
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 1(103)

UWARUNKOWANIA PLANÓW ROZWOJU 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU WYNIKAJĄCE 

Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Jan Kempa 
dr hab. inż., prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, 
tel.: +48 52 340 8492, e-mail: janke@etp.edu.pl

Streszczenie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z bezkrytycz-
nego lub nieuzasadnionego przenoszenia założeń, zaleceń i zasad polityk transportowych formuło-
wanych w dokumentach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym na poziom polityki transportowej 
województwa, powiatu i gminy. Nieracjonalne wzorowanie się władz samorządowych na ogólnych 
hasłach i stwierdzeniach zawartych w strategicznych dokumentach unijnych i krajowych prowa-
dzi do budowania błędnych lokalnych polityk transportowych. Konsekwencją takich działań może 
być wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które nie mogą przynieść pożądanych rezultatów pod 
względem funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. W artykule przedstawiono doświadczenia 
w powyższym aspekcie uzyskane podczas opracowywania planu rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.
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1. Wprowadzenie

Rok 2013 niewątpliwie można nazwać rokiem konstruowania przez wojewódz-
kie jednostki samorządu terytorialnego planów zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego nazywanych planami transportowymi. Wynikło to 
z faktu, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa z dnia 
16 grudnia 2010 roku, Dz. U. Nr 5, poz. 13, 2011 r.) pierwszy plan transportowy 
powinien być uchwalony nie później niż w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. do 1 marca 2014 r. Plan transportowy uchwalony przez właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego stanowi akt prawa miejscowego i stąd wynika 
jego ważność i ranga.

Zasadnicze dokumenty, które w planie transportowym należy uwzględnić 
z mocy ustawy, podano w dalszej części niniejszego artykułu. Jednak zleceniodaw-
cy przetargów na opracowanie wojewódzkich planów transportowych, w specyfi-
kacjach istotnych warunków zamówienia, bardzo często rozszerzali zakres mate-
riałów, zgodnie z którymi należało opracować przedmiot zamówienia i dotyczyło 
to przede wszystkim strategicznych dokumentów unijnych, krajowych i woje-
wódzkich. Wydaje się, że powodem takiego postępowania władz samorządowych 
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było założenie, aby autorzy planów transportowych zaakcentowali i wyartykuło-
wali w możliwie jak największym stopniu spójność planów transportowych z tymi 
strategicznymi dokumentami, a zwłaszcza z unijnymi. Wtedy według ich przeko-
nania poważnemu zwiększeniu ulegną szanse na pozyskanie środków finansowych 
z Unii Europejskiej, z których byłyby realizowane inwestycje zapisane w planach 
transportowych. 

Zdaniem autora bezkrytyczne i nieracjonalne wzorowanie się na ogólnych ha-
słach oraz stwierdzeniach zawartych w strategicznych dokumentach unijnych, 
krajowych i wojewódzkich prowadzi niejednokrotnie do budowania błędnych, 
lokalnych polityk transportowych. Konsekwencją takich działań może być wdra-
żanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które już z powodu niewłaściwych założeń 
wyjściowych nie mogą przynieść pożądanych rezultatów pod względem funkcjo-
nalności i efektywności ekonomicznej. 

Przedstawienie przykładów niewłaściwego, nieracjonalnego planowania inwe-
stycji związanych z kolejowym publicznym transportem zbiorowym zawartych 
w strategicznych dokumentach województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym 
z celów niniejszego referatu.

2. Zasadnicze dokumenty strategiczne, ich rola przy konstruowaniu wo-
jewódzkich planów transportowych oraz ich wady

Opracowując wojewódzkie plany transportowe na mocy ustawowego wymogu 
(Dz. U. Nr 5, poz. 13, 2011 r.) należy uwzględnić:

•	 stan zagospodarowania przestrzennego i ustalenia odpowiednio: koncep-
cji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa;

•	 sytuację społeczno-gospodarczą województwa;
•	 wpływ transportu na środowisko;
•	 potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 

w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
zdolności ruchowej, w zakresie usług przewozowych;

•	 potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa w zakresie linii komuni-
kacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasa-
żerskich;

•	 rentowność linii komunikacyjnych;
•	 dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz standard jakości dostępu 

otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej.
Jednak organizatorzy przetargów na opracowanie planów transportowych roz-

szerzali zakres dokumentów, zgodnie z którymi powinno być opracowane zlece-
nie. Dotyczyły one między innymi: strategii Unii Europejskiej i prawodawstwa 
unijnego w zakresie polityki transportowej [1,9,10,12], strategii rozwoju danego 
województwa i województw ościennych, czy strategii rozwoju powiatów wchodzą-
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cych w skład danego województwa. Jednak największy wpływ na zapisy w planach 
transportowych mają strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego 
województw. Autorzy tych dokumentów bardzo silnie podkreślają spójność wo-
jewódzkich dokumentów strategicznych z analogicznymi dokumentami szcze-
bla unijnego i krajowego (te ostatnie również bardzo często nawiązują do unij-
nych zaleceń). Dla przykładu na rys. 1 zamieszczono dokumenty, które zostały 
uwzględnione przy opracowywaniu Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [7,14]. Rysunek ten za-
czerpnięto ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego z załącznika 
nr 1, który nosi bardzo wymowny tytuł „Zgodność strategii rozwoju wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego z dokumentami krajowymi”. Z dużym naciskiem za-
znacza się w nim, że cele rozwoju województwa są spójne z celami wskazanymi 
w krajowych dokumentach strategicznych: Długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju - Polska 2030 [2], Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 [11], 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [5] oraz z dziewięcioma 
strategiami zintegrowanymi: Innowacyjność i Efektywność Gospodarki (SIiEG), 
Rozwój Kapitału Ludzkiego (SRKL), Rozwój Transportu (SRT), Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowiska (BEiS), Sprawne Państwo (SP), Rozwój Kapitału Spo-
łecznego (SRKS), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR), Zrównowa-
żony Rozwój Wsi i Miast (SZRWiM), Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej 
Polskiej (SBNRP). Ponadto podkreśla się, że wpisuje się ona w założenia Strategii 
„Europa 2020” i jest spójna z innymi dokumentami wojewódzkimi, tj. projektem 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
[7] oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Po-
morskiego [8].

W strategiach rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództw wymieniane są konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 
systemów transportowych. Dość często jednak zawarte w tych dokumentach listy 
przedsięwzięć nie są wynikiem odpowiednich studiów transportowych. Autorowi 
niniejszego artykułu nie są znane studia transportowe, których celem byłoby wy-
znaczenie optymalnego rozwoju układu sieci drogowej i kolejowej województwa 
kujawsko-pomorskiego za pomocą symulacyjnych modeli transportowych. Zawie-
rają one koncepcje rozwoju systemów transportowych, ale będące efektem: wła-
snych przemyśleń, doświadczeń i intuicji ich Autorów, rozwiązań przedstawianych 
w dokumentach strategicznych kraju, innych dokumentach strategicznych woje-
wództwa oraz postulatów zgłaszanych przez powiatowe i gminne jednostki samo-
rządu terytorialnego. Wiele tych postulatów niejednokrotnie wynika nie z rzeczy-
wistych aktualnych i prognozowanych potrzeb transportowych mieszkańców tych 
obszarów, lecz innych powodów, do których przede wszystkim można zaliczyć: 

•	 możliwość finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, najczęściej 
unijnych,

•	 wykazanie aktywności i skuteczności lokalnych władz samorządowych 
przed wyborcami (np. przywracanie do eksploatacji nieczynnych odcinków 
linii kolejowych), 
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•	 podniesienie prestiżu danego obszaru (np. uruchomienie wielu nowych po-
łączeń kolejowych),

•	 inne, partykularne interesy.

Rys. 1. Strategiczne dokumenty uwzględniane przy konstruowaniu strategii rozwoju i planów zagospo-
darowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [14]

Takiemu postępowaniu władz samorządowych sprzyja obecna procedura kon-
struowania dokumentów strategicznych przede wszystkim z zakresu planowania 
przestrzennego, co przekłada się na ich wady. Na ten problem zwrócono dużą 
uwagę w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [5]. Podkre-
ślono w niej występujący dualizm pomiędzy strategicznym programowaniem roz-
woju przestrzennego a społeczno-gospodarczym danego obszaru. Wyeliminowanie 
tego niekorzystnego zjawiska ma nastąpić poprzez włączenie elementów polityki 
zagospodarowania przestrzennego do podstawowych dokumentów strategicz-
nych. Zakłada się, że na poziomie regionalnym wzmocnienie spójności planowania 
społeczno - gospodarczego z planowaniem przestrzennym nastąpi, między innymi, 
poprzez [5]:

•	 wymóg zapewnienia spójności merytorycznej strategii rozwoju i programów 
operacyjnych z planami zagospodarowania przestrzennego województw,
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•	 połączenie działań regionalnych biur planowania przestrzennego z inicjaty-
wami instytucji zarządzających programami regionalnymi. 

Ponadto w KPZK 2030 zaznaczono, że polski system prawny dotyczący plano-
wania przestrzennego jest niedoskonały, co według Autorów tego dokumentu [5], 
wynika z następujących powodów:

•	 jest niespójny; regulowany jest przez kilkadziesiąt ustaw i wszystkie one 
mają poważne wady, a poprawianie przepisów w aktualnym otoczeniu 
prawnym, nie daje szansy usprawnienia polskiego systemu planowania 
przestrzennego;

•	 brak zgodności pomiędzy aktualnie obowiązującymi dokumentami;
•	 brak obligatoryjności opracowywania planów miejscowych, a szczególnie 

planów obszarów przeznaczonych do intensywnego zagospodarowania, któ-
re powinny być spójne z planami zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw; jest to jedna z głównych przyczyn niewydolności systemu plano-
wania na szczeblu lokalnym i często powoduje nieodwracalne, szkodliwe 
działania w przestrzeni, odczuwalne również przy planowaniu na wyższym 
szczeblu.

W omawianym dokumencie ponadto podkreśla się, że:
•	 gdyby aktualny stan prawny uległ szybkiej zmianie, to i tak obecna sytuacja 

będzie wpływać na kształtowanie przestrzeni w następnych wielu latach,
•	 dotychczas nie zbudowano systemu wdrażania polityki przestrzennego za-

gospodarowania kraju połączonej ze sferą decyzji realnych, podejmowanych 
przez wszystkie zainteresowane strony,

•	 brak jest związku pomiędzy podejmowaniem decyzji przez administrację 
rządową a odpowiedzialnością finansową za skutki wydawanych decyzji,

•	 planowanie przestrzenne nie jest zintegrowane z planowaniem inwestycyj-
nym,

•	 system nie określa dokładnie funkcji dokumentów planistycznych i rela-
cji między nimi (w tym wytycznych polityki przestrzennej państwa), które 
powinny być uwzględniane w planach i programach na każdym poziomie, 
a zwłaszcza na lokalnym.

3. Koniunktura na inwestycje infrastruktury kolejowej

Z przeglądu obowiązujących strategii rozwoju województw, w stosunku do ich 
edycji z lat ubiegłych, obserwuje się bardzo wyraźny wzrost zarówno pod wzglę-
dem liczbowym, jak i kapitałowym inwestycji punktowych i liniowych w trans-
porcie kolejowym oraz szynowym w miastach. 

Zdaniem autora wynika to, między innymi, z zapisów zawartych w:
•	 Strategii Europa 2020 [12]; Rada Unii Europejskiej sformułowała zalecenia 

(tzw. country-specific recommendations) dla poszczególnych państw człon-
kowskich, które powinny być uwzględniane przy opracowywaniu progra-
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mów operacyjnych; Polska powinna skoncentrować się na zdecydowanym 
przyspieszeniu wdrażania projektów inwestycyjnych w kolejnictwie (to za-
lecenie znalazło odzwierciedlenie w Krajowym Programie Reform [6]);

•	 Białej Księdze [1]; przedstawiono w niej wizję, cele i działania dotyczące 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 
(jeden ze strategicznych celów zawartych w tym dokumencie dotyczący ko-
lejowego transportu publicznego został wymieniony w rozdz. 4);

•	 Dokumencie Implementacyjnym [3]; zawiera sposób realizacji szczegóło-
wych celów Strategii Rozwoju Transportu [13]; przedstawiono w nim po-
dział środków na politykę spójności oraz podział środków w ramach Con-
necting Europe Facility (CEF) uwzględniający silniejsze wsparcie sektora 
kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i intermodalnego zgodnie z celami europejskiej polityki transportowej 
oraz zaleceniami Rady Unii Europejskiej [18]; to silniejsze wsparcie zakłada 
zwiększenie proporcji środków przeznaczonych na drogi i kolej do 60:40, 
a nacisk powinien zostać położony na inwestycje w gałęziach transportu 
przyjaznych środowisku (ze szczególnym uwzględnieniem transportu ko-
lejowego i transportu miejskiego), co pozwoli Polsce osiągnąć cele Strategii 
Europa 2020 dotyczące poziomu emisji, efektywności energetycznej i odna-
wialnych źródeł energii; w obszarze transportu miejskiego kontynuowane 
będą działania mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego 
w największych miastach poprzez rozwój sieci transportu szynowego oraz 
innych proekologicznych form transportu miejskiego; proponuje się, by 
wsparciem objęte zostały wszystkie miasta wojewódzkie na terenie kraju 
oraz ich obszary funkcjonalne, a finansowany będzie przede wszystkim roz-
wój kolei miejskiej oraz transportu tramwajowego.

W Polsce ze środków UE w latach 2014 – 2020 na inwestycje kolejowe planuje 
się wydać kwotę 15 mld euro. Warto przypomnieć, że w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 na inwestycje kolejowe prze-
znaczono 4,8 mld euro. Zmiana dotychczasowej relacji do poziomu 60:40 ozna-
cza konieczność zwiększenia, w stosunku do poprzedniej transzy, udziału środków 
unijnych przeznaczonych na inwestycje kolejowe o 60,24%, przy jednoczesnym 
zachowaniu dotychczasowego udziału środków na drogi (w rzeczywistości nastąpi 
tylko niewielki ich wzrost rzędu 2,5% [3]). Ponadto wielkość wsparcia ze środków 
Funduszu Spójności w ramach CEF dla Polski osiągnie poziom 3,86 mld euro, 
z czego na projekty kolejowe przeznaczonych zostanie 2,702 mld euro (70%), na 
projekty drogowe kwota prawie trzykrotnie mniejsza 0,965 mld euro (25%), a na 
projekty morskie 193 mln euro (5%). Nakłady na inwestycje kolejowe w ostatnich 
latach systematycznie rosną. W 2010 r. wyniosły one 2,7 mld zł, a w kolejnych 
latach 3,7 mld, 3,9 mld i najwięcej w 2013 r. – 5,3 mld zł. W 2014 roku PKP 
PLK planuje wydać 7,3 mld zł, a w optymistycznym wariancie nawet do 9 mld zł.



171UWARUNKOWANIA PLANÓW ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU WYNIKAJĄCE Z...

4. Przykład nieuzasadnionych ze względów ekonomicznych inwestycji 
kolejowych 

Jest zrozumiałe, że racjonalne prowadzenie polityki transportowej dla danego 
obszaru wymaga opracowania wizji tej polityki, celów i sposobów jej realizacji przy 
uwzględnieniu wielkości i specyfiki obszaru, którego będzie dotyczyć. Stąd, innego 
podejścia wymagać będzie opracowanie i prowadzenie polityki transportowej w skali 
makro (np. obszar Unii Europejskiej, kraju), a innego w skali mikro (obszar wo-
jewództwa, powiatu, gminy). Każdy bowiem z tych obszarów charakteryzuje się 
odmiennymi: aktualnymi i prognozowanymi uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz 
wewnętrznymi dotyczącymi systemów transportowych, rodzajami zagospodarowa-
nia przestrzennego, charakterystykami demograficznymi (liczba i struktura ludno-
ści), gęstościami zaludnienia, wskaźnikami motoryzacji, stopami bezrobocia, do-
chodami i wykształceniem mieszkańców, możliwościami finansowymi na realizację 
inwestycji transportowych itd. Biorąc pod uwagę już tylko powyższe determinanty 
jest oczywiste, że bezpośrednie, a czasami nawet za wszelką cenę przenoszenie zale-
ceń, dotyczących rozwoju systemów transportowych na dużych obszarach na małe 
jednostki terytorialne jest niewłaściwe, a niejednokrotnie niedopuszczalne. Zalece-
nia, co do kształtu prowadzonej polityki transportowej, tak jak to jest w przypadku 
dokumentów unijnych muszą siłą rzeczy dotyczyć ujęcia w skali makro, ze względu 
na wielkość obszaru, którego dotyczą i stąd formułują najważniejsze problemy wła-
śnie w tej skali. Nie można zapisów zawartych w tego typu dokumentach wprost 
adaptować na szczebel lokalny do małych, często bardzo specyficznych obszarów, 
jakimi są województwa, czy powiaty. Dobrym przykładem ilustrującym ten problem 
może być jeden z celów strategicznych zawarty w Białej Księdze [1] dotyczący pa-
sażerskiego transportu kolejowego. Zaleceniem jest, aby do 2030 roku co najmniej 
30% przewozów pasażerów przejął transport kolejowy, a co najmniej 50% do 2050 
roku. Przy czym dość często albo pomija się drugą część tego zapisu albo się nie 
wyjaśnia, że dotyczy to transportu na średnie odległości, tj. od 300 km do 500 km. 
Osiągnięcie tego celu może być absolutnie nierealne w wielu województwach nasze-
go kraju. Na przykład obszar województwa kujawsko-pomorskiego można opisać 
okręgiem o średnicy 150 km. Stąd dążenie za wszelką cenę do spełnienia unijnego 
zalecenia jest niewłaściwe i może przyczynić się do realizacji inwestycji, które będą się 
charakteryzować bardzo niskimi wskaźnikami rentowności, generując konieczność 
dużych dotacji do kolejowych pasażerskich przewozów z budżetów wojewódzkich 
przez wiele lat (co najmniej przez 5 lat w ramach tzw. trwałości projektu). Podobna 
sytuacja występuje w Niemczech, gdzie trudnością przy zamykaniu nierentownych 
linii kolejowych jest to, że zarządcy infrastruktury w przypadku inwestycji zrealizo-
wanych w ostatnich latach są zobowiązani do ich eksploatacji przez co najmniej dwie 
dekady, ponieważ wcześniejsze zamknięcie linii wiązałoby się ze zobowiązaniami fi-
nansowymi wynikającymi z braku amortyzacji inwestycji [4]. 

W Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego [14] stwierdza się, że 
podstawowym narzędziem jej realizacji będą programy rozwoju zgrupowane w trzech 
głównych obszarach: rozwój społeczny i gospodarczy oraz spójność województwa, 
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a jednym z takich programów będzie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. W zdefiniowanych warunkach realizacji tego Planu zakłada 
się, między innymi, maksymalne wykorzystanie kolei, jako transportu najszybszego 
i zapewniającego bezkolizyjną dostępność centrów miast i uzupełniające znaczenie 
transportu autobusowego, obsługującego kierunki, gdzie nie jest dostępny transport 
kolejowy. Ponadto, system transportu publicznego ma być „dwustopniowy”, to zna-
czy opierać się ma na układach lokalnych, z których pasażerowie będą dowożeni do 
węzłów przesiadkowych oraz sieci dośrodkowej, obsługującej ruch pomiędzy tymi 
węzłami a Bydgoszczą i Toruniem. Zadaniem węzłów, których zakłada się kilka-
dziesiąt na terenie województwa, będzie transfer pasażerów z układów lokalnych do 
pociągów/autobusów dowożących pasażerów do Bydgoszczy i Torunia. Zapowiada 
się również zakup nowoczesnego taboru kolejowego dla połączeń regionalnych na li-
niach zelektryfikowanych. Najwięcej wątpliwości budzą dość „twarde” zapisy w stra-
tegicznych dokumentach województwa dotyczące sporej liczby przedsięwzięć inwe-
stycyjnych dotyczących kolejowego systemu transportowego. Wymienione między 
innymi zostały inwestycje, których celem ma być przywrócenie ruchu pasażerskiego 
na liniach kolejowych od wielu już lat wyłączonych z eksploatacji, czy budowa no-
wych Trzciniec – Solec Kujawski – Port Lotniczy (Bydgoszcz) oraz Bydgoszcz – Port 
Lotniczy dla poprawy jego dostępności. Na rys. 2 liniami przerywanymi zaznaczono 
linie kolejowe, na których mają być przywrócone przewozy pasażerskie. Celowość 
realizacji tych inwestycji nie została poprzedzona i potwierdzona odpowiednimi stu-
diami transportowymi, a wynikają one ze względów, które wymieniono w rozdz. 2.

Rys. 2. Przebieg i numery linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim
Źródło mapy: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy



173UWARUNKOWANIA PLANÓW ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU WYNIKAJĄCE Z...

Przykładem inwestycji nieuzasadnionej względami merytorycznymi może być 
budowa linii kolejowej Bydgoszcz – Port Lotniczy o długości ~5,0 km, której 
koszt realizacji szacowany jest na poziomie co najmniej 50 mln zł [15]. Z analiz 
zawartych w opracowaniu [16] wynika, że w 2050 roku liczba pasażerów w ru-
chu lotniczym będzie wynosić prawie 1,1 mln, a w ciągu doby ~3 000 (tab. 1). 
Na ruch zmierzający do i z lotniska, oprócz pasażerów linii lotniczych, składa się 
ruch osób odprowadzających i przyjeżdżających po pasażerów, osób zatrudnionych 
w Porcie Lotniczym oraz w innych jednostkach go obsługujących.

Tab. 1. Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski w Bydgoszczy (lata 2012 – 2050) [16]

Lata Liczba pasażerów Dobowa liczba 
pasażerów

Dobowa liczba pasażerów i osób im towarzyszących 
(dwa kierunki ruchu)

2015 361 330 990 2 475
2020 483 532 1 325 3 312
2025 618 290 1 694 4 235
2030 765 350 2 097 5 242
2035 886 451 2 429 6 072
2040 986 073 2 702 6 754
2045 1 053 125 2 885 7 213
2050 1 079 499 2 958 7 394

Badania ruchu wykazały, że blisko 80% pasażerów przybywa z województwa 
kujawsko-pomorskiego, ~42% z samej Bydgoszczy, a średnio każdemu pasażero-
wi towarzyszy 1,5 osoby. Z pomiarów napełnień liczby pasażerów w autobusach 
kursujących pomiędzy Bydgoszczą a Portem wynika, że obecnie w ciągu dnia ro-
boczego liczba osób dojeżdżających i odjeżdżających do/z lotniska tym środkiem 
transportu wynosi średnio ~180. Natomiast pomiary natężeń ruchu samocho-
dowego wskazują, że średnio - również w ciągu dnia roboczego - liczba pojazdów 
dojeżdżających i odjeżdżających do/z lotniska waha się w granicach od ~ 1350 
do ~ 1550 (pojazdy dowożące pasażerów, pojazdy pracowników lotniska, pojaz-
dy zaopatrzenia, pojazdy służb państwowych itp.), a średnie napełnienie pojazdu 
wyniosło 1,8 osoby. Z powyższych danych wynika, że tylko niewielki odsetek osób 
przybywających na lotnisko korzysta z transportu publicznego, bo zaledwie 7%. 
Struktura rodzajowa ruchu na lotnisko oraz z lotniska zasadniczo nie różni się od 
siebie i jest następująca: ~85% samochody osobowe, ~10% taksówki i ~5% 
samochody dostawcze, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Najwięcej pojazdów, bo 
prawie 80%, zarejestrowanych jest w województwie kujawsko-pomorskim, ponad 
40% w Bydgoszczy, a ~8% w Toruniu. Na lotnisko docierają również pasażerowie 
pojazdami, które zarejestrowane są w województwach ościennych, tj. wielkopol-
skim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz dalej położonych, 
np. w zachodnio-pomorskim, czy śląskim. 

Wyniki symulacyjnych analiz ruchu zamieszczone w pracy [16] wykazały, że 
prognozowane dobowe natężenia potoków pasażerskich na bydgoskie lotnisko 
w 2050 roku wynosić będą: ~110 osób w transporcie kolejowym, ~600 osób 
w transporcie autobusowym, a pozostałe ~6 700 osób w transporcie samochodo-
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wym. Wpływ na niskie wykorzystywanie kolei w podróżach na lotnisko ma bar-
dzo niekorzystne trasowanie linii kolejowych w Bydgoszczy względem obszarów 
miasta o dużej intensywności zabudowy, a tym samym o dużej liczbie potencjal-
nych pasażerów linii lotniczych. Stąd, w przypadku transportu publicznego bar-
dziej atrakcyjnym środkiem transportowym od kolei okazał się autobus. Jednak 
największa liczba osób udających się na lotnisko i z lotniska dojeżdża indywidual-
nym transportem samochodowym. 

Z punktu widzenia pasażerów jedną z istotnych zalet realizacji podróżowania 
transportem kolejowym na lotnisko, jest możliwość prognozowania czasu jego 
trwania z o wiele większą dokładnością i pewnością niż w przypadku transportu 
samochodowego. Dotyczy to szczególnie godzin szczytowego ruchu, w których 
z reguły można się spodziewać stanów przeciążenia ruchem na niektórych frag-
mentach sieci drogowej. Analizy ruchowe przedstawione w pracy [16] wykazały, że 
warunki ruchu na sieci drogowej Bydgoszczy z biegiem lat będą ulegać poprawie. 
Wpływ na to będzie miał niewielki prognozowany wzrost średniorocznej liczby 
podróży odbywanych samochodami osobowymi. Do roku 2035 wynosić on będzie 
~0,5% w stosunku do 2010 r., co spowodowane będzie wzrostem wskaźnika mo-
toryzacji. Natomiast po 2035 r. - aż do 2050r. - nastąpi spadek omawianego typu 
podróży o ~0,42% w stosunku do roku 2035. Będzie to skutkiem zmniejszenia 
liczby mieszkańców Bydgoszczy. Obecnie wynosi ona ~360 tys., prognozuje się, 
że w 2035 r. wynosić będzie 285 tys., a w 2050 r. już tylko 226 tys., czyli nastąpi 
jej spadek o ~37% w stosunku do stanu obecnego. Do uzyskania dobrych warun-
ków ruchu na sieci drogowej miasta niewątpliwie przyczynią się także realizowane 
obecnie oraz planowane, nowe inwestycje infrastruktury drogowej. Wieloletnia 
prognoza finansowa miasta zakłada, że na tego typu inwestycje będzie wydatko-
wana z budżetu miasta corocznie kwota 80 mln zł, bez uwzględnienia środków 
z funduszy UE. 

Gdyby nawet przyjąć, że nie ma możliwości rozbudowy parkingów dla samo-
chodów osobowych w Porcie Lotniczym i wszyscy pasażerowie oraz osoby im to-
warzyszące w 2050 roku (tab. 1) zostaliby zmuszeni do korzystania ze zbiorowego 
transportu publicznego, z powodzeniem do ich obsługi wystarczyłaby jedna li-
nia autobusowa. Dobowa zdolność przewozowa linii autobusowej o częstotliwości 
15 min i przy założeniu 50% napełnienia nominalnego (100 miejsc w autobusie) 
wynosi ponad 7 000 pasażerów. Warto również zwrócić uwagę, że obecnie w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim średni koszt pociągo-kilometra wynosi ~30 zł, 
a autobuso-kilometra 3 zł i nic nie wskazuje na to, że ta relacja zostanie diametral-
nie odwrócona.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że budowa odcinka linii kolejo-
wej pomiędzy Bydgoszczą a Portem Lotniczym ze względów ekonomicznych jest 
nieuzasadniona, tym bardziej, że prognozowane wartości natężeń ruchu samocho-
dowego na drogach dojazdowych do lotniska nie wymuszają ich przebudowy ze 
względów przepustowości.

Przykładami innych, planowanych inwestycji kolejowych zapisanymi w Strate-
gii i Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskie-
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go są: przebudowy, kompleksowe modernizacje, czy rewitalizacje linii kolejowych 
i przywrócenie na nich połączeń pasażerskich (rys. 2). Analizy efektywności ekono-
micznej zamieszczone w Studium transportowym [17] wykazały, że pod względem 
ekonomicznym są to rozwiązania nieuzasadnione. W analizach dotyczących uru-
chamiania ewentualnego połączenia kolejowego jednymi z najważniejszych czyn-
ników, które uwzględniono były: prognozowany ruch pasażerski, ceny biletów 
autobusowych i kolejowych, planowany wynik finansowy (przychody i koszty), 
istniejąca i planowana sieć połączeń drogowych (gęstość dróg), liczba mieszkań-
ców na terenach położonych wokół linii kolejowej, wskaźnik motoryzacji, poziom 
bezrobocia, czy wartość PKB na mieszkańca. 

Zwolennicy uruchamiania połączeń kolejowych w przypadku braku ich ekono-
micznego uzasadnienia często powołują się na względy społeczne przeciwdziałające 
tzw. wykluczeniu społecznemu, czy na inne, które ogólnie można by nazwać „mi-
sją” publicznego transportu zbiorowego. Jednakże należy pamiętać, że jej wypeł-
nienie wymaga ponoszenia określonych kosztów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego rocznie dotuje kolejowe woje-
wódzkie przewozy pasażerskie kwotą ~100 mln zł, co stanowi ~12% jego bu-
dżetu. Z danych zawartych w pracy [17] wynika, że transport kolejowy obsługuje 
tylko niecały 1% wszystkich podróży mieszkańców tego województwa.

Rozwiązania polegające na tworzeniu na liniach o niskiej rentowności (najczę-
ściej z powodu małej wartości potoków pasażerskich) węzłów przesiadkowych typu 
„samochód – kolej” w celu zwiększenia ich atrakcyjności, jak wskazują doświad-
czenia zagraniczne, zwłaszcza brytyjskie (www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/89/1/
siekiera-beechinga.html), rzadko się udają lub kończą powodzeniem, albowiem naj-
częściej, jeśli już ktoś wsiadł do samochodu w swojej miejscowości, to kontynuował 
nim jazdę do celu podróży. Podobnie rozwiązania, polegające na dowożeniu pasaże-
rów autobusami do węzłów przesiadkowych w celu dokonania przesiadki również 
nie zawsze się sprawdzają z powodu znacznie wydłużonych i niekiedy mało czytel-
nych dla podróżnych, autobusowych tras dojazdowych do węzła przesiadkowego.

Doświadczenia niemieckie [4] wykazują, że korzystanie z lokalnej kolei zamiast 
z samochodów daje możliwość uzyskania znacznych oszczędności, ale już w przy-
padku ich porównania z transportem autobusowym wynik dla przewozów kole-
jowych wypada mniej korzystnie. Obecnie w tym kraju mówi się coraz dobitniej 
o wykorzystywaniu autobusów na trasach o mniejszym popycie pasażerskim, bo-
wiem problemu nie można rozwiązać poprzez zastosowanie autobusu szynowego. 
Koszt zakupu kolejowego środka transportowego w przeliczeniu na jedno miejsce 
siedzące jest cztery razy wyższy niż autobusu. Opłata za korzystanie z trasy kolejo-
wej wynosi 4,52 euro za 1 pociągo-km, co odpowiada kosztom uruchomienia 2 au-
tobusów. Podkreśla się, że niemiecka ustawa o przewozach pasażerskich zobowią-
zuje kraje związkowe do zapewnienia ludności dostępu do transportu publicznego, 
ale nie nakazuje, aby publiczne usługi przewozowe były realizowane transportem 
kolejowym. Rozważa się, czy środki z podatków przeznaczane na utrzymywanie 
regionalnych linii kolejowych bez ruchu towarowego nie kierować na usprawnie-
nia transportu autobusowego zamiast na autobusy szynowe. 
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5. Podsumowanie

Opracowanie racjonalnego systemu transportowego dla danego obszaru musi 
mieć merytoryczne uzasadnienie. Błędem jest bezpośrednie przenoszenie zapisów 
dotyczących polityki transportowej zawartych w strategicznych dokumentach 
unijnych i krajowych na obszary województw lub powiatów. Innego podejścia wy-
maga opracowanie i prowadzenie polityki transportowej w skali makro (np. obszar 
Unii Europejskiej, kraju), a innego w skali mikro (obszar województwa, powiatu, 
gminy). Każdy, bowiem z tych obszarów charakteryzuje się odmiennymi: aktu-
alnymi i prognozowanymi uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi 
dotyczącymi systemów transportowych, rodzajami zagospodarowania przestrzen-
nego, charakterystykami demograficznymi itd. Stąd plany transportowe muszą 
wynikać z rzeczywistych potrzeb transportowych, a głównym ich uzasadnieniem 
powinny być aktualne i prognozowane wartości potoków pasażerskich. Inwesty-
cje infrastruktury transportowej są inwestycjami wymagającymi nie tylko bardzo 
dużych nakładów finansowych na ich realizację, ale również poważnych środków 
finansowych na ich utrzymanie w przyszłości, a te muszą już pochodzić z własnych 
budżetów samorządów terytorialnych. Często te środki mogłyby być korzystniej 
zagospodarowane i przynieść większe efekty, na przykład na pobudzenie aktywności 
innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego na danym terenie. Stąd inwestycje 
wskazywane w wojewódzkich strategiach rozwoju oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego muszą wynikać z odpowiednich studiów transportowych, których 
podstawą są wyniki analiz z symulacyjnych modeli transportowych. W przeciw-
nym przypadku mogą być wdrażane przedsięwzięcia inwestycyjne, które pod 
względem funkcjonalności i efektywności ekonomicznej nie przyniosą pożądanych 
rezultatów. Tylko w nielicznych przypadkach, ale wymagających wszechstronnego 
rozpatrzenia i uzasadnienia, można kierować się względami społecznymi. 

Bibliografia

  [1] Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru trans-
port – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego sys-
temu transportowego. Komunikat Komisji Europejskiej. COM(2011)144 
z dnia 28 marca 2011 r.

  [2] Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 11 stycznia 2013 r.

  [3] Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020r. 
z perspektywą do 2030r. MTBiGM. Wersja z dnia 19 czerwca 2013r. 
Warszawa 2013.

  [4] Fengler W., Heppe A., Nachhaltigkeit und Effzienz der Eisenbahn in 
Deutschland und Europa. Eisenbahntechnische Rundschau 7/8/2012.



177UWARUNKOWANIA PLANÓW ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU WYNIKAJĄCE Z...

  [5] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do 
Uchwały Nr 239 RM z dnia 13 grudnia 2011 r. Monitor Polski z dnia 27 
kwietnia 2012 r., poz. 252.

  [6] Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. 
MG, 2013 r.

  [7] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego (projekt 2013 r.). Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. 

  [8] Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 - 2020. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w Toruniu.

  [9] Rozporządzenie (WE) Nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady (23 
października 2007 r.) dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego 
i drogowego transportu pasażerskiego.

[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobu-
sowym i autokarowym. 

[11] Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. MRR. Warszawa 2012. 
[12] Strategia Europa 2020. Rada Europejska 17 czerwca 2010 r.
[13] Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. Doku-

ment przyjęty 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów. 
[14] Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego - Plan moderni-

zacji 2020+. Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Toruń 2013.

[15] Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania: „Budo-
wa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgosz-
czy”. Etap I. Halcrow Group SP z o.o. Oddział w Polsce. Warszawa 2010. 

[16] Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Katedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011 – 2012. 

[17] Studium transportowe województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby 
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Ka-
tedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodni-
czy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013.

[18] Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. 
oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę pro-
gramu konwergencji na lata 2012–2015. Komunikat Komisji Europej-
skiej (COM2012) 323 final z 30 maja 2012 r. (http://ec.europa.eu/euro-
pe2020/pdf/nd/csr2012_poland_pl.pdf).


