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POTRZEBY TRANSPORTOWE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW  

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 

W artykule zasygnalizowano problematykę potrzeb transportowych wynikających z istoty oraz źródeł zapotrzebowania na 

przewozy osób i ładunków. Jako przykład dla tej problematyki scharakteryzowano potrzeby transportowe w odniesieniu do sys-

temów komunikacji miejskiej, ważnego zagadnienia dla prawidłowego funkcjonowania każdej większej aglomeracji.  

 

WSTĘP 

Transport na terenie aglomeracji miejskich odgrywa kluczową 
rolę i przekłada się na wzrost, bądź spadek atrakcyjności danego re-
gionu. Ekspansja miast, która powszechnie występuje w większości 
aglomeracji powoduje zmiany względem wymaganych ze strony pa-
sażerów potrzeb transportowych. Zjawisko to wywołuje wzrost zapo-
trzebowania na szybkie, bezpieczne i sprawne przemieszczanie [5, 
6]. Sprostanie temu trendowi jest niezwykle trudne i wymaga właści-
wego zarządzania i organizacji transportu miejskiego. 

Potrzeby, będące jednym z elementarnych pojęć teorii zacho-
wań konsumentów, stanowią punkt wyjścia wszelkich ludzkich dzia-
łań [3]. Są one zawsze źródłem popytu i wynikają z konieczności na-
bycia przez klientów określonych przedmiotów (usług, produktów, 
pracy) [11]. Potrzeby ludności są rezultatem wymagań jednostki w 
całej strukturze społecznej oraz wpływu środowiska, w którym ona 
funkcjonuje. Potrzeby te uzupełniają się wzajemnie, tzn. są wzglę-
dem siebie komplementarne. Mogą również być substytucyjne, czyli 
zastępowane przez siebie [9].  

Literatura określa wiele mechanizmów tworzenia się potrzeb. 
Przykładem jest mechanizm wtórnych celów polegający na tym, że 
działanie zaspokajające daną potrzebę samo staje się samoistną po-
trzebą [1]. 

Potrzeby transportowe dotyczą realizacji określonych celów, za-
dań i zamierzeń. Wiążą się one nierozerwalnie z produkcyjną i spo-
łeczną działalnością człowieka oraz z funkcjonowaniem gospodarki 
narodowej i organizacją życia społecznego. 

1. ISTOTA POTRZEB TRANSPORTOWYCH 

Zapotrzebowanie człowieka na transport jest trwałe i nieograni-
czone. Jest tak samo ważne w jego kulturalnej, ekonomicznej, religij-
nej, politycznej i oświatowej działalności. Dlatego też, mimo wielo-
stronnego oddziaływania transportu na społeczeństwo i zachodzące 
w nim procesy można wskazać na zasadniczą prawidłowość, która 
występuje we wszystkich formach działalności transportowej, miano-
wicie jest nią realizacja zawsze tego samego celu, jakim jest prze-
mieszczanie w czasie i przestrzeni dóbr i osób różnymi środkami 
transportu [4]. Postęp techniczny i ekonomiczny sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu, zwiększając skutecznie obszary wyboru konsu-
menta odnośnie usług transportowych. Potrzeby transportowe kształ-
tują się w zróżnicowanej postaci wynikającej z następujących prze-
słanek: 

– rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału 
pracy, procesów integracyjnych i  globalizacyjnych społeczeń-
stwa,  

– zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej ludności,  
– powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodaro-

wania czasu wolnego. 
Potrzebę transportową można określić jako zgłaszaną przez go-

spodarkę narodową i społeczeństwo potencjalną, wyodrębnioną 
ofertę przemieszczania osób, ładunków oraz wiadomości w danym 
czasie na określoną odległość [8].  

W literaturze ekonomiczno-transportowej powszechne jest toż-
same traktowanie potrzeb transportowych z potrzebami przewozo-
wymi. 

2. ŹRÓDŁA POTRZEB TRANSPORTOWYCH 

Identyfikuje się różne zbiory źródeł potrzeb transportowych, do 
których najczęściej zalicza się następujące czynniki [9]:  
– przestrzenne, 
– ekonomiczne, 
– technologiczne,  
– produkcyjne,  
– kooperacyjne,  
– społeczne. 

Ogólną klasyfikację potrzeb transportowych przedstawiono na 
rys. 1. 

 
Rys. 1. Przyczyny występowania potrzeb transportowych (opracowa-
nie własne na podstawie [9]) 
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Potrzeby transportowe mają różnorodny charakter i mogą wyni-
kać zarówno z obiektywnych, jak i subiektywnych przyczyn.  

Najważniejsze potrzeby natury obiektywnej w zakresie przewo-
zów ładunków obejmują: 
– zróżnicowanie rozmiarów obrotów, struktury przestrzennej i asor-

tymentowej handlu wewnętrznego i zagranicznego, 
– zmiany w zaopatrzeniu rynków i dystrybucji produktów, 
– zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów związanych z 

pogłębiającą się specjalizacją i kooperacją produkcji, 
– konieczność realizacji procesu produkcji, 
– zróżnicowanie oraz wzrastający udział produktów o znacznej 

wielokrotności przewozów. 
Pasażerskie, obiektywne potrzeby przewozowe wiążą się z: 

– przejazdami służbowymi, 
– przejazdami pracowniczymi, 
– przejazdami młodzieży do szkół i uczelni. 

3. POTRZEBY TRANSPORTOWE ODNOŚNIE KOMUNI-
KACJI MIEJSKIEJ 

Biorąc pod uwagę obszar działania komunikacji miejskiej po-
winno się szczegółowiej rozpatrywać problem potrzeb transporto-
wych, uwzględniając aspekty lokalne występujące na danym terenie. 

Pierwotnym powodem popytu na usługi transportu miejskiego 
jest potrzeba komunikacyjna, którą określić można jako „chęć, po-
trzebę czy też żądanie jednostki lub określonej zbiorowości doty-
czące realizacji procesu przemieszczania z jednego miejsca na dru-
gie” [7]. 

Potrzeba komunikacyjna dokonywana wewnątrz terenów zurba-
nizowanych przynależy do grupy potrzeb wynikających z mechani-
zmu tzw. wtórnych celów. Potrzeby komunikacyjne wewnątrz tere-
nów zurbanizowanych charakteryzują się takimi cechami, jak [12]: 
– koncentracja na ograniczonym przestrzennie terenie, determinu-

jąca niewielką średnią odległość podróży, 
– powszechność występowania, 
– nierównomierność występowania, 
– masowość występowania. 

Średnia odległość podróży jest inna w przypadku indywidual-
nych miast, co wynika z ich różnej powierzchni oraz specyfiki zago-
spodarowania przestrzennego. Zmienia się ona w przekroju poszcze-
gólnych lat z powodu ekspansji terenowej oraz ulega przekształce-
niom zagospodarowania przestrzennego w danym mieście. Prze-
kształcenia te, wskutek rozbudowy wynikają z oddalania się miejsc 
nauki i pracy od miejsc zamieszkiwanych przez ludność, co wpływa 
na wzrost średniej odległości podróży. 

Odwzorowaniem powszechności potrzeb komunikacyjnych we-
wnątrz terenów zurbanizowanych są wysokie wskaźniki ruchliwości 
komunikacyjnej uważanej za przeciętną, dzienną liczbę przewozów 
w stosunku do całości odbywanych podróży przez mieszkańców mia-
sta (biorąc pod uwagę różne środki lokomocji, w tym indywidualne) 
[2]. 

Ruchliwość komunikacyjna społeczeństwa miejskiego zależna 
jest od: 
– charakterystyki ludności (w tym struktury zawodowej mieszkań-

ców i miejsc ich zatrudnienia), 
– wielkości miasta (liczba mieszkańców), 
– przestrzennego zasięgu działania transportu zbiorowego, 
– specyfiki danego obszaru miejskiego (w tym stopnia jego uprze-

mysłowienia). 
Ścisłe zgodności kierujące ruchliwością komunikacyjną są 

trudne do wychwycenia, gdyż większość miejscowości charaktery-
zują swoiste, na ogół unikatowe cechy i układy przestrzenne. 

Nierównomierność występowania potrzeb komunikacyjnych we-
wnątrz terenów zurbanizowanych ujawnia się w wahaniach popytu na 
usługi transportu miejskiego względem czasu i miejsca. Nierówno-
mierność czasowa związana z potrzebami komunikacyjnymi uwi-
dacznia się w przypadku wahań godzinowych w przeciągu doby oraz 
dobowych w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku. Wahania godzinowe 
są spowodowane organizacją pracy i życia ludności zamieszkującej 
miasto. Decydują one o przyczynie pojawiania się w danym dniu tzw. 
szczytów komunikacyjnych, powiązanych głównie z dojazdami i po-
wrotami z miejsc nauki i pracy. Nasilenie wspomnianych szczytów 
jest różne w zależności od warunków lokalnych danego miasta [11]. 

Nierównomierność przestrzenna potrzeb komunikacyjnych zau-
ważalna jest w przypadku wahań kierunkowych, spowodowanych 
zróżnicowanym charakterem poszczególnych dzielnic miasta i odcin-
ków wzdłuż trasy w danym kierunku (w związku z większą koncen-
tracją punktów wyjściowych lub docelowych). Powinno się jednak 
uwzględnić fakt, że przestrzenne rozmieszczenie miejsc centrum 
handlu hurtowego i detalicznego, nauki, pracy, miejsc rekreacji i roz-
rywki ulega transformacjom szybciej, niż zmiany i rozwój miejsc za-
mieszkania ludności. 

Wzajemne nakładanie się nierównomierności przestrzennej i 
czasowej potrzeb komunikacyjnych stanowi, przy ich powszechności, 
przyczynę ostatniej wymienionej specyficznej cechy tych potrzeb, 
jaką jest masowość. Wyraża się ją w rozmiarach potoków ruchu pa-
sażerskiego względem liczby pasażerów udających się w przeciągu 
1 godz. w danym kierunku [11].  

Potrzeby komunikacyjne mają charakter wtórny w stosunku do 
potrzeb pierwotnych, których to zaspokojenie wiąże się z pokonywa-
niem dystansu. Z wtórnego charakteru potrzeb komunikacyjnych wy-
nika ich niejednorodność, która odnajduje swój wyraz w stosowanych 
klasyfikacjach, z których najczęściej wyróżniamy dwie zależne od [9]: 
– celu podróży, 
– siły oddziaływania źródeł ruchu. 

Istota celu podróży, jako kryterium podziału potrzeb komunika-
cyjnych wynika z tego, iż uwarunkowuje w głównej mierze okres, czę-
stotliwość podróży oraz wybór środka transportowego. Zgodnie z kry-
terium celu podróży potrzeby komunikacyjne wewnątrz obszarów 
zurbanizowanych możemy podzielić bardziej lub mniej szczegółowo. 
Ogólny podział dzieli cele podróży na następujące: 
– rekreacyjne, 
– bytowe, 
– zawodowe, 
– pozostałe. 

Potrzeby przewozowe rekreacyjne, bytowe i pozostałe charak-
teryzują się mniejszą regularnością, natężeniem oraz dużym zróżni-
cowaniem w przestrzeni terenu miasta. Natomiast potrzeby przewo-
zowe związane z celami zawodowymi odznaczają się dużą stabilno-
ścią rozkładu przestrzennego, koncentracją w czasie oraz najwięk-
szą regularnością i częstotliwością. 

Siły oddziaływania źródeł ruchu, jako wyznacznika podziału po-
trzeb komunikacyjnych, decydują o reakcji popytu na zmiany w jako-
ści przewozów. Źródło ruchu definiuje się jako miejsce o sprecyzo-
wanej funkcji, pozostające w rozbieżności przestrzennej z najbardziej 
regularnym miejscem przebywania osoby uzyskującej w nim okre-
ślony cel, którego zdobycie warunkuje się przemieszczeniem [4]. Za-
tem są to miejsca rozrywki, nauki, pracy i inne. 

Kryterium to umożliwia sklasyfikować potrzeby komunikacyjne 
na [3]: 
– względnie obligatoryjne, 
– bezwzględnie obligatoryjne, 
– incydentalne, 
– fakultatywne. 
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Obligatoryjny charakter mają te potrzeby, których realizowanie 
warunkuje egzystencja mieszkańców. Potrzeby bezwzględnie obliga-
toryjne wynikają z konieczności codziennego przewozu w dniach za-
jęć i pracy w ściśle wyznaczonych godzinach, względem tych samych 
relacji podróży (do szkoły, pracy). Natomiast potrzeby względnie ob-
ligatoryjnie zmuszają do stałych przemieszczeń, aczkolwiek nieko-
niecznie codziennych, realizowanych w dowolnych godzinach i w nie-
stałych relacjach (np. przemieszczenie powiązane z realizowanym 
zawodem, lecz niepodlegające godzinowej restrykcji pracy, prze-
mieszczenia związane z dokonywaniem zakupów, podróże służbowe 
itp.). 

Potrzeby incydentalne i fakultatywne odbywają się niesystema-
tycznie. Potrzeby fakultatywne powiązane są z wypoczynkiem, tury-
styką, zakupami oraz zaspokojeniem potrzeb kulturalnych. Potrzeby 
incydentalne to m.in. podróże dokonywane w celu wizyty w urzędach 
miejskich oraz w ośrodkach ochrony zdrowia [11]. 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane rozważania wyraźnie wskazują, że na potrzeby 
transportowe systemów komunikacji miejskiej wpływa wiele różnych 
czynników. Jedne z nich pełnią funkcję źródeł popytu, natomiast inne 
są determinantami wielkości oraz dynamiki potrzeb. 

Znajomość, a nade wszystko zrozumienie istoty potrzeb trans-
portowych i preferencji użytkowników transportu, jest zatem punktem 
wyjścia w analizach popytu na usługi transportowe, a także warun-
kiem koniecznym w procesie kształtowania rozwoju transportu, 
zwłaszcza na terenach aglomeracji miejskich. 
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Transport needs in relation to urban transport systems 

The article signaled the problem of transport needs result-

ing from the nature and sources of demand for the transport of 

passengers and cargo. As an example for this problem char-

acterized transport needs in relation to urban transport sys-

tems, an important issue for the proper functioning of every 

major conurbation. 

 
Autorzy: 

mgr inż. Maksymilian Mądziel – Politechnika Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Kate-
dra Silników Spalinowych i Transportu 

 


