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Wdrażanie rozwiązań integracyjnych transportu miejskiego 
z transportem kolejowym na przykładzie obszaru 
zurbanizowanego Lęborka

W artykule omówiono tematykę możliwości wdrażania rozwią-
zań integracyjnych transportu miejskiego z transportem kole-
jowym na obszarze zurbanizowanym miasta Lębork w oparciu 
o wyniki badań pierwotnych, które potwierdziły słuszność tej 
koncepcji. Zaproponowane kierunki rozwiązań integracyjnych 
znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie „Lęborski 
Węzeł Przesiadkowy”, który stanowi realną szansę na uspraw-
nienie funkcjonowania transportu zbiorowego w tym regionie. 
Zgromadzone opinie respondentów na temat propozycji przebu-
dowy układu linii autobusowych w Lęborku, wraz ze zgłaszanymi 
postulatami dotyczącymi poprawy stopnia obsługi komunikacyj-
nej dworca kolejowego w Lęborku, przystanku kolejowego Lę-
bork Mosty oraz dzielnicy Nowy Świat, mogą stanowić podstawę 
do wdrożenia działań integrujących system transportu miejskie-
go i kolejowego. W ten sposób możliwe byłoby skonstruowanie 
spójnej, jednolitej oferty przewozowej, umożliwiającej sprawne 
realizowanie podróży w tej części województwa pomorskiego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, integracja transportu, trans-
port regionalny.

Problematyka wdrażania rozwiązań integracyjnych w transporcie 
zbiorowym jest zagadnieniem istotnym dla poprawy funkcjono-
wania systemów transportowych w regionach. W związku z po-
stępującym rozwojem motoryzacji indywidualnej i pogłębiającymi 
się problemami infrastrukturalno-organizacyjnymi w transporcie 
zbiorowym znaczenie wdrażania usprawnień i koordynacji funk-
cjonowania transportu stopniowo wzrasta. Celem artykułu jest 
analiza możliwości wdrażania rozwiązań integracyjnych syste-
mów transportu kolejowego i miejskiego. Hipotezą badawczą 
jest stwierdzenie, że istnieje możliwość i zasadność wdrożenia 
rozwiązań integrujących transport miejski z transportem kolejo-
wym. W artykule posłużono się przykładem Lęborka, będącego 
niewielkim ośrodkiem miejskim zlokalizowanym w środkowej 
części województwa pomorskiego, silnie powiązanym pod wzglę-
dem funkcjonalnym przede wszystkim z Trójmiastem i Słupskiem. 
Główną osią komunikacyjną regionu jest droga krajowa nr 6 
oraz linia kolejowa nr 202, na której istotną rolę przypisuje się 
przewozom o charakterze regionalnym oraz częściowo również 
aglomeracyjnym. 

Przesłanki integracji transportu miejskiego z transportem 
kolejowym
Transport zbiorowy stanowi czynnik kształtujący i aktywizujący 
rozwój gospodarczy regionów. Istniejące powiązania pomiędzy 
ośrodkami miejskimi oraz strefami gospodarczymi powodują, 
że za pomocą sieci transportu zbiorowego możliwe jest powsta-
nie realnych związków pomiędzy nimi, wynikających z lokalizacji 

miejsc pracy, szkół, uczelni wyższych, ośrodków zdrowia i placó-
wek kulturalnych [3]. W konsekwencji przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności regionów i jakości życia ich mieszkańców [2].

Zbiorowy transport regionalny jest pojęciem o złożonym za-
kresie. Obejmuje zarówno przewozy realizowane wewnątrz da-
nego regionu, jak również te, które rozpoczynają się lub koń-
czą w danym regionie, będąc często klasyfikowane jako część 
przewozów o charakterze międzyregionalnym. Ustalenie granic 
regionu transportowego wymaga kompleksowej analizy systemu 
transportowego na danym obszarze, w taki sposób, aby możliwe 
było wyznaczenie głównych stref ciążenia. Dobrze rozbudowany 
system transportu, dysponujący relatywnie wysoką wydajnością 
przewozów, umożliwia rozszerzanie się granic regionu na dalsze 
obszary [9]. Funkcję scalającą region pełni przede wszystkim ob-
szar zurbanizowany mieszczący się w granicach jednego miasta 
wraz ze strefą podmiejską bądź aglomeracji i innych ośrodków 
miejskich. Istotną rolę spełniają również funkcjonujące na da-
nym obszarze systemy transportu miejskiego, które wraz z ich 
poszczególnymi elementami: rozkładem jazdy, taryfą, punktami 
przesiadkowymi, węzłami komunikacyjnymi oraz stacjami i dwor-
cami umożliwiają sprawne korzystanie z innych gałęzi transportu, 
w tym transportu autobusowego i kolejowego obsługującego po-
łączenia lokalne, regionalne lub dalekobieżne (międzywojewódz-
kie, międzyaglomeracyjne) [1]. 

Znaczenie integracji transportu miejskiego z kolejowym wynika 
bezpośrednio z charakterystyki systemu kolejowych przewozów 
regionalnych i aglomeracyjnych. Postępujące procesy suburbani-
zacji w wielu regionach przyczyniają się do stopniowego zaciera-
nia się różnic między koleją typowo aglomeracyjną a regionalną. 
Coraz powszechniej przewozy kolejowe realizowane są w układzie 
regionalno-aglomeracyjnym, a więc do obsługi przez nie prede-
stynowany jest nie tylko obszar dużych aglomeracji, ale również 
relacje do mniejszych ośrodków miejskich, silnie z aglomeracją 
powiązanych, które pełnią rolę lokalnych centrów gospodarczych 
[10]. Kolejowe przewozy regionalne charakteryzują się ponadto 
mniejszym ruchem pociągów niż na odcinkach aglomeracyjnych, 
znacznymi różnicami w dobowym, tygodniowym oraz sezonowym 
zapotrzebowaniu na przewozy, a także prowadzeniem obsługi 
elektrycznymi lub spalinowymi zespołami trakcyjnymi, których 
elastyczność pozwala formować, w zależności od zapotrzebowa-
nia, dowolnej długości pociągi [7]. 

Dla mniejszych ośrodków miejskich integracja transportu 
miejskiego z kolejowym pozwala zapewnić atrakcyjne połączenia 
z miejscami pracy i nauki. W takim przypadku zintegrowana ofer-
ta będzie atrakcyjna także przy relatywnie niższej częstotliwości 
kursowania pociągów bądź ograniczeniu ich funkcjonowania do 
godzin największego zapotrzebowania. Szczególnie istotne jest 
spełnianie przez transport miejski roli dowozowej do przystanków 
kolejowych oraz wykorzystanie kolei jako niezawodnego i szybkie-
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go środka transportu w dojazdach do centrum regionu (aglome-
racji). Włączenie kolei do obsługi podróży regionalno-aglomera-
cyjnych umożliwia poprawę komfortu podróży i skrócenie czasu 
jej trwania [6]. Integracja transportu miejskiego z kolejowym 
musi opierać się na rozwiązaniach mających na celu komplekso-
wą poprawę jakości oferowanych usług transportowych. Działania 
integracyjne, ze względu na wieloetapowość dokonywanych po-
dróży, w pierwszej kolejności powinny dotyczyć skoordynowania 
godzin kursowania środków transportu miejskiego oraz transpor-
tu kolejowego. Rozwiązanie to daje możliwość swobodnej zmiany 
środka transportu i powinno być stosowane z uwzględnieniem 
buforu bezpieczeństwa, dającego możliwość utrzymania stałego 
rozkładu jazdy, przede wszystkim w przypadku wystąpienia opóź-
nień na szlaku kolejowym [1]. Zagadnieniem znacznie uspraw-
niającym proces podróżowania, przy jednoczesnym skracaniu 
czasu zagospodarowanego na zmianę środków transportu, jest 
zintegrowana taryfa, opierająca się na wspólnym bilecie kolejo-
wo-miejskim lub w najprostszym ujęciu na honorowaniu biletu 
kolejowego w dojazdach na stację kolejową realizowanych za po-
mocą transportu miejskiego i w relacji przeciwnej. Zintegrowana 
taryfa powinna uwzględniać spełnianie przez transport miejski 
roli dowozowej do transportu kolejowego przy jednoczesnym dą-
żeniu do zapewnienia przewozu w pełnej relacji, maksymalnie 
zbliżonej do układu „od drzwi do drzwi” [6]. 

Kształtowanie procesów integracji transportu miejskiego 
z transportem kolejowym według dokumentów strategicznych 
województwa pomorskiego i miasta Lęborka
Jedną z głównych przesłanek realizacji inwestycji infrastruk-
turalnych w transporcie zbiorowym jest poprawa dostępności 
transportowej obszarów zurbanizowanych, która jest podstawą 
wdrażania wszelkich usprawnień organizacyjnych w celu zintegro-
wania różnych podsystemów transportu zbiorowego. W rezulta-
cie wpływ na dostępność transportową ma stopień zintegrowania 
całego systemu transportowego funkcjonującego na danym ob-
szarze (gminy, powiatu, województwa) oraz odpowiednia jakość 
punktów przesiadkowych. Obecnie dąży się do tego, aby spełniały 
one funkcję węzłów integracyjnych oferujących możliwość korzy-
stania z kilku rodzajów transportu [5]. 

Na obszarze województwa pomorskiego punkty integracyjne 
będą lokowane przede wszystkim w zasięgu funkcjonowania 
transportu kolejowego, który powinien odgrywać wiodącą rolę 
w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Transport autobusowy 
powinien odgrywać rolę podstawową na obszarach pozbawionych 
dostępu do transportu kolejowego, uzupełniającą w przypadku 
równoległej obsługi danego obszaru transportem kolejowym lub 
dowozową do węzłów integracyjnych. Jako punkty transportowe, 
które będą spełniać funkcje integracyjne, przyjęto w głównej 
mierze dworce kolejowe i autobusowe. Będą się one różnić pod 
względem zakresu i zasięgu oddziaływania oraz wyposażenia in-
frastrukturalnego. Zgodnie z wytycznymi „Planu zrównoważone-
go rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Pomorskiego” punkty transportowe będą mogły przybrać postać 
węzłów integracyjnych lub przystanków zintegrowanych. Ich lo-
kalizacja jest uzależniona od roli i wielkości miejscowości, w któ-
rej planowany jest węzeł transportowy, rodzajów integrowanych 
podsystemów transportu zbiorowego oraz od liczby pasażerów 
korzystających z poszczególnych rodzajów transportu. Na obsza-
rze województwa pomorskiego wyodrębniono 47 przystanków 
zintegrowanych oraz 37 węzłów integracyjnych o różnym zasięgu 

oddziaływania. Na terenie powiatu lęborskiego planowane jest 
utworzenie dwóch węzłów integracyjnych: o zasięgu lokalnym 
(w Łebie) oraz o zasięgu regionalnym (w Lęborku). Jednocześnie 
wytyczony został tylko jeden punkt transportowy mający pełnić 
rolę przystanku zintegrowanego – do realizacji tej funkcji wyzna-
czono przystanek kolejowy w Leśnicach [8]. 

Budowa regionalnego węzła integracyjnego w Lęborku jest 
przedmiotem projektu pn. „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” reali-
zowanego wspólnie przez Gminę Miasto Lębork i Zakład Komuni-
kacji Miejskiej w Lęborku sp. z o.o., przy dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach 
projektu realizowana będzie kompleksowa modernizacja istnie-
jącego układu komunikacyjnego w obrębie dworca kolejowego. 
Dotyczy ona nie tylko przebudowy nawierzchni dróg i chodników, 
modyfikacji istniejącego układu przystanków, ale również budowy 
ścieżek rowerowych i nowoczesnej pętli autobusowej z miejsca-
mi postojowymi dla autobusów, w sąsiedztwie której powstanie 
parking typu Park&Ride przeznaczony do obsługi 124 samocho-
dów. W pobliżu znajdą się również miejsca postojowe na potrze-
by ruchu taksówek oraz parkingi Bike&Ride. Utworzone zostaną 
również miejsca parkingowe na potrzeby krótkiego postoju (typu 
Kiss&Ride) [4]. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również 
przedłużenie tunelu pieszego, łączącego perony kolejowe, w kie-
runku południowym, co umożliwi bezkolizyjne połączenie terenu 
dworca i przyszłego węzła integracyjnego z nieustannie rozbu-
dowującą się południową częścią miasta i osiedlem Sportowym. 

Cel, przedmiot i metodyka badania
Możliwości wdrożenia rozwiązań integracyjnych na rynku trans-
portu zbiorowego, funkcjonującego na obszarze zurbanizowanym 
miasta Lęborka, były przedmiotem, zrealizowanego w marcu 
2018 r., projektu badawczego. Celem badania było poznanie pre-
ferencji i zachowań transportowych mieszkańców Lęborka oraz 
gmin ościennych, będących użytkownikami transportu kolejowe-
go funkcjonującego w układzie regionalno-aglomeracyjnym na 
odcinku Lębork–Trójmiasto i Lębork–Słupsk. Badanie pozwoliło 
również na poznanie ich opinii o istniejącym systemie połączeń 
transportu miejskiego w Lęborku oraz jego roli w obsłudze dwor-
ca kolejowego w Lęborku i przystanku kolejowego Lębork Mosty. 

Realizacja projektu badawczego z wykorzystaniem metod ja-
kościowych oraz w mniejszym stopniu metod ilościowych prze-
biegała dwutorowo. Jako jedną z technik badawczych przyjęto 
zbieranie danych od respondentów za pomocą wywiadu indywi-
dualnego, przeprowadzanego na podstawie standaryzowanego 
kwestionariusza. Drugą zastosowaną techniką była ankieta in-
ternetowa – tożsamy kwestionariusz w wersji elektronicznej był 
dostępny do wypełnienia online za pośrednictwem strony inter-
netowej ZKM w Lęborku. Zadaniem respondentów było udziele-
nie odpowiedzi na 7 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, 
zawartych w kwestionariuszu. Szczegółowo tematyka badania 
dotyczyła m.in.: realizacji podróży transportem kolejowym, spo-
sobu dotarcia na dworzec i wdrożenia usprawnień w tym zakresie 
oraz potencjalnych zmian w obsłudze transportowej przystanku 
kolejowego Lębork Mosty i dzielnicy Lębork Nowy Świat.

Badanie techniką wywiadu indywidualnego zrealizowano 
w marcu 2018 r. wśród pasażerów oczekujących na pociągi regio-
nalno-aglomeracyjne na peronach dworca kolejowego w Lęborku. 
Zastosowano w nim dobór celowy, polegający na wytypowaniu do 
badania osób w sposób nielosowy, subiektywny, starając się uzy-
skać próbę jak najbardziej zbliżoną do populacji generalnej. W tej 
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części badania wzięło udział 150 osób. Jednocześnie w okresie 
od 1 marca do 15 kwietnia 2018 r. udostępniono kwestionariusz 
ankiety internetowej, który wypełniło 75 osób. Próbę, liczącą łącz-
nie 225 respondentów, podzielono na trzy grupy na podstawie 
kryteriów: wieku, płci i miejsca zamieszkania. W badaniu wzię-
ło udział 118 kobiet i 107 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 
52,4% i 47,6% ogółu respondentów. Najliczniej reprezentowane 
były osoby w wieku od 19 do 30 lat (32%) oraz w wieku od 31 
do 45 lat (28,4%), natomiast najmniej liczną grupą były osoby 
w wieku powyżej 65 lat (6,2% badanych). Kryterium miejsca za-
mieszkania pozwoliło na wyodrębnienie pięciu grup mieszkań-
ców: miasta Lęborka (57,3% badanych), Gminy Nowa Wieś Lębor-
ska (24%), Gminy Łęczyce (8,9%), Gminy Cewice (4,4%) i Gminy 
Sierakowice (5,3%). 

Analiza i interpretacja wyników badania
Przeprowadzone badanie preferencji i zachowań transportowych 
mieszkańców Lęborka pozwoliło na poznanie struktury, kierun-
ków i celów podróży realizowanych transportem kolejowym funk-
cjonującym w układzie regionalno-aglomeracyjnym w korytarzu 
Słupsk–Lębork–Gdańsk Śródmieście. Uwidocznione zostały rów-
nież występujące problemy w ich realizacji oraz trudności związa-
ne z dotarciem na dworzec kolejowy w Lęborku. 

W pierwszym pytaniu zawartym w kwestionariuszu zadaniem 
respondentów było określenie przedziału częstości podróży re-
alizowanych transportem kolejowym, funkcjonującym w układzie 
regionalno-aglomeracyjnym na odcinkach: Lębork–Trójmiasto 
i Lębork–Słupsk. Do wyboru możliwy był jeden wariant spośród 
czterech zaproponowanych w kwestionariuszu, ułożonych w na-
stępującej skali: podróżowania bardzo często (tj. przynajmniej 3 
razy w tygodniu), często (od 1 do 2 razy w tygodniu), rzadko (od 
1 do 3 razy w miesiącu) oraz bardzo rzadko (tj. rzadziej niż raz 
w miesiącu). Spośród 225 uczestników badania zdecydowana 
większość (około ¾ ogółu respondentów) dokonywała podróży 
bardzo często (50,7%) lub często (24,9%). Realizowanie podróży 
rzadko i bardzo rzadko wskazało odpowiednio 13,8% i 10,7% 
badanych. Pełną strukturę podróży dokonywanych transpor-
tem kolejowym regionalno-aglomeracyjnym 
w korytarzu Słupsk–Lębork–Gdańsk Śródmie-
ście przedstawiono za pomocą wykresu na 
rysunku 1.

W drugim pytaniu poproszono responden-
tów o wskazanie dominującego kierunku oraz 
sprecyzowanie stacji docelowej realizowanych 
podróży. Zdecydowana większość, stanowiąca 
blisko połowę ogółu podróży, była wykonywa-
na w kierunku Trójmiasta: do Gdańska (29,3%) 
i Gdyni (19,1%). Znaczący był też udział podró-
ży realizowanych do Wejherowa (15,6%) oraz 
w kierunku przeciwnym – do Słupska (13,3%). 
Relatywnie niewielki okazał się udział podróży 
realizowanych do pozostałych miast Metropolii 
Zatoki Gdańskiej: Rumi, Redy i Sopotu (łącz-
nie 11,1% ogółu podróży). W niewielkim stop-
niu respondenci wskazywali jako dominujący 
kierunek podróży mniejsze stacje i przystanki 
położone pomiędzy Lęborkiem a Wejhero-
wem oraz na odcinku Lębork–Słupsk. Wyso-
ki udział podróży realizowanych do Gdańska 
i Gdyni rozkłada się jednak na poszczegól-

ne stacje wskazane przez zbadanych pasażerów. Wśród nich 
wyróżnić należy zarówno te pełniące funkcje głównych węzłów 
transportowych, obsługiwanych przez kolej aglomeracyjną, regio-
nalną i dalekobieżną z bardzo dobrym dostępem do transportu 
autobusowego regionalnego i dalekobieżnego oraz transportu 
miejskiego (np. Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Głów-
na), jak i przystanki aglomeracyjne obsługiwane wyłącznie przez 
trójmiejską SKM. Dotyczy to w sposób szczególny stacji: Gdynia 
Wzgórze Świętego Maksymiliana, Gdańsk Przymorze–Uniwersy-
tet, Gdańsk Politechnika i Gdańsk Śródmieście oraz w mniejszym 
stopniu stacji Gdynia Redłowo i Gdańsk Oliwa. Wysoka atrakcyj-
ność przystanków aglomeracyjnych jako docelowych w realizowa-
nych podróżach wynika przede wszystkim z ich lokalizacji w po-
bliżu szkół i uczelni wyższych, miejsc pracy, rekreacji oraz galerii 
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Pytanie 1 
Jak cz sto podró uje Pan/Pani poci giem SKM/PR?

Rys. 1. Struktura częstości podróży realizowanych przez zbadanych pasa-
żerów transportem kolejowym regionalno-aglomeracyjnym w korytarzu 
Słupsk–Lębork–Gdańsk Śródmieście 
Źródło: oprac. własne.
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Pytanie 2 
Dok d zazwyczaj podró uje Pan/Pani poci giem SKM/PR?

Rys. 2. Kierunki podróży realizowanych z Lęborka przez zbadanych pasażerów transportem kolejo-
wym regionalno-aglomeracyjnym z podziałem na poszczególne stacje docelowe 
Źródło: oprac. własne.
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handlowych i ośrodków zdrowia. Podobną charakterystykę można 
przypisać podróżom realizowanym do Wejherowa, wśród których 
znaczny jest udział tych realizowanych do stacji Wejherowo Nani-
ce, na której zatrzymują się wyłącznie pociągi SKM. Dominujące 
kierunki podróży realizowanych przez respondentów zilustrowano 
za pomocą wykresu na rysunku 2. 

Następnym zadaniem respondentów było wskazanie podsta-
wowego celu podróży realizowanych koleją regionalno-aglomera-
cyjną na omawianych odcinkach. Do wytypowania możliwa była 
wyłącznie jedna kategoria odpowiedzi spośród pięciu zawartych 
w kwestionariuszu: nauka, opieka medyczna, praca, rekreacja 
i zakupy lub też wskazanie własnej kategorii odpowiedzi. Dominu-
jącym celem podróży realizowanych przez zbadanych pasażerów 
okazały się nauka i praca, które zostały wskazane odpowiednio 
przez 31,1% i 36,9% badanych. Mniej istotnymi celami okazały 
się opieka medyczna (10,2%) oraz inne cele wskazywane indy-
widualnie przez respondentów, stanowiące łącznie 10,7% od-
powiedzi (wśród nich znalazły się: sprawy urzędowe, odwiedziny 
krewnych i spotkania towarzyskie). Za najmniej istotne cele po-
dróży należy uznać rekreację i zakupy, które wskazało odpowied-
nio 7,6% i 3,6% badanych. Sytuację tę zilustrowano za pomocą 
wykresu słupkowego na rysunku 3.

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu dotarcia przez responden-
tów na dworzec kolejowy w Lęborku. Do wyboru możliwych było 
5 kategorii odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu (dojazd na 
dworzec autobusem miejskim, dojście piesze, dojazd rowerem, 
samochodem osobowym jako kierowca lub jako pasażer) lub też 
wskazanie innej kategorii odpowiedzi. Największa grupa respon-
dentów wskazała na dojście piesze (41,3%) oraz dojazd samo-
chodem osobowym jako kierowca (27,1%). Mniejszą część ba-
danych stanowiły osoby dojeżdżające na dworzec samochodem 
osobowym jako pasażer i autobusem miejskim – takie kategorie 
odpowiedzi zostały wskazane odpowiednio przez 11,6% oraz 
12,9% respondentów. Niewielka część badanych (tj. 4,9%) wska-
zała inną kategorię odpowiedzi, wśród których wyodrębnić należy 
dojazd na dworzec taksówką (0,4%) oraz autobusem PKS (4,4%) 
– ten sposób dotarcia na dworzec dotyczył m.in. mieszkańców 
Gminy Cewice i Sierakowice. W znikomym stopniu w dojazdach 
na dworzec kolejowy wykorzystywany jest rower – taką odpowiedź 
wskazało nieco ponad 2% badanych. Pełną strukturę odpowiedzi 

na pytanie dotyczące sposobów dotarcia na dworzec kolejowy 
w Lęborku zilustrowano za pomocą wykresu na rysunku 4.

Z piątym pytaniem było powiązane kolejne, w którym zapro-
ponowano 6 propozycji zmian, które mogłyby usprawnić dotarcie 
na dworzec kolejowy w Lęborku. Wśród kategorii odpowiedzi za-
wartych w kwestionariuszu znalazły się zidentyfikowane problemy 
komunikacyjne, jak np. budowa przejścia podziemnego z dworca 
w kierunku osiedla Sportowego lub zwiększenie liczby kursów na 
liniach autobusowych ZKM w Lęborku. Zadaniem respondentów 
było przyznanie każdemu z czynników innego stopnia ważności – 
od najbardziej istotnego (oznaczonego cyfrą 1), do najmniej istot-
nego (oznaczonego cyfrą 6). Wszystkie propozycje tych zmian, 
wraz z udziałem procentowym poszczególnych odpowiedzi, ze-
brano w tabeli 1.

Najbardziej istotną propozycją usprawnień w dotarciu na dwo-
rzec kolejowy okazała się budowa przejścia podziemnego z osie-
dla Sportowego do dworca. Za najważniejszą uznało ją 40,9% 
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Pytanie 4 
W jaki sposób zazwyczaj dociera Pan/Pani na dworzec kolejowy?

Rys. 4. Sposoby dotarcia na 
dworzec kolejowy w Lęborku 
wskazane przez zbadanych 
pasażerów  
Źródło: oprac. własne.
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Pytanie 3 
W jakim celu zazwyczaj podró uje Pan/Pani poci giem SKM/PR?

Rys. 3. Cele podróży realizowanych z Lęborka przez zbadanych pasażerów 
transportem kolejowym regionalno-aglomeracyjnym  
Źródło: oprac. własne.

Tab. 1. Propozycje zmian, które mogłyby ułatwić dotarcie na dworzec ko-
lejowy w Lęborku wraz z udziałem procentowym odpowiedzi wskazanych 
przez zbadanych pasażerów

Pytanie 5
Które z poniższych czynników mogłyby, Pana/Pani zdaniem, ułatwić dotarcie 

do dworca kolejowego w Lęborku? Proszę każdemu z nich przyznać inny  
poziom ważności wybierając: od najbardziej istotnego (1) do nieistotnego (6)

Kierunek zmian ODPOWIEDZI [%]
„1” „2” „3” „4” „5” „6”

Budowa przejścia podziemnego z osiedla 
Sportowego do dworca. 40,9 14,7 9,3 11,1 8,9 15,1

Lepsze dopasowanie godzin kursowania 
autobusów miejskich do godzin kursowania 
pociągów SKM/PR.

20,9 38,7 14,7 12,4 7,1 6,2

Możliwość pozostawienia roweru lub samo-
chodu przed dworcem (parkingi Bike&Ride, 
Park&Ride). 

15,1 10,2 12,9 28,0 18,7 15,1

Uruchomienie nowych połączeń autobusowych 
w kierunku dworca. 8,4 13,8 14,7 12,4 21,8 28,9

Wspólny bilet dla komunikacji miejskiej oraz 
pociągów SKM/PR. 7,1 12,0 15,1 20,4 26,7 18,7

Zwiększenie liczby kursów na liniach autobu-
sowych funkcjonujących do dworca. 7,6 10,7 33,3 15,6 16,9 16,0
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badanych. Wysokie znaczenie przypisano również lepszemu do-
pasowaniu godzin kursowania autobusów miejskich do godzin 
odjazdów pociągów SKM i PR – drugi stopień ważności dla tej od-
powiedzi został przyznany przez 38,7% respondentów. Ważnymi 
propozycjami okazały się również te dotyczące zwiększenia licz-
by kursów na liniach autobusowych funkcjonujących do dworca, 
stworzenia wspólnej taryfy dla transportu miejskiego i pociągów 
SKM/PR oraz budowy parkingów samochodowych i rowerowych. 
Jako najmniej istotny czynnik sklasyfikować należy uruchomienie 
nowych połączeń autobusowych w kierunku dworca – takiego wy-
boru dokonało 28,9% badanych. 

W pytaniu 6. poproszono respondentów o wskazanie jednego 
z rozwiązań, które mogłoby w sposób istotny wpłynąć na popra-
wę stopnia obsługi komunikacyjnej dzielnicy Nowy Świat w Lę-

borku. Do wyboru możliwe były trzy kategorie 
odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu lub 
też wskazanie własnej kategorii. Jako jedno 
z rozwiązań zaproponowano wydłużenie trasy 
wszystkich pociągów SKM od stacji Lębork do 
przystanku Lębork Nowy Świat wzdłuż trasy li-
nii kolejowej nr 229 (przy założeniu możliwości 
ewentualnej elektryfikacji krótkiego odcinka 
trasy tej linii). Propozycję tę jako istotną wska-
zało 31,6% badanych. Około ¼ responden-
tów za najbardziej istotne rozwiązanie uznała 
skierowanie wszystkich kursów na linii nr 5 
do pętli przy ul. Pionierów. Własną kategorię 
odpowiedzi wskazało 8,9% badanych, wśród 
nich znalazły się propozycje uruchomienia no-
wej linii autobusowej do dzielnicy Nowy Świat 
(2,2% odpowiedzi), natomiast 6,7% badanych 
uznało obecny stopień obsługi komunikacyjnej 
tej dzielnicy za wystarczający. Jednocześnie 
znaczna grupa respondentów (33,8%) nie 
miała zdania w tej kwestii. Wyniki tej części 
badania zilustrowano za pomocą wykresu na 
rysunku 5.

Ostatnim zadaniem respondentów było 
udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące 
zmian w obsłudze transportowej przystanku 
kolejowego Lębork Mosty. Do wyboru możliwa 
była jedna z trzech zaproponowanych katego-
rii odpowiedzi lub też wskazanie własnej ka-
tegorii. Propozycje zwiększenia liczby kursów 
na linii nr 1 oraz skoordynowania rozkładów 
jazdy autobusów linii 1 i 4 z rozkładem jazdy 
pociągów SKM i Przewozów Regionalnych za 
najistotniejsze uznało odpowiednio 30,2% 
oraz 27,1% badanych. Znaczący był też udział 
respondentów, którzy nie wyrazili zdania w tej 
kwestii. Wśród osób, które wskazały własną 
kategorię odpowiedzi, zaledwie 0,9% zapropo-
nowało poprawę stanu infrastruktury parkingo-
wej, a 11,6% uznało istniejący stopień obsługi 
transportowej tego przystanku za wystarczają-
cy. Dane te przedstawiono za pomocą wykresu 
na rysunku 6.

Wyniki przeprowadzonego badania dowo-
dzą, że kolej regionalno-aglomeracyjna jest 
wykorzystywana przez mieszkańców Lęborka 

przede wszystkim w codziennych dojazdach do miejsc pracy i na-
uki. Świadczy o tym struktura częstości realizowanych podróży, 
w której podróże wykonywane przynajmniej trzykrotnie w ciągu 
tygodnia stanowią około połowę ogółu podróży. Znajduje to od-
zwierciedlenie również w strukturze kierunków docelowych po-
dróży, w których największe znaczenie odegrały cztery główne 
miasta znajdujące się na trasie przebiegu kolei regionalno-aglo-
meracyjnej, tj. Gdańsk, Gdynia, Wejherowo i Słupsk, charakteryzu-
jące się wysoką dostępnością do miejsc pracy oraz szkół i uczel-
ni wyższych. Takie ukształtowanie się popytu przekłada się na 
konieczność zapewnienia relatywnie częstych kursów pociągów 
przede wszystkim w kierunku Trójmiasta, będącego największym 
generatorem ruchu. Istniejąca oferta przewozowa, mieszcząca się 
w ramach kategorii połączeń regionalnych, posiada jednak pewne 
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Pytanie 6 
Które z wymienionych rozwi za , Pana/Pani zdaniem, 

mog yby wp yn  na popraw  stopnia obs ugi komunikacyjnej dzielnicy Nowy wiat?

Rys. 5. Propozycje rozwiązań, które zdaniem zbadanych pasażerów mogłyby wpłynąć na poprawę 
stopnia obsługi komunikacyjnej dzielnicy Nowy Świat w Lęborku
Źródło: oprac. własne.
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Pytanie 7 
Które z wymienionych rozwi za , uznaje Pan/Pani, za najlepsze 

dla poprawy stopnia obs ugi komunikacyjnej przystanku kolejowego L bork Mosty? 

Rys. 6. Propozycje zmian, które zdaniem zbadanych pasażerów mogłyby wpłynąć na poprawę stop-
nia obsługi komunikacyjnej przystanku kolejowego Lębork Mosty
Źródło: oprac. własne.
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cechy oferty aglomeracyjnej. W porannym szczycie przewozowym, 
w dni robocze, połączenia te są wykonywane w odstępach około 
20 minut. Dotyczy to w sposób szczególny pociągów PKP SKM 
(linii S3, rel. Lębork–Gdańsk Śródmieście), które zapewniają moż-
liwość bezpośredniego dojazdu do wszystkich stacji kolejowych, 
w tym przystanków aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta, bez 
konieczności przesiadania się. Oferta połączeń bezpośrednich ma 
jednak charakter wyłącznie uzupełniający, wobec oferty połączeń 
o charakterze przyspieszonym. Struktura kierunków docelowych 
podróży realizowanych przez respondentów, w której relatywnie 
wysoki okazał się udział przystanków aglomeracyjnych obsługi-
wanych wyłącznie przez PKP SKM, potwierdziła słuszność takiego 
sposobu konstruowania oferty. Nie bez znaczenia pozostaje ko-
nieczność zapewnienia pociągów o charakterze przyspieszonym 
w celu umożliwienia relatywnie szybkiego dojazdu do głównych 
stacji. Ta część oferty jest charakterystyczna przede wszystkim 
dla połączeń w relacji Słupsk–Gdynia Główna. Zgromadzone na 
podstawie badań preferencji i zachowań transportowych dane 
dotyczące struktury kierunków docelowych podróży świadczą 
o konieczności zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy 
ofertą podstawową (połączeń przyspieszonych) a uzupełniającą 
(połączeń bezpośrednich, częściowo aglomeracyjnych). Wysoki 
udział w tej strukturze przystanków aglomeracyjnych wskazuje, 
że zasadne byłoby poszerzenie zakresu oferty uzupełniającej 
oraz utrzymanie części podstawowej w obecnej formie. Nie ist-
nieją bowiem racjonalne przesłanki ani możliwości techniczne 
kształtowania połączeń wyłącznie w relacjach bezpośrednich (na 
odcinku wewnątrz Trójmiasta po linii aglomeracyjnej) i wyelimino-
wania połączeń przyspieszonych. Takie działanie doprowadziłoby 
do wydłużenia czasu łącznej podróży, a jednocześnie mogłoby 
wpłynąć na powstawanie zakłóceń w ruchu aglomeracyjnym, spo-
wodowanych np. opóźnieniami na odcinku regionalnym. Biorąc 
pod uwagę strukturę kierunków docelowych, istotne znaczenie 
należy przypisać również rozszerzeniu oferty o połączenia w kie-
runku Słupska, który ma znaczący udział w strukturze kierunków 
docelowych realizowanych podróży. 

W przeprowadzonym badaniu preferencji i zachowań trans-
portowych respondenci wyrażali również swoje opinie na temat 
zaproponowanych przez autora rozwiązań, które mogłyby przy-
czynić się do usprawnienia dotarcia na dworzec. Budowa przej-
ścia podziemnego z os. Sportowego do dworca okazała się naj-
ważniejszym postulatem. Brak tego typu infrastruktury był do tej 
pory jednym z największych problemów komunikacyjnych miasta. 
Drugim ważnym problemem stała się konieczność dopasowania 
godzin kursowania autobusów miejskich do godzin kursowania 
pociągów SKM i Przewozów Regionalnych. Postulat ten jako 
najważniejszy uznało 20,9% badanych, drugi poziom ważności 
przyznało 38,7%, a jako całkowicie nieistotny wskazało go jedy-
nie 6,2%. O skali tego problemu, wynikającego z mankamentów 
aktualnej oferty przewozowej, świadczą również zgromadzone 
dane w pytaniu 4., wskazujące na niską atrakcyjność dojazdów 
na dworzec kolejowy autobusem miejskim. Takiego wyboru spo-
sobu dotarcia na dworzec dokonało zaledwie 12,9% badanych. 
Jednocześnie postulat koordynacji rozkładu jazdy nie pozostaje 
bez związku z koniecznością zwiększenia liczby kursów na li-
niach obecnie umożliwiających dojazd do dworca. Znaczących 
usprawnień upatrywano również w budowie parkingów Park&Ri-
de i Bike&Ride oraz w mniejszym stopniu w koncepcji wspólnego 
biletu dla autobusów miejskich oraz pociągów SKM i Przewozów 
Regionalnych. 

Realizacja niemal wszystkich wyżej wymienionych postulatów 
jest przedmiotem realizowanego przez Gminę Miasto Lębork pro-
jektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Powstanie nowoczesnego 
węzła komunikacyjnego wpłynie w sposób znaczący na poprawę 
warunków przesiadania się pomiędzy transportem autobusowym 
a kolejowym. Umożliwi marszrutyzację istniejącego układu linii 
autobusowych oraz uruchomienie nowych linii. Docelowo pętla 
przy dworcu powinna stać się miejscem skomunikowania auto-
busów regionalnych oraz możliwie jak największej liczby linii ko-
munikacji miejskiej, zwłaszcza tych spełniających także funkcje 
podmiejskie (w sposób szczególny dotyczy to linii obsługujących 
miejscowości w Gminie Nowa Wieś Lęborska). Projekt ten nie 
zawiera jednak zadań mających na celu integrację taryfową. 
W świetle wyników badań koncepcja wspólnego biletu dla auto-
busów miejskich oraz pociągów SKM i Przewozów Regionalnych 
nie okazała się wiodącym postulatem. Nie oznacza to jednak 
zupełnego braku konieczności podjęcia działań w tym zakresie. 
Są one podstawą opracowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego programu „Wdrożenia na obszarze 
województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organiza-
torów transportu, operatorów i przewoźników – systemu poboru 
opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej infor-
macji pasażerskiej”. Końcowym efektem przedsięwzięcia ma być 
zagwarantowanie pasażerom możliwości realizacji podróży na 
podstawie jednego, zintegrowanego biletu elektronicznego obej-
mującego dowolne relacje i przy wykorzystaniu różnych środków 
transportu (a więc także różnych przewoźników). Wprowadzenie 
tego systemu ma również umożliwić pozyskiwanie danych na 
temat wielkości potoków pasażerskich oraz dokładnej lokaliza-
cji pojazdów w danej chwili, jak również precyzyjne rozliczanie 
przychodów z biletów pomiędzy poszczególnych organizatorów, 
operatorów i przewoźników [11].

Przeprowadzone badanie preferencji i zachowań transpor-
towych potwierdziło również konieczność wprowadzenia zmian 
w układzie komunikacyjnym poszczególnych dzielnic Lęborka. 
W dzielnicy Nowy Świat zaproponowano m.in. wydłużenie trasy 
wszystkich pociągów SKM kończących bieg na stacji Lębork, frag-
mentem linii kolejowej nr 229 do przystanku Lębork Nowy Świat, 
w pobliżu którego znajdują się osiedla mieszkaniowe i zespoły 
szkół. Przedstawiono również koncepcję skierowania wszystkich 
kursów linii autobusowej nr 5 do pętli przy ulicy Pionierów, bę-
dącej jedną z głównych osi komunikacyjnych tej dzielnicy. Wy-
niki badań potwierdzają wysoką rangę obu propozycji. Pierwsza 
z nich mogłaby stanowić przedsięwzięcie komplementarne dla 
procesu modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia 
Chylonia–Słupsk oraz niezelektryfikowanej linii 229 na odcinku 
Lębork–Łeba. Propozycja ta wymagałaby elektryfikacji krótkiego, 
niespełna 3-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 229 w celu 
umożliwienia bezpośredniego dojazdu do przystanku Nowy Świat 
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zasadne byłoby również wy-
posażenie przystanku w niezbędną infrastrukturę peronową oraz 
dodatkowy tor odstawczy celem umożliwienia zmiany kierunku 
jazdy pociągu. Działanie to mogłoby w sposób istotny wpłynąć na 
poprawę atrakcyjności transportu kolejowego z punktu widzenia 
mieszkańców Lęborka, zwiększając jednocześnie dostępność 
transportu kolejowego w zachodniej części miasta. Biorąc pod 
uwagę lokalizację przystanku Nowy Świat, dworca kolejowego 
w Lęborku oraz przystanku Lębork Mosty i przebieg trasy linii 
kolejowych na obszarze wewnątrzmiejskim, kompleksowa reali-
zacja tego przedsięwzięcia mogłaby przyczynić się do spełniania 
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przez kolej regionalno-aglomeracyjną dodatkowej funkcji – kolei 
miejskiej, charakterystycznej z reguły dla dużych ośrodków miej-
skich, generując nowe potoki pasażerskie. Wydaje się zasadne 
przypisanie tej funkcji przede wszystkim pociągom PKP SKM linii 
S3 z Gdańska Śródmieście do Lęborka. Koncepcja poprawy stop-
nia obsługi komunikacyjnej dzielnicy Nowy Świat linią nr 5 o pod-
wyższonej częstotliwości kursowania jest natomiast rozwiąza-
niem dającym możliwość większej elastyczności w kształtowaniu 
oferty przewozowej. Rozwiązanie to nie wymagałoby poniesienia 
znaczących nakładów finansowych, nie wiązałoby się również ze 
zmianą przebiegu jej trasy. Nie musiałoby jednocześnie oznaczać 
braku działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności transportu ko-
lejowego dla tej części miasta. 

Zmiany zaproponowane w pytaniu 7. dotyczące obszaru funk-
cjonalnego przystanku kolejowego Lębork Mosty obejmowały 
przede wszystkim ofertę przewozową linii nr 1 i 4, zapewniają-
cych obsługę transportową tego obszaru. Zebrane wyniki badań 
potwierdziły ważność obu propozycji: zarówno zwiększenia liczby 
kursów na linii nr 1 oraz dopasowania godzin kursowania auto-
busów linii nr 1 i 4 do godzin kursowania pociągów SKM i Prze-
wozów Regionalnych. Zasadne wydaje się zatem rozpatrzenie 
obu tych propozycji w ujęciu kompleksowym, bowiem obie te 
propozycje mają wobec siebie charakter komplementarny (linie 
nr 1 i 4 charakteryzują się niemal całościowym stopniem pokry-
cia trasy). Dodatkowym atutem koordynacji rozkładów jazdy po-
ciągów i autobusów miejskich mogłoby być również zapewnienie 
dogodnego skomunikowania z przystankiem w Mostach miesz-
kańcom pobliskiego Lubowidza (oddalonego od tego przystanku 
o niespełna 3 km). 

Podsumowanie
Integracja transportu miejskiego z kolejowym wymaga współdzia-
łania organizatorów tego transportu i powinna mieć na celu kom-
pleksową poprawę jakości oferowanych usług transportowych. 
Działania integracyjne, ze względu na wieloetapowość dokonywa-
nych podróży, powinny dotyczyć m.in. koordynacji rozkładów jazdy 
w transporcie miejskim i kolejowym oraz wdrożenia jednolitych 
rozwiązań taryfowych. 

Wdrożenie rozwiązań integracyjnych na obszarze zurbanizowa-
nym miasta Lęborka należy uznać za korzystne dla usprawnie-
nia funkcjonowania systemów transportu zbiorowego kolejowego 
i autobusowego oraz zwiększenia ich atrakcyjności. Wyniki badań 
pierwotnych potwierdzają konieczność dążenia do poszerzania 
zakresu oferty przewozowej zarówno kolei regionalno-aglome-
racyjnej, jak i autobusów miejskich. Realizowany przez Gminę 
Miasto Lębork i Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp. 
z o.o., projekt budowy węzła integracyjnego w Lęborku stanowi 
realną szansę na usprawnienie funkcjonowania istniejącego sy-
temu komunikacyjnego Lęborka oraz pozostałych miejscowości 
w regionie silnie powiązanych z nim pod względem funkcjonal-
nym. Spełnia jednocześnie strategię województwa pomorskiego 
dotyczącą rozwoju systemów transportu zbiorowego, integracji 
różnych sposobów przemieszczania oraz dążenia do zmiany przy-
zwyczajeń transportowych mieszkańców regionu.
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Implementation of integration solutions of urban transport 
with railway transport on the example of Lębork urbanized area

The subject of implementing integration solutions in public trans-
port is an important issue for improving the functioning of transport 
systems in the regions. In connection with the progressive develop-
ment of individual motorisation and deepening infrastructural and 
organizational problems in collective transport, the importance of 
implementing improvements and coordinating the functioning of 
transport is gradually increasing. The article discusses the subject 
of the possibilities of implementing integration solutions for urban 
transport with rail transport on the Lębork urbanized area based on 
the results of primary research. That results confirmed the validity 
of this concept. The proposed directions of integration solutions are 
reflected in the implemented project „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, 
which is a real opportunity to improve the functioning of public trans-
port in this region. The respondents’ opinions on the proposals for 
the reconstruction of the bus lines layout in Lębork along with the 
postulates regarding the improvement of the communication ser-
vice of the railway station in Lębork and the Lębork Mosty stop and 
also in the Nowy Świat district could be the basis for implementing 
measures integrating the urban and railway transport system. On 
this way, it would be possible to construct a coherent, uniform trans-
port offer, enabling efficient travel implementation in this part of the 
Pomeranian Voivodship. 
Key words: public transport, transport integration, regional transport.


