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Zmianv ludnosciowe a mobilnosc wmiastach
Wst~p

Zjawisko mobilnosci jest zwi(\Zane z potrzeb(\ przemieszczania, kt6ra istniala od pocz(\tk6w i:ycia czlowieka na ziemi. Wsp61czesnie poj~cie mobilnosci zostalo znacznie rozbudowane i przypisuje si~ mu wiele znaczen, zwi(\zanych og61nie z postaw(\ aktywnosci cz!owieka wzgl~dem dotykaj(\cych go zjawisk. Zgodnie
ze swoim lacinskim pochodzeniem slowo ,mobilny" oznacza ruchomy, przewozny, daj(\cy si~ przemieszczae, r6wniez aktywny.
Moina zatem odniese mobilnose do osobistej aktywnosci czlowieka, np. do zmian w pozycji spoleczno-zawodowej, jak tei: do
fizycznego przemieszczenia. lnstrumentem slui:(\cym zaspokojeniu potrzeby mobilnosci SCI wszystkie elementy skladaj(\ce si~ na
system transportowy.
Szczeg61nego znaczenia nabiera funkcjonowanie systemu
transportowego w duzych miastach, b~d(\cych gl6wnym miejscem
zycia i pracy wsp61czesnych spoleczenstw. Tej tematyce poswi~
cony jest ponii:szy artykul, w kt6rym przedstawione zostaly zmiany demograficzne i przestrzenne, jakim podlegaj(\ wsp61czesne
miasta na swiecie i w Polsce oraz ich wplyw na funkcjonowanie
transportu zbiorowego.

1. Mobilnosc jako jedna z podstawowvch
potrzeb czlowieka
W literaturze mobilnosc definiuje si~ jake dost~pnose i osiCIgalnose pewnej liczby miejsc docelowych, w kt6rych moi:liwa jest
realizacja r6i:norodnych potrzeb czlowieka1 . Oznacza to, ze mobilnosc zalezy od indywidualnych potrzeb i osobistej aktywnosci,
natomiast podanie liczb, charakteryzujqcych poziom mobilnosci ,
nastr~cza dui:e trudnosci. W znaczeniu fizycznego przemieszczenia poziom mobilnosci okreslany jest najcz~sciej przez mierniki ,
wyrai:aj(\ce ilose podr6zy na osob~ w okreslonym czasie ina okreslonej przestrzeni2 . Mobil nose bywa okreslana jako dlugose przebytej drogi w kilometrach, w odniesieniu do jednej osoby lub na
poziomie og61nym dla r6znych srodk6w transportu ; jako liczba
pojazd6w samochodowych, a nawet wielkose pracy przewozowej, a wi~c poprzez miary stosowane tradycyjnie do wyrazania
wolumenu przewoz6w3.
W wymiarze indywidualnym mobilnose nalezy rozpatrywae na
plaszczyznie osobistej, jako cech~ os6b, kt6re SCI aktywne i swojq
aktywnose wyrazajq poprzez gotowosc do pokonywania drogi, co
r6wniez realizujq, o ile maj(\ takie mozliwosci. Wyrazem tak sformulowanej oraz zrealizowanej mobilnosci maze bye liczba podr6zy prywatnych i zarobkowych w czasie, odleglose przemieszczania
si ~ . przypadajqca na jednq osob~ lub gospodarstwo domowe, itp.
Natomiast poj~cie , ruch" odnosi si~ do plaszczyzny zagregowanej i oznacza sum~ przemieszczen ludzi w okreslonym czasie i na
okreslonej przestrzeni.
Podsumowujqc powyi:sze rozwai:ania, mozna stwierdzie, ze
mobilnose oznacza zar6wno fizyczn(\ mozliwose osiqgania cel6w
znajdujqcych s i~ w rozpatrywanej przestrzeni, co zalezy od sprawnosci systemu przemieszczania, jak i osobist(\ aktywnosc czlowieka oraz gotowose do podejmowania podr6zy w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Zachowanie mobilnosci spoleczenstwa wi(\·
i:e si~ zatem z koniecznosci(\ zapewnienia wysokiej sprawnosci
przemieszczania ludzi i towar6w, w tym takich cech, jak szybkosc

i plynnose ruchu 4 . Uwzgl~dniaj(\c wymogi ochrony srodowiska
wysoki poziom mobilnosci oznacza dui:y wyb6r moi:liwosci przemieszczania si~ przy malym wydatku energii i obci(\i:eniu srodowiska, malym nakladzie czasu i koszt6w oraz niskim poziomie
zagroi:en i stresu.
Potrzeby mobilnosci SCI zwi(\zane gl6wnie z dzialalnosci(\ zawodow(\, nauk(\, a taki:e z zaspokojeniem potrzeb kulturalnyct>
i wypoczynkowych, administracyjnych, politycznych, spolecznych.
ochron(\ zdrowia, kontaktami towarzyskimi i rodzinnymi, zaopatrzeniem, itp. Na przestrzeni wiek6w ulegaly jednak zmianom, wraz
z rozwojem cywilizacji. Do tradycyjnych zr6del potrzeb przewozowych doszfy nowe, wsr6d kt6rych najwai:niejsze tote ZWi(\zane ze
wzrostem poziomu gospodarczego i dobrobytu spolecznego.
Tu nalei:aloby wymienie:
0 uprzemyslowienie kraju i jego powi(\Zanie z gospodark(\ swiatow~
0 zagospodarowanie przestrzenne i wyposai:enie w infrastruktur~ transportu,
::i poziom rozwoju transportu i jakose oferty uslug transportowych.
:J zamoznose spoleczenstwa i wielkose dochod6w,
iJ zasoby czasu wolnego,
o liczebnosc i struktur~ demograficzn(\ spoleczenstwa,
0 stopien urbanizacji.
Pod wplywem wymienionych czynnik6w nast~puj(\ wyra:Zne
zmiany stylu i modelu zycia, wyrazaj(\ce si~ takze w zmianie dotychczasowych potrzeb przewozowych. Najbardziej widoczne jest
przyspieszenie tempa zycia i wzrost aktywnosci ludzi w r6i:norodnych dziedzinach. Tym samym czas staje si~ dobrem najcenniejszym, kt6re nie powinno bye marnotrawione. Dlatego transport
musi sprostae przede wszystkim wymaganiom, zwi(\zanym
z oszcz~dnosciCI czasu, oferuj(\C coraz wi~kszC\ pr~dkose i elastycznose przemieszczania si~ oraz mozliwose wykorzystania czasu sp~dzonego w podr6i:y.
Globalizacja gospodarki, zmiany polityczne i og61na demokratyzacja spoleczenstw, a w Europie szczeg61nie proces integracji, zasadniczo zmieniaj(\ zasi~g przemieszczen. Drogi transportowe wydluzaj(\ si~, nawet pokonywane w celu zaspokojenia
tak podstawowych potrzeb jak potrzeby zwi(\zane z wykonywaniem pracy. To r6wniez stawia nowe wymagania wzgl~dem szybkosci i komfortu podr6i:y.
lnnym elementem wsp61czesnego stylu i:ycia, maj(\cym wplyw
na transport, jest coraz wi~ks ze znaczenie czasu wolnego i trend
w kierunku jego wykorzystania na turystyk~ i rekreacj~. Sprzyja
temu rosn(\ca zamoznose spoleczenstw i coraz szersze mozliwosci transportu , udost~pniaj(\ce dla cel6w turystycznych nowe
rejony na calym swiecie. Duze znaczenie dla pobudzania potrzeb
turystycznych ma lei: aktywny marketing prowadzony przez biura podr6zy.
Ka:Zdy spos6b zaspokojenia mobilnosci wi(\i:e si~ z koniecznosci(\ pokonywania mniejszych lub wi~kszych odleglosci i poslugiwania si~ takim srodkiem transportu, kt6ry jest najbardziej
wygodny w danych warunkach. Szczeg61nie silny wplyw na rozw6j mobilnosci ma motoryzacja, kt6ra jest szeroko dost~pna
i umozliwia zaspokajanie indywidualnych, zr6znicowanych potrzeb
przewozowych. Posiadanie samochodu i kierowanie nim spelnia
taki:e inne wai:ne, spoleczne i emocjonalne potrzebys.

Tak wit?Cmobil nose jest jednCJ z podstawowych potrzeb wsp6lczesnego czlowieka, wynikiem i warunkiem podzialu pracy, elementem osobistej wolnosci. Mobilnosc daje mozliwosc szerokiego wyboru miejsca pracy i urozmaiconego spt?dzania czasu, wit?kszy wyb6r d6br konsumpcyjnych i miejsc zamieszkania. Jest warunkiem swobodnego przeplywu ludzi i d6br oraz efektywnosci
ich pracy, czyli jest warunkiem wzrostu gospodarczego.

2. Zmiany ludnosciowe i przestrzenne
w najwi~kszych miastach swiata
Szczeg61ny wymiar problemom mobilnosci nadajq zmiany
demograficzne, kt6rym towarzyszy stala tendencja przyrostu liczby ludnosci w miastach.
Prognozy demograficzne wskazujq nato, ze do 2025 roku liczba mieszkanc6w naszego globu zwit?kszy sit?, z obecnych ponad
6 mid do 12 mid, z przyrostem rocznym okolo 93 min ludnosci.
Chociaz szczeg61nie duzy przyrost naturalny wystt?puje w krajach
Trzeciego Swiata, to jednak jego konsekwencje dotyczCJ takze
pozostalych panstw, gdyz niski poziom zycia powoduje migracje
ludnosci (legalne lub nielegalne) do kraj6w bogatszych. Ze wzglt?du na niski status materialny tejze ludnosci jej potrzeby transportowe kierowane SCJ pod adresem transportu zbiorowego.
Problemy przeludnienia miast dotykajq r6wniez te panstwa,
gdzie ludnosc w poszukiwaniu lepszego zycia migruje do miast,
np. Brazyli t?, Meksyk czy Chiny.
W tabeli 1 zamieszczono dane ilustrujqce przyrost ludnosci
w miastach swiata 0 liczbie ludnosci powyzej 10 min, w latach
1975-2006, oraz prognoz~ do 201 5 roku.
Analiza danych zawartych w tabeli 1 zwraca uwagt? na bardzo
szybki przyrost ludnosci w miastach Azji, np. w Dhace, Karaczi,
Delhi, Dzakarcie oraz w stolicy Nigerii Lagos. W wit?kszosci wymienionych mega-miast liczba ludnosci juz w 2006 r. osiqgn~?~a
lub nawet przekroczyla wielkosc populacji prognozowanq na rok
2015. Najwi~kszym miastem swiata jest Tokio, kt6rego liczba ludnosci jest niewiele mniejsza niz populacja Polski.
Juz w niedalekiej przyszlosci duze miasta b~dCJ musialy
zapewnic komunikacji zbiorowej wlasciwe miejsce w systemie
Tab. 1.
LUdnosc w najwit;kszych miastach swiata -stan i prognoza
[min os6b]
Lp. Mlasto
lata
P!!Xrost Prognoza

I

II

II

1975 2003 2006 1975-2006
2015
26,6
35,0
34,0
1,3
36,2
1. Tokio
2,2
20,6
10,7
18,7
2. Meks~k
22,8
15,9
18,3
21,9
1,4
191.
3. NoY!Y Jerk
2,1
20,0
17,9
4. Sao Paulo
9,6
20 2
22,6
17,4
2,7
5. Bombaj
7,3
19,9
4,4
14,1
4,5
20,9
6. Delhi
19,7
7,9
13,8
16,8
7. Kalkuta
2.0
15 7
9,1
13,0
1,5
8. Buenos Aires
13,5
14.6
t
12,7
1,6
9. Szanghaj
11.4
12.8
18,2
4,8
12,3
3,5
17,5
10. Dzakarta
16,6
t
12, 9
11. Los Angeles
8,9
12,0
180
2,0
I
2,2
11,6
6,0
12. Dhaka
13 3
17.9
1,7
11,4
9,8
11,2
13. Osaka -Kobe
16 8
7,6
11.2
14. Rio de Janeiro
12 2
16
12.4
4,0
16,2
3,6
11,1
15. Karaczi
14,3
14
11,1
10 8
12 1
16. Pekin
85
I
17. Kair
64
10 8
15 6
24
1~ 10,9
1,8
18. Moskwa
7,6
10,5
13,8
I
3,0
5,0
10,4
12,6
15 0
19. Manila
17.0
1,9
10,1
5.8
11,1
20. Lagos
2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstaw•e· Worid Urban Prospects· The 2003 Rev1s1on.
UN, NY 20024· 8, TnBnnkhof- The Pnnc1palAgglomerations of rhe World,
VI\W/Cit\'populal!On.de 2006.01.28.
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Tab. 2.
Zmlany g~;stosci zaludnienia w najwit;kszych miastach swiata
LP. Miasto

Gestost zaludnienia os./1 km 2
1960

1990

I zmtana w%

1

. 196Q-90

-17
8,565
7,097
1. Tokio
2. Nowy Jork
2,878
2,086
I
·28
t
6860
3 Parvz
4 614
-~ 6,539
4,232
-35
4. Londyn
1,970
1 275
·35
5. Detroit
-2
1,640
1,602
6. San Francisco
7. Waszyngton
2.046
1,373
·33
-26
2,028
1,491
8. Melbourne
I
-42
6,827
3,982
9. Hamburg
I
9,141
-25
6,830
10. Wieder'!
I
I
-53
2,095
0 978
11. Brisbane
12. Kopenhaga
4,952
3 467
I
·30
..
9,973
5,591
13. Amsterdam
I
14. Zurich
5,998
4,708
I
15. Franfurt
8.722
4,661
~
-47
troo'o Sperling D.. Energy and enviromenr extraordinary challenges ro creare
a sustainable transportation system Networks for mobilitY. 3'0 InternatiOnal
Sympos1um. Sturrgart 2006.
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transportu, gdyz zar6wno ze wzglt?d6w przestrzennych, jak
i ekologicznych, dalszy rozw6j motoryzacji indywidualnej stanie sit? niemozliwy.
Pewnym utrudnieniem dla rozwoju komunikacji zbiorowej
w miastach jest tendencja ich rozwoju, okreslana mianem , rozlewajqcej Sit? plamy". Jest ona zwiqzana z upowszechnieniem
samochod6w osobowych, kt6re umozliwily rozprzestrzenianie sit?
organizm6w miejskich na obszary wi elokrotnie wit?ksze niz
w koncu XIX wieku, gdy ten srodek transportu by! w poczqtkowej
fazie rozwoju.
Masowe uzytkowanie samochod6w osobowych zapoczqtkowalo rozw6j przedmiesc jako niespecyficznych dzielnic
mieszkaniowych. Do niedawna zamieszkiwanie w centrum
duzych miast bylo udzialem klas uprzywilejowanych , natomiast
przedmiescia pozostawaly miejscem mieszkani a dla ubogich,
przede wszystkich robotnik6w. Dost~ p n o sc transportu indywidualnego wywolala zywiolowe procesy budowlane na zewnqtrz istniejqcego pasa przedmiesc w postaci miast-ogrod6w, luzno rozsianych osiedli , czt?stokroc willowych otaczajqcych dawnq aglomeracj t?. Te wlasnie nowe przedmiescia
staly si~ gl6wnym miejscem zamieszkania wsp61czesnej klasy sredniej w duzych miastach . Z czasem obszary te SCJ przylqczane do miast, tworzCJC ich nowe dzielnice.
Skala wykorzystania transportu samochodowego w przewozach pasazerskich w polqczeniu z peryferyjnym rozmieszczeniem intensywnego osadnictwa spot~gowaly problemy komunikacyjne wielkich miast dnia dzisiejszego. Codzienne przemieszczanie si~ wielkich mas mieszkanc6w z dom6w do miejsc
pracy, CZt?Sto znajdujqcych sit? w centrach duzych miast, powoduje powstawanie zator6w drogowych, nierzadko nawet na
autostradach. Prowadzi to do pogorszenia warunk6w komunikacyjnych oraz do niewyd olnosci drogowego transportu
zbiorowego6.
R6wnol egle postt?puje dekoncentracja miejsc zatrudnienia, zakup6w i rozrywki, kt6re sq CZt?Sto lokalizowane r6wniez
w terenach podmiejskich. Jest to mozliwe dzit?ki wzrastajqcemu poziomowi motoryzacji i rozbudowie w wielu miastach infrastruktury drogowej. Jednakze takie rozwiqzania bardzo drogo kosztujCJ, r6wniez w aspekcie zuzycia energii, jak i szkodliwosci dla srodowiska.

marketing
Na zwit;!kszenie ruchu samochodowego w aglomeracjach
miejskich majq takze wptyw zmiany zachodzqce w systemach
dystrybucji towar6w. Powstajq duze sklepy (supermarkety) lokalizowane zwykle w strefach oddalonych od centrum, poniewaz
wymagany jest dla nich rozleg/y teren z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. By dokonac tam zakup6w klient musi najczt;lsciej dojechac wlasnym srodkiem lokomocji i poniesc dodatkowo koszt transportu nabytych towar6w.
Przedstawione powyzej procesy Sq typowe dla miast w wielu
krajach, nie tylko europejskich. W miastach kraj6w ubozszych
mamy do czynienia ze wzrostem powierzchni aglomeracji poprzez rozw6j przedmiesc zamieszkalych przez najbiedniejszq
ludnosc naplywowq. Wzrost przestrzenny miasta prowadzi takze
do zmniejszenia sit;! gt;!stosci zaludnienia w centralnych jego obszarach. Zmiany te ilustrujq dane zawarte w tabeli 2.

3_ zmianv ludnosciowe i przestrzenne
w wybranych miastach Polski
Podobne procesy zachodzq takze w miastach polskich,
zwlaszcza w odniesieniu do wzrostu ich liczebnosci. Dane zawarte w tabeli 3 ilustrujq zmiany demograficzne w najwi~?kszych
miastach w Polsce w latach 1978-2005.
Z analizy danych zawartych w tabeli 3 wynika, ze najwit;!ksze
tempo przyrostu ludnosci w badanym okresie 1978-2005, ponad
20%, odnotowaly nast~?pUjqce miasta: Rzesz6w (140,6%) , Bialystok (138,2%), Olsztyn (1 37,8%), Plock (133,6%), Kielce (127,6%),
Torun (125,8%) , Zielona G6ra (125,3%), Radom (123,2%), Lublin
(122,2%). Sq to miasta sredniej wielkosci, polozone gl6wnie we
Wschodniej i Centralnej Polsce. Wzrost niekt6rych z nich,
np. Plocka, Torunia, Radomia (takze innych, zamieszczonych

Tab. 3.
Ludnosc w naMiekszych miastach swiata - stan 1prognoza
[min os6b]
Lp. Miasto
LUdnosc [tvs.)
Zmiana w%

1978 1989 2004 2005 2005/ 1978
1 Warszawa
1555.4 1655,1 1692.9 1697,6
109.1
823,3 851.7 774.0 767,6
2. t odi
9 3.2
~09.'
3. Krakow
693,3 748.4 757,4 756,6
.JQ6,4
4 Wroclaw
597,8 642,3 636 3 636,0
105 7
5. Poznari
537,1 588.7 570,8 567,9
442,1 464,6 4591 442,1
10C.8
6. Gdansk
106,8
7. Szczecin
384,9 412,1 411,9 411,1
108.3
8. Bvdgoszcz
338
380.4 368,2 366,1
122.2
9. Lublin
290.4 349,6 356 0 355,0
10. Katowice
348,5 367,0 319 9 317,2
_91,0
138 2
11. Biatystok
211,2 268,1 292,2 291,8
226,1 250,9 253,3 291,8
'38.2
12. Gdynia
108,0
13. Czesrochowa 228,6 257,5 238,0 246,9
98.0
14. Sosnowiec
229,3 259.0 228,2 224.7
15 Radom
184,0 226.3 227 6 226.7
123.2
163,2 212.9 209,5 208,2
1 27,6
16. Kielce
'25.8
17. -:-oruri
208
165,3 200,8 208,3
18. Gliwice
194,5 222.1 200.4 192.7
99.'
93,8
19 Zabrze
195.2 203.4 192.5 183,0
231,5 229.8 189,5 189.5
8' 9
20. Bvtom
21. 81eisko·Biala
155,8 179,9 177.0 176,9
m.s
126,6 161,2 173,9 174,5
' 37,8
22. Olszrvn
23. RzeSZOW
"~8.6
112.7 150.7 159,0 158,5
24 Opole
111,3 127.6 128 9 128.3
''5.3
96,2
25. Plock
122
133.6
127.8 128.5
26. Zielona COra
94,3 113.3 118,5 118,2
125.3
Zr6d/o: Opracowanie wlasne na podsrawie Rocznikow Starysrycznych GUS
z tar 1979-2005 oraz srron inrernerowych urzed6w miejskich: Gdyni.
Czestochowv. Sosnowca. Radomia. Gfiwic. Zabrza. Bvromta.
8ie/sko-BialeJ, P/ocka.

Tab. 4.
Zmlany gestosci zaludnienia w wybranych miastach Polski
G~stosc

zaludnienia tys./km2
1978 1989 2004 2005 2005/78 lub 89
1. Warszawa
3,205 3,413 3,275 3.284
102.5
2 lOdi
3,842 2.887 2,629 2.611
68,0
3. Krakow
2,155 2.289 2 317 2.314
102A_
4. Wroc!aw
~06 .3
2.042 2.192 2173 2,171
5. Poznan
92.6
2,350 2,256 2,184 2,176
6. Gdansk
1,687 1,773 1,752 1,687
100.0
106,4
7. Szczecin
1,283 1,369 1.369 1,366
8. Bvdgoszcz
1,937 2,174
2.104
1C8.6
2.11
97,9
2 451 2.362 2 414 2,399
9. Lublin
10. Katowice
91.L
2.116 2.224 1,944 1,934
1 32,0
11. 8iatysrok
2,352 2,979 3,109 3,104
12. Gdynia
1,773 1,845 1,87 1,873
105.6
13. Czesrochowa 1,432 1,609 1,554 1,543
107.7
14. Sosnowiec
2.514 2.846
93,2
2,5 2.469
15. Radom
1,643 2.021 2,038 2,028
123.4
b.d. 1.935 1914 1,910
16. Kielce
98.7
17. Toruli
1 731 1799 1793
'03,6
b.d
18. Gliwice
1,430 1,657 1 497 1.438
100,6
19. Zabrze
89,5
bd 2,543 2,393 2.276
97 2
20. Bvtom
2.803 2.769 2.73 2.731
21. 8ielsko-Bia!a
b d 1499 1 417 1415
94d
22. Olsztyn
b.d. 1,832 1,978 1,983
1:8.3
23. Rzesz6w
b.d. 2.791 2,961 2.935
1J5,2
24. Opofe
1:10,5
b.d. 1,329 1,339 1,336
25. Plock
b.d. 1.848 1452 1.460
79.0
71,6
26. Gorzow Wlkp. b.d. 1,603 1,46 1,148
27. Zielona COra
b.d. 1,953 2 032 2.038
104,3
Zr6d/o. Opracowanie wlasne na podsrawie RocznJkON Srarvsrycznych GUS
z /at 1979-2005 oraz srron tnrernerowych urzedow mtejskteh: Cdyni,
Czestochowy, Sosnowca, Radomia. Gliwic. Zabrza. Byromia,
Biets ~o-Bialsj, D
/Qcka.
Lp. Miast o

w tabeli) by! spowodowany rolq miast wojew6dzkich jakq pelni/y
one w okresie 1978-1998.
Wzrost liczby ludnosci mial miejsce takze w duzych miastach,
m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Wroclawiu, Poznaniu , jednak w znacznie mniejszej skali - do 10%.
Zwraca uwag~ spadek liczby ludnosci w duzych aglomeracjach polskich, o silnych tradycjach robotniczych - todzi (o 7%),
Katowic (o 9%) oraz miast aglomeracji katowickiej, takich jak:
Bytom (o 12%), Zabrze (o 6%), Sosnowiec ( o 2%). Jest to zwiqzane ze zmianq modelu gospodarczego i utratq znaczenia dotychczasowych bodzc6w rozwojowych tych aglomeracji (przemysl Cit;!:Zki, w/6kiennictwo).
W Polsce r6wniez obserwuje Sit;! om6wione wczesniej zjawisko wzrostu przestrzeni zajmowanej przez miasto lub zesp61 miejski, prowadzqcy do powstawania stref przedmiesc o stosunkowo niskiej gt;!stosci zaludnienia.

4. Zmiany struktury demograficznej
a zadania dla transportu miejskiego
W wit;!kszosci kraj6w uprzemyslowionych obserwuje sit;! juz
od pewnego czasu systematyczne zmiany liczebnosci i struktury spoleczenstw. Niskie wskazniki dzietnosci oraz przyrostu naturalnego skutkujq zmniejszeniem liczby mieszkanc6w, a prognozy przewidujq, ze od 2015 roku nasili sit;! proces starzenia si~
spoleczenstw. Ocenia sit;!, ze w wielu krajach OECD od 2030 roku
co czwarty mieszkaniec bt;!dzie mial ponad 65 lat, a od 2050 roku
liczba os6b w wieku powyzej 80 lat zwi~kszy sit;! czterokrotnie 7_
Zmiany te b~?dq mialy bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania spo/eczenstw w przyszlosci. W/asciwe przygotowanie spoleczenstw na te zmiany powinno bye skierowane przede

wszystkim na zapewnienie jak najdluzszej w kontekscie trwania
zycia sprawnosci i aktywnosci os6b starszych. Podstawowym warunkiem realizacji tej wizji przyszlosci jest zagwarantowanie mobilnosci os6b starszych, przede wszystkim poprzez odpowiednie przystosowanie system6w transportowych.
Polska jest krajem jeszcze stosunkowo mlodym w por6wnaniu z innymi krajami europejskimi, sredni wiek Polaka wynosi
37 lat. Przeci~tna dlugosc zycia w Polsce jest o kilka lat kr6tsza
niz w krajach najbardziej uprzemyslowionych i wynosi 74,5 roku
(m~zczyzni 70,4, kobiety 78,8). Widoczna jest duza r6znica mi~
dzy trwaniem zycia m~zczyzn i kobiet - ponad 8 lat, podczas
gdy srednia europejska wynosi 5-6 lat. Rezultatem przemian demograficznych jest gwaltowne zmniejszanie s i ~ liczby dzieci i mlodziezy (przedzial wiekowy 0-17 lat). lch udzial w og61nej liczbie
ludnosci obnizyl si~ do 22,0%, podczas gdy jeszcze w 1990 r.
wynosil prawie 30%. Obecnie na 100 os6b w wieku produkcyjnym przypada 60 os6b w wieku nieprodukcyjnym; w tym 36
w wieku do 17 lat oraz 24 osoby w wieku poprodukcyjnym.
W 1990 roku liczba ta wynosila 74 osoby, odpowiednio 52 i 228.
Okres po 2020 roku b~dzie charakteryzowal si~ gwaltownym
starzeniem si~ ludnosci. Znaczny przyrost nastqpi w najstarszych
grupach wiekowych. Liczba os6b w wieku 851at i wi~cej wzrosnie
do 201 0 r. o 50% i osiqgnie 0,5 min, a w 2030 r. prawie 800 tys.
(obecnie liczba os6b w tym wieku wynosi niespelna 320 tys.).
W zwiqzku z utrzymujqcq si~ przewagq dlugosci zycia kobiet
w stosunku do dlugosci zycia m~zczyzn wi~kszosc tej grupy b~dq
stanowily kobiety; na 100 m~zczyzn przypadnie srednio 169 kobiet9.
Zagwarantowanie mozliwosci przemieszczania si~ osobom
starszym wymaga uwzgl~dnienia cech i potrzeb charakterystycznych dla tej grupy spolecznej, w tym m.in.:
0 ograniczen funkcjonalnych, takich jak wolniejsze poruszanie si~. ograniczenia ruchu, slabszy wzrok i sluch, gorsze
rozpoznawanie kolor6w, slabszq orientacj~;
0 wi~kszej podatnosci na zlamania i urazy;
o mniejszej zdolnosci organizmu do regeneracji i powrotu do
zdrowia;
:J wi~kszych obaw i niepewnosci zwiqzanych z uczestniczeniem w transporcie, dodatkowo pogl~biajqce ograniczenia
funkcjonalne.
Obecnie starsi ludzie napotykajq liczne przeszkody w przemieszczaniu s i~. Prowadzenie samochodu, poruszanie si~ pieszo czy rowerem, wchodzenie do autobusu, odczytanie znak6w
lub informacji, dzwiganie bagaiu, orientacja w miescie - wszystkie te czynnosci sq dla wielu z nich wyzwaniem fizycznym i psychicznym. Ograniczenia te muszq bye uwzgl~dnione w procesie
planowania system ow transportowych, jezeli osoby starsze majq
miec swobod~ i komfort poruszania si~ . w kontekscie powyzszych zalozen przyjmuje si~ . ze preferowany model mobilnosci
przyszlej generacji senior6w w wi~kszosci kraj6w uprzemyslowionych to mobilnosc oparta w duzym stopniu o wlasny samoch6d. W Polsce przypuszczalnie tylko cz~s6 z nich pozostanie
przy wlasnym samochodzie w starszym wieku, natomiast reszta
korzysta6 b~dzie z komunikacji zbiorowej. Przyczyniq si~ do tego
ponadto zwi~kszone koszty eksploatacji i utrzymania samochodu, oraz gorsza sytuacja materialna.
Wraz ze zmianami struktury demograficznej spoleczenstwa
i spadkiem liczby dzieci i mlodziezy oraz os6b dojezdzajqcych
do pracy, osoby starsze b~dq stanowily coraz wazniejszq grup~ klient6w komunikacji zbiorowej. Dla wielu z nich, przesiadajqcych si~ z samochodu, moze to bye trudne. Przedsi~b iorstwa
transportu pasaierskiego powinny zatem zwr6ci6 wi~kszq uwag~

na przygotowanie system6w, taboru i personelu do ich obslugi.
Szczeg6lnq rol~ nalezy przypisa6 dobrej, zrozumialej i czytelnej informacji.
Zagwarantowanie trwalej mobilnosci i bezpieczenstwa os6b
w starszym wieku jest zagadnieniem o wiele szerszym, niz sam
transport. Konieczne jest odpowiednie uwzgl~dnienie r6znych
jego aspekt6w w dzialaniach rzqd6w i samorzqd6w, szczeg61nie lokalnych, kt6re majq najwi~kszy wplyw na ksztaltowanie
srodowiska zycia. Wlasciwe rozmieszczenie instytucji zdrowotnych, zaopatrzeniowych czy uslugowych, latwy dost~p w polqczeniu z wystarczajqcq i bezpiecznq komunikacjq, jest warunkiem samodzielnosci i dlugotrwalej mobilnosci coraz wi~kszej
grupy os6b starszych.

zakonczenie
Reasumujqc mozna stwierdzi6, ze w rozwoju wsp61czesnych
miast obserwowane sq dwie gl6wne tendencje, przekladajqce
si~ na warunki organizacji transportu zbiorowego. Z jednej strony, zmiany demograficzne (wzrost liczby ludnosci, zwi~kszajqcy
si~ udzial os6b starszych) wymuszajq wi~kszy udzial transportu
zbiorowego w obsludze komunikacyjnej. Z drugiej strony, zwi~k
szanie obszar6w miejskich o niskiej g~stosci zaludnienia stwarza warunki niekorzystne dla ekonomicznego funkcjonowania
tego transportu. Organizacja transportu zbiorowego napotyka
wi~c na duze utrudnienia zwiqzane z wydluzeniem tras do obslugi i mniejszq liczbq pasazer6w, co wplywa na pogorszenie wynik6w ekonomicznych przewoz6w. Duzq barierq w rozwoju transportu zbiorowego jest takze brak odpowiedniej infrastruktury
transportowej na powi~kszonych obszarach miejskich.
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