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BADANIA RYNKU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W LUBLINIE 

W artykule przedstawiono wyniki ankiety mającej na celu określenie preferencji wyboru środka transportu przez miesz-

kańców Lublina oraz osoby dojeżdżające do miasta. Pytania dotyczyły dostępności środków transportu zbiorowego, ekono-

micznych aspektów przejazdów Wyniki ankiety mogą być wykorzystane do określenia priorytetów i kierunków rozwoju komu-

nikacji zbiorowej podlegającej Zarządowi Transportu Miejskiego. 

 

WSTĘP 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat władze miejskie rozpoczęły 
inwestycje mające na celu poprawę jakości komunikacji zbiorowej w 
Lublinie. Rozpoczęto rozwój infrastruktury dedykowanej trolejbu-
som, pozyskiwanie nowoczesnego taboru o napędzie spalinowym 
lub elektrycznym oraz wydzielanie bus pasów.  Planowane jest 
powiększanie znaczenia roli kolei w ruchu aglomeracyjnym i budo-
wa regionalnego centrum przesiadkowego. Zakłada się rozbudowę 
długości sieci trakcyjnej, dzięki czemu trolejbusy będą mogły obsłu-
giwać kolejne dzielnice miasta. Udogodnieniem dla pasażerów było 
wybudowanie systemu informacji pasażerskiej. Część przystanków 
(tzw. węzły przesiadkowe) wyposażono w tablice elektroniczne, a 
pojazdy komunikacji miejskiej w modemy GSM/GPRS i odbiorniki 
GPS. [1, 2] 

Zbiorowy transport osobowy w Lublinie podlega Zarządowi 
Transportu Miejskiego. Spółka ta została powołana  1 stycznia 2009 
r. Uchwałą Rady Miasta.  Przedmiotem działania ZTM w Lublinie 
jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie, do 
podstawowych zadań ZTM należy min [3]: 
1. Planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi 

liniami trolejbusowymi i autobusowymi; 
2. Określenie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozo-

wych; 
3. Planowanie układu linii trolejbusowych i autobusowych dosto-

sowanych do rozpoznanych potrzeb przemieszczania się 
mieszkańców; 

4. Dostosowywanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komuni-
kacyjnych do potrzeb przewozowych; 

5. Wybór przewoźników i zawieranie umów; 
6. Kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym 

uwzględnieniem ich jakości; 
7. Rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewo-

zowe według zasad ustalonych w umowach; 
8. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bez-

pieczeństwa przewozów pasażerskich 
9. Udział w pracach nad projektami polityki transportowej miasta i 

planami rozwoju transportu oraz udział w realizacji tej polityki; 
10. Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regular-

nego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na ob-
szarze miasta i sąsiednich powiatów w oparciu o istniejącą 
obecnie komunikację i dostosowywania jej do potrzeb społecz-
nych; 

ZTM nadzoruje miejską komunikację zbiorową podległą Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu oraz komunikację będącą w 
gestii przewoźników prywatnych.  

W Lublinie funkcjonuje także komunikacja państwowa i prywat-
na, która zapewnia transport poza teren miasta Lublin. Głównym 
ośrodkiem funkcjonowania komunikacji prywatnej jest Dworzec PKS 
na Alei Tysiąclecia. Podmiotem zarządzającym dworcem jest 

spółka akcyjna Lubelskie Dworce, która jest organizacją domi-
nującą w grupie kapitałowej. Godziny odjazdów, czas przejazdu, 
koszt oraz ewentualne usługi dodatkowe (WiFi) zależą od prywat-
nego przewoźnika. Na terenie dworca znajduje się punkt informa-
cyjny, gdzie użytkownik może zasięgnąć informacji na temat danego 
połączenia Lublin jest również węzłem kolejowym. W obrębie miasta 
znajduje się sześć stacji Kolejowych . Przy pomocy PKP mieszkań-
cy Lublina mogą przemieszczać się między tymi stacjami  oraz 
dostać się do bliższych i dalszych miejscowości. W roku 2015 
Przewozy Regionalne wprowadziły nową ofertę – bilet miejski. Jest 
to oferta przeznaczona dla osób  przemieszczających się na odcin-
kach wewnątrz wybranych miejscowości. 

1. CEL, METODYKA I WYNIKI BADAŃ   

Celem badań było uzyskanie informacji dotyczących środków 
transportu jakie wybierane są podczas dojazdu do Lublina oraz 
podczas przemieszczania się po mieście. Dodatkowo zbierano 
informacje na temat celu korzystania ze środków transportu, jakie 
czynniki brane są pod uwagę przy wyborze środka komunikacji. 
Ankieta miała sprawdzić ogólne zadowolenie ze środków transportu 
zbiorowego w mieście i określić czy podejmowane zmiany w struk-
turze transportu i jego zarządzaniu posiadają społeczną aprobatę.  

Badania zostały przeprowadzone na 100 losowo wybranych 
osobach. Przeprowadzono je na terenie miasta Lublin w różnych 
lokalizacjach w dniach od 1 do 7 stycznia 2016 roku. Każdego z 
badanych poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej rynku 
przewozu osób w Lublinie. Badani wypełniali ankiety samodzielnie. 
Czas wypełniania ankiety wyniósł około 10 minut. W ankiecie za-
warto 14 pytań, z czego wszystkie miały charakter zamknięty.  Na 
końcu ankiety umieszczono metryczkę, w której poproszono bada-
nych o zdefiniowanie płci, wieku oraz wykształcenia. 

W ankiecie zawarto następujące pytania min.: 
1. Z jakiego środka transportu Pani/Pan korzysta: własnego pojaz-

du/ komunikacji prywatnej (busy, autobusy)/ komunikacji miej-
skiej (autobusy, trolejbusy)/ komunikacji kolejowej/ taksówek 
Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. W 

sumie zaznaczono 249 odpowiedzi, co oznacza, że średnio ankie-
towany zaznaczył 2,5 odpowiedzi. Najczęściej badani wskazywali 
własny pojazd jako środek transportu – 30% ankietowanych zazna-
czyło tę odpowiedź. Na drugim miejscu znalazła się komunikacja 
miejska – 23%, na trzecim zaś komunikacja prywatna – 17%. Naj-
mniej popularnym środkiem transportu wśród badanych okazały się 
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być taksówki – jedynie 14% ankietowanych wskazało ten środek 
transportu (rys. 1) 

 

 

 
Rys. 1. Preferencje w wyborze środka transportu  

 
2. Jaka jest częstotliwość używania któregokolwiek z tych środków 

transportu: własnego pojazdu/ komunikacji prywatnej (busy, au-
tobusy)/ komunikacji miejskiej (autobusy, trolejbusy)/ komunika-
cji kolejowej/ taksówek 
W celu uproszczenia udzielania odpowiedzi wykonano tabelę, 

w której badani umieszczali krzyżyki. W zakresie korzystania co-
dziennego, najbardziej popularny okazał się być własny pojazd – 51 
ankietowanych uznało, że używa tego środka transportu codziennie. 
23 osoby biorące udział w badaniu stwierdziło, że codziennie korzy-
sta z komunikacji miejskiej, a 22 z prywatnej. Żaden z ankietowa-
nych nie oświadczył, że używa codziennie taksówek. 

Własny pojazd był najczęściej wskazywaną odpowiedzią rów-
nież w zakresie korzystania kilka razy w tygodniu – 19 osób zazna-
czyło tę częstotliwość. Podobnie wygląda to w odniesieniu do ko-
munikacji miejskiej – 18 ankietowanych stwierdziło, że używa jej 
kilka razy w tygodniu. W tej częstotliwości najrzadziej wskazywana 
była taksówka – tylko 2 badanych zaznaczyło tę odpowiedź. 

Taksówka jest jednakże najbardziej popularną odpowiedzią dla 
częstotliwości użytkowania kilka razy w miesiącu – wskazana zosta-

ła przez 16 ankietowanych. Najrzadziej  w tym przedziale częstotli-
wości wskazywano komunikację prywatną. Kolejnym przedziałem 
częstotliwości używania jest okres „raz w miesiącu”. Warto zazna-
czyć, ze była to najrzadziej wybierania odpowiedź w porównaniu do 
innych częstotliwości. W tym przedziale najczęściej wskazywano 
taksówkę oraz komunikację kolejową – kolejno 8 i 7 ankietowanych. 
Odpowiedź „kilka razy w roku” najczęściej zaznaczana była w od-
niesieniu do komunikacji kolejowej – 11 badanych oraz do taksówki 
– 9 ankietowanych. Częstotliwości tej nie zaznaczono ani razu w 
odniesieniu do własnego pojazdu. 

Ostatnią możliwą odpowiedzią było: „w ogóle nie korzystam”. 
Najczęściej zaznaczano ją w odniesieniu do taksówki – 65 ankieto-
wanych stwierdziło, że nie używa taksówek jako środka transportu. 
Drugą najpopularniejszą odpowiedzią w tym zakresie była komuni-
kacja kolejowa. Najrzadziej wskazywano w tym obszarze opcję 
„własny pojazd”. Wyniki zamieszczono na wykresie – rys. 2. 

 
3. W jakim celu najczęściej używa Pani/Pan środków komunikacji 

prywatnej, miejskiej lub taksówek? 
Okazało się, że ankietowani używają wymienionych w pytaniu 

środków transportu najczęściej w celu dojazdu do i z pracy oraz 
dojazdu do i z uczelni/szkoły – kolejno 43 i 39%. Najrzadziej wska-
zywanym celem okazały się być spotkania biznesowe. Odpowiedzi 
na to pytanie przedstawiono na rys.3 

 
4. Czy korzysta Pani/Pan z biletów okresowych (miesięcznych, 

kwartalnych, półrocznych, rocznych)? 
66% badanych osób udzieliło na to pytanie pozytywnej odpo-

wiedzi. 
 

5. Czy korzysta Pani/Pan z taryfy ulgowej/zniżek przy korzystania 
z usług transportu osób? 
Na to pytanie 58% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozy-

tywnej 
 

 
Rys. 2. Częstotliwość używania poszczególnych typów środków transportu 
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Rys. 3. Cel  korzystania ze środków transportu 

 
6. Która części Lublina są najczęstszym celem Pani/Pana podró-

ży? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi 
Badani mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. W su-

mie, udzielono ich 137. Najczęściej wskazywaną dzielnicą było 
Centrum/Śródmieście – 44 odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazł 
się Majdanek z liczbą 17 odpowiedzi, a na trzecim Czuby – 16 
odpowiedzi. Najrzadziej wskazywano Helenów i Konstantynów – po 
1 odpowiedzi. Wykaz dzielnic będących celem podróży zamiesz-
czono na rys. 4. 

 
7. Czy jest Pani/Pan zadowolony/a z poziomu usług wykonywa-

nych przez przedsiębiorstwa transportu w Lublinie? 
Znaczna większość badanych – 77%, stwierdziło, że są zado-

woleni z tych usług. Jedynie 10% ankietowanych zaznaczyło nega-
tywną odpowiedź – rys. 5. 
 
 
 

 
 

 
Rys.5.  Poziom zadowolenia z komunikacji miejskiej 

 
8. Jaka jest średnia odległość, którą pokonuje Pani/Pan jednokrot-

nie podczas korzystania ze środka transportu osób? 
Ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź 11-15 km – 

48%. Najrzadziej wybierano odpowiedź „mniej niż 10 km” – 6%. 
Strukturę odległościową przebywanej trasy zamieszczono na 

diagramie – rys. 6.  

 

 
Rys. 6. Szacunkowa odległość pokonywana określonym środkiem 
transportu 

 
Rys. 4. Dzielnice, które stanowią najczęstszy cel podróży 
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9. Czy uważa Pani/Pan, że rynek transportu osób jest w Lublinie 
odpowiednio rozwinięty? 
74% badanych uznało, że jest on rozwinięty należycie 19% ba-

danych uznało, że rynek transportu osób w Lublinie nie jest odpo-
wiednio rozwinięty.   

 
10. Jaki czynnik jest dla Pani/Pana decydujący przy wyborze okre-

ślonego środka transportu?  cena przejazdu/ komfort podró-
ży/czas przejazdu/ dostępność/ usługi dodatkowe 
Okazało się, że czynnikiem decydującym jest najczęściej czas 

przejazdu – 37 odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazła się odpo-
wiedź „cena przejazdu” – 35 odpowiedzi. Ankietowani najrzadziej 
jako czynnik decydujący o wyborze określonego środka transportu 
zaznaczali „usługi dodatkowe”. Subiektywną ocenę kosztu przejazd 
określoną przez ankietowanych zamieszczono na rys. 7 
 

11. Jak ocenia Pani/Pan koszt poszczególnych środków transportu 
osób w Lublinie? 
Podobnie, jak w przypadku pytania nr 3, odpowiedzi udzielano 

poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w tabeli. Jako bardzo 
tanie środki transportu określono komunikację kolejową, miejską i 
prywatną, przy czym najczęściej wskazywaną odpowiedzią była 
komunikacja miejska. Odpowiedzi „bardzo tanio” nie odniesiono w 
ogóle do własnego pojazdu oraz taksówki. Jako tani środek trans-
portu określano zazwyczaj komunikację miejską – 59 odpowiedzi. 
Na drugim miejscu znalazła się komunikacja prywatna – 33 odpo-

wiedzi, natomiast na trzecim kolejowa – 27 odpowiedzi. Warto 
również zaznaczyć, że odpowiedź „tanio”, jak również „średnio” były 
najczęściej wskazywanymi przez ankietowanych opcjami (po 136 
zaznaczeń). Środkiem transportu osób określanym najczęściej 
przez ankietowanych jako średni w zakresie kosztów okazała się 
być komunikacja prywatna – 47 odpowiedzi. W obrębie tej odpowie-
dzi zauważyć można największe wyrównanie w porównaniu do 
innych określeń. Kolejnym możliwym odniesieniem do kosztu trans-
portu była odpowiedź „drogo”. Najczęściej wskazywanym środkiem 
transportu w tym zakresie był własny pojazd-52 odpowiedzi oraz 
taksówka – 46 odpowiedzi. Najrzadziej w tym obszarze wskazywa-
no komunikację miejską – jedynie 4 zaznaczenia. Ankietowani mogli 
również zaznaczyć środek transportu jako „bardzo drogi”. W tym 
zakresie zdecydowanie najpopularniejszym wskazaniem okazała się 
taksówka- 17 odpowiedzi. Komunikacji prywatnej i miejskie żaden z 
ankietowanych nie zaliczył do tej grupy. Wyniki odpowiedzi na koszt 
przejazdu wskazanymi środkami transportu zamieszczono na wy-
kresie – rys. 8. 

 
12. Czy miała Pani/miał Pan kiedykolwiek problem z dojazdem w 

jakiekolwiek miejsce na terenie miasta Lublin? 
69% ankietowanych uznało, że nigdy nie miało problemu aby 

dojechać w różne miejsca w Lublinie. Jednakże, prawie co trzeci 
ankietowany odpowiedział na to pytanie pozytywnie (rys. 9) 

 
Rys. 8.  Szacunkowa ocena kosztów transportu realizowanego różnymi środkami lokomocji 
 

 
Rys. 7.  Szacunkowa ocena kosztów transportu realizowanego różnymi środkami lokomocji 
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Rys. 9. Ocena funkcjonalności transportu zbiorowego umożliwiają-
cego dojazd do celu 

 
W celu określenia struktury wiekowej ankietowanych, podzielo-

no ich na 3 główne grupy: 20 – 30 lat, 31 – 40 lat oraz 41 lat i powy-
żej. Największą część badanej grupy stanowią osoby w wieku 20 – 
30 lat – 44%. Badani w wieku 41 lat lub powyżej stanowią z kolei 
najmniejszą część badanej grupy – 19%. Ankietowanych zapytano 
również o poziom wykształcenia. Największą część badanej grupy 
stanowią ankietowani z wykształceniem wyższym – 50%, zaś naj-
mniejszą ankietowani z wykształceniem zawodowym – 12%.  

ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI 

Ankietowani najczęściej korzystają z własnego pojazdu (30%), 
co może być związane z faktem, że najczęściej wskazywanym 
czynnikiem decydującym o wyborze danego środka transportu jest 
czas przejazdu. 23% ankietowanych zadeklarowało, że korzysta z 
komunikacji miejskiej – jest to druga pod względem częstotliwości 
wskazywania odpowiedzi. Może być to związane z faktem, że dru-
gim w kolejności czynnikiem decydującym o wyborze środków 
transportu jest cena przejazdu, a ankietowani wskazywali komuni-
kację miejską jako najtańszy sposób transportu. 

Wśród środków transportu, których ankietowani używają co-
dziennie wymieniono: własny pojazd, komunikację miejską, komuni-
kację prywatną oraz komunikację kolejową.  

Badani wskazywali własny pojazd najczęściej, jeśli chodzi o 
użytek codzienny.  

Ankietowani używają środków transportu osób najczęściej w 
celu dojazdu do i z pracy – 43% oraz w celu dojazdu do i z uczel-
ni/szkoły – 39%. Większość badanych korzysta z biletów okreso-
wych oraz taryf ulgowych i zniżek podczas korzystania ze środków 
transportu. Najtańszym środkiem transportu według ankietowanych 
jest komunikacja miejska, natomiast najdroższym własny pojazd. 
Celem podróży mieszkańców Lublina najczęściej są: Cen-
trum/Śródmieście, Węglin oraz Majdanek.  

Badani w większości uważają, że rynek transportu osób w Lu-
blinie jest odpowiednio rozwinięty. Ponadto, ankietowani są zado-
woleni z poziomu usług wykonywanych przez przedsiębiorstwa 
transportowe w Lublinie. Większość badanych uznało, że ilość 
przedsiębiorstw zajmujących się transportem osób na terenie mia-
sta jest wystarczająca. Podsumowując, mieszkańcy Lublina są 
raczej zadowoleni ze struktury i poziomu usług rynku transportu 
osób. 
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Market research of public transport in Lublin 

The article presents the results of a survey designed to 

determine the preferences choice of transport for residents of 

Lublin and commuters to the city. The questions concerned 

the availability of public transport, economic aspects of the 

travel survey results can be used to determine the priorities 

and directions of development of public transport subject to 

the Management of Municipal Transport  
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