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S£OWO WSTÊPNE

W 2013 r. pracownicy Katedry Rynku Transportowego przygotowali kolejn¹
edycjê Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego – Ekonomika Transportu i Logistyka. Podobnie jak w roku minionym, tj. 2012, zosta³a ona zatytu³owana
„Problemy funkcjonowania europejskiego transportu w XXI wieku”. Do wspó³tworzenia publikacji zaprosiliœmy doktorantów przygotowuj¹cych dysertacje
w Katedrze oraz przedstawiciela praktyki gospodarczej. Zamieszczono w niej
kilka ciekawych artyku³ów, w których podjêto szerok¹ problematykê – od retrospektywnych rozwa¿añ dotycz¹cych rozwoju lotnictwa i transportu lotniczego
na œwiecie, honoruj¹c tym samym 110 rocznicê pierwszego lotu s³ynnych braci
W.O. Wright, po zró¿nicowane problemy stanowi¹ce przedmiot indywidualnych i zespo³owych badañ oraz studiów naukowych i ich aplikacje w gospodarczej praktyce. Prezentowane opracowania nawi¹zuj¹ do wybranych faktów
i zdarzeñ wystêpuj¹cych na rynku transportowym, które od wielu lat stanowi¹
o naukowo-badawczych zainteresowaniach i dorobku Katedry, jej zespo³u i Wydzia³u Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdañskim.
Merytoryczna zawartoœæ aktualnej edycji Zeszytów Naukowych zosta³a podzielona na trzy tematyczne czêœci:
– lotnictwo i funkcjonowanie rynku us³ug lotniczych,
– rynek us³ug kolejowych,
– rynek us³ug transportu miejskiego – modelowanie i funkcjonowanie.
Przedstawione przez A. Ruciñskiego problemy w opracowaniu zatytu³owanym Lotnictwo i transport lotniczy – retrospekcja 110 lat, wspomagane nowoczesnymi technikami multimedialnymi, oprócz niniejszej publikacji, uœwietni³y
równie¿ ceremoniê inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego.
W artykule D. T³oczyñskiego zaprezentowano wybrane problemy i kierunki
rozwoju œwiatowego rynku us³ug lotniczych w 2012 r. Opracowanie D. Ruciñskiej i J. Kotarbiñskiego dotyczy problematyki marketingowego oddzia³ywania
na wspó³czesny rynek pasa¿erskich us³ug lotniczych, natomiast opracowanie
P. Ga³ki – ruchu pasa¿erskiego w polskich portach lotniczych.
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Artyku³ autorstwa S. Miecznikowskiego dotyczy polityki liberalizacji rynku
kolejowych przewozów pasa¿erskich w Unii Europejskiej.
Ciekaw¹ egzemplifikacjê i rozwiniêcie zagadnieñ stanowi artyku³ M. Wo³ka
pt. Dworzec kolejowy w kszta³towaniu zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej.
Problemom kszta³towania i funkcjonowania transportu miejskiego poœwiêcono trzy dalsze opracowania. Tematyczny blok rozwa¿añ otwiera wspó³autorskie opracowanie D. Ruciñskiej i S. Zg³obickiego pt. System informacji geograficznej (GIS) jako narzêdzie modelowania obs³ugi transportowej obszarów zurbanizowanych. W kolejnym opracowaniu K. Hebel i O. Wyszomirski podjêli problematykê zarz¹dzania mobilnoœci¹ w miastach w ramach koncepcji promowania
zrównowa¿onego transportu, w tym wykorzystania ró¿nych instrumentów
w celu jej realizacji.
Natomiast w artykule H. Ko³odziejskiego i O. Wyszomirskiego przedstawiono
ró¿ne uwarunkowania wspó³pracy miêdzygminnej na przyk³adzie rozwi¹zañ
integracyjnych zastosowanych na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej.
Zaprezentowane w publikacji opracowania s¹ efektem naukowych badañ
i zainteresowañ zespo³u pracowników Katedry Rynku Transportowego, doktorantów i praktyków wspó³pracuj¹cych z jednostk¹.
Czytelnicy niniejszej edycji Zeszytów Naukowych ETiL odnajd¹ w niej ciekawe treœci pog³êbiaj¹ce wiedzê na temat kszta³towania wspó³czesnego rynku
us³ug transportowych, inspiruj¹ce do dalszych przemyœleñ, publikacji i naukowej
wspó³pracy z Katedr¹ Rynku Transportowego, do której serdecznie zapraszam.
W imieniu Redakcji i Autorów
prof. zw. dr hab. Danuta Ruciñska
Sopot, dnia 20 paŸdziernika 2013 r.
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LOTNICTWO I TRANSPORT LOTNICZY
– RETROSPEKCJA 110 LAT.
WYK£AD INAUGURACYJNY NA WYDZIALE EKONOMICZNYM
UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO W 2013 ROKU
Streszczenie: Wspó³czesny transport lotniczy jest nowoczesn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê ga³êzi¹ i elementem œwiatowego systemu obs³ugi pasa¿erów, lotniczego cargo
oraz poczty. Jest wa¿nym czynnikiem globalizacji, transportowej integracji przestrzennie odleg³ych regionów i noœnikiem najnowszych, zaawansowanych technologii. W 2013 r. mija 110 rocznica pierwszego lotu cz³owieka aerodyn¹, tj. statkiem powietrznym ciê¿szym od powietrza z napêdem mechanicznym – samolotem. W tym
czasie podlega³ on licznym przeobra¿eniom i zastosowaniom skutecznie konkuruj¹c
na œwiatowych rynkach zarówno w ga³êziowej, jak i miêdzyga³êziowej skali. Najnowsze, techniczne i organizacyjne rozwi¹zania w transporcie lotniczym oddzia³uj¹ na
rozwój liniowej i punktowej infrastruktury ga³êzi, w tym portów lotniczych, nowoczesnych obiektów o wyspecjalizowanych, gospodarczych i pozagospodarczych funkcjach. S¹ one wa¿nymi elementami zagospodarowania wspó³czesnej przestrzeni, generuj¹cymi presti¿, rozwój i wzrost wielu miast i regionów. Przedstawiony w artykule
tekst, wzbogacony prezentacj¹ multimedialn¹, by³ przedmiotem wyk³adu inauguracyjnego autora, wyg³oszonego w dniu 3 paŸdziernika 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego
S³owa kluczowe: lotnictwo, transport lotniczy, samoloty, rozwój, przemiany

AVIATION AND AIR TRANSPORT
– 110 YEARS OF RETROSPECTION.
OPENING CEREMONY LECTURER ON THE FACULTY
OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF GDANSK – 2013
Abstract: The present air transport is the modern, dynamically developing branch of
transport and the very important element of the world’s system of the carriage of
passengers, cargo and mail. Air transport is the important factor of the globalization
and transport integration of the remote parts of the world. In the year 2013 we cele1

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciñski, ekodr@univ.gda.pl
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brate the 110 anniversary of the first flight of the man in the havier than air vehicle
with the mechanical force – the aircraft. In the previous 110 years the aircraft changed
and with a good result competed on the world markets with other means of transport. The modern technic and organization solutions the air transport act on the development of the infrastructure of the branch – airports the very modern and hunge
objects. The presented text plus multimedial presentation were the subject of the lecture of Author of the opening ceremony done at the October the 3rd at the Economic
Faculty of the Gdansk University.
Keywords: aviation, air transport, aircraft, development, changes

1. Pionierskie dokonania w lotnictwie (wybór spektakularnych
faktów)
Pierwszy udany lot samolotu odby³ siê 17 grudnia 1903 r. w amerykañskiej
miejscowoœci Kitty Hawk. Wykona³ go Wilbur Wright (1857–1912) – pionier lotnictwa, prowadz¹cy ze swoim starszym bratem Orvillem (1871–1948) próby la-

Rysunek 1. Flyer I – samolot braci W. i O. Wright (skrzyd³a braci Wright)
ród³o: D. Simons, T. Withington, Historia lotnictwa. Od pierwszych dwup³atowców po podbój kosmosu,
Parragon Books Ltd, Bath BA1 1HE, UK, 2008, s. 40–41 za E. Kunikowska/onet [dostêp 2.10.2013].
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taj¹cych pojazdów silnikowych od lat 90. XIX w.2 Samolot braci W. i O. Wright
by³ wyposa¿ony w niewielki silnik t³okowy o mocy 12 KM. Nazwano go Flyer I
(lotnik). Pierwszy udany lot trwa³ bardzo krótko, tylko 12 sekund (!) – ale ten tuzin sekund wstrz¹sn¹³ ówczesnym œwiatem.
Bracia W. i O. Wright byli pierwszymi na œwiecie, którzy zrealizowali odwieczne marzenia ludzkoœci o swobodnym pokonywaniu przestworzy wyartyku³owane ju¿ w staro¿ytnych mitach, w tym o Ikarze i Dedalu. Pierwsze próby
udanych lotów balonem „Ad astra”, urz¹dzeniem l¿ejszym od powietrza, francuskich papierników, braci Etienne i Josepha Montgolfier, nast¹pi³y pod koniec
XVIII w. (1783 r.), a wiêc 230 lat temu.
Uznano jednak, ¿e 110 lat temu s³ynni bracia W. i O. Wright pioniersko otworzyli now¹ epokê w historii ludzkoœci – epokê lotnictwa.

2. Komercyjne zastosowania samolotów
Dynamiczny rozwój techniki lotniczej przyczyni³ siê do pierwszych komercyjnych zastosowañ samolotów w latach 1909–1911. W roku 1909 pilot Louis
Bleriot wykona³ pionierski przelot przez Kana³ La Manche na trasie Calais – Dover.

Rysunek 2. Kamieñ nagrobny w miejscu l¹dowania L. Bleriota w Dover
ród³o: Zbiory autora.
2

R. Jackson, Historia lotnictwa, Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o.o., O¿arów Mazowiecki 2010, s. 29.
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Lot francuskiego konstruktora uœwiadomi³ angielskim politykom, ¿e wyspa,
tradycyjnie broniona przez potê¿n¹ flotê morsk¹, dziêki nowemu wynalazkowi
sta³a siê bardziej dostêpna.
Po raz pierwszy komercyjnie zastosowano samolot do przewozów poczty
w Anglii pomiêdzy Windsorem a Londynem z okazji koronacji króla Jerzego V
(wspó³czeœnie tê trasê pokonuj¹ autobusy podmiejskie) oraz we W³oszech na
trasie Bolonia – Wenecja – Rimini. Cech¹ wspóln¹ tych lotów by³y wy³¹czne
przewozy poczty uwarunkowane niskimi osi¹gami ówczesnych samolotów, które posiada³y niewielki udŸwig, uniemo¿liwiaj¹cy przemieszczanie wiêkszych
³adunków lub pasa¿erów. Ponadto przewozy poczty by³y dotowane przez pañstwa, podnosz¹c ekonomiczn¹ atrakcyjnoœæ samolotu.
Równie¿ wzglêdy bezpieczeñstwa eliminowa³y samolot na tym etapie rozwoju techniki lotniczej z przewozów pasa¿erskich. Prymitywne konstrukcje ówczesnych p³atowców i silników powodowa³y, ¿e wypadki lotnicze by³y bardzo
czêste.
W roku 1914 w USA powsta³o pierwsze lotnicze towarzystwo przewozowe
pod nazw¹ „St. Petersburg – Tampa Airboat Line”.

Rysunek 3. Historyczny plakat pierwszego Towarzystwa Lotniczego St. Petersburg – Tampa
Airboat Line
ród³o: Smithsonian Air and Space Museum, airandspace.si.edu [dostêp 1.10.2013].
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W ci¹gu pierwszych czterech miesiêcy istnienia Przedsiêbiorstwo przewozów ³odziami lataj¹cymi St. Petersburg – Tampa Bay obs³u¿y³o 1200 pasa¿erów.
By³ to pierwszy w historii lotnictwa regularny transport pasa¿erski zwiastuj¹cy
narodziny nowej ga³êzi transportu – transportu lotniczego.
Podczas I wojny œwiatowej samolot sta³ siê, niestety, bardzo sprawnym i efektywnym narzêdziem wojennej agresji, tj. wojowania i zabijania ludzi. Powsta³y
pierwsze wojska lotnicze, nast¹pi³ ogromny postêp w dziedzinie konstrukcji
i technologii produkcji maszyn.
Zakoñczenie I wojny œwiatowej otworzy³o ogromne perspektywy rozwojowe przed transportem lotniczym. Istnia³y tysi¹ce samolotów wojskowych, z których wiele po przebudowie mog³o s³u¿yæ w lotnictwie cywilnym. Istnia³ te¿ potencja³ produkcyjny fabryk lotniczych, setki lotnisk, do dyspozycji byli te¿
zdemobilizowani piloci. Wynikiem wojny by³ równie¿ wzrost zainteresowania
rz¹dów rozwojem lotnictwa. Popierano badania naukowe w zakresie aerodynamiki i teorii lotu, badano technologiczne aspekty budowy samolotów.
W roku 1919 powsta³a pierwsza, istniej¹ca do dziœ, miêdzynarodowa organizacja lotnicza IATA – International Air Traffic Association (Miêdzynarodowe
Zrzeszenie PrzewoŸników Powietrznych) wówczas z siedzib¹ w Hadze, wspó³czeœnie – w Montrealu i Genewie.
W latach dwudziestych XX w. nast¹pi³o kilka zjawisk szczególnie istotnych
dla dalszego, dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. W roku 1927 Charles Lindbergh (1902–1974) odby³ pierwszy lot miêdzykontynentalny. Ten „idol
XX wieku” po raz pierwszy pokona³ samolotem Atlantyk, przelatuj¹c trasê
o d³ugoœci 3600 mil z Nowego Jorku do Pary¿a w czasie 33 godzin 39 min. Za ten
pionierski wyczyn z r¹k ówczesnego prezydenta Francji otrzyma³ order Legii
Honorowej3. Ten lot mia³ olbrzymie, wrêcz prze³omowe, propagandowe znaczenie dla lotnictwa. Po raz pierwszy w historii ówczesnego biznesu transport lotniczy wywo³a³ zainteresowanie powa¿nej, œwiatowej finansjery. Zaskutkowa³o to
wejœciem akcji przedsiêbiorstw lotniczych na gie³dê nowojorsk¹, uruchomieniem procedur ubezpieczania miejsc w samolotach komunikacyjnych i znacznym dop³ywem œrodków finansowych do ga³êzi.

3. Pocz¹tki regularnego, lotniczego transportu pasa¿erskiego
W Polsce pierwsze, regularne, krajowe przewozy lotnicze zosta³y zainicjowane w roku 1921 na trasie Poznañ – Warszawa podczas trwania Targów Poznañskich. 1 stycznia 1929 r. powsta³y Polskie Linje Lotnicze – LOT obs³uguj¹ce
po³¹czenia z Warszawy do Katowic, Bydgoszczy i specjaln¹ liniê do Poznania.
3

J. Batchelor, C. Chant, Flight, The History of Aviation, Galery Books an imprint of W.H.Smith Publishers, Inc., New York 1990, s. 62.
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Lata trzydzieste XX w. sta³y pod znakiem technologicznej przewagi amerykañskich producentów cywilnego sprzêtu lotniczego. Niemcy bowiem, forsuj¹c
zbrojenia, zarzuci³y budowê samolotów cywilnych, a przemys³y angielski i francuski prze¿ywa³y okres zastoju.

Rysunek 4. Plakat PLL LOT z lat miêdzywojennych
ród³o: A. Ruciñski, D. Ruciñska, D. T³oczyñski, Transport lotniczy, Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 17.

Rysunek 5. Samolot DC-3 – pierwszy samolot pasa¿erski na œwiecie (na zdjêciu – w barwach narodowych PLL LOT)
ród³o: „Lotnictwo” 2010, nr 8, www.magnum-x.pl [dostêp 2.10.2013].
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W latach 1933–1935 amerykañska fabryka Douglas produkowa³a seriê kilku
samolotów oznaczonych jako DC-1, DC-2 i DC-3, z których ten ostatni zdoby³
s³awê i miano pierwszego nowoczesnego samolotu pasa¿erskiego na œwiecie.
Samolot DC-3 w wersji cywilnej, a nastêpnie wojskowej, znany jako DC-3
Dakota, zosta³ zbudowany w iloœci parunastu tysiêcy egzemplarzy i lata³ w wielu krajach œwiata. Równie¿ wspó³czeœnie kilkadziesi¹t tych 60–70-letnich maszyn wykorzystuje siê w komunikacji lotniczej.

4. Rozwój taboru i œwiatowej sieci po³¹czeñ lotniczych
Dziêki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych samolotów komunikacyjnych o du¿ym zasiêgu, prêdkoœci i wysokim poziomie bezpieczeñstwa
powsta³y sieci po³¹czeñ poszczególnych przewoŸników, a w efekcie ogólnoœwiatowy system transportu lotniczego.
U progu II wojny œwiatowej transport lotniczy przemieszcza³ oko³o 8,5 mln
pasa¿erów w skali globalnej.
II wojna œwiatowa przynios³a kolejny skok technologiczny w lotnictwie
w zakresie napêdu samolotów. By³a to turbina gazowa, czyli silnik turboodrzutowy. Zastosowany w samolotach bojowych w latach 1944–1945 wywo³a³ w lotnictwie, a nastêpnie transporcie lotniczym, spektakularn¹ rewolucjê. Samolot
z napêdem t³okowym okreœlany by³ mianem uskrzydlonego samochodu, bowiem zawiera³ on elementy techniczne, w tym napêd, niewiele ró¿ni¹ce siê od
techniki motoryzacyjnej tamtego okresu.
Pierwszy na œwiecie pasa¿erski samolot odrzutowy, brytyjski De Havillant
Comet 1, rozpocz¹³ regularn¹ obs³ugê trasy Londyn – Johannesburg w maju
1952 r., a wiêc 61 lat temu. W latach piêædziesi¹tych na rynku pojawi³y siê takie
odrzutowe samoloty pasa¿erskie, jak: Tupolew Tu-104, Boeing 707 i Douglas
DC-8. Rozpoczê³a siê era samolotów odrzutowych.
Dziêki wzrostowi wielkoœci i prêdkoœci samolotów odrzutowych oraz ich masowej, seryjnej produkcji dynamicznie wzrasta³y liczby przemieszczanych pasa¿erów z 9 mln w roku 1945, 100 mln w roku 1960, do ponad 350 mln w roku 1970.
Transport lotniczy zyska³ œwiatow¹ akceptacjê jako g³ówny przewoŸnik pasa¿erów na odleg³oœciach powy¿ej 1000 km. Ubocznym, lecz niezwykle spektakularnym efektem rozwoju lotniczych przewozów pasa¿erskich by³o znikniêcie
z oceanów regularnej ¿eglugi pasa¿erskiej. Przez dziesi¹tki lat liniowce pasa¿erskie zapewnia³y regularne po³¹czenia miêdzykontynentalne, przewo¿¹c przez
Atlantyk i na Pacyfiku setki tysiêcy pasa¿erów rocznie. Wejœcie do masowej eksploatacji szybkich, tanich i wygodnych odrzutowych samolotów pasa¿erskich
zak³óci³o tê, wówczas fundamentaln¹, zasadê funkcjonowania transportu: szybciej oznacza dro¿ej, a wolniej – taniej. Samolot odrzutowy okaza³ siê w eksploatacji tañszy od statku i pokonywa³ trasê z Europy do Nowego Jorku w kilka
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godzin, podczas gdy statek – w kilka dni. W ci¹gu kilku lat statki pasa¿erskie
niemal zniknê³y z mórz i oceanów, aby odrodziæ siê przy koñcu XX i w pocz¹tkach XXI w. w postaci wycieczkowców – tzw. cruiserów, p³ywaj¹cych po atrakcyjnych akwenach œwiata, ale ju¿ w nowej, turystycznej roli.
Niezwyk³ym epizodem w rozwoju transportu lotniczego by³y pasa¿erskie samoloty ponaddŸwiêkowe, anglo-francuski Concorde i rosyjski Tu-144. Zosta³y
one oblatane przy koñcu lat szeœædziesi¹tych, a do eksploatacji formalnie wesz³y
w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych XX w.
Tu-144 po dwóch katastrofach zosta³ szybko wycofany z u¿ytkowania, natomiast Concorde pozostawa³ w s³u¿bie przez ponad æwieræ wieku, do roku 2003
i przewióz³ bezpiecznie miliony pasa¿erów. Rzeczywist¹ przyczyn¹ wycofania
Condorde by³y wzglêdy ekonomiczne i œrodowiskowe, tj. znaczne zu¿ycie paliwa i wytwarzany ha³as.

Rysunek 6. Concorde – ekspozycja w Intrepid, Air & Space Museum w Nowym Jorku
ród³o: Zbiory autora.

W ostatnich dekadach XX w. transport lotniczy sta³ siê integraln¹ czêœci¹ procesów gospodarczych i przemian cywilizacyjnych na œwiecie. Sta³ siê te¿ transportowym noœnikiem i elementem procesu globalizacji.

Lotnictwo i transport lotniczy – retrospekcja 110 lat...

19

Na prze³omie XX i XXI w. nast¹pi³o utrwalenie zjawisk ekonomicznych
i technologicznych w transporcie lotniczym, zapocz¹tkowanych w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Nale¿¹ do nich procesy deregulacji i liberalizacji dzia³alnoœci ga³êzi, przemiany na rynku us³ug lotniczych polegaj¹ce na
koncentracji dzia³alnoœci przewozowej, pojawianiu siê sojuszy (aliansów) lotniczych oraz Low Cost Carriers, tj. przewoŸników niskokosztowych. Rz¹dy wiêkszoœci pañstw œwiata zakoñczy³y politykê ochrony, protekcjonizmu wobec transportu lotniczego, co wobec rosn¹cej konkurencji wymusi³o na przewoŸnikach
zdecydowan¹ walkê o ekonomikê dzia³ania. Z kolei presja ze strony wymagaj¹cych rynków us³ug lotniczych wymusi³a na producentach samolotów udoskonalenia technologii w kierunku wzrostu efektywnoœci ekonomicznej samolotów,
oszczêdnoœci paliwa i czasu ich obs³ugi. Wystarczy wspomnieæ, ¿e najnowoczeœniejsze, wspó³czesne samoloty komunikacyjne zu¿ywaj¹ na jednego pasa¿era
iloœci paliwa porównywalne ze zu¿yciem przez samochody osobowe przy kilkunastokrotnie wiêkszej prêdkoœci przewozu. Nale¿¹ do nich przede wszystkim
nowoczesne konstrukcje konkuruj¹cych wzajemnie potentatów w przemyœle lotniczym – europejskiego, miêdzynarodowego konsorcjum Airbus Industrie z siedzib¹ w Tuluzie (Francja) i amerykañskiego koncernu Boeing Company z siedzib¹ w Chicago (USA).

Rysunek 7. Airbus A-380
ród³o: www. airbus. com [dostêp 3.10.2013].
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5. Transport lotniczy w Polsce – przemiany i ich efekty
W Polsce transformacja politycznego i gospodarczego ustroju przyczyni³a siê
do procesu zdynamizowania i unowoczeœnienia transportu lotniczego. Pierwszym jego etapem by³a wymiana taboru lotniczego PLL-LOT, tj. samolotów produkcji rosyjskiej AN-24, TU-134, TU-154 i I³-62, sprzedano je b¹dŸ wycofano
z eksploatacji, w to miejsce zakupiono samoloty amerykañskie – Boeing 737
i 767 do obs³ugi po³¹czeñ œredniego i dalekiego zasiêgu, europejskie – ATR 72
i 42 – na liniach krajowych.

Rysunek 8. Boeing 767 w barwach PLL LOT
ród³o: www.konflikty.pl [dostêp 4.10.2013].

Kolejnym, a momentami równoleg³ym etapem modernizacji transportu lotniczego w Polsce by³ proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych regionalnych portów lotniczych.
W 1993 r. minê³o 20 lat od powo³ania spó³ki Port Lotniczy Gdañsk Sp. z o.o.,
który zosta³ przekszta³cony z jednego z oddzia³ów Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze w Warszawie w samodzielny podmiot prawa handlowego.
Udzia³owcami portu zosta³y m.in. samorz¹dy Gdañska, Gdyni i Sopotu, samorz¹d województwa oraz przedsiêbiorstwo Porty Lotnicze.
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W 1993 r. w porcie lotniczym w Gdañsku obs³u¿ono zaledwie 121 tys. pasa¿erów, a wszystkie jego elementy by³y wówczas substandardowe i nieprzystaj¹ce do realiów koñca XX w.
W latach 1993–1996 nast¹pi³ pierwszy etap modernizacji portu lotniczego,
polegaj¹cy na budowie nowego terminalu pasa¿erskiego i zainstalowaniu nowoczesnego systemu œwiate³ nawigacyjnych.
Wraz z systemowymi przekszta³ceniami w Europie i na œwiecie oraz dynamicznym rozwojem ga³êzi szybko wzrasta³ ruch lotniczy, który w 2014 r. osi¹gnie
trzy miliony pasa¿erów. Oznacza to 25-krotny wzrost ruchu lotniczego w Gdañsku w ci¹gu 20 lat.
Port Lotniczy Gdañsk im. Lecha Wa³êsy rozbudowuje siê nieustannie.
W ubieg³ym roku zakoñczono budowê nowego terminalu T2 o powierzchni
39 433,12 m2, a oddanie obiektu do u¿ytku w kwietniu 2013 r. zwiêkszy³o przepustowoœæ pasa¿ersk¹ o 100%, z 2,5 do 5 mln pasa¿erów (pax) rocznie. Do u¿ytku oddano równie¿ inne obiekty lotniskowej infrastruktury, w tym drogê
ko³owania, zwiêkszaj¹c¹ bezpieczeñstwo ruchu lotniczego i poprawiaj¹c¹ standard obs³ugi pasa¿erów.

Rysunek 9. Nowy terminal pasa¿erski w Porcie Lotniczym im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku
ród³o: Materia³y udostêpnione przez PL im. L. Wa³êsy w Gdañsku.

Powodem do dumy naszego wydzia³u jest fakt, ¿e znaczna czêœæ kadry
zarz¹dzaj¹cej portu lotniczego w Gdañsku, ³¹cznie z jego prezesem, Tomaszem
Kloskowskim, to nasi absolwenci – absolwenci Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskiego.
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Podobny proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych i modernizacji nast¹pi³ równie¿ w innych regionalnych portach lotniczych w Polsce – m.in. Krakowie, Poznaniu, Wroc³awiu, Szczecinie, Katowicach. Dziêki nim ruch lotniczy we wszystkich portach regionalnych wzrós³ kilkudziesiêciokrotnie.
Realia wspó³czesnego transportu lotniczego to: oko³o 30 tysiêcy samolotów
przemieszcza rocznie ponad 2,8 miliarda pasa¿erów pomiêdzy parunastoma
tysi¹cami lotnisk na œwiecie. Przemieszcza te¿ 51 mln ton ³adunków, czyli lotniczego cargo.
W Polsce do koñca 2013 r. z transportu lotniczego skorzysta niemal 30 mln
pasa¿erów tzn. statystycznie ka¿dy doros³y Polak. A przysz³oœæ? Czy bêdzie
wygl¹daæ tak?

Rysunek 10. Start rakiety kosmicznej
ród³o: www.fizyka.net [dostêp 2.10.2013].

6. Podsumowanie
Podczas opracowania zaprezentowanych treœci wykorzystano wiele Ÿróde³
z zakresu podjêtej problematyki. S¹ one równie¿ odzwierciedleniem wiedzy
oraz naukowego i praktycznego dorobku A. Ruciñskiego w dziedzinie transportu
lotniczego.
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ŒWIATOWY RYNEK TRANSPORTU LOTNICZEGO W 2012 ROKU
– WYBRANE PROBLEMY, KIERUNKI ROZWOJU
Streszczenie: W artykule dokonano analizy ruchu lotniczego w 2012 r. w segmencie
podró¿y pasa¿erskich oraz ³adunków. Wskazano na najwa¿niejsze czynniki maj¹ce
wp³yw na wielkoœæ obs³ugi rynku. Przedstawiono wyniki operacyjne najwiêkszych
przewoŸników lotniczych oraz porty lotnicze. Okreœlono najwa¿niejsze wyzwania
stoj¹ce przed œwiatowym oraz europejskim transportem lotniczym. W podsumowaniu ukazano rolê polskiego rynku transportu lotniczego w œwiatowym systemie
transportowym.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, przewoŸnik lotniczy, porty lotnicze, ruch lotniczy

AIR TRANSPORT MARKET IN 2012
– SOME PROBLEMS AND DEVELOPMENT
Abstract: This article analyses the global air traffic in 2012. Presents the most important factors affecting the air transport market. An analysis of the operating results of
the largest air carriers and airports. Defined the major challenges faced by the global
and European air transport. In summary shown the role of polish air transport market in the global transport system.
Keywords: air transport, air carrier, airports, air traffic

1. Wprowadzenie
Transport lotniczy stanowi jedn¹ z wa¿niejszych ga³êzi europejskiej i œwiatowej gospodarki o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak
i postêpu procesów integracyjnych.
Od wielu lat istnieje doœæ œcis³a korelacja pomiêdzy tempem wzrostu lotniczych przewozów pasa¿erskich a wzrostem gospodarczym w skali œwiatowej.
Tempo wzrostu przewozów lotniczych jest z regu³y o 3–4 punkty procentowe
wy¿sze od tempa wzrostu gospodarczego. Zale¿noœæ pomiêdzy dynamik¹
1
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handlu œwiatowego a dynamik¹ przewozów w klasie premium oraz prac¹ przewozow¹ przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
25

Udzia³ % zmian w ci¹gu roku

20
15
10
5
0
-5
-10
-15

Dynamika przewozów pasa¿erskich w klasie premium

-20

Dynamika œwiatowego handlu ³adunków

-25
3
201

013

ec

c2
rze

ma

lipi

2

012
d2

opa
list

012

201

c2

ec
lipi

011
d2

rze
ma

list

opa

011
201
1

c2

ec

rze
ma

lipi

0

010

201

d2

list

opa

010
c2

ec
lipi

009
d2

rze
ma

list

opa

009
200
9

c2

ec

rze
ma

lipi

8

008

200

d2

list

opa

008
c2

ec
lipi

ma

rze

007
d2

ec

list

lipi

opa

200

7

-30

Rysunek 1. Zale¿noœæ pomiêdzy dynamik¹ œwiatowego handlu a dynamik¹ przewozów
pasa¿erów w klasie premium w latach 2007–2013
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Rysunek 2. Zale¿noœæ pomiêdzy dynamik¹ œwiatowego handlu a dynamik¹ pracy przewozowej w transporcie lotniczym w latach 2008–2013
ród³o: Air Freight Market Analysis, IATA, August 2013, s. 1.

Przedstawione dane wskazuj¹ na potrzebê analizy wp³ywu czynników determinuj¹cych ruch lotniczy.
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2. Œwiatowy rynek przewozów lotniczych w 2012 r.
W 2012 r. nast¹pi³ wzrost obs³ugi pasa¿erów na rynku us³ug lotniczych
w stosunku do 2011 r. do poziomu 5401 mld paskm. Oznacza to wzrost o 6,72%,
tj. o 340 mld paskm. Liczba przewiezionych pasa¿erów wzros³a niemal do 3 mld.
Nadal, mimo kryzysu finansowego w 2009 r., dynamika ruchu lotniczego roœnie.
Tabela 1. Œwiatowy ruch lotniczy w latach 2002–2012 wed³ug ICAO

Lata

Ruch
pasa¿erski

Praca
przewozowa

zmiana w mld zmiana
w mln
w%
paskm
w%

Ruch
³adunków
w
mln t

zmiana
w%

Praca przewozowa
³adunków
mld
tkm

zmiana
w%

w tym poczta
mld
tkm

zmiana
w%

2002

1665

-0,10

3025

0.50

32,8

9,00

409

2,30

4,219

-13,90

2003

1719

3,24

3080

1,82

35,0

6,71

420

2,69

4,181

-0,90

2004

1918

11,58

3514

14,09

38,4

9,71

473

12,62

4,227

1,10

2005

2054

7,09

3795

8,00

39,4

2,60

503

6,34

4,299

1,70

2006

2169

5,60

4032

6,25

41,8

6,09

535

6,36

4,186

-2,63

2007

2360

8,81

4363

8,21

44,4

6,22

570

6,54

4,160

-0,62

2008

2395

1,48

4450

1,99

42,9

-3,38

579

1,58

4,629

11,27

2009

2385

-0,42

4403

-1,06

42,6

-0,70

555

-4,15

4,376

-5,47

2010

2593

8,72

4753

7,95

50,7

19,01

620

11,71

4,599

5,10

2011

2738

5,59

5061

6,48

51,4

1,38

647

4,35

4,586

-0,28

2012

2957

8,00

5401

6,72

49,2

-4,28

686

6,03

4,997

8,96

ród³o: Air Transport Reporting Forms A and A-S plus ICAO Estimates, ICAO, 2013.

Wed³ug IATA przewozy pasa¿erów wzros³y o 5,3% w porównaniu do roku
2011, dane te oznaczaj¹ spadek o 0,6% w odniesieniu do roku poprzedniego.
Podró¿e zagraniczne wzros³y w szybszym tempie ni¿ ruch krajowy, zagraniczne
wzros³y o 5,4%, a krajowe o 4,1%. Najwiêkszy wzrost przewozów pasa¿erskich
odnotowa³y kraje Bliskiego Wschodu (15,4%). Kryzys w strefie euro oraz dzia³ania konsolidacyjne w USA, a tak¿e skutki huraganu Sandy spowodowa³y zmniejszony wzrost ruchu lotniczego w stosunku do roku poprzedniego. W Ameryce
Pó³nocnej w 2012 r. dynamika spad³a z 4,1% do 1,3%, a w Europie z 9,5% do 5,3%.
Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu ruchu krajowego odnotowa³y Chiny (9,5%)
oraz Brazylia (8,6%).
Poda¿ miejsc oferowana przez œwiatowe linie lotnicze, wyra¿ona jako dostêpne seatkm, wzros³a globalnie o 3,9%. W Ameryce Pó³nocnej wskaŸnik ten wyniós³ 0,1%, a na Bliskim Wschodzie 12%. Œredni globalny wskaŸnik wype³nienia
samolotu (load factor) wzrós³ o 0,75% w porównaniu do 2011 r. i wyniós³ 79,1%.
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Tabela 2. Rozwój rynku us³ug lotniczych w 2012 r. w odniesieniu do 2011 r.
Przewozy pasa¿erskie
przewozy
Wyszczególnienie pasa¿erów
w przeliczeniu na
km w %

poda¿
miejsc
na 1 km
w%

Przewozy ³adunków

przewozy
poda¿
wskaŸnik
wskaŸnik
³adunków przestrzeni
wype³nienia
wype³nienia
w przeli- ³adunkowej
samolotu
samolotu
czeniu na w samolocie
w%
w%
km w %
w%

Przewozy
miêdzynarodowe

6,0

4,0

78,9

Przewozy krajowe

4,0

3,8

Razem

5,3

3,9

Afryka

7,2

6,5

67,7

Azja i Pacyfik

6,0

5,2

77,5

Europa

5,1

2,9

79,6

Ameryka
Po³udniowa

9,5

7,5

15,2
1,1

Bliski Wschód
Ameryka Pó³nocna

-1,9

0,6

49,5

79,5

1,4

-1,2

29,2

79,1

-1,5

0,2

45,2

7,1

9,2

24,7

-5,5

-2,4

56,1

-2,9

0,3

47,2

76,1

-1,2

4,9

38,3

12,4

77,5

14,7

11,4

44,8

0,1

82,9

-0,5

-2,0

35,0

ród³o: Air Transport Market Analysis, IATA, January 2013, s. 6.

£¹czna liczba wykonanych operacji typu start–l¹dowanie wzros³a o 0,7%
w stosunku do 2011 r. Ten nieznaczny wzrost liczby wykonanych operacji w porównaniu do roku poprzedniego w po³¹czeniu ze znaczn¹ popraw¹ wspó³czynnika obci¹¿enia samolotów odzwierciedla efektywne zarz¹dzanie operacjami
lotniczymi.
Na rynku przewozów ³adunków w 2012 r. odnotowano spadek w porównaniu z rokiem 2011 o 4,28%, mimo i¿ praca przewozowa wzros³a o ponad 11%.
Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu osi¹gnêli przewoŸnicy z Bliskiego Wschodu i
Afryki, w pozosta³ych regionach œwiata przewoŸnicy albo odnotowali spadek
wielkoœci przewozów, albo ruch ³adunków utrzymywa³ siê na podobnym poziomie jak w 2011 r. Stan ten wynika³ z wolniejszego ni¿ oczekiwano o¿ywienia gospodarczego w krajach rozwiniêtych. PrzewoŸnicy z krajów Azji i Pacyfiku (najwiêkszy na œwiecie region w obs³udze ³adunków lotniczych) odnotowali po raz
kolejny spadek wykonanej pracy przewozowej o 4%. Negatywnie wp³ywa³ na
rozwój rynku ³adunków tak¿e spadek popytu w strefie euro.
Pod wzglêdem wykonanej pracy przewozowej najwiêkszym regionem
w 2012 r. by³y kraje Azji i Pacyfiku – posiada³y one udzia³ oko³o 30% (wzrost
w stosunku do roku 2011 o 6,4%). Kraje Ameryki Pó³nocnej oraz Europy posiada³y udzia³ w rynku po 27%, co oznacza³o wzrost dla tych regionów o 1,3%
i 3,9%. Najwiêksz¹ dynamikê wykonanej pracy przewozowej w 2012 r. wykonali
przewoŸnicy reprezentuj¹cy kraje Bliskiego Wschodu – 13,7% udzia³u, co stanowi 8% œwiatowego ruchu lotniczego. PrzewoŸnicy z Ameryki £aciñskiej posia-

29

Œwiatowy rynek transportu lotniczego w 2012 roku – wybrane problemy, kierunki rozwoju

17

Praca przewozowa
³adunków

450
430

16

410

15

390
14

Praca przewozowa
pasa¿erów

370

13

350

Miesiêczna praca przewozowa ³adunków, w mld

Miesiêczna praca przewozowa pasa¿erów, w mld

dali 5% udzia³u w rynku, natomiast reprezentanci z Afryki – 2% udzia³u w wykonanej pracy przewozowej.
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Rysunek 3. Praca przewozowa na rynku przewozów pasa¿erskich i ³adunków w latach
2008–2013
ród³o: Air Transport Market Analysis, IATA, December 2012, s. 1.

Najwiêkszymi przewoŸnikami w zakresie obs³ugi pasa¿erów s¹ linie amerykañskie. Znajduj¹ siê one w czo³ówce rankingu od kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu lat. Drug¹ grupê najwiêkszych przewoŸników œwiata stanowi¹ operatorzy
chiñscy i z krajów Bliskiego Wschodu. W grupie 15 najwiêkszych przewoŸników
w zakresie obs³ugi pasa¿erów znajduje siê tylko piêciu przewoŸników europejskich2, w tym dwóch niskokosztowych. Najwiêksz¹ dynamikê w 2012 r. w obs³udze pasa¿erów odnotowa³y linie lotnicze: China Eastern (36%), Southwest Airlines
(21%), Emirates Airline (20%) i Turkish Airlines (20%).
W przypadku rynku ³adunków mo¿na mówiæ do du¿ym podziale wielkoœci
przewozów. Wskazani w rankingu przewoŸnicy posiadaj¹ prawie 20% udzia³u
w œwiatowej obs³udze ³adunków. Najwiêkszy udzia³ w obs³udze rynku posiada
operator FedEx – 2,5%.
Od kilku lat tradycyjnie w czo³ówce rankingu znajduj¹ siê porty lotnicze
w Atlancie, Pekinie, Londynie oraz Tokio i Chicago. Z piêtnastu najwiêkszych
portów lotniczych w zakresie obs³ugi pasa¿erów najwiêksz¹ dynamikê osi¹gn¹³
port lotniczy w Dubaju – 22% oraz port w Jakarcie – 12%. Ponadto niewykazany
w tabeli port w Istambule w 2012 r. osi¹gn¹³ dynamikê 20%. Wszystkie porty
z pierwszej piêtnastki zwiêkszy³y obs³ugê pasa¿erów.
2

Raport ró¿nicuje holdingi i poszczególnych przewoŸników.
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Ponad 3/4 rynku obs³uguje kilkaset portów lotniczych posiadaj¹cych w nim poni¿ej 2% udzia³u. Piêæ najwiêkszych portów lotniczych (Atlanta, Pekin, Chicago,
Londyn i Tokio) posiada razem ponad 13% udzia³u.
Najwiêkszymi portami lotniczymi w zakresie obs³ugi ³adunków s¹ Hongkong
i Memphis (ponad 4 mln t). W porównaniu z rokiem 2011 najwiêk- sz¹ dynamikê osi¹gn¹³ port lotniczy w Pekinie – oko³o 9%.
Przewozy ³adunków i poczty maj¹ najczêœciej charakter obligatoryjny. Wynikaj¹ one z umów kupna-sprzeda¿y z uwzglêdnieniem terminowoœci dostaw
i postanowieñ handlowych, natomiast przewozy pasa¿erskie mog¹ mieæ charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Najwiêksze znaczenie w kreowaniu popytu
na przewozy lotnicze maj¹ podró¿e s³u¿bowe, które stanowi¹ ponad 50% wszystkich przewozów pasa¿erskich3. S¹ one wzglêdnie regularnie roz³o¿one w czasie,
inaczej jest w przypadku podró¿y turystycznych, które wykazuj¹ silne wahania
sezonowe. Inn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ podró¿e s³u¿bowe jest ograniczony poziom reakcji na zmiany cen za us³ugi. Indywidualni klienci reaguj¹ na zmiany
cen w znacznie wiêkszym stopniu4.

3. Wp³yw huraganu Sandy na rynek transportu lotniczego
Huragan Sandy spowodowa³ na wschodnim wybrze¿u USA w koñcu paŸdziernika 2012 r. zak³ócenia w transporcie lotniczym. W wyniku odwo³ania
oko³o 17 tys. po³¹czeñ lotniczych przychody przedsiêbiorstw lotniczych zosta³y
zmniejszone o oko³o 0,5 mld USD5. W dniu 29 paŸdziernika 2012 r. przychody
przewoŸników spad³y o 190 mln USD. Straty przewoŸników lotniczych pod koniec paŸdziernika 2012 r. przedstawiono na rysunku 4.
W kulminacyjnych dniach, 29 i 30 paŸdziernika 2012 r., w wyniku zamkniêcia
lotniska w Nowym Jorku oraz zak³óceñ w Filadelfii i Waszyngtonie odwo³ywano
ponad 5 tys. lotów dziennie, tj. oko³o 8–9% dziennej œwiatowej pracy przewozowej.
Najwiêksze zak³ócenia dotyczy³y przewozów krajowych w Stanach Zjednoczonych oraz na po³¹czeniach do Londynu i Japonii. IATA szacuje, ¿e zak³ócenia
w funkcjonowaniu transportu lotniczego dotknê³y oko³o 400 tys. pasa¿erów. Na rysunku 5 przedstawiono wp³yw zak³óceñ ruchu lotniczego na wybrane rynki.
Ponad jedna pi¹ta zak³óceñ ruchu lotniczego dotyczy³a rynku Ameryki Pó³nocnej. Wp³yw zak³óceñ by³ uzale¿niony od obs³ugiwanych destynacji oraz
odleg³oœci od epicentrum, np. przewoŸnik JetBlue ograniczy³ operacje lotnicze
3

4

5

Marketing na rynku us³ug lotniczych, pod red. A. Ruciñskiego i D. Ruciñskiej, Wydawnictwo UG,
Gdañsk 2000, s. 117–118.
K. Rutkowski Rynek miêdzynarodowych przewozów lotniczych. Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1987, s. 78.
Dotyczy portów lotniczych w Nowym Jorku (JFK, EWR i LGA), Waszyngtonie (IAD) oraz w Filadelfii (PHL).
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w 50%, natomiast przewoŸnik niskokosztowy South- west tylko w 6%. Natomiast
British Airways ograniczy³ operacje w 11%, a Virgin Atlantic – 20%. Po³¹czenia
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Rysunek 4. Straty przewoŸników lotniczych w wyniku huraganu Sandy w okresie od 28
paŸdziernika do 3 listopada 2012 r.
ród³o: IATA Economics, FAA Opsnet.
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Rysunek 5. Wp³yw huraganu Sandy na funkcjonowanie regionalnych rynków lotniczych
w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2012 r.
ród³o: IATA Economics, SRS Analyser database.
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do Europy zosta³y ograniczone w 5% ogólnej poda¿y miejsc. W najmniejszym
stopniu zak³ócenia dotyczy³y przewoŸników z Azji i Pacyfiku ze wzglêdu na
ma³¹ liczbê po³¹czeñ bezpoœrednich ze wschodni¹ czêœci¹ Ameryki.

4. Perspektywy rozwoju rynku do roku 2030
W ci¹gu najbli¿szych 20 lat ponad po³owê ca³ego wzrostu ruchu lotniczego
generowaæ bêd¹ gospodarki wschodz¹ce. Czynnikiem napêdzaj¹cym rozwój
podró¿y lotniczych na œwiecie bêdzie tak¿e rosn¹ca urbanizacja oraz zwiêkszenie liczebnoœci œwiatowej klasy œredniej do 6 mld osób. Do 2031 r. wzroœnie liczba mega-miast, bêdzie ich na œwiecie oko³o 92. Oznacza to, ¿e ponad 90% œwiatowego ruchu lotniczego bêdzie odbywaæ siê pomiêdzy tymi miastami,
uwzglêdniaj¹c po³¹czenia bezpoœrednie lub tranzytowe.
Szacuje siê, ¿e w perspektywie d³ugoterminowej globalny transport lotniczy
do 2030 r. bêdzie notowa³ wzrost o oko³o 5% rocznie, co daje ³¹czny wzrost na
poziomie ponad 150% Oznacza to podwojenie siatki po³¹czeñ. Popyt na transport lotniczy stymulowany bêdzie g³ównie za spraw¹ wzrostu gospodarczego
i dobrej koniunktury. Wobec prognoz œredniego tempa wzrostu rocznego PKB
dla Europy na poziomie 1,9% w okresie od 2011 r. do 2030 r. w porównaniu z np.
stopami wzrostu dla Indii i Chin, wynosz¹cymi odpowiednio 7,5% oraz 7,2%,
nast¹pi wzglêdne przeniesienie g³ównego oœrodka wzrostu sektora lotnictwa
poza granice UE, a w centrum przep³ywu miêdzynarodowego ruchu lotniczego znajd¹ siê w szczególnoœci Azja i Bliski Wschód. Analitycy z Boeinga i Airbusa
szacuj¹, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 20 lat gospodarka globalna bêdzie rosn¹æ w tempie 3,2% rocznie, a ruch lotniczy w tym czasie o oko³o 5% (rys. 6).
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Rysunek 6. Prognoza rozwoju rynku us³ug lotniczych do 2031 r.
ród³o: Current Market Outlook 2011–2031, Boeing Commercial Airplanes 2012, s. 3.
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Na rysunku 7 przedstawiono prognozê wzrostu œwiatowego PKB do 2031 r.
ze wskazaniem na obszary geograficzne. Specjaliœci z Boeinga zak³adaj¹ najwiêkszy rozwój rynku w Azji, na Pacyfiku, Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce
Po³udniowej (6,6–6,4%).

Rysunek 7. Prognoza rozwoju rynku us³ug lotniczych w wybranych regionach œwiata
w stosunku do PKB do 2031 r.
ród³o: Current Market Outlook 2011–2031, Boeing Commercial Airplanes 2012, s. 3.

Najwy¿szy, niemal 9%, œrednioroczny wzrost przewozów lotniczych przewiduje siê dla rynków regionalnych m.in. na liniach ³¹cz¹cych Azjê z Afryk¹. Wysoki, ponad 7% w skali roku, wzrost jest prognozowany tak¿e na liniach
³¹cz¹cych Azjê z Bliskim Wschodem, Amerykê Pó³nocn¹ z Afryk¹, Amerykê
Pó³nocn¹ z Bliskim Wschodem i na liniach wewnêtrznych w Azji (por. tab. 5).
Tabela 5. Prognoza œredniorocznego wzrostu ruchu lotniczego pomiêdzy wybranymi
obszarami w latach 2011–2031 (w %)
Obszary
geograficzne

Afryka

Ameryka
Po³udniowa

Bliski
Wschód

Europa

Ameryka
Pó³nocna

Azja
i Pacyfik

Azja i Pacyfik

7,4

5,4

7,2

5,7

4,8

6,7

Ameryka Pó³nocna

6,0

5,1

6,4

3,8

2,2

Europa

4,8

4,6

5,1

3,5

Bliski Wschód

6,9

–

5,1

Ameryka Po³udniowa

8,3

6,5

Afryka

6,2

ród³o: Current Market Outlook 2011–2031, Boeing Commercial Airplanes 2012, s. 5.
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Kilkuprocentowe regularne wzrosty przewozów lotniczych na regionalnych
rynkach spowoduj¹ do 2031 r. niemal trzykrotny przyrost pracy przewozowej
w stosunku do roku 2012. Prognozowany wzrost przewozów nast¹pi g³ównie
w Azji (31% wzrostu œwiatowych przewozów), Europie (8%), Ameryce Pó³nocnej (8%), na po³¹czeniach pomiêdzy Europ¹ i Azj¹ (7%) oraz pomiêdzy Europ¹
a Ameryk¹ Pó³nocn¹ (7%). Najwiêksze wielkoœci przewozów w 2031 r. wyst¹pi¹
w Azji (27% ogólnoœwiatowych przewozów), Ameryce Pó³nocnej (12%) i Europie (11%)6.
Na podstawie Raport Current Market Outlook zak³ada siê, ¿e do roku 2031 liczba samolotów komunikacyjnych o pojemnoœci do 90 miejsc do obs³ugi po³¹czeñ
regionalnych spadnie z 2780 do 2210 sztuk. Natomiast wzroœnie liczba samolotów w¹skokad³ubowych z 12 tys. w roku 2011 do 27 tys. sztuk w roku 2031. Do
dyspozycji linii lotniczych pozostanie tylko 4 tys. maszyn ze starego taboru,
a pozosta³ych 8 tys. zostanie ca³kowicie wycofanych z u¿ytkowania. W segmencie samolotów szerokokad³ubowych ich liczba wzroœnie z 3,7 tys. w roku 2011
do 9,1 tys. sztuk w 2031 r. Taka sytuacja oznacza, ¿e w analizowanym okresie
wycofanych z u¿ytkowania zostanie oko³o 2,5 tys. sztuk. Natomiast w segmencie du¿ych samolotów ich liczba wzroœnie o 240 sztuk, z 790 sztuk w roku 2011
do 1030 sztuk w roku 2031. Oznacza to, ¿e do roku 2031 przewoŸnicy zakupi¹
34 tys. nowych samolotów o ca³kowitej wartoœci 4470 mld USD. Najwiêkszych
zakupów taboru dokonaj¹ linie lotnicze z regionów: Azji i Pacyfiku – 12 tys.
sztuk, Europy i Ameryki Pó³nocnej po oko³o 7 tys. sztuk, natomiast najmniej linie
lotnicze z Afryki, 900 sztuk, i z krajów WNP – 1140 sztuk7.
Szacunkowe dane z portfela zamówieñ na nowe samoloty przedstawiono na
rysunku 8 i w tabeli 6.
W 2031 r. niemal 70% floty bêd¹ stanowi³y samoloty w¹skokad³ubowe i odrzutowce eksploatowane w obs³udze po³¹czeñ regionalnych. W najbli¿szym
dwudziestoleciu przewoŸnicy zakupi¹ ponad 23 tys. samolotów w¹skokad³ubowych oraz oko³o 2 tys. samolotów do obs³ugi po³¹czeñ regionalnych. Samoloty
te bêd¹ wykorzystywane g³ównie na krótkich i œrednich dystansach. Dostawa
tych samolotów bêdzie stanowi³a oko³o 75% ca³oœci dostaw nowego taboru, a jej
wartoœæ – 50% wartoœci wszystkich dostaw (2235 mld USD).
Wed³ug Airbus Industrie ruch pasa¿erski w ci¹gu najbli¿szych 20 lat bêdzie
wzrasta³ w tempie 4,7% rocznie. W tym czasie oko³o 10 350 samolotów bêdzie
zast¹pionych nowymi, wydajnymi modelami. Do 2031 r. flota samolotów pasa¿erskich na œwiecie wzroœnie o 110% – z nieco ponad 15 550 maszyn obecnie do
ponad 32 550 samolotów (por. tab. 6). W tym samym okresie flota samolotów towarowych ulegnie podwojeniu – z 1600 do 3000 samolotów. Ocenia siê, ¿e
³¹czna wartoœæ statków powietrznych wyniesie oko³o 4,4 bln USD.
6
7

Current Market Outlook 2011–2030, Boeing Commercial Airplanes 2011, s. 5–32.
Ibidem, s. 10.
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Rysunek 8. Prognoza struktury popytu na samoloty komunikacyjne do roku 2031
ród³o: Current Market Outlook 2011–2031, Boeing Commercial Airplanes 2012, s. 4.

Tabela 6. Prognoza popytu na samoloty na œwiecie w latach 2011–2031
Wyszczególnienie
ŒWIAT
Udzia³ w %

Regionalne

W¹skokad³ubowe
(90–250
miejsc)

Szerokokad³ubowe
(230–400
miejsc)

Du¿e
(400 miejsc)

Ogó³em
miejsc

Wartoœæ
(w mld USD)

2020

23 240

7950

790

34 000

4470

5,9

69,7

21,8

2,4

100

ród³o: Current Market Outlook 2011–2031, Boeing Commercial Airplanes 2012, s. 33.

Niezale¿nie od wzrostu miêdzynarodowego ruchu lotniczego w 2031 r. na
œwiecie dominowaæ bêd¹ cztery rynki pod wzglêdem po³¹czeñ krajowych –
USA, Chiny, Europa Zachodnia i Indie. Bêd¹ one stanowiæ jedn¹ trzeci¹ ca³ego
ruchu globalnego. Specjaliœci z Airbus Industrie szacuj¹, ¿e za 20 lat krajowy
ruch pasa¿erski w Chinach bêdzie wy¿szy ni¿ przewozy pasa¿erskie w USA,
stanowi¹c najwiêkszy na œwiecie rynek lotniczy.
Bior¹c pod uwagê potencjalny popyt na lotnicze przewozy ³adunków, ocenia
siê, ¿e do 2031 r. nast¹pi œrednioroczny ich wzrost o 5,9%. Taka sytuacja wygeneruje popyt na niemal 3 tys. maszyn, w tym na 870 fabrycznie nowych samolotów.
Oko³o 2,09 tys. samolotów pasa¿erskich zostanie przystosowanych do przewozu ³adunków. Wzrost floty samolotów towarowych wynikaæ bêdzie z nasilaj¹cego siê ruchu ³adunków, w szczególnoœci w Ameryce Pó³nocnej i Azji8.

8

Airbus Global Market Forecast 2012–2031, Airbus, Tulouse 2012, s. 50.
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Airbus Industrie zak³ada, ¿e do roku 2031 udzia³ przewoŸników niskokosztowych wyniesie 20%. W tym czasie Londyn Heathrow bêdzie najwiêkszym portem lotniczym obs³uguj¹cym przewozy d³ugodystansowe. Port lotniczy w Dubaju zajmie drug¹ pozycjê. Z dwudziestu najwiêkszych portów lotniczych, a¿ 8
jest zlokalizowanych w rejonie Azji i Pacyfiku.
W tabeli 7 przedstawiono kraje, które w okresie do 2031 r. zg³aszaj¹ najwiêkszy popyt na samoloty. Wielkoœæ ta stanowi 61% wszystkich zamówieñ9.
Tabela 7. Prognoza popytu na pasa¿erskie samoloty z punktu
widzenia najwiêkszych klientów do 2031 r.
Lp.

Kraj

Liczba samolotów

1

USA

5289

2

Chiny

4272

3

Indie

1232

4

Niemcy

986

5

Wielka Brytania

979

6

Rosja

958

7

Zjednoczone Emiraty Arabskie

882

8

Brazylia

781

9

Irlandia

702

Australia

652

10

ród³o: Airbus Global Market Forecast 2012–2032, Airbus, Toulouse 2012, s. 16.

Do 2031 r. dostarczonych zostanie ponad 1700 bardzo du¿ych samolotów pasa¿erskich (oferuj¹cych ponad 400 miejsc na pok³adzie, jak np. A380) o wartoœci
600 mld USD. Z tej puli 1330 maszyn to samoloty pasa¿erskie o wartoœci oko³o
500 mld USD (13% wartoœci dostaw samolotów pasa¿erskich, 5% jednostek). Liderami popytu na samoloty o du¿ej pojemnoœci bêd¹ kraje Azji i Pacyfiku (46%),
nastêpnie Bliski Wschód (23%) i Europa (19%).
W segmencie samolotów szerokokad³ubowych (oferuj¹cych od 250 do 400
miejsc na pok³adzie), takich jak A330 i A350 XWB, dostarczonych zostanie oko³o
6970 nowych maszyn pasa¿erskich i towarowych o wartoœci oko³o 1,7 bln USD.
Z tej puli – 6497 maszyn to samoloty pasa¿erskie o wartoœci 1,6 bln USD (44%
wartoœci dostaw samolotów pasa¿erskich i 24% wed³ug liczby samolotów). Najwiêkszy wzrost popytu na te samoloty zostanie odnotowany w krajach Azji i Pacyfiku (46%), Europie (17%) i w Ameryce Pó³nocnej (13%). Po oko³o 23% dostaw
stanowiæ bêd¹ samoloty zabieraj¹ce 250 i 300 pasa¿erów.
W segmencie samolotów w¹skokad³ubowych w latach 2011–2031 dostarczonych zostanie niemal 19 500 maszyn o wartoœci oko³o 1,6 bln USD, co daje 43%
9

Ibidem, s. 16.
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udzia³ w rynku wed³ug wartoœci i 71% wed³ug liczby jednostek. Jedna trzecia
wszystkich dostaw trafi do krajów Azji i Pacyfiku, 25% do Ameryki Pó³nocnej,
a 22% do Europy. Oko³o 30% wszystkich dostaw w tej kategorii zrealizowanych
zostanie na zlecenia tanich przewoŸników10. Prawie 40% dostaw bêd¹ stanowiæ
samoloty o pojemnoœci dla oko³o 150 pasa¿erów.

5. Wyzwania dla Europy
Znaczenie Azji w lotnictwie œwiatowym szybko wzrasta, w zwi¹zku z czym,
z oczywistych przyczyn, unijni przewoŸnicy nie mog¹ pozwoliæ sobie na brak
aktywnej obecnoœci na tym rynku. Wiele krajów azjatyckich realizuje obecnie
doœæ liberaln¹ politykê w sektorze lotnictwa; kilka krajów zmierza do zawarcia
kompleksowych umów z Uni¹ Europejsk¹. Nale¿y wskazaæ na znacz¹ce, potencjalne korzyœci ekonomiczne p³yn¹ce z kompleksowych umów o transporcie lotniczym zawartych na szczeblu UE z Chinami, Indiami i Japoni¹. Unia Europejska z du¿ym zainteresowaniem œledzi tak¿e wydarzenia na forum ASEAN11,
których celem jest ustanowienie zliberalizowanego jednolitego rynku lotniczego
ASEAN do 2015 r., nawi¹zuj¹cego pod wieloma wzglêdami do utworzenia otwartego regionalnego rynku lotnictwa w Europie. W ten sposób stworzone zostan¹
nowe, ciekawe mo¿liwoœci dla wspó³pracy miêdzy przewoŸnikami z Unii Europejskiej i ASEAN. Ju¿ dzisiaj niektórzy niskokosztowi przewoŸnicy europejscy
zapowiadaj¹ wejœcie na nowe rynki Azji Po³udniowej.
Do roku 2030 ruch lotniczy w Europie wzroœnie niemal dwukrotnie, a przepustowoœæ portów lotniczych bêdzie musia³a wzrosn¹æ o oko³o 40%. Aby zapewniæ przepustowoœæ przestrzeni powietrznej, wdra¿any jest, w ramach Single
European Sky II – SES II, projekt SESAR. Program ten jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania zwi¹zane z europejskim wzrostem
ruchu lotniczego.
Dziesiêcioletnie opóŸnienie projektu SESAR, który dotyczy wprowadzenia
do roku 2020 nowych systemów i nowych technologii, zapewniaj¹cego efektywne zarz¹dzanie wspóln¹ europejsk¹ przestrzeni¹ powietrzn¹, bêdzie mia³o negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego Europy – obni¿enie PKB o 150 mld
EUR i wiêksz¹ o 150 mln ton emisjê CO2. Obecnie op³aty nawigacyjne s¹ na
kontynencie zdecydowanie wy¿sze ni¿ np. w USA, a trasy przelotowe s¹ nieoptymalne, powoduj¹c wyd³u¿enie podró¿y, dodatkowe koszty dla linii lotniczych i zwiêkszon¹ emisjê CO2.

10
11

Ibidem, s. 47.
Stowarzyszenie Pañstw Azji Po³udniowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations).

40

Dariusz T³oczyñski

Podzielona przestrzeñ powietrzna w Europie jest utrudnieniem, które generuje koszty rzêdu 5 mld EUR rocznie. Powoduje wyd³u¿enie przeciêtnej trasy
lotu o 42 km, a w konsekwencji zu¿ycie wiêkszej iloœci paliwa, wiêcej emisji
CO2, wy¿sze koszty dla u¿ytkowników i wiêksze opóŸnienia. Stany Zjednoczone kontroluj¹ tak¹ sam¹ przestrzeñ powietrzn¹ z wiêkszym natê¿eniem ruchu,
generuj¹c prawie dwa razy mniej kosztów.
Komisja Europejska postawi³a przed projektem SESAR bardzo ambitne cele.
Ma on doprowadziæ m.in. do obni¿enia do roku 2020 poziom op³at nawigacyjnych
o 50%, umo¿liwiæ trzykrotny wzrost ruchu w przestrzeni powietrznej, zwiêkszyæ
bezpieczeñstwo ruchu lotniczego i zmniejszyæ negatywne oddzia³ywanie operacji lotniczych na œrodowisko o 10%.
Projekt SES II jest skomplikowany i do jego sukcesu konieczne jest spe³nienie
wielu warunków. Realizacja projektu obejmuje podejœcie „gate to gate”, a wiêc
odnosi siê do ca³ego procesu prowadzenia samolotu od rêkawa na lotnisku odlotowym do rêkawa w porcie przeznaczenia.
Obecnie sprawy kontroli powietrznej reguluj¹, w sposób ma³o skoordynowany, przepisy 27 pañstw cz³onkowskich. Powodzenie SES II w du¿ym stopniu
zale¿y od zaanga¿owania i determinacji wszystkich krajów. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia z wprowadzaniem FAB-ów12, mo¿e siê to okazaæ istotnym problemem. Dotychczas wprowadzono tylko dwa FAB-y: brytyjsko-irlandzki i duñsko-szwedzki. Latem 2013 r. Prezydent RP podpisa³ ustawê umo¿liwiaj¹c¹
utworzenie wspólnie z Litw¹ Ba³tyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej FABaltic. Ma to u³atwiæ m.in. zarz¹dzanie ruchem lotniczym, a tak¿e
przynieœæ oszczêdnoœci.
Dla maksymalizacji korzyœci jakie przyniesie SES II, konieczna jest wspó³praca i koordynacja wszystkich pañstw cz³onkowskich, a nawet w³¹czenie do programu krajów spoza Unii. Szacuje siê, ¿e ca³kowity koszt wprowadzenia Jednolitej
Przestrzeni Powietrznej wyniesie 2,1 bln EUR. Kosztami w równych czêœciach
maj¹ siê podzieliæ pañstwa cz³onkowskie, Eurocontrol i przemys³ lotniczy.
Rentownoœæ poszczególnych modeli biznesowych realizowanych w Unii Europejskiej, takich jak: model „point-to-point” czy model sieciowy hub & spoke
oraz zwi¹zanych z nimi systemów tras jest istotna z punktu widzenia utrzymania przez unijnych przewoŸników konkurencyjnej obecnoœci na rynkach zewnêtrznych. Bran¿a przewoŸników lotniczych w Europie przechodzi obecnie
gruntowne zmiany. PrzewoŸnicy sieciowi musz¹ sprostaæ ostrej konkurencji ze
strony przewoŸników niskokosztowych. Odpowiadaj¹ oni obecnie za 40% oferty
po³¹czeñ wewn¹trz Unii, a wed³ug szacunków wielkoœæ ta ma wzrosn¹æ. Wed³ug
Stowarzyszenia Europejskich PrzewoŸników Niskokosztowych (ELFAA) udzia³
12

FAB – Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej s¹ sposobem na zwiêkszenie efektywnoœci ruchu lotniczego na podzielonym granicami europejskim niebie. Pañstwa cz³onkowskie UE by³y zobowi¹zane do utworzenia FAB-ów najpóŸniej do 4 grudnia 2012 r.
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przewoŸników niskobud¿etowych w rynku europejskim mo¿e do 2020 r. wzrosn¹æ od 45 do 53%13.
Korzyœci gospodarcze p³yn¹ce z utworzenia wêz³ów lotniczych s¹ dobrze
znane, zapewniaj¹ bowiem rentownoœæ „s³abiej obsadzonym” trasom dziêki ruchowi przesiadkowemu. Aby byæ rentownym, wêze³ lotniczy potrzebuje
znacz¹cego poziomu popytu lokalnego oraz rozbudowanej sieci po³¹czeñ dowozowych. W³aœnie dlatego te wêz³y, które odnios³y najwiêkszy sukces, zazwyczaj zlokalizowane s¹ w portach lotniczych du¿ych miast.
Kolejnym istotnym warunkiem jest, aby unijni przewoŸnicy mogli konkurowaæ na otwartych, uczciwych i wolnych od zak³óceñ zasadach. Sektor lotniczy
konkuruje na rynku globalnym jako bran¿a us³ugowa, a zatem stabilna konkurencyjnoœæ uzale¿niona jest od uczciwych warunków konkurencji. PrzewoŸnicy
z siedzib¹ w Europie s¹ na straconej pozycji pod wzglêdem konkurencyjnoœci
na arenie miêdzynarodowej, poniewa¿ ich koszty produkcji s¹ wy¿sze ni¿ koszty
innych przewoŸników. PrzewoŸnicy unijni, z których wielu boryka siê z problemami finansowymi, trac¹ na konkurencyjnoœci w sytuacji, gdy obci¹¿enia ekonomiczne, przek³adaj¹ce siê na wy¿szy koszt jednostkowy produkcji, s¹ wy¿sze
ni¿ w przypadku przewoŸników z innych regionów œwiata. Na³o¿enie ró¿nych,
krajowych podatków na sektor lotnictwa mo¿e mieæ szkodliwe skutki dla rynku
wewnêtrznego i dla konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw lotniczych z siedzib¹
w UE14.
Pozycjê przewoŸników unijnych os³abiaj¹ tak¿e wysokie koszty wynikaj¹ce
z zat³oczenia portów lotniczych i przestrzeni powietrznej w Europie, a tak¿e
z wy¿szych op³at za zarz¹dzanie ruchem lotniczym i op³at lotniskowych. Koszty
pracy zwi¹zane z surowymi normami pracy oraz dobrze rozwiniêtymi systemami ochrony spo³ecznej tak¿e s¹ wy¿sze w Europie ni¿ w wiêkszoœci regionów
œwiata, podobnie jak koszty zwi¹zane z odszkodowaniami z tytu³u praw pasa¿erów i kosztami emisji dwutlenku wêgla.
Zgodnie z przyjêtymi przez Komisjê Europejsk¹ przepisami op³ata w ramach
systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (system ETS) obejmuje wszystkie
loty ze startem, miêdzyl¹dowaniem lub l¹dowaniem na terytorium Unii Europejskiej. Dla pasa¿erów oznacza to wzrost cen biletów o kilka–kilknaœcie EUR,
ale dla przewoŸników oznacza wielomilionowy wzrost kosztów. Europejskie
Stowarzyszenie PrzewoŸników AEA poinformowa³o, ¿e w przypadku 33 nale¿¹cych do niego linii bêdzie to 4,8 mld EUR rocznie. IATA (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie PrzewoŸników Lotniczych) szacuje, ¿e wprowadzony podatek
obci¹¿y przewoŸników kwot¹ 900 mln EUR w 2012 r., zaœ w 2020 r. bêdzie to ju¿
13

14

Market Share of Low Fares Airlines in Europe, sprawozdanie koñcowe, luty 2011 r., York Aviation
dla ELFAA.
Unijna polityka w zakresie zewnêtrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostaæ
przysz³ym wyzwaniom? Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2012.
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kwota rzêdu 2,8 mld EUR. Nale¿y szacowaæ, i¿ najbardziej strac¹ na tym europejskie lotniska, którym klientów odbior¹ porty wschodnioeuropejskie lub bliskowschodnie.
Europa musi utrzymaæ siln¹ i konkurencyjn¹ pozycjê bran¿y lotniczej, aby
pozosta³a centralnym elementem ogólnoœwiatowej sieci ³¹cz¹cej UE z reszt¹
œwiata. Konieczne jest odpowiednie uwzglêdnienie ogólnej strategicznej roli lotnictwa, a w szczególnoœci roli odgrywanej przez przewoŸników lotniczych,
porty lotnicze, producentów i us³ugodawców z UE w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i istotnego wk³adu jaki mo¿e mieæ lotnictwo w realizacjê
unijnej strategii wzrostu „Europa 2020” oraz w o¿ywienie europejskiej gospodarki. Wyzwania konkurencyjne dotycz¹ w g³ównej mierze europejskich przewoŸników lotniczych walcz¹cych o przetrwanie na trudnym miêdzynarodowym rynku. Dlatego wa¿ne jest, aby wziêto pod uwagê ca³y ³añcuch wartoœci
sektora lotnictwa (porty lotnicze, instytucje zapewniaj¹ce s³u¿by ¿eglugi powietrznej, producenci, systemy rezerwacji komputerowych, przedsiêbiorstwa
obs³ugi naziemnej itd.) oraz aby przy ocenie konkurencyjnoœci unijnego sektora
lotnictwa, a w szczególnoœci unijnych przewoŸników powietrznych na arenie
miêdzynarodowej, uwzglêdniono struktury kosztowe, poziom konkurencji oraz
mechanizmy finansowania infrastruktury na innych kluczowych rynkach. Ostatecznie jednak to unijni przewoŸnicy lotniczy sami odpowiadaj¹ za swoj¹ konkurencyjnoœæ i za budowanie oferty ³¹cz¹cej odpowiednio ceny i poziom jakoœci
us³ug atrakcyjnych dla klientów.

6. Podsumowanie
Producenci samolotów, wiêkszoœæ przewoŸników lotniczych oraz portów lotniczych odnotowa³a dodatnie wyniki operacyjne. Dostawy samolotów w 2012 r.
wzros³y o oko³o 14%, a zamówienia netto spad³y o oko³o 25% w stosunku do
roku 2011. Ponadto w analizowanym okresie zaobserwowano rozbie¿noœci
w wybranych segmentach rynku transportu lotniczego: dynamika i ceny
wzros³y w przypadku przewozów pasa¿erskich, natomiast w odniesieniu do
transportu ³adunków – spad³y. Podobne zró¿nicowanie towarzyszy³o œredniej
mar¿y netto dla tradycyjnych przewoŸników lotniczych, wzros³o w Ameryce
Pó³nocnej, spad³o w Europie i Azji.
W 2012 r. ca³kowita sprzeda¿ w bran¿y transportu lotniczego (³¹cznie dla
segmentu pasa¿erskiego i towarowego) wynios³a oko³o 636 mld USD (491 mld
EUR), co stanowi³o wzrost o 6,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pojawi³a siê jednak rozbie¿noœæ miêdzy segmentem pasa¿erskim a towarowym.
Wed³ug oczekiwañ segment pasa¿erski rozwija³ siê dynamicznie, osi¹gn¹³ poziomu 505 mld USD (390 mld EUR), zaœ wartoœæ kontraktów towarowych
wzros³a zaledwie o 2% do kwoty 68 mld USD (53 mld EUR).
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Sektor tradycyjnego transportu lotniczego w 2012 r. by³ w du¿ym stopniu
ustrukturyzowany regionalnie:
– Stany Zjednoczone: wzrost cen o 6%, zwi¹zany z surowymi kontrolami przepustowoœci wprowadzonymi przez tradycyjne amerykañskie linie lotnicze
w obliczu spadaj¹cego popytu, przyczyni³ siê do dodatniej mar¿y netto;
– Europa: tradycyjny transport lotniczy odnotowa³ straty wskutek mniejszego
ruchu i wysokich cen paliwa lotniczego. Obecnie przechodzi proces restrukturyzacji, który powinien zakoñczyæ siê w roku 2013;
– Azja (z wy³¹czeniem Chin): rynek cechowa³ siê du¿¹ dynamik¹, nale¿y zauwa¿yæ du¿e znaczenie konkurencji cenowej na analizowanym rynku.
W przypadku Chin bran¿a lotnicza osi¹gnê³a wysokie wyniki finansowe;
– Bliski Wschód: sektor transportu lotniczego rozwija³ siê w bardzo szybkim
tempie – wysokie wskaŸniki dynamiki15.
Mimo ¿e polski rynek us³ug lotniczych nie odgrywa znacz¹cej roli w najwa¿niejszych statystykach œwiatowych, wed³ug ICAO zajmuje on miejsce w drugiej
piêædziesi¹tce krajów w klasyfikacji wykonanej pracy przewozowej, to rynek
transportu lotniczego w 2012 r. ponownie osi¹gn¹³ wzrost w zakresie obs³u¿onej
liczby pasa¿erów, ³adunków oraz wykonanej pracy przewozowej. W polskich
portach lotniczych odprawiono 24 mln pasa¿erów, tj. o 12,5% wiêcej ni¿ w roku
poprzednim.
Polscy przewoŸnicy obs³u¿yli ponad 7,33 mln pasa¿erów i oko³o 43 tys. ton
³adunków, co oznacza wzrost przewozów w segmencie pasa¿erskim o oko³o
30% i udzia³ w rynku o 34%. Wzrost obs³ugi pasa¿erskiej o 1,7 mln pasa¿erów
by³ spowodowany dzia³alnoœci¹ OLT Express (751 tys. pasa¿erów), rozwojem
EuroLOT (399 tys. pasa¿erów), EnterAir (110 tys. pasa¿erów) oraz wejœciem na
rynek nowych polskich operatorów lotniczych: Bingo Airways i Travel Service
Polska. PLL LOT obs³u¿y³ w 2012 r. 6,04 mln pasa¿erów, mimo wzrostu obs³ugi
pasa¿erskiej o 9%, jego udzia³ w rynku spad³ do 28%16.
Podsumowuj¹c, dobra sytuacja polskiego rynku transportu lotniczego nie
jest efektem œwiatowej koniunktury, ale wynika przede wszystkim z rozwoju regionów, wzrostu mobilnoœci spo³eczeñstwa i umiejêtnego wdra¿ania programów inwestycyjnych.
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SOME ASPECTS OF THE MARKETING INFLUENCE
ON THE MODERN PASSENGERS AIR SERVICES MARKET
Abstract: This article has been written to identify and analyze examples and characteristics of the modern marketing activities, related to the development of the passangers air services market and its surrounding’s subsidiaries. Presented examples are
related to the elements of the marketing models used by the airlines and their engagement into marketing efforts. These are the changes which results from the development of the marketing communication and digitalization processes, innovation
and social media relations.
Keywords: competitiveness, the passengers air transport market, promotion

1. Wprowadzenie
Rynek pasa¿erskich przewozów lotniczych w XXI w. podlega dynamicznym,
rozwojowym przeobra¿eniom. Globalizacja i digitalizacja procesów obs³ugi pasa¿erów po³¹czona z wprost nieograniczonymi mo¿liwoœciami podró¿owania
1
2
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oraz rozwojem modelu linii lotniczych typu low cost sprawia, ¿e coraz wiêcej
osób wybiera transport lotniczy. Charakter dzia³ania przewoŸników lotniczych
i ich konkurencyjnoœæ budowana jest w kontekœcie zmieniaj¹cego siê rynku,
a elastycznoœæ operacyjna, dostêpnoœæ rynkowej oferty, wdra¿ane innowacje
oraz budowanie marki linii staj¹ siê kluczowymi czynnikami rozwojowymi.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i analiza przyk³adów oraz
charakterystycznych cech wspó³czesnych dzia³añ marketingowych na rynku
pasa¿erskich us³ug lotniczych i jego zale¿nego otoczenia. Potrzeby transportowe
zwi¹zane z przelotami pasa¿erskimi najczêœciej warunkowane s¹ podró¿ami
s³u¿bowymi lub turystycznymi3. Charakter typowych podró¿y s³u¿bowych jest
najczêœciej obligatoryjny i równomiernie roz³o¿ony w czasie. W przypadku
podró¿y turystycznych mo¿na dokonaæ podzia³u ich charakteru na trzy grupy:
– podró¿e turystyczne indywidualne lub dwuosobowe odbywane liniami tradycyjnymi lub niskokosztowymi,
– podró¿e turystyczne rodzinne lub realizowane w ma³ych grupach (3 do 5
osób) odbywane liniami tradycyjnymi lub niskokosztowymi,
– podró¿e lotnicze liniami œwiadcz¹cymi us³ugi czarterowe.
Zakres strategii marketingowej operatorów lotniczych, decyduj¹cej o ich
rynkowej konkurencyjnoœci, mo¿na zdefiniowaæ jako dzia³ania koncentruj¹ce
siê na trzech zasadniczych kierunkach: pozyskiwanie klientów, utrzymanie
klientów ju¿ istniej¹cych (szczególnie ponawiaj¹cych korzystanie z us³ug lotniczych) oraz dzia³ania sprzyjaj¹ce rozpoznawalnoœci, wyró¿nieniu, pozycjonowaniu i poprawie wizerunku marki. Szczególnie w tym ostatnim przypadku
znaczenie maj¹ takie czynniki, jak: styl dzia³ania i osobowoœæ w³aœcicieli linii lotniczych lub marka wybranych firm.
Zasadnicza konkurencyjnoœæ us³ug i wynikaj¹ca z niej strategia rynkowego
dzia³ania uwarunkowana jest specyfik¹ dwóch podstawowych obszarów rynku:
– podró¿y pasa¿erów indywidualnych i zbiorowych (loty czarterowe) obejmuj¹cego przewoŸnika i poœredników w procesie obs³ugi (touroperatorów,
biura podró¿y, agencje turystyczne, serwisy internetowe itp.),
– przewozów ³adunków (przesy³ki kurierskie, cargo itp.) i ich logistycznej
obs³ugi.
Rynek przewozów pasa¿erskich jest najbardziej konkurencyjny w zakresie
kszta³towania przewagi rynkowej i budowania skutecznych strategii marketingowych. Na rynku najbardziej widoczna i spektakularna pod wzglêdem
kszta³towania pozycji rynkowej jest dzia³alnoœæ pasa¿erskich linii lotniczych.
Sektor przewozów cargo i przesy³ek kurierskich reprezentuje model businessto-business (B2B) i stanowi element ³añcucha dostaw wielu przedsiêbiorstw.
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2. Konkurencyjnoœæ oferty przewoŸników lotniczych
Konkurencyjnoœæ przewoŸników lotniczych budowana jest wspó³czeœnie
m.in. poprzez alianse strategiczne. Wed³ug badañ The Boston Consulting Group
wzmacniaj¹ one ich pozycjê kapita³ow¹, rynkow¹ i sprzyjaj¹ obni¿aniu cen za
podró¿e lotnicze. Ten kierunek rozwoju jest jednym z istotnych elementów poprawy skutecznoœci dzia³ania przewoŸników, szczególnie w przypadku wykorzystywania synergii oferty marketingowej prezentowanej na zró¿nicowanych
rynkach. Sposoby tworzenia aliansów opieraj¹ siê najczêœciej na dwóch zasadniczych metodach4:
– skupienie siê wokó³ wiêkszego przewoŸnika mniejszych przedsiêbiorstw lotniczych i prowadzenie uzgodnionej strategii dzia³ania na rynku,
– po³¹czenie si³ kilku du¿ych przewoŸników wspomaganych przez linie regionalne.
Zasadniczym celem funkcjonowania aliansów strategicznych jest wykorzystanie efektu synergii zwi¹zanego z mo¿liwoœciami przewozu i zapewnieniem
dogodnej siatki po³¹czeñ w powi¹zaniu z kszta³towaniem atrakcyjnych cen
i budowaniem lojalnoœci klientów. Najwiêkszym sojuszem linii lotniczych od
1997 r. jest Star Alliance, który w 2013 r. tworzy ju¿ 27 linii lotniczych. Inicjatorem utworzenia tej struktury by³a jedna z od dawna wa¿nych œwiatowych linii,
niemiecka Lufthansa. Obecnie linie w ramach sojuszu obs³uguj¹ rocznie ponad
727 mln pasa¿erów, dysponuj¹c flot¹ 4701 samolotów i dzia³aj¹c w 195 pañstwach5. Star Alliance posiada 30% udzia³u w rynku globalnych przewozów lotniczych, a konkurencyjnymi aliansami lotniczymi s¹: Oneworld, skupiaj¹cy dwanaœcie linii lotniczych i Skyteam, sk³adaj¹cy siê z szesnastu firm przewozowych.
Innym obszarem konkurowania na pasa¿erskim rynku us³ug lotniczych s¹
przewoŸnicy niskokosztowi typu low cost, które w USA rozwinê³y siê dziêki powsta³emu w 1971 r. modelowi biznesowemu przewoŸnika Southwest Airlines.
W 1990 r. w Europie z us³ug niskokosztowych przewoŸników skorzysta³o oko³o
3 mln pasa¿erów. W 1999 r. obs³u¿y³y one ju¿ 17 mln pasa¿erów, a œrednia, europejska, trasa przelotu w stosunku do roku 2010 wzros³a do 25–33%6.
„Ojcem” rynkowego modelu dzia³ania przewoŸników low cost by³ H. Keller.
Z jego koncepcji wynika³o konkurowanie z transportem samochodowym, w tym
autobusowym, z wykluczeniem rynku us³ug lotniczych. W ostatecznoœci w 1977 r.
H. Keller rozpocz¹³ wojnê cenow¹ z konkurencyjnymi przewoŸnikami lotniczy-

4
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mi, oferuj¹c niskie ceny przelotów, ograniczon¹ ofertê serwisow¹ i l¹dowanie
poza g³ównymi lotniskami. Istotne parametry tego modelu to:
– korzystanie z jednego typu samolotu (flota 584 maszyn typu Boeing 737),
– rezygnacja z klas pasa¿erskich,
– optymalizacja procesu zamawiania biletów i obs³ugi pasa¿erskiej7.
Plan powstania i dzia³alnoœci amerykañskich niskokosztowych linii lotniczych Southwest Airlines (SWA) zosta³ nakreœlony na papierowej serwetce
w 1967 r. przez prawnika R. Kinga. By³ to trójk¹t ³¹cz¹cy miasta Dallas, Houston
i San Antonio w USA. Zanim linia rozpoczê³a dzia³alnoœæ, trzy lata trwa³y procesy z liniami Braniff International Airlines, Texas International Airlines i Continental Airlines o prawa do korzystania z przestrzeni powietrznej. Zwyciêskie
SWA zainicjowa³y swoj¹ obecnoœæ na rynku us³ug lotniczych siln¹ wojn¹ cenow¹ z du¿o wiêkszymi i bogatszymi rywalami lotniczymi8.
W najnowszej strategii marketingowej najwiêkszy niskokosztowy przewoŸnik Southwest Airlines d¹¿y do osi¹gniêcia pozycji dojrza³ego, zaawansowanego i inspiruj¹cego przewoŸnika. Kiedy konkurencyjne firmy zamierzaj¹ wprowadzaæ dodatkowe obci¹¿enia pasa¿erów np. kolejne, wy¿sze op³aty za baga¿,
SWA rezygnuje z nich, zwiêkszaj¹c czêstotliwoœci lotów, obni¿aj¹c ich koszty,
zmierzaj¹c w kierunku ³¹czenia interesów akcjonariuszy, klientów oraz pracowników9. Takie dzia³ania s¹ szczególnie po¿¹dane na zaawansowanym etapie
konkurowania, stanowi¹c o strategicznym wzmacnianiu pozycji rynkowej poprzez kszta³towanie partnerskich relacji.
Southwest Airlines promowa³y siê w pocz¹tkach swojej dzia³alnoœci jako
„LUV airlines” (linie mi³oœci). Zdobi¹c samoloty wielkim, jaskrawoczerwonym
sercem, prowokowa³y ró¿ne medialne wydarzenia, by zwracaæ powszechn¹
uwagê i przyci¹gaæ nowych klientów. Ubrane w czerwono-pomarañczowe spodenki stewardesy podawa³y napoje nazywane „Love Potions”, orzeszki „Love Bites” itp. SWA wyraŸnie podkreœla³y przywi¹zanie do niskich cen, punktualnoœæ,
bezpieczeñstwo i darmowe przewozy baga¿u. Komunikacja marketingowa by³a
pe³na autoironii, promocyjne przekazy rozœmiesza³y pasa¿erów, parodiuj¹c np.
komunikaty pok³adowe czy procedury bezpieczeñstwa. Swobodne podejœcie
i doza humoru wspó³czeœnie buduj¹ doskona³e relacje z pasa¿erami, lojalnymi
wobec tej linii10.
Model biznesowy Southwest Airlines nale¿y do wzorcowych na œwiecie. Linie s¹ jedynym przewoŸnikiem w USA, który nie odnotowa³ strat po ataku terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku w dniu 11 wrzeœnia 2001 r.
7
8
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i nie przeprowadzi³ zwolnieñ grupowych na fali recesji i zagro¿enia terroryzmem11.
Istotnym elementem zarz¹dzania marketingowego w transporcie lotniczym
w XXI w. jest jego mened¿erski i prorynkowy charakter. Sposób funkcjonowania
przewoŸnika powinien byæ kompilacj¹ rozpoznania i analizy rynku oraz instrumentów marketingowych. Dynamiczny rozwój rynku i przewozów, szczególnie
w segmencie modelu low cost, stworzy³ dodatkowe przes³anki do ukierunkowanego dzia³ania oraz planowania strategii marketingowej. Struktura rynku pasa¿erskich przewozów lotniczych determinuje jej cztery zasadnicze rodzaje12:
– obs³ugi ca³ego rynku przewozów (realizowana najczêœciej przez najwiêkszych przewoŸników),
– podró¿y biznesowych,
– podró¿y „dla przyjemnoœci”,
– przewozów ³adunków (cargo).
Realizacja poszczególnych strategii wymaga wykorzystania operacyjnych instrumentów marketingowych w sferze produktu (us³ugi), tj. przewozu pasa¿erskiego lub towarów, polityki cenowej biletów lotniczych i cen przewozu cargo
(w transporcie lotniczym czêsto przewozom pasa¿erskim towarzysz¹ przewozy
cargo), form dystrybucji us³ug, w tym wspó³pracy z partnerami handlowymi,
oraz komunikacji marketingowej, a wiêc promocji, kszta³towania wizerunku
marki oraz pozycjonowania oferty.

3. Wybrane strategie konkurowania na rynku us³ug lotniczych
Modele konkurowania firm dzia³aj¹cych w formule aliansu i linii typu low
cost s¹ zró¿nicowane. Elementem wspólnym dla przewoŸników obu grup jest
polityka i standardy bezpieczeñstwa, które nie podlegaj¹ dyskusji, a ka¿dy
z przewoŸników realizuje pod tym wzglêdem jednoznaczne dzia³ania. Z formalnego i marketingowego punktu widzenia przewoŸnicy skupieni w aliansach lotniczych dzia³aj¹ wed³ug ustanowionych i wymaganych regulacji. Linie niskokosztowe poszukuj¹ specyficznych wyró¿ników i sposobów efektownego wejœcia i funkcjonowania na rynkach, a nastêpnie podtrzymania swojej marki.
W 2006 r. wydarzeniem wyró¿niaj¹cym linie lotnicze Taiwan’s EVA Air by³o
oklejenie samolotu linii wizerunkiem Hello Kitty, jednej z ikon zachodniej i azjatyckiej popkultury. Dziêki temu zabiegowi linie odnotowa³y silny wzrost zainteresowania i ponad 90% ob³o¿enie oferowanych przewozów (load factor). PrzewoŸnik nadal wykorzystuje motyw tej postaci do systemu kompleksowej,

11
12

Ibidem, s. 442–443.
D. Ruciñska, A. Ruciñski, op. cit., s. 172.

50

Danuta Ruciñska, Jacek Kotarbiñski

wizualnej identyfikacji marki, w tym materia³ów dla pasa¿erów, posi³ków, mundurów stewardes itp.13
Po 1990 r. rynki przewozów lotniczych, podobnie jak rynek us³ug turystycznych, w tym hotelarskich, uleg³y szybkiej i g³êbokiej digitalizacji. Zaowocowa³o
to powstaniem i wdro¿eniem specjalistycznych programów komputerowych
i mobilnych aplikacji umo¿liwiaj¹cych potencjalnym pasa¿erom sprawne wyszukiwanie po³¹czeñ lotniczych, poszukiwania tzw. okazji, promocji, optymalizacji tras przelotów i wykorzystywania programów lojalnoœciowych. Model biznesu zaproponowany przez niskokosztowe linie lotnicze, szczególnie na
krótkich trasach nieprzekraczaj¹cych 2–4 godzin lotu, spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem klientów, co wywar³o bezpoœredni wp³yw na standing tradycyjnych linii lotniczych dzia³aj¹cych w aliansach.
Strategia konkurowania Southwest Airlines sta³a siê modelem i punktem odniesienia dla wielu linii lotniczych. PrzewoŸnik opar³ siê na strategii eliminacji
mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy szybkoœci¹ samolotu a elastycznoœci¹ transportu
lotniczego. Zaoferowano szybkie po³¹czenia i czêste odloty w dogodnych czasach po atrakcyjnych dla masowego klienta cenach. Nawi¹zuj¹ do tych praktyk
dzia³ania niskokosztowej linii lotniczej easyJet, realizuj¹c strategiê niskich kosztów poprzez bezwzglêdnie efektywne zarz¹dzanie ³añcuchem wartoœci14. W jego ramach wyeliminowano lub zredukowano wybrane elementy (czynniki)
konkurowania (np. posi³ki na pok³adzie, wybór klasy przelotu itp.), wzmacniaj¹c inne (uprzejm¹ obs³ugê, szybkoœæ dzia³ania, czêste odloty itp.)15. Podobn¹
strategiê wejœcia na rynek próbowa³y stosowaæ linie OLT Express w Polsce. O ile
w 2012 r. liczba podró¿nych na wszystkich trasach wzros³a o 14%, o tyle ruch
krajowy w tym samym roku, dziêki operacyjnoœci tego przewoŸnika, zwiêkszy³
siê o 55%16.

4. Kszta³towanie marki linii lotniczej
Kolejn¹ przewag¹ konkurencyjn¹ dla operatorów lotniczych jest znajomoœæ
i rozpoznawalnoœæ marki, dziêki czemu dyfuzja innowacyjnych propozycji rynkowych jest korzystniejsza ani¿eli w przypadku nowych przewoŸników wchodz¹cych na rynek17.
Spektakularnym przyk³adem w tym zakresie by³y linie OLT Express, które
w 2012 r. wprowadza³y markê na rynek poprzez du¿e inwestycje w komunikacjê
13
14
15
16
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medialn¹. Kampania OLT Express rozpoczê³a siê 20 lutego 2012 r. promocj¹ 17
po³¹czeñ lotniczych pomiêdzy dziewiêcioma polskimi miastami: Warszaw¹,
Gdañskiem, Wroc³awiem, Poznaniem, £odzi¹, Krakowem, Katowicami, Rzeszowem i Szczecinem. Przekazy reklamowe pod has³em „Polska Gór¹!” podkreœla³y
alternatywê wobec tradycyjnych œrodków transportu kolejowego i drogowego
oraz zwraca³y uwagê na ofertê cenow¹ „ju¿ od 149 PLN”18. Wskazane USP (ang.
Unique–Selling–Proposition) by³y zbie¿ne z modelem strategii Southwest Airlines
zastosowanych w tym zakresie. W póŸniejszych kreacjach reklamowych OLT
Express, stylistycznie nawi¹zuj¹c do kreatywnej linii kampanii reklamowej PLL
LOT z 2011 r., u¿y³ kontrowersyjnej kreacji „Nowe Polskie Linie Lotnicze”, co
zosta³o zg³oszone do Komisji Etyki Reklamy jako wprowadzanie klientów
w b³¹d19.
Marka linii lotniczej coraz czêœciej bywa kojarzona z osobowoœci¹ i stylem
dzia³ania jej w³aœciciela. Michael O’Leary, szef niskokosztowych linii lotniczych
Ryanair, publicznie oœwiadcza³, ¿e pasy bezpieczeñstwa w katastrofie lotniczej
nie uratuj¹ ¿ycia. Z tego powodu zamierza³ pioniersko wprowadzaæ „miejsca
stoj¹ce” w samolotach w cenie jednego funta20. W listopadzie 2010 r. pasa¿erowie lotu z Maroka do podparyskiego Beauvais, wyl¹dowali bez ostrze¿enia
w belgijskim Liege, co zakoñczy³o siê swoistym „strajkiem okupacyjnym” czêœci
pasa¿erów, którzy odmówili opuszczenia samolotu. O’Leary w wywiadzie dla
„Marketing Magazine” w 2013 r. stwierdzi³, ¿e: „[...] agencje reklamowe s¹ bezu¿yteczne, drogie i serwuj¹ star¹ tandetê, któr¹ produkuj¹ dla ka¿dej firmy
w ten sam sposób. Firmy marketingowe to bzdury”21.
Wa¿ny na rynku us³ug lotniczych europejski niskokosztowy przewoŸnik
Ryanair nie zdefiniowa³ konkretnej strategii budowania wizerunku. G³ównym
zadaniem tej linii jest utrzymywanie niskiej ceny za przeloty miêdzynarodowe.
Przyjazny rozg³os o przewoŸniku i jego ofercie jest pozyskiwany na ró¿ne sposoby. O’Lear jest zadowolony z publicity, które zapewni mu ka¿dy negatywny
incydent czy wprowadzanie ró¿nych op³at za us³ugi lotnicze. Skutkiem takiego
dzia³ania jest efekt, który pojawi³ siê w badaniach przeprowadzonych przez serwis Trip Advisor w 2012 r. na grupie respondentów systematycznie korzystaj¹cych z us³ug ró¿nych linii lotniczych. Po raz trzeci z rzêdu za najmniej przyjaznego przewoŸnika uznano linie Ryanair, natomiast w zestawieniu najbardziej
popularnych przewoŸników pierwsze miejsca zajê³y Virgin Atlantic, British Air-
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ways i Singapore Airlines22. W konsekwencji Ryanair analizuje swoje www, rozwi¹zania mobilne i aktywnoœæ na forach spo³ecznoœciowych, szczególnie w zakresie monitorowania opinii o œwiadczonych us³ugach. Takie dzia³ania wynikaj¹
z planów zwiêkszania inwestycji w media elektroniczne, szczególnie w kontekœcie social media i aplikacji mobilnych. Powodem takiego zachowania jest m.in.
niska ocena Brytyjczyków uzyskana w badaniach w 2013 r. na temat postrzegania najwiêkszych marek na rynku us³ug lotniczych23.
Inn¹ charakterystyczn¹ osobowoœci¹ linii lotniczych jest Richard Branson,
twórca brytyjskich linii Virgin Atlantic Airways (VAA). Cech¹ marketingowej
strategii grupy Virgin jest poszukiwanie szans biznesowych tam, gdzie klienci s¹
sk³onni du¿o zap³aciæ za oferowane przeloty, dostaj¹c w zamian niewiele.
Wed³ug za³o¿yciela istotn¹ wartoœci¹ dla klienta jest propozycja rynkowa oparta
na zaufaniu, innowacji i dobrym traktowaniu24. Branson odrzuca np. klasyczne
badania rynkowe, preferuj¹c sta³y kontakt z nabywcami us³ug i pozyskiwanie
ich opinii.
Podczas zak³adania linii Virgin R. Branson raz w miesi¹cu kontaktowa³ siê
telefonicznie ze swoimi piêædziesiêcioma klientami. Pojawia³ siê te¿ na lotniskach, a gdy samolot opóŸnia³ siê, wrêcza³ kupony rabatowe na zakupy w swoich sklepach lub kolejne przeloty.
Virgin Atlantic podzieli³o firmy nale¿¹ce do grupy na osiem kategorii:
– „latamy wysoko”, „jedziemy na wakacje”,
– „jesteœmy w kontakcie”,
– „liczymy ka¿dy grosz”,
– „z punktu A do punktu B”,
– „cia³o to œwi¹tynia”,
– „nie z tego œwiata”,
– „idŸ siê wyluzuj”25.
W maju 2013 r. w wyniku przegranego zak³adu z w³aœcicielem linii AirAsia
Tony Fernandesem, Branson „ogoli³ sobie nogi, na³o¿y³ mocny makija¿, ubra³ siê
w w¹sk¹ spódnicê, by uhonorowaæ zak³ad i jako stewardesa na trasie linii AirAsia
z Australii do Malezji obs³ugiwaæ pasa¿erów lotu”26. To niecodzienne wydarzenie sta³o siê „bohaterem” programów informacyjnych, a zdjêcia przebranego
miliardera obieg³y ca³y œwiat. Dziêki zabawnej formule i poczuciu humoru linie
nag³oœni³y w³asny wizerunek w œwiatowych mediach w zasadzie za darmo.

22
23

24
25
26

Badania: Ryanair najmniej lubian¹ lini¹ lotnicz¹, www.tourism-review.pl [dostêp 15.09.2013].
S. Vizard, Ryanair Overhands Digital Strategy to Focus on Mobile and Social Media, „Marketing Week”
2013, nr 9/20, s. 33.
P. Kotler, K. Keller, op. cit., s. 719.
Ibidem, s. 720.
Richard Branson przegra³ zak³ad i za³o¿y³ sukienkê, „Puls Biznesu” 13.05.2013, www.pb.pl [dostêp
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Sposoby dzia³ania dwóch w³aœcicieli ró¿nych linii lotniczych wskazuj¹ na
wspó³czesne metody pozyskiwania uwagi mediów, charakterystyczny celebrities,
a nie klasycznie rozumiany wizerunek przedsiêbiorcy.

5. Dzia³ania operacyjne
Budowanie elastycznej strategii cen za bilety lotnicze, wed³ug A. Karpa, wymaga dokonania segmentacji klientów tych us³ug27. Pierwsza z nich to osoby
planuj¹ce podró¿ zdecydowanie wczeœniej (turyœci, osoby odwiedzaj¹ce rodziny, ludzie przemieszczaj¹cy siê ze wzglêdu na zmianê miejsca zamieszkania czy
pracy). Drugi segment to pasa¿erowie lataj¹cy z koniecznoœci, bez mo¿liwoœci
zaplanowania podró¿y z du¿ym wyprzedzeniem (podró¿e s³u¿bowe, wypadki
losowe itp.). Trzeci¹ grupê stanowi¹ tzw. „niezdecydowani”, nie precyzuj¹, kiedy
zamierzaj¹ zaplanowaæ podró¿ (np. globtroterzy poszukuj¹cy najtañszej oferty
przelotu w interesuj¹ce ich miejsce na œwiecie).
Pasa¿erowie z grupy pierwszej zamawiaj¹ bilety na d³ugo przed podró¿¹,
zale¿y im bowiem na pewnoœci terminu jej rozpoczêcia i zakoñczenia, oczekuj¹
te¿ mo¿liwoœci modyfikacji oferty w przypadku zdarzenia losowego. Dziêki
wczeœniejszym rezerwacjom linie lotnicze maj¹ mo¿liwoœæ d³ugoterminowego
zaplanowania wykorzystania miejsc w samolotach, st¹d d¹¿¹ do promowania
oferty przedsprzeda¿y w d³u¿szym horyzoncie czasowym, korzystaj¹c w tym
zakresie z narzêdzi typowo cenowych i reklamowych.
W przypadku grupy drugiej, ze wzglêdu na krótki czas pomiêdzy rezerwacj¹ a dat¹ wylotu, ostateczne ceny biletów bywaj¹ najwy¿sze. W tym przypadku istotny jest te¿ element roli poœrednika zakupowego w zakresie przelotu,
który konkuruje kszta³towanym przez siebie parametrem ceny, tj. mar¿¹ handlow¹ i dodatkowym doliczaniem tzw. op³aty administracyjnej.
W odniesieniu do trzeciej grupy marketingowe dzia³ania przewoŸników
skupiaj¹ siê na tworzeniu ofert zawieraj¹cych produkty specjalne, dotycz¹ce
promocji przelotów na okreœlonych trasach, kierunkach b¹dŸ skoncentrowanych na wybranych dniach rezerwacji przelotu np. oferta „Szalone Œrody” PLL
LOT, w ramach której mo¿na dokonaæ zakupu biletów po znacznie ni¿szych cenach.
Dzia³ania i zabiegi cenowe, obok komunikacji marketingowej, s¹ najsilniej
rozbudowanym narzêdziem marketingowym wykorzystywanym przez przewoŸników lotniczych. Mimo akcentowania ró¿norodnych czynników wyró¿niaj¹cych, w zasadzie istotne s¹ elementy ograniczania kosztów operacyjnych
w celu uatrakcyjnienia oferty. Poniewa¿ klienci w du¿ej mierze pos³uguj¹ siê
wyszukiwaniem elektronicznym, wszelkie dodatkowe koszy, wp³ywaj¹ce na
27
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ostateczn¹ cenê biletów, s¹ separowane poza standardow¹ ofertê. Tym samym
proces zakupu biletu lotniczego nawi¹zuje do typowego modelu kafeteryjnego,
w którym do podstawowej oferty dodawane s¹ kolejne sk³adniki i op³aty (administracyjna, baga¿owa, za wystawienie biletu itp.). Te posuniêcia nie zawsze s¹
postrzegane jako uczciwe, poniewa¿ wprowadzane op³aty s¹ w zasadzie podwy¿szeniem ceny podstawowej biletu. Dotyczy to np. dop³at za p³atnoœæ kart¹,
siêgaj¹cych kilkudziesiêciu PLN.
U¿ytecznym marketingowym narzêdziem linii lotniczych s¹ media spo³ecznoœciowe. To obecnie najtañsza i najbardziej efektywna sfera komunikacji z potencjalnymi i realnymi klientami. Przyk³adem s¹ m.in. linie JetBlue Airways,
które od 2006 r. s¹ pionierem komunikacji i sprzeda¿y oferowanych us³ug za poœrednictwem mediów spo³ecznoœciowych. Od tego czasu nastroje klientów badane s¹ za poœrednictwem Twittera (ponad 1775 tys. subskrybentów profilu)
i Facebooka (ponad 800 tys. fanów). Twitter w XXI w. sta³ siê narzêdziem obserwacji, badania marki, nastrojów i opinii klientów.
Podstawow¹ wartoœci¹ linii lotniczej jest utrzymywanie sta³ej i owocnej wymiany informacji zarówno ze swoimi klientami, jak i otoczeniem niezale¿nym.
Do obs³ugi obszaru spo³ecznoœci internetowych zatrudnionych jest na sta³e od
20 do 25 pracowników linii28. Tak¹ strategiê zdefiniowa³ B. Green, wiceprezes ds.
strategii, s³owami „je¿eli masz zamiar byæ przejrzysty w social media, to oznacza
w³¹czenie swoistych wentylatorów, uwzglêdniaj¹c wszystkie kwestie komunikacji – zarówno te dobre, jak i te z³e”29.
Dla marketingu linii lotniczych niezmiernie istotna jest reakcja na zjawiska
nag³e i kryzysowe. W 2007 r. podczas burz w Nowym Jorku na lotniskach zosta³o
uwiêzionych kilkuset pasa¿erów linii JetBlue, a ponad 1000 lotów odwo³ano. Dla
linii lotniczej, która budowa³a swoj¹ pozycjê rynkow¹ jako najbardziej empatyczna i otwarta na potrzeby pasa¿erów stanowi³o to wa¿ne wyzwanie. JetBlue
w przeci¹gu 24 godzin zamieœci³o ca³ostronicowe og³oszenia w amerykañskich
gazetach, przepraszaj¹c za zaistnia³¹ sytuacjê. Zaoferowano konkretn¹ rekompensatê w postaci „Karty Praw Klienta”, oferuj¹c okreœlone korzyœci w zamian
za d³ugi czas oczekiwania. W przypadku, gdy pasa¿er nie by³by w stanie opuœciæ samolotu przez trzy godziny lub wiêcej, mia³ otrzymaæ voucher o wartoœci biletu w obie strony. Te dzia³ania przynios³y realne skutki dla rozwoju biznesu tej
linii i lojalnoœci jej klientów30.
Wspó³czeœnie w rankingu na najlepsze linie lotnicze na œwiecie uznano Singapore Airlines (SIA). Siln¹, rynkow¹ pozycjê przewoŸnik zawdziêcza znakomitemu marketingowi holistycznemu. Istot¹ strategii SIA jest tworzenie efektu swoistego „olœnienia” pasa¿era, znacznie przekraczaj¹cego jego oczekiwania i dotych28
29
30
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czasowe standardy podró¿owania drog¹ lotnicz¹. Garnitury niebywale empatycznych stewardes stanowi¹ piêkne, regionalne sari. Linie jako pierwsze wprowadzi³y w miejsce monitorów telewizyjnych, podwieszanych do kad³ubów samolotów, wielofunkcyjne ekrany wbudowane w fotele lotnicze. Ograniczy³y te¿
pikantne przyprawy w doskona³ym pok³adowym menu, argumentuj¹c, ¿e
w wyniku zmian ciœnienia zmienia siê dzia³anie kubków smakowych. SIA
przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do szkoleñ pok³adowego personelu tematycznie powi¹zanych z wzorcow¹ obs³ug¹ klienta, stosuj¹c zasadê 40–30–30, tj. 40% zasobów
kieruje siê na szkolenia i motywacjê pracowników, 30% na procedury i oceny
i 30% na kreowanie nowych idei produktów i us³ug31.
Dziania marketingowe, podobnie jak zmiany na rynku us³ug lotniczych, s¹
dynamiczne i podlegaj¹ zasadniczym przeobra¿eniom typu dostosowawczego
do potrzeb i stanów rynku. Pozyskiwanie klientów jest utrudnione, a konkurencja, szczególnie w segmencie przewozów niskokosztowych, nieustannie siê rozwija. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera rozpoznawalnoœæ i stosunek
klientów do marki oraz ukierunkowana komunikacja w mediach spo³ecznoœciowych, w zasadzie najtañsza forma masowej wymiany informacji z klientami.
W transporcie lotniczym istotn¹ rolê odgrywaj¹ dostêpne rozwi¹zania mobilne. System operacyjny iOS7 w urz¹dzeniach mobilnych firmy Apple wyposa¿ony jest w aplikacjê Passbook, która umo¿liwia pobieranie i zapisywanie lotniczych kart pok³adowych, a dziêki czytnikom fotokodów – ich skanowanie.
W procesie obs³ugi klienta, pocz¹wszy od wyszukania interesuj¹cego po³¹czenia, poprzez wybór, jego zakup i odbiór potwierdzenia rezerwacji, nastêpuje
odprawa elektroniczna, generowanie kart pok³adowych, co ca³kowicie eliminuje
dotychczasowe papierowe noœniki i koniecznoœæ drukowania materia³ów niezbêdnych do odbycia lotu. Pod tym wzglêdem przewoŸnicy osi¹gnêli niemal
stan po¿¹danej perfekcji, a systemy wyszukiwañ i rezerwacji staj¹ siê coraz bardziej niezawodne i doskonalsze.
Coraz bardziej upowszechnia siê poszukiwanie tanich biletów lotniczych,
st¹d wielu przewoŸników organizuje specjalne akcje marketingowe w tym zakresie. Ich serwisy internetowe s¹ rozbudowywane o ró¿norodne formy elektronicznych „przypominaczy”, za pomoc¹ których potencjalny pasa¿er mo¿e okreœliæ dowolne kierunki, interesuj¹ce pu³apy cenowe, oczekuj¹c zwrotnej,
elektronicznej informacji. Pojawia siê równie¿ coraz wiêcej serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i poœredników lotniczych oferuj¹cych szybki dostêp
do ofert zg³aszanych przez przewoŸników.
Konkurencja na rynku us³ug lotniczych wp³ynê³a równie¿ na rozwój szerokiej oferty uzupe³niaj¹cej, np. rezerwuj¹c bilet lotniczy, równoczeœnie mo¿na
wynaj¹æ samochód, zarezerwowaæ nocleg, wykupiæ ubezpieczenie podró¿ne,
zamówiæ dedykowane przez liniê lotnicz¹ us³ugi dodatkowe. S¹ to równie¿ ob31
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szary dodatkowych dochodów, szczególnie low cost carriers. Sprawdza siê wiêc
strategia dywersyfikacji biznesu i poszukiwania, poza dzia³alnoœci¹ podstawow¹, uzupe³niaj¹cych Ÿróde³ przychodów, co wynika z charakteru dzia³alnoœci
i osi¹ganej operacyjnej rentownoœci.

6. Podsumowanie
Konkluduj¹c zaprezentowane rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e budowanie
przewagi na rynku lotniczych przewozów pasa¿erskich koncentruje siê g³ównie
na racjonalizacji dzia³añ operacyjnych. Dziêki tym przedsiêwziêciom mo¿liwe
jest utrzymywanie niskich cen i osi¹ganie zak³adanego poziomu zyskownoœci
firmy. W przypadku linii lotniczych niskie ceny i oczekiwany poziom zysku jest
mo¿liwy do osi¹gniêcia dziêki wspó³dzia³aniu w strategicznych aliansach. Natomiast linie niskokosztowe usprawniaj¹ i digitalizuj¹ dzia³ania wewnêtrzne,
a poprzez zró¿nicowan¹ promocjê zmierzaj¹ do sprawnej obs³ugi destynacji.
Operatorzy koncentruj¹ siê na wspó³pracy z poœrednikami, dobrym pozycjonowaniu na www, w wyszukiwarkach, racjonalizacji obs³ugi elektronicznej oraz
rozwi¹zaniach mobilnych i komunikacji w mediach spo³ecznoœciowych.
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ZMIANY LICZBY PASA¯ERÓW OBS£U¯ONYCH
W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH
Streszczenie: W artykule podjêto próbê analizy zmian liczby pasa¿erów w polskich
portach lotniczych w latach 2009–2012. W celu przedstawienia badanego zjawiska artyku³ podzielono na nastêpuj¹ce czêœci: wprowadzenie, wielkoœæ i dynamika przewozów pasa¿erskich wed³ug portów lotniczych, przewozy regularne i czarterowe, przewozy wed³ug destynacji, przewozy wed³ug przewoŸników, prognozy ruchu pasa¿erskiego, podsumowanie. W opracowaniu zaprezentowano strukturê i dynamikê
zmian na polskim rynku przewozów pasa¿erskich, wykorzystuj¹c analizê statystyczn¹ problematyki, oraz podjêto próbê wyjaœnienia zjawisk determinuj¹cych powy¿sze zmiany. W tym celu wykorzystano techniki opisowe i tabelaryczne.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, transport pasa¿erski, polskie porty lotnicze

CHANGES IN THE NUMBER OF PASSENGERS
IN POLISH AIRPORTS
Abstract: The article analyzes the phenomenon of changes in the number of passengers at polish airports in the period considered (2009–2012). In order to present the
studied phenomenon article is divided into the following sections: introduction, the
size and growth of passenger traffic by airports, transport of regular and charter
transportation for destinations, transport by carriers, passenger traffic forecasts, summary. Also attached list of references and a list of tables. In this study show the structure and dynamics of change in the Polish passenger market research using statistical
analysis and attempt to explain the phenomena that determine these changes. For
this purpose the descriptive techniques and tabulated.
Keywords: air transport, passenger transport, polish airports

1. Wprowadzenie
Transport lotniczy jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê elementem gospodarki
sfery transportu. Celem artyku³u jest przedstawienie zmian zachodz¹cych w zakresie liczby i dynamiki ruchu pasa¿erskiego w polskich portach lotniczych. Na
1
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wielkoœæ tego ruchu maj¹ wp³yw opisane w literaturze determinanty2, tj. koszty
podró¿y, ca³kowity czas podró¿y, czas obs³ugi pasa¿era w porcie lotniczym, poziom bezpieczeñstwa lotów, ceny biletów lotniczych, nowoczesnoœæ taboru, dostêpnoœæ transportowa us³ug lotniczych, komfort podró¿owania, dogodnoœæ
i czêstotliwoœæ po³¹czeñ lotniczych, bezpoœrednioœæ po³¹czeñ, poziom i kompleksowoœæ œwiadczonych us³ug.
Wielkoœæ zg³aszanego popytu na us³ugi lotnicze w zakresie przewozu osób
podlega jednoczeœnie czynnikom koniunkturalnym. Istotne znaczenie tych
czynników by³o zauwa¿alne na polskim rynku us³ug lotniczych w latach 2008
i 2009, jednak rynek ten szybko powróci³ na œcie¿kê wzrostu. Wraz z utrzymaniem wzrostu gospodarczego, wzrostu powi¹zañ z zagranic¹ (g³ównie z krajami
europejskimi), utrzymywa³ siê przeciêtny kilkuprocentowy (w niektórych portach lotniczych wy¿szy) roczny wzrost przewozów. Krótkookresowy, ale istotny
wp³yw na te zjawiska mia³y tak¿e: organizacja turnieju EURO 2012 i funkcjonowanie przewoŸnika OLT Expres.

2. Wielkoœæ i dynamika przewozów pasa¿erskich wed³ug
portów lotniczych
Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zdefiniowa³a
lotnisko jako powierzchniê l¹dow¹ (lub morsk¹) przeznaczon¹ do obs³ugi przylotów, odlotów oraz obs³ugi naziemnej statków powietrznych3. Polskie prawo
w ustawie prawo lotnicze okreœla porty lotnicze jako lotniska s³u¿¹ce do wykonywania i obs³ugi lotów komercyjnych4. W ekonomice transportu jako port lotniczy rozumie siê przedsiêbiorstwo zarz¹dzaj¹ce obs³ug¹ pasa¿erów i lotniczych
przewozów komercyjnych (handlowych). Obecnie w Polsce funkcjonuje 12 portów lotniczych, które, uwzglêdniaj¹c klasyfikacjê UE, przedstawiono w tabeli 1.
Wielkoœæ przewozów pasa¿erskich w wymienionych portach lotniczych przedstawiono w tabeli 2.
Na podstawie przedstawionych danych mo¿na stwierdziæ, i¿ rynek pasa¿erskich przewozów lotniczych w Polsce w przekroju wieloletnim charakteryzuje
siê tendencj¹ wzrostow¹, jednak¿e zauwa¿a siê na nim skutki œwiatowego kryzysu ekonomicznego, co hamuje dynamikê jego wzrostu5. Dynamikê zmian
przewozów pasa¿erskich przedstawiono w tabeli 3.
2
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Tabela 1. Podzia³ polskich portów lotniczych wed³ug klasyfikacji UE
Lp.

1

Centralny
port lotniczy
Port Lotniczy
im. F. Chopina
w Warszawie

G³ówne regionalne
porty lotnicze
Miêdzynarodowy
Port Lotniczy im. Jana
Paw³a II Kraków-Balice

Regionalne porty lotnicze
Port Lotniczy Gdañsk
im. Lecha Wa³êsy

2

Górnoœl¹skie Towarzystwo Lotnicze
Miêdzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

3

Port Lotniczy Poznañ-£awica
im. Henryka Wieniawskiego

4

Port Lotniczy Wroc³aw
im. Miko³aja Kopernika

5

–

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
im. NSZZ Solidarnoœæ

6

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

7

Port Lotniczy Bydgoszcz
im. Ignacego Paderewskiego

8

Port Lotniczy £ódŸ
im. W³adys³awa Reymonta

9

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost

10

Port Lotniczy „Mazury” w Szymanach

Lotniska: Bia³a Podlaska, Bia³ystok-Krywlany, Bielsko-Bia³a-Aleksandrowice, Czêstochowa-Rudniki, Elbl¹g, Gorzów Wielkopolski-Lipki, Grudzi¹dz-Lisie K¹ty, Jelenia Góra, Katowice-Muchowiec, Kêtrzyn-Wilamowo, KielceMas³ów, Ko³obrzeg, Koszalin-Zegrze Pomorskie, Kraków-Pobiednik Wielki, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin-Œwidnik, Lubin, Mielec, Modlin, Nowy S¹cz-£ososina Dolna, Nowy Targ, Olsztyn-Dajtki, Opole-Polska Nowa Wieœ,
Ostrów Wlkp.-Micha³ków, Pi³a, Piotrków Trybunalski, P³ock, Radom-Sadków, Radom-Miastów, Rybnik-Gotartowice, S³upsk-Redzikowo, Stalowa Wola-Turbia, Suwa³ki, Szczecin-D¹bie, Toruñ, Warszawa-Babice, W³oc³awek-Kruszyn, Zamoœæ-Mokre, Zielona Góra-Przylep, ¯ary.

ród³o: D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy, Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo UG, Gdañsk 2013, s. 106.

Dane zamieszczone w tabeli 3 pokazuj¹, i¿ szczególnie istotny dla zmian
w wielkoœciach ruchu pasa¿erskiego by³ rok 2009, w którym niemal wszystkie
polskie porty lotnicze odczu³y skutki kryzysu, a dynamika liczby obs³u¿onych
pasa¿erów mia³a charakter ujemny. Przez kolejne trzy lata, z nielicznymi
wyj¹tkami (Warszawa, Katowice), porty lotnicze odnotowywa³y znacz¹cy przyrost obs³u¿onych pasa¿erów. Najszybciej rozwija³y siê regionalne porty lotnicze.
W przypadku portów lotniczych w Zielonej Górze, Szczecinie i Bydgoszczy
kilkudziesiêcioprocentowy wzrost mo¿na t³umaczyæ nisk¹ baz¹ statystyczn¹.
Od 2008 r. szeœæ regionalnych portów lotniczych obs³uguje ponad milion pasa¿erów rocznie, a dwa kolejne oko³o 500 tys.
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Tabela 2. Ruch pasa¿erski w polskich portach lotniczych w latach 2008–2012
Rok

Lp.

Nazwa portu lotniczego

1

Warszawa im. F. Chopina

2

Kraków-Balice

2 897 071

2 658 841

2 839 124

2 994 859

3 408 954

3

Katowice-Pyrzowice

2 402 338

2 301 161

2 366 410

2 500 984

2 518 409

4

Wroc³aw-Starachowice

1 477 901

1 324 483

1 598 533

1 606 222

1 942 000

5

Poznañ-£awica

1 256 064

1 235 942

1 383 656

1 425 865

1 560 334

6

£ódŸ-Lublinek

341 788

312 197

413 392

390 261

463 459

7

Gdañsk im. L. Wa³êsy

1 930 513

1 890 253

2 208 819

2 449 702

2 861 774

8

Szczecin-Goleniów

293 884

276 582

268 563

258 217

347 063

9

Bydgoszcz-Szwederowo

266 982

264 529

266 480

268 360

328 099

320 115

380 711

451 720

487 740

562 934

5237

2813

3627

6940

12 290

12 Warszawa-Modlin

0

0

0

0

857 481

13 Lublin

0

0

0

0

5697

20 628 851

18 926 259

20 466 876

21 711 135

24 435 557

10 Rzeszów-Jasionka
11 Zielona Góra-Babimost

Ogó³em

2008

2009

9 436 958

2010

8 278 747

2011

8 666 552

2012

9 322 485

9 567 063

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Liczba obs³u¿onych pasa¿erów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarterowym w polskich portach lotniczych w latach 2010–2012; Liczba
obs³u¿onych pasa¿erów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarterowym w polskich
portach lotniczych w latach 2008–2010, Urz¹d Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

Tabela 3. Dynamika zmian ruchu pasa¿erskiego w polskich portach lotniczych w latach
2008–2012
Lp.

Nazwa portu lotniczego

1

Warszawa im. F. Chopina

2

Dynamika (w %)
2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012/2008

-12,27

4,68

7,57

2,62

1,38

Kraków-Balice

-8,22

6,78

5,47

13,85

17,67

3

Katowice-Pyrzowice

-4,21

2,84

5,69

0,70

4,83

4

Wroc³aw-Starachowice

5

Poznañ-£awica

6

£ódŸ-Lublinek

-8,66

7

Gdañsk im. L. Wa³êsy

-2,09

8

Szczecin-Goleniów

-5,89

9

Bydgoszcz-Szwederowo

10 Rzeszów-Jasionka
11 Zielona Góra-Babimost
Ogó³em

-10,38

20,69

0,48

20,90

31,40

-1,60

11,95

3,05

9,43

24,22

32,41

-5,60

18,76

35,60

16,85

10,91

16,82

48,24

-2,90

-3,85

34,41

18,10

-0,92

0,74

0,71

22,26

22,89

18,93

18,65

7,97

15,42

75,85

-46,29

28,94

91,34

77,09

134,68

-8,25

8,14

6,08

12,55

18,45

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Liczba obs³u¿onych pasa¿erów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarterowym w polskich portach lotniczych w latach 2010–2012; Liczba
obs³u¿onych pasa¿erów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarterowym w polskich
portach lotniczych w latach 2008–2010, Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].
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Mniejsza dynamika przyrostu ruchu lotniczego w porcie lotniczym Warszawa im. F. Chopina zestawiona z wy¿sz¹ dynamik¹ w portach regionalnych powoduje, i¿ systematycznie maleje udzia³ tego pierwszego w obs³udze przewozów pasa¿erskich w Polsce. W roku 2012 wynosi³ on 42%. Je¿eli tendencja ta siê
utrzyma, a linie lotnicze i pasa¿erowie odzyskaj¹ zaufanie do portu lotniczego
Warszawa-Modlin, ponownie uruchomionego w 2013 r., nale¿y oczekiwaæ dalszego spadku udzia³u portu lotniczego im. F. Chopina w obs³udze lotniczego ruchu pasa¿erskiego.

3. Pasa¿erskie, lotnicze przewozy regularne i czarterowe
W analizie zmian lotniczego ruchu pasa¿erskiego istotne jest wyodrêbnienie
przewozów regularnych i czarterowych. W myœl prawa lotniczego regularnym
jest przewóz lotniczy, w którym miejsca w samolocie przeznaczone s¹ do przewozu osób, publicznie oferowane, a przewóz jest wykonywany miêdzy tymi samymi portami lotniczymi wed³ug opublikowanego rozk³adu lotów w regularnych lub sta³ych odstêpach czasu. Natomiast lotniczy przewóz czarterowy jest
wykonywany na podstawie umowy czarteru, w której przewoŸnik oddaje do
dyspozycji okreœlon¹ liczbê miejsc w samolocie w celu wykonania przewozu pasa¿erów w destynacji okreœlonej przez czarteruj¹cego6. Strukturê przewozów
regularnych i czarterowych przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Ruch pasa¿erski w polskich portach lotniczy w podziale na przewozy regularne
i czarterowe w latach 2011–2012
Rodzaj przewozów
Regularne
Czarterowe

Lata
2011

2012

18 431 717

21 221 430

3 279 418

3 214 127

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

W przypadku lotniczego ruchu czarterowego nast¹pi³ niewielki spadek liczby obs³u¿onych pasa¿erów. Zjawisko to uzasadniæ mo¿na faktem, i¿ rynek turystyki miêdzynarodowej (a g³ównie taki ruch jest obs³ugiwany w ramach lotów
czarterowych) d³u¿ej odczuwa skutki œwiatowego kryzysu. Podmiotem dominuj¹cym na rynku czarterów jest port lotniczy w Warszawie, w którym w 2012 r.
obs³u¿ono 1 355 497 pasa¿erów tego segmentu rynku. Kolejnymi portami, wed³ug

6

Ustawa..., art. 2, pkt. 14 i 15.
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liczby obs³u¿onych pasa¿erów w lotach czarterowych, s¹ regionalne porty lotnicze w: Katowicach (755 875 pasa¿erów), Krakowie (154 064 pasa¿erów) Poznaniu
(371 365 pasa¿erów) i Gdañsku (211 304 pasa¿erów)7. Niewielki spadek ruchu czarterowego zosta³ zrekompensowany nadwy¿k¹ ruchu w przewozach regularnych.

4. Pasa¿erskie przewozy lotnicze wed³ug destynacji
Miêdzynarodowe lotnicze przewozy pasa¿erskie bada siê tak¿e pod k¹tem
celu podró¿y pasa¿erów wylatuj¹cych z portów lotniczych zarówno ze wzglêdu
na port przeznaczenia, jak i pañstw8. Destynacje wed³ug portów przeznaczenia
w ruchu regularnym z polskich portów lotniczych przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Destynacje w miêdzynarodowym ruchu regularnym z polskich portów lotniczych wed³ug 10 najpopularniejszych miast w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug miast
Londyn

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

16

7

Frankfurt

6

5

Monachium

5

9

Pary¿

5

6

Oslo

4

22

Dublin

4

-4

Rzym

3

17

Mediolan

3

0

Bruksela

3

6

2

19

50

·

Sztokholm
Pozosta³e

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

W roku 2012 w miêdzynarodowym ruchu regularnym obs³u¿ono 17 700 tys.
pasa¿erów, co da³o wzrost na poziomie 9% w stosunku do roku 20129. Najpopularniejszym docelowym miastem dla pasa¿erów odlatuj¹cych z polskich portów lotniczych jest Londyn. Pod wzglêdem dynamiki przyrostu pasa¿erów najwy¿sze wskaŸniki dotyczy³y po³¹czeñ lotniczych z Oslo (22%) i Sztokholmem
(19%). Brak przyrostu pasa¿erów odnotowano w po³¹czeniach do Mediolanu, na7

8
9

Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r., Urz¹d Lotnictwa Cywilnego
http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].
K. Larpus, Rynek lotniczy na œwiecie, Kraków 2010, s. 8.
D. T³oczyñski, Rynek lotniczy 2012. Air Transport Market 2012. Dynamika. WskaŸniki. Prognozy, Raport. Dodatek do „Wiadomoœci Turystycznych”, Listopad 2012.
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tomiast spadek – do Dublina (-4%). Cel po³¹czeñ lotniczych z Polski wed³ug
pañstw przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Destynacje w miêdzynarodowym lotniczym ruchu regularnym wed³ug
10 najpopularniejszych pañstw w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug pañstw

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

Wielka Brytania

26

Niemcy

17

8
9

W³ochy

7

10

Norwegia

6

29

Irlandia

5

-3

Francja

5

6

Hiszpania

4

6

Szwecja

4

13

Holandia

3

20

Belgia

3

6

20

·

Pozosta³e

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostep 17.10.2013].

Najwiêkszy udzia³ wed³ug pañstw w wykorzystaniu po³¹czeñ lotniczych
z Polski w 2012 r. przypada³ Wielkiej Brytanii (26%), a na drugim miejscu znajdowa³y siê Niemcy (17%). Najwy¿szym wzrostem pod wzglêdem liczby przewiezionych pasa¿erów charakteryzowa³y siê destynacje z Norwegi¹ (29%) i Holandi¹ (20%). Determinant¹ popytu na miêdzynarodowe, regularne przewozy
lotnicze by³y powi¹zania ekonomiczne i demograficzne pomiêdzy pañstwami.
W badanym okresie podró¿e lotnicze odbywa³y siê g³ównie w celach zarobkowych, biznesowych i rodzinnych. Przedstawiona skala destynacji odzwierciedla³a tak¿e g³ówne kierunki polskiej emigracji (g³ównie zarobkowej) oraz
powi¹zañ biznesowych Polski z zagranic¹. Warto tak¿e zauwa¿yæ, i¿ wszystkie
te destynacje dotyczy³y Europy, która w kontaktach ekonomicznych ma najwiêksze znaczenie dla Polski równie¿ w zakresie kszta³towania siatki lotniczych
po³¹czeñ10.
Odmienny charakter cechowa³ przewozy czarterowe, które g³ównie obs³ugiwa³y ruch turystyczny w skali miêdzynarodowej. W tabeli 7 przedstawiono porty
docelowe lotów z Polski wed³ug miast, natomiast w tabeli 8 – przewozy wed³ug
pañstw docelowych.

10

Analiza transportu lotniczego w 2012 r. w Polsce, www.lotniczapolska.pl [dostêp 17.10.2013].
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Tabela 7. Destynacje w miêdzynarodowym ruchu czarterowym z polskich portów
lotniczych wed³ug 10 najpopularniejszych miast w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug miast

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

Hurghada

13

16

Antalaya

13

-18

Sharm el-Szejk

8

36

Enfigha

5

-11

Heraklion

4

-40

Fuerteventura

4

12

Tel Aviv

3

17

Burgas

3

13

Rodos

3

-39

Teneryfa

3

1

Pozosta³e

40

·

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

Tabela 8. Destynacje w miêdzynarodowym ruchu czarterowy wed³ug 10 najpopularniejszych pañstw w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug pañstw

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

Egipt

25

25

Turcja

19

-14

Grecja

15

-27

Hiszpania

15

-6

Tunezja

7

9

Bu³garia

5

-3

Izrael

4

13

Portugalia

2

-16

W³ochy

2

23

Maroko

2

1

Pozosta³e

7

·

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

Najwiêkszym udzia³em w portach przeznaczenia dla czarterów lotniczych
z Polski charakteryzowa³y siê miasta, do których najczêœciej wyje¿d¿aj¹ Polacy
w celach turystycznych. W pierwszej ich dziesi¹tce znalaz³y siê oœrodki turystyczne znajduj¹ce siê nad Morzem Czerwonym, Œródziemnym i Czarnym. S¹ one
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g³ównym celem wakacyjnych wyjazdów z Polski, w szczególnoœci w okresie letnim11.
Zmiany w destynacjach przewozów pasa¿erskich wed³ug pañstw maj¹ uzasadnienie w determinantach wyboru wyjazdów turystycznych do danego kraju. W analizowanym okresie odnotowano spadek wyjazdów turystycznych
z Polski do krajów, w których kryzys ekonomiczny jest szczególnie odczuwalny
(Grecja, Portugalia i Hiszpania) lub obni¿ony jest poziom bezpieczeñstwa wynikaj¹cy z lokalnych konfliktów np. w Turcji jest to zwi¹zane z bliskoœci¹ Syrii objêtej domowym konfliktem wojennym, co spowodowa³o ograniczenie wyjazdów Polaków szczególnie w rejon Riwiery Tureckiej. Istotny jest powrót Egiptu
jako kraju najczêœciej destynowanego w przewozach czarterowych. Wp³ywa na
to g³ównie zmniejszenie siê napiêcia wewnêtrznego zwi¹zanego z rewolucyjn¹
zmian¹ w³adzy w roku 2011 i ponowne postrzeganie tego kraju oraz jego kurortów zlokalizowanych nad Morzem Czerwonym jako stosunkowo bezpiecznych
dla turystów12.

5. Pasa¿erskie przewozy lotnicze wed³ug przewoŸników
Wzrost ruchu na polskim rynku lotniczych przewozów pasa¿erskich jest generowany w du¿ym stopniu przez rozwój przewozów regularnych, a tak¿e
przewoŸników niskokosztowych. Udzia³ i dynamikê zmian dla poszczególnych
przewoŸników przedstawiono w tabeli 9. W przedstawionych danych uwzglêdniono zarówno linie tradycyjne jak i przewoŸników niskokosztowych.
Najwiêkszy wzrost procentowy w stosunku do roku 2011 osi¹gnê³y linie Ryanair (27%), natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT osi¹gnê³y wzrost liczby pasa¿erów na poziomie œredniego wzrostu dla ca³ego rynku przewozów regularnych.
Wp³yw na przedstawione statystyki mia³o pojawienie siê w 2012 r. przewoŸnika
niskokosztowego OLT Expres, który w tym samym roku zamkn¹³ dzia³alnoœæ lotnicz¹ i z tego wzglêdu nie bêdzie uwzglêdniany w analizie w kolejnych latach.
Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dominuj¹c¹ grupê na rynku stanowili przewoŸnicy niskokosztowi, którzy obs³ugiwali wiêcej pasa¿erów ni¿ przewoŸnicy tradycyjni. Wynika³o to z coraz wiêkszego udzia³u tych przewoŸników na europejskim rynku
us³ug lotniczych, którzy maj¹ coraz wiêksze znaczenie dla po³¹czeñ z portami
lotniczymi w Polsce13.

11

12

13

Krajowe i zagraniczne podró¿e Polaków, Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl [dostêp
17.10.2013].
Rynek czarterowych przewozów lotniczych, Air Italy Polska, www.lotniczapolska.pl [dostêp
17.10.2013].
Polski rynek us³ug transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój, (red.) D. Ruciñska, PWE,
Warszawa 2012, s. 216.
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Tabela 9. Udzia³ 10 najwiêkszych przewoŸników w miêdzynarodowym regularnym
ruchu lotniczym w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug miast

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

Polskie Linie Lotnicze LOT

28

9

Ryanair

23

27

Wizz Air

20

3

Lufthansa

7

4

OLT Express Regional

3

·

EasyJet

2

1

EuroLot

2

·

Norwegian Air Shuttle

2

9

Air France

2

5

1

9

10

·

SAS
Pozosta³e

OLT Expres nie wykonywa³ operacji lotniczych w 2011 r., EuroLOT nie wykonywa³ operacji lotniczych w 2011 r.
w ramach w³asnej oferty handlowej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].

Tabela 10. Udzia³ 10 najwiêkszych przewoŸników w miêdzynarodowym czarterowym
ruchu lotniczym w 2012 r.
Cel podró¿y wed³ug miast

Udzia³ (w %)

Dynamika w stosunku
do roku 2011 (w %)

Enter Air

31

9

Travel Service AS

18

12

Small Planet Airlines

7

78

OLT Expres Poland

6

·

Travel Service Polska

6

·

Bingo Airways

5

·

LOT Polish Airlines

3

-61

Nouvelair Tunisie

3

138

Pegasus Airlines

3

·

SprintAir

3

·

Pozosta³e

15

·

PrzewoŸnicy OLT Expres, Bingo Airways, Pegasus Polska oraz Travel Service Polska nie wykonywali po³¹czeñ lotniczych z Polski w 2011 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2012 r.,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy [dostêp 17.10.2013].
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Na rynku przewozów czarterowych w 2012 r. dominowali przewoŸnicy nieidentyfikowalni dla pasa¿erów wed³ug marki (wynika³o to z braku mozliwoœci
bezpoœredniego wyboru indywidualnych przewoŸników przez klientów, poniewa¿ zostali oni wybrani przez operatorów turystycznych).
Dominuj¹c¹ rolê na rynku przewozów czarterowych posiada³ przewoŸnik
Enter Air (31%). W przedstawionych danych statystycznych, tak jak w przypadku przewozów regularnych, uwzglêdniono OLT Expres, który prowadzi³
dzia³alnoœæ lotnicz¹ tylko w 2012 r. Na podstawie przedstawionych danych mo¿na stwierdziæ, i¿ wœród przewoŸników czarterowych wystêpowa³y du¿e zmiany
w liczbie obs³u¿onych pasa¿erów rok do roku np. EuroLot w przewozach czarterowych zanotowa³ spadek o 61% w stosunku do roku 2011, a Nouvelier Tunisie wzrost o 138% przy stosunkowo niskim 3% udziale w rynku przewozów
czarterowych.

6. Prognoza lotniczego ruchu pasa¿erskiego
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego przedstawi³ prognozê zmian ruchu lotniczego
dla Polski do roku 2030, co przedstawiono w tabeli 11. Z tej prognozy wynika
wzrost popytu na pasa¿erskie us³ugi lotnicze w kontekœcie powi¹zañ ekonomicznych Polski z zagranic¹, wzrostu dochodów i mobilnoœci mieszkañców kraju.
Tabela 11. Prognoza lotniczego ruchu pasa¿erskiego dla Polski do roku 2030
Lata

Liczba pasa¿erów (w mln)

2008

20 653

Dynamika (%)
8,10

2009

18 925

-8,40

2010

20 467

8,10

2011

21 713

6,10

2012

23 614

8,80

2013

24 880

5,40

2014

26 628

7,00

2015

28 492

7,00

2016

30 452

6,90

2017

32 340

6,20

2018

34 345

6,20

2019

36 234

5,50

2020

38 226

5,50

2021

40 329

5,50

2022

42 547

5,50

2023

44 504

4,60

2024

46 551

4,60
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Lata

Liczba pasa¿erów (w mln)

Dynamika (%)

2025

48 693

4,60

2026

50 993

4,60

2027

52 868

3,80

2028

54 877

3,80

2029

56 962

3,80

2030

59 127

3,80

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Prognoza popytu na lotniczy ruch pasa¿erski w polskich
portach lotniczych do 2030 roku, http://www.ulc.gov.pl [dostêp 17.10.2013].

Z prognozy tej wynika, i¿ w d³ugim czasie nast¹pi trwa³y, kilkuprocentowy
wzrost pasa¿erskiego ruchu lotniczego. Bêdzie to tendencja sta³a, skorelowana z
prognozowanym wzrostem rynku globalnego14, œrednioroczny przyrost ruchu
pasa¿erskiego powinien kszta³towaæ siê w przedzia³ach od 3 do 5%.
Europejski rynek przewozów pasa¿erskich jest bardziej stabilny ni¿ rynek
polski i mo¿e stanowiæ punkt odniesienia do analizy rynku powy¿szej prognozy. D³ugoterminowe prognozy producentów samolotów przewiduj¹ dla rynku
europejskiego œrednioroczne wzrosty ruchu na poziomie 4%15.
Prognoza dla Polski oparta jest na za³o¿eniu, i¿ wraz ze wzrostem dojrza³oœci
rynku polskiego bêdzie on realizowa³ wzrosty na poziomie charakterystycznym
dla rynku kontynentalnego. Lokalnymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na dynamikê
bêdzie szybszy wzrost polskiego PKB w stosunku do produktu europejskiego,
a co za tym idzie wzrost si³y nabywczej spo³eczeñstwa, stabilizacja wielkoœci ruchu zwi¹zanego z emigracj¹ zarobkow¹ oraz wzrost wolumenu wymiany handlowej, co wp³ynie na wzrost podró¿y biznesowych16.

7. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ nastêpuje
trwa³y wzrost liczby obs³ugiwanych pasa¿erów w polskich portach lotniczych.
Wynika on ze wzrostu popytu na oferowane us³ugi, g³ównie w ruchu regularnym. Wraz z ust¹pieniem œwiatowego kryzysu ekonomicznego nale¿y spodziewaæ siê tak¿e wzrostu przewozów czarterowych.
Kolejny wniosek dotyczy malej¹cej roli jeszcze niedawno dominuj¹cego Lotniska im. Chopina w Warszawie. Mimo najwiêkszego udzia³u w rynku przewozów lotniczych nastêpuje spadek udzia³ów w obs³udze ruchu pasa¿erskiego na
14
15

16

J. Litwiñski, D³ugoterminowe prognozy rynku lotniczego, Lotnictwo 2012, nr 12.
Global Market Forecast. Airbus 2013, http://www.airbus.com/company/market/forecast/ [dostêp
17.10.2013] oraz Current Market Outlook 2013, Boeing 2013, http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/ [dostêp 17.10.2013].
M. Serafin, Nowa dwudziestoletnia prognoza ULC, http://www.prtl.pl [dostêp 17.10.2013].
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rzecz portów regionalnych, które utrzymuj¹ wy¿sz¹ dynamikê przyrostu liczby
obs³u¿onych pasa¿erów. Na dalszy rozwój takiego stanu w d³ugim okresie mo¿e
wywieraæ wp³yw poprawa infrastruktury w istniej¹cych portach regionalnych,
a tak¿e pojawianie siê nowych portów lotniczych, o ile bêd¹ one w stanie pozyskaæ pasa¿erów i zachêciæ przewoŸników do korzystania z oferowanych us³ug.
Najistotniejszym czynnikiem determinuj¹cym wzrost ruchu pasa¿erskiego
w polskich portach lotniczych s¹ przewoŸnicy niskokosztowi, którzy generuj¹
przyrosty tego ruchu oraz zmieniaj¹ strukturê przewozów wed³ug portów, korzystaj¹c g³ównie z portów regionalnych i przemieszczaj¹c pasa¿erów w destynacjach europejskich.
Kierunki podró¿y w regularnych miêdzynarodowych przewozach lotniczych
nak³adaj¹ siê na kierunki emigracji (g³ównie zarobkowej) Polaków i powi¹zañ
biznesowych, dlatego te¿ bêdzie wzrasta³a rola destynacji europejskich. Natomiast destynacje przewozów czarterowych nadal bêd¹ determinowane celami
turystyki miêdzynarodowej.
W roku 2012 na wielkoœæ ruchu pasa¿erskiego w polskich portach lotniczych
istotny wp³yw mia³a organizacja Mistrzostw Pi³ki No¿nej Euro 2012. Wp³yw tej
masowej imprezy sportowej na wielkoœæ ruchu w polskich portach lotniczych
bêdzie mo¿liwy do zbadania i oceny dopiero po uzyskaniu danych za rok 2013.
Ponadto wzrost ten by³ zdeterminowany krótkookresowym funkcjonowanie
przewoŸnika OLT Express, który zakoñczy³ ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ.
Podsumowuj¹c zaprezentowane rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, i¿ w d³ugim
czasie mo¿na oczekiwaæ rocznie sta³ego, kilkuprocentowego wzrostu przewozów pasa¿erskich w Polsce. Uwarunkowany jest on wzrostem powi¹zañ ekonomicznych z rynkami zagranicznymi, wzrostem dochodów spo³eczeñstwa, a tak¿e
wzrostem spo³ecznej mobilnoœci. Na znaczeniu bêd¹ zyskiwaæ przede wszystkim
porty regionalne, a w siatce po³¹czeñ znajd¹ siê g³ównie porty europejskie.
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LIBERALIZACJA RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW
PASA¯ERSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Proces liberalizacji rynku pasa¿erskich przewozów kolejowych przebiega w wielu krajach cz³onkowskich Unii z opóŸnieniem, a wœród najwa¿niejszych
przyczyn nale¿y wymieniæ: stawki dostêpu op³at za udostêpnienie linii opieraj¹ siê
na kosztach sta³ych, a nie krañcowych; wiele us³ug, które w zasadzie s¹ przewozami
handlowymi i wp³ywy z tego tytu³u powinny przewy¿szaæ koszty, w praktyce wymagaj¹ dofinansowania. Wynika to z ustaleñ w³adz publicznych, które okreœlaj¹ ceny biletów poni¿ej poziomu rentownoœci; infrastruktura liniowa kolei jest niekompatybilna
w wielu krajach cz³onkowskich, co dotyczy nie tylko szerokoœci torów. Przygotowywany jest projekt Czwartego pakietu kolejowego, który ma wyeliminowaæ bariery
wejœcia na rynek i konkurencji na rynku kolejowych przewozów pasa¿erskich Wspólnoty. Wejdzie on w ¿ycie, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, pod koniec
2013 r. Jedynym segmentem rynku, na którym przewozy w ostatniej dekadzie
wzros³y s¹ koleje du¿ych prêdkoœci. Przynosz¹ one bowiem korzyœci spo³eczne, które
okreœla zmniejszenie czasu przejazdu pasa¿erów, wzrost zaufania, wygody i bezpieczeñstwa podró¿owania, a tak¿e zmniejszenie zanieczyszczenia i wypadków w porównaniu z innymi ga³êziami transportu. Problemem jest, czy pasa¿erowie chcieliby
odp³aciæ za osi¹gniête korzyœci spo³eczne. Koleje du¿ych prêdkoœci jako koncepcja zaczê³y siê rozwijaæ w kierunku konkurencji. Na rynku europejskim pojawiaj¹ siê nowi
operatorzy, którzy zajmuj¹ ten segment. Obecnie na rynku krajowym kolei du¿ych
prêdkoœci konkurencja pomiêdzy operatorami wystêpuje we W³oszech, ale jeœli zostan¹ spe³nione warunki, które zapewni uchwalenie czwartego pakietu, zostanie ona
przeniesiona na inne rynki krajowe i przewozy miêdzynarodowe. Potencjalnie zostanie z³amana monopolistyczna pozycja przewoŸnika miêdzynarodowego Eurostar na
trasie z Londynu do Pary¿a i Brukseli przez Tunel Angielski, poniewa¿ koleje niemieckie DB uzyska³y certyfikat dostêpu na tej trasie.
S³owa kluczowe: Unia Europejska, liberalizacja, rynek kolejowych przewozów pasa¿erskich
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LIBERALIZATION AT THE PASSENGER’S
RAILWAY MARKET IN THE EU
Abstract: The process of liberalization passenger ’s railway market is slowed at the EU
member ’s down for many reasons and the most important are as follows: The entrance fees to new operators are established on the fix cost, not marginal cost infrastructure enterprise’s; many services have to be passenger ’s commerce transport, so it
means that cost would be lower then incomes. It’s the results of public governance
rules, which established the price of ticket lower then profitability; the infrastructure
are not compatibly in many member states, and there not only gauge lines. The draft
of IV Railway Package are prepared to change those and to increase competition on
market and in the market. It should be signed at the end 2013. In the last decade, only
high speed rail increased the transport of passengers at that segment market. It’s generates social benefits, which stem from time savings, increase in reliability, comfort
and safety, as well as from reduction of congestion and accidents in alternative
modes. The question is whether they would be willing to pay (regardless of what
they actually pay) for its social costs. As the concept of high speed rail continues to
mature, several interesting trend are starting to emerge. One is the appearance in EU
railway market of independent “open access” high speed operator. As yet on rail competition between operators has only taken off in Italy, but given the right condition, it
could spread across the continent. International operator Eurostar is certainly expecting to see competition through the Channel Tunnel within the next few years, with
DB having now been awarded an operating certificate and other potential operators
eyeing up the London market.
Keywords: European Union, liberalization, the passenger ’s railway market

1. Za³o¿enia procesu liberalizacji i kierunki ich zmian
Komisja Europejska rozpoczê³a proces liberalizacji rynku kolejowego w 1991 r.
Jej podejœcie oparte by³o na doœwiadczeniach otwarcia rynku dla dóbr u¿ytecznoœci publicznej tzn. linii elektrycznych i gazowych, telekomunikacji i poczty.
Proces liberalizacji przebiega jednak wolno i wdra¿anie postêpuje w poszczególnych krajach cz³onkowskich w ró¿nym tempie. Jego najwa¿niejsze zasady s¹ nastêpuj¹ce:
– przewoŸnicy, którzy chc¹ zaoferowaæ komercyjne us³ugi kolejowe, maj¹ prawo wykorzystaæ infrastrukturê kolejow¹, ponosz¹c op³atê kosztów krañcowych za jej wykorzystanie;
– w³adze publiczne, chc¹c wspieraæ przewozy socjalne lub z innych powodów
przewozy osób kolej¹, które nie s¹ w stanie pokryæ kosztów bezpoœrednich
i krañcowych, musz¹ stosowaæ dotacjê. Wielkoœæ dotacji w wielu przypadkach ustalona jest w umowach bezpoœrednich, a nie przetargach. Zniekszta³ca to konkurencjê na rynku;
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– linie kolejowe winny byæ dostosowane do technicznej i administracyjnej
mo¿liwoœci przejœcia z jednej sieci linii krajowych na drug¹ tzw. interoperatywnoœæ, aby ruch poci¹gów by³ p³ynny. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wymienione
zasady nie s¹ przestrzegane ze wzglêdu na to, ¿e:
– stawki dostêpu do linii kolejowych w du¿ej czêœci bazuj¹ na kosztach
sta³ych linii, których finansowanie opiera siê na innych metodach;
– wiele us³ug, które s¹ przewozami handlowymi tzn. wp³ywy powinny
przewy¿szaæ koszty, w praktyce wymagaj¹ dofinansowania. Wynika to
z decyzji w³adz publicznych, które ustalaj¹ ceny biletów poni¿ej poziomu
rentownoœci;
– infrastruktura liniowa kolei jest niekompatybilna w wielu krajach cz³onkowskich, co dotyczy nie tylko szerokoœci torów.
Proces liberalizacji zapocz¹tkowa³a Dyrektywa 91/440/EWG. W nastêpnych
latach poprzez wprowadzenie Dyrektyw i Pakietów Kolejowych d¹¿ono do oddzielenia infrastruktury kolejowej od przewozów i zapewnienia otwartego dostêpu do linii kolejowych. Efekty dotychczasowego dzia³ania zmian strukturalnych i finansowania publicznego nie spe³ni³y oczekiwañ. Zauwa¿ono bowiem,
¿e w latach 2000–2012 udzia³ pasa¿erskiego transportu kolejowego w przewozach wewn¹trzunijnych utrzyma³ siê na poziomie 6%.
Komisja Europejska, analizuj¹c przyczyny s³abego rozwoju przewozu osób
kolej¹, wskazuje na ich mankamenty. Wynikaj¹ one z:
– s³abej atrakcyjnoœci i braku ukierunkowania na potrzeby pasa¿erów;
– niskiej wydajnoœci i efektywnoœci;
– braku innowacyjnoœci i wspó³dzia³ania z innymi sektorami transportu.
Jedynym segmentem rynku pasa¿erskich przewozów kolejowych s¹ przewozy kolejami du¿ych prêdkoœci. W opinii Komisji odpowiedzialnoœæ za nieprawid³owe funkcjonowanie rynku kolejowego ponosz¹ poszczególne kraje cz³onkowskie. Jego negatywne skutki przejawiaj¹ siê w s³abej lub niepe³nej regulacji
tego rynku oraz stawianych przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie barier
dostêpu do ich rynku krajowego. Przeszkod¹ w rozwoju us³ug kolejowych s¹
tak¿e uci¹¿liwe i pracoch³onne procedury administracyjne ograniczaj¹ce wydajnoœæ i konkurencyjnoœæ kolei.
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e przedstawiaj¹c propozycje zmian legislacyjnych, Komisja Europejska potwierdzi³a s³usznoœæ podjêtych decyzji o oddzieleniu funkcji zarz¹dczej infrastruktury od wykonawczej w zakresie przewozów.
Poprzez wdra¿anie tej struktury umo¿liwiono, teoretycznie w najszerszym zakresie, wprowadzanie konkurencji wewnêtrznej do sektora kolejowego. Oznacza to dwa rodzaje tej konkurencji: swobody wejœcia na rynek nowych przewoŸników i na rynku.
Natomiast niesatysfakcjonuj¹ce efekty dzia³alnoœci kolei w aspekcie wydajnoœci i efektywnoœci wynikaj¹, zdaniem Komisji, z braku wdro¿enia nowej struktury. Skutkuje to barierami funkcjonowania konkurencji. Innymi ograniczenia-
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mi pasa¿erskich przewozów kolejowych na rynku s¹ braki w zakresie interoperacyjnoœci i bezpieczeñstwa na sieci linii krajowych. Ich usuniêcie wymaga
ci¹g³ego ponoszenia ogromnych nak³adów inwestycyjnych.
Bior¹c pod uwagê identyfikacjê skromnych, jak dot¹d, osi¹gniêæ polityki kolejowej, KE podjê³a prace nad zmianami legislacyjnymi, które zawarte bêd¹
w Czwartym pakiecie kolejowym. Jego celem jest dopracowanie procesu tworzenia
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i zasad funkcjonowania struktury organizacyjnej kolei unijnych. Propozycje Komisji wnosz¹ zmiany do dotychczasowych uregulowañ w zakresie:
– niezale¿noœci i kompetencji podmiotów zarz¹dzaj¹cych infrastruktur¹ kolejow¹;
– dostêpu do krajowych rynków przewozów pasa¿erskich i poprawy sprawnoœci œwiadczenia tych us³ug;
– procesu certyfikacji taboru kolejowego;
– ochrony pracowników w przypadku przeniesienia zamówieñ publicznych
na us³ugi handlowe.
Pokonanie tych barier bêdzie wyzwaniem dla organizatorów kolejowych
przewozów pasa¿erskich na wspólnotowym rynku.

2. Bariery i poprawa liberalizacji wybranych krajowych
rynków kolejowych przewozu pasa¿erów
Wed³ug wytycznych Bia³ej Ksiêgi z 2011 r. proces liberalizacji jednolitego
rynku kolejowego ma zostaæ zakoñczony do 2019 r. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorstwa kolejowe bêd¹ mog³y oferowaæ wewn¹trzkrajowe przewozy pasa¿erskie
w ca³ej UE. Bêd¹ mog³y oferowaæ us³ugi komercyjne przewozów typu „open access” lub braæ udzia³ w przetargach na œwiadczenie us³ug publicznych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych wystêpuj¹ du¿e mo¿liwoœci bezpoœredniego udzielania zamówieñ publicznych na us³ugi w transporcie kolejowym z pominiêciem konkurencyjnych procedur przetargowych. Przetargi s¹ wymagane w innych œrodkach transportu
publicznego. W rezultacie zamówienia bezpoœrednie obejmuj¹ 42% paskm
w UE, a obs³uga przewozów pasa¿erskich jest zdominowana przez zasiedzia³ych przewoŸników kolejowych, których udzia³ wynosi a¿ 90%2.

2

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpo³ecznego i Komitetu Regionów w sprawie Czwartego pakietu kolejowego – zakoñczenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjnoœci i wzrostu
gospodarczego w Europie. COM (2013) 25 final.
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O¿ywienie konkurencji w tym segmencie wymaga prawnego zagwarantowania dostêpu i likwidacji barier dostêpu do rynku, którymi dla nowych przewoŸników s¹3:
– zbyt du¿e pakiety przetargowe us³ug, trudne do obs³u¿enia przez pocz¹tkuj¹cych operatorów;
– ograniczony dostêp do taboru kolejowego;
– ograniczony dostêp do systemów informatycznych i biletowych.
D¹¿¹c do poprawy efektywnoœci i jakoœci us³ug publicznych, Komisja zaproponowa³a otwarcie krajowych rynków pasa¿erskich przewozów kolejowych
przy zachowaniu mo¿liwoœci ograniczenia dostêpu w przypadku zagro¿enia
rentownoœci us³ug œwiadczonych na zamówienie publiczne. Jest to nowelizacja
dyrektywy o utworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Oznacza to, ¿e wszystkie przewozy pasa¿erskie bêd¹ mia³y wymiar wewn¹trzwspólnotowy, a z dyrektywy 2012/34/UE zniknie pojêcie „przewozy miêdzynarodowe”. Natomiast stwierdzenie czy wystêpuje, czy nie zagro¿enie dla przewozów
publicznych ze wzglêdu na brak rentownoœci bêdzie nale¿a³o do krajowych
organów regulacyjnych, na podstawie ujednoliconych procedur i kryteriów,
w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
Drugim aktem prawnym nowelizowanym w zwi¹zku z otwarciem rynku
krajowych przewozów pasa¿erskich jest rozporz¹dzenie (WE) nr 1370/2007 dotycz¹ce obowi¹zku œwiadczenia us³ug publicznych w zakresie drogowego i kolejowego transportu publicznego. Wniosek dotycz¹cy zmiany rozporz¹dzenia
wprowadza obowi¹zek organizowania przetargu na zamówienia publiczne na
us³ugi kolejowe od grudnia 2019 r. Przewiduje siê w nim sformalizowan¹ strukturê okreœlenia zakresu zobowi¹zañ z tytu³u œwiadczenia us³ug publicznych
oraz geograficznego zasiêgu umów us³ug publicznych.
Krajem, który najbardziej zliberalizowa³ publiczne przewozy pasa¿erskie kolej¹ jest Wielka Brytania. Do zasadniczych instytucji, które zajmuj¹ siê otwarciem rynku nale¿¹:
– Network Rail – zarz¹dca infrastruktury, który jest odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatacjê i modernizacjê infrastruktury;
– The Office of Rail Regulation (ORR) urz¹d, który zajmuje siê alokacj¹ przepustowoœci i regulacji dostêpu do linii i stawek za ich wykorzystanie. Od
kwietnia 2006 r. odpowiada za bezpieczeñstwo przewozów pasa¿erskich
i rentownoœæ linii;
– kilka firm, które specjalizuj¹ siê w modernizacji infrastruktury kolejowej;
– oko³o 20 operatorów przewozów pasa¿erskich, którzy wykonuj¹ przewozy
na zasadzie franczyzy przyznawanej przez ministerstwo transportu;

3

A. Mê¿yk, Zmiany regulacji unijnego rynku transportu kolejowego ujête w propozycjach czwartego pakietu
kolejowego, „Technika Transportu Szynowego” 2013, s. 12.
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– trzy prywatne firmy taborowe zwane ROSCO’s, które obecnie s¹ w³asnoœci¹
banków i wypo¿yczaj¹ lokomotywy, wagony i inny niezbêdny tabor przewoŸnikom.
W wyniku procesu otwarcia rynku pod koniec 1997 r. powsta³o Office of Passenger Rail Franchising (OPRAF), które przyzna³o 7-letni¹ franczyzê dla Scot Rail,
przewoŸnika szkodzkiego, na linii krajowej Group I, ³¹cz¹cej Glasgow i Edynburg z Londynem.
Istot¹ franczyzy jest powierzenie przewoŸnikowi okreœlonej sieci lub zespo³u
linii do realizacji przewozów na tym obszarze. Jednoczeœnie zapewnia siê mu
du¿¹ swobodê w zakresie planowania obs³ugi przewozowej. Swoboda ta sprowadza siê do ustalenia poziomu taryf i parametrów jakoœci us³ug przewozowych. Stosuj¹c franszyzê, mo¿na powodowaæ przep³yw p³atnoœci w obie strony.
Przep³yw ten zale¿y od oddzia³ywania strony popytowej i poda¿owej, które
okreœla rozk³ad jazdy. Na sieci linii kolejowych w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia
2011 r. ceny przewozu pasa¿erów wzros³y przeciêtnie o 6,2%. By³o to znacznie
wiêcej ni¿ stopa inflacji, która wynosi³a 3,3% i przeciêtny wzrost p³ac, który
wzrós³ o 2,2%4. Ten wzrost poziomu cen by³ spowodowany tym, ¿e w latach
2008–2009 dotacja do przewozów osi¹gnê³a kwotê 5,2 mld GBP5. W zwi¹zku
z kryzysem globalnym ministerstwo transportu przenios³o czêœæ kosztów przewozów kolejowych na pasa¿erów i zmusi³o operatorów i zarz¹dcê infrastruktury do zmniejszenia kosztów.
W Polsce liberalizacja rynku publicznych kolejowych przewozów pasa¿erskich nastêpuje poprzez proces regionalizacji, który trwa nieprzerwanie od
ponad 10 lat6. Proces ten mo¿e siê skomplikowaæ po wejœciu w ¿ycie regulacji
europejskich objêtych Czwartym pakietem kolejowym. Zak³ada on bowiem narzucenie samorz¹dom wojewódzkim bezwarunkow¹ koniecznoœæ przeprowadzenia przetargów publicznych na realizacjê us³ug u¿ytecznoœci publicznej
w transporcie kolejowym. Obecnie przetargi s¹ wykorzystywane przez samorz¹dy wojewódzkie wszêdzie tam, gdzie urzêdy marsza³kowskie widz¹ mo¿liwoœæ
zmniejszenia kosztów tych przewozów. Przyk³adem jest Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Kujawsko-pomorskiego, którego przetargi kilkuletnie wygrywa
spó³ka kolei niemieckich DB Arriva. W przypadku województw, które utworzy³y w³asne spó³ki, w proponowanym czwartym pakiecie, zabrania siê zawierania umów bezpoœrednich, a tylko na zasadzie przetargu publicznego. Dotyczy to
tak¿e Kolei Regionalnych.
Kolejn¹ barier¹ procesu liberalizacji na rynku pasa¿erskich przewozów kolejowych w Polsce s¹ zbyt wysokie stawki dostêpu do ga³êziowej infrastruktury.

4
5
6

Rail fares. After the deluge the pinch, „The Economist”, January 2011, no. 1, s. 24.
Ibidem, s. 24.
A D¹browska, Wizja i rzeczywistoœæ liberalizacji kolejowych przewozów pasa¿erskich w Polsce, „Infrastruktura Transportu” 2013, s. 40–43.
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Komisja Europejska nakaza³a ich zmianê, co stanowi przedmiot krytyki obowi¹zuj¹cego systemu kalkulacyjnego. Najwa¿niejsze elementy tej krytyki s¹ nastêpuj¹ce7:
– niew³aœciwa implementacja przepisów w zakresie podstaw kosztowych kalkulacji;
– niew³aœciwe elementy kosztów bezpoœrednich, bêd¹cych podstaw¹ kalkulacji, ujête w rozporz¹dzeniu, a w szczególnoœci wskazuje siê, ¿e amortyzacja
nie powinna byæ zaliczana do kosztów bezpoœrednich, ponadto podkreœla
siê, ¿e wszystkie te koszty, ³¹cznie z kosztami prowadzenia ruchu, s¹ „przerzucane” na przewoŸników kolejowych;
– kwestionuje siê w³¹czanie do kalkulacji kosztów poœrednich dzia³alnoœci
zarz¹dcy infrastruktury oraz kosztów finansowych;
– kwestionuje siê mo¿liwoœæ naliczania przez zarz¹dcê infrastruktury mar¿y
zysku;
– powszechnie krytykowane jest „niedoregulowanie” przepisami rozporz¹dzenia niektórych elementów systemu kalkulacyjnego, takich jak: kategoryzacja linii kolejowych, liczba tych kategorii oraz sposób obliczania dopuszczalnej prêdkoœci technicznej uwzglêdniaj¹cej ograniczenia sta³e.
Z pogl¹dami tymi polemizuje J. Engelhardt, twierdz¹c, ¿e8:
– ka¿dy przewoŸnik w Polsce, korzystaj¹cy z us³ug PLK SA, otrzymuje poœrednio pomoc publiczn¹ z bud¿etu pañstwa, której kwotê mo¿na ustaliæ, mno¿¹c
swoj¹ pracê przewozow¹ zamawian¹ i wykonywan¹ przez stawkê jednostkow¹ dop³aty z bud¿etu, która w 2012 r. osi¹gnê³a poziom 5,29 PLN/poc/km;
– odrêbnym problemem jest poziom dotacji do infrastruktury i jej dalszy
wzrost. W 2012 r. dotacja osi¹gnê³a poziom 1,2 mld PLN, co stanowi³o niemal¿e dok³adnie 33% kosztów PLK SA zwi¹zanych z zapewnieniem minimalnego
dostêpu do infrastruktury kolejowej. W Polsce nie osi¹gniêto jeszcze takiego
poziomu dofinansowania infrastruktury kolejowej jak w innych krajach np.
Niemczech, gdzie dofinasowanie dzia³alnoœci DB Netz z bud¿etu pañstwa
wynosi ponad 50%, Wielkiej Brytanii, gdzie dofinasowanie dzia³alnoœci Network Rail z bud¿etu wynosi oko³o 66%;
– nale¿a³oby jednak zdecydowaæ siê na doœæ zasadnicze zmiany w zasadach
alokacji kosztów kalkulacyjnych PLK S.A., id¹ce w kierunku znacznego obni¿enia stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej dla poci¹gów towarowych, z jednoczesnym istotnym podwy¿szeniem tych stawek dla poci¹gów
pasa¿erskich.

7

8

G³ówne problemy systemu op³at za korzystanie z linii kolejowych ponoszonych przez przewoŸników towarowych na rzecz PKP PLK, t. I, Synteza. Opracowanie Zespo³u Doradców Gospodarczych „Tor” 2012, grudzieñ, s. 10.
J. Engelhardt, Problemy metodyczne kalkulacji stawek dostêpu do infrastruktury kolejowej, „Technika
Transportu Szynowego” 2013, nr 4, s. 20–23.
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Trudno sobie wyobraziæ realizacjê tego ostatniego postulatu, maj¹c na uwadze fakt, ¿e ponad 90% przewozów pasa¿erskich w Polsce wykonywanych jest
w ramach umów przewozowych o œwiadczenie us³ug publicznych. Pozosta³e
po³¹czenia s¹ realizowane jako po³¹czenia miêdzyaglomeracyjne dalekobie¿ne,
gdzie ustalane s¹ ceny rynkowe za przejazd.

3. Polityka liberalizacji w procesie urynkowienia kolei
du¿ych prêdkoœci
Koleje du¿ych prêdkoœci (KDP) nale¿¹ do kapita³och³onnych przedsiêwziêæ,
a ich koszty dziel¹ siê na koszty budowy, utrzymania linii i eksploatacji taboru
oraz koszty zewnêtrzne. We Francji i Hiszpanii koszty budowy by³y znacznie
ni¿sze ni¿ w Niemczech, W³oszech i Belgii. By³o to spowodowane ukszta³towaniem terenu i mniejszym zaludnieniem przestrzeni, przez które przebiegaj¹ linie
KDP. Koszty budowy linii KDP rosn¹. Jeden kilometr wybudowanej w 1981 r.
linii TGV-po³udnie z Pary¿a do Lyonu wymaga³ nak³adów inwestycyjnych
w wysokoœci 4,7 mld EUR. Natomiast koszt 1 km linii TGV œródziemnomorskiej
Pary¿–Marsylia, która zosta³a otwarta w 2001 r., wzrós³ prawie trzykrotnie, tj. do
12,9 mln EUR9.
Po wybudowaniu linii du¿ych prêdkoœci wystêpuj¹ dwa rodzaje kosztów:
koszty eksploatacji i utrzymania. Ich wielkoœæ zale¿y od wykorzystania infrastruktury przez operatorów KDP. S¹ one okreœlane przez zarz¹dcê infrastruktury linii KDP, które uwzglêdnia siê w stawkach dostêpu do infrastruktury dla
przewoŸnika. Na koszty te sk³adaj¹ siê: praca, zu¿ycie energii i innych materia³ów niezbêdnych do codziennych operacji przewozowych na liniach, stacjach, systemach zarz¹dzania przewozami i bezpieczeñstwa przewozów. Niektóre
z tych kosztów s¹ sta³e i zale¿¹ od niezbêdnych czynnoœci technicznych dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Inne zmienne zale¿ne s¹ od wykorzystania przepustowoœci linii np. koszty utrzymania trakcji i urz¹dzeñ zasilaj¹cych, które malej¹,
jeœli wiêcej poci¹gów przejedzie przez dany odcinek. Wed³ug danych UIC
udzia³ kosztów si³y roboczej w kosztach utrzymania instalacji trakcji elektrycznej wynosi 55%, utrzymania linii kolejowych 45% i 50% utrzymania bezpieczeñstwa i technicznej sprawnoœci urz¹dzenia prowadzenia ruchu10.
Koszty dzia³alnoœci przewozowej KDP nale¿y podzieliæ na cztery kategorie:
prowadzenie poci¹gów na rozjazdach i na liniach (koszty pracy maszynistów),
utrzymania taboru i wyposa¿enia, koszty energii i sprzeda¿y oraz administracji.
Koszty ca³kowite s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od operatora i zale¿¹ od wielko9

10

Economic Analysis of High Speed Rail in Europe, edited by G. de Rus, I. Barron, J. Campos, P. Gagnepain, Ch. Nash, A. Ulied, R. Vickerman, Fundación BBVA, Bilbao 2009 s. 25–26.
Railway time – series data 1970–2004, UIC Publications, Paris 2006, s. 14.
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œci poziomu wykonanej pracy przewozowej oraz kosztów sprzeda¿y biletów
i informacji na stacjach.
W przypadku UE ka¿dy kraj cz³onkowski posiada swoj¹ technologiê taboru
produkowanego dla przewozów KDP. We Francji s¹ to poci¹gi TGV regionalne
dla przewozów krajowych i Thalys dla przewozów zagranicznych do Belgii,
Holandii i Niemiec. We W³oszech poci¹gi z wychylnym pud³em ERT-500 i ERT-480,
poci¹gi typu AVE, a w Niemczech a¿ piêæ ró¿nych rodzajów poci¹gów ICE-1,
ICE-2, ICE-3, ICE-3 Polycourant i ICE-T. Ka¿dy z tych poci¹gów posiada odmienn¹ charakterystykê taboru, co utrudnia eksploatacjê w ramach sieci linii innych krajów.
Pierwsza linia TGV Pary¿–Lyon konkurowa³a z transportem lotniczym nie
tylko 2-godzinnym czasem przejazdu, ale tak¿e has³em: podró¿ujesz z prêdkoœci¹ 260 km/h w cenie przejazdu poci¹giem, który osi¹ga prêdkoœæ 160 km/h.
Liczba podró¿nych wzros³a, a dochody z linii podwoi³y siê. Spowodowa³o to, ¿e
obecnie koszt przewozu jednego pasa¿era ulega zmniejszeniu.
Dla trzeciej linii KDP Pary¿–Lille, która zosta³a otwarta w 1993 r., zastosowano ceny rynkowe i zarz¹dzanie zyskiem (ang. yield management). Polega³ on na
sta³ym dostosowaniu cen do aktualnego popytu – ceny wysokie na przejazdy
poci¹gami w szczytach porannych i popo³udniowych i bilety kupione w ostatniej chwili. Znacznie ni¿sze ceny by³y dla pasa¿erów podró¿uj¹cych w pozosta³ych porach dnia i kupuj¹cych bilety z wyprzedzeniem.
Na trasie Pary¿–Marsylia, licz¹cej 800 km, najtañszy bilet zakupiony z wyprzedzeniem, kosztowa³ 25 EUR (0,03 EUR za km), natomiast bilet zakupiony w ostatniej
chwili na krótszej trasie Pary¿–Lille kosztowa³ ju¿ 78 EUR (0,35 EUR za km)11.
Pasa¿erowie przyzwyczaili siê do rynkowego zarz¹dzania cenami przejazdów, a rz¹d pozwoli³ przewoŸnikowi SNCF podnosiæ najwy¿sze ceny biletów
powy¿ej stopy inflacji. Ró¿nica miêdzy najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ cen¹ biletów to
stosunek 10:1, podobnie jak u przewoŸników lotniczych12. Obecnie zape³nienie
poci¹gu szacuje siê na 80%, a w ostatniej dekadzie wzros³o o 30%. Zwiêksza to
tak¿e dostêpnoœæ kolei TGV dla turystów zagranicznych, dla których Francja
by³a najbardziej atrakcyjnym krajem na œwiecie.
Inaczej jest w Niemczech, gdzie ceny biletów KDP ustalane s¹ na podstawie
taryfy odleg³oœciowej z ulgami od 25 do 50% dla pasa¿erów czêsto korzystaj¹cych z kolei. Najwy¿sze ceny biletów w Niemczech stanowi¹ 2/3 poziomu cen
w Wielkiej Brytanii. Poci¹gi IC DB s¹ nastawione na pasa¿erów o wysokich dochodach, o których konkuruj¹ z innymi ga³êziami prêdkoœci¹ i czêstotliwoœci¹
po³¹czeñ. Nale¿y stwierdziæ, ¿e przewozy osób KDP w Niemczech rosn¹ wolniej ni¿ we Francji. W ostatniej dekadzie wzros³y jedynie o 10%, mimo i¿ gospodarka rozwija³a siê i wzrasta³ dobrobyt niemieckich obywateli.
11

12

M. Schabas, Market pricing is essential on high speed lines, „Railway Gazette International” 2012, September, s. 90.
Ibidem, s. 91.
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4. Podsumowanie
Koncepcja przewozów KDP na œwiecie rozwija siê. Jednym z kierunków realizowanych w UE jest „swobodny dostêp przewoŸników do infrastruktury szybkich kolei. Aktualnie konkurencja na liniach krajowych KDP wystepuje we
W³oszech, lecz po uchwaleniu Czwartego pakietu kolejowego bêdzie powszechnym zjawiskiem rynkowym na ca³ym wspólnotowym rynku.
Pierwszym w kolejnoœci do swobodnego dostêpu na liniach miêdzynarodowych KDP jest Eurostar, monopolista przewozów kolejowych tunelem pod
Kana³em la Manche pomiêdzy Londynem, Pary¿em i Bruksel¹. Potencjalnie bêd¹
to koleje du¿ych prêdkoœci DB, z którego taboru ju¿ ten przewoŸnik korzysta.
Na liniach krajowych KDP koleje francuskie SNCF uruchomi³y na pocz¹tku
2013 r. poci¹gi regionalne Quigo. Czas ich przejazdu jest porównywalny do
przelotów lotniczych przy niskiej cenie przejazdu i dobrym poziomie obs³ugi.
Jest to nowatorski przyk³ad dzia³alnoœci niskokosztowego przwoŸnika kolejowego, który w krótkim okresie wykaza³ wysoki wskaŸnik zape³nienia poci¹gów13.
Czas poka¿e, czy wytrzymaj¹ próbê czasu, tak jak uda³o siê to irlandzkiej linii
Ryanair w lotniczym.
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DWORZEC KOLEJOWY W KSZTA£TOWANIU
ZRÓWNOWA¯ONEJ MOBILNOŒCI MIEJSKIEJ
Streszczenie: Na teoretycznym tle zagadnieñ zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej,
zaprezentowano rolê dworców kolejowych jako z³o¿onych elementów intermodalnych systemów transportu pasa¿erskiego. Wskazano na czynniki determinuj¹ce rolê
dworca kolejowego w przestrzeni miejskiej. Przedstawienie obecnego stanu dworców
kolejowych w Polsce sk³ania do poszukiwania odpowiedniego modelu biznesowego
dla dalszego ich funkcjonowania. Jednym z przyk³adów kompleksowego podejœcia
do tego zagadnienia s¹ Niemcy, gdzie zró¿nicowany potencja³ poszczególnych obiektów zosta³ uwzglêdniony w procedurze ich segmentacji. Znaczenie dworca kolejowego w kszta³towaniu zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej uzale¿nione jest od jego
wielkoœci, lokalizacji w przestrzeni miejskiej i skomunikowania wszystkich form
transportu (w tym pieszego i rowerowego). W skomplikowanej sytuacji prawno-ekonomicznej, w której znalaz³a siê znaczna czêœæ polskich dworców kolejowych, istnieje
pilna koniecznoœæ wypracowania form partnerstwa publiczno-publicznego miêdzy
ró¿nymi interesariuszami rynku transportu kolejowego. Skala komplikacji przestrzeni w otoczeniu dworca kolejowego powoduje, ¿e potencjalnymi interesariuszami s¹
podmioty rynku kolejowego o publicznej formie w³asnoœci, jednostki samorz¹du
terytorialnego ró¿nych szczebli oraz podmioty do nich nale¿¹ce, a tak¿e organizacje
pozarz¹dowe wykonuj¹ce na rzecz samorz¹dów ró¿ne zadania.
S³owa kluczowe: transport kolejowy, dworzec kolejowy

RAILWAY STATION AS AN ELEMENT
OF URBAN MOBILITY
Abstract: The role of railway stations as complex components of intermodal passenger transport was presented on the theoretical background of the issues of sustainable urban mobility. Factors determining role of railway station in urban space were
identified. Presentation of the current state of railway stations in Poland leads to finding the right business model for the future of their operation. One example of a comprehensive approach to this issue is Germany, where the diverse potential of each station was taken into account in the segmentation procedure. The importance of the ra1
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ilway station in the development of sustainable urban mobility is dependent on its
size, location in the urban space and integration with all forms of transportation (including walking and cycling). There is an urgent need to develop forms of public-public partnership between the various stakeholders in the railway market because of complex legal and economic situation of majority of Polish railway stations. The potential
stakeholders because of scale of complexity of space surrounding railway station are
public owned companies, self-governments and non-government organisations.
Keywords: rail transport, railway station

1. Wprowadzenie
Dworzec i przystanek kolejowy stanowi¹ istotny element w kszta³towaniu
us³ugi transportowej. W ujêciu poda¿owym, dworzec i przystanek kolejowy stanowi¹ punktowy element infrastruktury transportu kolejowego, który s³u¿y do
wsiadania i wysiadania pasa¿erów oraz regulowania ruchu poci¹gów na drodze
kolejowej. W ujêciu popytowym natomiast, dworzec i przystanek kolejowy stanowi¹ punkt styku pasa¿era z transportem kolejowym. Od subiektywnej oceny
dworca/przystanku przez pasa¿era zale¿y w du¿ym stopniu ocena ca³ej us³ugi
transportu kolejowego, na któr¹ sk³ada siê równie¿ tabor, infrastruktura liniowa
i organizacja przewozów wraz z systemem taryfowo-biletowym.
W latach 2007–2013, dziêki dostêpowi do bezzwrotnych œrodków europejskich, podjêto w Polsce szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do powstrzymania degradacji technicznej i zapaœci popytowej pasa¿erskiego transportu kolejowego. Ich
efekty s¹ jednak odsuniête w czasie m.in. ze wzglêdu na:
– zró¿nicowany stan zaawansowania projektów inwestycyjnych;
– trudnoœci w koordynacji projektów miêdzy ró¿nymi podmiotami przygotowuj¹cymi i realizuj¹cymi inwestycje kolejowe;
– zmienn¹ dynamikê rynku transportu kolejowego;
– du¿e zaanga¿owanie sektora publicznego;
– ró¿nice w ocenie priorytetów inwestycyjnych miêdzy interesariuszami rynku pasa¿erskiego transportu kolejowego.
Jednym z elementów poda¿y transportu kolejowego, który najpóŸniej zosta³
objêty dzia³aniami modernizacyjnymi, s¹ dworce i przystanki kolejowe. Mo¿na
zaryzykowaæ tezê, ¿e bez kompleksowego rozwi¹zania tego zagadnienia nie jest
mo¿liwe stworzenie konkurencyjnego i zintegrowanego miêdzyga³êziowo systemu transportu pasa¿erskiego.
W kszta³towaniu po¿¹danego wizerunku transportu kolejowego w regionie
jednym z kluczowych elementów jest stan i wygl¹d dworców i przystanków kolejowych. Niestety, obecnie wci¹¿ widoczny jest wyraŸny kontrast miêdzy obrazem wiêkszoœci dworców a stanem technicznym i stanem zagospodarowania terenów przyleg³ych. Wiele obiektów dworcowych znajduje siê w centrach miast
i miejscowoœci, wp³ywaj¹c, najczêœciej w negatywny sposób, na ich wizerunek.
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Dotychczas rozpoczête dzia³ania modernizacyjne stanowi¹ wa¿ny sygna³, ¿e
oferta transportu kolejowego zyska wreszcie dope³nienie atrakcyjn¹ i przyjazn¹
przestrzeni¹ dworcow¹. Takie dzia³ania obejmuj¹ licznych partnerów zarówno
po stronie Grupy PKP, samorz¹dów, organizatorów transportu, przewoŸników,
jak i inwestorów prywatnych. Wymagaj¹ równie¿ wsparcia organizacyjnego,
planistycznego i finansowego.

2. Mobilnoœæ miejska – ujêcie teoretyczne
U Ÿróde³ pojêcia „sustainable mobility” le¿y koncepcja „sustainable development”
sformu³owana po raz pierwszy w raporcie „Our Common Future”, zwanym potocznie „Raportem Brundtland”2. Zwrócono w nim uwagê na koniecznoœæ kompleksowego ujmowania zagadnieñ równowa¿enia przynajmniej w kontekœcie
spo³ecznym, ekonomicznym i œrodowiskowym. Sformu³owanie „zrównowa¿ona
mobilnoœæ” (sustainable mobility) zosta³o u¿yte po raz pierwszy w 1992 r. podczas
szczytu w Rio de Janeiro. Zrównowa¿ona mobilnoœæ miejska (sustainable urban
mobility planning) stanowi zagadnienie na pograniczu transportu, planowania
przestrzennego oraz kwestii spo³ecznych. Potrzeba planowania mobilnoœci miejskiej wynika z nastêpuj¹cych przes³anek:
– wystêpuj¹ trwa³e konflikty w przestrzeni miejskiej;
– miasta stanowi¹ najwa¿niejsze elementy europejskiego systemu gospodarczego i skupiska ludnoœci;
– ekonomiczne, œrodowiskowe oraz spo³eczne implikacje dzia³alnoœci transportowej dotykaj¹ bardzo szerokiej grupy interesariuszy;
– ograniczenia bud¿etowe wymuszaj¹ hierarchizacjê celów;
– realizowana obecnie polityka transportowa i klimatyczna Unii Europejskiej.
Podstawowymi elementami systemów zrównowa¿onej mobilnoœci s¹:
– infrastruktura;
– tabor;
– organizacja transportu;
– integracja transportu;
– finansowanie (integracja oznaczaæ mo¿e wy¿sze koszty w pierwszym etapie).
Raport „Cities of Tomorrow”3, definiuj¹c „zrównowa¿on¹ mobilnoœæ”, zwraca uwagê na fakt, ¿e transport publiczny stanowi wa¿ny, ale niejedyny jego element. Poza nim dla osi¹gniêcia zrównowa¿onego modelu rozwoju niezbêdne
jest stworzenie warunków dla rozwoju transportu rowerowego i pieszego,
2

3

Our Common Future. United Nations World Commission on Environment and Development.
World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Nowy Jork 1987.
Cities of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy, Brussels 2011, p. 45.

88

Marcin Wo³ek

u³atwieñ w dostêpnoœci przestrzeni miejskiej, powi¹zaniu lokalnych sieci transportowych z sieciami wy¿szego rzêdu, integracji planowania przestrzennego z
rozwojem transportu oraz tworzenia wêz³ów integracyjnych, które powinny
uwzglêdniaæ kwestie gospodarcze, spo³eczne i kulturowe.

3. Kontekst strategiczny kszta³towania zrównowa¿onej
mobilnoœci miejskiej w polskich miastach
Rozwój miast jest procesem ci¹g³ym i stanowi efekt d¹¿enia poszczególnych
jego uczestników (ludzi, gospodarstw domowych, przedsiêbiorstw i innych organizacji) do maksymalizacji korzyœci ekonomicznych lub satysfakcji. Cechuje
go wysoka z³o¿onoœæ jako systemu sk³adaj¹cego siê z podsystemów pe³ni¹cych
zró¿nicowane funkcje. Funkcje te s¹ wzajemnie ze sob¹ powi¹zane, dlatego do
w³adz miasta nale¿y ich koordynacja, tak by niedorozwój jednej nie wp³ywa³
negatywnie na pozosta³e.
Tak z³o¿one systemy jak miasto nie mog¹ uzyskaæ stanu równowagi ze
wzglêdu na wzajemne powi¹zania dzia³alnoœci podmiotów funkcjonuj¹cych
w jego przestrzeni, lecz zawsze bêd¹ siê znajdowa³y w ci¹g³ym procesie ewolucji. Podobn¹ tezê formu³uje K. Button, pisz¹c, i¿ „miasta nigdy nie by³y i nigdy
nie bêd¹ „jednostkami statycznymi”4. Wzajemne interakcje ró¿nych „u¿ytkowników” miasta rodz¹ konflikty o okreœlonych konsekwencjach. Wiele z nich jest
ze sob¹ sprzecznych, przyk³adowo wzrost gospodarczy i rozwój przestrzenny
miasta stoj¹ w konflikcie z kwestiami zwi¹zanymi z ochron¹ œrodowiska. Konieczne staje siê respektowanie pewnych zasad, które spowalniaj¹, a nawet wykluczaj¹ rozwój jednostki miejskiej w pewnych obszarach. Najbardziej typowe elementy konieczne do uwzglêdnienia w procesie planowania rozwoju gospodarczego przedstawia rysunek 1.
Koniecznoœæ pogodzenia przeciwstawnych celów w odniesieniu do rozwoju
gospodarczego, kwestii ochrony œrodowiska oraz respektowania kategorii
spo³ecznych jest dylematem przed jakim stoj¹ w³adze wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego w sytuacji ograniczonych zasobów s³u¿¹cych realizacji
zadañ na³o¿onych przez ustawodawcê5.
W zwi¹zku z tym konieczne jest posiadanie narzêdzi nadaj¹cych priorytet
najwa¿niejszym dzia³aniom w d³ugim horyzoncie czasowym. Jednym z najwa¿niejszych narzêdzi bêd¹cych do dyspozycji w³adz publicznych jest strategia rozwoju.

4

5

K. Button, City management and urban environment indicators, „Ecological Economist” 2002, nr 40,
s. 217.
M. Wo³ek, Marketingowe kszta³towanie przewagi konkurencyjnej miasta, Studium na przyk³adzie Gdyni, Sopot 2005, maszynopis, s. 75 i nast.
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Rysunek 1. „Trójk¹t konfliktu” w rozwoju miasta
ród³o: J. Fitzgerald, N.G. Leigh, Economic Revitalization. Cases and Strategies for City and Suburb, Sage
Publ., Thousand Oaks, London, New Delhi 2002, s. 19.

W odniesieniu do kwestii zwi¹zanych ze strategicznym planowaniem zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej najwa¿niejszymi dokumentami s¹:
– strategia rozwoju jednostki samorz¹du terytorialnego;
– studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
– polityka transportowa;
– plan transportowy, który w warunkach polskiego prawodawstwa stanowi
nieudan¹ i wadliw¹ próbê wprowadzenia zagadnienia zrównowa¿onej mobilnoœci do praktyki funkcjonowania samorz¹du terytorialnego;
– inne dokumenty œrednio- i d³ugookresowe, których opracowanie i przyjêcie
uzale¿nione jest od szczebla jednostki samorz¹du terytorialnego i jej funkcji.

4. Dworzec kolejowy w strukturze miasta
Dworzec kolejowy zawsze odgrywa³ rolê miastotwórcz¹, ogniskuj¹c w sobie
szereg aktywnoœci o charakterze gospodarczym i spo³ecznym. W istotnym stopniu determinowa³ i determinuje zarówno przestrzeñ miejsk¹, jak i zachowania
podmiotów (indywidualnych i instytucjonalnych) wspó³tworz¹cych dan¹ jednostkê osadnicz¹. Znaczenie dworca kolejowego dla miasta uwarunkowane jest
jego lokalizacj¹, otoczeniem oraz znaczeniem transportu kolejowego w kszta³towaniu dostêpnoœci wewnêtrznej (przewozy aglomeracyjne i do pewnego stopnia regionalne) oraz zewnêtrznej (przewozy dalekobie¿ne, w tym miêdzynarodowe) miasta/metropolii.
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Kszta³towanie relacji dworzec miasta – otoczenie jest obustronnie korzystne
zarówno dla samego miasta, jak i interesariuszy transportu kolejowego. Wy¿szy
poziom integracji przestrzeni dworca kolejowego z jego otoczeniem wyra¿aæ siê
bêdzie lepszym skomunikowaniem i dostêpnoœci¹ innych œrodków transportu
zbiorowego i indywidualnego. W sferze gospodarczej dworzec kolejowy mo¿e
pe³niæ rolê centrum handlowego, choæ analizuj¹c ostatnie przyk³ady kompleksowej rewitalizacji du¿ych obiektów dworcowych w Polsce, nale¿y przedyskutowaæ obecne proporcje funkcji stricte transportowej oraz handlowo-us³ugowej.
W przypadku rewitalizacji du¿ych obiektów dworcowych w miastach Europy Zachodniej daje siê zaobserwowaæ d¹¿enie przedsiêbiorstw kolejowych do
odzyskania czêœci „premii” rynkowej powsta³ej wskutek poprawy jakoœci przestrzeni miejskiej6 i wprowadzenia na tereny stricte kolejowe us³ug handlowych,
mieszkaniowych, a nawet rozrywkowych i kulturalnych.
Bior¹c za przyk³ad realizowane b¹dŸ ukoñczone projekty rewitalizacji du¿ych dworców kolejowych we W³oszech, nale¿¹ce do spó³ki Grandi Stazioni7,
nale¿y podkreœliæ szerokie oddzia³ywanie tego typu inwestycji, które wyra¿a siê
poprzez8:
– pe³nienie funkcji wêz³a integracyjnego i centrum mobilnoœci;
– kluczowe znaczenie dla koncepcji Smart City;
– wp³yw na decyzje dotycz¹ce rewitalizacji obszarów s¹siednich;
– podniesienie potencja³u gospodarczego;
– poprawê atrakcyjnoœci przestrzeni miejskiej;
– wp³yw na powstanie i rozwój us³ug o wysokiej wartoœci dodanej;
– wp³yw na koncepcje urbanistyczne.

5. Stan obecny polskich dworców kolejowych
Spoœród 2570 dworców kolejowych w Polsce zaledwie 1/4 stanowi¹ obiekty
czynne (640 dworców). Wed³ug nowej strategii PKP S.A. po³owê z 1930 nieczynnych dworców kolejowych zakwalifikowano do przekazania jednostkom samorz¹du terytorialnego, natomiast dla reszty poszukuje siê innych form zagospodarowania, którymi mog¹ byæ: sprzeda¿ komercyjna, fizyczna likwidacja
b¹dŸ zmiana dotychczasowej funkcji.
6

7

8

L. Bertolini, Station areas as nodes and places in urban networks. An analytical tool and alternative development strategies, [w:] Railway development. Impacts on Urban Dynamice, F. Bruinsma et. al., Physica
Verlag, Heidelberg 2008, s. 35.
Spó³ka nale¿¹ca do holdingu w³oskich kolei pañstwowych, która zarz¹dza 13 najwiêkszymi dworcami kolejowymi we W³oszech.
E. Leanza, Urban infrastructure and mobility in the context of European transformation, Referat
wyg³oszony na konferencji pt. „Potencja³ inwestycyjny dworców kolejowych i wêz³ów integracyjnych – szansa dla kolei, samorz¹dów i inwestorów”, zorganizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Pomorskiego, Gdañsk 17–18.06.2013 r.
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Zaledwie 220 czynnych dworców kolejowych w Polsce obs³uguje ruch dalekobie¿ny i te obiekty pozostan¹ w strukturze PKP. Pozosta³e 420 czynnych dworców kolejowych, które obs³uguj¹ tylko ruch regionalny i aglomeracyjny, docelowo zostanie przekazane jednostkom samorz¹du terytorialnego.
Do koñca 2013 r. zmodernizowano b¹dŸ rozpoczêto modernizacjê 62 dworców kolejowych. Do 2015 r. PKP S.A. planuje rozpoczêcie 15 du¿ych projektów
deweloperskich przy udziale partnera prywatnego, pozwoli to na przebudowê
kolejnych dworców przy jednoczesnym przekszta³ceniu przestrzeni oko³odworcowej (m.in. Warszawa Zachodnia, Gdynia-Miêdzytorze, Gdañsk-Wrzeszcz,
Wroc³aw-Dworzec Œwiebodzki)9.

6. Dworzec kolejowy jako element zrównowa¿onej
mobilnoœci miejskiej
Zró¿nicowany potencja³ dworców kolejowych powoduje, ¿e zastosowanie
znajduje segmentacja oparta na kryteriach odnosz¹cych siê do produktu.
Przyk³adowo, czêœæ dworców kolejowych w Niemczech pe³ni rolê wêz³ów integracyjnych o charakterze globalnym (21 najwiêkszych dworców kolejowych,
które w za³o¿eniu maj¹ byæ równowa¿ne wielkim portom lotniczym, m.in. Berlin Hbf, Hamburg Hbf, Monachium Hbf, Dortmund Hbf, Lipsk Hbf, Norymberga). Zlokalizowane s¹ one w reprezentacyjnych budynkach po³o¿onych w centrach du¿ych miast, oferuj¹c szeroki wachlarz us³ug dodatkowych. Ich poda¿
uzupe³niona jest mo¿liwoœciami realizacji atrakcyjnych zakupów, przy czym
du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do standardu obs³ugi klienta oraz wyposa¿enia
wnêtrz. Jednak najwiêksza liczba przystanków sieci DB, oko³o 3200, po³o¿ona
jest przewa¿nie na obszarach o niskiej gêstoœci zaludnienia generuj¹cych niewielkie potoki podró¿nych, a ich wyposa¿enie ograniczone jest do minimum.
Wiele spoœród najmniejszych przystanków ma wyposa¿enie porównywalne
z przystankami autobusowymi10. Strukturê dworców kolejowych w systemie
kolei niemieckich przedstawia rysunek 2. Bior¹c za przyk³ad segmentacjê dworców kolejowych w Niemczech, nale¿y na nie spojrzeæ jako na produkt biznesowy. Za koniecznoœci¹ w³aœciwej segmentacji przemawia zró¿nicowany potencja³
dworców kolejowych ze wzglêdu na ich lokalizacjê, znaczenie dla ruchu kolejowego, przestrzeñ dla us³ug dodatkowych i mo¿liwoœci integracji ró¿nych systemów transportowych. Równie¿ w Polsce najwiêksze stacje kolejowe prezentuj¹
9

10

J. Bator, Strategia PKP S.A. dla dworców kolejowych – „Dworzec na W³asnoœæ” oraz wspó³praca z samorz¹dami, Referat wyg³oszony na konferencji pt. „Potencja³ inwestycyjny dworców kolejowych
i wêz³ów integracyjnych – szansa dla kolei, samorz¹dów i inwestorów”, zorganizowanej przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, Gdañsk 17–18.06.2013 r.
Gospodarowanie w transporcie kolejowym, (red.) S. Miecznikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007.
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potencja³ porównywalny z regionalnymi portami lotniczymi. Jednak by wiêcej
dworców kolejowych mog³o pe³niæ funkcje wêz³ów integracyjnych, konieczne
jest stworzenie zestawu kompleksowych dzia³añ dedykowanych mniejszym
obiektom dworcowym i przystankowym np. na wzór Konjunkturprogramm,
wdro¿onego w latach 2009–2010 w Niemczech. Obejmowa³ on m.in. rewitalizacjê budynków dworcowych, poprawê informacji dla pasa¿erów, poprawê dostêpnoœci, modernizacjê wiat peronowych oraz poprawê bezpieczeñstwa.
Na poprawê stanu infrastruktury kolejowej w Niemczech w ramach Konjunkturprogramm przyznanych zosta³o dodatkowo 1,3 mld EUR, z czego 300 mln
EUR bezpoœrednio na modernizacjê dworców i przystanków kolejowych.
Dzia³ania skoncentrowane zosta³y w dwóch transzach, mianowicie na lata
2008–2009 (150 mln EUR) oraz 2009–2010 (150 mln EUR), co daje ³¹czn¹ kwotê
300 mln EUR.
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Rysunek 2. Segmentacja dworców kolejowych w Niemczech
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie DB Jahrlichbericht 2012.

W opiniach niezale¿nych ekspertów czêœæ dzia³añ wskazanych w opisywanym programie nie przynios³a spodziewanych rezultatów ze wzglêdu na du¿e
rozproszenie i nisk¹ jednostkow¹ wartoœæ przedsiêwziêæ przypadaj¹c¹ na jeden
obiekt dworcowy. Jednak nale¿y wskazaæ, i¿ w wielu przypadkach obiekty
dworcowe (zw³aszcza w Niemczech Zachodnich) s¹ w dobrym stanie technicznym i nie wymaga³y pilnej interwencji o charakterze inwestycyjnym. Dworce
w z³ym stanie technicznym najczêœciej spotykane s¹ we wschodniej czêœci Niemiec – interesuj¹cym faktem jest, i¿ czêœci z nich nie objêto rewitalizacj¹, podczas gdy przeprowadzono modernizacjê danej linii kolejowej. Stosunkowo du¿a
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liczba obiektów objêta dzia³aniami skutkuje jednak rozproszeniem i nisk¹ koncentracj¹ poszczególnych dzia³añ (z regu³y jedno dzia³anie na jeden dworzec)11.
Aby dworzec kolejowy móg³ staæ siê wêz³em integracyjnym w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, niezbêdne jest uwzglêdnienie przestrzeni wokó³ budynku
dworcowego, na której mo¿liwa bêdzie realizacja takich udogodnieñ, jak: miejsca parkingowe i przystanki (pêtle) dla œrodków transportu zbiorowego oraz
indywidualnego (samochód osobowy i rower). Interesuj¹cym trendem, szczególnie w krajach niemieckojêzycznych jest budowa tzw. „stacji rowerowych”, stanowi¹cych wydzielon¹ przestrzeñ dla bezpiecznego pozostawienia rowerów,
wzbogacon¹ o us³ugi dodatkowe, takie jak warsztat naprawy rowerów czy sklep
rowerowy. Jednym z najwiêkszych tego typu obiektów w Niemczech jest stacja
rowerowa w Bremie, której pojemnoœæ parkingowa wynosi 1500 miejsc12.

7. Podsumowanie
Potencja³ dworców kolejowych kryje siê w ich wnêtrzu oraz otoczeniu, a ka¿dy
dworzec kolejowy ma potencja³, by staæ siê wêz³em integracyjnym. Jego
przysz³y status uzale¿niony jest m.in. od dotychczasowej oferty transportu zbiorowego, lokalizacji dworca i jakoœci przestrzeni wewn¹trz niego i wokó³ budynku.
Niedoceniana jest obecnie rola samochodu osobowego w kszta³towaniu
zrównowa¿onej mobilnoœci w regionie – na terenach o niskiej gêstoœci zaludnienia samochód osobowy bêdzie pe³ni³ wa¿n¹ rolê dowozow¹/odwozow¹ dla
transportu zbiorowego.
Istnieje pilna koniecznoœæ wypracowania partnerstwa publiczno-publicznego w kontekœcie przekszta³ceñ przestrzeni oko³odworcowej. Skala komplikacji
przestrzeni w otoczeniu dworca kolejowego powoduje, ¿e potencjalnymi interesariuszami s¹ podmioty rynku kolejowego o publicznej formie w³asnoœci, jednostki samorz¹du terytorialnego ró¿nych szczebli oraz podmioty do nich nale¿¹ce (m.in. rosn¹ca liczba tzw. „samorz¹dowych” przewoŸników kolejowych)
oraz organizacje pozarz¹dowe wykonuj¹ce na rzecz samorz¹dów ró¿ne zadania.
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) bêdzie coraz wa¿niejszym instrumentem dla du¿ych obiektów dworcowych, które przedstawiaj¹ sob¹ okreœlony
potencja³ biznesowy. W przypadku mniejszych dworców i przystanków kolejowych zmianê podejœcia wymuszaj¹ nowe uregulowania prawne (w pe³ni wejd¹
11

12

A. Massel, M. Wo³ek, Przyk³adowe rozwi¹zania w zakresie rewitalizacji lokalnych dworców kolejowych
w Niemczech i Wielkiej Brytanii, „Transport i Komunikacja” 2010, na podst. materia³ów Ÿród³owych
Konjunkturprogramme.
M. Wo³ek, Zrównowa¿one systemy mobilnoœci miejskiej, Referat wyg³oszony na konferencji pt. „Potencja³ inwestycyjny dworców kolejowych i wêz³ów integracyjnych – szansa dla kolei, samorz¹dów i inwestorów” zorganizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, Gdañsk 17–18.06.2013 r.
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w ¿ycie w 2014 r.) dotycz¹ce mo¿liwoœci zad³u¿ania jednostek samorz¹du terytorialnego. Powoduj¹ one zmianê podejœcia do œrodków europejskich z dotychczasowego „dotacyjnego” (œrodki bezzwrotne) na finansowanie zwrotne, co bêdzie stanowiæ dodatkowy element hierarchizuj¹cy potrzebê realizacji danych
projektów. W tym kontekœcie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e pierwszym etapem dochodzenia do PPP bêdzie wspomniane wczeœniej partnerstwo publiczno-publiczne, zak³adaj¹ce osi¹gniêcie porozumienia po szeroko pojmowanej stronie
publicznej.
Partnerstwo publiczno-prywatne, choæ trudne i skomplikowane, wymusza
bardziej precyzyjne analizy dotycz¹ce m.in. kosztów eksploatacji i utrzymania
modernizowanej/budowanej infrastruktury kolejowej. Zró¿nicowana wielkoœæ
i docelowe znaczenie poszczególnych dworców kolejowych dla systemów
zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej to atut, który mo¿e byæ wykorzystany dla
zbudowania kompleksowego systemu wsparcia finansowego, które uwzglêdniaæ bêdzie ich podatnoœæ na ró¿ny zakres monta¿u finansowego. Niezbêdna
jest w tym przypadku w³aœciwa segmentacja oparta na kryteriach odnosz¹cych
siê do produktu.
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TRANSPORTOWEJ OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH
Streszczenie: Dynamiczny rozwój technologii i technik informacyjnych pozwoli³ na
tworzenie baz danych umo¿liwiaj¹cych podejmowanie skomplikowanych analiz ró¿nych danych i prezentowanie ich wyników w postaci map lub innych dogodnych
form. Jednym z narzêdzi umo¿liwiaj¹cych gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie
danych i opracowywanie wyników na podstawie uzyskanych informacji jest System
Informacji Geograficznej (GIS). W artykule zaprezentowano ten system ze szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoœci wykorzystania systemu w praktykach projektowania modeli obs³ugi transportowej na terenie obszarów zurbanizowanych. W koñcowej czêœæ opracowania przedstawiono przyk³ady analiz sieciowych i wykorzystania
systemu GIS do modelowania systemów transportowych.
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
AS A TOOL TO MODELLING OF TRANSPORTATION
SERVICES IN URBAN AREAS
Abstract: In the XXIst century becous of dynamic technical development, it has been
widely available creating database which allows presentation of world around; it also
helps to analyse all the data and present the gained information in the forms of maps
or in other convenient forms. GIS is one of the tools which enables gathering, processing and analysing the data and as well it draws up the results from all the gained
information. The article presents GIS, but mainly it focuses on showing its abilities in
designing models of transportation service in the urban areas. In the final part the article presents examples of road network analysis and how to use GIS in modelling
transportation systems.
Keywords: urban areas, modelling, Geographic Information System
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1. Wprowadzenie
Dostêpnoœæ transportowa jest fundamentalnym czynnikiem atrakcyjnoœci
zbiorowego transportu indywidualnego. Dostêpnoœæ transportow¹ nale¿y rozpatrywaæ wieloaspektowo, choæ jej podstawowym aspektem jest przestrzenna
dostêpnoœæ sieci transportowej. Interpretuj¹c inaczej, za dostêpnoœæ uznaje siê
fizyczn¹ odleg³oœæ jak¹ musz¹ pokonaæ pasa¿erowie pomiêdzy Ÿród³em podró¿y (np. miejscem zamieszkania) a okreœlonym przystankiem komunikacji zbiorowej oraz pomiêdzy ostatnim przystankiem a finalnym celem podró¿y (miejscem
pracy, nauki itd.).
Celem opracowania jest zaprezentowanie systemu GIS (ang. Geographic Information System) jako narzêdzia projektowania modeli ruchu transportowego na
obszarach zurbanizowanych.

2. Istota Systemu Informacji Geograficznej (GIS)
Na przestrzeni ostatniego czterdziestolecia zakres wykorzystania systemów
informacji geograficznej uleg³ znacznemu rozszerzeniu. Pocz¹tkowo GIS by³
postrzegany jako specjalistyczne oprogramowanie, w póŸniejszych latach jako
system informatyczny, by ostatecznie staæ siê dziedzin¹, która w obecnej formie
posiada ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki, lecz równie¿ dla gospodarki i administracji. System GIS opracowany zosta³ w latach 60. XX w. w Kanadzie, gdzie znalaz³ zastosowanie jako narzêdzie oceny zasobów naturalnych.
Obecnie System Informacji Geograficznej wykorzystywany jest w wielu sferach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. GIS sta³ jest standardowym narzêdziem informatycznym wspieraj¹cym dzia³alnoœæ firm, instytucji i osób indywidualnych. Z tej technologii korzystaj¹ liczne portale geoinformacyjne,
systemy nawigacji samochodowej, lotniczej i morskiej, a tak¿e aplikacje m.in.
GoogleEarth3.
Zasad¹ dzia³ania GIS jest system komputerowy wykorzystywany do przetwarzania i analizy danych geograficznych. Dane te to wszelkie dane przestrzenne, w których wa¿na jest nie tylko wielkoœæ zmiennej, lecz tak¿e jej
po³o¿enie. W tym przypadku okreœlenie system nale¿y rozumieæ szerzej, tj. jako
po³¹czenie mo¿liwoœci obliczeniowych komputera z wiedz¹ i doœwiadczeniem
cz³owieka, który nadzoruje i kieruje prac¹ urz¹dzenia.
System GIS to specjalistyczne oprogramowanie wykorzystuj¹ce bazy danych, na podstawie których obs³uguje mapy cyfrowe. Praca systemu polega na

3

D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS – obszary zastosowañ, PWN, Warszawa 2007, s. 7.
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wspomaganiu tworzenia map, przechowywaniu ich oraz analizie danych na
nich zawartych.
GIS sk³ada siê z dwóch czêœci: graficznej (mapy) i opisowej (bazy danych).
Baza danych zawiera atrybuty obiektów zaznaczonych na mapie. Po wskazaniu
na niej okreœlonego obiektu mo¿liwe jest uzyskanie jego danych opisowych, natomiast po skierowaniu pytania do bazy danych wybrany obiekt pokazuje siê na
mapie4.
W szerszym ujêciu GIS obejmuje równie¿ zespó³ ludzi bezpoœrednio
tworz¹cych i wykorzystuj¹cych system oraz procedury organizacyjne, technologiczne i prawne, umo¿liwiaj¹ce jego sprawne funkcjonowanie. Obecnie coraz
czêœciej stosowane jest okreœlenie: technologia GIS, rozumiane jako zestaw metod i technik s³u¿¹cych do budowy systemów informacji geograficznej, poniewa¿ coraz rzadziej buduje siê samodzielne systemy, a ich miejsce zastêpuj¹ systemy, w których GIS jest jednym z komponentów specjalistycznych systemów
informatycznych. Wyj¹tkowoœæ GIS polega g³ównie na mo¿liwoœci prowadzenia
ró¿nego typu analiz przestrzennych. System informacji geograficznej z powodzeniem jest stosowany tam, gdzie istotn¹ spraw¹ jest prezentacja danego zagadnienia w odniesieniu przestrzennym5.

3. ród³a i metody pozyskiwania danych do GIS
z uwzglêdnieniem transportu
Tworz¹c model popytu w transporcie miejskim, w pierwszej kolejnoœci, na
podstawie zmiennych objaœniaj¹cych zjawiska na danym obszarze komunikacyjnym, nale¿y okreœliæ potencja³ ruchotwórczy. G³ównym problemem budowy
modelu jest pozyskanie mo¿liwie kompletnej informacji o atrakcyjnoœci danego
obszaru. W tym miejscu niezbêdna staje siê baza danych GIS, w której znajduj¹
siê zbiory danych dotycz¹cych m.in.:
– granic administracyjnych,
– lokalizacji stacji kolejowych,
– lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej,
– lokalizacji budynków u¿ytecznoœci publicznej,
– miejscowoœci i liczby ich mieszkañców,
– usytuowania powierzchni leœnych, jezior, rzek,
– punktów charakterystycznych typu: bankomaty, sklepy, stacje benzynowe,
ksiêgarnie, banki, apteki, szpitale itd. (por. rys. 1)6.
4

5
6

D. Kusz vel Sobczuk, Systemy GIS w projektowaniu, (red.) J. Zaj¹c, I sympozjum GIS i GPS w praktyce,
PWSZ w Che³mie, Che³m 2006, s. 201–202.
D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, op. cit., s. 9.
R. Kucharski, Gromadzenie danych do budowy modeli ruchu – przegl¹d mo¿liwoœci, „Transport Miejski
i Regionalny” 2013, nr 1, s. 24–25.
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Obszary przemys³owe
Granice administracyjne
Sieci telefoniczne
Drogi i ulice

Obszary turystyczne

Rysunek 1. Warstwowa struktura bazy danych GIS
ród³o: www.peoriacounty.org [dostêp 10.08.2013].

GIS czêsto zawiera ró¿ne typy danych geograficznych pochodz¹ce z ró¿nych
Ÿróde³. Ich pozyskiwanie stanowi oko³o 85% ca³kowitych kosztów realizacji
systemu, a najczêœciej wykorzystywane metody pozyskiwania systemowych danych to:
– teledetekcja (rodzaj badañ wykonywanych z pewnej odleg³oœci, tj. zdalnie
z wykorzystaniem specjalistycznych czujników. Badania tego typu mo¿na
wykonywaæ z samolotów lub satelitarnie);
– naziemne pomiary geodezyjne wykonywane przy u¿yciu GPS (ang. Global
Positioning System);
– wykorzystanie map rastrowych (cyfrowej prezentacji map wykonanych
w okreœlonej skali, najczêœciej poprzez skanowanie tradycyjnych map papierowych);
– uzyskanie danych za poœrednictwem specjalistycznych hurtowni danych
geograficznych, takich jak Geography Network i innych7.
Wszystkie dane zostaj¹ zapisane w GIS wraz z odpowiednim odwzorowaniem geograficznym, co umo¿liwia ich importowanie jako podstawowych obie-

7

R. Harris, P. Sleight, R. Webber, Geodemographics, GIS and Neighbourhood Targeting, John Wiley &
Sons Ltd., Chichester West Sussex, England, 2005, s. 111.
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któw i wykorzystanie w procesie modelowania oraz planowania systemów
obs³ugi komunikacyjnej na obszarach zurbanizowanych.

4. Wykorzystanie GIS w praktyce modelowania systemów
transportowych
Sposobów wykorzystywania systemów geoinformacyjnych jest wiele, jednak
kluczowe dziedziny to m.in.: kartografia topograficzna, badanie procesów gospodarczych, modelowanie œrodowiska przyrodniczego i procesów spo³eczno-gospodarczych (por. tab. 1). Generalizuj¹c, programy GIS s¹ wykorzystywane
w zakresie piêciu podstawowych przetworzeñ: opracowania map, pomiarów
kartometrycznych, monitoringu, modelowania systemów i zarz¹dzania8.
Zaawansowane wykorzystanie GIS mo¿na znaleŸæ w ramach systemów ITS
(ang. Intelligent Transportation Systems) i technologii AVL (ang. Automatic Vehicle
Location). G³ównym celem tych systemów jest optymalizacja funkcjonowania
transportu w du¿ych aglomeracjach o wzmo¿onym ruchu miejskim, w których
dostêpnoœæ do wêz³ów sieci drogowej jest utrudniona. W tym przypadku baza
danych geograficznych jest jednym z kluczowych komponentów ITS, z któr¹ s¹
powi¹zane us³ugi informacyjne oparte na technologii GIS. Zadaniem realizowanym przez te systemy jest:
– informacja pasa¿erska: dziêki po³¹czeniu technologii pozycjonowania GIS
i ³¹cznoœci bezprzewodowej pasa¿erowie maj¹ sta³y dostêp do informacji dotycz¹cych rzeczywistego czasu ruchu pojazdów transportu publicznego.
W tej sytuacji na przystankach, oprócz tradycyjnych rozk³adów jazdy, znajduje siê tablica œwietlna informuj¹ca o rzeczywistym czasie odjazdu danego
œrodka komunikacji. Ponadto pasa¿erowie w domu, korzystaj¹c z Internetu,
mog¹ sprawdziæ, jaki bêdzie czas przyjazdu wybranego œrodka transportu.
Dodatkowo technologia GIS mo¿e s³u¿yæ wizualizacji na monitorach umiejscowionych na przystankach zbli¿aj¹cych siê pojazdów oraz na wyœwietlaniu alternatywnych przystanków lub linii komunikacyjnych;
– kontrola i zarz¹dzanie ruchem: dyspozytor mo¿e na tle mapy obserwowaæ
rzeczywist¹ sytuacjê komunikacyjn¹ i podejmowaæ decyzje maj¹ce na celu
up³ynnienie ruchu, np. wys³aæ komunikat do kierowcy o koniecznoœci zmiany trasy w zwi¹zku z zatorem na drodze. W danej sytuacji funkcje GIS s¹
szczególnie przydatne przy obliczaniu alternatywnych tras przejazdu i symulacji zatorów w ró¿nych punktach miasta;
– sterowanie sygnalizacj¹ drogow¹: systemy ITS umo¿liwiaj¹ równie¿ tak¹ organizacjê ruchu, by transport publiczny uzyska³ wy¿szy priorytet w organi8

P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhin, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa
2006, s. 41.
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zacji ruchu ani¿eli œrodki transportu prywatnego. Dziêki temu transport publiczny mo¿e zostaæ zintegrowany z systemami sterowania sygnalizacj¹
œwietln¹. W efekcie pojazdy transportu miejskiego zbli¿aj¹ce siê do skrzy¿owañ mog¹ wymusiæ korzystniejsz¹ dla nich zmianê œwiate³, zapewniaj¹c
po¿¹dan¹ p³ynnoœæ jazdy;
Tabela 1. Zastosowanie systemów geoinformacyjnych na poziomie w³adzy lokalnej

Wyszczególnienie

Us³ugi
komunalne

Zastosowanie
inwentaryzacyjne
(lokalizacja informacji
o w³asnoœci gruntów)

Planowanie dróg transportu odpadów, identyfikacja wysypisk œmieci
i stacji recyklingu

Inwentaryzacja dróg,
chodników, mostów, budynków komunalnych
Infrastruktura
(lokalizacja, nazwa, warunki, czas powstania oraz
ostatnie prace naprawcze)

Zastosowanie analityczne
Zastosowanie
(np. iloœciowa informacja
wdro¿eniowe
o infrastrukturze zabudo(np. usprawnienie sieci
wy, przewidywanych
dróg, wybór alternatywzmianach zagospodarowanych zmian, prognozowania terenu, zwi¹zkach
nie przysz³ych potrzeb
cech demograficznych
i planowanie dzia³ania)
z fizycznogeograficznymi)
Analiza dostêpnoœci us³ug,
jako przyczynek rozwoju
okreœlonych obszarów,
przestrzennego rozmieszczenia potencjalnych
miejsc konfliktowych

Identyfikacja obszarów
i idealnej gêstoœci infrastruktury oparta na m.in.
kryterium ustalonej przepustowoœci transportowej

Analiza stanu infrastruktury za pomoc¹ danych
Planowanie prac konserdemograficznych na podwacyjnych i rozwoju
stawie dochodów i zmian
liczby ludnoœci

Planowanie
u¿ytkowania
terenu

Rozpoznanie obszarów
zalewowych, przemys³owych, u¿ytkowania terenów, zadrzewieñ, obszarów zielonych

Analiza procentowego
udzia³u ró¿nych sposobów u¿ytkowania terenów, ich gêstoœci;
analiza dzia³añ poprawiaj¹cych komfort ¿ycia
oraz niew³aœciwych sposobów zagospodarowania
gruntów

Zarz¹dzanie
kryzysowe

Lokalizacja kluczowych
dróg ewakuacyjnych,
ocena ich przepustowoœci
i miejsc szczególnie nara¿onych na zagro¿enie
(np. mosty mog¹ zostaæ
zniszczone przez trzêsienie ziemi)

Analiza potencjalnych
skutków zagro¿eñ
o ró¿nych rozmiarach
w stosunku do dróg ewakuacyjnych i ich przepustowoœci

Planowanie rozwoju u¿ytkowania terenów na podstawie lokalnej analizy
demograficznej (np. lokalizacji przemys³u emituj¹cego zanieczyszczenia
lub uci¹¿liwych obiektów
typu szpital lecz¹cy choroby dróg oddechowych)

Przestrzenne modelowanie optymalnego rozmieszczenia infrastruktury
ewakuacyjnej i ratowniczej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhin,
GIS teoria i praktyk. PWN, Warszawa 2006, s. 43–44.
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– zarz¹dzanie miejscami parkingowymi: systemy ITS m.in. poprzez elektroniczne tablice œwietlne mog¹ s³u¿yæ informowaniu kierowców o wolnych
miejscach postojowych. Dziêki takim rozwi¹zaniom kieruj¹cy pojazdem zyskuje mo¿liwoœæ odszukania odpowiedniego miejsca parkowania pojazdu,
eliminuj¹c lub ograniczaj¹c zjawisko komunikacyjnego zat³oczenia9.

5. Przyk³ady analiz sieciowych
G³ównym problemem organizatorów transportu publicznego na obszarach
zurbanizowanych jest spe³nienie komunikacyjnych oczekiwañ jego u¿ytkowników. Pasa¿erowie oczekuj¹ us³ug najwy¿szej jakoœci i postuluj¹ m.in., by przystanki by³y zlokalizowane jak najbli¿ej miejsc zamieszkania, a odleg³oœæ i czas
dotarcia do tych punktów transportowych by³y mo¿liwie najkrótsze. Jednoczeœnie organizatorzy transportu d¹¿¹ do optymalizowania ca³kowitego czasu przejazdu œrodka transportu na danej linii komunikacyjnej i ca³ej trasie. Satysfakcjonuj¹ce spe³nienie oczekiwañ pasa¿erów i zwiêkszenie liczby przystanków
z jednej strony spe³ni³oby postulat dostêpnoœci, lecz z drugiej strony przyczynia³oby siê do obni¿enia parametrów eksploatacyjnych (np. prêdkoœci) pojazdu
i linii transportowej. Rezultat takiego dzia³ania wp³yn¹³by negatywnie na jakoœæ
oferty przewozowej, co stanowi³oby o obni¿eniu atrakcyjnoœci transportu publicznego wzglêdem alternatywnych sposobów podró¿owania10. Rozwi¹zaniem tego
konfliktu jest przeprowadzenie analizy po³¹czeñ pomiêdzy okreœlonymi jednostkami przestrzennymi (przystankami autobusowymi, tramwajowymi, stacjami
kolei lokalnych, metra itd.). Taka analiza polega na ujawnieniu podobieñstw
cech wyszczególnionych jednostek, a nastêpnie sprawdzeniu mo¿liwoœci ich
wspó³dzia³ania. W tej grupie analiz wyró¿nia siê analizê bliskoœci i analizê sieci.
Analiza bliskoœci polega na pomiarze odleg³oœci pomiêdzy jednostkami i dokonaniu wyboru tych, które znajduj¹ siê w strefie buforowej o za³o¿onej szerokoœci oddalenia. Przyk³adem tego typu analizy w transporcie jest okreœlenie
przestrzennego zasiêgu oddzia³ywania przystanków komunikacji miejskiej.
Analiza sieci natomiast polega na ustaleniu optymalnej drogi wynikaj¹cej
z systemu po³¹czeñ pomiêdzy wybranymi obiektami infrastruktury ga³êzi. Droga okreœlana jest za pomoc¹ procedury i zasady wyboru11. Analizuj¹c tê regu³ê,
najczêœciej wykorzystywane zasady wyboru to okreœlenie:
– wszystkich dróg pomiêdzy wybranym pocz¹tkiem a koñcem trasy,
– trasy o maksymalnej liczbie pasa¿erów,
9
10

11

D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, op. cit., s. 200–202.
M. Florczak, GIS jako narzêdzie badania dostêpnoœci przestrzennej transportu zbiorowego, „Transport
Miejski i Regionalny” 2013, nr 5, s. 22.
J. Kwiecieñ, Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2004, s. 8.
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– najbli¿szego wêz³a komunikacyjnego,
– najkrótszej trasy pomiêdzy okreœlonymi punktami transportowymi12.
Dokonuj¹c takiej analizy, nale¿y uwzglêdniaæ wp³yw ró¿nych obiektów geograficznych zlokalizowanych na trasie na czas przebycia danej drogi. Wp³yw
ten okreœla siê z regu³y mianem analizy barierowej z uwzglêdnieniem specyfiki
danej bariery (np. cieków wodnych, konfiguracji terenów, budynków itp.)13.
Efektem takiej analizy jest zbiór punktów na mapie wraz ze struktur¹ mo¿liwych wzajemnych po³¹czeñ, a powsta³y model w strukturze grafu przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Model ulicy – prezentacja w postaci grafu
ród³o: www.agh.edu.pl [dostêp 10.08.2013].

Sieæ stanowi zbiór po³¹czonych ze sob¹ elementów tj. linii (krawêdzi) i punktów (wêz³ów) przedstawiaj¹cych mo¿liwe linie transportowe i potencjalnej podró¿y pasa¿era pomiêdzy danymi punktami (przystankami).
Mo¿liwoœæ przeprowadzania analiz sieciowych stanowi jedno z bardziej zaawansowanych narzêdzi GIS. Analizy te opieraj¹ siê na matematycznej teorii
grafów i algorytmie Dijkstry s³u¿¹cych do wyznaczania najkrótszej odleg³oœci
pomiêdzy wybranymi punktami. Odleg³oœæ w tym przypadku rozumiana jest
jako koszt pokonania danego elementu sieci. Wszystkie elementy cechuje okreœlony opór, którego wartoœæ jest sumowana podczas poruszania siê wzd³u¿ wybranej drogi.
Jako ¿e GIS opiera siê na danych o po³o¿eniu przestrzennym, st¹d najczêœciej z jego wykorzystaniem modelowana jest sieæ drogowa. Dziêki wykorzystaniu mo¿liwoœci analiz sieciowych mo¿na ka¿demu elementowi sieci przypisaæ
12
13

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 8.
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wartoœæ oporu, który najczêœciej okreœlany jest jako odleg³oœæ lub czas pokonania danej drogi. Wynik analizy mo¿e wskazaæ nie tylko najkrótsz¹ drogê pomiêdzy dwoma punktami, ale równie¿ najszybsz¹ lub najtañsz¹. Zatem wykorzystanie analiz sieciowych jest u¿yteczne w badaniach dostêpnoœci transportu
zbiorowego na obszarach zurbanizowanych.
Dodatkowym atutem analiz sieciowych jest mo¿liwoœæ odtworzenia w formie bazy danych przestrzennych ci¹gów przemieszczania siê pieszych. Dziêki
temu przeprowadzone pomiary cechuj¹ siê du¿¹ dok³adnoœci¹. Bazuj¹c na materia³ach kartograficznych (np. mapach topograficznych) lub pomiarach GPS
(w terenie), mo¿na tworzyæ modele, które w bardzo du¿ym stopniu bêd¹
uwzglêdnia³y nawet najmniejsze ich elementy np. model skrzy¿owania przystanku na œrodku jezdni i jego po³¹czenie z przejœciem dla pieszych, co determinuje koniecznoœæ jego powi¹zania z ca³¹ sieci¹ ruchu pieszego14.

6. Podsumowanie
W artykule zaprezentowano wybrane sposoby modelowania ruchu na obszarach zurbanizowanych. Zastosowanie systemu GIS w projektowaniu modeli
obs³ugi transportowej obszarów zurbanizowanych nie wyczerpuje w ca³oœci
mo¿liwoœci jego implementacji w tym zakresie. Na uwagê zas³uguje przede
wszystkim jego u¿ytecznoœæ ujawniaj¹ca siê w dostêpie do baz danych o transporcie publicznym i informacji o lokalizacji przystanków, przebiegu linii komunikacyjnych, rozk³adzie jazdy itp. Informacje te przewa¿nie s¹ zapisane i zredagowane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich wykorzystanie zgodnie z wymaganiami
u¿ytkowników transportu publicznego. Natomiast mo¿liwoœæ zapisu danych
w formie cyfrowej pozwala na szybkie i niskokosztowe wariantowanie analiz.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e informacje o dostêpnoœci przestrzennej transportu zbiorowego powinny byæ dostêpne dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za
jego organizacjê i zarz¹dzanie, jak równie¿ upowszechniane do informacji u¿ytkownikom transportu.
Literatura
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INSTRUMENTY ZARZ¥DZANIA
MOBILNOŒCI¥ W MIASTACH
Streszczenie: Celem artyku³u jest analiza i ocena instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ stosowanych w miastach. Niezbêdne zatem okaza³o siê zidentyfikowanie mo¿liwych do wykorzystania instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹, a nastêpnie, w drodze analizy porównawczej, ustalenie zakresu ich wykorzystania w wybranych miastach. Do porównañ wybrano miasta europejskie ze szczególnym uwzglêdnieniem
Krakowa i Gdyni. Jako podstawow¹ tezê przyjêto za³o¿enie, ¿e miasta stosuj¹ zarówno instrumenty uznane za typowe, jak i tworz¹ w³asne, szczególne instrumenty. Za
tezê pomocnicz¹ uznano stwierdzenie, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ dotycz¹c¹ wdra¿ania instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ w polskich miastach jest wykorzystanie
w tym celu œrodków Unii Europejskiej.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie mobilnoœci¹, miasta, instrumenty, dzia³ania

MOBILITY MANAGEMENT INSTRUMENTS IN CITIES
Abstract: This article aims at analyzing and evaluating the management tools used in
urban mobility. Therefore, it occurred necessary to identify instruments possible to
use in the mobility management and to determine the extent of their use in selected
cities through comparative analysis. The comparison includes several European cities,
in particular Krakow and Gdynia. As a basic thesis it was assumed that the cities use
both instruments considered as common as well as they create their own, specific
ones. The argument supporting the statement is that the characteristic feature of the
implementation of Mobility Management in Polish cities is the use of EU funds for
this purpose.
Keywords: mobility management, cities, instruments, actions
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1. Wprowadzenie
Celem artyku³u jest przedstawienie zarz¹dzania mobilnoœci¹ jako nowej
koncepcji promowania zrównowa¿onego transportu oraz zarz¹dzania zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianê postaw i zachowañ
podró¿nych oraz instrumentów wykorzystywanych w ramach tej koncepcji. Instrumenty zosta³y przedstawione w ujêciu teoretycznym oraz praktycznym. Na
tle przyk³adów zastosowañ typowych instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹
w miastach europejskich przedstawiono przyk³ady zastosowañ tych instrumentów w wybranych polskich miastach. Do analizy porównawczej wybrano Kraków, gdy¿ jest to jedyne polskie miasto, które uczestniczy³o w projekcie unijnym maj¹cym na celu promowanie zarz¹dzania mobilnoœci¹, a tak¿e Gdyniê
z uwagi na ró¿norodnoœæ stosowanych w tym mieœcie instrumentów.

2. Istota zarz¹dzania mobilnoœci¹
Zespó³ czynnoœci zwi¹zanych z przemieszczaniem siê osób, jak i wszelkie
dzia³ania konieczne do osi¹gniêcia tego celu okreœla siê terminem mobilnoœæ3.
Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ (Mobility Management – MM) to koncepcja promowania zrównowa¿onego transportu oraz zarz¹dzania zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianê postaw i zachowañ podró¿nych4.
Koncepcja ta jest reakcj¹ na zmianê stylu ¿ycia wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Zyska³a ona znaczenie pod koniec XX w.
W konsekwencji nieustannie podejmowanych inwestycji transportowych
stale wzrasta³ ruch samochodowy w miastach. Specjaliœci z zakresu planowania
transportu doszli do wniosku, ¿e wysokobud¿etowe i zorientowane na poda¿
podejœcie nie przynosi pozytywnych rezultatów. Rozwi¹zania problemów
komunikacyjnych miast zaczêto upatrywaæ w naukach humanistycznych, zwracaj¹c uwagê na wp³yw czynników psychologicznych, socjologicznych, œrodowiskowych i zdrowotnych na proces decyzyjny dotycz¹cy wyboru sposobu podró¿y
w miastach. W rezultacie zaczêto oddzia³ywaæ na ograniczenie zapotrzebowania na podró¿e realizowane samochodem osobowym i wzrost zapotrzebowania
na inne sposoby podró¿owania. Zaczêto tak¿e d¹¿yæ do bardziej efektywnego
i zintegrowanego wykorzystania istniej¹cej infrastruktury drogowej, przy jednoczesnym ograniczaniu zapotrzebowania na podró¿e w ogóle. Ponadto zwró3

4

K. Nosal, W. Starowicz, Wybrane zagadnienia zarz¹dzania mobilnoœci¹, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 3, s. 26.
The Definition of Mobility Management and the Categorisation of Mobility Management Measures as approved by the MAX-consortium and EPOMM, European Platform on Mobility Management (EPOMM), www.epomm.eu [dostêp 30.08.2013].
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cono uwagê na koniecznoœæ zapewnienia wysokiej jakoœci transportu zbiorowego i integracji ró¿nych œrodków tego transportu.
Konieczne sta³o siê wypracowanie jednolitej definicji i instrumentów tej koncepcji. Zadanie to zrealizowano w ramach unijnego projektu MAX5. Ustalono,
¿e zarz¹dzanie mobilnoœci¹ koncentruje siê na popycie, a nie na poda¿y.
U podstaw zarz¹dzania mobilnoœci¹ le¿¹ „miêkkie” œrodki, takie jak: informacja i komunikacja, organizacja us³ug oraz koordynacja dzia³añ ró¿nych partnerów. Ich zadaniem jest poprawa skutecznoœci œrodków „twardych”, a cech¹
charakterystyczn¹ to, ¿e w porównaniu ze œrodkami „twardymi” nie musz¹
wi¹zaæ siê z wielkimi inwestycjami finansowymi. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ opracowania odrêbnych instrumentów dla ró¿nych grup mieszkañców6.

3. Rodzaje instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹
Wœród instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ w ramach projektu MAX wyodrêbniono:
– informacyjne;
– promocyjne;
– organizacyjne i koordynacyjne;
– edukacyjne i szkoleniowe;
– planistyczne7.
Instrumenty informacyjne polegaj¹ na dostarczaniu podró¿nym przydatnych informacji i wskazówek dotycz¹cych funkcjonowania transportu zbiorowego i innych alternatywnych w stosunku do korzystania z samochodu osobowego sposobów podró¿y oraz analizy czasu i kosztów poszczególnych
wariantów podró¿y. Informacja mo¿e byæ dostêpna w formie ulotek, broszur,
map, internetowych stron i platform na portalach spo³ecznoœciowych oraz tzw.
planerów podró¿y.
Instrumenty promocyjne œciœle wi¹¿¹ siê z informacyjnymi i polegaj¹ na zachêcaniu do samodzielnej zmiany zachowañ transportowych poprzez podnoszenie œwiadomoœci dostêpnoœci sposobów podró¿y alternatywnych dla podró¿y
samochodem osobowym, np. systemu spersonalizowanej podró¿y PTA – Personalised Travel Assistance. Instrumenty promocyjne to tak¿e kampanie reklamowe
i promocyjne zrównowa¿onych zachowañ transportowych, szczególnie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu, w tym Dnia bez Samochodu. Wœród instrumentów promocyjnych mo¿na wyró¿niæ programy lojalno5
6

7

Ibidem.
W. Starowicz, Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ wyzwaniem polskich miast, „Transport Miejski i Regionalny”
2011, nr 1, s. 42.
Project MAX – Guidelines for Integration of Mobility Management and Land Use Planning,
www.epomm.eu/docs/mmtools/MaxLupo_Guidelines.doc [dostêp 20.12.2010].
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œciowe np. dla sta³ych u¿ytkowników transportu publicznego, systemów carpoolingu i carsharingu oraz rowerów.
Za instrumenty organizacyjne i koordynacyjne uznawane jest organizowanie transportu zbiorowego, systemów carpoolingu i carsharingu oraz systemu
roweru miejskiego, a nawet komunikacji autobusowej na ¿¹danie, np. telebusu.
Do edukacyjnych i szkoleniowych instrumentów kwalifikowane s¹ szkolenia
dotycz¹ce korzystania z transportu zbiorowego i ograniczania u¿ytkowania samochodu w podró¿ach miejskich, adresowane do wybranych segmentów klientów, np. uczniów, by zachêciæ ich do zrównowa¿onych zachowañ transportowych, a tak¿e pracowników ró¿nych podmiotów niezwi¹zanych bezpoœrednio
z transportem, np. pracowników hoteli lub centrów handlowych, by mogli informowaæ klientów o mo¿liwych sposobach podró¿y.
Instrumenty planistyczne pozwalaj¹ na oddzia³ywanie na stopieñ zat³oczenia komunikacyjnego w ró¿nych obszarach miasta. Zwiêkszaj¹c w planach gêstoœæ zaludnienia i liczbê miejsc pracy w pewnych obszarach miasta lub wprowadzaj¹c ich wielofunkcyjnoœæ, wp³ywa siê za ich poœrednictwem na mobilnoœæ
u¿ytkowników miasta. Poprzez plany oddzia³uje siê tak¿e na wykorzystanie
alternatywnych w stosunku do samochodu osobowego sposobów podró¿y.
W innym ujêciu instrumenty planistyczne odnosz¹ siê do konkretnych obiektów generuj¹cych du¿y ruch, np. firm, szkó³, uczelni, szpitali, urzêdów, stadionów, które opracowuj¹ swoje plany mobilnoœci. Ju¿ na etapie planowania przestrzennego okreœla siê potencjalny poziom ruchu zwi¹zany z tymi obiektami
i dostosowywane s¹ rozwi¹zania z zakresu transportu zbiorowego czy lokalizacji
i wielkoœci parkingów. Dla obiektów takich planuje siê np. zró¿nicowane godziny
rozpoczynania pracy i infrastrukturê dla rowerzystów, w tym miejsca postojowe,
prysznice i przebieralnie. W stosunku do organizatorów transportu formu³owane s¹ wytyczne do rozk³adów jazdy w celu dostosowania ich do potrzeb pracowników i klientów.
Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ s¹ w praktyce stosowane w postaci ró¿norodnych kompozycji i trudno wówczas oddzieliæ jedne od drugich. Ponadto
mo¿na zidentyfikowaæ takie, które nie mieszcz¹ siê wœród grup wymienionych
wczeœniej. Przyk³adami takich instrumentów s¹:
– zasady przyznawania pozwoleñ na budowê parkingów, które ograniczaj¹c
poda¿ miejsc parkingowych, wymuszaj¹ koniecznoœæ podró¿owania œrodkami transportu zbiorowego do miejsc, gdzie brak parkingów dla samochodów
osobowych;
– prawo podatkowe, które obliguje pracodawców do uiszczania podatków za
udostêpnianie pracownikom miejsc parkingowych, a pracowników do ponoszenia podatków za korzystanie z takich parkingów, b¹dŸ umo¿liwia odpisanie od podatków kosztów dojazdu do pracy transportem zbiorowym;
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– zasady organizacji imprez masowych, obliguj¹ce organizatorów do zapewnienia w cenie biletu na koncert lub mecz op³aty za przejazd œrodkami transportu zbiorowego na te imprezy.
Istnieje zatem potrzeba wyró¿nienia kolejnej grupy instrumentów jakimi s¹
dzia³ania wspomagaj¹ce8. Do wspomagaj¹cych instrumentów mog¹ nale¿eæ
op³aty za wjazd do centrum miasta samochodem. Op³aty te uzale¿nione mog¹
byæ od czasu przebywania w okreœlonej strefie lub od przejechanego dystansu.
W zarz¹dzaniu mobilnoœci¹ wykorzystywane s¹ tak¿e wszelkiego rodzaju
dokumenty i regulacje prawne o zasiêgu ponadnarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. S¹ wœród nich analizy i diagnozy, identyfikuj¹ce zagro¿enia i mo¿liwoœci oraz wskazuj¹ce kierunki dzia³añ dla uzyskania zrównowa¿onego rozwoju kraju, regionu lub miasta. Przyk³adem mog¹ byæ akty prawne,
takie jak: polityka transportowa pañstwa czy miasta, strategia rozwoju kraju czy
miasta. Nale¿y te¿ do nich Zielona Ksiêga „W kierunku nowej mobilnoœci
w miastach”9. Oznacza to, ¿e wœród instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ powinno siê te¿ wyodrêbniæ instrumenty prawne.
Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ jest stosunkowo now¹ koncepcj¹. Nale¿y wiêc uznaæ,
¿e klasyfikacja instrumentów mo¿liwych do wykorzystywania bêdzie rozbudowywana w miarê zdobywanych doœwiadczeñ praktycznych.

4. Typowe instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ stosowane
w miastach europejskich
Typowym instrumentem wykorzystywanym w wielu miastach europejskich
s¹ op³aty za wjazd do centrum miasta. Doœwiadczenia tych miast, które wprowadzi³y takie op³aty, np. Sztokholmu, Oslo, Londynu, pokazuj¹, ¿e jest to efektywny instrument redukcji zat³oczenia na ulicach i jednoczeœnie zwiêkszenia
wykorzystania innych sposobów podró¿y. Przyk³adowo, op³aty za wjazd do
centrum Londynu, stanowi¹cego 1,3% obszaru ca³ego miasta, ju¿ po pó³ roku
doprowadzi³y do10:
– zmniejszenia o 30% zat³oczenia komunikacyjnego w obszarze objêtym
op³atami;
– zwiêkszenia o 30% podró¿y rowerowych na obszarze objêtym op³atami;
– zmniejszenia liczby wypadków o 20% w obszarze objêtym op³atami;
– zwiêkszenia liczby pasa¿erów transportu publicznego;
– zwiêkszenia niezawodnoœci komunikacji autobusowej.
8

9

10

A. Faron, A. Rudnicki, Idea i narzêdzia unijnego projektu Max maj¹cego na celu podniesienie œwiadomoœci
potrzeby zarz¹dzania mobilnoœci¹, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 1, s. 24–26.
Zielona Ksiêga „W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie”, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 551, Bruksela, z dnia 25.09.2007 r., s. 1–24.
K. Nosal, W. Starowicz, op. cit., s. 29.
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W ramach instrumentów organizacyjnych zarz¹dzania mobilnoœci¹ typowe
jest organizowanie systemów carpoolingu i carsharingu.
Podstaw¹ carpoolingu i carsharingu jest zawi¹zywanie spó³ek samochodowych, których celem jest wspólne doje¿d¿anie do pracy jednym samochodem.
Carpooling polega na przemiennym podwo¿eniu siê do pracy przez kierowców,
a carsharing na korzystaniu ca³y czas z jednego samochodu na zasadzie wspólnego pokrywania kosztów. Cech¹ carsharingu jest to, ¿e uczestnikami tego
systemu mog¹ byæ osoby nieposiadaj¹ce samochodu osobowego, dla których alternatyw¹ jest korzystanie z transportu zbiorowego11.
Carsharing i carpooling nabieraj¹ niekiedy ram zinstucjonalizowanych form
organizacyjnych. Wówczas w systemie carsharingu samochody s¹ udostêpniane
podobnie jak w wypo¿yczalniach samochodów, z tym ¿e po zamówieniu us³ugi
mo¿na odebraæ pojazd na wybranych stacjach w mieœcie i nale¿y go pozostawiæ
tak¿e na takiej stacji. W³aœcicielem pojazdów jest firma œwiadcz¹ca us³ugi carsharingu. Z jej us³ug mog¹ korzystaæ osoby zarejestrowane w systemie. Rachunek
za tak¹ us³ugê op³aca siê raz na miesi¹c. Carpooling jest systemem bardzo popularnym w miastach niemieckich i Szwajcarii12.
Carsharing jest dobrym rozwi¹zaniem dla mieszkañców miast, którzy odbywaj¹ wiêkszoœæ przejazdów œrodkami transportu zbiorowego, ale czasami potrzebuj¹ samochodu. Dziêki carsharingowi osoby nieposiadaj¹ce samochodu
mog¹ powstrzymaæ siê od jego zakupu (pozostaj¹c regularnymi u¿ytkownikami
transportu zbiorowego), a gospodarstwa domowe mog¹ zrezygnowaæ z posiadania drugiego samochodu. Doœwiadczenia wielu krajów pokazuj¹, ¿e znaczny
procent u¿ytkowników carsharingu sprzedaje swój samochód13.
Kolejnym instrumentem zarz¹dzania mobilnoœci¹ powszechnie stosowanym
w miastach europejskich s¹ systemy rowerów miejskich, które polegaj¹ na prowadzeniu przez podmioty publiczne lub na ich zlecenie wypo¿yczalni rowerów
miejskich, charakterystycznie oznaczonych. Rower mo¿na wypo¿yczyæ na dowolnym parkingu i zwróciæ na innym (spoœród wielu zlokalizowanych
w wêz³ach przesiadkowych lub przy g³ównych przystankach). Pracownicy
wypo¿yczalni zabieraj¹ systematycznie rowery z parkingów, na których jest ich
zbyt du¿o i specjalnie przystosowanymi pojazdami przewo¿¹ na parkingi, na
których brak rowerów. Z rowerów miejskich mo¿na korzystaæ z regu³y po uzyskaniu cz³onkostwa w specjalnym klubie i kluczy dostêpu do parkingów, np.
w postaci kart magnetycznych. Takie rozwi¹zania funkcjonuj¹ w Lyonie, Pary-

11
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13

M. Horoñ, O. Wyszomirski, Wspólne u¿ytkowanie samochodu, „Transport Miejski” 1995, nr 4, s. 21.
Civitas. Cleaner and Better Transport in Cities, Berlin Ministry of Urban Development, Berlin 2002,
s. 6.
PROCEED Principles of Successful High Public Transport Operation and Development. Deliverable 4, Guidelines for European High Quality Public Transport in Small and Medium Sized Cities,
Directorate General for Energy and Transport, s. 224, www.proceedproject.net [dostêp 12.11.2009].
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¿u, Brukseli, miastach skandynawskich i niemieckich, np. Kolonii, Berlinie,
Frank- furcie, oraz w³oskich, np. Bolonii, a tak¿e w Londynie14.
Wiele miast europejskich d¹¿y do promowania podró¿y z przesiadaniem siê.
Instrumentami wykorzystywanymi s¹ wówczas systemy park and ride (P+R)
lub bike and ride (B+R). P+R mo¿na uznaæ za tradycyjne rozwi¹zanie, natomiast system B+R za rozwijaj¹ce siê, szczególnie tam, gdzie wygodne i atrakcyjne œcie¿ki rowerowe prowadz¹ do przystanków wêz³owych wyposa¿onych
w bezpieczne stojaki rowerowe oraz szafki dla rowerzystów, jak np. w Yorku
(Wielka Brytania), Chamery, La Rochelle (Francja), Groningen (Holandia), Luksemburgu. Parkingi takie s¹ prowadzone g³ównie przez komercyjnych operatorów,
a rol¹ w³adz miejskich jest zapewnienie atrakcyjnych po³¹czeñ transportem
zbiorowym z tych parkingów do centrum miasta (w Luksemburgu autobusy lokalne kursuj¹ co 7,5 min z parkingów rowerowych po³o¿onych na skraju miasta
do centrum)15. Systemy B+R rozwijaj¹ siê tak¿e w krajach skandynawskich.
W Helsinkach z systemu B+R korzysta w okresie wiosna – lato 5000 osób,
a w zimie 1000 osób (dla porównania: maksymalne wykorzystanie parkingów
dla samochodów w systemie P+R nie przekracza 3800 osób)16. System ten szybko rozwija siê równie¿ w miastach niemieckich17.
Rzadziej wykorzystywanymi instrumentami organizacyjnymi w zarz¹dzaniu
mobilnoœci¹ s¹ tzw. elastyczne linie. Przyk³adem takiego rozwi¹zania mo¿e byæ
zorganizowanie systemu taxibus w Wesfalii. Polega on na tym, ¿e taksówki uzupe³niaj¹ kursowanie autobusów, je¿d¿¹c na tych samych trasach, zatrzymuj¹c
siê na tych samych przystankach, lecz g³ównie w godzinach wieczornych
i w godzinach niskiej czêstotliwoœci kursowania autobusów18.
Innym przyk³adem instrumentu organizacyjnego mo¿e byæ system us³ugi na
zamówienie, czyli tzw. us³ugi telebus. Korzystanie z autobusu w tym systemie
jest mo¿liwe na œciœle okreœlonym obszarze w dowolnej relacji. Brak sta³ych tras
i brak rozk³adów jazdy oznacza, ¿e pasa¿er mo¿e zamówiæ przejazd pomiêdzy
dwoma dowolnie wybranymi przystankami na tym obszarze o dowolnej godzinie. Dotyczy to z regu³y obszaru o ma³ej gêstoœci zaludnienia. Ograniczenie obszaru funkcjonowania powoduje, ¿e jest on wykorzystywany do dowozu pasa¿erów do wêz³ów przesiadkowych, z których mog¹ oni kontynuowaæ podró¿
tradycyjnie funkcjonuj¹cymi œrodkami transportu zbiorowego. Tak¹ us³ugê,
zwan¹ „Creabus”, dzia³aj¹c¹ w s³abiej zaludnionych obszarach miasta poza go-
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K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkañców w kszta³towaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 72.
PROCEED Principles of Successful…, s. 64–66.
www.olsztyn.zm.org.pl/?a=olsztyn.bike_and_ride [dostêp 06.06.2012].
www.radstation.de [dostêp 06.06.2012].
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dzinami szczytów i wieczorami, realizowan¹ minibusami, mo¿na zamówiæ np.
w Dieppe (Francja)19.
Praktycznie we wszystkich miastach europejskich wykorzystywane s¹ ró¿norodne instrumenty promocyjne. Warto wyró¿niæ wœród nich obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu, w tym Dnia bez Samochodu
i Dnia Trolejbusowego.
Powszechnie stosowane s¹ tak¿e instrumenty edukacyjne, w tym szczególnie
adresowane do dzieci, w formie zajêæ o tematyce transportowej oraz gier i zabaw.
Do m³odzie¿y adresowane s¹ seminaria oraz internetowe portale transportowe.
Z uwagi na zró¿nicowanie spo³eczno-gospodarcze i polityczne miast w ka¿dym z nich, stosowana jest odmienna kompozycja instrumentów zarz¹dzania
mobilnoœci¹.

5. Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ stosowane w Krakowie
Kraków jako jedyne polskie miasto uczestniczy³ w projekcie unijnym MAX
(Succesful Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies – Kampanie na
rzecz œwiadomych i uwieñczonych powodzeniem strategii zarz¹dzania ruchliwoœci¹),
którego celem by³o podniesienie œwiadomoœci potrzeby zarz¹dzania mobilnoœci¹.
Stanowi³o to podstawê do analizy stosowanych tradycyjnie instrumentów
oddzia³ywania na popyt na przewozy pasa¿erów w mieœcie, opracowania kompleksowej koncepcji zarz¹dzania mobilnoœci¹ i inspiracjê do zastosowania nowych instrumentów.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zastosowane w Krakowie instrumenty organizacyjne zarz¹dzania mobilnoœci¹, w tym:
– planowanie rozk³adów jazdy wed³ug zasady dostosowania poda¿y do popytu;
– ograniczenie dostêpnoœci œródmieœcia dla samochodów osobowych;
– wdro¿enie elektronicznego systemu sterowania ruchem;
– wdro¿enie elektronicznego systemu informowania pasa¿erów;
– organizacja systemu carpoolingu dla pracowników i studentów Politechniki
Krakowskiej;
– organizacja systemu rowerów miejskich;
– organizacja systemu telebus.
Konstrukcja rozk³adów jazdy opiera siê na œcis³ym dostosowywaniu zdolnoœci przewozowej pojazdów komunikacji zbiorowej do zró¿nicowanego w poszczególnych okresach doby popytu.
Ograniczenie dostêpnoœci do œródmieœcia dla samochodów osobowych uzyskano poprzez wprowadzenie stref ograniczonego ruchu i parkowania: A, B i C
oraz op³at za parkowanie. W strefie A dopuszcza siê tylko ruch pieszy. Ruch sa19

PROCEED Principles of successful…, s. 71.
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mochodowy mo¿liwy jest wy³¹cznie w szczególnych przypadkach i w okreœlonych godzinach. Strefa B przeznaczona jest tylko dla pojazdów ze specjalnymi
identyfikatorami uprawniaj¹cymi do wjazdu. Natomiast w strefie C, w której
wyodrêbniono podstrefy P1, P2, P3 – zró¿nicowano tylko mo¿liwoœci parkowania. Dodatkowo wdro¿ono projekt nowej organizacji ruchu w œródmieœciu.
Ponadto wydzielono pas ruchu przeznaczony wy³¹cznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz taxi. Ciekawym rozwi¹zaniem jest tak¿e wyznaczenie
wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych oraz zintegrowanych przystanków typu „drzwi w drzwi”20.
Instrumentem organizacyjnym zarz¹dzania mobilnoœci¹ w Krakowie jest tak¿e
elektroniczny system informowania pasa¿erów o nadje¿d¿aj¹cych pojazdach,
aktualnych warunkach ruchu, mo¿liwoœciach przesiadek i czasie przejazdu.
Efektywny system sterowania ruchem, uwzglêdniaj¹cy priorytet dla transportu publicznego, wdro¿ony jako instrument zarz¹dzania mobilnoœci¹, u³atwia
utrzymanie lub przywracanie punktualnoœci i regularnoœci funkcjonowania
transportu zbiorowego, a nawet sterowanie systemem P+R.
System carpoolingu zorganizowano na Politechnice Krakowskiej, co oznacza,
¿e liczba osób korzystaj¹cych z tego systemu by³a z góry ograniczona. Planowano stopniowy rozwój systemu, by mo¿liwe by³o rozszerzenie jego funkcjonowania na kolejne podmioty. Jednak problemem okaza³y siê nie tylko techniczne
usterki, ale tak¿e obawa potencjalnych klientów systemu o bezpieczeñstwo osobiste. Chc¹c zachêciæ kolejne osoby, nale¿y zapewniæ wysoki poziom bezpieczeñstwa podró¿nym, a tak¿e tworzyæ przywileje, takie jak wydzielone miejsca
parkingowe czy ni¿sze op³aty za parkowanie dla tych, którzy korzystaj¹ z systemu carpoolingu21.
Rowery miejskie wprowadzono w Krakowie w 2008 r. Jest to najstarsza sieæ
z obecnie funkcjonuj¹cych w Polsce. Dzia³a opieraj¹c siê na 16 tzw. stacjach bazowych, oferuj¹cych oko³o 100 pojazdów. Sieæ ma byæ rozbudowana do koñca
2015 r. i wówczas system ma siê sk³adaæ ze 150 stacji i 1,5 tys. rowerów22.
Skorzystanie z us³ugi telebus jest mo¿liwe po wczeœniejszym zarejestrowaniu siê w systemie. Klient rejestruje siê telefonicznie i otrzymuje swój indywidualny numer, którym bêdzie siê pos³ugiwa³ przy nastêpnych zleceniach. Pracownicy, obs³uguj¹cy dedykowany tej us³udze telefon, zbieraj¹ informacje od
pasa¿erów o tym sk¹d i dok¹d chc¹ jechaæ i w jakich godzinach, a nastêpnie pla20
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G. Sapoñ, P. Dera, Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ poprzez narzêdzia organizacji ruchu oraz wsparcie przewozów
transportu miejskiego w polityce transportowej miasta, Konferencja Izby Gospodarczej Komunikacji
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Niskoemisyjnej”, Kielce, 16 wrzeœnia 2013 r., s. 12–15.
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nuj¹ trasê przejazdu i wydaj¹ wytyczne kierowcy, który ma realizowaæ dany
kurs. Us³uga jest dostêpna przez ca³y tydzieñ w godz. 8.00–23.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku) oraz w godz. 6.00–23.00 (w soboty i niedziele). Cena za przejazd jest równa cenie biletu w komunikacji regularnej23.
W ramach instrumentów informacyjnych zarz¹dzania mobilnoœci¹ zastosowanych w Krakowie powo³ano konsultanta mobilnoœci oraz stworzono platformê internetow¹ na temat transportu zbiorowego i mobilnoœci. Rozwój internetu
doprowadzi³ do funkcjonowania wielu stron internetowych podejmuj¹cych tê
sam¹ tematykê. Pojawi³a siê potrzeba zintegrowania dzia³añ w tym zakresie i zaprojektowania wspólnej platformy www.info-komunikacja.onet.pl zawieraj¹cej
dane na temat proekologicznych œrodków transportu, w tym transportu publicznego, podró¿owania rowerem i w systemie carpoolingu24.
Badania marketingowe, dotycz¹ce zachowañ transportowych oraz preferencji pracowników i studentów, wykaza³y, ¿e 59% pracowników i 73% studentów
studiów stacjonarnych oraz 66% studentów studiów niestacjonarnych by³o zainteresowanych uzyskaniem na terenie Politechniki Krakowskiej informacji dotycz¹cych podró¿owania. W odpowiedzi na potrzeby spo³ecznoœci akademickiej
stworzono na Politechnice Krakowskiej stanowisko konsultanta mobilnoœci25.
W Krakowie wykorzystywane s¹ w szerokim zakresie tak¿e instrumenty
promocyjne zarz¹dzania mobilnoœci¹, np. forum mobilnoœci oraz konkursy dla
dzieci i m³odzie¿y. Forum mobilnoœci jest cyklem spotkañ poœwiêconych aktualnym kwestiom dotycz¹cym transportu w mieœcie. Czynnikiem odró¿niaj¹cym
forum od innych imprez tego typu jest to, i¿ jest ono spotkaniem otwartym dla
mieszkañców miasta. Celem forum jest stworzenie p³aszczyzny porozumienia,
w ramach której na równych prawach mogliby dyskutowaæ politycy, radni miejscy, specjaliœci (dobierani w zale¿noœci od tematyki spotkania) oraz przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych i wszelkiego rodzaju instytucji, czyli grup czêsto o rozbie¿nych interesach, jak i sami mieszkañcy26.
Innym instrumentem promocyjnym by³ program lojalnoœciowy „Gad¿ety za
bilety”, stwarzaj¹cy mo¿liwoœæ wymiany skasowanych biletów komunikacji miejskiej na nagrody. Powsta³ swoisty „cennik” nagród (walut¹ by³y skasowane bilety), który okreœla³ za jak¹ wartoœæ biletów przys³uguj¹ poszczególne gad¿ety.
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Nagrodami by³y zegarki, przenoœne radia, latarki, torby sportowe, plecaki, koszulki oraz inne drobne upominki27.
Wœród instrumentów o charakterze promocyjnym stosowanych w Krakowie
wymieniæ nale¿y tak¿e konkursy o tematyce transportowej.
Instrumenty edukacyjne kierowane s¹ do wybranych segmentów klientów.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono w Krakowie osobom starszym, dla których zorganizowano szkolenia z zakresu wykorzystywania transportu zbiorowego,
w tym zakupu biletów, doboru po³¹czeñ, technik wsiadania do pojazdów i wysiadania z nich28. Natomiast dla uczniów szkó³ podstawowych i œrednich oraz
uczelni wy¿szych zorganizowano cykl seminariów pod has³em: „Idea zrównowa¿onego transportu, nowoczesna komunikacja we wspó³czesnych zat³oczonych metropoliach”. Ka¿dorazowo prezentacja dostosowana by³a do wieku
s³uchaczy. Prezentowano europejskie przyk³ady systemów transportowych
miast oraz wykorzystywanego w nich taboru. Drugim elementem seminarium
zawsze by³a dyskusja, a ostatni¹ czêœci¹ – konkurs zwi¹zany z tematyk¹ prezentacji. Zwyciêzcy wygrywali nagrody w postaci zestawu gad¿etów29.
Zestaw instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ zastosowanych w Krakowie
mo¿na uznaæ za rozbudowany i zawieraj¹cy instrumenty typowe dla innych
miast europejskich, ale dostosowane do warunków lokalnych.

6. Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ stosowane w Gdyni
W Gdyni wykorzystywane s¹ w ramach zarz¹dzania mobilnoœci¹ g³ównie instrumenty organizacyjne i koordynacyjne oraz promocyjne i edukacyjne.
Organizacja us³ug transportu zbiorowego jako instrument zarz¹dzania mobilnoœci¹ w Gdyni polega na kszta³towaniu oferty przewozowej na bazie wyników badañ marketingowych, które wskazuj¹ bezpoœrednioœæ, punktualnoœæ,
czêstotliwoœæ i dostêpnoœæ jako podstawowe postulaty przewozowe. Najistotniejszym instrumentem organizacyjnym jest modu³owy rozk³ad jazdy, konstruowany na podstawie tabeli koordynacji. Wœród instrumentów organizacyjnych
nale¿y wyodrêbniæ system nadzoru i regulacji ruchu pozwalaj¹cy na bie¿¹co
reagowaæ na sytuacjê na drogach.
Przyk³adem instrumentu organizacyjnego zarz¹dzania mobilnoœci¹ w Gdyni
jest us³uga podobna do krakowskiego telebusu, adresowana do segmentu osób
niepe³nosprawnych, przede wszystkim ruchowo. Do dyspozycji tych osób przeznaczone s¹ cztery, specjalnie dostosowane minibusy. Osoby zainteresowane
dzwoni¹ pod dedykowany tej us³udze numer telefoniczny i zamawiaj¹ minibus
27
28
29
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na okreœlony dzieñ, godzinê i we wskazanym kierunku. Zamówienia s¹ zbierane i o ile to mo¿liwe ³¹czone przez dyspozytora organizatora lokalnego transportu zbiorowego. Op³aty za takie przewozy stanowi¹ element taryfy za us³ugi
tego transportu30.
Innym instrumentem organizacyjnym i jednoczeœnie koordynacyjnym jest
inteligentny system sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz
samochodów (wdra¿any w ramach projektu TRISTAR). Wa¿nym elementem
tego systemu jest generowanie „inteligentnej zielonej fali”, która ma preferowaæ
ruch œrodków transportu zbiorowego, a tak¿e informowaæ w internecie i na wyœwietlaczach przystankowych o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów i trolejbusów31.
Wœród instrumentów promocyjnych wykorzystywanych w Gdyni mo¿na
wyodrêbniæ dzia³ania dotycz¹ce podró¿y transportem zbiorowym, rowerem,
pieszo oraz z przesiadaniem siê.
Promocja transportu zbiorowego obejmuje:
– obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu, w tym Dnia
bez Samochodu i Dnia Trolejbusowego;
– konkursy dla posiadaczy biletów na œrodki transportu zbiorowego;
– projekt Wychowanie komunikacyjne;
– projekt YOUTH;
– projekt Mamo, tato, wybieram ekotransport;
– projekt Mobilna Gdynia;
– projekt TROLLEY;
– projekt SEGMENT.
Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu organizowane s¹ ka¿dego roku. Przyk³adowe atrakcje dla mieszkañców to:
– parada pojazdów, w tym zabytkowych, ulicami Gdyni (pojazdy s¹ nastêpnie
udostêpnione do zwiedzania);
– specjalne linie obs³ugiwane najnowszymi i zabytkowymi pojazdami;
– konkursy z nagrodami dla dzieci, np.:
– na zaprojektowanie dekoracji autobusu lub trolejbusu;
– na zaprojektowanie plakatów promuj¹cych transport publiczny pod
has³em „Zielony Transport Publiczny”;
– dni otwarte w zajezdniach autobusowych i trolejbusowej;
– bezp³atne przejazdy œrodkami transportu zbiorowego dla w³aœcicieli samochodów osobowych na podstawie aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.
30
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K. Hebel, Dostêpnoœæ transportu zbiorowego w miastach dla osób niepe³nosprawnych na przyk³adzie Gdyni,
[w:] Dostêpnoœæ transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, (red.) E. Za³oga „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ekonomiczne Problemy Us³ug”, nr 33(538), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2009, s. 156.
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Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ w miastach

121

Konkursy dla posiadaczy biletów okresowych na us³ugi transportu publicznego organizowane s¹ cyklicznie. Ich celem jest nagradzanie pasa¿erów wybieraj¹cych transport zbiorowy w podró¿ach miejskich. Do konkursu mo¿e
przyst¹piæ ka¿dy mieszkaniec, który posiada wa¿ny bilet okresowy na us³ugi
transportu publicznego na terenie Gdyni. Uczestnicy konkursu ka¿dego miesi¹ca odpowiadaj¹ na pytania lub realizuj¹ wyznaczone zadania. Laureaci ka¿dego miesi¹ca otrzymuj¹ atrakcyjne nagrody o wartoœci od 50 do 150 z³32.
Projekt „Wychowanie komunikacyjne” adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y
ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych. Sk³ada siê
z zajêæ tematycznych dotycz¹cych polityki transportowej i ekologicznego podró¿owania w miastach, bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i w transporcie
publicznym, historii transportu w miastach, form i warunków podró¿y, kontroli
biletów i przysz³oœci transportu w miastach33.
Projekt YOUTH (Youngsters Overhaul today’s Urban Transport Habits – M³odzie¿
zmienia miejskie zwyczaje transportowe) by³ realizowany w latach 2007–2009. Jego
celem by³o aktywne wspó³tworzenie i wspó³realizowanie za³o¿eñ polityki transportowej opartej na strategii zrównowa¿onego rozwoju przez dzieci i m³odzie¿
oraz nawi¹zanie dialogu pomiêdzy m³odzie¿¹ a podmiotami odpowiedzialnymi
za tworzenie i realizowanie polityki transportowej w mieœcie34.
Projekt „Mamo, tato wybieram ekotransport”35 adresowany by³ do uczniów
gdyñskich szkó³ podstawowych. Celami w tym projekcie by³o:
– kszta³towanie po¿¹danych postaw w odniesieniu do ekologicznego transportu w mieœcie poprzez naukê i zabawê;
– kszta³towanie zachowañ komunikacyjnych zgodnych z zasadami ekorozwoju;
– eksponowanie ekologicznego i racjonalnego energetycznie transportu
w mieœcie;
– nak³onienie do wspó³tworzenia i wspó³realizowania za³o¿eñ polityki transportowej opartej na strategii zrównowa¿onego rozwoju;
– przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z transportu zbiorowego.
W ramach projektu przeprowadzono cykl szeœciu zajêæ tematycznych:
– podstawowe sposoby i formy realizacji podró¿y miejskich;
– korzystanie ze œrodków transportu zbiorowego;
– bezpieczeñstwo w ruchu drogowym i podczas podró¿y œrodkami transportu
zbiorowego (z punktu widzenia pieszego i pasa¿era transportu zbiorowego);
32
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– ekologiczne œrodki transportu zbiorowego;
– wp³yw wyboru œrodka transportu na ekologiczne aspekty jakoœci ¿ycia
w miastach;
– idea zrównowa¿onego transportu w miastach (rola komunikacji trolejbusowej w realizacji tej strategii).
Projekt obejmowa³ te¿ program lojalnoœciowy „Podró¿ujemy ekologicznie”,
w którym zadaniem uczestnika by³o udokumentowanie podró¿y odbytych
przez niego i cz³onków jego gospodarstwa domowego œrodkami transportu
zbiorowego poprzez przekazanie biletów opiekunowi kampanii. Istotnym elementem programu by³a strona internetowa z grami i zabawami tematycznymi.
Promocja transportu zbiorowego w Gdyni odbywa siê tak¿e z wykorzystaniem internetu. Przyk³adem takiego dzia³ania jest za³o¿enie profilu „Mobilna
Gdynia” na portalu spo³ecznoœciowym Facebook www.facebook.com/MobilnaGdynia36. Celem d³ugookresowym tego projektu jest prezentowanie dzia³añ
Gdyni w zakresie zrównowa¿onej mobilnoœci, zbieranie danych i opinii, konsultowanie rozwi¹zañ, promocja realizowanych dzia³añ. W krótkiej perspektywie
profil ten ma stanowiæ pierwszy krok do realizacji platformy internetowej i dialogu z mieszkañcami w zakresie Planu Zrównowa¿onego Transportu Miejskiego
realizowanego w ramach projektu CIVITAS DYN@MO37.
Za instrument zarz¹dzania mobilnoœci¹, dotycz¹cy transportu zbiorowego,
a specyficzny dla Gdyni, mo¿na uznaæ projekt unijny Promoting Electric Public
Transport TROLLEY w ramach Programu INTERREG IVB CENTRAL EUROPE,
promuj¹cy trolejbus jako ekologiczny œrodek transportu w ramach polityki
zrównowa¿onego rozwoju. Jego rezultatem jest poprawa wizerunku trolejbusów w opinii mieszkañców wszystkich miast partnerskich, a tak¿e w opinii
przewoŸników. W ramach projektu opracowano podrêcznik nt. konwersji autobusów z silnikiem Diesla na trolejbusy (w jêzyku polskim i angielskim) oraz
e-book nt. trolejbusu jako œrodka transportu miejskiego (w jêzyku angielskim)38.
Podobnie jak w Krakowie, instrumenty promocyjne adresowane s¹ do wybranych segmentów mieszkañców Gdyni. Jako najbardziej podatne na zmiany
zachowañ transportowych segmenty osób wybrano:
– uczniów rozpoczynaj¹cych szko³ê podstawow¹ i ich rodziców;
– osoby rozpoczynaj¹ce now¹ pracê;
– rodziców noworodków podró¿uj¹cych z nimi do oœrodka zdrowia.
Do tych segmentów zaadresowano w ramach projektu unijnego SEGMENT
(SEGmented Marketing for ENergy Efficient Transport) kampanie marketingowe
promuj¹ce wykorzystanie transportu zbiorowego i rowerów w podró¿ach miejskich39.
36
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Do instrumentów promocyjnych zastosowanych w Gdyni, które promuj¹
podró¿e rowerem, nale¿y konkurs „Do pracy jadê rowerem”. Celem konkursu
jest zachêcenie pracowników gdyñskich firm do wyboru roweru jako podstawowego œrodka transportu w podró¿ach miêdzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy. Za ka¿dym razem, kiedy uczestnik konkursu przyjedzie do pracy
lub wróci z pracy na rowerze rejestruje swoj¹ podró¿ poprzez stronê internetow¹ konkursu www.konkursrowerowy.pl. Raz w miesi¹cu przyznawane s¹ nagrody. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymuj¹ nagrody rzeczowe, o równowartoœci 1400, 1100, 800, 500 i 200 z³ (brutto), przyznawane w 2 kategoriach: za
najwiêksz¹ liczbê podró¿y rowerem i za najwiêksz¹ liczbê kilometrów. Dla
sta³ych uczestników konkursu przewidziany jest codzienny poczêstunek w formie tzw. „œniadania rowerowego”40.
Instrumentem o charakterze planistycznym, promuj¹cym podró¿e rowerowe w Gdyni, jest badanie jakoœci polityki rowerowej metodologi¹ dotychczas
wykorzystan¹ w 170 miastach i regionach w 24 krajach, w ramach projektu
BYPAD (BicYcle Policy AuDit w ramach programu STEER)41. Celem d³ugookresowym tego projektu jest doprowadzenie do wpisania do dokumentów strategicznych miasta zamiany 1% ruchu zmotoryzowanego na rowerowy ka¿dego roku,
a¿ do uzyskania 10% udzia³u w 2023 r. Inne cele to:
– budowa dróg rowerowych ³¹cz¹cych miejsca stanowi¹ce najwa¿niejsze generatory ruchu;
– realizacja kampanii promocyjnej „Bezpieczny dostêp rowerem do szkó³”;
– odpowiednie oznakowanie tras przejazdów dla rowerzystów;
– zapewnienie ci¹g³oœci ruchu rowerowego w przypadku robót drogowych;
– organizacja szkoleñ dla dzieci dotycz¹cych bezpiecznego poruszania siê rowerem w ruchu miejskim;
– przygotowanie aktualnej mapy gdyñskich dróg rowerowych.
Instrumentami o charakterze edukacyjnym i promocyjnym s¹ projekty promuj¹ce podró¿e piesze „Odprowadzam sam” i „Pieszy autobus”. Grup¹ docelow¹ s¹ dzieci w wieku przedszkolnym (5–6 lat) i wczesnoszkolnym (I i II klasa
szko³y podstawowej) oraz ich rodzice. W ramach projektu „Odprowadzam sam”
dzieci s¹ odprowadzane pieszo do przedszkoli przez rodziców zamiast odwo¿one
samochodem (ewentualnie przyje¿d¿aj¹ rowerem lub transportem zbiorowym)42. W ramach projektu „Pieszy autobus” dzieci odprowadzane s¹ w kilkuosobowych grupkach do szko³y przez nauczyciela lub rodzica, ucz¹c siê po drodze zasad bezpiecznego ruchu drogowego43.
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W grupie instrumentów o charakterze integracyjnym na uwagê zas³uguje
projekt promuj¹cy podró¿e z przesiadaniem siê o nazwie ENTER.HUB (European
Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits – Promocja wêz³ów kolejowych o znaczeniu regionalnym). W ramach tego projektu opracowuje siê koncepcjê zagospodarowania przestrzennego wêz³a transportowego
Gdynia G³ówna, który ma staæ siê miejscem determinuj¹cym rozwój miasta oraz
atrakcyjnym „magnesem” dla podró¿nych i mieszkañców. Nowe zagospodarowanie przestrzeni ma poprawiæ dostêpnoœæ transportu miejskiego (tak¿e dla
osób o ograniczonej mobilnoœci) oraz zapewniæ przyjazn¹ przestrzeñ publiczn¹.
Rozwa¿a siê te¿ mo¿liwoœæ udostêpnienia nowych sposobów podró¿owania:
B+R, P+R, Rent a Bike44.
Okreœlon¹ rolê w zarz¹dzaniu mobilnoœci¹ odgrywa Plan Zrównowa¿onego
Transportu Miejskiego (PZTM). Plan taki powinien zawieraæ instrumenty
zarz¹dzania mobilnoœci¹. Zatem wszelkie dzia³ania zwi¹zane z opracowaniem
planu mo¿na uznaæ za wspomagaj¹ce zarz¹dzanie mobilnoœci¹. Z tych powodów projekt unijny CIVITAS DYN@MO Inicjatywa CIVITAS II PLUS w ramach
7 Programu Ramowego45 oraz Projekt UE CHALLENGE w ramach programu
STEER46, s³u¿¹ce opracowaniu Planu Zrównowa¿onego Transportu Miejskiego
w Gdyni, stanowi¹ instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹.
Celami projektu CIVITAS DYN@MO s¹:
– rozwój systemów i us³ug transportowych;
– wprowadzenie ekologicznych œrodków transportu;
– wprowadzenie innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie systemów i us³ug
transportowych;
– zaanga¿owanie mieszkañców w proces planowania mobilnoœci;
– wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy miastami.
Celem g³ównym projektu CHALLENGE jest wspieranie miast partnerskich
w dzia³aniach zwi¹zanych z planowaniem zrównowa¿onego transportu miejskiego, celem szczegó³owym – zebranie informacji o innowacyjnych, praktycznych i transferowalnych rozwi¹zaniach przydatnych w opracowaniu PZTM.
Z przedstawionego przegl¹du instrumentów i dzia³añ wykorzystywanych
w Gdyni w zakresie zarz¹dzania mobilnoœci¹ wynika, ¿e zastosowano ró¿norodne, w tym typowe, zmodyfikowane pod k¹tem lokalnych potrzeb i mo¿liwoœci. Za specyficzny dla Gdyni mo¿na uznaæ projekt TROLLEY, poniewa¿ dotyczy³ trolejbusów, œrodków transportu zbiorowego wykorzystywanych w Polsce
w 4 miastach.

44
45

46

http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/enterhub/homepage/ [dostêp 6.09.2013].
www.zdiz.gdynia.pl/archiwum/5-archiwum-wiadomoci/233-rusza-projekt-civitas-dynmo-.html
[dostêp 30.08.2013].
www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2636 [dostêp 1.09.2013].

Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ w miastach

125

7. Podsumowanie
Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ jest stosunkowo now¹ koncepcj¹, z czego wynikaj¹
ró¿nice w interpretacji i klasyfikacji wykorzystywanych w niej instrumentów.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e lista instrumentów jest obszerna i rozwojowa.
Instrumenty zarz¹dzania mobilnoœci¹ maj¹ ró¿ny charakter: informacyjny,
organizacyjny, promocyjny, edukacyjny, planistyczny, prawny lub wspieraj¹cy.
Czêsto trudno jest wyraŸnie oddzieliæ i zidentyfikowaæ charakter poszczególnych instrumentów, gdy¿ realizuj¹ one jednoczeœnie kilka celów.
Instrumenty s¹ z regu³y stosowane ³¹cznie, co oznacza, ¿e przewa¿nie mo¿na mówiæ o ich kompozycjach, a nie o pojedynczym instrumencie. Kluczow¹
kwesti¹ procesu zarz¹dzania mobilnoœci¹ jest zaoferowanie mieszkañcom wysokiej jakoœci us³ug transportu publicznego.
W ka¿dym mieœcie dzia³ania podejmowane w ramach zarz¹dzania mobilnoœci¹ charakteryzuj¹ siê pewn¹ specyfik¹.
Pierwszym polskim miastem, w którym wprowadzono koncepcjê zarz¹dzania mobilnoœci¹ by³ Kraków. Zastosowano tam szereg nowych rozwi¹zañ o charakterze organizacyjnym oraz promocyjnym.
Przyk³adem miasta, które stosuje zintegrowan¹ koncepcjê zarz¹dzania mobilnoœci¹ jest tak¿e Gdynia. W mieœcie tym najszerzej wykorzystywane s¹ instrumenty promocyjne. Wa¿ne jest to, ¿e promuje siê zarówno podró¿e transportem
zbiorowym, jak i rowerem, pieszo oraz z przesiadaniem siê.
Wdra¿anie nowych instrumentów zarz¹dzania mobilnoœci¹ w polskich miastach wspierane jest w bardzo znacz¹cym stopniu funduszami unijnymi.
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EKONOMICZNE ASPEKTY INTEGRACJI
TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYK£ADZIE
METROPOLII ZATOKI GDAÑSKIEJ
Streszczenie: Jednostki samorz¹du terytorialnego w œwietle polskiego prawa s¹
odpowiedzialne za funkcjonowanie transportu miejskiego. Je¿eli d¹¿¹ one do realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju w celu zapewnienia racjonalnego podzia³u zadañ pomiêdzy transportem indywidualnym i zbiorowym, to musz¹ dbaæ o odpowiedni¹ jakoœæ tego drugiego rodzaju transportu. Niezbêdne jest wiêc podejmowanie
dzia³añ o charakterze integracyjnym, które wymagaj¹ wspó³pracy pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego finansuj¹cymi jego bie¿¹ce utrzymanie i rozwój. W tym
kontekœcie wystêpuje potrzeba wypracowywania modelu wspó³pracy dostosowanego do potencja³u i potrzeb wspó³pracuj¹cych jednostek. Istotne s¹ przede wszystkim
aspekty ekonomiczne zwi¹zane z rozliczeniami finansowymi. W artykule przedstawiono uwarunkowania formalne i ekonomiczne wspó³pracy miêdzygminnej i na tym
tle zaprezentowano rozwi¹zania integracyjne zastosowane na obszarze Metropolii
Zatoki Gdañskiej.
S³owa kluczowe: integracja, miejski transport zbiorowy, rynek transportu miejskiego,
klucz rozliczeñ, konkurencyjnoœæ

ECONOMIC ASPECTS OF PUBLIC TRANSPORT
INTEGRATION ON THE EXAMPLE
OF GDANSK BAY METROPOLIS
Abstract: In the light of polish law the entities of local government are responsible for
urban transport functioning. If they aim at implementing the sustainable development policy in order to provide a rational task division between individual and collective transport, they have to take care of the proper quality of the latter one. Taking
integrating actions is therefore essential. They require cooperation between local governments, which finance the current maintenance and development of urban public
transport. In this context a necessity of elaborating a cooperation model adapted to

1
2

Dr Hubert Ko³odziejski, h.kolodziejski@mzkzg.org
Prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski, o.wyszomirski@wp.pl

130

Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

the potential and the needs of cooperating entities appears. The economic aspects
concerning the financial settlements are of the most importance. In the article the formal and economic conditionings of the cooperation between municipalities are being
presented and integration solutions implemented in the Gdansk Bay Metropolis are
being shown against this background.
Keywords: integration, public urban transport, urban transport market, settlement
key, competitiveness

1. Wprowadzenie
Trwaj¹cy od ponad dwóch dekad intensywny rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w powi¹zaniu z procesem „rozlewania siê miast”, zmian¹ funkcji
poszczególnych obszarów miejskich i podmiejskich, powstawaniem nowych
Ÿróde³ ruchu oraz przeobra¿eniami gospodarki, spowodowa³ spadek liczby
przewo¿onych pasa¿erów w transporcie miejskim. Tendencja ta zosta³a w ostatnich latach wyhamowana, niemniej jednak problem utraty pasa¿erów w transporcie miejskim nie zosta³ jeszcze rozwi¹zany i wymaga odpowiednich dzia³añ
zarówno od regulatorów rynku, jak i od organizatorów oraz realizatorów us³ug
transportu miejskiego. Podmioty te musz¹ tak¿e uwzglêdniaæ wyzwania stoj¹ce
przed transportem zbiorowym w zwi¹zku z zachodz¹cymi w Polsce zmianami
demograficznymi zwi¹zanymi z procesem starzenia siê spo³eczeñstwa oraz
ewolucj¹ stylu ¿ycia m³odych ludzi, której przejawem jest m.in. spadek dzietnoœci3. Zmiany te maj¹ wp³yw na wielkoœæ i strukturê popytu na us³ugi miejskiego
transportu zbiorowego.
W szczególny sposób wzrost motoryzacji indywidualnej doprowadzi³ do
os³abienia pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego na obszarach silnie
zurbanizowanych. Nadmierne wykorzystywanie samochodów przyczynia siê
do powstawania zatorów ulicznych ju¿ nie tylko w godzinach szczytu przewozowego, ale tak¿e w pozosta³ych porach dnia. G³ówne ci¹gi komunikacyjne
staj¹ siê nieprzejezdne zarówno dla pojazdów transportu zbiorowego, jak i indywidualnego, a sporadycznie wyd³u¿ony czas jazdy, przekszta³ca siê w sta³e
zjawisko towarzysz¹ce podró¿om miejskim. W rezultacie, z punktu widzenia
mieszkañców obszarów miejskich, zwiêkszaj¹ siê koszty traconego czasu i koszty
zewnêtrzne, co wydatnie przyczynia siê do obni¿enia szeroko rozumianej jakoœci
¿ycia. Natomiast z punktu widzenia w³adz miejskich dochodzi do relatywnego
obni¿enia jakoœci obs³ugi komunikacyjnej oraz wzrostu jej kosztów. Wyd³u¿ony
czas jazdy wymaga zaanga¿owania wiêkszej liczby pojazdów do realizacji
dotychczasowego rozk³adu jazdy (wykonania tej samej pracy eksploatacyjnej).
W wielu przypadkach jednostki samorz¹du terytorialnego w celu pokrycia
3

M. Beim, A. Radzimski, Wybrane aspekty wp³ywu zmian demograficznych na transport publiczny,
„Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 6, s. 7.
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rosn¹cego deficytu decyduj¹ siê na podwy¿szenie cen za us³ugi transportu zbiorowego, zmniejszaj¹c jeszcze bardziej atrakcyjnoœæ przewozów zbiorowych
i potêguj¹c odp³yw pasa¿erów.
D¹¿¹c do ograniczenia ekspansji motoryzacji indywidualnej, w³adze jednostek samorz¹du terytorialnego przyjmuj¹ politykê zrównowa¿onego rozwoju
transportu miejskiego. Wymaga ona zapewnienia transportowi zbiorowemu odpowiednich warunków funkcjonowania, aby móg³ on byæ realn¹ alternatyw¹
dla podró¿y realizowanych pojazdami osobowymi. Jest to niezbêdne dla uzyskania po¿¹danego podzia³u zadañ przewozowych pomiêdzy transportem
indywidualnym a zbiorowym, na poziomie zapewniaj¹cym przynajmniej 50%
udzia³u w obs³udze komunikacyjnej temu drugiemu.
Jednym z dzia³añ istotnie wp³ywaj¹cym na podniesienie atrakcyjnoœci miejskiego transportu zbiorowego jest jego integracja. Problemy wynikaj¹ce z jej
braku ujawniaj¹ siê w szczególnoœci w aglomeracjach policentrycznych i w relacji pomiêdzy samorz¹dowym województwem a miastami na jego terenie. W takiej sytuacji wystêpuje wiêcej ni¿ jeden silny oœrodek decyzyjny, co utrudnia
wypracowanie akceptowanych przez wszystkich zasad wspó³dzia³ania, w szczególnoœci rozliczeñ pomiêdzy podmiotami uczestnicz¹cymi w zintegrowanych
rozwi¹zaniach w ramach transportu miejskiego4. W aglomeracjach monocentrycznych integracja przebiega zdecydowanie ³atwiej. Akceptowana jest bowiem
dominuj¹ca pozycja miasta centralnego, a jednostki samorz¹du terytorialnego
funkcjonalnie powi¹zane z nim chêtniej przekazuj¹ mu swoje kompetencje
zwi¹zane z kszta³towaniem rozwoju i funkcjonowania transportu zbiorowego.
Integracjê mo¿na traktowaæ jako wielokierunkowy i z³o¿ony proces adaptacji
rynkowej transportu zbiorowego, który warunkuje prawid³owe jego funkcjonowanie i stanowi nieuchronny kierunek jego ewolucji5.
Dla funkcjonowania rynku transportu miejskiego podstawowe znaczenie ma
umocowanie prawne gmin jako regulatora rynku. Ka¿da z jednostek samorz¹du
terytorialnego posiada pe³n¹ samodzielnoœæ decyzyjn¹ dotycz¹c¹ organizacji
oraz poziomu i zasad finansowania rynku transportu miejskiego. Rady gmin,
uchwalaj¹c ceny za us³ugi transportu miejskiego oraz zakres i rodzaj uprawnieñ
gminnych do przejazdów ulgowych i bezp³atnych, wyznaczaj¹ istotne parametry tego rynku. Ponadto mog¹ decydowaæ o standardzie us³ug, stawiaj¹c okreœlone wymagania dotycz¹ce ich dostêpnoœci czasowej i przestrzennej oraz wyposa¿enia i wieku pojazdów.

4

5

G. Dydkowski, Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 42.
Ibidem, s. 11.
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2. Integracja rynku miejskiego transportu zbiorowego
Rozgraniczenie jednostek samorz¹du terytorialnego jest podstaw¹ wyodrêbniania zasiêgu przestrzennego rynków transportu zbiorowego. Rynek transportu
miejskiego nie ma jednolitego charakteru na ka¿dym z obszarów zurbanizowanych. Jego zasiêg przestrzenny stanowi odzwierciedlenie potrzeb transportowych ujawnianych na danym obszarze. Po³¹czenia realizowane pomiêdzy punktami stanowi¹cymi Ÿród³a ruchu przekraczaj¹ granice administracyjne gmin
i powoduj¹ funkcjonalne ³¹czenie siê rynków transportu miejskiego. W okreœlonych uwarunkowaniach w³aœciwy rynek transportu miejskiego mo¿e siê zawieraæ w ramach granic administracyjnych jednej gminy, jak i mo¿e stanowiæ zbiór
po³¹czonych ze sob¹ funkcjonalnie obszarów wielu gmin, stanowi¹cych ³¹cznie
jeden rynek. W przypadku braku wspó³dzia³ania gmin na tych samych lub
powi¹zanych ze sob¹ rynkach transportowych wystêpuje zró¿nicowanie taryf,
brak koordynacji rozk³adów jazdy ró¿nych œrodków transportu, nieefektywne
wykorzystanie potencja³u przewozowego oraz infrastruktury transportowej.
Taka sytuacja obni¿a konkurencyjnoœæ transportu zbiorowego wzglêdem indywidualnego i przyczynia siê do spadku popytu na przewozy zbiorowe.
Cz¹stkowe rynki transportu miejskiego mog¹ funkcjonowaæ niezale¿nie lub
mog¹ byæ ze sob¹ organicznie powi¹zane. Rynek transportu miejskiego mo¿e
byæ odnoszony do obszaru:
– jednej gminy;
– dwóch lub wiêcej gmin wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ na podstawie porozumieñ
miêdzygminnych;
– gmin tworz¹cych miêdzygminny zwi¹zek komunalny.
W nastêpstwie procesu funkcjonalnego ³¹czenia siê rynków miejskiego
transportu zbiorowego powinny zostaæ podjête dzia³ania w celu sformalizowania i ustalenia zasad wspó³pracy miêdzygminnej. Wymaga to wypracowania
jednolitego stanowiska w zakresie regulacji i organizacji rynku oraz zasad jego
finansowania. Wspó³praca miêdzygminna mo¿e mieæ formê porozumienia lub
zwi¹zku miêdzygminnego.
Istot¹ porozumienia jest przekazanie przez jedn¹ gminê swoich zadañ innej
gminie. Przekazanie ma charakter dobrowolny, w zwi¹zku z tym jedna gmina
musi chcieæ swoje kompetencje przekazaæ, a druga musi wyraziæ zainteresowanie i zgodê na przejêcie tych kompetencji. W przypadku przekazania kompetencji z zakresu transportu miejskiego wystêpuj¹ najlepsze uwarunkowania do
jego integracji. Najczêœciej kompetencje przekazane zostaj¹ gminie, która jest
wyspecjalizowana w organizacji i zarz¹dzaniu transportem miejskim oraz czêsto w bezpoœrednim œwiadczeniu us³ug przewozowych. W rezultacie, w ramach
porozumienia miêdzygminnego, nastêpuje standaryzacja oferty przewozowej
w nawi¹zaniu do doœwiadczenia i umiejêtnoœci gminy przejmuj¹cej zadanie.
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Dziêki takiej formie wspó³dzia³ania odbywa siê ³¹czenie rynków transportu
miejskiego, które s¹ regulowane na podstawie porozumieñ i zorganizowane
w jednolity sposób. Dotyczy to miêdzy innymi kwestii stanowienia cen, które
mog¹ mieæ charakter zintegrowany w odniesieniu do ca³ego objêtego porozumieniami obszaru. Do takich porozumieñ dochodzi najczêœciej na obszarach
monocentrycznych.
Alternatywnym rozwi¹zaniem, w stosunku do porozumieñ miêdzygminnych, jest powo³anie zwi¹zku miêdzygminnego. Zasadnicza ró¿nica w stosunku
do wspó³pracy na podstawie porozumieñ polega na tym, ¿e decyzje zwi¹zane
z zasadami funkcjonowania rynku i sposobem jego organizacji podejmowane s¹
wspólnie przez wszystkie gminy tworz¹ce zwi¹zek. Natomiast tak samo jak
w przypadku porozumieñ, gminy do zwi¹zku miêdzygminnego przekazuj¹
w ca³oœci swoje zadanie zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb mieszkañców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Podstawowym sposobem integracji us³ug transportu zbiorowego jest ³¹czenie ofert poszczególnych operatorów realizuj¹cych przewozy na obszarze miasta
(aglomeracji) w jedn¹ ca³oœæ tak, ¿e pasa¿er swobodnie mo¿e korzystaæ z ró¿nych po³¹czeñ komunikacyjnych na obszarze objêtym integracj¹, uiszczaj¹c,
równie¿ w jednorodny sposób, za nie op³aty.
Mo¿liwe jest zró¿nicowanie zakresu integracji, która mo¿e obejmowaæ wybrane elementy oferty przewozowej. Czêœciowa integracja mo¿e dotyczyæ:
– systemu taryfowo-biletowego;
– rozk³adów jazdy;
– uk³adu linii komunikacyjnych;
– systemu informacji;
– standardu techniczno-eksploatacyjnego œwiadczonych us³ug;
– infrastruktury (przystanków, pêtli, miejsc postojowych, pomieszczeñ socjalnych, sanitariatów itp.).
Wspó³dzia³anie gmin umo¿liwia integracjê oferty przewozowej, w szczególnoœci wprowadzenie jednolitej taryfy komunikacyjnej. Strategiczne znaczenie
ma równie¿ okreœlenie zakresu wspó³dzia³ania i roli poszczególnych œrodków
transportu (metra, kolei miejskiej, tramwaju, trolejbusu, autobusu, samochodu
osobowego, roweru), projektowanie wspólnego dla ca³ego zespo³u gmin miejskich i wiejskich uk³adu linii oraz zapewnienie ochrony œrodowiska naturalnego.
W tym kontekœcie istotnym problemem jest brak woli wspó³dzia³ania gmin
tworz¹cych organicznie ze sob¹ powi¹zane obszary zurbanizowane. Przyczynami takiej sytuacji mog¹ byæ m.in. rozbie¿ne oczekiwania dotycz¹ce sposobu zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkañców oraz brak mo¿liwoœci finansowania transportu miejskiego w wystarczaj¹cym zakresie. Nie bez znaczenia jest
równie¿ specyfika poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zana z ich potencja³em politycznym, spo³ecznym, gospodarczym i przestrzennym.
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3. Specyfika planowania przychodów i kosztów zintegrowanego
transportu miejskiego
Wspó³dzia³anie gmin zarówno w formie porozumienia, jak i zwi¹zku miêdzygminnego wymaga okreœlenia satysfakcjonuj¹cego sposobu rozliczania przychodów i kosztów transportu miejskiego. W praktyce metodologia tych rozliczeñ
i stopieñ jej akceptacji przez integruj¹ce siê jednostki determinuje mo¿liwoœci
integracji transportu zbiorowego. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych dodatkowo sytuacjê komplikuj¹ obowi¹zuj¹ce te jednostki zasady gospodarki finansowej. Wymagane jest szczegó³owe planowanie kosztów i wydatków bud¿etowych w okresie rocznym oraz sporz¹dzanie prognozy finansowej
przep³ywów bud¿etowych na kolejne lata6. Przygotowuj¹c te zestawienia, gmina musi uwzglêdniaæ wp³yw czynników zewnêtrznych na kszta³towanie siê
przychodów i wydatków bud¿etowych. Problem stanowi równie¿ specyfika
planowania bud¿etu, która w niewielkim stopniu nawi¹zuje do specyfiki miejskiego transportu zbiorowego jako dziedziny gospodarowania. Planowanie bud¿etu odbywa siê przed zamkniêciem finansowym danego roku. Pod uwagê
bierze siê przede wszystkim planowane wykonanie dochodów i wydatków na
koniec roku. Na przysz³oroczne wydatki, na etapie projektowania i uchwalania
bud¿etu, patrzy siê zazwyczaj w sposób kompleksowy, ustalaj¹c dla wszystkich
dziedzin gospodarki miejskiej stabilizacjê ich poziomu czy te¿ jednakowy procentowy wskaŸnik wzrostu lub spadku. W tej sytuacji bardzo wa¿ne jest, aby
przychody ze sprzeda¿y biletów nie obni¿y³y siê.
Niemniej jednak na rynku transportu miejskiego gmina ma mo¿liwoœæ bezpoœredniego i poœredniego oddzia³ywania na jego uczestników reprezentuj¹cych zarówno poda¿ow¹, jak i popytow¹ strukturê rynku. Gmina, bêd¹ca
regulatorem rynku, musi zaplanowaæ wynik finansowy zwi¹zany z funkcjonowaniem miejskiego transportu zbiorowego, bior¹c pod uwagê:
– plan przychodów ze sprzeda¿y biletów;
– plan wydatków przeznaczonych na realizacjê i organizacjê us³ug przewozowych;
– mo¿liwoœæ pokrycia ró¿nicy pomiêdzy planem przychodów a planem wydatków œrodkami finansowymi pochodz¹cymi z w³asnego bud¿etu.
W³adze publiczne maj¹ znacz¹cy wp³yw na poziom przychodów ze sprzeda¿y biletów. Do podstawowych parametrów, za pomoc¹ których gmina mo¿e oddzia³ywaæ na wysokoœæ przychodów, zaliczyæ nale¿y:
– taryfê oplat,
– iloœæ i jakoœæ oferowanych us³ug,
– wielkoœæ popytu efektywnego.
6

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
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Natomiast na poziom planowanych wydatków w³adze publiczne mog¹
wp³ywaæ, okreœlaj¹c:
– iloœæ i jakoœæ kontraktowanych us³ug przewozowych;
– sposób kontraktowania us³ug;
– koszty komunalnego organizatora transportu.
Iloœciowe i jakoœciowe opisanie oferty oraz ustalenie taryfy op³at pozwala na
oszacowanie popytu efektywnego na us³ugi miejskiego transportu zbiorowego.
Dodatkowo gmina mo¿e oddzia³ywaæ na popyt, ksztaltuj¹c warunki eksploatacyjne i ekonomiczne wykorzystywania w³asnych samochodów osobowych
(preferencje w ruchu dla transportu zbiorowego, ograniczenia wjazdu i parkowania, op³aty za wjazd i parkowanie). Na tej podstawie mo¿na przygotowaæ liczbowy plan sprzeda¿y poszczególnych rodzajów biletów i, przyporz¹dkowuj¹c
im odpowiednie ceny, wyliczyæ plan przychodów ze sprzeda¿y biletów.
Z planem przychodów musi korespondowaæ plan wydatków przeznaczonych na realizacjê i organizacjê us³ug przewozowych. G³ówn¹ pozycjê tego planu stanowi¹ wydatki na zakup us³ug przewozowych. Mo¿liwoœæ precyzyjnego
zaplanowania wydatków na ten cel jest uzale¿niona od:
– sposobu kontraktowania us³ug przewozowych;
– d³ugoœci trwania kontraktu;
– sposobu waloryzacji stawek przewozowych.
Pewnoœæ wydatkowania zaplanowanej kwoty z bud¿etu gminy na us³ugi
przewozowe zapewniaj¹ negocjacyjne sposoby kontraktowania us³ug. Zaliczyæ
mo¿na do nich m.in.: wystêpuj¹cy w Prawie zamówieñ publicznych tryb zamówienia z wolnej rêki7 oraz powierzenie obs³ugi transportowej podmiotowi wewnêtrznemu na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym8. Na
rynku miejskiego transportu zbiorowego te sposoby kontraktowania us³ug dedykowane s¹ przede wszystkim podmiotom komunalnym, których w³aœcicielem
jest regulator. Z natury rzeczy posiada on wystarczaj¹c¹ przewagê negocjacyjn¹,
aby wprowadziæ do umowy wzglêdnie elastyczne zapisy dotycz¹ce iloœci zamawianych us³ug oraz waloryzacji stawek przewozowych. Je¿eli te zabezpieczenia,
które maj¹ chroniæ przed przekroczeniem planu wydatków, oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, to w³adze publiczne mog¹ oddzia³ywaæ bezpoœrednio na komunalne
przedsiêbiorstwa przewozowe. Mog¹ narzuciæ np. obowi¹zek redukcji kosztów
albo akceptowaæ stratê w dzia³alnoœci tych operatorów.
W³adze samorz¹dowe maj¹ natomiast mniejsz¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na
poziom wydatków zwi¹zanych z zakupem us³ug przewozowych w przypadku
przetargowego kontraktowania us³ug. Mo¿e siê wtedy okazaæ, ¿e kwota zaplanowana na realizacjê zamówienia jest zbyt ma³a w stosunku do planu. Ponadto

7
8

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
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umowy zawierane w drodze przetargu nie pozwalaj¹ na znacz¹ce zmiany dotycz¹ce liczby zamawianych wozokilometrów, w szczególnosœci na ich zwiêkszanie.
Wa¿nym aspektem przy planowaniu kosztów us³ug przewozowych jest czas
trwania kontraktu. Ryzyko pope³nienia b³êdu przy konstruowaniu planu jest
najwiêksze wtedy, gdy w roku objêtym planowaniem nast¹piæ ma zakontraktowanie us³ug. Natomiast je¿eli w tym okresie ¿adne nowe us³ugi nie bêd¹ kontraktowane, to znaj¹c aktualne stawki za us³ugi przewozowe oraz zasady ich
waloryzacji, mo¿na wzglêdnie precyzyjnie zaplanowaæ wydatki na ten cel.
Kwestia waloryzacji stawek jest istotnym czynnikiem determinuj¹cym poziom stawek w d³ugoterminowych kontraktach. Jako ¿e na rynku transportu
miejskiego czêsto umowy zawiera siê na kilka, a nawet kilkanaœcie lat, to dla
obu stron wa¿ne jest przyjêcie adekwatnych mechanizmów waloryzacyjnych9.
Najczêœciej odnosz¹ siê one do podstawowych noœników kosztów transportowych. Przy ich ustalaniu powinno siê da¿yæ do obiektywizacji ich wp³ywu na
zachowania dwóch stron umowy.
Oprócz wydatków na zakup us³ug przewozowych w bud¿ecie przeznaczonym na funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego nale¿y uwzglêdniæ
koszty organizacji us³ug przewozowych. Wydatki na ten cel s¹ uzale¿nione od
iloœci i jakoœci us³ug oferowanych przez podmiot wystêpuj¹cy w tej roli. Nie bez
znaczenia jest tak¿e wielkoœæ rynku miejskiego transportu zbiorowego. Wraz
z jego wzrostem udzia³ kosztów organizacji us³ug w relacji do kosztów wozokilometra maleje.
W praktyce to poziom deficytu mo¿liwy do sfinansowania przez bud¿et determinuje planowanie przychodów ze sprzeda¿y biletów i œrodków finansowych niezbêdnych na realizacjê i organizacjê przewozów. Przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy
wykonany przez sparametryzowany pojazd (np. w zakresie jego wieku, pojemnoœci, wyposa¿enia) wozokilometr wymaga okreœlonej dop³aty ze œrodków bud¿etowych mo¿liwe jest:
– przy obowi¹zuj¹cych taryfach okreœlenie wielkoœci pracy eksploatacyjnej;
– przy braku mo¿liwoœci zmiany wielkoœci pracy eksploatacyjnej – dokonanie
zmiany taryfy;
– jednoczesne oddzia³ywanie na zmianê taryfy i liczbê realizowanych wozokilometrów.
Funkcjonowanie rynku transportu miejskiego w du¿ym stopniu uzale¿nione
jest od mo¿liwoœci zasilania tej sfery dzia³alnoœci pieniêdzmi publicznymi.
Œrodki finansowe z gminnego bud¿etu przeznaczane s¹ na realizacjê ró¿nych
zadañ, przy których, podobnie jak w przypadku transportu miejskiego,
nastêpuje d¹¿enie do jednoczesnej realizacji celów spo³eczno-politycznych oraz
ekonomicznych. Najczêœciej nie ma mo¿liwoœci jednoczesnego realizowania
9

M. Gromadzki, O. Wyszomirski, Rozliczenia pomiêdzy organizatorami a operatorami w komunikacji miejskiej, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2008, nr 102, s. 28.
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wszystkich tych celów i chc¹c osi¹gn¹æ okreœlone efekty w zakresie polityki
spo³ecznej za poœrednictwem transportu miejskiego, nale¿y zwiêkszyæ nak³ady
na ten transport, a nie zawsze bud¿et gminy na to pozwala.

4. Rozliczenia zwi¹zane z funkcjonowaniem zintegrowanego
transportu miejskiego
W³adze publiczne, wystêpuj¹c w roli regulatora rynku, determinuj¹ stopieñ
i zakres jego integracji. Musz¹ podj¹æ decyzjê, jakie bêd¹ parametry iloœciowe
i jakoœciowe zintegrowanych us³ug. Integracja transportu jest swojego rodzaju
podnoszeniem jego jakoœci i zazwyczaj zwi¹zana jest z dodatkowymi
wydatkami finansowymi, znajduj¹cymi swoje odzwierciedlenie w stawkach
przewozowych. Za lepsze jakoœciowo us³ugi na rynku transportu miejskiego
wiêcej p³aciæ sk³onne jest stosunkowo w¹skie grono odbiorców. Wiêkszoœæ
u¿ytkowników oczekuje lepszych jakoœciowo us³ug, ale przy cenie nie wy¿szej
lub nawet ni¿szej od dotychczasowej. Podnosz¹c jakoœæ us³ug o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej, nie mo¿na uzyskaæ odpowiedniej relacji ceny do
jakoœci, która w przypadku podwy¿szenia standardu jakoœci pozwoli³aby na
adekwatny wzrost przychodów10. Wprowadzanie zintegrowanych rozwi¹zañ
napotyka w praktyce na trudnoœci, poniewa¿ wymaga zaanga¿owania
dodatkowych œrodków z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Œrodki
finansowe przeznaczane na integracjê w istotny sposób przekraczaj¹ poziom
wzrostu wydatków na funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego
wyliczany na podstawie inflacji. Ponadto wprowadzaniu nawet najprostszych
zintegrowanych rozwi¹zañ towarzysz¹ liczne kontrowersje. W przypadku
uruchomienia nowej linii ³¹cz¹cej gminê wiejsk¹ z miastem powstaj¹ dylematy
zwi¹zane z charakterystyk¹ pasa¿erów (gdzie mieszkaj¹, gdzie odprowadzaj¹
podatki, w jakich celach podró¿uj¹) i potencjalnymi korzyœciami dla gmin, po
terenie których linia przebiega (do rozwoju, której z gmin linia ta przyczynia siê
w wiêkszym stopniu). Integracja transportu zbiorowego wymaga zazwyczaj
zaanga¿owania dodatkowych œrodków publicznych, a nie ma mo¿liwoœci
jednoznacznej oceny, czy podjête dzia³ania nosz¹ znamiona racjonalnoœci, czy
te¿ zosta³y podjête, gdy¿ w³adze samorz¹dowe uzna³y je tylko za korzystne dla
spo³ecznoœci lokalnej11.
Podstawê klucza rozliczeñ i dop³at do transportu miejskiego mo¿e stanowiæ
liczba mieszkañców danej gminy w stosunku do ogólnej liczby mieszkañców
10

11

A. Mê¿yk, S. Zamkowska, Konflikty i dylematy w rozwoju transportu, [w:] Problemy Transportu i Logistyki nr 13, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 628”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2010, s. 267.
W. B¹kowski,, Integracja systemu regionalnych przewozów pasa¿erskich a wartoœæ dodana dla pasa¿era,
„Przegl¹d Komunikacyjny” 2006, nr 1, s. 11–15.
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wspólnego rynku lub liczba wozokilometrów realizowanych na terenie danej
gminy w stosunku do ogólnej liczby wozokilometrów realizowanych na danym
rynku. Nie s¹ to jednak odpowiednie podstawy do rozliczania przychodów
i kosztów, poniewa¿ uœredniaj¹ te wielkoœci, co nie zawsze jest korzystne dla
wszystkich uczestników wspó³pracy miêdzygminnej. Gminy, obawiaj¹c siê braku adekwatnoœci nak³adów ponoszonych na utrzymanie transportu miejskiego
w relacji do jakoœci otrzymywanych us³ug, poszukuj¹ bardziej z³o¿onych instrumentów pomiaru. W takim przypadku pojawia siê jednak problem racjonalnoœci wydatkowania dodatkowych œrodków na sfinansowanie bardziej precyzyjnego pomiaru lub te¿ wprowadzania rozwi¹zañ techniczno-funkcjonalnych
umo¿liwiaj¹cych dok³adniejszy pomiar, ale wymuszaj¹cych od u¿ytkowników
transportu miejskiego zmiany zachowañ i/lub stosowania mniej korzystnych
rozwi¹zañ taryfowych. W szczególnoœci problem ten dotyczy linii komunikacyjnych przekraczaj¹cych granice administracyjne.
Rozliczenia ekonomiczne przedsiêwziêæ integracyjnych realizowanych w ramach wspó³pracy miêdzygminnej powinny odnosiæ siê do kosztów:
– przewozu, stanowi¹cych wynagrodzenie netto p³acone operatorom realizuj¹cym przewozy na rzecz danej gminy, zgodnie z umowami przewozowymi;
– organizacji, obejmuj¹cych wszystkie inne koszty, poza kosztami przewozów,
które s¹ ponoszone przez organizatora miejskiego transportu zbiorowego
w celu œwiadczenia us³ug przewozowych na rzecz danej gminy.
Natomiast przychody powinny byæ okreœlane na podstawie wielkoœci i struktury popytu, ewidencjonowanych za pomoc¹ elektronicznych urz¹dzeñ pomiarowych lub w drodze badañ marketingowych. Kluczow¹ kwesti¹, w kontekœcie
prawid³owego rozdzielenia pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi gminami kosztów
i przychodów stanowi¹cych podstawê rozliczeñ, jest precyzyjne wskazanie metodologii obliczania kosztów i przychodów oraz terminów i zasad pokrywania
ró¿nic wystêpuj¹cych miêdzy tymi wielkoœciami12.
Zintegrowany system transportu zbiorowego ma s³u¿yæ pasa¿erom i ich
oczekiwania powinny byæ uwzglêdniane jako najwa¿niejsze w procesie projektowania zintegrowanej oferty przewozowej. W warunkach wspomagania systemu transportu zbiorowego pieniêdzmi publicznymi w³adze jednostek samorz¹du terytorialnego ró¿nego szczebla powinny okreœlaæ zadania, które maj¹
byæ zrealizowane przez zintegrowany system transportu zbiorowego w ramach
polityki transportowej i w jakim zakresie ta polityka ma byæ zintegrowana z polityk¹ spo³eczn¹ i gospodarcz¹.

12

O. Wyszomirski, Umowa do porozumienia miêdzygminnego jako instrument kszta³towania lokalnego
transportu zbiorowego, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 5, s. 8.
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5. Zakres integracji transportu miejskiego w Metropolii
Zatoki Gdañskiej
Tworzenie zintegrowanego systemu miejskiego transportu zbiorowego ma
na celu zaoferowanie wy¿szej jakoœci us³ug w stosunku do transportu niezintegrowanego. Pozytywnym rezultatem integracji mo¿e byæ spe³nienie w wiêkszym stopniu wszystkich lub wybranych postulatów przewozowych. Najbardziej wymiernym rezultatem integracji jest skrócenie czasu podró¿y dziêki koordynacji rozk³adów jazdy, stworzeniu warunków do szybszego przemieszczania siê pojazdów transportu zbiorowego czy te¿ u³atwieniu przesiadania siê.
Niemniej jednak nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nie wszyscy odbiorcy us³ug miejskiego transportu zbiorowego bêd¹ beneficjentami wdro¿onych rozwi¹zañ integracyjnych. Potencjalnie mog¹ z nich korzystaæ, lecz np. mieszkaj¹c i pracuj¹c
w mieœcie stanowi¹cym centrum organicznie powi¹zanego obszaru silnie zurbanizowanego, nie odczuwaj¹ pozytywnych skutków.
Spoœród szeregu dzia³añ o charakterze integracyjnym szczególn¹ uwagê nale¿y zwracaæ na konstrukcjê taryfy op³at oraz odpowiedni¹ informacjê
o us³ugach transportu zbiorowego. S¹ to elementy egzemplifikuj¹ce integracyjny charakter oferty, maj¹ce istotne znaczenie dla pasa¿erów realizuj¹cych podró¿e w d³u¿szych czasowo lub przestrzennie relacjach, dla których integracja
oferty ma zasadnicze znaczenie.
W Metropolii Zatoki Gdañskiej integracja miejskiego transportu zbiorowego
formalnie zaczê³a siê w 2007 r., kiedy to 13 gmin utworzy³o Metropolitalny
Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej (MZKZG). Zwi¹zek ten od samego
pocz¹tku œciœle wspó³pracowa³ z samorz¹dowym województwem w celu wprowadzenia wspólnego biletu wa¿nego zarówno w poci¹gach, jak i autobusach,
tramwajach oraz trolejbusach na ca³ym obszarze metropolii objêtym integracj¹.
Bilet ten mia³ stanowiæ dodatkow¹ ofertê dla pasa¿erów realizuj¹cych przejazdy
o charakterze metropolitalnym, uzupe³niaj¹c¹ taryfy miejskich organizatorów
transportu: Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarz¹du Transportu Miejskiego w Gdañsku, Miejskiego Zak³adu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. oraz
przewoŸników kolejowych: PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieœcie sp. z o.o.
i od 2009 r. Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Realizacjê tego zadania zapocz¹tkowano 1 stycznia 2008 r. W tabeli 1 przedstawiono rodzaje i ceny zintegrowanych biletów, natomiast na rysunku 1 zaprezentowano wielkoœæ i dynamikê ich sprzeda¿y. W ramach integracji jednoczeœnie doprowadzono do
ujednolicenia standardu us³ug przewozowych (wymagañ stawianych przez
organizatorów operatorom transportu miejskiego).
W drugim etapie w 2009 r. doprowadzono do unifikacji rodzajów lokalnych
biletów okresowych i jednorazowych oraz ustalenia jednakowych cen lokalnych
biletów jednorazowych emitowanych przez poszczególnych organizatorów

140

Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

dzia³aj¹cych na rynkach cz¹stkowych. Docelowo, po przekazaniu do zwi¹zku
zadania polegaj¹cego na ca³oœciowej organizacji miejskiego transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej, ma nast¹piæ pe³na integracja
taryfowo-biletowa.

Tabela 1. Rodzaje i ceny biletów metropolitalnych w 2013 r.

ród³o: Materia³y MZKZG.

Integracja, nie tylko w Metropolii Zatoki Gdañskiej, najczêœciej dotyczy sfery
taryfowo-biletowej, poniewa¿ ujednolicanie zasad taryfowych oraz dystrybucja
wspólnych biletów nie wymaga du¿ych nak³adów finansowych. Integracja polega przede wszystkim na koordynacji decyzji dotycz¹cych zakresu wspó³pracy
i rozliczeñ z tego tytu³u. W zwi¹zku z tym nale¿y okreœliæ:
– ceny i rodzaje wspólnych biletów;
– noœnik wspólnych biletów;
– uprawnienia do przejazdów bezp³atnych i ulgowych;
– standardy realizacji us³ug na podstawie wspólnych biletów;
– kana³y dystrybucji biletów;
– zasady ewidencji sprzeda¿y;
– podzia³ przychodów ze sprzeda¿y wspólnych biletów;
– prowizjê udzielan¹ przy sprzeda¿y wspólnych biletów.
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Rysunek 1. Wielkoœæ (w szt.) i dynamika (w %) sprzeda¿y biletów metropolitalnych w Metropolii Zatoki Gdañskiej w latach 2008–2012
ród³o: Materia³y MZKZG.

Ponadto, je¿eli tak jak w Metropolii Zatoki Gdañskiej, za³o¿ono w ramach
zintegrowanych rozwi¹zañ taryfowo-biletowych wykorzystanie œrodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego na
dop³atê do biletów metropolitalnych dla organizatorów lokalnych, to musz¹
tak¿e zostaæ okreœlone zasady rozdzia³u tych œrodków. Wynika to z przyjêcia
rozwi¹zania taryfowo-biletowego, w ramach którego nastêpuje obni¿enie
³¹cznej ceny po³¹czonych taryf. Cena wspólnego biletu metropolitalnego jest
bowiem ni¿sza ni¿ suma cen biletów lokalnych organizatorów transportu zbiorowego z okresu przed integracj¹. Takie rozwi¹zanie mia³o stanowiæ element
promocji i podnoszenia konkurencyjnoœci miejskiego transportu zbiorowego.
Utrata przychodów, wynikaj¹ca z zastosowania ni¿szych cen czêœciowo, zosta³a
zrekompensowana wzrostem popytu.
Wprowadzaj¹c bilety metropolitalne, dokonano równie¿ ujednolicenia i ograniczenia wykazu osób uprawnionych do przejazdów ulgowych. Wypracowanie
jednolitego stanowiska w kwestii uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych jest problemem towarzysz¹cym integracji taryfowo-biletowej zwi¹zanym z koniecznoœci¹ honorowania ustawowych i samorz¹dowych uprawnieñ
do przejazdów bezp³atnych i ulgowych. Niejednolite regulacje w zakresie upraw-

142

Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

nieñ samorz¹dowych poci¹gaj¹ za sob¹ brak mo¿liwoœci koordynacji zapisów
ich dotycz¹cych. Ponadto w komunikacji kolejowej (SKM i PR) stosowane s¹
zupe³nie inne zasady zwi¹zane z refundacj¹ ulg ustawowych, co stanowi dodatkowe powa¿ne utrudnienie integracji.

6. Zasady rozliczeñ zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej
w Metropolii Zatoki Gdañskiej
Zintegrowana oferta taryfowo-biletowa finansowana jest z przychodów ze
sprzeda¿y biletów metropolitalnych oraz dop³at z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego tworz¹cych zwi¹zek miêdzygminny i bud¿etu Samorz¹du
Województwa Pomorskiego.
W pierwszym roku obowi¹zywania tych biletów jako klucz rozliczeniowy
podzia³u przychodów pomiêdzy organizatorami komunalnego transportu zbiorowego przyjêto proporcjê pracy przewozowej mierzonej liczb¹ wozokilometrów realizowanych na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej przez poszczególnych organizatorów:
– ZTM w Gdañsku – 58%;
– ZKM w Gdyni – 38%;
– MZK w Wejherowie – 4%.
W odniesieniu do kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych za³o¿ono podzia³ przychodów pomiêdzy SKM (póŸniej równie¿ PR) i organizatorów
komunikacji komunalnej w proporcji odpowiednio: 60% i 40% oraz podzia³ pomiêdzy organizatorów komunikacji komunalnej kwoty przypadaj¹cej dla nich
w proporcji jak w przypadku komunalnych biletów metropolitalnych. Natomiast podzia³ przychodów z kolejowo-komunalnego biletu zapewniaj¹cego mo¿liwoœæ realizacji przejazdów poci¹gami oraz pojazdami jednego organizatora
komunalnego transportu zbiorowego nastêpowa³ w proporcji: 60% dla SKM
i 40% dla organizatora komunalnego. Jednoczeœnie w pierwszym roku integracji
taryfowo-biletowej przyjêto, ¿e kwoty dop³at bud¿etowych ze strony MZKZG
i samorz¹dowego województwa bêd¹ wynosiæ:
– 3 PLN na mieszkañca rocznie dla organizatorów komunalnego transportu
zbiorowego (w przypadku zatrudniania dwóch organizatorów podzia³ kwoty dop³at nastêpowa³ proporcjonalnie do liczby organizowanych wozokilometrów na obszarze danej gminy);
– 2 PLN na mieszkañca obszaru objêtego integracj¹ rocznie dla SKM.
W kolejnych latach realizacji projektu wspólnego biletu przyjêto za³o¿enie,
¿e podzia³ przychodów ze sprzeda¿y biletów metropolitalnych pomiêdzy organizatorami miejskiego transportu zbiorowego korygowany bêdzie na podstawie
wyników badañ marketingowych ich wykorzystania. W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki takich badañ z 2013 r. Informacje dotycz¹ce zakresu podmiotowe-

143

Ekonomiczne aspekty integracji transportu zbiorowego...

go wykorzystania biletów metropolitalnych na obszarze Metropolii Zatoki Gdañskiej oraz liczby przejazdów realizowanych na podstawie tych biletów umo¿liwiaj¹ okreœlanie rynkowo uzasadnionej dop³aty jednostkowej do ka¿dego rodzaju biletu dla ka¿dego z organizatorów, rekompensuj¹cej im utracone przychody w relacji do cen ich w³asnych biletów.
Tabela 2. Wykorzystanie biletów metropolitalnych w sieci organizatorów okreœlone na
podstawie wyników badañ marketingowych w 2013 r.
Udzia³ w przejazdach [%]
Rodzaj biletu

ZTM
ZKM
MZK
Ogó³em
w Gdañsku w Gdyni Wejherowo

SKM

PR
1,7

METROPOLITALNY – 220

100

25,3

30,5

2,6

39,9

METROPOLITALNY – 110

100

22,3

34,2

2,2

40,5

0,8

ZTM+KOLEJ – 186

100

55,5

nie dotyczy nie dotyczy

42,6

1,9

nie dotyczy nie dotyczy

ZTM+KOLEJ – 93

100

57,7

40,1

2,2

ZKM+KOLEJ – 186

100

nie dotyczy

53,7

nie dotyczy

46,1

0,2

ZKM+KOLEJ – 93

100

nie dotyczy

59,3

nie dotyczy

40,4

0,3

MZK+KOLEJ – 186

100

nie dotyczy nie dotyczy

38,6

61,4

0,0

MZK+KOLEJ – 93

100

nie dotyczy nie dotyczy

48,0

52,0

0,0

KOMUNALNY – 130

100

37,9

56,3

5,8

nie dotyczy nie dotyczy

KOMUNALNY – 65

100

34,9

57,7

7,4

nie dotyczy nie dotyczy

ród³o: Materia³y MZKZG.

MZKZG emituje i dystrybuuje wspólne bilety oraz dokonuje rozliczeñ polegaj¹cych na podziale przychodów z tych biletów oraz dodatkowych œrodków,
które stanowi¹ rekompensatê z tytu³u upustu cenowego stosowanego przy
ustalaniu cen biletów zintegrowanych. Refundacja ta za poœrednictwem
zwi¹zku nastêpuje z bud¿etów gmin. Natomiast w odniesieniu do przewozów
kolejowych zwi¹zek rozlicza przychody ze sprzeda¿y kolejowo-komunalnych
biletów metropolitalnych, a z bud¿etu Urzêdu Marsza³kowskiego przychody te
s¹ uzupe³niane o kwoty rekompensuj¹ce utracone przychody w nawi¹zaniu do
cen biletów w³asnych operatorów kolejowych oraz braku mo¿liwoœci ubiegania
siê przez tych operatorów o refundacjê utraconych przychodów ze Skarbu Pañstwa z tytu³u honorowania w ich poci¹gach ustawowych uprawnieñ do przejazdów bezp³atnych i ulgowych.
Obecnie prowadzone s¹ prace koncepcyjne zmierzaj¹ce do modyfikacji oferty biletów metropolitalnych w celu zapewnienia operatorom kolejowym mo¿liwoœci otrzymywania dop³at ze Skarbu Pañstwa z tytu³u honorowania w ich
poci¹gach ustawowych uprawnieñ do przejazdów ulgowych. Wymagaæ to jednak bêdzie rozdzielenia jednego biletu na dwa: kolejowy i komunalny. Oba bilety maj¹ byæ sprzedawane jednoczeœnie jako zintegrowany pakiet.

144

Hubert Ko³odziejski, Olgierd Wyszomirski

Tabela 3. Œrednia dzienna liczba przejazdów w sieci poszczególnych organizatorów
realizowana na podstawie biletów metropolitalnych w dniu powszednim w 2013 r.
Rodzaj biletu

Przeciêtnie
ZTM
ZKM
MZK
ogó³em w Gdañsku w Gdyni Wejherowo

SKM

PR

METROPOLITALNY – 220

3,09

0,78

0,94

0,08

1,23

0,05

METROPOLITALNY – 110

2,27

0,51

0,78

0,05

0,92

0,02

ZTM+KOLEJ – 186

2,51

1,39

nie dotyczy nie dotyczy

1,07

0,05

ZTM+KOLEJ – 93

1,58

0,91

nie dotyczy nie dotyczy

0,64

0,03

ZKM+KOLEJ – 186

2,86

nie dotyczy

1,53

nie dotyczy

1,32

0,01

ZKM+KOLEJ – 93

1,88

nie dotyczy

1,11

nie dotyczy

0,76

0,01

MZK+KOLEJ – 186

2,38

nie dotyczy nie dotyczy

0,92

1,46

0,00

MZK+KOLEJ – 93

1,76

nie dotyczy nie dotyczy

0,84

0,91

0,00

KOMUNALNY – 130

2,99

1,13

1,68

0,17

nie dotyczy nie dotyczy

KOMUNALNY – 65

2,01

0,70

1,16

0,15

nie dotyczy nie dotyczy

ród³o: Materia³y MZKZG.

Nowy bilet ma stanowiæ uzupe³nienie oferty dotychczasowych biletów
metropolitalnych i umo¿liwiaæ korzystanie z ca³ego transportu komunalnego na
obszarze MZKZG oraz dawaæ pasa¿erowi mo¿liwoœæ wyboru w transporcie kolejowym dowolnego odcinka o d³ugoœci do 30 km, na którym bêdzie on móg³
realizowaæ przejazdy kolej¹. Wed³ug wstêpnych szacunków wprowadzenie takiego biletu powinno zapewniæ refundacjê ze Skarbu Pañstwa dla przewoŸników kolejowych w kwocie oko³o 2 mln PLN rocznie.

7. Podsumowanie
Samodzielnoœæ decyzyjna gmin w zakresie kszta³towania oferty transportu
zbiorowego na ich terenie nie sprzyja integracji tego transportu na obszarach silnie zurbanizowanych, dla których rynek stanowi zespó³ odrêbnych administracyjnie, ale organicznie ze sob¹ powi¹zanych jednostek samorz¹du terytorialnego. Brak woli wspó³dzia³ania gmin w ró¿nych obszarach funkcjonowania
transportu zbiorowego jest niekorzystny dla mieszkañców i os³abia pozycjê konkurencyjn¹ transportu zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego
realizowanego samochodami osobowymi.
W przypadku wprowadzania rozwi¹zañ integracyjnych kluczowym elementem s¹ rozliczenia ekonomiczne pomiêdzy gminami, które nawi¹za³y ze sob¹
wspó³pracê. Najlepszym modelem rozliczeñ jest taki, który pozwala jednoznacznie przypisaæ efekty ekonomiczne poszczególnym jednostkom samorz¹du
terytorialnego proporcjonalnie do ich udzia³u w danym przedsiêwziêciu.
Przyk³adem takiej wspó³pracy mo¿e byæ uruchomienie linii komunikacyjnej
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³¹cz¹cej dwie gminy. Relatywnie ³atwo jest oszacowaæ koszty funkcjonowania
tej linii, trudniej przychody ze sprzeda¿y biletów oraz wysokoœæ deficytu
zwi¹zanego z jej funkcjonowaniem. Najtrudniej jednak jest uzyskaæ zgodê co
do tego, jak gminy powinny partycypowaæ w kosztach, przychodach i pokrywaniu deficytu finansowego. Punktem odniesienia do dokonywania rozliczeñ
mo¿e byæ mieszkaniec, pasa¿er, liczba kursów, liczba wozokilometrów lub koszty
i przychody zwi¹zane z funkcjonowaniem pojedynczych linii. Jednak najistotniejsze problemy w rozliczeniach ekonomicznych pomiêdzy gminami pojawiaj¹
siê w przypadku dzia³añ integracyjnych maj¹cych charakter kompleksowy,
w odniesieniu do ca³ego obszaru objêtego integracj¹. Wtedy pojawiaj¹ siê kontrowersje dotycz¹ce tego, czy przyjêty noœnik kosztów, np. liczba mieszkañców,
jest adekwatny do uzyskanych rezultatów z punku widzenia ka¿dej gminy. Tak
siê dzieje w przypadku integracji taryfowo-biletowej, wspólnych dzia³añ promocyjnych itp.
W praktyce gospodarczej rozwi¹zania integracyjne ³atwiej wprowadzaæ jest
na obszarach monocentrycznych ni¿ policentrycznych. Przyk³adem wspó³pracy
w ramach obszaru policentrycznego jest integracja realizowana na terenie 14
gmin w strukturze Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej. Na tym obszarze kilkanaœcie lat trwa³y rozmowy na temat wypracowania
takich zasad integracji miejskiego transportu zbiorowego, które by³yby satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich stron wspó³pracy. Dodatkowo, poniewa¿ integracja
dotyczy³a wewnêtrznej integracji taryfowo-biletowej transportu komunalnego
oraz transportu komunalnego z kolejowym, partnerem w rozmowach dotycz¹cych zasad finansowania by³ Samorz¹d Województwa Pomorskiego. W pierwszym roku obowi¹zywania wspólnych biletów, w nawi¹zaniu do specyfiki planowania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych, przyjêto na
podstawie prognozy sprzeda¿y biletów sztywne rozwi¹zania dotycz¹ce rozliczeñ pomiêdzy uczestnikami integracji. W latach kolejnych klucz podzia³u przychodów i kosztów zosta³ uelastyczniony, a punktem odniesienia, oprócz pracy
eksploatacyjnej, sta³y siê tak¿e wyniki badañ marketingowych.
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