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WSTĘP 

System transportowy określany jest jako uporządkowana ca-
łość wszystkich gałęzi transportu działających na danym obszarze. 
Podstawą funkcjonowania sprawnego miejskiego oraz aglomeracyj-
nego systemu transportowego jest publiczny transport zbiorowy, 
określany jako powszechnie dostępny, regularny transport osób, 
wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii, 
liniach lub sieciach komunikacyjnych [Polska Izba Gospodarcza 
Transportu Samochodowego i Spedycji, online]. 

Na obniżenie ruchu indywidualnego w mieście oraz zwiększe-
nie w codziennych podróżach udziału transportu zbiorowego istotny 
wpływ ma określenie standardów przewozów na odpowiednim 
poziomie oraz późniejsze dbanie o ich jakość. W przewozach, które 
mają charakter użyteczności publicznej standard usług przewozo-
wych jest jednym z głównych czynników, mających wpływ na wybór 
środka transportu przez mieszkańców. Oznacza to, że transport 
publiczny powinien być [Brzeziński A. Rezwow M., s. 10-11]:  
– szybki oraz niezawodny, taki który gwarantuje podróżującemu 

dotarcie do celu w akceptowalnym przez niego czasie; 
– tani, taki który gwarantuje niskie koszty przejazdu (ceny bile-

tów); 
– bezpieczny, pod względem bezpieczeństwa komunikacyjnego 

(niskie ryzyko powstania wypadku) oraz bezpieczeństwa osobi-
stego; 

– komfortowy, taki który gwarantuje na przykład: łatwość wsiada-
nia i wysiadania, możliwość odbywana podróży na siedząco, 
dogodność oczekiwania na przystankach itp.   
Wysoka jakość transportu publicznego wymaga podejmowania 

działań o charakterze inwestycyjnym, ale też zapewnienia wysoki 
poziom usług przewozowych. 

Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie 
miejskiego systemu transportowego ze szczególnym uwzględnie-
niem łódzkiego publicznego transportu zbiorowego. W części teore-
tycznej pracy zaprezentowano system transportowy miasta jako 
aspekt funkcjonowania jednostki terytorialnej oraz prognozę potrzeb 
i pożądany stan usług przewozowych w oparciu o Plan zrównowa-
żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź 
do roku 2025. Część empiryczna pracy zawiera wyniki badania 
ankietowego, którego cel określono jako: ocena systemu transpor-
towego miasta Łódź odnośnie poziomu realizacji usług komunikacji 
miejskiej po wprowadzeniu nowego systemu transportowego w 
mieście. 

 

1. SYSTEM TRANSPORTOWY MIASTA JAKO ASPEKT 
FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ 

Zagadnienia związane ze koncentracją i dekoncentracją prze-
strzenną, sprawnym funkcjonowaniem miasta, jednocześnie odno-
szą się do planowania przestrzennego i planowania transportu. 
Transport to jeden z podstawowych czynników, które determinują 
poziom rozwoju gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w 
teorii rozwoju regionalnego [Domańska, s. 21]. Klasyczna definicja 
transportu ma charakter czynnościowy oraz określa transport jako, 
proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, czyli 
przemieszczanie osób. przedmiotów lub energii [Tarski, s. 11]. 

System transportowy jest zbiorem elementów, relacji oraz pro-
cesów, które przetwarzają strumień ładunków, pasażerów - określa-
ny popytem na usługi transportowe, w strumień wyjścia z tego 
systemu [Głuch, online]. Tundys B. definiuje system transportowy 
jako: uporządkowaną całość wszystkich gałęzi transportu działają-
cych na danym obszarze. System transportowy obejmuje trwały i 
obrotowy majątek transportu, czynnik ludzki, powiązania międzyga-
łęziowe, powiązania całego transportowego systemu z otoczeniem, 
środki transportu oraz infrastrukturę transportową wszystkich gałęzi 
transportu [Tundys, s. 113]. 

Do systemu transportowego zalicza się [Głuch, online]:  
a) podsystem komunikacja indywidualna - elementy liniowe (sieć 

drogowo-uliczna), elementy punktowo-sieciowe (parkingi, punk-
ty przeładunkowe, zaplecze techniczne), potoki ruchu; 

b) podsystem komunikacja zbiorowa - elementy liniowe (układ 
linii), punktowo-sieciowe (dworce, przystanki, warsztaty na-
prawcze, zaplecza), potoki pasażerskie, tabor; 

c) podsystem pieszy i rowerowy - elementy liniowe (sieć ciągów 
pieszych i rowerowych), punktowe (urządzenia postojowe dla 
rowerów, punkty widokowe); 

d) podsystem kolejowy, wodny, powietrzny - elementy liniowe 
(sieci, linie), punktowe (dworce, przystanki, porty, warsztaty, 
zaplecza, itp.). 
System transportu miasta stanowi szkielet obszaru zurbanizo-

wanego, determinuje jego funkcjonowanie oraz rozwój, pełniąc role 
[Rada Miasta Kraków, s. 39]:  
– usługową - umożliwia funkcjonowanie obszaru, decyduje o 

jakości życia mieszkańców oraz wspomaga realizację celów 
publicznych (gospodarczych, bytowych, kulturowych),  

– stymulującą rozwój obszaru - udostępnia teren (tworząc tzw. 
klucz do obszaru) oraz rozwija podaż usług transportowych 
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(wyprzedzająco do aktualnych potrzeb, decyduje o aktywizacji 
obszarów), 

– składnika kompozycji przestrzennej - elementy systemu trans-
portu mają istotny wpływ na strukturę przestrzenną i jakość kra-
jobrazu miejskiego.  
Jedną z głównych potrzeb systemu transportowego miasta jest 

potrzeba miejsca, które wykorzystane zostanie pod budowę infra-
struktury (ulic, torowisk, miejsc parkingowych). Ten typ technicznej 
infrastruktury obejmuje materialne elementy (sieć drogowa, urzą-
dzenia i środki transportowe, obiekty zaplecza technicznego) oraz 
niematerialne elementy, mające istotny wpływ na odpowiednie 
funkcjonowanie systemu (przepisy finansowe, zasady organizacji 
ruchu drogowego) [Tundys, s. 115-116]. 

Transport to element, który łączy miasto w układzie funkcjonal-
nym oraz przedstawia ośrodek miejski jako system współzależności, 
które zachodzą pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Rysu-
nek 1 obrazuje podział transportu w mieście. Wszystkie ruchy ludzi 
oraz ładunków, które wykonywane są w celu zaspokajania czynno-
ści gospodarczych i ekonomicznych danego regionu są uznawane 
za procesy transportowe (oddziałujące na obszar planowania prze-
strzennego, funkcji i rozwoju miast) [Tundys, s. 115]. 

 

Rys. 1. Podział transportu w mieście 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tundys B., Logistyka 
miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania., Difin, Warszawa 2008 

 
Rozpatrując ruchy wewnętrzne w mieście wyróżnić można 

transport towarów (zaopatrzenia), transport osób, wywóz nieczysto-
ści i odpadów. Struktura gospodarczego transportu w miastach, 
biorąc pod uwagę transport osobowy i towarowy, wskazuje, że 
transport gospodarczy towarowy to 1/3 ruchów transportowych w 
mieście, natomiast transport osobowy, indywidualny i publiczny to 
2/3 ruchów transportowych w mieście [Wagner, s. 27].  

Pierwszym rodzajem przemieszczeń w mieście jest transport 
towarowy, dostawczy rozumiany jest on jako ogólnie transportowa-
ne ładunki dla ośrodka zurbanizowanego i w jego obszarze oraz dla 
całego obszaru aglomeracji (obejmujące przede wszystkim sektor 
usługowy i transport do przedsiębiorstw produkcyjnych). Transport 
dostawczy zajmuje się przemieszczaniem obiektów transportowych 
przez określone podmioty do miejsc docelowych usytuowanych na 
terenie miasta, bądź przebiegających tranzytem przez miasto. 
Transport ten występuje jako następstwo wymiany między usługo-
dawcami, producentami, dostawcami, handlowcami oraz klientami w 
gospodarce w połączeniu z towarzyszącymi procesami logistycz-
nymi. Przepływ i transport osób jest drugim rodzajem przemiesz-
czeń w mieście. Jego cechami charakterystycznymi jest mobilność, 
możliwość własnego przemieszczania oraz przetwarzania informacji 
i działanie w oparciu o nią (bez wsparcia z zewnątrz). Przemiesz-
czenia odbywać mogą się transportem indywidualnym lub komuni-
kacją miejską. Na liczbę komunikacyjnych połączeń w mieście 
przede wszystkim wpływają czynniki: zagospodarowania prze-

strzennego, społeczno-gospodarcze, liczba układów przestrzen-
nych, rozmieszczenie ludności w aglomeracji, zespoły potrzeb 
komunikacyjnych (procesy demograficzne, model konsumpcji spo-
łecznej), rozmieszczenie miejsc nauki i pracy, rozmieszczenie funk-
cji przemysłowych i handlowych [Tundys, s. 116-118].  

Planowanie spójnego systemu transportu w miastach jest po-
ważnym wyznawaniem, które musi uwzględnić realizację różnych 
potrzeb transportowych zróżnicowanych uczestników przestrzeni 
miejskiej [Dębowska-Mróz, Kacprzak, Zięba, s. 573]. Sprawny 
system transportowy powinien dopasowany być do charakteru, 
rozmiaru i zróżnicowania przestrzennego potrzeb transportowych na 
danym obszarze, łącząc i interpretując wszystkie funkcje spełnianie 
przez miasto. Powinien on zapewnić miastu jak najlepszą komuni-
kacyjną obsługę przy jednoczesnym minimalizowaniu uciążliwości 
wynikających z jego obecności [Tundys s. 116-119]. Istotne jest 
zrównoważenie miejskiego systemu transportowego tak aby, po-
zwalał zaspokoić potrzeby mieszkańców miast związane z transpor-
tem [Chamier-Gliszczyński, s. 88]:  
– w bezpieczny sposób, nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu 

ludzi, 
– zmierzał do ograniczenia emisji szkodliwych gazów, 
– był przestępny pod ekonomicznym względem dla wszystkich 

mieszkańców miasta, 
– ograniczał wytwarzanie odpadów, 
– wykorzystywał odnawialne źródła energii, 
– pozwalał funkcjonować efektywnie oraz podtrzymuje gospodar-

kę i rozwój regionalny 
– nie powodował zatłoczenia ulic. 

2. PROGNOZA POTRZEB ORAZ POŻĄDANY STAN 
USŁUG PRZEWOZOWYCH W OPARCIU O PLAN 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA ŁÓDŹ  
DO ROKU 2025 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego dla miasta Łódź do roku 2025 (w dalszej części artykułu na-
zywany Planem bądź Planem transportowym) stanowi akt prawa 
miejscowego. Jest to pierwszy średniookresowy tego typu doku-
ment dla miasta. W hierarchicznym systemie planów transporto-
wych znajduje się on na trzeciej pozycji, po planie transportowym 
opracowanym przez ministra właściwego do spraw transportu oraz 
Marszałka Województwa Łódzkiego [Zarząd Dróg i Transportu 
Łódź, s. 3]. 

Zasadniczym celem Planu transportowego jest zaplanowanie 
organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na 
terenie miasta i gmin ościennych w sposób prowadzący do poprawy 
dostępności i spójności terytorialnej analizowanego obszaru. Plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
miasta Łódź do roku 2025 przyczynić ma się między innymi do 
zwiększenia roli oraz udziału komunikacji tramwajowej, zintegrowa-
nia miejskiego transportu zbiorowego z transportem kolejowym oraz 
utrzymywania wysokiego udziału transportu zbiorowego w podziale 
zadań przewozowych. Plan transportowy również przewiduje utrzy-
manie usług użyteczności publicznej na co najmniej obecnym po-
ziomie i kształtowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w 
oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju [Zarząd Dróg i Trans-
portu Łódź, s. 5].  

Ustalenia Planu dotyczą usług użyteczności publicznej, które 
wykonywane są przez operatorów publicznego transportu zbioro-
wego miasta Łodz. Plan transportowy nie obejmuje przewozów 
komercyjnych realizowanych na terenie Łodzi oraz przewozów w 
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transporcie linowo-terenowym, linowym i żegludze śródlądowej 
[Zarząd Dróg i Transportu Łódź, s. 3].  

2.1. Charakterystyka publicznego transportu zbiorowego - 
MPK Łódź Sp. z o. o 

MPK Łódź Sp. z o. o. świadczy usługi na podstawie podpisanej 
z gminą Łódź umowy o świadczenie usług publicznych w ramach 
organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Od kwietnia 2002 roku 
przedsiębiorstwo posiada licencję uprawniającą do prowadzenia 
przewozów w komunikacji miejskiej przez najbliższe 50 lat [MPK 
Łódź Sp. z o. o, online]. 

Zakres usług Spółki obejmuje [Fajczak-Kowalska, Kowalska, s. 
20-21]: 
1. świadczenie usług przewozowych: 

a) tramwajowych, 
b) autobusowych, na które składają się: 
– komunikacja dzienna i nocna, 
– przewozy rekreacyjne i okazjonalne, 
– przewozy wykonywane komunikacją zastępczą, 

2. przewóz osób niepełnosprawnych w systemie drzwi – drzwi, 
3. publikowanie rozkładów jazdy, całodobową organizację i nadzór 

ruchu, 
4. sporządzanie rozkładów jazdy sporządzanie rozkładów jazdy na 

zlecenie Zarządu Dróg i Transportu, 
5. utrzymanie konserwację i remonty bieżące infrastruktury toro-

wo- sieciowej na obszarze Miasta Łodzi, 
6. dystrybucję i kontrolę biletów wraz ze świadczeniem usług w 

zakresie obsługi pasażera. 
Świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miej-

skiej realizowane jest przez 4 zakłady komunikacyjne (2 zakłady 
komunikacji tramwajowej, 2 zakłady komunikacji autobusowej). 
Tabor Spółki składa się z 22 linii tramwajowych oraz 80 linii autobu-
sowych [MPK Łódź Sp. z o. o, online]. 

Spółka MPK Łódź, 02.04.2017 wprowadziła nowy system 
transportowy, który ma pozwolić na bardziej efektywne wykorzysta-
nie transportu publicznego. Tramwaje i autobusy mają w większości 
kursować według równego 12 minutowego taktu. Nowe rozwiązania 
to również zmiany i korekta przebiegu tras oraz podwyższone ceny 
biletów. 

2.2. Prognoza potrzeb przewozowych według Planu 
transportowego dla miasta Łódź do roku 2025 

Z uwagi na rozległe spectrum kryteriów, które mają wpływ na 
podział zadań przewozowych w Planie zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 2025 
prognozy ruchu wykonano w dwóch wariantach [Zarząd Dróg i 
Transportu Łódź, s. 40]: 
– pasywnym, który zakłada utrzymanie aktualnie panujących 

warunków podróży miejskim transportem zbiorowym (ma przy-
czynić się do utrzymania podziału zadań przewozowych oraz 
istotnie nie wpłynie na ruchliwość mieszkańców),  

– aktywnym, którego główna determinanta to podnoszenie wiel-
kości i jakości świadczonych usług przewozowych poprzez: 
zwiększanie częstotliwości, poprawę dostępności i poprawę 
komfortu podróży, co ma bezpośrednio wynikać ze zwiększenia 
przeznaczanych na transport zbiorowy środków (korzystna ofer-
ta przewozowa ma wpłynąć na zwiększenie się ruchliwości 
mieszkańców).  
W tabeli 1 zestawione zostały zmienne wpływające na liczbę 

realizowanych podróży, podział zadań przewozowych w stanie 
aktualnym i prognostycznym (przyjęto, że zmienne społeczno – 
demograficzne nie różnią się w poszczególnych wariantach w roku 
2025). 

Tab. 1. Zmienne wpływające na prognozy popytu  
na usługi przewozowe 

 
Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Łódź, Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 
2025, Łódź 2014 

 
Udział podróży transportem zbiorowym miejskim w analizowa-

nym obszarze, w stanie aktualnym wyniósł 55 %. Wariant pasywny 
zakłada utrzymanie tego wskaźnika na aktualnym poziomie w stanie 
prognostycznym. Wariant aktywny, zakładający znaczącą poprawę 
systemu komunikacyjnego, wyniósł 65 %.  

Tabela 2 przedstawia prognozowaną ruchliwość mieszkańców 
w poszczególnych motywacjach podróży. 

 
Tab. 2. Prognozowana ruchliwość mieszkańców  

w poszczególnych motywacjach podróży 

 
Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Łódź, Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 
2025, Łódź 2014 

 
Powyższe zmienne wpłyną na wzrost ogólnej ruchliwości o 2 

%. Prognozowane zmiany w ruchliwości mieszkańców są odzwier-
ciedleniem tendencji do „starzenia się społeczeństwa”. Udział 
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym ma utrzymywać się  na 
zbliżonym poziomie w roku 2025, ludność w wieku produkcyjnym w 
ogólnej liczbie mieszkańców ma istotnie się zmniejszyć. Ruchliwości 
mieszkańców w motywacjach związanych z pracą oraz nauką we-
dług prognozy ulegnie zmniejszeniu. Przewidywany jest natomiast 
wzrost ruchliwości związanych z czasem wolnym, co ma być wyni-
kiem poprawy ogólnego statusu gospodarczego mieszkańców.  

Tabela 3 przedstawia prognozę popytu na usługi przewozowe.  
 

Tab.3. Prognoza popytu na usługi przewozowe 

 
Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Łódź, Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 
2025, Łódź 2014 
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We wariancie pasywnym, mimo prognozowanego wzrostu ru-
chliwości, prognozowany spadek liczby mieszkańców wpłynie na 
zmniejszenie się liczby podróży (około 245 mln rocznie -spadek o 7 
%). Przy wariancie aktywnym zmiana zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców prognozowana jest jako wzrost liczby podróży trans-
portem zbiorowym (około 275 mln rocznie - wzrost o 4 %). Wzrost 
ten ma być skutkiem zwiększenia nakładów finansowych na funk-
cjonowanie systemu miejskiego transportu zbiorowego - inwestycje 
w tabor, infrastrukturę i poprawa oferty przewozowej. 

2.3. Pożądany stan usług przewozowych 

W przewozach, które mają charakter użyteczności publicznej 
standard usług przewozowych jest jednym z głównych czynników, 
mających wpływ na wybór środka transportu przez mieszkańców. 
Określenie standardów przewozów na odpowiednim poziomie oraz 
późniejsze dbanie o ich jakość może znacznie przyczynić się do 
obniżenia ruchu transportem indywidualnym w mieście oraz zwięk-
szenia w codziennych podróżach udziału transportu zbiorowego. W 
tabeli 4 zaprezentowano wybrane postulaty pasażerów oraz opisa-
no sposób w jaki można osiągnąć pożądany poziom usług przewo-
zowych. 

 
Tab. 4. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w odniesieniu  

do poszczególnych postulatów przewozowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarząd Dróg i Transpor-
tu Łódź, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla miasta Łódź do roku 2025, Łódź 2014 

3. OCENA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA 
ŁÓDŹ – KOMUNIKACJA MIEJSKA – POZIOM 
REALIZACJI USŁUG, BADANIE ANKIETOWE 

3.1. Cel i metodyka badania 

2 kwietnia 2017 roku przez spółkę MPK Łódź wprowadzony 
został nowy system transportowy, którego zadaniem miało być 
bardziej efektywne wykorzystanie transportu publicznego w Łodzi. 

W okresie sierpień - październik 2017 roku przeprowadzona została 
ankieta, skierowana do mieszkańców oraz użytkowników komunika-
cji zbiorowej w Łodzi. Celem ankiety była ocena systemu transpor-
towego miasta Łódź odnośnie poziomu realizacji usług komunikacji 
miejskiej po wprowadzeniu nowego systemu transportowego w 
mieście. 

Dla realizacji celu badania została przyjęta następująca hipote-
za naukowa: poziomu realizacji usług komunikacji miejskiej w Łodzi 
uległ znacznej poprawie. 

Ankieta podzielona została na 3 części. Część pierwsza miała 
na celu zebranie podstawowych informacji o ankietowanych (płeć, 
wiek, sytuacja zawodowa). Część druga kwestionariusza ankiety 
odnosiła się do preferencji ankietowanych pod względem wyboru 
środka transportu. Na tym etapie do dalszego badania wzięte pod 
uwagę zostały kwestionariusze ankiety, w których środki publiczne-
go transportu zbiorowego określone zostały jako używane najczę-
ściej do codziennego przemieszczania się (236 na 425 kwestiona-
riuszy ankiet). W części drugiej ankiety zbadana została również 
motywacja odnośnie podróży środkiem transportu miejskiego oraz 
przyczyny wyboru podróżowania publicznym transportem zbioro-
wym. Część trzecia badania w sposób bezpośredni odnosiła się do 
oceny jakość publicznego transportu zbiorowego po wprowadzeniu 
nowego systemu transportowego w mieście pod względem: bezpo-
średniości, częstotliwości, dostępności, punktualności, ceny usługi 
przewozowej, komfortu oraz informacji. Ostatnie pytania zawarte w 
kwestionariuszu ankiety dotyczyły subiektywnego odczucia użyt-
kownika komunikacji miejskiej odnośnie poprawy jakości poziomu 
realizacji usług komunikacji miejskiej oraz chęci polecenia znajo-
mym podróżowania transportem publicznym w Łodzi. 

Ankieta została wypełniona na portalach społecznościowych, 
forach oraz serwisie – ankietka.pl przez 425 użytkowników miasta 
Łódź. Kwestionariusz ankiety miał charakter anonimowy. 

3.2. Wyniki badania 

Część pierwsza badania ankietowego miała na celu zebranie 
podstawowych informacji o mieszkańcach oraz użytkownikach 
komunikacji zbiorowej w Łodzi (płeć, wiek, sytuacja zawodowa). 
Próba badawcza składała się z osób w: 47 % uczących 
się/studiujących, 35% posiadających stałą pracę, 11% będących na 
emeryturze lub rencie oraz 7% bezrobotnych. Przedział wiekowy 
badanych to: poniżej 18 lat, 18-26 lat, 27-35 lat, 36-45 lat, 46-54 lat, 
55-63 lat, powyżej 64 lat. Wiek osób biorących udział w badaniu to 
w 58 % osoby z przedziałów wiekowych 18-26 oraz 27-35 lat. 

Część druga badania odnosiła się do preferencji ankietowa-
nych pod względem wyboru środka transportu. W tej części ankiety 
do dalszej analizy wzięte pod uwagę zostały kwestionariusze, w 
których środki publicznego transportu zbiorowego określone zostały 
jako używane najczęściej do codziennego przemieszczania się (236 
na 425 kwestionariuszy ankiet). Jako najczęstszą motywa-
cję/przyczynę podróży środkiem transportu zbiorowego ankietowani 
wybrali pracę oraz szkołę/uczelnie, co ma odzwierciedlenie w wieku 
oraz sytuacji zawodowej respondentów (są to młodzi ludzie uczący 
się bądź pracujący). Na pytanie: Jeżeli podróżuje Pani/Pan publicz-
nym transportem zbiorowym, jakiego środka transportu Pani/Pan 
używa najczęściej? 
– autobusu miejskiego 
– autobusu podmiejskiego 
– kolei 
– tramwaju 
inny, jaki?, ankietowani najczęściej wybierali autobus miejski oraz 
tramwaj (łącznie 93%). Jako przyczyny wyboru danego środka 
transportu respondenci uznali, iż pasują im istniejące połączenia, 
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nie mam możliwości korzystania z innych rodzajów transportu oraz 
jest on szybszy niż inne środki transportu. 

Część trzecia badania w sposób bezpośredni odnosiła się do 
oceny jakość publicznego transportu zbiorowego po wprowadzeniu 
nowego systemu transportowego w mieście pod względem: bezpo-
średniości, częstotliwości, dostępności, punktualności, ceny usługi 
przewozowej, komfortu oraz informacji (postulaty przewozowe 
przedstawione w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla miasta Łódź do roku 2025). Ankietowa-
nym zostały zdefiniowane wybrane postulaty oraz poproszono ich o 
ocenę jakości publicznego transportu zbiorowego w skali 1-4, gdzie: 
– 1 - brak poprawy 
– 2 - minimalna poprawa 
– 3 - poprawa 
– 4 - znaczna poprawa. Tabela 5 oraz wykres 1 przedstawiają 

otrzymane wyniki. 
 

Tab. 5. Ocena jakości publicznego transportu zbiorowego 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 
Wyk. 1. Ocena jakości publicznego transportu zbiorowego 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na podstawie przedstawionych wyników wnioskować można, iż 

po wprowadzeniu nowego systemu transportowego w Łodzi, sytua-
cja w publicznym transporcie zbiorowym w ogóle bądź w sposób 
minimalny uległa zmianie. Znacząca zmiana nie pojawiła się w 
żadnym z wymienionych obszarów. Największą poprawę zaobser-
wowano w obszarze informacji (55%), dostępności (48%) oraz 
częstotliwości (25%). W obszarach bezpośredniości (88%), często-
tliwości (60%) oraz informacji (32%) respondenci uznali, że nastąpi-
ła poprawa minimalna, natomiast  punktualność (96%), cena usługi 
przewozowej (98%) oraz komfort (77%) według ankietowanych nie 
uległy poprawie.  

Dwa ostatnie pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety doty-
czyły subiektywnego odczucia użytkownika komunikacji miejskiej 
odnośnie poprawy jakości poziomu realizacji usług komunikacji 
miejskiej oraz chęci polecenia podróżowania transportem publicz-
nym w Łodzi. 85 % badanych uznało, iż wprowadzenie nowego 
systemu transportowego w Łodzi nie jest korzystną zmianą oraz 79 
% ankietowanych nie poleciłoby podróżowania transportem publicz-
nym w Łodzi. 

PODSUMOWANIE 

Transport jest ważnym elementem infrastruktury  gospodarczo-
społecznej. Sprawny transport ma istotne znaczenie dla gospodarki, 
ponieważ umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Zbiorowy 
transport miejski uważany jest za sprawny, kiedy w sposób pełny 
jak i prawidłowy zaspokaja potrzeby przewozowe mieszkańców oraz 
optymalnie wykorzystuje środki technicznie. Aby osiągnąć taki stan 
zbiorowy transport miejski musi być gotowy zarówno pod względem 
organizacyjnym, technicznym oraz ekonomicznym doświadczenia 
kompleksowych usług przewozowych []Nowińska, Kut, s. 1643]. 

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego 
celem było przedstawienie miejskiego systemu transportowego ze 
szczególnym uwzględnieniem łódzkiego, publicznego transportu 
zbiorowego. 

Na potrzeby artykułu w okresie sierpień - październik 2017 roku 
przeprowadzona została ankieta, skierowana do mieszkańców oraz 
użytkowników komunikacji zbiorowej w Łodzi, odnośnie oceny 
poziomu realizacji usług komunikacji miejskiej po wprowadzeniu 
nowego systemu transportowego w mieście. Dla realizacji celu 
badania została przyjęta następująca hipoteza naukowa: poziomu 
realizacji usług komunikacji miejskiej w Łodzi uległ znacznej popra-
wie. 

Cel przeprowadzonego badania został osiągnięty, jednak hipo-
teza badawcza nie została potwierdzona. Na podstawie przedsta-
wionych wyników badania wnioskować można, iż po wprowadzeniu 
nowego systemu transportowego w Łodzi, sytuacja w publicznym 
transporcie zbiorowym, w żadnym z wymienionych obszarów nie 
uległa znaczącej poprawie, co więcej 85 % badanych uznało, że 
wprowadzenie nowego systemu transportowego w Łodzi nie jest 
korzystną zmianą oraz 79 % ankietowanych nie poleciłoby podró-
żowania transportem publicznym w Łodzi. 

Według autorów badanie powinno zostać pogłębione (szcze-
gólnie ze względu na wielkość próby badawczej) a artykuł ten może 
zostać uznany jako przyczynek do prowadzenia dalszej analizy. 
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Evaluation of the transport system of Łódź 

The aim of this article is theoretical - empirical presenta-

tion of the urban transport system with special emphasis on 

the Lodz public transport. In the theoretical part of the work 

presents: the transport system of the city as an aspect of the 

territorial unit, and an estimate of needs and desired state 

transport services based on the Plan of sustainable develop-

ment of public transport for the city of Lodz to 2025. The 

empirical part of the work contains the results of a survey, 

whose purpose is defined as: assessment of the transport 

system of the city of Łódź regarding the level of realization of 

public transport services after the introduction of a new 

transport system in the city. 
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