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WYBRANE WYNIKI BADAŃ 
POTRZEB TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO1

Streszczenie. Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum 
Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb 
transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz wielkości popytu na usługi przewo-
zowe. Uzyskane wyniki były podstawą do budowy transportowego modelu symulacyjnego podróży 
realizowanych w obszarze województwa. Wykonane za jego pomocą prognozy oraz analizy różnych 
scenariuszy rozwoju usług transportu zbiorowego stanowiły kluczowy element opracowania planu 
transportowego. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań. 
Przedstawione wyniki charakteryzują mieszkańców pod względem ruchliwości, motywacji podróży, 
wyboru środka transportu oraz ich oceny obecnej oferty przewozowej.

Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, zachowania transportowe, preferencje po-
dróżnych

1. Wprowadzenie

Wynikający z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym obowiązek opra-
cowania Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowe-
go spowodował, że we wszystkich województwach po wielu latach dokonuje się 
kompleksowej inwentaryzacji i analizy funkcjonującego transportu zbiorowego. 
Również w województwie pomorskim podjęto takie działania. W październiku 
2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz Politechniki 
Gdańskiej w ramach realizacji opracowań „Analiza potrzeb transportowych miesz-
kańców województwa pomorskiego, w celu wskazania niezbędnych do realizacji 
inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020” oraz „Plan zrówno-
ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomor-
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skiego” przeprowadziło badanie potrzeb transportowych mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego oraz popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego na 
tym samym obszarze. Przeprowadzenie badań w zakresie potrzeb transportowych 
w gospodarstwach domowych zlecono firmie RUBIKA z siedzibą w Gdańsku.

Uzyskane wyniki badań stanowią istotną wartość do analizy i oceny dosto-
sowania oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców. W oparciu o nie moż-
liwe jest zatem planowanie i rozwój systemu transportowego z uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zbudowana w ten sposób baza informacji 
umożliwia w późniejszym etapie na ich wykorzystanie do analiz prognostycznych 
wykorzystywanych do opracowania wizji rozwoju systemu transportowego. Taka 
analiza zapewnia decydentom podstawy do wdrażania rozwiązań biorących pod 
uwagę prognozy rozwoju i zmiany potrzeb przewozowych mieszkańców rejo-
nu, jak również zmiany w strukturze społeczno-demograficznej regionu i całego 
kraju.

W artykule przedstawiono wybrane informacje charakteryzujące aktualne 
zwyczaje oraz oczekiwania i potrzeby mieszkańców województwa pomorskiego 
w zakresie podróży odbywanych w dni powszednie oraz w weekendy. Dane po-
chodzą z obszernego badania ankietowego wykonanego w miesiącach paździer-
nik-listopad 2013 roku, we wszystkich gminach województwa (z wyłączeniem 
Trójmiasta oraz Słupska) na losowej, reprezentatywnej próbie ponad 16 tysięcy 
mieszkańców.

2. Zakres i metodyka badań

Badania podzielono na trzy części różniące się od siebie zakresem, metodyką, 
charakterystyką ankietowanych oraz celem badawczym. Badania potrzeb trans-
portowych mieszkańców prowadzone zostały na losowej próbie mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego w wieku 13 lat i więcej, z wyłączeniem Trójmiasta, liczą-
cej ponad 16 tysięcy respondentów. Badania podzielono na dwie grupy:

•	 badania w gospodarstwach domowych – przeprowadzane ze wszystkimi do-
mownikami, również tymi, którzy nie korzystają z usług transportu zbioro-
wego,

•	 badania bezpośrednie z pasażerami transportu zbiorowego – przeprowadza-
ne w środkach transportu oraz na przystankach.

Trzecią część badań stanowiły pomiary wielkości popytu na usługi przewozowe, 
które zrealizowane zostały metodą obserwacji i rejestracji z wewnątrz pojazdów 
oraz z zewnątrz z przystanków. Obserwator przeprowadzający badanie wyposa-
żony w zestaw kart pomiarowych odnotowywał liczbę osób wysiadających i wsia-
dających na poszczególnych przystankach. Badaniami objęto wszystkie kursy na 
wszystkich regionalnych między powiatowych połączeniach autobusowych i kole-
jowych. Okres pomiarów obejmował z osobna: typowy dzień powszedni, piątek, 
sobotę oraz niedzielę.
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3. Wybrane wyniki badań zachowań transportowych

W badaniach położono szczególny nacisk na poznanie liczby podróży między 
powiatowych wraz z ich szczegółową charakterystyką, co do takich parametrów jak: 
motywacja podróży, czas podróży, miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, wybie-
rane środki transportu. Istotnym elementem badania było również określenie struk-
tury demograficznej osób wykonujących podróże ponad powiatowe. Podjęto również 
próbę poznania przyczyn wyboru poszczególnych środków transportu do realizacji 
podróży ponad powiatowych, z uwzględnieniem problemu wysokiego udziału trans-
portu indywidualnego w kontekście niskiej atrakcyjności transportu zbiorowego. 
Efektem prowadzonych badań ankietowych jest opracowanie bazy danych zawiera-
jącej szczegółowe informacje związane z podróżami realizowanymi w województwie.

3.1. Ruchliwość

Wskaźnik ruchliwości jest średnią liczbą podróży wykonanych w okresie jednej 
doby na danym obszarze, w odniesieniu do wszystkich jego mieszkańców. W opar-
ciu o zebrane informacje, wyznaczono wskaźnik ogólny ruchliwości (dla podróży 
pieszych i niepieszych) na poziomie 1,90 podróży. Szacuje się więc, że przeciętnie 
w ciągu jednej doby, mieszkańcy woj. pomorskiego (z wyjątkiem mieszkańców 
Trójmiasta) wykonują łącznie 2,47 mln podróży.

Ponad połowa mieszkańców województwa pomorskiego deklaruje, że przynaj-
mniej raz na 2 tygodnie wykonuje podróże do innych powiatów, niż ten w którym 
mieszkają (rys. 1b). Osoby, które twierdzą, że podróżują poza własny powiat najczę-
ściej (kilka razy w tygodniu) stanowią aż 27,5% wszystkich mieszkańców. Przeciętnie 
co dziesiąty badany odbywa podróże do innego powiatu raz w tygodniu, a 14% - raz 
na dwa tygodnie. Blisko połowa (48,1%) mieszkańców województwa pomorskiego, 
z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta, nie odbywa zazwyczaj tego typu podróży.

Zjawisko to jest zróżnicowane terytorialnie (rys. 1a), czego główną przyczyną 
jest bardzo silne powiązanie Trójmiasta z powiatami ościennymi w szczególności 
gdańskim oraz wejherowskim, a także Słupska z powiatem słupskim.

Rys. 1. Ruchliwość mieszkańców poszczególnych powiatów (a); Deklarowana częstotliwość wykonywa-
nia podróży do innych powiatów (b)
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3.2. Motywacje podróży

Wyniki badania wskazują, że większość (43%) podróży ponadgminnych, wyko-
nywanych przez mieszkańców województwa pomorskiego (z wyłączeniem miesz-
kańców Trójmiasta) w wieku 13 lat i więcej, to podróże między domem a pracą 
(z pominięciem wyjazdów służbowych oraz podróży będących czynnościami zawo-
dowymi takich osób jak: kurierzy, taksówkarze, przedstawiciele handlowi). Nie-
wielka przewaga podróży wykonanych z domu do pracy (22,1%) nad podróżami 
w przeciwnym kierunku (praca-dom: 20,6%) wynika z tego, iż w drodze powrot-
nej do domu, podróż jest częściej przerywana na załatwienie innych spraw (np. 
zakupów) w związku z czym, cel takiej podróży jest inny niż miejsce zamieszkania. 

Drugą specyficzną kategorią podróży związanych z domem, są podróże do 
i z miejsc podejmowania nauki. Łącznie stanowią one blisko 10% wszystkich ana-
lizowanych podróży ponadgminnych. 

Pozostałe motywacje generują ponad 40% podróży, które zaczynają się bądź 
kończą w domu i głównie są to podróże związane z zakupami i usługami. Tylko 
5,8% wszystkich podróży ponadgminnych nie kończy się i nie zaczyna w miejscu 
zamieszkania.

Analizując wyłącznie podróże ponad powiatowe, można zauważyć nieco więk-
szy udział motywacji związanych z pracą (45,6%), głównie kosztem motywacji 
związanych z handlem i usługami.

Rys. 2. Rozkład agregowanych motywacji podróży w zależności od typu podróży

3.3. Podział zadań przewozowych

Przeważająca liczba podróży między powiatowych realizowana jest samocho-
dem osobowym (rys. 3). Porównując jednak szczegółowe rozkłady dobowe podró-
ży między powiatowych (wg godziny rozpoczęcia podróży) w zależności od środka 
transportu, można zauważyć szereg charakterystycznych prawidłowości (rys. 4):
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−	 Podróże realizowane samochodem poza typowymi okresami szczytowymi, 
charakteryzują się wyższym natężeniem również między godziną 10-11, 
czego nie można zauważyć w przypadku transportu zbiorowego.

−	 Wyraźną tendencją podróży odbywanych transportem indywidualnym jest 
wydłużenie szczytu popołudniowego, który w największym natężeniu trwa 
3 godziny (od 15:00 do 18:00).

−	 Szczyt popołudniowy dla podróży realizowanych autobusami regionalnymi 
i transportem mikrobusowym rozpoczyna się o godzinę wcześniej (14:00) 
w porównaniu do początku szczytu dla transportu indywidualnego (15:00). 
Jest on również wyraźnie bardziej rozciągnięty w czasie i łagodnie kończy się 
w okolicach godziny 17.00-18.00, a jego zdecydowana kulminacja zauwa-
żalna jest między godziną 15:00 a 16:00.

Rys. 3. Czas dojazdu transportem zbiorowym z gmin do najważniejszych obszarów miejskich 
w województwie pomorskim

Rys. 4. Warunki zamiany samochodu na transport zbiorowy wśród podróżujących samochodem

Przyczyny wyboru środków transportu w podróżach do innych powiatów
Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców podróżujących poza powiat za-

mieszkania przynajmniej raz na 2 tygodnie, należy zauważyć, iż najczęściej wska-
zywaną przyczyną wyboru środka transportu jest wygoda (47,9%). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że jest to przyczyna wskazywana najczęściej tylko w przypadku 
podróży wykonywanych samochodem, które zdecydowanie dominują wśród po-
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dróży między powiatowych. Drugą bardzo liczną grupą podróżujących, są osoby 
które wybrały dany środek transportu z powodu braku innej możliwości – zgodnie 
z własnym przekonaniem (podawane odpowiedzi mają charakter deklaratywny). 
Żadnej alternatywy dla wybieranego środka transportu nie widzi 41,4% podróż-
nych. Trzecim najistotniejszym powodem jest krótki czas podróży, będący kluczo-
wym powodem dla co czwartego podróżnego (25%).

Wybór samochodu jako środka transportu podyktowany jest zwykle wygodą 
(60,4%). Nie bez znaczenia okazał się również krótki czas podróży (32%). Prawie 
jedna trzecia kierowców decyduje się na samochód, bo nie dostrzega żadnej alter-
natywy (32,6%). Osoby, które nie widzą innych możliwości zazwyczaj mieszkają 
na wsi (72,7%).

Pasażerowie, podobnie jak kierowcy, cenią sobie podróże samochodami ze 
względu na wygodę (54,7%) oraz krótki czas podróży (27,5%). Jednakże ponad 
jedna trzecia z nich (37,1%) deklaruje, że nie ma możliwości zastąpienia samocho-
du innym środkiem transportu. 

Osoby, które podróżują autobusami i minibusami, uzasadniają wybór właśnie 
tych środków transportu brakiem możliwości odbywania podróży w alternatywny 
sposób (70,9%). Jedynie dla 17,7% podróżnych powodem korzystania z autobu-
sów i minibusów jest wygodna forma podróżowania. Z kolei 12,6% pasażerów 
deklaruje, że ich wybór podyktowany jest niskimi kosztami podróży.

Ponad połowa pasażerów pociągu (53,6%) korzysta z tego rodzaju transportu 
ze względu na brak innych możliwości. Dla 22,2% podróżnych jazda pociągiem 
wiąże się przede wszystkim z wygodą, a dla kolejnych 23,1% z niskimi kosztami 
podróży.

Rys. 5. Możliwość wykorzystania alternatywnego środka transportu do realizacji podróży (a); Powody 
wyboru danego środka transportu (b).

Gotowość zmiany środka transportu w podróżach do innych powiatów
Ponad połowa osób najczęściej podróżujących za kierownicą samochodu 

(59,1%) nie zmieniłaby tej formy podróży na żadną inną (rys. 6). Deklarują, że nic 
nie byłoby w stanie skłonić ich do przesiadki z samochodu do autobusu lub pocią-
gu. Co piąty kierowca rozważałby taką możliwość w momencie zwiększenia liczby 
połączeń lub wprowadzenia dogodniejszych godzin kursowania transportu zbio-
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rowej. Co ciekawe, dla większości kierowców argument o obniżeniu cen biletów 
transportu publicznego okazał się niewystarczający, aby wpłynąć na rezygnację 
z samochodu – taki argument trafia jedynie do co 10 (10,6%) kierowcy. Moż-
na stąd wysnuć wniosek, że większość podróżujących samochodem w charakterze 
kierowcy jest skłonna ponieść wyższy koszt podróży, aby podróż ta była jak najwy-
godniejsza. Ceny biletów mają większe znaczenie jedynie dla osób bezrobotnych 
oraz poszukujących pracy. Co piąty z nich wskazywał ten argument jako istotny 
przy zamianie auta na transport publiczny.

Rys. 6. Warunki zamiany samochodu na transport zbiorowy wśród podróżujących samochodem

Odnośnie warunków koniecznych by zamiana samochodu na transport zbioro-
wy stała się faktem, to pasażerowie niewiele różnią się od kierowców: 43,3% z nich 
nie wyobraża sobie rezygnacji z podróżowania samochodem; 27,1% korzystałoby 
z transportu publicznego, gdyby oferował większą liczbę połączeń oraz dogod-
niejsze godziny kursowania; natomiast 17,6% pasażerów zdecydowałoby zamienić 
samochód na autobus lub pociąg pod warunkiem obniżenia cen biletów.

3.4. Ocena oferty przewozowej

Zdecydowana większość (77%) ankietowanych pasażerów transportu zbio-
rowego jest zadowolona z komfortu podróży. Oznacza to, że pomimo średniego 
wieku taboru (autobusowego – 17 lat, kolejowego – 29 lat) odczuwalny komfort 
podróży jest na poziomie satysfakcjonującym. Porównując odpowiedzi pasażerów 
transportu autobusowego do odpowiedzi pasażerów transportu kolejowego można 
zauważyć, że pasażerowie lepiej oceniają komfort podróży autobusem (82% pozy-
tywnych opinii) niż koleją (ponad 67% pozytywnych opinii) – rys. 7.
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Rys. 7. Stopień zadowolenia z komfortu podróży z podziałem na środki transportu

Podobnie jak w przypadku komfortu podróży, podróżni są w zdecydowa-
nej większości zadowoleni z obowiązującego rozkładu jazdy (dopasowania go-
dzin odjazdu) oraz czasu jazdy. Porównanie odpowiedzi pasażerów transportu 
autobusowego do odpowiedzi pasażerów transportu kolejowego wskazuje, że 
pasażerowie lepiej oceniają rozkład i czas jazdy w ofercie połączeń autobuso-
wych (76% pozytywnych opinii) niż koleją (ponad 53% pozytywnych opinii) 
– rys. 8.

 

Rys. 8. Stopień zadowolenia z komfortu podróży z podziałem na środki transportu

Elementami oferty przewozowej, które zdaniem ankietowanych wymagają 
poprawy w największym stopniu są: częstotliwość kursów, godziny połączeń, in-
frastruktura przystankowa oraz taryfa (rys. 9). W zestawieniu z odpowiedziami 
dotyczącymi badań zadowolenia z komfortu, czasu i rozkładu jazdy wynika, że te 
elementy są istotne dla pasażerów i są wskazywane najczęściej przez osoby, które 
nie są zadowolone z obecnej oferty lub też osoby, które oczekują poszerzenia tej 
oferty.
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Rys. 9. Rozkład elementów wymagających poprawy

4. Wyniki badań wielkości popytu

Przeprowadzenie badań na wszystkich kursach połączeń między powiatowych 
w cztery dni tygodnia pozwoliło na dokładną identyfikację wielkości popytu na 
podróże transportem zbiorowym realizowane w skali województwa (rys. 10).

Największe potoki pasażerskie na regionalnych połączeniach transportu ko-
lejowego w województwie pomorskim występują na odcinkach dojazdowych do 
Trójmiasta (z pominięciem ruchu wewnątrz Trójmiasta w ramach Szybkiej Kolei 
Miejskiej). Szczególnie obciążonym elementem sieci jest odcinek między Wejhero-
wem, Rumią, Redą, także Lęborkiem a Trójmiastem, a także Tczewem i Trójmia-
stem, na który składają się również potoki z Malborka, Starogardu, południowej 
części powiatu tczewskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Najmniej-
sze natężenie ruchu pasażerskiego odnotowano na połączeniu w relacji Kościerzy-
na – Chojnice.

W przypadku regionalnego transportu autobusowego oprócz odcinków do-
jazdowych do Trójmiasta, połączenia o wysokim stopniu popularności występują 
także w relacjach do Słupska, Malborka, Kwidzyna i Wejherowa. W rejonie Słup-
ska największe potoki pasażerskie występują na relacjach z kierunku Ustki, Kę-
pic, Miastka, Dębnicy. Sieć autobusowa obsługująca obszar leżący po wschodniej 
stronie Wisły jest wykorzystywana w znacznym stopniu do dojazdu do głównych 
ośrodków miejskich tam zlokalizowanych (Malbork, Kwidzyn). Duża frekwencja 
na połączenia do Wejherowa, między innymi z powiatu puckiego, wynika z od-
działywania Trójmiasta na te rejony, do którego dostęp jest ułatwiony dzięki SKM, 
funkcjonującej z wysoką częstotliwością właśnie do Wejherowa, a także oczywiście 
samego Wejherowa. Z relacji powiązanych bezpośrednio z Trójmiastem największe 



28 Birr K., Dziedzic T., Jamroz K., Kustra W.

potoki pasażerskie zaobserwowano na relacjach z Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, 
Kartuz, Starogardu Gdańskiego, a także w mniejszym stopniu Nowego Dworu 
Gdańskiego i Kościerzyny. Ponadto stosunkowo duży potok pasażerskich odnoto-
wano także pomiędzy Chojnicami i Człuchowem, co jest potwierdzeniem wzajem-
nej współpracy, uzupełniania się i zależności tych miast.

Rys. 10. Kartogram dziennych potoków pasażerskich na liniach między powiatowych na obszarze 
województwa pomorskiego – rok 2014

5. Podsumowanie

Nadrzędną zasadą racjonalnego planowania publicznego transportu zbiorowe-
go jest dostosowanie podaży usług przewozowych do popytu. Do realizacji tego 
celu niezbędna jest wiedza na temat bieżącego popytu na usługi przewozowe oraz 
potrzeby i preferencje mieszkańców. Zbudowanie takiej bazy możliwe jest poprzez 
wykonanie badań terenowych, w wyniku których możliwe jest pozyskanie moż-
liwie dokładnych danych ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone badania 
opisują nie tylko stan istniejący, ale stanowią podstawę do sporządzania prognoz, 
wskazując pożądany kierunek zmian, sugerując jednocześnie kolejność podejmo-
wanych działań. 

W przypadku województwa pomorskiego istotnym elementem mogącym 
wpłynąć na zmianę zachowań transportowych będzie uruchomienie Pomorskiej 
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Kolei Metropolitalnej. Dlatego też zalecane jest przeprowadzenie badań o podob-
nym zakresie po rozpoczęciu jej funkcjonowania. Badania te pozwolą na wykona-
nie korekty założeń funkcjonowania transportu zbiorowego przynajmniej w obsza-
rze jej bezpośredniego oddziaływania, a także pozwolą na weryfikację wykonanych 
prognoz, zarówno wielkości popytu, jak i zmiany oferty na zachowania transpor-
towe podróżnych.
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