,
co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności całego sektora kolejowego. Polscy respondenci
podkreślają też kwestie integracji technicznej
(zmniejszenia skutków, jakie powoduje konieczność zmiany rozstawu osi) oraz akcentują potrzebę uproszczenia formalnych uwarunkowań przewozu towarów koleją.
Finlandia
Niskie koszty korzystania z kolei, to dla Finów
główny postulat odnośnie planowanej Rail
Baltica (61%), zarówno w kontekście przewozów towarowych, jak i pasażerskich (po 68%
odpowiedzi). Finowie w kontekście transportu towarowego postulują też skrócenie czasu
połączeń (71%), a w przypadku transportu
pasażerskiego zwiększenie częstotliwości

połączeń (51%) i zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa (48%). Samą inwestycję Rail Baltica widzieliby (poza budową
nowej infrastruktury, 61%) jako szansę na redukcję kosztów usług transportowych (46%)
i na likwidację barier technicznych – 44%. W
tym kontekście należy wspomnieć, że Finlandia korzysta z własnego rozstawu torów, o 4
mm szerszego niż Rosja i kraje bałtyckie, który
jednak co do zasady umożliwia prowadzenie
pociągów towarowych pomiędzy oboma systemami bez zmiany wózków.
Z raportu Politechniki w Lappeenranta wynika, że przedsiębiorcy ﬁńscy zauważają fakt,
iż kolej w Finlandii jest mniej konkurencyjna
z powodu dużo lepszego ukształtowania i
utrzymania sieci drogowej. Fińscy respondenci odnoszą się do projektu Rail Baltica
pozytywnie i uważają, że przyniesie korzyści
gospodarkom krajów, przez które trasa będzie
przebiegać. Inwestycji tej jednak nie traktują
jako priorytetu. Duże znaczenie dla przedsiębiorców odgrywają natomiast połączenia kolejowe do Rosji oraz do ﬁńskich portów.
Podsumowanie
Przedstawione w artykule podsumowanie
badań zarówno z raportu spółki Indicator,
jak i EU-Consult pokazuje, że inwestycja Rail
Baltica może odegrać istotną rolę w rozwoju gospodarczym krajów Rail Baltica Growth
Corridor. Inwestycja kolejowa może również
przyczynić się do zmian niekorzystnych trendów, jakie obserwowane są zwłaszcza w Polsce i na Litwie: systematycznie rosnącego znaczenia drogowego transportu towarów oraz
indywidualnej motoryzacji. Rail Baltica przyniosłaby korzyści nie tylko w ruchu międzynarodowym, ale przede wszystkim w obsłudze
kolejowej poszczególnych państw, skracając
czasy przejazdu (szczególnie istotna kwestia
w Polsce) czy poprawiając przepustowość sieci kolejowej (problem szczególnie istotny w
Estonii i na Litwie).
Obecnie barierą rozwoju połączeń kolejowych są przede wszystkim kwestie techniczne wynikające z trzech rozstawów szyn: standardowego w Polsce i Niemczech, szerokiego
w krajach bałtyckich oraz ﬁńskiego w Finlandii.
Niemniej badania pokazują, że przedsiębiorców do transportu kolejowego zniechęcają
nie tyle ograniczenia techniczne, ale przede
wszystkim bariery administracyjno-prawne.
Stoją one na przeszkodzie w osiąganiu jednego z celów polityki Unii Europejskiej: interoperacyjności systemu kolejowego. Respondenci
oczekują od inwestycji właśnie zapewnienia
większej interoperacyjności kolei oraz spadku
kosztów transportu kolejowego.
Przedsiębiorcy wiążąc nadzieje z inwestycją podkreślają, że budowa Rail Baltica powinna być wpisana w szerszy kontekst odnowy
infrastruktury kolejowej w poszczególnych
państwach. Przede wszystkim inwestycja
powinna być połączona z budową terminali
przeładunkowych oraz stacji przesiadkowych.
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Ważnym elementem sprzyjającym inwestycji
jest mocne wpisanie Rail Baltica w kontekst
transportowy poszczególnych krajów. Na
podstawie analiz można postawić tezę, że
trasa ta będzie służyć przede wszystkim transportowi wewnątrz poszczególnych krajów
lub połączeniom do sąsiednich państw (np.
Polska-Niemcy, Estonia-Łotwa). Ukazywanie
korzyści, jakie niesie inwestycja dla obsługi
kolejowej poszczególnych państw, znacząco
pomogłoby uzyskaniu poparcia społecznego
i politycznego dla Rail Baltica.
Za główne zagrożenie dla samego projektu należy uznać istniejącą sieć powiązań
gospodarczych i wynikające z niej potrzeby
w zakresie transportu towarów. Praktycznie
dla wszystkich krajów uczestniczących w
projekcie najważniejsza jest wymiana handlowa z Rosją i innymi krajami b. ZSRR. Wyjątek
stanowi wymiana między Polską a Niemcami.
Przedsiębiorcy uważają więc za priorytet rozwój połączeń na osi wschód-zachód, a dopiero w dalszej kolejności północ-południe.
Inwestycji nie sprzyja też brak determinacji politycznej w realizacji projektu. Żaden
z krajów nie postrzega Rail Baltica jako priorytetowej inwestycji kolejowej. W przypadku Niemiec większą rolę odgrywają kwestie
połączeń międzynarodowych na osi północ-południe, w przypadku krajów bałtyckich i
Finlandii – połączenia z Rosją, a w przypadku
Polski inwestycje w infrastrukturę służącą obsłudze wewnątrz kraju. Ponadto, nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, w szcze-

gólności Polska i Litwa, za priorytet uznają
inwestycje drogowe, a nie kolejowe.
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