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Percepcja komunikacji miejskiej w Łodzi
W artykule przedstawiono rzadko spotykane w Polsce badanie 
ankietowe  dotyczące opinii pasażerów komunikacji miejskiej 
o innych pasażerach. Badanie takie, zatytułowane „Pasażerowie 
o Pasażerach”, przeprowadziło w lipcu i sierpniu 2015 r Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi. Opublikowanie wyników 
badań jest interesujące nie tylko ze względu na rzadkość takich 
badań. Dzięki wynikom mamy wiedzę o tym, w jaki sposób pa-
sażerowie przeszkadzają sobie w podróży. Badanie pozwoli za-
rządowi spółki zaplanować działania, które pomogą pasażerom 
w osiągnięciu większego komfortu podróżowania. W artykule nie-
które wyniki badań porównano z wynikami innych badań ankieto-
wych, przeprowadzonych ze względu na konieczność sporządzenia 
planów transportowych w kilku miastach i powiatach w Polsce. 
Ponadto w syntetycznym ujęciu przedstawiono niektóre wyniki 
łódzkiej ankiety. 

Wprowadzenie
W przypadku dyskomfortu podróży można mówić o stratach, ja-
kie ponoszą zarówno pasażerowie, jak i przewoźnik. Dotyczy to 
nie tylko strat materialnych przewoźnika, ale również niewymier-
nych strat zdrowia, a nawet – w niektórych przypadkach – życia 
ludzkiego. Zatem myśl, że „najważniejszym zadaniem w biznesie 
jest przeżyć, a podstawowym celem ekonomicznym jest unikanie 
strat, nie maksymalizacja zysku”, wydaje się być bardzo aktualna 
i powinna stanowić ona jeden z celów w obszarze zarządzania 
transportem zbiorowym [9].

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi, poszukując 
sposobu na unikanie strat wywoływanych nieodpowiednim za-
chowaniem pasażerów, od początku sierpnia do końca wrze-
śnia 2015 roku przeprowadziło badania ankietowe pasażerów. 
Celem głównym badania była identyfikacja potrzeb pasażerów 
podróżującymi autobusami i tramwajami (pod kątem wymagań 
w stosunku do współpasażerów). Dodatkowo analiza wyników 
ankiety miała ułatwić zaplanowanie przez zarząd spółki działań 
zmierzających do:

 � poprawy jakości usług;

Tab. 1. Próba statystyczna do badania preferencji komunikacyjnych mieszkań-
ców powiatu bełchatowskiego [12]

Poniżej 
20 lat 20–27 28–49 50–64 65 i więcej

Płeć
m k m k m k m k m k

M. Bełchatów 8 8 20 19 50 51 39 43 12 16
Gm. Bełchatów 2 2 4 3 9 9 6 6 3 4
Gm. Drużbice 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2
Gm. Kleszczów 1 1 2 2 5 5 2 2 1 2
Gm. Kluki 1 1 1 1 4 3 2 2 1 2
Gm. Rusiec 1 1 2 1 4 4 3 3 2 3
Gm. Szczerców 1 1 3 3 7 7 4 4 2 3
Gm. Zelów 2 2 5 5 13 12 8 8 4 8
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 � zwrócenia uwagi pasażerów na konkretne zachowania ich 
współpasażerów podczas podróży;

 � podniesienie komfortu podróżowania.
W artykule wyniki ankiety w pewnej części porównano z po-

dobnymi, jednak różniącymi się między sobą, badaniami wyko-
nanymi w innych miastach i powiatach Polski. Miasta i powiaty 
zaprezentowane w niniejszym artykule zostały wybrane przypad-
kowo; są to:

 � miasta – Częstochowa, Gliwice, Kalisz;
 � powiaty – Bełchatów, Gryfino, Nysa i Radom.

Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniach 
w miastach i powiatach 
Podjęcie działań MPK w Łodzi w celu uzyskania informacji o tym, 
co dzieje się w ich pojazdach, jest rzeczą pożądaną w działalności 
każdego podmiotu świadczącego usługi publicznego transportu 
zbiorowego. Takie działania podejmuje wiele 
podmiotów świadczących usługi publiczne, 
w szczególności komunikacyjne spółki miej-
skie, które za pośrednictwem różnie sformu-
łowanych ankiet pozyskują informacje o swojej 
działalności. Dla wiarygodności badań takich 
ankiet ważne jest zachowanie pewnych zasad 
pozwalających na profesjonalne ich opracowa-
nie. Te zasady dobieramy ze względu na pod-
miot i cel badań. Z tych względów wyróżniamy:
1) badania jakościowe (wyjaśniające), które 

mają na celu poznanie opinii konsumen-
tów na temat zjawisk i procesów rynko-
wych. Najczęstsze techniki badań jakościo-
wych to indywidualne wywiady pogłębione 
oraz zogniskowane wywiady grupowe [1]; 

2) badania ilościowe (opisowe), które mają 
na celu zebranie danych do opracowań 
statystycznych. Pozwalają na uogólnie-
nie wyników na badaną populację. Ba-
dania ilościowe charakteryzuje metoda 
zbierania informacji, która polega na 
wzajemnym komunikowaniu się badacza 
z respondentem. 
Badania przeprowadzone przez MPK w Ło-

dzi mają charakter jakościowy. Uczestniczyło 
w nich 2 466 osób, które wypełniły z własnej 
inicjatywy ankietę w formie elektronicznej 
(1 924) i papierowej (542). Taka przypadkowa 
próba nie pozwala opracować wyników w pro-
fesjonalny sposób (uogólnić w obszarze ba-
danej aglomeracji), co nie znaczy, że materiał 
badawczy jest nieprzydatny dla przewoźnika.

Ankieta zaproponowana przez MPK w Ło-
dzi różni się od ankiet innych przewoźników 
miejskich tym, że m.in. zawiera pytania, któ-
re mają rozbudzić popyt jakościowy świad-
czonej usługi komunikacyjnej w autobusach 
i tramwajach.

Badanie trwało 2 miesiące, a po jego 
opracowaniu opublikowano podsumowanie 
pt. O komunikacji miejskiej i zachowaniach 
pasażerów. 

Warto zwrócić uwagę na to, że dobór pró-
by do badania jest podstawą zaplanowania 

badań społecznych i marketingowych. W profesjonalnych bada-
niach społecznych i marketingowych wykorzystywane są zazwy-
czaj 2 schematy doboru próby:

 � losowy – dobór do tego rodzaju prób zakłada wykorzystanie 
procedury losowania, a badacz nie ma wpływu na mechani-
zmy rządzące doborem konkretnych jednostek do badania; 
dla każdej jednostki w populacji możemy zdefiniować pewne 
określone, niezerowe prawdopodobieństwo trafienia do próby;

 � nielosowy – w procedurze doboru nie wykorzystuje się proce-
dury losowania: badacz wywiera wpływ na mechanizmy decy-
dujące o doborze konkretnych jednostek do badania [3, 8]. 
Ankiety złożyło ponad 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Sta-

nowiły one 68% ankietowanych (1 687), przy czym mężczyźni 
tylko 32% (779). Ponadto ankieta skierowana została do nieokre-
ślonej grupy mieszkańców aglomeracji łódzkiej, która niekoniecz-
nie korzystała z komunikacji miejskiej, a jednak wypowiedziała 
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Rys. 1. Płeć ankietowanych pasażerów w niektórych miastach i powiatach
Źródło: oprac. własne na podst. [2, 9, 11–16].
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Rys. 2. Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii na temat częstotliwości korzystania 
z komunikacji miejskiej w Łodzi i innych miastach lub powiatach
Źródło: oprac. własne na podst. [2, 9, 11, 12, 14–16].
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się w ankiecie. Na „szczęście” było to tyl-
ko 8 osób, więc ich wypowiedzi nie miały 
większego znaczenia dla wyników badań.

Jeśli porównać próbę statystyczną, jaka 
ukształtowała się – jakby samoczynnie – 
w wyniku upowszechnienia ankiet (rys. 1), 
z próbą statystyczną do badania opinii 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego 
(tab. 1), można zauważyć wyraźną różni-
cę w liczbie badanych kobiet i mężczyzn. 
W pierwszym przypadku stosunek ten wyno-
si 2,16:1, w drugim przypadku jest bliski 1.

W powiecie bełchatowskim badanie 
przeprowadzono na próbie statystycznej 
500 osób, co zapewnia utrzymanie pozio-
mu ufności badania na poziomie 98% przy 
maksymalnym błędzie 5%. Liczba ankieto-
wanych w poszczególnych przedziałach 
wiekowych została dobrana na podstawie 
Banku Danych Lokalnych Głównego Urzę-
du Statystycznego [12]. Poniższa tabela 
przedstawia prawidłowo dobraną próbę 
statystyczną.

W niektórych miastach i powiatach 
rzadko w badaniach brało udział tak wiele 
kobiet jak w Łodzi, o czym świadczą dane 
na rys. 1.

Nie można wykluczyć, że w łódzkiej an-
kiecie, w profilu płeć, układ respondentów 
jest zbliżony do statystycznego. Może to 
wynikać nie tylko z sytuacji demograficz-
nej, ale przede wszystkim może to być 
skutkiem faktu, że z komunikacji miejskiej korzysta więcej ko-
biet niż mężczyzn. Jest to różnica zauważalna, bo na przykład 
w Częstochowie potwierdziły taką zależność badania potoków 
pasażerskich [11]. Pamiętać należy o tym, że przeciętna liczba 
lat dalszego trwania życia w województwie łódzkim wynosi 69,1 
lat dla mężczyzn i 78,9 lat dla kobiet [17], co niewątpliwie po-
twierdza wcześniejszy wywód, że zdecydowaną większość wśród 

ankietowanych stanowiły kobiety. Innym powodem przewagi ko-
biet wśród ankietowanych może być ogólna niechęć mężczyzn 
do udzielania odpowiedzi; potwierdziły to badania w powiecie 
nyskim, gdzie profil płci respondentów w badaniu (63% – kobie-
ty, 37 % – mężczyźni) nie odpowiadał profilowi płci mieszkańców 
powiatu (kobiety – 51,34%, mężczyźni – 48,66%). 

Innym ważnym elementem profilu respondentów jest ich sta-
tus oraz wiek. W badaniu przeprowadzonym przez MPK Łódź tak 
wiek, jak i status, respondentów był zbliżony do ankietowanych 
w innych miastach. 
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Rys. 3. Zachowania użytkowników komunikacji miejskiej, które przeszkadzają innym podróżnym
Źródło: oprac. własne na podst. [9].
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Wyniki badania łódzkich pasażerów 
Ankiety wykorzystane w badaniach w miastach i powiatach, które 
stanowiły narzędzie badawcze, zawierały 6 lub 7 pytań. Na 7 py-
tań, jakie zadano w ankietach w Łodzi, 4 pytania dotyczyły opinii 
na temat korzystania z usług komunikacji miejskiej. Pasażerowie 
odpowiadali na pytania:
1) jak często korzystają z usług;
2) w jakim stopniu są zadowoleni;
3) dlaczego i z jakich powodów wybierają środki komunikacji 

miejskiej;
4) jakie są słabe i mocne strony komunikacji miejskiej w Łodzi.

Pierwsze 3 pytania są zbieżne z pytaniami zawartymi w an-
kietach w innych miastach. Najciekaw-
sze odpowiedzi dotyczyły pytania nr 1 
(częstotliwość korzystania z komunikacji 
miejskiej) – przedstawiono je na rys. 2. 
Odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 w bada-
niach łódzkich znacząco odbiegały od 
badań w innych miastach, a porównanie 
wyników wymagałoby skomplikowanych 
zestawień, dlatego w niniejszym opraco-
waniu autor zrezygnował z takich porów-
nań. Odpowiedzi na pytanie nr 4, które 
sformułowano w nieco odmienny sposób 
niż w badaniach w innych miastach i po-
wiatach, również były podobne. Pozo-
stałe 2 pytania (nr 5 i 6) dotyczyły opinii 
pasażerów o współpasażerach, a odpo-
wiedź na ostatnie, czyli 7., pytanie miała 
przekonać MPK do podjęcia (lub nie) ak-
cji promocyjnej. Poniżej zamieszczono 3 
ostatnie pytania.

 � Jakie zachowania pasażerów prze-
szkadzają Ci podczas podróżowania 
komunikacją miejską? Wybierz 5, któ-
re przeszkadzają Ci najbardziej.

 � Jakie inne zachowania pasażerów 
przeszkadzają Ci podczas podróżowa-
nia komunikacją miejską?

 � Czy, Twoim zdaniem, warto przepro-
wadzić akcję promującą właściwe 
zachowania pasażerów w pojazdach 
komunikacji miejskiej?
Wśród odpowiedzi na wymienione wy-

żej pytania znalazły się takie, które wyka-
zywały zatroskanie pasażerów o komfort 
jazdy, i takie, które świadczyły o kulturze 
zachowań ankietowanych. Nie zabrakło 
też odpowiedzi świadczących o dbałości 
pasażerów o interes MPK.

Każdy z respondentów mógł wybrać 5 
z 20 pytań i udzielić odpowiedzi. Ogółem 
2 466 respondentów udzieliło 15 664 
odpowiedzi, które przedstawiono na rys. 3 
oraz pogrupowano według podobieństwa 
zachowań, co uwidoczniono na rys. 4.

Wszystkie odpowiedzi jednoznacznie 
świadczą o tym, że wśród pasażerów 
istnieje podział na osoby, które podczas 
podróży zachowują się kulturalnie i nie-
kulturalnie. Najbardziej uciążliwy w po-

dróży jest brak higieny współpasażerów, przeszkadzają również 
wulgarne zachowanie i akty wandalizmu.

W przypadku braku higieny pasażerów ważna jest przyczy-
na, której upatrywać należy w niedostatecznej działalności so-
cjalnej służb miejskich. Mianowicie znaczna grupa „mieszkań-
ców” miasta to bezdomni. Jak wynika z ogólnopolskich badań, 
w I kwartale 2013 r. liczba takich osób na terenie województwa 
łódzkiego wynosiła 2 156, natomiast 2 lata później zmalała do 
2 082 (badanie w I kwartale 2015 r.) [1]. Szacuje się, że obecnie 
na terenie Łodzi przebywa ok. 1 000 bezdomnych. Niewątpliwie 
przekłada się to na niehigieniczny tryb życia tej grupy osób, co 
jednak nie upoważnia do wyłączenia ich z możliwości korzystania 

Tab. 2. Charakterystyka zachowań pasażerów, które przeszkadzają współpasażerom podczas podróżowania 
komunikacją miejską w Łodzi

Lp. Treść odpowiedzi na pytanie: „Jakie inne zachowania pasażerów przeszkadzają Ci 
podczas podróżowania komunikacją miejską?” (zachowano oryginalną pisownię” 

Przyczyny zachowań
Organi-
zacyjne

Tech-
niczne

Ludz-
kie

1 „Ledwo zamkną się drzwi na przystanku, a już ludzie wysiadający na następnym uda-
ją się do drzwi i robią sztuczny tłok” × ×

2 „Nietrzymanie się uchwytów” ×
3 „W przypadku ustąpienia miejsca osobom starszym większość z nich dziękuje i od-

mawia, ale jak raz się zdarzy, że ktoś nie ustąpi, to od razu tragedia i obgadywanie 
na cały tramwaj”

×

4 „Krzyczenie na kierowcę, który jedzie objazdem, a ludzie nawet nie spojrzą na rozkład 
jazdy lub tablice informacyjne, nieumiejętność czytania rozkładów jazdy” × ×

5 „Nieznajomość przepisów – ludzie nie czytają przepisów, a potem mają pretensje 
o wszystko – dotyczy np. darmowych przejazdów czy przewożenia bagażu lub 
zwierzęcia”

×

6 „Blokowanie biletomatu lub kasownika” ×
7 „Kupowanie biletu u prowadzącego pojazd i uniemożliwianie przez to jego odjazdu” × 
8 „Używki – palenie papierosów, używanie e-papierosów, kończenie palenia papiero-

sów w drzwiach pojazdu” × ×
9 „Nachalne zachowanie wobec współpasażerów (zwłaszcza osób podpitych)” ×

10 „Żebractwo” × ×
11 „Ławki na przystankach/siedzenia w pojazdach zajęte przez torby pasażerów” ×
12 „Siadanie na miejscu «przy przejściu», gdy miejsce od okna jest wolne i blokowanie 

go w ten sposób” ×
13 „Głośne narzekanie na wszystko – szczególnie na prowadzących i obwinianie ich za 

wszystko” ×
14 „Stanie przy drzwiach, co uniemożliwia zamknięcie się drzwi” × ×
15 „Nienaciskanie guzika do otwierania drzwi i oczekiwanie, że kierowca powinien wi-

dzieć kto i gdzie chce w(y)siąść” ×
16 „Otwieranie okien, kiedy włączona jest klimatyzacja” ×
17 „Wsiadanie zanim pasażerowie zdążą wysiąść – brak świadomości u ludzi [pasaże-

rów – dop. autora], że to wysiadający mają pierwszeństwo!” × ×
18 „Zajmowanie miejsca dla wózka (jeśli do pojazdu wsiada, bądź w nim jest, ktoś, dla 

kogo takie miejsce stworzono)” ×
19 „Wyrzucania frustracji na prowadzącym pojazd, może to negatywnie wpłynąć na ja-

kość podróży oraz bezpieczeństwo” ×
20 „Branie w obronę gapowiczów przyłapanych przez kontrolerów MPK / Denerwują-

cy są również ludzie, którzy nie kasują biletów i zachowują się agresywnie podczas 
kontroli. Tym bardziej denerwujące są osoby, które zaczynają bronić gapowiczów. 
Kiedyś byłam świadkiem sytuacji, jak jakiś nastoletni chłopak nie miał biletu (i nie czy-
nił żadnych starań, aby takowy zdobyć, mimo że kierowca sprzedawał bilety). Dostał 
mandat. A kilka kobiet zaczęło krzyczeć na kontrolerów i ich wyzywać”

×

21 „Wsiadanie pierwszymi drzwiami i przepychanie się później przez cały pojazd do sa-
mego końca albo odwrotnie: wsiadanie ostatnimi i spacer do samego początku” ×

22 „Dzieci i matki, które nie uspokajają ich, tylko pozwalają, aby krzyczały i płakały” ×
23 „Pasażerowie, którzy bronią bezdomnych i śmierdzących podróżujących komunikacją 

miejską – prowadzący reaguje i dostaje od pasażerów stertę wyzwisk zamiast wspar-
cia, bo reaguje w ich imieniu”

×

Źródło: oprac. własne na podst. [9].
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z komunikacji miejskiej. O ile „walka” z bezdomnością to pro-
blem samorządu, walka z chuligaństwem jest zadaniem służb 
policyjnych. Zredukowanie innych nieakceptowanych zachowań 
należy jednak do służb MPK.

W tab. 2 przedstawiono odpowiedzi na pytanie nr 6 ankiety: 
„Jakie inne zachowania pasażerów przeszkadzają Ci podczas 
podróżowania komunikacją miejską?”. Ponadto pytania podzie-
lono ze względu na czynnik (organizacyjny, techniczny i ludzki) 
powodujący te zachowania. Z tabeli wynika, że na 23 przyczyny 
zaledwie 3 to przyczyny techniczne – powodują one niezadowo-
lenie pasażerów ze swoich współpodróżnych.

Jak wynika z rys. 5, najczęstszą przyczyną złych zachowań pa-
sażerów jest przyczyna ludzka. Dotyczy to 19 przyczyn zachowań 
na 23 przyczyny wymienione w ankiecie. 

Zakończenie
Powody, dla których MPK w Łodzi podjęła badania ankietowe 
pasażerów, wydają się być tożsame z badaniami w niektórych 
innych miastach i powiatach w Polsce. Wykazane w pierwszej 
części artykułu różnice w podejściu do badań poszczególnych 
operatorów pozwolą na bardziej profesjonalne zaplanowanie 
w przyszłości podobnych badań. Gdy dokona się analizy tej czę-
ści ankiet, w których pasażerowie wyrażają swoją opinię o podró-
żujących z nimi współpasażerach, zauważyć można różnicę ja-
kościową pomiędzy porównywanymi badaniami. Łódzka ankieta 
powinna być wykorzystana do rozbudzenia popytu jakościowego 
na świadczone usługi przewozowe – tak autobusem, jak i tram-
wajem (mimo, że cel badań nie był tak określony). Autor jest 
przekonany, że tak się stanie. Z wypowiedzi pasażerów wyraźnie 
wynika, że mają potrzebę podróżowania w większym luksusie 
i chcą czuć się bezpiecznie. Oczekują poprawy w tym zakresie 
i uważają, że MPK jako ich „sługa” powinien zaangażować się 
w edukację pasażerów. Świadczą o tym wypowiedzi pasażerów, 
odnoszące się do ostatniego pytania. Za akcją promującą właści-
we zachowania pasażerów opowiedziało się 2 231 osób, a tylko 
235 było innego zdania.

Wyniki ankiety mogą świadczyć o tym, że MPK nie ma pro-
blemu z zaspokojeniem ilościowego popytu na swoje usługi. 
Natomiast ma problem jakościowy, który może rozwiązać tylko 
wspólnie z pasażerami. Wymaga to przygotowania nie tyle akcji 
promocyjnej, co profesjonalnego planu uczenia pasażerów do-
brych zachowań. W komunikacji miejskiej, w tramwajach i au-
tobusach nie ma podziału na I i II klasę, na klasę biznes czy 
ekonomiczną, więc zagadnienie zaspokojenia popytu na jakość 
podróżowania takimi środkami komunikacji stanowi poważne wy-
zwanie dla łódzkiego MPK. Można przytoczyć za P. Z. Pilzerem, że 
jakość nieuchronnie prowadzi do ilości [10]. Takie wzajemne „na-
pędzanie” się jakości i ilości prowadzi do zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania komunikacji miejskiej, co jest przedmiotem per-
manentnych działań wszystkich operatorów transportu publiczne-
go. Zatem podstawowym sposobem na pozyskanie większej licz-
by pasażerów czy też zapełnienie pojazdów komunikacji większą 
liczbą pasażerów jest przede wszystkim jakość i komfort podróży.
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The perception of public transport in Lodz
In the paper a rare questionnaire survey on “Passengers about 
Passengers” was described . The survey was carried out by City 
Public Transport Company in Łódź in July and August 2015. Pub-
lishing research results  is interesting not only due to the rarity 
of such researches, but mainly it delivers the knowledge how 
passengers disturb themselves during the travel. The research 
will let the Company Management Board plan actions which will 
help passengers enjoy more comfort on the move. In the article 
some research results were compared with similar questionnaire 
survey results conducted for the purposes of drawing up trans-
port plans in few cities and districts in Poland. Moreover in the 
synthetic way some conclusions of the Łódź questionnaire form 
were presented.


