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Streszczenie 
Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów 
linii tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru 
standardowego i niskopodłogowego. W artykule wyszczególniono 
problemy lokalnego transportu zbiorowego, mając na uwadze 
rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono się również do 
aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji, których finalizacja 
może wpłynąć na zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców. 

 
Wstęp 

Współczesne tendencje rozwojowe systemów komunikacji 
pasażerskiej wskazują, iż w wielu europejskich miastach 
tramwaj stanowi podstawowy środek transportu. W głównej 
mierze wynika to z trzech podstawowych czynników: dużej 
zdolności przewozowej, wysokiej niezawodności eksploatacyjnej 
oraz ograniczonego wpływu na zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego z poziomu ulicy [1, 2, 3, 9]. Ponadto modernizacja  
i rozbudowa sieci tramwajowych wpływa korzystnie  
na kształtowanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców, 
odwracając tendencję do nagminnego wykorzystania 
samochodu. Jest to szczególnie odczuwalne przy obsłudze 
dużych potoków pasażerskich, a więc w obszarach 
śródmiejskich i szlakach komunikacyjnych bezpośrednio do nich 
prowadzących. Z kolei strefy peryferyjne mogą być  
z powodzeniem obsługiwane przez pojazdy dwusystemowe, 
które poruszają się po torach tramwajowych i kolejowych. 
Przykłady takich rozwiązań obserwować można w wielu 
miastach europejskich (Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Paryż, 
Miluza, Alicante) [4, 5]. 

Przez wiele lat obserwowano w Polsce impas w rozwoju 
komunikacji tramwajowej. Przeprowadzone zmiany ustrojowe 
wpłynęły niekorzystnie na reorganizację modelu zarządzania 
transportem zbiorowym, którego obsługa spadła na jednostki 
samorządu terytorialnego. Nie były one w stanie zapewnić 
rozbudowy sieci trakcyjnych, ograniczając wydatki  
do utrzymania wymaganej zdolności eksploatacyjnej, remontów 
odtworzeniowych oraz inwestycji w tabor używany, najczęściej 
zmodernizowany i sprowadzany zza granicy. Zamówienia  
na tramwaje nowoczesne realizowane były sporadycznie, gdyż 
z jednej strony były one znacznie droższe od autobusów, a stan 
torowisk i istniejącej infrastruktury wykluczał ich efektywne 
wykorzystanie. W tej sytuacji posuwano się do ograniczenia ich 
roli w przewozach pasażerskich, likwidując całe systemy, 
nierentowne linie lub komunikację nocną. Pozytywne zmiany  
w tym sektorze przyniosło wejście Polski do struktur Unii 
Europejskiej, gdyż część z planowanych inwestycji mogła być 

współfinansowana z funduszy strukturalnych. Na przestrzeni  
lat tramwaj, uznawany wcześniej za przestarzały środek 
transportu, stał się pojazdem zaawansowanym technicznie, 
gwarantując szybkość, bezpieczeństwo oraz komfort podróży.  
Z tego też względu utrzymanie i modernizacja tego środka 
transportu stał się dla wielu miast zagadnieniem priorytetowym, 
na trwałe wpisanym w strategię ich zrównoważonego rozwoju 
(Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Elbląg). 

 
1. Szczecińskie tramwaje w ujęciu teoretycznym 

W przypadku Szczecina, rozległej aglomeracji miejskiej  
z dwoma ośrodkami centralnymi po obu stronach Odry, 
kluczowe inwestycje w komunikację publiczną zapoczątkowano 
w latach 2007-2012 [7]. Pomimo, iż liczba pasażerów 
charakteryzowała się niewielką tendencją spadkową, nastąpiło 
radykalne obniżenie poziomu jej funkcjonowania, wynikające 
m.in.: z nadmiernego zatłoczenia szlaków komunikacyjnych, 
fatalnego stanu ulic i infrastruktury szynowej (torowisk, sieci 
trakcyjnych, przystanków), braku rozwiązań telematycznych, 
przestarzałego taboru, itp. Ponadto nierozwiązanym problemem 
pozostawało bezpośrednie połączenie obu części miasta, które 
od 1991 roku obsługiwały autobusowe linie pośpieszne. Wybór 
tańszych połączeń wymuszał na pasażerach przynajmniej jedną 
przesiadkę w czasie podróży, przy znacznie ograniczonej 
częstotliwości kursowania. Przewidywano, iż sytuację  
tą poprawi uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 
(SST), którego pierwszy etap oddano do użytku pod koniec 
sierpnia 2015 roku. Niestety inwestycja ta budzi wiele 
kontrowersji wśród mieszkańców, na które niewątpliwy wpływ 
ma przebieg trasy omijającej największe skupiska ludności  
i centra handlowe, liczba i lokalizacja przystanków, niewielka 
liczba linii obsługujących Prawobrzeże oraz ujawnione problemy 
techniczne.  

W przypadku pozostałych części miasta sytuacja uległa 
gruntownej poprawie, przede wszystkim ze względu na 
kompleksowe remonty torowisk (al. Piastów, ul. Energetyków), 
połączenie przystanków autobusowych z tramwajowymi (Brama 
Portowa, ul. Wyszyńskiego), wybudowanie kładek dla pieszych 
(Basen Górniczy, ul. Gdańska), wprowadzenie głosowych  
i wizualnych systemów informacji pasażerskiej. Dodatkowo 
przewoźnik Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. ograniczył 
eksploatację taboru wysokopodłogowego, którego najliczniejszą 
grupę stanowią zmodernizowane wagony firmy Tatra (KT4DtM, 
T6A2) [6, 8]. Było to możliwie dzięki zakupie nowoczesnych 
pojazdów typu PESA 120 NaS "Swing", które wyjechały  
na torowiska z początkiem 2011 roku (rys. 1). Istotnym 
problemem pozostaje natomiast istniejąca sieć połączeń i ich 
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liczba, która pomimo rozrostu obszaru miejskiego od wielu lat 
utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie. Z tego też 
względu większość nowopowstałych osiedli mieszkaniowych 
obsługiwana jest zwykłymi liniami autobusowymi, dla których  
w najbliższym czasie nie przewidziano żadnej alternatywy. 

 

 
 

Rys. 1. Tramwaj PESA 120 NaS "Swing" na ul. Wyszyńskiego 
 

2. Zakres i metodyka analizy 
Podstawę prowadzonej analizy porównawczej stanowiła 

liczba i rodzaj kursów realizowanych przez Spółkę Tramwaje 
Szczecińskie w roku 2014 oraz 2015. Bazę odniesienia 
stanowiły odjazdy z dwóch pętli końcowych dla każdej linii. Z 
zestawienia wyłączone zostały przewozy na trasach 
okazjonalnych, alternatywnych, zastępczych oraz w soboty i dni 
świąteczne. W celu zwiększenia przejrzystości zapisu wyniki 
przedstawiono w formie graficznej za pomocą wykresów 
słupkowych. 

 
3. Wyniki i dyskusja 

Z danych przedstawionych na rysunkach 3 i 4 wynika, iż 
całkowita liczba kursów w rozpatrywanych latach utrzymała się 
na zbliżonym poziomie. Pasażerowie udający się w kierunku 
Jeziora Głębokiego mogli ponownie skorzystać z linii nr 9, którą 
przywrócono po wymianie torowisk wzdłuż ul. Warzyniaka i 
skrzyżowania Bohaterów Warszawy z Jagiellońską. Z tego też 
względu zmniejszono częstotliwość kursowania dublującej linii 
nr 1. Niestety działania te nie przełożyły się na podniesienie 
komfortu podróży, gdyż w dalszym ciągu są one obsługiwane 
przestarzałym taborem. W tym względzie największe korzyści 
przyniosła inwestycja w SST, gdyż dojazd do prawobrzeżnej 
część miasta zapewniają wyłącznie tramwaje niskopodłogowe 
(linie nr 2 i 8). Było to możliwe dzięki ułożeniu zupełnie nowego 
torowiska między Basenem Górniczym a pętlą "Turkusowa", jak 
też gruntownej modernizacji przeprowadzonej w ciągu ulic 
Energetyków i Gdańskiej. Wątpliwości budzi natomiast zupełnie 
niezmieniony przebieg trasy linii nr 7, która jest bardzo 
popularna wśród mieszkańców ze względu na dużą liczbę 
kursów i komfortowy dojazd do wielu obiektów użyteczności 
publicznej. Przewiduje się, iż poszerzenie oferty przewozowej 
może nastąpić w zależności od skali zainteresowania nowo 
oddaną inwestycją i wzrostem notowanej frekwencji. Tym 
niemniej w porównaniu do roku 2014 udział kursów 
realizowanych taborem niskopodłogowym zwiększył się  
o prawie 18%. 

Budowa SST stanowi jedną z największych inwestycji 
miasta w rozwój komunikacji publicznej, a jej realizacja możliwa 
była dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Dzięki 
ukończeniu pierwszego etapu oddano 20 km nowych torowisk, 
dwie pętle (w tym tramwajowo-autobusową), budynki techniczne 
oraz obiekty dyspozytury, nadzoru ruchu i dodatkowe lokale 
pomocnicze. Do niewątpliwych zalet projektu należy zaliczyć 
m.in.: 

− niemal bezkolizyjne połączenie obu części Szczecina, 
− odseparowanie torowisk od ruchu samochodowego  

na odcinku od Bramy Portowej do pętli przy uli. Turkusowej, 
− zwiększenie prędkości komunikacyjnej tramwajów nawet 

do 70 km/h, 
− nadanie priorytetu dla każdego pojazdu transportu 

publicznego dzięki pasom autobusowo-tramwajowym  
(np. przy wjeździe na Most Długi), 

− zwiększenie komfortu przejazdów przez wykorzystanie 
taboru niskopodłogowego, 

− ułatwienie korzystania z infrastruktury komunikacji 
publicznej dla osób niepełnosprawnych, 

− ograniczenie kongestii transportowej w wyniku zastąpienia 
linii autobusowych tramwajowymi, 

− zmniejszenie hałasu i ilości szkodliwych zanieczyszczeń 
do atmosfery z poziomu ulicy, 

− podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów 
położonych wzdłuż trasy przejazdu SST. 

 

 
Rys. 2. Liczba i rodzaj kursów tramwajowych w roku 2014 

 

 
Rys. 3. Liczba i rodzaj kursów tramwajowych w roku 2015 
 
Pomimo wymienionych walorów SST budzi wiele zastrzeżeń 

i wątpliwości, a część środowisk uważa oddaną inwestycję za 
nieprzemyślaną oraz zrealizowaną bez wymaganych konsultacji 
społecznych. Wskazuje się na szereg problemów, które 
skutecznie zniechęcają mieszkańców do korzystania z tego 
środka transportu: 
− przebieg trasy omija centra handlowe, budynki użyteczności 

publicznej i największe osiedla południowo-wschodniej 
części miasta (Zdroje, Dąbie, Słoneczne, Majowe, Bukowe), 
a więc obszary generujące znaczy ruch pasażerski, 

− miejsca postojowe rozmieszczono w dużym oddaleniu  
od najczęściej wybieranych źródeł i celów podróży  
(np. przystanek "Hangarowa"), 
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− pętla "Turkusowa" nie obsługuje autobusów, stąd większość 
podróżnych jako węzeł przesiadkowy wykorzystuje 
przystanek "Jaśminowa ZUS" (rysunek 4), 

− zupełny brak integracji z istniejącym systemem kolejowym, 
a tym samym odcięcie SST od podróżnych spoza 
Szczecina, 

− dojazd do Prawobrzeża realizowany jest zaledwie dwiema 
liniami tramwajowymi, które nie stanowią realnej alternatywy 
dla liczniejszych i bardziej dostępnych autobusów 
pośpiesznych, 

− brak parkingów typu "Park & Ride" nie zachęca podróżnych 
do pozostawienia samochodu tym bardziej, że usprawniony 
został ruch drogowy przez remont głównych arterii 
komunikacyjnych (ulice Struga, Gdańska, Energetyków) 
oraz oddanie obiektów inżynieryjnych (mosty Gryfitów, 
Pomorzan, Pionierów Miasta Szczecina), 

− brak monitoringu w strefie obejmującej wybudowane 
parkingi rowerowe, 

− rozwiązania techniczne utrudniające pasażerom dostęp  
do przystanków oraz wsiadanie i wysiadanie z tramwajów 
(duża liczba schodów, podpierane wiaty przystankowe, 
odsłonięte perony o niewłaściwie wyprofilowanej 
powierzchni), 

− trudności eksploatacyjne stwierdzone po oddaniu inwestycji 
(zrywane sieci trakcyjne, pękające szyny i spawy łączące, itp.). 

 
a) 

−  
−  

b) 

−  
Rys. 4. Przystanek "Jaśminowa ZUS" w roku: a) 2014, b) 2015 
 
Podsumowanie 

W artykule starano się zwrócić uwagę na funkcjonowanie 
szczecińskiej komunikacji tramwajowej, uwzględniając działania 
podejmowane w celu jej dalszego rozwoju. Wskazywanie 
istniejących problemów wydaje się być słuszne z punktu 
widzenia planowanych inwestycji, aby błędy i niedociągnięcia 
nie były powielane w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim 
dalszej rozbudowy sieci trakcyjnej, w tym m.in.: ukończenia 
drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla 
Kijewo, budowę trasy łączącej halę widowiskowo-sportową  
z planowaną pętlą przy ul. Szafera czy przedłużenie torowiska 
do centrów handlowych i osiedli przy ul. Hrubieszowskiej. 

Odrębną kwestię stanowią problemy dotyczące połączeń 
istniejących, a występujące najczęściej w ścisłym centrum 
miasta. W tym względzie dużym utrudnieniem pozostają 

torowiska niewydzielone z ruchu, gdyż podróżni wysiadają  
z tramwaju na jezdnię, co stanowi duże zagrożenie. W dodatku 
przystanki tego typu pozostają niedostępne dla osób 
niepełnosprawnych, nawet przy powszechnym wykorzystaniu 
pojazdów niskopodłogowych (al. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Jagiellońska). Nie ma bowiem możliwości zniwelowania 
różnicy między poziomem jezdni a podłogą wagonu. Ponadto 
odnowa torowisk nie przełożyła się na poprawę uzyskiwanych 
prędkości handlowych. Całkowite czasy przejazdów ograniczają 
bowiem przestoje nieefektywnej i niewłaściwie skoordynowanej 
sygnalizacji świetlnej. Sytuację utrudniają również zatory 
komunikacyjne, skutecznie blokujące tramwaje na głównych 
skrzyżowaniach. 
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Comparative analysis of the passenger transport 
accomplished by Szczecin tram transportation in the years 

2014-2015 
The basic criterion of the performed analysis was the number of 
journeys made by tramway lines taking into account the use of 
standard and low-floor tramway fleet. The problems of local public 
transport have been specified, having regard to the real areas of their 
occurrence. Reference has bee also made to currently implemented 
and planned investments, the completion of which may have affect 
a change in transport preferences of urban dwellers. 
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